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П Р Е Д И С Л Ѳ В І Е .

Настояпщмъ томомъ завершаются наши изслѣдованія 
с козачествѣ. Въ 1-мъ томѣ этого отдѣла изданы акты, 
давшіе возможность разработать исторически періодъ юж
но-русской жизни, предшествовавшій Хмѣльницкому, и, въ 
особенности, объяснить смыслъ и значеніе дѣятельности 
одного изъ самыхъ замѣчатальныхъ Русскихъ полптечес- 
кихъ людей, Конашевича—Сагайдачнаго, который съу- 
мѣлъ,# съ проницательностью истинно-государственнаго че- 
ловѣка, воспользоваться безпорядочнымъ состояніемъ Поль
ши, для приведенія нестройныхъ элементовъ народной 
силы въ стройную систему и для приготовленія, такимъ 
образомъ, способовъ будущему освобожденію Русской юго- 
западной окраины отъ Польскаго владычества. Безъ Са
гайдачнаго Хмѣльницкій едва-ли быль бы возчоженъ. Въ 
настоящемъ 2-мъ томѣ того-же отдѣла собраны акты, от- 
носящіеся къ періоду, слѣдующему за Андрусовскимъ до- 
товорамъ до 1716 года, когда на правой сторонѣ Днѣпра 
окончательно прекращается существованіе козачества, какъ 
самостоятельнаго учрежденія, и на его мѣстѣ возникаетъ 
такъ называемая гайдамачина. Этотъ періодъ обнимаетъ 
событія, опредѣлягощія характеръ внутреннихъ отношеній 
юго-западнаго края къ его естественной метрополіи, Москвѣ, 
и приготовившія намъ окончателный расчетъ съ Польшей, 
но которыя не были до сихъ поръ приведены въ исто
рическую ясность.—Періодъ Хмѣльницкаго оставленъ нами 
безъ особеннаго изслѣдованія, на томъ основаніи, что
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относящіеся къ нему акты, какіе удалось собрать Коммиссіи, 
вошли въ составь изданныхъ ею, въ самомъ началѣ ея 
дѣятельности, четырехъ томовъ Памятниковъ и послужили 
уже матеріаломъ для ученыхъ трудовъ другихъ изслѣ- 
доватѳлей, достаточно разработавшихъ этотъ періодъ.

Изъ актовъ 1-го нашего тома оказывается, что ря- 
домъ съ народнымъ козачѳствомъ существовали еще коза- 
ей другаго рода, именно: та вольница, которую набирали 
паны для своихъ личныхъ цѣлей и вожди которой само
званно именовались тоже полковниками и даже гетманами. 
Эта вольница, не имѣя ничего общаго съ народнымъ ко- 
зачествомъ, нерѣдко однакожъ смѣшивалась съ нимъ, наб
расывая на него чужую тѣнь и внося путаницу въ исто- 
рнческія представленія и въ оцѣнку событій. Только те
перь, когда этотъ вопросъ .распутанъ, можно безошибочно 
понимать всѣ явлѳнія южно-русской эпопеи, этаго герои- 
ческаго эпизода общей исторін Русскаго народа.

Въ изслѣдованіи настоящаго 2-го тома обнаруживается, 
до очевидности, неудержимое тяготѣніѳ южно-русскаго на
рода, изъ сферы противныхъ его духу отношеній, къ сво
ему естественному средоточію, къ восточному царю, и 
выясняются такія историческая личности, какъ Дорошенко, 
этотъ, не чуждый свойствѳнныхъ людямъ страстей, но 
замѣчательный борецъ за свободу своей страны, который 
готовь былъ биться съ самою Москвой, чтобъ завоевать 
сѳбѣ подданство ѳя дѳржавѣ, и который отдается, наконѳцъ, 
Турціи, чтобъ только освободиться отъ Польши, упразднить 
Андрусовскій договоръ и отдаться, потомъ, Русскому са
модержцу, о чѳмъ онъ и бьѳтъ ему челомъ неоднократно; 
какъ Сажусь, присягающій съ своимъ полкомъ восточному 
царю, не спрашивая его согласія; какъ Палій, объявляю
щей себя независимымъ отъ Польши и подчиняющійся 
Русской власти, вопреки ей самой. Вмѣстѣ съ этими на-



роднями героями, поборниками Русекагѳ единства, ста
новится понятною и личность проклятаго въ народной па
мяти Мазепы, этаго загадочнаго до сихъ норъ человѣка 
съ государственнымъ умомъ, друга и самато довѣреннато 
наперсника своего государя, осыпаннаго его милостями, 
возвѳличеннаго имъ всѣми возможными почестями и, вдругъ, 
кидающагося въ отчаянную, почти единоличную измѣну, 
для осмысленія которой надо было прибѣгать къ сказач- 
нымъ, легендарнымъ преданіямъ. Этотъ человѣкъ является 
теперь историческому поннманію въ достаточномъ свѣтѣ: 
онъ быль проникнутъ до мозга костей духомъ шляхетской 
исключительности и, потому, былъ врагомъ всякихъ анти- 
шляхетскихъ, т. е. народиыхъ интересовъ. Отсюда нена
висть къ нему народа. Убѣдившись, что съ Русскимъ ца- 
ремъ, да еще Петромъ, не то, что съ Польскимъ королемъ, 
онъ не могъ ужиться съ направленіемъ Русской жизни и 
съ властью, начавшею нивелировать на нашей почвѣ тѣ 
именно наслоенія, которыя нанесла къ намъ изъ Польши 
эта самая исключительность. Для его своекорыстной 
души оставался возможнымъ одинъ только выходъ,— 
измѣна, и онъ, при первомъ случаѣ, ринулся въ измѣну 
точно такъ-же, какъ современная намъ шляхта, въ виду 
освобожденія крестьянъ. Мазепа былъ первообразомъ Чар- 
торыйскихъ, Чацкихъ, Огннскихъ и tu tti ąuanti.

Такимъ образомъ, результаты нашихъ изслѣдованій 
о козачествѣ, не зависимо отъ ихъ научнаго значенія, 
не лишены и значенія практическаго для нашей современ
ной дѣйствительности, особенно для людей, которые при- 
нимаютъ свои личныя вожделѣнія за критерій нашихъ 
жизненныхъ вопросовъ. Результаты эти, съ одной стороны, 
доказываютъ неопровержимо, что Кіевская и Московская 
Русь были разлучены, но не разведены исторіей, что чув
ство единства и потребность нѳразрывнаго союза могли.
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до времени, не проявляться, даже не сознаваться, но ни
когда не потухали въ сердцахъ и инстинктахъ Русскаго на
рода, и кто, по этому, на Русской понвѣ, не только пар
тикуляризма, но и федерализму суть праздныя слова, безъ 
‘ксякаго внутренняго смысла; съ другой стороны, они у- 
бдительно свидѣтельствуетъ, что духъ пшхетской ис
ключительности не совмѣстимъ съ Русскимъ строемъ жи
зни и что, слѣдовательно, доколѣ этотъ духъ будетъ жить 
и  дѣйствовать, намъ нельзя ни на какихъ условіяхъ, ни 
за какую цѣну, купить себѣ примиреніе съ людьми, пред
ставляющими его у насъ.

Лредсѣдатель М> Юзефовичь.



О К О З А К А Х Ъ  НА П Р А В О Й  С Т О Р О Н Ѣ Д Н Ѣ П Р А

(1679—1716).

Въ 1667 году былъ заключенъ Андру ссовскій договоръ, 
по которому Россія отказывалась въ пользу Польши отъ 
западной половины Украины. Паническій страхъ объялъ 
жителей Малороссіп, когда дошли къ нинъ первые, нея
сные и преувеличенные слухи объ Андруссовскихъ стать- 
яхъ, «о таковомъ всѣмъ козакамъ неполезномъ Андруссов- 
скомъ торгу *)»: распространилась молва, что Россія порѣ- 
шила уничтожить козачество и возвратить цѣликомъ Укра
ину Подыпѣ «и встали жатости на Украинѣ 2)>; «вся ста- 
рѣйшина и посполитый народъ зѣло страхомъ смущении 
розумѣли, же нужно было возстати внутренимъ и явстве- 
нимъ въ народѣ возмущеніямъ 3)>. Но вскорѣ истина вы
яснилась,—пожертвована была только правая сторона Днѣ- 
пра. Тѣмъ въ большее уныніе пришли козаки и посполи- 
тые люди, населявшіе эту пожертвованную половину; ихъ 
кровопролитныя, полувѣковыя возстанія, исполненный са- 
моотверженія войны, перенесенным бѣдствія, все испытан
ное двумя поколѣніями горе—оказывалось безплоднымъ: 
въ землю ихъ опять наѣдутъ ненавистные паны и станутъ 
обращать въ хлоповъ народъ, свыкпгійся уже съ мыслью 
о свободѣ; наѣдутъ еще болѣе ненавистные ксендзы, латын- 
скіе и уніятскіе, и станутъ опять насильно обращать въ 
унію и въ католичество, отбирать церкви, изгонять духо

*) Дѣтоппсь Величкп Т. II, стр. 184.
2) Лѣтоппсь Самовидца, стр. 50,
а) Лѣтошісь Грабянка, сгр. 193—194.



венство. Народъ Южнорусскій зналъ по долгодѣтнѳму опы
ту Поляковъ, онъ чувствовалъ, что тѣ статьи договора, ко
торый обезпечшвахи свободу личную и свободу вѣроисио- 
вѣданія, не будутъ ими сохранены на дѣлѣ и что, кромѣ 
гнета, испытаннаго прежде, нрійдется вынести все бремя 
мести за продолжительный возстанія и войны. Поляки са
ми предъупредили возможность всякаго въ этомъ отноше- 
ніи сомнѣнія. Еще до полученія извѣстія о заключеніи 
договора, въ Украину явплся съ отрядомъ польскаго вой
ска одинъ изъ самыхъ свирѣныхъ польскихъ военачаль- 
никовъ, регнмѳнтарь Маховскій, и стадъ огнемъ и мечемъ 
разорять Брацлавщину, иодъ предлогомъ приведенія жи
телей въ повпновеніе Речи Посполптой. Народу нельзя бы
ло примириться съ мыслью о возвратѣ къ Полыпѣ, между 
тѣмъ другого исхода не представлялось: Россія отказыва
лась по Андруссовскому договору отъ покровительства надъ 
западною половиною Украины, слѣдовательно на ея по
мощь, по крайней мѣрѣ въ течсніе извѣстнаго време
ни, нельзя было разсчитывать. Въ отвѣтъ на жалобы, 
бояре, по повелѣнію Алексѣя Михайловича, писали коза- 
камъ: < чтобы они, для блага Украины, по Андруссовскому 
постановленію находились въ вѣрпомъ поддапствѣ короля 
Польскаго О».—Собственныя силы оказались недостаточ
ными для борьбы съ Поляками при Хмѣльницкомъ, тогда, 
когда вся Украина дѣйствовала за одно, тѣмъ болѣе не 
возможно было положиться на нихъ теперь, когда вся тя
жесть борьбы ложилась да одну только половину, болѣѳ 
всего пострадавшую и обезлюдѣвшую въ теченіе пред- 
шествовавшихъ войнъ; между тѣмъ всѣ желанія народа 
устремлялись къ тому, чтобы, не смотря па Андруссовскій 
договоръ, не отдѣдяться отъ восточной Украины, которая



должна была оставаться подъ покровительствомъ Россіи. Вско- 
рѣ явилась возможность обойти договоръ, согласно прави- 
ламъ тогдашней дипломатіи. Въ 1667 году былъ освобож- 
день изъ польскаго плѣна человѣкъ весьма даровитый и 
весьма популярный въ Южной Руси—митрополитъ Іосифъ 
Нелюбовичъ-Тукальскій; возвратившись въ Украину, онъ 
поселился въ Нигринѣ, сблизился съ гетманомъ Дорошен- 
комъ, тогдашнимъ прѳдставителемъ западной Украины и 
сталъ руководить всѣми его дѣйствіями *). Повинуясь вѣ- 
роятно внушеніямъ Тукальскаго, Дорошенко сталъ оттяги
вать, подъ всевозможными предлогами, переговоры съ По
ляками, отправившими въ Острогъ воммнсаровъ для по- 
становленія условій, на которыхъ западная Украина дол
жна была поступить въ польское владѣніе, и между тѣмъ 
завелъ дѣятельныя сношенія съ Турціею. Онъ нредложилъ 
Султану подчинить ему Украину, какъ вассальную область, 
подъ условіемъ, что Турки помогутъ козакамъ отбиться отъ 
Поляковъ. Предложѳнія его были приняты благосклонно въ 
Еонстантинополѣ. Конечно, разсчитывать на прочную связь 
съ Турціею было невозможно. Хорошо извѣстныя козакамъ 
отношенія Турцін къ вассальнымъ государствамъ—Молда- 
віи и Валахіи, не прѳдвѣщали ничего добраго для Укра
ины: продажа съ публичнаго торгу господарскихъ мѣстъ, 
полная зависимость участи и жизни господарей отъ ка
приза султана и его визирей и отъ положенія нартій, вол- 
новавшихъ сераль, открытое поле для интригъ, подкуповъ 
и доносовъ, вѣчноѳ соискательство власти со стороны пре- 
тѳндѳнтовъ, добивавшихся ѳя въ Еонстантинополѣ за день
ги, постоянное вмѣшатедьство Турокъ во внутреннее упра- 
влѳніѳ страною, присутствіѳ турѳцкихъ пашей и гарнизо- 
новъ въ румынскихъ крѣпостяхъ, произвольное взыманіѳ

*) Z&łuski—Epistolae historico-familiares Т. I, Ч. I.



дани и поборовъ, пакоиецъ ежегодное почти трсбованіе 
вооруженнаго контингента въ помощь Туркамъ, во время воен- 
ныхъ нхъ дѣйствій протпвъ христіанскихъ государствъ,— 
вотъ картина, представлявшаяся козакамъ въ придунай- 
скпхъ княжествахъ, какъ образецъ вассальпыхъ отношеній 
къ Портѣ. Е сли  обратить притомъ впиманіе на вековую 
вражду къ Туркамъ, развившуюся во всей массѣ южпорус- 
скаго народа, какъ вслѣдствіе релпгіознаго отвращенія къ 
мусульманами такъ и вслѣдствіе продолжптельныхъ враж- 
дебныхъ сосѣдскпхъ отношеній, то ясна была на первый 
взглядъ полная невозможность установленія правильной, 
продолжительной связи Украины съ Турціею. Но подчине- 
ніе Турпіп представляло временную выгоду, которою не
обходимо было возпользоваться, за неимѣпіемъ другого 
исхода въ томъ положеніп, въ какое стала западная Укра
ина вслѣдствіе Андруссовскаго договора. Выгода эта имсп- 
но и состояла въ возможности обойти этотъ договоръ: если 
Турки отстоятъ Укранпу и прппудятъ Поляковъ отказать
ся отъ пея формально по договору, то возможность при
соединен ія къ Россіи возстановптся: Россія отказалась отъ 
Украины въ пользу Польши, но она не связана някакимъ 
уеловіемъ по отношенію къТурпіп. Естественное отвраще- 
ніе народа къ Туркамъ и враждебныя отношенія къ ннмъ 
Россіп должны были ручаться за счастливый псходъ этой 
комбпдаціи. Действительно, дальпѣйшія событія оправдали 
вероятность подобнаго предположенія, хотя и пришлось 
заплатить слшпкомъ дорогою ценою за его оеуществлѳпіс.

Въ исходѣ 16G9 года къ Дорогаепку явился султан- 
скій чаушъ съ объявленіемъ о прннятін его султаиомъ въ 
подданство. Первое впечатленіе, произведенное на народъ 
этзмь пзвестіемъ, было, самое тяжелое. Когда Дорошенко 
объявилъ, козацкой старшине па радЬ, собранной имъ въ 
Корсуяѣ, о прибытіи чауша и о заключспін договора съ



Портого, то всѣ единодушно* заявили свое негодованіе, и 
гетману едва удалось уговорить полковннковъ допустить 
чауша въ раду. Дегодоваліе народа было еще сильнѣе,— 
одни не вѣрили слуху, другіе предлагали низложить гет
мана, осЕвернившагося подчиненіемъ христіанской страны 
невѣрнымъ. Но сколь ни сильно было это негодованіе въ 
первую минуту, оно должно было умолкнуть въ виду пред
стоящей необходимости; выбора не было: въ случай отказа 
отъ турецкаго владычества, народу предстояло подчинить
ся Полякамъ, а ихъ господство, по народному взгляду, 
представлялось еще хуже турецкаго. Наконецъ, чувства на
рода были значительно успокоены ручательствомъ митро
полита Тукальскаго: немедленно послѣ прибытія султан- 
скаго чауша, митрополитъ разослалъ воззваніе къ духовен
ству, въ которомъ убѣждалъ молиться на ектеніяхъ «о бла- 
гочестивомъ и Богомъ данномъ гетманѣ Петрѣ ')». Слово 
представителя религіозныхъ интересовъ народа, человѣка 
притомъ пользовавшагося лично любовью п уваженіемъ 
народа, должно было значительно смягчить недовѣріе его 
къ новому союзу.

Между тѣмъ польское правительство, увидѣвъ грозив
шую ему бѣду, рѣшилось предотвратить ее; лучшимъ 
средствомъ для этого Поляки считали выставить Дорошен- 
ка человѣкомъ, захватившимъ власть самопроизвольно и не- 
имющпмъ права заключать какіе-бы то ни было договоры и 
сдѣлки, противупоставить ему другого гетмана, нреданнаго 
Полыпѣ п законно признаваемаго ея правительствомъ. 
Между тѣмъ какъ польскій посланникъ въ Константино- 
полѣ увѣрялъ турецкое правительство въ шаткости и без
законности власти Дорошенка и представлялъ его человѣ- 
комъ вѣроломнымъ и ловкимъ аваптюристомъ, разосланы 
былп королевскіе универсалы къ полкамъ брацлавскому и



e
уманскому, занятымъ польскими войсками. Въ универса- 
лахъ этихъ польское правительство, щедро расточая обѣ- 
щанія, требовало отъ козаковъ, чтобы они выбрали нова- 
го гетмана, такъ какъ Дорошенко утратилъ право на власть, 
вслѣдствіе своихъ спошѳшй съ Турками. Такимъ образомъ 
избранъ былъ гетманомъ, при содѣйствіи сильиаго поль
скаго вліянія, бывшій уманскій полковникъ, Михайло Ха- 
иенко. Конечно, надѣлѣ власть этого гетмана была чисто 
призрачна и она пригодна была Полякамъ только вслѣд- 
ствіе дипломатическаго значенія его гѳтманскаго титула. 
Народъ, не смотря на отвращеніѳ къ Туркамъ, не подда
вался польекимъ прелестямъ: «Поляки потеряли надежду 
па захватъ западной Украины и думаютъ хоть за хвостъ 
ее придержать *)» говорили въ Украипѣ. Сами дипломаты 
польскіѳ сознавались: «правда, едва пѣсколько тысячь ко- 
заковъ признаютъ власть Ханѳнка, по своимъ титуломъ 
онъ будетъ импонировать Дорожѳнку и Татарамъ 2)>.—Же
лая, помѣрѣ возможности, водворить власть своего канди
дата и предупредить появленіе Турокъ, польское войско, 
подъ начальствомъ вѳликаго короннаго гетмана Іоанна Со- 
бескаго, принялось осаждать города въ Брацлавщинѣ и на
сильно подчинять народъ подъ «реймѳнтъ» Ханенка. Но 
турецкое правительство не было также обмануто происка
ми польской дипломатіи и не желало дать Полякамъ вре
мени для занятія Украины. Въдѳкабрѣ 1671 года въВар- 
жавѣ получена была султанская грамота, которою пред
писывалось Полякамъ добровольно отказаться отъ Украины, 
прибѣгшѳй къ покровительству султана, или готовиться къ 
войнѣ3). Дѣйствительно, въ сдѣдующемъ году, весною, Му- 
гамедъ IV, во главѣ многочисленной арміи турецкой, къ

*) Лѣтопись Велитаи, Т . П , стр. 238.
я) Załuski. E pistolae historico-fam iliares, Т. I, Ч. I, стр. 298.
а) Przezdziecki, Podole, W ołyń i U kraina, Т. I, стр. 201.



которой присоединились:. ханъ съ крымскими ордами я  
Дорошенко съ козацкимъ войскомъ, осадилъ Еаменецъ и 
принудилъ къ сдачѣ этотъ сильно укрѣпленный городъ, 
вслѣдъ за тѣмъ Турки осадили Львовъ.—Король польскій, 
Михаилъ, не имѣя силы сопротивляться, просилъ мира, 
который и данъ былъ ему Турками. По договору, заклю
ченному въ Бучачѣ, Поляки обязывались платить Туркамъ 
ежегодную дань, уступить имъ на вѣчныя времена Подо- 
ліѳ, обязывались вывести свои войска изъ Украины, очи
стить Бѣлую-Церковь и другія крѣпости и признать всю 
эту область собственности» козаковъ, находящихся въ 
зависимости отъ Турціп ‘). Такимъ образомъ выполнена бы
ла первая половина программы: посредствомъ Бучацкаго 
договора упразднялись невыгодныя послѣдствія, вытекав- 
пгія для западной Украины изъ договора Андруссовскаго,— 
Турками вытиснуты были Поляки,—сдѣдовало теперь при
ступить къ исполненію второй полдвины задуманнаго пла
на,—съ помощью Россіи отдѣлаться отъ Турокъ и такимъ 
образомъ соединиться съ восточною Украиною. Выполненію 
этой второй половины предположенной задачи помѣшало 
личное честолюбіѳ предводителей козадкихъ. Дорошенко 
разсчитывадъ, конечно, на сохраненіе власти въ отстоянной 
имъ отъ Поляковъ области; онъ готовъ былъ перейти въ 
подданство Россіи, о чемъ «билъ челомъ» неоднократно 
царю Алексѣю Михайловичу, но хотѣлъ при этомъ сохра
нить гетманскую булаву; бѳзъ собдюденія же этого усло- 
вія онъ, не обращая вниманія на общественное мнѣніе на
рода, не рѣшался оставить турецкое покровительство. Съ 
другой стороны, въ восточной половинѣ Украины выбранъ 
былъ, въ1672 году, въ гетманы чѳловѣкъ, не уступавшій 
Дорошѳнку въ ловкости и честолюбіи, и успѣвшій при-

*) Sękowski.—Collectanca z dziejopisów T ureckich Т. П , стр. 71—86.



томъ снискать полное довѣріе русскаго правительства,— 
это былъ Иванъ Самойловичъ. Желая воспользоваться и 
уничтожѳяіемъ, посредствомъ Бучацкаго договора, относя
щихся къ Украинѣ статей Андруссовскаго трактата, и на- 
строеніемъ общественнаго мнѣнія, онъ разсчитьгвалъ на 
возможность присоединить ирямо подъ свой «рѳйментъ» 
западную Украину и, вмѣстѣ, съ тѣмъ, уничтожить въ свою 
пользу двоѳгѳтманство, терзавшее козачество почти со вре
мени Хмѣльницкаго. Такимъ образомъ, личная борьба двухъ 
гетмановъ должна была усложнить и безъ того трудную 
политическую задачу, раздвоить и ослабить общественное 
мнѣніе народа, дать новые шансы успѣха общимъ врагамъ 
и, наконецъ, привести спорную область въ состояніе пол- 
наго разоренія.

Между тѣмъ война между Турціею и Польшею вспы
хнула съ новою силою. Сеймъ не утвердилъ заключенна- 
го королемъ Бучацкаго договора, но, не смотря на всѣ уси- 
лія Подяковъ и на блестящія военпыя даровапіл гетмана 
короннаго, Собескаго, нанесшаго Туркамъ рѣшптельноѳ по- 
раженіе при Хотинѣ, имъ не удалось отнять разъ уже 
уступленное Подоліе. Турки энергически отстаивали свою 
добычу и готовились силою вынудить у Подяковъ призна* 
ніе Бучацкаго трактата. Самойловичъ сообразилъ, съ ка
кою выгодою можно воспользоваться временемъ борьбы, 
отвлекавшей силы обоихъ противниковъ, для того, чтобы 
сдѣлать попытку, съ цѣлыо освобожденія западной Укра
ины отъ обѣихъ воюющихъ сторонъ. Въ первыхъ числахъ 
1674 года онъ, съ разрѣшенія Даря, переправился черезъ 
Днѣпръ, въ сопровожденіи русскихъ воеводъ: князя Гри- 
горія Григорьевича Ромодановскаго и Петра Шкуратова, 
съ значительными русскими и козацкими силами. Народъ 
и козаки, на правой сторонѣ Днѣпра, встрѣтили Самойло- 
впча съ полнымъ сочувствіемъ: всѣ города отворяли пе-



рѳдъ нимъ ворота, цѣлые полей  козацкіѳ пѳроходили на 
его сторону, народъ принималъ его какъ избавителя отъ 
польскаго и татарскаго ига.—Но Дорошенко былъ недово- 
ленъ тѣмъ, что подготовленная имъ развязка обращается 
въ пользу Самойловича, которому приходилось пожинать 
лишь готовые плоды. Не будучи въ состояніи пожертво
вать личнымъ самолюбіемъ, онъ чувствовалъ, что обстоя
тельства захватили его въ расплохъ иразтерялся. То ста
рался онъ принять пассивную, выжидательную роль, то 
пытался оттянуть дѣло, устрашая Самойловича вооружен- 
нымъ отпоромъ. Но ни то ни другое не удавалось: народ
ный порывъ усиливалъ съ каждымъ днемъ количество при- 
вѳрженцевъ Самойловича, а старпшна и войско козадкое, 
отправленное противъ него Дорошенкомъ, перешло на его 
сторону, слѣдуя примѣру генеральнаго судьи, Якова Улез- 
ка, икорсунскаго полковника, Михаила Соловья. Наконецъ 
Татары, двинувшіеся противъ Самойловича, были разбиты 
козакамп; вскорѣ Дорошенко былъ оставленъ всѣми,—онъ 
заперся въ Чигринѣ съ своими наемными сердюцкими пол
ками. Чувствуя превосходство своего положенія, Самойдо- 
вичъ рѣшился узаконить свой успѣхъ; въ Переяславль со
званы были на раду всѣ старшины козацкіе и Самойло- 
вичъ нрѳдложилъ имъ выбрать иоваго гетмана, общаго для 
обѣихъ сторонъ Днѣпра; приглашѳнъ былъ наровнѣ съ дру
гими и Дорошенко, но онъ не явился, утверждая, что если 
раду отсрочить на полъ года, то онъ готовъ будѳтъ сложить 
на ней гетманскую власть и подчиниться ея выбору; меж
ду тѣмъ онъ извѣстилъ Алексѣя Михайловича о своей го
товности подчиниться Россіи, если будетъ признанъ гет- 
маномъ обѣихъ сторонъ Днѣпра *). Но предложеніе его опо
здало, рада не была отсрочена. На нее явился и Михаилъ



Ханенко, которому наскучила жалкая роль, какую прихо
дилось играть въ качѳствѣ подставного польскаго гет
мана. Услышавъ о подчиненіи всей Украины Самойлови- 
чу, онъ оставилъ польскій лагерь, подъ тѣмъ прѳдлогомъ, 
что онъ намѣрѳнъ расположиться въ Кіѳвскомъ Полѣсьи, 
оставшемся во власти Доляковъ, и оттуда не допускать До- 
рошѳнка идти на помощь Туркамъ х). Онъ дѣйствитѳльно 
отправился въ Полѣсье, но козаки, сопровождавшіе его, огра
били на дорогѣ полѣскихъ шляхтичей, переправились чѳ- 
резъ Днѣпръ 2) и явились на раду въ Переяславль, гдѣ 
Ханѳнко сложилъ полученную отъ Подяковъ булаву.

На переяславльской радѣ Самойловичъ единогласно 
провозгдашенъ быдъ, не смотря на притворное нѳжела- 
ніе, гетманомъ обоихъ бѳреговъ Днѣпра; но для того, что
бы быть имъ въсамомъ дѣлѣ, недостаточно было жѳланія 
народа и избранія рады,—нужно было отстоять западный 
берѳгъ отъ Турокъ, а для этого у Самойловича недостава
ло ни энергіи, ни прѳдпріимчивости. Ни воззванія право- 
бережныхъ городовъ, разоряѳмыхъ Турками за признаніе 
Самойловича, ни рвеніе войска, ни энергія пѣсколькихъ 
второстепенныхъ вождей (Мурашка, Лизогуба), храбро бро
савшихся впѳредъ противъ. Турокъ, не могли завлечь ма- 
лодушнаго и эгоистически разсчетливаго гетмана. Правда, 
въ 1676 году ему удалось наконецъ принудить Дорошен- 
ка къ отреченію отъ гетманства и, такимъ образомъ, овла- 
дѣть Чигриномъ, но тѣмъ и ограничились его подвиги. 
Столкновѳнія съ Турками Самойловичъ избѣгалъ тщатель
но; онъ дозволялъ Туркамъ бѳзпрепятствѳнно разорять пол
ки и города, признавшіѳ его власть, и даже въ 1678 году, 
когда сильная Турецкая армія осадила въ Чигринѣ гарни-

’) Załuski—Epist. hist. fain. Т. I, Ч. I, стр, 477. 
я) Си. К  I, стр. 1.



и
зонъ веливороссійсвій и возацкій, оставленный пмъ въ 
этомъ городѣ онъ, вмѣстѣ съ вняземъ Ромодановскимъ, 
переправился черезъ Днѣпръ во главѣ многочисленная 
вѳливоруссваго и Еозацваго войсва; но оба предводите
ли ограничились ролью зрителей: на глазахъ у нихъ 
жители и гарнизонъ Чигрина отбивались отъ Туровъ въ 
нродолженіи цѣдыхъ 5-ти недѣль, налъ воевода Ржев- 
сеій , управлявшій защитою, наконедъ городъ былъ взятъ 
и разрушенъ Турвами. Дождавшись этой развязви, Самойло
вичъ иРомодановсвій переправились обратно за Днѣпръ, пре- 
доставивъ въ добычу Турвамъ все поднѣпровье отъ Чигрина 
до Кіева, воторое и было ими истреблено огнемъ и мечемъ.

Между тѣмъ, оставленная Самойловичемъ на произволъ 
судьбы, западная Увраина представляетъ въ теченіе 10 
лѣтъ самую плачевную вартину,—она служитъ поприщемъ 
борьбы Туровъ и Полявовъ, отнимагощихъ другъ у друга 
область, жители воторой равно враждебны обѣимъ воюю* 
щимъ державамъ. Ежегодно являются поперемѣнно то ту- 
рецвія, то польсвія арміи, требуя отъ жителей поворно- 
сти во имя вавого нибудь подставного гетмана; вавъ тѣ 
такъ и другіе, встрѣчая сопротивленіе со стороны жите
лей, водворяютъ свое господство опустошеніемъ врая. Въ 
тѳченіе этого злосчастнаго времени, извѣстнаго въ народ- 
ныхъ преданіяхъ подъ именемъ «руины *)», врай все 
болѣе и болѣе превращается въ пустыню. Перевѣсъ въ борь- 
бѣ остается по большей части на сторонѣ Туровъ, воторыѳ 
ведутъ расправу съ жителями по своимъ обычаямъ: они 
выжигаютъ всѣ города и села, разрушаютъ всѣ церкви и 
монастыри, загоняютъ въ плѣнъ населеніе цѣлыхъ обла
стей, съ другпхъ сбираютъ дань дѣтьми2), тысячи неволь-

J) Кулишь—Записки о южной Руси, Т. I, стр. 83.
2) Лѣтоппсь Величка Т. II, стр. 365.-—Баитышъ-Каменскііі Т . II, стр. 152.—Гео* 

графическій словарь Максимовича нЩ икатова, статья „козаки“ стр. 291.



никовъ увозятъ для продажи на невольничьихъ рынкахъ 
и т. п. Мѣстности, избѣгшія ярости турецкой, подвергают
ся почти той же участи со стороны Поляковъ.

Обѣ державы стараются дѣйствовать, основываясь яко
бы на правѣ владѣнія страною, истекающемъ изъ призна- 
нія своего господства народонасѳдѳніѳмъ края; вслѣдствіе 
того, онѣ подставляютъ каждая изъ своей руки гетмановъ, 
въ покорность которымъ стараются привести жителей. Но 
власть этихъ гетмановъ до того призрачна, что наконецъ 
сами покровители ихъ считаютъ лишнимъ прикрываться 
формальностью, никому ненужною и никого не обманы
вающею. Такъ Турки, послѣ отрѣченія Дорошенка, выста- 
вляютъ преемникомъ ему Юрія Хмѣльницкаго, (въ мона- 
шествѣ Гедеона), отысканнаго ими среди пдѣнниковъ, въ 
одномъ изъ Константинопольскихъ монастырей, и отправ- 
ляютъ его въ 1677 году въ Украину, при сильномъ ту- 
рецкомъ и татарскомъ войскѣ, съ титуломъ гетмана козац- 
каго и князя русскаго; но въ послушаніи козаковъ у этого 
гетмана почти вовсе не оказалось и онъ былъ принужденъ 
завоевывать свои полки посредствомъ татарскихь отрядовъ. 
Вскорѣ неспособность, жестокость и нравственное ничтоже
ство этого «русскаго князя» заставило турецкое правитель
ство отозвать его. Въ 1681 году онъ былъ отправленъ подъ 
турецкимъ конвоемъ въ Константинополь и на дорогѣ умеръ 
или, по другимъ сказаніямъ, былъ удавдѳнъ сопровождав
шими его Турками*). Преемникомъ ему назначенъ въ Кон- 
стантинополѣ Молдавскій господарь Александръ Дука. На 
сколько званіе гетмана было ничтожно въ глазахъ турец- 
каго правительства видно уже изъ того обстоятельства, что 
Александръ Дука, подучившій въ 1681 году отъ султана

*) Ambroży Grabowski—starożytności historyczne polskie, Т . II, стр. 628. Лѣто- 
дись Величка, Т. II, стр. 646—647.



фирланъ на Молдавское господарство, получилъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ, вслѣдствіе поднѳсеннаго имъ денежнаго подарка, въ 
видѣ прибавки къ господарсколу сану, и власть надъ всею 

„ областью, лежащею лежду Днѣстролъ и Днѣпролъ, даже 
безъ обязательства платить дань Портѣ, а только подъ 
условіелъ доставлять изъ нея, если удастся собрать въ ней 
людей, возложное количество всполагательнаго войска О* 
Дука отправилъ своего налѣстника въ Нелировъ, для упра- 
вленія отъ его илени страною и для избранія елу гет- 
ланской резиденціи, но оказалось, что страна была до того 
пуста, что господарю пришлось построить дворецъ въ од- 
нолъ изъ селъ на берегу Буга, уцѣлѣвшихъ случайно отъ 
разоренія,—всѣ города были необитаелы. Послѣ двухлѣт- 
няго, совершенно нолинальнаго гетланства, Дука былъ за- 
хваченъ въ плѣнъ однилъ изъ польскихъ отрядовъ, от
правившихся грабить Молдавію, во вреля вѣнскаго нохо- 
да короля Собескаго 2). На лѣсто его присланъ Портою въ 
гетланы нѣкто Янѣй Драгиничъ, но объ этолъ гетланѣ едва 
уполинаютъ южнорусскія лѣтописи: «изъ какихъ онъ лю
дей и какія его воинскія дѣла были?—неизвѣстно» гово
рить одинъ лѣтописедъ; другой уполинаетъ о нелъ, какъ 
о чѳловѣкѣ слириолъ, не хлопотавшелъ ни о какихъ по- 
литическихъ дѣлахъ и преданнолъ страсти къ горячилъ 
напиткалъ,—Вскорѣ исчезъ и этотъ призрачный гетланъ; 
по однилъ свѣдѣніялъ онъ унеръ отъ пьянства, по дру- 
гилъ оставилъ добровольно гетланство, въ которолъ елу 
нечего было дѣлать, и переселился на жительство въ Яссы3).

*) Ambroży Grabowski—starożytności historyczne polskie, Т. П, стр. 526. Лѣтопись 
Величка, Т. И , стр. 527. Ригельманъ—Лѣтоппспое повѣтствованіе о Малом Россіи,часть П, 
стр. 176. Именпаяперенисьмалороссшскихъ гетмановъ, изданіе Н. Бѣлозерскаго, стр. 137.

а) Ригельманъ—Лѣтописнос повѣтствованіе, часть II, стр. 177. Pam iętniki Jana  
Chryzostoma Paska (изданіе 3-e), стр, 261.

3) Лѣтопись Велпчка, Т. П, стр. 548. Ригельманъ.—Лѣтоп. повѣст. Ч. II, стр. 179. 
Рубанъ, Краткая лѣтопись Малороссіи, стр. 140.



Послѣ этого турецкое правительство сопло лишнимъ на
значать ему преемниковъ. На самую страну, обращенную 
въ пустыню, оно смотрѣло какъ на область, обладаніе ко
торою приходилось добывать слшпкомъ дорогою цѣною, и 
потому оно старалось только опустошить ее до того, чтобы 
и для противниковъ она не составила цѣнной добычи.

Въ тоже время польское правительство, въ борьбѣ съ 
Турками, противупоставляло, по крайней мѣрѣ въ началѣ 
ея, своихъ козацкихъ гетмановъ турѳцкимъ; польскіе ко- 
зацкіѳ гетманы были такъже бѳзсильны, такъжѳ чужды на
роду, такъжѳ лишены всякаго дѣйствительнаго значенія, какъ 
и турѳцкіе. Послѣ добровольнаго отрѣченія перваго изъ 
нихъ, Михаила Хаиѳнка, у Поляковъ не было въ первое 
время подъ рукою другой личности изъ козаковъ, которая 
бы пользовалась хотя-бы малѣйшѳю долею извѣстности. 
Вскорѣ личность такая представилась и польское прави
тельство съ радостью предложило ей гетманство. Во время 
временнаго успѣха польскаго оружія, въ 1675 году, король 
Собескій овладѣлъ на время Брацлавщиною; начальство 
надъ жившими въ этой мѣстности козаками сохранялъ еще 
одинъ изъ старыхъ козацкихъ вождей, сподвижниковъ 
Хмѣльницкаго, подольскій полковникъ—Евстафій Гоголь; 
не имѣя ни силы, ни побужденія сопротивляться Поля- 
камъ, которые приходили лишь смѣнить Турокъ, Гоголь 
сдалъ имъ города, остававшіеся еще въего власти, и не
медленно получилъ отъ короля гетманскій титулъ *)• Впро-

*) Въ промежуткѣ времени между отрѣчепіемъ' Ханенка и пазначеніемъ Гоголя 
нѣкоторые малороссійскіе лѣтописцы иолагаютъ, что гетманомъ назначепъ былъ отъ поль
скаго правительства кошевой Сирко; но такъ какъ Сирко не оставлялъ въ это время За
порожья и выборъ Гоголя состоялся при его жизни, то вѣроятно гетманство приписы
валось ему по ошибкѣ, вслѣдствіе извѣстнаго современникамъ уважепія, которое оказы- 
валъ Сирку Собескій, а  также вслѣдствіе выгодныхъ для Поляковъ походовъ, предпри - 
нимаемыхъ въ то время Сяркомъ изъ Запорожья на Крымцевъ; польскіе современные пи
сатели и источники о гетманствѣ Сярка вовсе не упоминаютъ.



чемъ и господство Поляковъ въ Брацлавщинѣ и гетман
ство Гоголя были непродолжительны. Поляки разрушили 
полковой городъ Брацлавль, жители котораго отказались 
признать польское господство. Въ слѣдующемъ году По
ляки должны были очистить Украину, вслѣдствіе новаго 
турѳцкаго похода. Остатки подольскаго козацкаго полка, 
вмѣстѣ съ своимъ полковиикомъ, попавшпмъ недавно въ 
гетманы, тоже принуждены были бѣжать изъ своихъ жи- 
лищъ. Такъ какъ число этихъ козаковъ было весьма не
значительно, то Поляки назначили имъ для квартиръ ды- 
мерское староство, лежавшее въ польскомъ Полѣсьи, и Речь 
Посполитая обязалась отпускать имъ жалованье, провіянтъ 
и сукно изъ королевской казны ł). Но козакамъ, изгнан- 
нымъ изъ ихъ жилищъ, не было повода оставаться въ поль
ской службѣ; не имѣя возможности удержать за собою тер- 
риторію бывшаго своего полка, они предпочитали лучше 
перейти налѣвую сторону Днѣпра, чѣмъ оставаться поль
скими наемниками, и потому, немедленно послѣ прихода 
въ Дымеръ, большая ихъ часть отправилась за Днѣпръ и 
передалась Самойловичу 2). Вскорѣ за тѣмъ, 5 генваря 1679 
года, скончался Гоголь3), и послѣ его смерти польское пра
вительство сочло лишнимъ назначить новаго гетмана. Ни
чтожное количество козаковъ, оставшихся въДымерѣ, по
полнилось всякимъ сбродомъ: бездомною шляхтою, бѣглы- 
ми слугами и крестьянами. Милиція эта зачислена была

*) Бантышъ-Каменскій, Т . Д , стр. 162.—Лѣтоппсь Грабянка, стр . 222.—У т о 
нись Рубана, стр. 125.— Лѣтопись Самовидца, стр. 66.—Ригельманъ, стр. 144.—Краткое 
онпсаніе окозацкомъ малороссійскоыъ народѣ Петра Снмоповскаго, стр. 102.

2) Акты, относящееся къ псторіи Западной Россіи, изданные Археографического 
Коммисіею, Т . У, стр. 140, № 103.

3) 7 генваря 1679 года опъ былъ погребенъ въ Межигорскомъ монастырѣ (хро- 
йологія высокославныхъ, ясневельможныхъ гетмановъ, изд. Н. -Бѣлозерскій стр. 119,—» 
Свазаиіе о Межигорскомъ монастырѣ М. А. Максимовича, стр. 30»



въ составъ. наемныхъ войскъ Речи Посполитой, получала 
жалованье изъ земскихъ сборовъ Кіевскаго воеводства, и 
сохранила только пжя козаковъ. Изъ постановденія сейми
ка кіевскаго воеводства 1682 года мы узнаемъ, что ко
личество пхъ было ничтожно, такъ какъ годичнаго жало- 
ванія имъ отпускалось только 1,000 злотыхъ, что они со
стояли подъ командою полковниковъ: Мирона и шляхтича 
Урбановича, и что они находились въ распоряженіи шля
хтичей кіевскаго воеводства и, по порученію сеймика 
должны были, въ качествѣ экзекуціп, побуждать шляхти
чей воеводства къ правильному взносу постановлѳнныхъ 
сеймикомъ земскихъ сборовъ. Впрочемъ, существованіе 
этой милиціп безпокоило шляхтичей, насѳлявшихъ Полѣсье, 
почему они и отправили депутацію отъ сеймика къ гет
ману коронному съ просьбою, чтобы онъ смѣнилъ пол
ковника Мирона, ради предосторожности, предоставивъ 
его должность какому нибудь благонамѣренному шляхти
чу, или поручился за него воеводству *). Дѣйствптедьно, 
этотъ отрядъ козацкій, хотя и не представлялъ серіозной 
опасности для шляхтичей кіѳвскаго Лолѣеья, но причи- 
нялъ имъ значительное безпокойство тѣмъ, что козаки на
нимались, болѣе или менѣе значительными партіями, для 
участія въ заѣздахъ, которыми угощали безпрестанно, по 
установившемуся обычаю, другъ друга шляхтичи, и та- 
кимъ образомъ усиливали внутреннюю шляхетскую безъ- 
урядицу 2).

*) См. ГГГ, стр. 7—10.
2) Такъ мы паходимъ, что одна партія дымерскнхъ козаковъ, нанятая дворянами: 

Вржескимъ п Любовпцкимъ, овладѣла замкомъ Тышкевича, Бышевымъ, и ограбпла его 
имущество (см. № П стр. 3), другіе козаки, по призыву дворянъ Немиричей и Тер- 
лецкихъ, участвовали въ пхъ заѣздѣ па Жабокрпцкаго и потомъ дважды овладѣвали 
олевскимъ кармелитекимъ монастыремъ, ограбили какъ церковное, такъ и монастырское 
имущество, устроили коиюшіпо въ монастырскомъ костелѣ и т. и. (см. № IV, стр. 13; 
№ V, стр. 20 и VI, стр. 25).—Третін козацісій отрядъ вызваиъ былъ изъ Дымера въ 
Чернобыіь дворянпиомъ Пасербовпчемъ и помогъ ему захватить беззаконно доходы чер
нобыльской волости—(см, № ѴД, стр. 32).



Это ничтожное, цолушляхетскре опрлченіе, составляю 
единственный слѣдъ, оставпгійся въ западной Украинѣ отъ 
16 козацкихъ полкѳвъ, существовавшихъ въ ней при на- 
чалѣ возстанія Хмѣльницкаго. Въ такомъ же отношеніи 
исчезало и «посполитое» народонаселеніе края. Во время 
истребительныхъ туредкихъ и нольскихъ набѣговъ, всѣ 
жители, спасшіеся отъ смерти и плѣна, бѣжали на лѣвый 
берегъ Днѣнра. Единственная выгода, которую Самойло- 
вичъ рѣшился извлекать изъ нризнанія себя гетманомъ 
«рбѣихъ сторонъ Днѣпра», единственная помощь, которую 
онъ осмѣдивался оказывать жителямъ нраваго берега, со
стояла въ томъ, что онъ поощрялъ ихъ нереселеніе на лѣ- 
вый берегъ и сномоществовалъ ему всѣмп мѣрами. Cąjrofl- 
ловичъ усЕорялъ и вызывалъ это переселение какъ пись
мами е ъ  старшинѣ и е ъ  городамъ западной Украины, такъ 
и ирструкдіями, Ерторыя онъ давалъ своимъ подчинен- 
ныжц ^акъ, объявляя въ своемъ нисьмѣ еъ  каневскому 
полковнику, ЦушЕаренЕу, р невозможности подать ему по
мощь противъ Татаръ, онъ совѣтуетъ ему переселить всѣхъ 
жителей полка въ Переяславль и принудить е ъ  пересе- 
денію даже тѣхъ изъ нихъ, которые пожелали-бы остаться, 
«абы жопы ваши и дѣти, съ худобами рухомыми, въ без- 
печнѣйщой зоставади цѣлости и сумѣнья ваши, присягою на 
вѣрность Царскому Величрству обовязанные, не были на
рушены *)»•—Действительно, народонаселеніе западной 
Украины, преслѣдуемое Турками и Поляками, искало спа- 
сенія жизни и имущества и успокоенія совѣсти, безпре- 
станно перебѣгая въ восточную Украину. Движеніе этопри- 
нпмаетъ особенно значительные размѣры съ 1674 года. Въ 
концѣ этого года, когда Турки, раздраженные подчиненіемъ 
края Самойловйчу, двинулись въ Украину съ цѣлью при-

*) Акты Западной Россіи изд. Археогр. $ом. Т. У, стр. 151, № 116.
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нудить народъ къ покорности Дорошенку, многіе жители 
н о л к о б ъ  уманскаго и брацлавскаго, а также жители мно
голюдной и сильно раздражившей Турокъ своимъ сопро- 
тивленіемъ Лысинки, переселились за Днѣпръ и заняли 
степи по рѣчкѣ Орели, нрилегавшіе къ полтавскому пол
ку ’).—Въ 1675 году, когда, въ свою очередь, Поляки, от- 
тѣснивъ Турокъ, двигались на Украину, перѳселеніе при
няло еще большіе размѣры. Корсунскій полковникъ Кан- 
дыба перешелъ за Днѣпръ съ цѣлымъ козацкимъ полкомъ 
и со многими посполитыми его жителями, за нимъ по- 
слѣдовали жители Мошенъ и многіе изъ обывателей чер- 
касскихъ. Они разсѣялись по разнымъ полкамъ восточной 
Украины. Поляки захватили одни опустѣвшіе города и со
жгли ихъ 2). Послѣ сдачи Дорошенка въ 1676 году, по- 
слѣдовало новое переселеніе: «также и людей со всею стар
шиною нремножественное число за Днѣнръ перезывали и 
на пустыхъ земляхъ поселили» говоритъ лѣтопись 3). Въ слѣ- 
дующемъ году выселеніе усилилось потому, что грозила 
новая бѣда: многочисленная турецкая армія осаждала Чи- 
гиринъ, и, въслучаѣ наденія этого города, угрожала всему 
краю страшнымъ разореніемъ. Далѣе, окончательное, по
чти поголовное, переселеніе послѣдовало въ 1678 г. вслѣд- 
ствіе паденія Пигирина и нослѣдовавшаго за нимъ опу- 
стошительнаго набѣга Турокъ и Татаръ, раснространивша- 
гося почти до самаго Еіева. Каневскій полковникъ, Пуш- 
каренко, не желая признавать турецкаго господства, пере- 
велъ большую часть жителей своего полка, съ ихъ семей
ствами и имуществомъ, въ Переяславль. Каиевъ былъ взятъ

г) Лѣтопись Величка, Т. П , стр. 356.—Бантышъ-Каменскій, Т . П, стр. 152.

2) Ригельманъ.— Ч. П, стр. 148.—Лѣт. Самовидца, стр. 64 .—Акты Западной Рос- 
сіи, изд. Арх. Ком. Т. Y, стр. 135. № 9 6 .— Лѣт. Грабянка, стр. 219.

°) Лѣтоіщсь Рубана, стр. 125 и  129.



И сожженъ Турками; остававпііося въ немъ жители затво
рились въ монастырѣ и погибли въ пламени; весьма не- 
многіѳ только были приведены насильно къ присягѣ Юрію 
Хмѣльницкому. Жители другихъ городовъ или, послѣдо- 
вавшн примѣру Еаневцевъ, выселелись за Днѣпръ, или 
временно покорились; но вскорѣ потомъ, пользуясь поя- 
в’лешемъ на правомъ берегу Днѣпра молодого Семена Са- 
мойловича, послѣдовали за нимъ за Днѣпръ. Такимъ обра- 
зомъ окончательно опустѣли города и ихъ округи: Чиги- 
ринъ, Черкассы, Каневъ, Еорсунь, Мопшы, Драбовка, Жа- 
ботияъ, Ржьпцевъ и т. д. J).

Такимъ образомъ, вслѣдствіе борьбы Турокъ съ Поля
ками и всдѣдствіе системы пѳреселешй, развитой Самой- 
ловичѳмъ, исчезли и козаки и посполитое народонаселеніѳ 
въ западной Украинѣ. Ерай представлялъ пустыню, въ бу- 
квальномъ смыслѣ этого слова. Вотъ краснорѣчивыя сви- 
дѣтельства озапустеніи этого края двухъ очевидцевъ, ви- 
дѣвшихъ его впрочемъ лѣтъ 20 спустя послѣ «руины», 
когда уже обратная колонизація начала мало но малу во
дворяться и нѣсколько оживлять нѣкоторыя его области. 
Тѣмъ не менѣе общій видъ края представлялъ еще слѣду- 
ющую картину: «И поидохомъ (изъ Паволочи въ Немировъ) 
въ стень глубокую; и бысть намъ сіе путное шествіе пе
чально и уныливо, бяшѳ бо видѣти ни града, ни села; 
аще бо и быша прежде сего грады красны и нарочиты 
селы видѣпіемъ—но нынѣ точію нусто мѣсто и не изсе- 
ляемо, не бѣ видѣти человѣка. Пустыня велія и звѣрей 
множество: козы дикія и волцы, лоси, медвѣди. Пынѣ-же 
все развоевано да разорено отъ Ерымцевъ. А земля зѣло

!) Акты Запад. Россіп, Т. У, стр. 150— 151, № 115 п 116.—Лѣтоп. Самовидца, 
стр. 70.—Ригельманъ, Ч. II, стр. 164=.—Лѣт. Рубапа, сгр. 136.—Симоцовскій, краткое 
оішсаніе, стр. 105.—Лѣтописи изданныя Н. Бѣлозерскимъ, стр. 83«



угодна и хлѣбородна я  oHoHfy всякаго много: с а ^  чтб Дй- 
е ій  лѣсъ: яблоня, орѣхи вояожскіе, сливы, дули,—да все 
пустыня; не дадутъ собаки Татары населиться; Только на
селятся селы, а они собаки, пршпѳдъ, и разорять; а всѣхъ 
людей въ полонъ поберутъ. Не погрѣшу эту землю назвать 
златою, понеже всего много на ней родится. И идохомъ 
тою пустынею пять дней, ничтожевидѣхомъ отъ чѳловѣка1)». 
Авотъ впечатлѣнія, не менѣе характеристическія другого 
путешественника: и проходя тогобочную, иже отъ Корсуня 
иБѣлой Церкви, Малороссійскую Украину, потимъ на Во
лынь и.... далѣй странствуя, видѣхъ многіе грады и зам- 
кп безлюдніе и пустые; валы, негдысь трудами людзкими 
аки холмы и горы высынанніѳ, и тилко звѣремъ дикінмъ 
прибѣжищемъ и водвореніемъ сущіи. Муры зась, яко то: 
въ Чолганскомъ, въ Константиновѣ, въ Бердичевѣ, въ Зба- 
ражѣ, въ Оокалю, що тилко на шляху намъ въ походѣ вой- 
сковомъ лучилися, видѣхъ едни малолюдніе, другіе весьма 
пустіе, разваленіе, къ землѣ прилинувшіе, запдѣсняліе, не- 
потребнымъ биліемъ заросліе, и тилко, гнѣздящихся въ се- 
бѣ, зміевъ и разныхъ гадовъ и червей содержащіе. Погля- 
нувши паки, видѣхъ пространніе, тогобочніе, Украино-Ма- 
лороссійскіе поля и розлегліе долины, лѣсы и обширніе 
садове, и красніе дубравы, рѣки, ставы, іезера—запустѣліѳ, 
мхомъ, тростіемъ, и непотребною лядиною заросліе. Ж не 
всуе Поляки, жалѣючи утраты Украины оноя тогобочнія, 
раемъ свѣта полского въ своихъ универсалахъ ея нарицаху 
и провозглашаху; понеже оная, предъ войною Хмѣльниц- 
каго, бысть аки вторая земля обѣтованная, медомъ и мле- 
комъ кипящая. Видѣхъ-же къ тому на разнихъ тамъ мѣ- 
стцахъ много костей человѣческихъ, сухихъ и нагихъ,

*) Путешествіе въ Святую землю Московского священника,’ Іоашіа Лукьянова, 
стр« 16.



ійлькё небо—покровъ себѣ иікунхихъ, и рѣкохъ во ^йѣ*. «гёто 
суть сія>? Тѣхъ всѣхъ еже рѣхъ, пустыхъ й мѳртвыхъ, 
насмотрѣвшйся, поболѣхъ сердйемъ и дупгею, яко красйая 
и всякййн благами прежде изобиловавшая земля и отчиз
на нашга Украина Малорбссійская, въ область пустынѣ Бо- 
гё’мъ оставлена и населнйцн ёя, славніе йреіщй наши, бйз1 
вѣстнй яВшнася

Турки и Поляки, обративъ такимъ образомъ въ пу
стыню цвѣтущую нѣкогда и многолюдную область, пере
стали дорожить господствомъ надъ нею, тѣ и другіе гото
вы были отказаться отъ эГой спорной, никому изъ нихъ 
нёдававпгейся и никому уже теперь не пригодной пусты
ня, Нодъ условіемъ, чтобы ойа не досталаёь протпйникамъ. 
оба враждебный государства пёреносятъ театръ военныхъ 
дѣйствій далѣе на западъ и желаютъ только обезпечить 
нейтральность опустѣвшей страны. Поручиться-жѳ за эту1 
нейтральность могла одна только Россія, и къ порукѣ ея 
прйбѣгаютъ обѣ враждующія стороны. Онѣ заявляютъ же- 
лайіё, чтобы сйорный край остался навсегда пустымъ и 
нёзаселеннымъ. Такъ, въ договорѣ, заключенномъ между1 
Россіёю иТурціею въБахчисараѣвъ 1681 году, между npó- 
чймъ сказано было*. «А Еіевъ городъ и съ принадлежащи
ми его изстари пределами и городками и  разоренные го- 
родкйі ВаВилькбвъ, Тринолье, Стайки—кіевская старая гра
ница—нодъ его Царскою державою быти; и отъ Еіева до 
ЗапорЬгъ, по обѣ стороны Днѣпра, городовъ и городковъ не дѣ- 
латъ 2)>. Еще опредѣлительнѣе выразились на этотъ счбтъ 
польскіе послы, зайлючавшіе съ Россіего московскій дого- 
в'бръ в’ъ 1686 году, обеспечивая за Польшею нрава на го
сподство надіъ узкой, сѣверной) полосою Украйгіы, (въ ко- 
тЬрЬй вйрочёмъ Шляки быки въ ёостбягіій' указйть только

*) Лѣтоппсь Велнчка, Т. I, стр. 4—5.
а) Полное собраиіе закоповъ РоссШской Имперіи, Т . П , стр. 389.



3 заселенный мѣстности, на протяжѳніи почти 200 вѳрстъ: 
Бѣлую Церковь, Павоючь и Нѳнировъ; объ остальномъ 
краѣ польскіе послы говорятъ слѣдуюшеѳ въ 7 статьѣ до
говора: «А что у насъ, Его Королевскаго Величества вели- 
кихъ и полномочныхъ пословъ и Ихъ Царскаго Величе
ства блихнихъ бояръ и думныхъ людей, между нами за
шла трудность о тѣм разоренным городам и мѣстѣм, 
которые отъ мѣстѳчка Стаѳкъ, внизъ Днѣпра по рѣку Тя- 
смину суть, именно: Ржищевъ, Трехтемировъ, Каневъ, Люш- 
ны, Сокольня, Черкасы, Боровица, Вужинъ, Воронкою, Кры
лось и Чтиринъ, о которыхъ съ нами Его Еоролевскаго Ве
личества великими и полномочными послы Ихъ Царского 
Величества ближніѳ бояре и думные люди говорили и до- 
магались, чтобы имъ бысть въ держаніи и владѣніи Вели- 
кихъ Государей, Ихъ Царскаго Величества, вѣчно внизъ Днѣ- 
пра, идучи рубежемъ отъ мѣстечка Стаекъ по рѣку Тясмину. 
М ы согласно ту статью такимъ образомъ уговорили и по
ложили: что тѣ мѣста оставатись имѣютъ пусты, какъ нынѣ
суть; а покамѣсть достаточный о томъ договоръ и поста-
новленіе не учинится, тѣ мѣста имѣютъ быть пусты. А къ 
нарушенію сего вѣчнаго миру то въ затрудненіе и омѳдлѳніе 
не имѣть; и для того нынѣшняго вѣчного миру никогда не 
нарушать и впредь къ нарушенію не причинять*)». Четыр
надцать лѣтъ спустя, въ 1700 году, «достаточное поста- 
новленіе не было еще учинено» и, вслѣдствіе требованія 
русскаго правительства, польскій гетманъ долженъ былъ 
напоминать шляхтѣ о томъ, чтобы она не заводила сло- 
бодъ на земляхъ «въ тѣхъ мѣстахъ, которыя въ силу тра
ктата оставлены и назначены быть незаселенными, доколѣ 
не послѣдуетъ дальнѣйшеѳ въ томъ рѣшеніѳ 2)>.

Такимъ образомъ фактическое занустѣніѳ края было

!) Полное собраніе, Т. П , стр. 776.—Ѵоіишіпа legum, Т . УІ, стр. 76—77.
2) Лѣтопись Величка, Т. Ш , стр. 564.



признано дипломатическимъ путемъ и западной Украинѣ 
слѣдовало оставаться навсегда страною пустынною, неза
селенною и никому не принадлежащею, за неимѣніемъ ни 
достаточнаго основанія, ни силъ для ея захвата у боров
шихся за нее соперниковъ. Но могла ли надолго оставать
ся въ томъ искуственномъ запустѣніи богатая и плодород
ная страна? Могъ-ли, изгнанный изъ нея, народъ забыть 
свои прежнія жилшца и разстаться съ мыслью о возмож
ности возврата, перестать считать свое изгнаніе времен- 
нымъ бѣдствіемъ? Событія отвѣтили на эти вопросы отри
цательно. Желаніе-же народонаселенія возвратиться въ запад
ную Украину было тѣмъ настойчивѣе, что переселившись 
на лѣвой берегъ Днѣпра, оно находилось далеко не въ бла- 
годенствующемъ состояніи.

Для того, чтобы оцѣнить положеніе, въ какомъ очутились 
въ восточной Украинѣ переселенцы, перешедшіе въ нее съ 
нраваго берега Днѣпра, необходимо взглянуть на зарож- 
давшіяся въ ней сословныя отношенія, вытекавнпя какъ 
изъ личного положенія ея жителей, такъ и изъ распродѣ- 
ленія поземельной собственности. Отношенія эти наглядно 
рисуютъ ту низкую степень гражданскаго развитія, на ко
торой находилась Малороссія въ ХУІІ и ХТПІ столѣтіяхъ 
и, вслѣдствіе которой, народонаселеніе ея не было въ со- 
стояніи собственными силами ни избавиться отъ поль- 
скаго господства ни устроить свой внутренній бытъ и 
выработать согласныя съ ожиданіями своего народа гори- 
дичѳскія и обществепныя отношенія.—Одно изъ самыхъ 
сильныхъ побужденій, подвигавшихъ народъ южнорусскій 
къ возстаніямъ противъ Польши, было желаніе избавиться 
отъ панскаго гнета, отъ безъусловнаго закрѣпленія сель- 
скаго народонаселенія шляхтичами, вытекавшаго изъ на- 
чалъ, выработанныхъ польскою общественною жизнью. Всѣ 
козацкія возстанія, цоднимавшіеся въ концѣ ХУІ u въ пер-



вой половинѣ ХУЦ столѣтій, не имѣли успѣха, потому что 
добивались исключительно, въ болѣе или менѣе широкпхъ 
размѣрахъ,, сохрапенія правъ козацкихъ, оставляя въ сто- 
ронѣ интересы крѣпостного сословія, т. е. интересы всей 
массы народа. Успѣхъ въ борьбѣ послѣдовалъ только тог
да, когда козачество, пропгравъ окончательно свое дѣло, 
принуждено было обратиться, какъ къ крайнему средству, 
къ призыву крестьянъ къ оружію. Универеалъ Хмѣлышц- 
каго и характеръ поднятой имъ борьбы обѣщали народу 
распространить козадкія нрава на все южнорусское по
сольство и изгнать пановъ навсегда нзъ Украины.

Надежда на нсполненіе обѣщаннаго вызвала нзъ на
рода такія силы, противустоять которымъ, не смотря на 
крайнія съ своей стороны усилія, не могли нольскіе шлях
тичи. Цо послѣ разгрома Поляковъ, народъ увидѣлъ нзъ 
статей зборовскаго и бѣлоцерковскаго договоровъ, что онъ 
служитъ только орудіемъ козакамъ для достнженія и раз- 
щнренія ихъ сословныхъ преимуществъ. Довѣріе народа 
къ козакамъ стало исчезать, поспольство охладѣло къ бор- 
бѣ и начало выселяться въ русскіе иредѣлы, въ такъ на
зываемые слободскіе полки. Начиная съ этого времени, всѣ 
надежды народа обращаются къ Россіп. «Поспольство н 
чернь козацкая> поддерживание только тѣхъ гетмановъ, ко
торые остаются вѣрны Москвѣ и не терпятъ тѣхъ началь
ников, которые пытаются сблизиться съ Польшею, даже 
на самыхъ выгодныхъ нолитическнхъ условіяхъ.. Причи
ны, вызывавппя это безусловное отвращеніе, лежали .какъ 
въ религіозныхъ нобужденіяхъ, такъ и во враждѣ, развив
шейся вслѣдствіе вѣковой борьбы съ Польшею; но большое 
знаденіе прнтомъ имѣло инстинктивное чувство народа, 
по которому онъ сознавалъ, что козацкая старшина стре
мится къ образованію нзъ своей среды новаго шляхетства, 
по образу и нодобію польскаго, и нолагалъ, что образрва-



ніѳ этого шляхетства конечно ускорится при союзѣ съ 
Польшею и замедлится, а можетъ быть и не состоится, при 
нокровительствѣ Россіи. Этимъ только народнымъ чувствомъ 
можно объяснить то всеобщее негодованіе, которое выказа
лось во всей массѣ народа при обнародованіи пунктовъ 
Гадяцкаго договора, не смотря на то, что. въ нихъ свобо
да вѣроисповѣданія и изгнаніе польскихъ пановъ изъ Укра
ины были вполнѣ гарантированы; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ясна 
была попытка козацкой старшины замѣнить польское шля
хетство туземнымъ, а народъ не выносилъ мысли о шля- 
хетствѣ ни подъ какимъ его видомъ.

Между тѣмъ стремлѳніе козачества къ образованію изъ 
себя класса крупныхъ землевладѣльцевъ и къ подчинэнію 
себѣ, вслѣдъ за тѣмъ, посполитаго народонаселенія и черни 
козацкой, т. е. къ созданію того же шляхетства, отъ кото- 
раго народъ отбивался и бѣжадъ изъ Речи Посполитой, 
стало все сильнѣѳ и сильнѣе проявляться въ обществен- 
номъ устройствѣ восточной Украины или «гетманщин ы>. 
Начиная съ Хмѣльницкаго, всѣ гетманы подтверждаютъ пра
ва на владѣніе селами тѣмъ шляхтичамъ, которые стали 
на сторону козаковъ вовремя борьбы ихъ съ Польшею, и 
раздаютъ другія села козацкимъ старшинамъ за войсковыя 
заслуги х), Въ началѣ это водвореніе помѣщичьяго класса 
представляется въ видѣ рѣдкихъ исключеній и оно про
ходить тѣмъ болѣе незамѣтно, что народъ могъ легко его 
избѣгнуть. Вообще до половины ХТП столѣтія лѣвый бѳ- 
регъ Днѣпра былъ заселенъ весьма слабо; вслѣдствіе того 
первые переселенцы, явившіеся при Хмѣльницкомъ и при 
ближайшихъ его преемникахъ съ праваго берега, застали

х) Малороссійскіе посполитые крестьяне (1648— 1783); очеркъ по архивнымъ ис- 
точникамъ—составилъ Ал. Лазаревскій. Въ Сборникѣ Черниговс^аго статистическаго ко
митета 1866 года, стр. 16—19.



обпшрныя пространства земли незаселенной и никому не 
принадлежащей, н завладѣлн ими но праву первоначаль
ного занятія, извѣстнаго подъ имѳнемъ «займанщины О* 
Но вскорѣ, при постоянном^ прилнвѣ новыхъ поселенцевъ, 
заігасъ пустопорожнихъ земель истощился и новымъ при- 
шельцамъ пришлось селиться на земляхъ, занятыхъ уже 
ихъ предшественниками, съ которыми необходимо было 
войти въ сдѣлки и пріобрѣсти право поселенія на извѣст- 
ныхъ условіяхъ. Между* тѣмъ землевладѣльцы, особенно 
крупные, въ число которыхъ вошли козацкіе старшины, 
занявшіе или получившіб отъ гетмановъ значительные уча
стки земли, въ виду многочисленного народонаселенія, 
искавшаго мѣста для поселенія, стали пользоваться своимъ 
положеніемъ, для развитія новыхъ помѣщичьихъ отношеній. 
Съ одной стороны, они стремились подчинить себѣ и при
вести въ повиновеніе, населявшихъ отписанныя имъ гет
манами села, крестьянъ, которые, послѣ Хмѣльницкаго, счи
тались, въ силу народнаго взгляда, свободными мелкими 
землевладѣльцами; съ другой стороны, они старались об
ратить въ крестьянъ козаковъ, пользуясь неточностью раз- 
граниченія обѣихъ сословій; но такъ какъ и то и другое 
сопряжено было съ извѣстными трудностями и вызывало 
сопротивлеиіе со стороны народа, то землевладѣльцы при- 
бѣгли къ уловкѣ. Они стали тѣснить крестьянъ и козаковъ 
въ своихъ селахъ для того, чтобы заставить ихъ покинуть 
свою землю и выйти изъ села, а потомъ, заручившись 
гетманскими универсалами, признававшими собственностью 
помѣщика всякій, опустѣвшій послѣ ухода владѣльца, уча- 
стокъ земли, они селили на этихъ земляхъ, въ качествѣ 
слобожанъ или подсусѣдковъ, новыхъ переселенцевъ. Тѣ и 
друтіе находили въ слободахъ пріютъ и временную сво-

*) Тамъже, стр. 28 —26 и 75—77.



боду на извѣстный срокъ, определенный условіями, заклю
ченными съ землевладельцами, но, нослѣ окончанія этого 
срока, етановились тяглыми людьми послѣднихъ *), удер
живая однако за собою право выхода изъ села. Желая точ
нее опредѣлить свои отношенія къ тяглымъ людямъ, ко- 
зацкіе старшины—землевладѣльцы нерѣдко доказывали свои 
права, прибѣгая къ литовскому статуту и отъискивая въ 
немъ юридическія въ свою пользу основанія, т. е., опира
ясь на ту юридическую норму, противъ которой именно 
н боролся народъ продолжительными возстаніями противъ 
Польши 2).

Стѣснительное положеніе народа усиливалось постепен
но при всѣхъ нреемннкахъ Хмѣльницкаго; но оно стало 
особенно тягостно при Самойловичѣ, когда, вслѣдствіе «ру
ины > и призыва гетмана, все, остававшееся еще въ запад
ной Украинѣ, народонаселеніе перешло на лѣвый берегъ 
Днѣнра. За исключеніемъ Уманцевъ, занявшихъ нослѣднія 
займанщины на рѣкѣ Орели, всѣ остальные переселенцы 
должны были размѣститься въ мѣстностяхъ уже заселен- 
ныхъ. Такимъ образомъ увеличилось количество людей, 
искавшихъ пріюта, и должны были ухудшиться условія, 
на которыхъ можно было получить оный. Всдѣдствіе кон- 
куренціи слобожанъ, понизились какъ условія, на которыхъ 
предлагались слободы, такъ и условія быта раньше уже посе
лившихся въ нихъ людей. По личному характеру Самойло- 
вичъ нисколько не былъ расположенъ къпопеченію объ облѳг- 
ченіл участи посполитыхъ. Современники нзббражаютъ его 
человѣкомъ гордымъ, самовдаетнымъ, любившжмъ копить 
богатства и пріобрѣтать ихъ путемъ ненравымъ, посред- 
ствомъ злоупотребленія власти, окружѳннымъ любимцами

') Тамъже, стр. 27, 73—74, 87—91 u 103—106.
*) Тамъже, стр. 29.



и родными, которыхъ злоунотребдѳніямъ, роскоши и свое* 
волію онъ потворствовалъ *). При перѳселеніи правобереж- 
ныхъ нолковъ, онъ старался только удовлетворить козац- 
кую полковую старшину, которой вдіяніе и значеніе на 
радахъ были ему необходимы. Еое*какъ еще заботился онъ 
о томъ, чтобы, хотя на время, пристроить рядовыхъ коза- 
ковъ, то размѣщая ихъ на прокормленіѳ въ лѣвобережныхъ 
полкахъ, то принимая ихъ къ себѣ на службу за жалованье2). 
На посполитыхъ же людей Оамойловичъ смотрѣлъ какъ на 
рабочую силу, необходимую для поддержанія шляхетнаго 
сословія. «А здырства вшелякими способами вымышляли, 
такъ самъ гетманъ, яко и сынове его, зостаючи полковни
ками, аренды, стаціе великіе, затяговалъ людей кормле- 
ніемъ—барзо на людей трудность великая была отъ вели* 
кихъвымысловъ—не могъ (гетманъ) насытитися скарбамп *)». 
Продолжая распределять села между козацкою старшиною, 
Оамойловичъ, гораздо чаще чѣмъ его предшественники, 
упоминаетъ въ универсалахъ своихъ о томъ, что держав- 
цамъ, кромѣ земли иугодій, должно принадлежать и «по* 
слушенство» тяглыхъ людей, а это «послушенство» во 
время Самойловича начинаетъ принимать довольно опре- 
дѣленныя формы: оно состояло въ правѣ помѣщика требо
вать крестьянина'на работу: «до правованя гребли, до во- 
женя дровъ, до кошеня и прятаня сѣна и до иншихъ сво
ихъ потребъ»; сверхъ того крестьяне должны были платить 
«державцѣ» довольно значительный денежный чиншъ, от
давать «осепщину» т. е. часть ежегодно собираемаго хлѣ- 
ба, соразмѣрную съ количествомъ рабочаго скота, достав-

*) Симоновскіи—краткое онисаніе о козацкомъ Малороссійскомъ народѣ, стр. 
113—115.—Лѣтопись Самовидца, стр. 77—78.

2) Соловьевъ Исторія Россіи, Т. ХШ , стр. 256,—Лѣтоиись Рубана, стр. 129.

3) Лѣтопись Самовидца, стр. 78.
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лять десятину отъ скота, барановъ и домашнихъ птицъ и, 
наконецъ приносить даиь отъ всевозможныхъ плодовъ, 
ягодъ, и т. п. О* — Съ другой стороны, Самойловичъ 
старается, подобно своимъ предшественникамъ, точно 
отграничить козаковъ отъ посполитыхъ и, такимъ об- 
разомъ, преградить крестьянамъ путь къ освобожденію отъ 
зависимости ихъ отъ державцевъ посредствомъ перехода 
въ козацкое сословіе; съ этою цѣлью гетманскіе универса
лы запрещали полковой старшинѣ вносить въ козацкіе 
полковые «компуты» (списки) мѣщанъ и тяглыхъ людей*,2), 
такимъ образомъ, приписка посполитыхъ въ козацкіс 
полки если совсѣмъ не прекратилась, то была крайне за
труднена, иположеніе народа съ каждымъ дпемъ станови
лось стѣснительнѣе. Конечно, равномѣрно съ стѣсненіями, 
росло и неудовольствіе народа, вспыхнувшее, наконецъ, по- 
слѣ паденія Самойловича 1686 г., въ крестьянскомъ возста- 
ніи, о которомъ упоминаютъ всѣ почти южнорусскіе лѣто- 
писцы. «Чернь—козаки и мужики, пановъ своихъ, а паче 
ареыдаровъ грабовалп, анѣкоторыхъ п мучили»; «своеволя 
по городахъ яачалася розширати»; «въ нѣкоихъ мѣстахъ 
обывателямъ и ломѣщикамъ дѣлаютъ озорничество иубій- 
ство»; «не тилко арендаровъ, але и иншихъ людей икра- 
маревъ невиняыхъ бсзумнѣ брали и пмѣніе ихъ между 
себе розшарповалп, а нѣкоторыхъ и самихъ въ смерть за
бивали п разные збыткп и мордерства надъ ними выполня
ли»;3). Возстаніе это вскорѣ было подавлено преемникомъ 
Самойловича—Мазепою; но причины, вызвавшіе его, оста*

*) Лазаревскій—посполптые крестьяне; стр. 17— 18, 31, 35, 41, 47—48.
2) Тамъже, стр. 69.— Акты Западной Россіп, издан. Императорской Археогр. Ком.» 

Т. У, стр. 181, № 151

3) Краткое лѣто-пзобразнтельное оиисаніе, изданное Н. Бѣлозерскпмъ, стр. 85, 
Лѣтонпсь Рубапа, стр. 142.—Лѣтопись Самойидца, стр. 78.—Ригельманъ, Ч. ПГ, стр. 
9 ,—Лѣтопись Величка, Т. III, стр. 58.



лись въ полной сжлѣ. Напрасно русское правительство, об
рати в , вслѣдствіе этого волненія, вниманіе на положеніе 
посполптыхъ людей въ Малороссіи, требовало отъ гетмана 
облегченія ихъ участи. Мазепа отвѣчалъ уклончиво: онъ 
ссылался на стародавніѳ обычаи, на права помѣщиковъ, 
подтвержденныя монаршими и гетманскими, грамотами и 
обѣщалъ облегчить по возможности участь народа *). На 
дѣлѣже положеніе крестьянъ не только не улучшилось, но, 
напротивъ того, постепенно ухудшалось. Ропотъ въ народѣ 
продолжался: «Гетманъ, говорили недовольные, пороздавалъ 
старшпнѣ маетности, а старшина, подѣлившись нашею 
братьею, позаписывала себѣ и дѣтямъ своимъ въ вѣчность, 
и только что въ плуги не запрягаютъ, а уже какъ хотятъ, 
такъ и поварачиваютъ, точно невольниками своими».— 
«Пристаиемъ къ Метрику, побьемъ старшину, арендаторовъ 
и сдѣлаемъ но прежнему, чтобъ все было козачество, а па- 
новъ бы не было 2)».

При столь стѣснительномъ положеніи посполитыхъ 
людей въ гетманщинѣ, при существовали довольно воз- 
бужденнаго съ ихъ стороны неудовольствія, нри тѣснотѣ 
народонаселенія, желаніе возврата на прежнее мѣсто жи
тельства—въ западную Украину—было весьма естествен
но; обратный переходъ народонаселенія долженъ былъ слу
читься при первой возможности, при первой, сколько ни
будь прочной, гарантіи спокойстія. Возможность эта веко* 
рѣ представилась и народъ охотно ею воспользовался.

Первая попытка обратной колонизаціи западной Украи
ны принадлежитъ Александру Дукѣ. Получивши эту бо
гатую область, господарь понялъ всѣ выгоды, какія мож
но было извлечь изъ нея, если бы удалось ее заселить;

') Соловьевъ, Исторія Россіи, Т. XIV, стр. 192. 
г) Соловьевъ, Т . XIV, стр. 182 и 185.



потому онъ и старался дать народу гарантіи спокойствія 
и самоуправленія. Дука объявилъ всеобщее право слободы 
во всей Украинѣ и возстановлепіе козацкихь полковъ въ 
прежнемъ ихъ видѣ, въ случаѣ если народъ пожелаетъ 
возвратиться на родину. Въ доказательство искренности 
своихъ обѣщаній, онъ назначилъ полковниковъ и отправилъ 
ихъ въ безлюдную степь; полковники поселились въхуторахъ 
и стали созывать народъ на слободы,—переселенцы дѣй- 
ствительно быстро появлялись: они шли изъ Волыни, изъ 
Покутья, изъ Молдавіи, но, особенно, съ лѣваго берега Днѣ- 
нра. Но вскорѣ эта зарождавшаяся колонизація встрѣтила 
энергическое сопротивленіе со стороны Самойловича и была 
имъ уничтожена въ зародышѣ. По его повелѣнію учреж
дена была стража вдоль днѣпровскаго берега, съ приказа- 
ніемъ не допускать переправы черезъ рѣку, а когда эта 
мѣра оказалась не вполнѣ дѣйствительною, то гетманъ 
прибѣгнулъ къ болѣе строгимъ:—семейства переселенцевъ 
были арестованы и отправлены въ тюрмы и, наконецъ, от- 
рядъ козаковъ отправился на правый берегъ, сжегъ всѣ 
строющіяся села и перегнадъ обратно черезъ Днѣпръ се- 
лившійся въ нихъ народъ. Вскорѣ, вслѣдствіе паденія Ду
ки, сама мысль о колонизаціи была оставлена *).

Такимъ образомъ, не имѣя возможности населиться 
осѣдлымъ людомъ, западная Украина дѣлается притономъ 
бездомныхъ, бѣглыхъ, удалыхъ бродя гъ; въ ней повторяется 
явленіе, давшее за два столѣтія назадъ начало запорож
ской сѣчи:—образуются изъ всевозможнаго зброда воору
женные, кочующіе въ степи отряды удальцевъ, и начинаютъ 
промышлять безпрестанною войною съ Турками и Татара
ми. Вотъ свидетельство о нихъ лѣтописца: «Вътотъ часъ, 
яко зъ Малороссійскихъ, тако и зъ Запорожскихъ отваж-

Лѣуопись Величва, Т. II, стр. 627—530. Ригельманъ, Ч. II, стр. 176.



ныхъ юнаковъ многіе, собравши себѣ охотниковъ козаковъ 
и подѣлавшися ватагами, сирѣчь полковниками, бѳзъ вся
кого указу, своею охотою, ради защшценія отъ нападенія 
бесурманскаго христіянъ и границъ обороняючи, по-ди- 
кихъ степахъ кормячися отъ дикихъ звѣрей мясомъ и крі- 
ючися, татарскіе загоны, съ Полщи и зъ Россіи зъ людь
ми набранными, вь Крымъ и въ Бѣдоградщину въ неволю 
провоженными, разбивали и, користей—зъ коньми и оружі- 
емъ—татарскихъ доставши, употребляли; христіянъ-же му- 
жеска полу и женска зъ ихъ дѣтьми въ земли и отчества 
свои свободно отпущали и провождали. На которыхъ ши- 
рокихъ и нустыхъ степахъ тыхъ-же отъ усердія всему хри- 
стіянству безъ найму служащихъ козаковъ съ удивленіемъ 
надлежитъ ходъ розсуждати; понеже на тыхъ дикихъ и 
широкихъ степахъ не имѣется ни единой стези, ни слѣду, 
яко наморѣ. Обаче, тіе, вышеписанные ватаги, добре зна
ющи проходы, акибы по широкихъ извѣстныхъ путехъ, 
зъ великимъ опасеніемъ, дабы не были гдѣ отъ Татаръ из- 
слѣдованны, не имѣющи себѣ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
огня, и единажды въ сутки зѣло скудной пищи—толокна 
и сухарей толченныхъ вкушаючи и конямъ ржати не да- 
ющн, акибы дикіе звѣри кріючися по тернамъ и комы- 
шамъ, изъ великимъ опасеніемъ, пути своя—разно разъ- 
ѣздяся, гублящи, хождаху; познаваху-же на тыхъ дикихъ и 
широкихъ степахъ себѣ путь—въ день по солнцу и кра- 
жахъ высокихъ земныхъ, въ нощи-же—по звѣздахъ, вѣ- 
трахъ и рѣчкахъ; и тако, Татаръ высмотрѣвши и нечаян
но нападши, малымъ людомъ ведикіе ихъ купы разбиваху, 
и, отпустивши христіянъ въ ихъ отечество свободно, са- 
михъ Турковъ и Татаръ въ Москву, а иныхъ въ Польшу,— 
къ королю, отвозяху J)». Отряды этой вольницы въ случаѣ

*) Лѣтопись Грабянка, стр. 238—239. Тоже повторяютъ: Ригельмапъ, Ч, III, стр. 
13; Симоновскій, стр. 118; Лѣтоп. Рубана, стр, 146. Краткое лѣтодзобр. описаніе 
стр. 86. ’



временной остановки борьбы съ невѣршми, не дрочь бы- 
ни отправиться для разбоя и грабежа въ сосѣднія эаееден- 
ныя области, въ Молдавію или въ кіевское Полѣсье; зслѣдг 
ствіе жалобъ шляхтичей дольскому правительству, дрихо- 
дилось иногда отправлять значительное число хоругвей 
для очистки Подѣсья «отъ загнѣздившихся тамъ гудьтяевъ, 
промышляюпщхъ разбоѳмъ и грабежемъ $>.

Но такъ какъ очистка степи была очень трудна, а  
польское правительство, вслѣдствіе беспрестанной войны 
съ Турками и разстройства своихъ фицансовъ и адашви- 
страціи, нуждалось постоянно въ войскѣ, то оно и  реши
лось воспользоваться готовою, вооруженною вольвизш) для 
своихъ военныхъ цѣлей. ІВъ 1683 году король Іоаннъ Ор'- 
бескій, человѣкъ, обладавшій несомнѣннымъ военнымъ gsa- 
лантоиъ, но весьма плохой п о л и ти к е  и  администраторъ, 
предпринялъ ноходъ для освобождѳиія осажденной Турками 
Вѣны. Все время своего лравледія Собескій преданъ былъ 
одной мысли—войнѣ съ невѣрныжи; всѣ другіе государ
ственные интересы и обязанности онъ ечнтадъ второсте
пенными акцессоріямн, годными только для доставлѳшя 
средствъ для «этой войны. Еще въ званіи рѳгиментарія, ano- 
томъ гетмана, Собсскій долго восвалъ въ Украннѣ, здалъ 
м высоко дѣнилъ воеппыя качества козаковъ; по его мнѣ- 
нію-они одни умѣлн состязаться въ партизанской войне 
съ Татарами, знали татарская военныя хитрости, не затруд- 
нялпсь «добыть языка» п т . п. Потому, отправляясьвъпр- 
ходъ подъ Вѣну, онъ рѣшплся, во чтобы то ни стало, со
ставить сѳбѣ вспомогательный хозацкЩ отрядъ; съ этою 
цѣлью онъ отправилъ въ Украину опытныхъ офицеровъ: 
Булыгу, Дружкевича, Менжинскаго, съ иорученіемъ вербо
вать козаковъ и съ обещащщъ большого для нихъ жа-

*) См. № №: X, L  и УШ , стр. 168 и L , УП, стр. 199.



Довайья; универсалы королевсвіѳ, пригдашавшіѳ козаковъ 
на службу къ королю, листы, вщанныѳ разнымъ лицамъ 
на право формировать козадкіѳ н о л е й , публиковались на 
Волыни, въ Полѣеьи, нроннкали даже на лѣвый бѳрѳгъ 
Днѣнра; предложѳнія были сдѣланы и стѳннымъ удаль- 
цамъ 0- Но вербовка ніла медленно: паны, въ русскихъ об- 
дастяхъ, принадлѳжавпшхъ Польшѣ, не пускали своихъ 
крестьянъ въ козадкіѳ полки; въ восточной Украинѣ гѳт- 
манъ Самойловичъ, нодъ опасеніемъ строгихъ наказанійи 
конфискаціи имущества, занрѳтилъ козакамъ поступать въ 
польскую службу; онъ снѣнилъ полковника Стягайда, соби- 
равшагося отправиться въ походъ, не смотря на гетман
ское занрѳщѳніѳ, и старался нравственно подорвать въ об- 
щѳственномъ мнѣніи польскую вербовку, напоминая на
роду, въ своѳмъ унивѳрсадѣ, вѣковую вражду къ Полякамъ 
и справѳдливыя ея причины 2). Съ больншмъ трудомъ уда
лось Менжинскому иБулыгѣ собрать небольшое количество 
козаковѣ, но и тѣ къ походу опоздали. Они встрѣтиди во- 
ролѳвскій лагѳръ уже наобратномъ пути и, принявъ уча- 
стіѳ во второй паркансвой битвѣ, отправлены были для 
вспомоществования нольскимъ войсвамъ въ осадѣ Унгвара; 
но долго затянувшаяся осада и ненастное время года на- 
доѣли имъ, они побросали свои полки и отправились въ 
разсыпную во свояси. Большая часть ихъ погибла въ-Еар- 
натахъ отъ холода, недостатка и меча вѳнгѳрскихъ отря- 
довъ Текелія 3).

Что-жѳ касается кочевой вольницы, то ее не удалось 
агѳнтамъ Собѳскаго, ни нодъ какимъ видомъ, склонить къ

*) Salvandy, Histoire du roi Jean Sobieski, Т . П, стр. 169—170. Лѣтопись Гра- 
бянка, стр. 232. Также см. № № IX, стр. 39—и X, стр. 40.

2) Лѣтопись Величка, Т. П, стр. 524—526. Ригельманъ, Ч. П, стр. 178.
8) Salvandy, Т. П, стр. 254; Pamiętniki J . С. Paska, стр. 261. Акты западной 

Россіи изд. Имп. арх. ком., Т. У, стр. 179. Załuski, epistolae historico-familiares, Т . I, 
Ч . 2, стр. 851.



участію въ походѣ регулярнаго войска. Чтобы извлечь изъ 
нѳя какую-бы то ни было пользу дли своего прѳдпріятія, 
Собѳскій призиалъ ее козацкпмъ войскоиъ, иоручидъ надъ 
нею начальство скрывавшемуся среди нѳя, бѣглому люб
линскому шляхтичу, Куницкому, и, надѣливъ ѳто громкими 
титулонъ гетмана и обѣщаніѳмъ жалованья, указалъ Мол* 
давію и буджацкія степи, изъ которыхъ Татары ушли въ 
турецкій лагерь подъ Вѣну, какъ страны, гдѣ удобно мо
жно было найти поживу и, вмѣстѣ съ тѣмъ, разорѳніемъ ихъ 
въ тылу турецкаго войска, возбудить для послѣдняго серьез- 
ныя опасѳнія и бѳзнокойство. Дѣйствптѳлъно Еуницній сталь 
дѣятельно приготовляться къ походу: собравши свою воль
ницу и усилившись прибытіемъ нѣсколъкихъ тысячь лю
дей, бѣжавшихъ къ нему изъ за Днѣпра, не смотря на мѣ- 
ры, принятия Самойловичемъ, онъ формировалъ полки, 
назначили полковниковъ и, наконѳцъ, въ ноябрѣ 1683 г. 
двинулся въ походъ, во главѣ 8000 войска. Онъ перепра
вился въ Рашковѣ черѳзъ Днѣпръ, разбилъ нѣсколько мѣл- 
кихъ татарскихъ отрядовъ, увеличили свои силы вербовкою 
Молдаванъ, сжегъ Тягинь (Бендеры) и отправился грабить 
оставленный бѳзъ защиты села Буджацкой орды, сопровож
дая свой походъ страшными истреблѳніяни и жестокостя
ми. Добравшись до Дуная, онъ узналъ у Еиліи, что втылу 
его появилась орда, возвращавшаяся изъ турецкаго лагеря 
подъ Вѣною. Куницкій сталь поспѣшно отступать вверхъ 
по теченію Прута, но Татары нагнали его. При появлѳніи 
ихъ, Куницкій бросилъ таборы и бѣжалъ съ немногочи
сленными отрядомъ конницы къ Днѣстру, Молдаване оста
вили козаковъ и разбѣжались; покинутая предводитѳлемъ 
пѣхота отбивалась извѣстное время; незначительная толь
ко часть ея переползла черезъ Прутъ, по едва установив
шемуся льду, и пришла въМогилевъ, оставивъ лагерь со 
всею добычею въ рукахъ Татаръ, которые изрубили всѣхъ,

о



ш т ш р ш ъ  въ ФИборѣ, козаковъ. Желая успокоить остав
шихся, Куницкій потребовалъ отъ польскаго правитель
ства присылки въ Немировъ жалованья для своего войска 
и сталъ переформировывать полки и распрѳдѣлять имъ 
квартиры; но популярность его была уже потеряна; козаки 
составили въ начадѣ 1684 г. въ Могилевѣ раду, потребо
вали на судъ Кушщкаго и, упрекая его въ неудачѣ, по- 
терѣ добычи и постыдномъ бѣгствѣ изъ стана, казнили 
емертью; вмѣсто пего провозглашенъ быль гетманомъ ко- 
закъ, перебѣжавжій изъ лѣваго берега Днѣпра,—Могила *).

Новый зтотъ гетманъ не отличался, по мнѣнію совре- 
менииковъ, особенными способностями. Самойловнчъ назы- 
валъ его «дурнымъ>, Мазепа писалъ о немъ: «оній глу- 
пецъ нетилько пьяный, але и тверезій, розуму не маетъ» 
и потомъ, разсуждая о желаніи Собескаго возродить коза- 
чество въ западной Украинѣ посредствомъ этого подстав
ного гетмана, онъ прибавляетъ: «тотъ глупѳцъ, хвативши- 
ея тамъ титулу такого, якого пиколи не есть годенъ, сво- 
имъ злнмъ поводомъ многихъ людей зъ войска Ихъ Цар
ского Пресвѣтлого Величества Запорожского възгубноеимя 
завѳлъ и далей заводитъ.... однакъ симъ король Его ми
лость, порозумѣвпш далей, же тотъ радца ни на що не 
сдастся, и овшемъ, прикладомъ инпшхъ таковыхъ, на сто
рону ся ухилитъ, пречъ его отъ того титулу отставити 
рачитъ>. Дѣйствительно, факты оправдали мнѣніе Ма
зепы о непригодности Могилы. Принявши гетманство, онъ 
поселился въ Немировѣ и оттуда пытался вести партизан
скую войну съ турецкими гарнизонами, расположенными 
въ подольскихъ городахъ; но, на первцхъ-же порахъ, по-

■) Акти запади. Россіи, Т . У, стр. 174, № 144; лѣтопись Величка, Т . И , стр. 
648—649. Załuski—Epistolae historico-fam iliares Т . I, Ч . 2, стр. 859—860; Pam iętniki
3.  С. Paska, стр. 2б4. Лѣтопись Самовидца, стр. 74. ź ró d ła  do dziejów polskich—wy
dali tó. Malinowski i A* P ^ ż d z ie c k i,  Т . П, стр. 376 n 377, Лѣтогісь Грабянка, стр, 232.
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Ш  въ ОйСйДу, устроенную Турками въ Студенйцѣ, поте- 
рялъ весь оТрядъ и едва съ 30 всадниками убѣжалъ въ 
Немйровъ; здѣсь его ждала новая бѣда: козаки, раздражен
ные неудачею, стали роптать, что Поляки заманили ихъ 
кѣ себѣ на службу, обѣщая большое жалованье, а между 
Тѣмъ На дѣлѣ даютъ ничтожное; они обвинили гетмана въ 
уЧастіИ въ этомъ обманѣ и стали по мѣстечку «за шию 
его Могиленка волочити».—Злосчастный гетманъ едва убѣ- 
жалъ къ польскому гарнизону въ замокъ; тогда козаки со
ставили раду и порѣшили бросить польскую службу и при
нести повинную Самойловичу. Они были приняты, про
щены послѣднимъ и переведены на лѣвый берегъ Днѣпра. 
Напрасно, вътомъ-же году, король Ообескій пытался зама
нить къ себѣ новыхъ перебѣжчиковъ съ лѣваго берега, 
обѣщая въ универсалѣ щедрое жалованье и раздачу су- 
конъ, и указывая на религіозную обязанность бороться съ 
нѳвѣрными. Самойловичъ торжествовалъ,—повторяя запре- 
щеніе идти въ польскую службу, онъ указывалъ на гибель 
и Неудачи, постигшія ослушниковъ, поддавшихся на поль
е т  прелести; онъ указывалъ на плачевную участь опол- 
ченій Булыги, Куницкаго и Могилы и на несостоятель
ность громкихъ обѣщаній польскаго правительства.—Мо-. 
Нила продолжалъ пребывать въ Немировѣ съ ничтожнжмъ 
Отрядомъ вольницы, съ которымъ онъ то сопутствовала, 
польскимъ войскамъ, въпоходахъ ихъ противъ Турокъ, То 
содержалъ гарнизонъ въ выстроенной Собескимъ крѣпости 
Св. Тройцы. Силы его не превышали 2000 человѣкъ. Неиз- 
вѣсТНо, какая развязка послѣдовала грустной его роли, но 
ВЪ поелѣдній разъ имя его упоминается въ 1686 г.; съ 
этого времени современный свидетельства умолчиваютъ о 
немъ и мѣсто его занимаютъ личности, съ гораздо болѣе 
«еріознымъ значеніемъ *)•

J) Лѣтопись Величка, Т. Ш , стр. 76—77. Лѣт. Самовидца, стр. 74. Акты запад.



Однако, нѳ смотря на эти нѳудачныя попытки, Собе- 
скій упорно нрѳслѣдовалъ мысль о возстановленіи завися- 
маю отъ Речи Носполитой козацкаго войска, необходима' 
го, по его мнѣнію, для успѣпшаго веденія войны съ Тур- 
ціею. Зная хорошо стрѳмлѳнія вообще южнорусскаго на
рода и представителей его, козаковъ, въ особенности, онъ 
понималъ, что сколько нибудь серьезно нельзя разечиты- 
вать ни на кочевую вольницу, ни на вербовку шляхтича
ми козацвпхъ полковъ; онъ сознавалъ, что единственная 
возможность возстановленія козачества въ западной Укра* 
инѣ прѳдставилась-бы только въ такомъ случаѣ, ѳсли-бы 
ему удалось переманить обратно въ запустѣлую страну 
покинувшій ее народъ; народъ-же могъ возвратиться не 
иначе, какъ при существованіи достаточной гарантіи для 
своей вѣры, достаточнаго ручательства въ томъ, что имъ 
не овладѣютъ вновь паны и что козацкія нрава, личная 
свобода и поземельная собственность будутъ распростране
ны навсѣхъ жителей края, бѳзъ различія сословій и бѳзъ 
всякихъ числѳнныхъ и територіяльныхъ ограничѳній. Вы- 
нолненіе этой задачи было для Ообескаго сопряжено съ 
неимовѣрными трудностями и неудобствами: колонизація, 
если бы даже она пошла успѣшно, требовала значитель- 
наго времени, а козацкое войско ему нужно было немед
ленно; трудно было ожидать, чтобы шляхта позволила ко
ролю возстановить сословіе и усилить народность, съ ко
торыми она выдержала почти вѣковую упорную борьбу на 
жизнь и на смерть; наконецъ, самъ народъ не довѣрялъ по
ложительно Полякамъ, и невозможно почти было придумать 
достаточную гарантію для того, чтобы преодолѣть это не- 
довѣріе,—плодъ продолжительнаго горькаго опыта. Не смотря

Россіи, Т . V, стр, 176, 178, 179, и 196, ММ: 147, 149, 1 5 0 и 166. Также см. М XXVII. 
стр. 97 и № ЬХ П , стр. 213.



однако на эти трудности, королю удалось хоть отчасти вы
полнить свою задачу. Въ 1684 г. онъ издадъ универсалъ, 
которымъ уступилъ козакамъ для поседѳнія земли, уже пред
назначенный къ вѣчному запустѣнію и только по имени 
числившіяся за Речью Посполитою. Онъ отдавалъ козакамъ 
пространство между Тясминомъ, Тыкнчѳмъ и границами 
кіевскаго Полѣсья, бывшіѳ полки: Чигиринскій, Еаневскій, 
Еорсунскій, Черкасскій, Уманскій, Еальницкій и Бѣлоцер- 
ковскій а)* При этомъ онъ разсчитывадъ устранить сопро- 
тивлѳніе сейма надеждою, въ случаѣ образованія козацкой 
лгшшцш. на облегченіе налоговъ, требуѳмыхъ для войны съ 
Турками, которыми шляхта сильно тяготилась, и указані- 
емъ на то обстоятельство, что пріобрѣтена будетъ значи
тельная военная помощь совершенно даромъ,—ибо уступка 
номинальной собственности не могла-же считаться иожер- 
твованіемъ. При томъ границы территоріи, уступленной 
козакамъ, не были точно опредѣдены въ уннвѳрсалѣ и, по
тому, покончивъ Турецкую войну, шляхтѣ всегда остава
лась возможность сократить эти границы по своему усмо- 
трѣнію. Далѣѳ, время изданія универсала было выбрано 
весьма удачно: нобѣда, одержанная подъ Вѣною, сильно поль
стила религіозному чувству и народной гордости шляхтичей, 
и они были, болѣѳ чѣмъ когда либо, склонны къ устункамъ въ 
пользу короля; съ этой стороны разсчетъ не обманулъ Со- 
бескаго, шляхта не только не всполошилась, но, на бди- 
жайшѳмъ сеймѣ, подтвердила его распоряженіе. Вотъ статья 
изъ ностановлѳній сейма 1685 года, относящаяся къ коза- 
камъ: «Такъ какъ войско Запорожское своими услугами до
казало въ двухъ послѣднихъ походахъ искреннюю свою 
вѣрность къ Намъ и къ Речи Поснолитой, такъ какъ оно 
при томъ обѣщаетъ сохранять и впредь непоколебимо

‘) Си. № ХХУ, стр. 94.



* рвеніе къ рыцарскими подвигами, правовѣрнѳѳ негѳдова- 
ніе къ врагами креста Господня и врожденную вѣрость(?<) 
къ нами и Речи Посподитой; то мы принимаемъ въ оте
ческое наше попеченіѳ всѣхъ козаковъ,—Низовыхъ и Укра- 
инныхъ, тѣхъ, которые уже находятся на дѣйствитель- 
ной службѣ, нодъ начальствомъ гетмана Могилы, равно 
какъ и тѣхъ, которые ножѳлали-бы впредь признать этого 
гетмана и поселиться въ Украинѣ. Мы подтвѳрждаѳмъ всѣ 
права, вольности и привиллегіи, пожалованным имъ на
шими предшественниками и, въ доказательство Нашего къ 
ними благорасположѳнія, Мы назначаемъ коммисаровъ, для 
раопрѳдѣяенія и обѳзпечѳнія заселенія въ Украинѣ Нашихъ 
земель, для Нашѳй-же пользы *).

Не такъ легко было пересилить нѳдовѣріѳ народа къ 
польскому правительству; весь успѣхъ дѣла въ этомъ от- 
пошеніи зависѣлъ отъ личныхъ качѳствъ и отъ характера 
дѣйствій тѣхъ лицъ, которыя приняли бы на себя иниціяти- 
ву колонизаціи. Очевидно было, что шляхтичами нельзя 
было поручить дѣла;—ихъ пріемы все бы сразу испортили. 
Нужно было назначить полковниками людей изъ народа 
или изъ козаковъ. Конечно, можно было разсчитывать, что 
найдутся люди способные и популярные;—но истинно и 
продолжительно популярными они могли быть только въ 
такомъ случаѣ, если бы были всецѣло преданы интересами 
своего народа, а при соблюденіи этого условія рождались 
вопросы: захотятъ-ли они, въ случаѣ успѣха колонизаціи, 
сдѣлать свой народъ слѣпымъ и покорными орудіемъ въ 
рукахъ польскаго правительства? какіе будутъ послѣдствія 
для шляхетской республики при новомъ столкновеніи двухъ 
неоспоримо враждебныхъ элѳмѳнтовъ? На этотъ разъ поль
ское правительство, занятое насущною потребностію, не по-

*) Ѵоішпіпа legum, Т . У, стр. 360, § 26.



думало о» разрѣшеши этихъ вопросовъ. Оно искало дищь 
эдергическихъ колонизаторовъ, посредством^ которыіхъ. разг 
считывало усилить свои военный средства, и личности 
такія вскорѣ представились.

Между тѣмъ первое извѣстіѳ о королевскѳмъ универсам 
лѣ сильно возбудило надежды народонаселѳнія въ ход пасти 
врав, гдѣ держались еще шляхтичи, т. е. иа Волыни и въ 
Иодѣсьи; между носнолитыми людьми обнаружилось волне* 
діе, которое, если и  ручалось за успѣхъ развитая колони- 
заціи, то, съ другоД стороны, представляло несомнѣнвые 
признаки того пониманья народомъ значенья- козачѳствн, 
которое далеко не совпадало съ разсчетами иольскаго драг 
витедьства. Едва распространилась молва о новошь ворог 
лѳвскомъ распоряжении на счетъ. козаковъ, какъ ѳдинъ изъ 
подковннковъ козадкихъ—Миронъ, начадьствовавшій Дьь- 
мерсщмъ полкомъ и доступивщій подъ «рейментъ», Могилы 
съ иочѳтнымъ титуломъ иаказнаго гетмана, распуствдъ 
молву черезъ агентовъ, отправдещщхъ имъ до селамъ, что 
король возвратилъ козакамъ Украину до* рѣш  Случи, какъ 
было при Хмѣльницкомъ, что крестьяне должны считаться 
Козаками и отказать въ повидозеніи своимъ данамъ. Съ тру- 
домъ дольскому региментарю удалось противудѣйствовать 
этой молвѣ,—оцъ издалъ приказы хватать агентовъ Мирона 
и  сажать на колъ, а королю отправплъ представленье о 
цевыгодцыхъ посдѣдствіяхъ его. универсала *). Не смотря 
од нако на эти мѣры, въ отдѣлъныхъ мѣстностяхъ настроеніѳ 
народа проявлялось несомненными заявленіями. Такъ въ 
Овручѣ бурмистръ, Гарасько Москаленко, нрн выходѣ нзъ 
церкви въ день Рождества Христова, заявилъ публично на
роду;. «Вскорѣ црійдетъ время, когда, st замѣнщ въ городЬ 
мѣсто и короля и гетмана н старосты. Для насъ вѣдь ис-

') См. № XXV, стр. 94 и № ХХУП, стр. 97.



трѳблять и топить Ляховъ дѣло не новое; а близокъ часъ, 
когда намъ прійдется это доказать па дѣлѣ и, усмотрѣвши 
благопріятноѳ время, очистить отъ пановъ окрестности на
шего города» ‘). Ожидая обѣщаннаго времени, овруцкіе 
мѣщанѳ явно заявляли свою ненависть е ъ  шляхтѣ. «Извѣстно 
дѣлому міру, жаловались дворяне Редчичи, въ особенности 
же обыватѳлямъ воеводства кіевскаго и города Овруча, ка- 
е ія  обиды мѣщанѳ оврудкіе нрнчиняютъ шляхтѣ; оци еже
дневно наносятъ намъ кривды, нритѣсненія, нозоръ, брань, 
ругальства и нздѣваются надъ нашею дворянскою честью». 
Болѣѳ нѳтерпѣливые изъ мѣщанъ разоряли лѣса и борти 
шляхтичей, отбирали у нихъ при встрѣчѣ оружіе, лошадей 
и деньги, самихъ шляхтичей били, сажали въ городскую 
тюрьму н грозили смертью въ случаѣ, если они осмѣлятся 
жаловаться въ судъ *). Въ мѣстѳчкѣ Народичахъ мѣщанѳ 
наносили побои всѣмъ, попадавшимся нодъ руку панамъ. 
Вотъ въ какихъ нлачѳвныхъ выражѳніяхъ описываютъ 
свои обиды номѣщики, жившіе въ окрестностяхъ Народичъ: 
«они безпрѳстанно нанадаютъ на номѣщиковъ, дворянъ за- 
служенныхъ въ войскѣ и въ Речи-Поснолитой, и, безъ вся
кого съ ихъ стороны повода, нѳвинныхъ людей палками, 
какъ снопы хлѣба, молотятъ, бьютъ, истязаютъ, убиваютъ; 
топорами, никами, лопатами, косами и всякими иными 
орудіями, которыхъ и не перечесть, постоянно каждаго 
шляхтича, лишь бы имъ подвернулся, угощають, уби
ваютъ или до того сильно бьютъ, что приходится полу- 
мертвыя шляхѳтскія особы отвозить домой на возахъ или 
въ корытахъ! кровь-жѳ ихъ, невинно пролитую, ручьями 
почти текущую, собаки и другія ньютъ животныя«. На 
такой «палочный банкетъ, нодъ густую березовую и дубо*

*) См. % ХП, стр. 45.
2) См. Ла ЬП, стр. 177.



вую руку» попадались крупные шшѣщиви: Тршіольскіе, 
Глѳмбоцкій, Якубовскій и т. д. а). Такое же настроенів про
рывалось и въ сѳлахъ: въ Дымерскомъ староствѣ крестьяне 
побили и прогнали управляющаго, пріѣхавшаго съ коро* 
лѳвскимъ универсаломъ требовать отъ нихъ повинбвенія 
старостѣ; въ сѳлѣ Боровомъ крестьяне побили проѣзжаго 
шляхтича и его прислугу, при чемъ изъявляли жѳланіе: 
<Бсли бы Богъ иомогъ изъ цѣлаго пашаго края всѣхъ па- 
новъ ляховъ выгнать 2) и т. д. Однако волпеніе крестьянъ 
и мѣщанъ было преждевременно, оно не могло привести 
ни къ какому серьезному результату до того временщшека 
самая обширная часть тѳрриторіи не была заселена иіпока 
въ ней не образовалось ядро козачества. Чтобы дать воз
можный исходъ волненію, успокоить встревоженную шляхту 
и вмѣстѣ съ тѣмъ пополнить, по возможности, козацкое вой
ско, впредь до его настоящаго развптія, король рѣшился 
усилить вербовку козацкихъ полковъ въПолѣсьи. Въ 1684 
году многіѳ полѣсскіе шляхтичи получаютъ королѳвскіѳ 
«приповѣдные листы» на право вербовки на королевское 
жалованье козацкихъ полковъ; они принимаютъ въ нихъ 
всѣхъ охотниковъ бѳзъ разбору: козаковъ изъ за Днѣпра, 
бѣглыхъ крестьянъ, мѣщанъ, околичныхъ шляхтичей 3); 
они уговариваютъ помѣщичьихъ крестьянъ и слугъ посту
пать въ свои полки, а иногда принуждаютъ ихъ къ этому 
насильно; 4) но преобладающей элемента въ этихъ нолкахъ 
составляютъ служилые, бездомные шляхтичи, по крайней 
мѣрѣ въ числѣ полковой старшины и сотниковъ попадают
ся въ болыпѳнствѣ случаѳвъ шляхетскія фамиліи, какъ

') См. № ХХШ , стр. 83.
8) Рм. № ХХХПІ, стр. 118 и № XXI, стр. 78.
а) См. Архивъ Ююзападной Россіи Ч . ІУ, Т . I  №№ 96 и 71; также въ настоя- 

щемъ томѣ № X LII, стр. 142.
4) См. № ХХХД, стр. 116.



иалрімѣръ: йараевскій, 'Струсь, Высоцкій, Демблевскій, 
Жубръ и т. д. «Новозатяжные» полки, сформированные 
шляхтичами, разполагаготся на квартирахъ въ кіевскомъ 
П о л Ѣ с б н , но полковники ихъ не считаютъ для себя выгод- 
н і е ш ъ  употребить, набранное ими за королѳвскія деньги, 
войско для участія въ воѳнныхъ походахъ. Очутившись 
во гдавѣ относительно значительныхъ ополченій, они прѳд- 
почшгаготъ воспользоваться ими для преслѣдованія своихъ 
личныхъ цѣлей. Одни употребляютъ свои силы для тото, 
чтобы ограбить своихъ сосѣдей помѣщиковъ и увеличить 
такинъ образомъ собственный средства, другіе для того, 
чтобы отмстить личныя оокорбленія или удовлетворить 
чувству давно накинѣвшей личной ненависти и мести, 
третіе, наконецъ, для того, чтобы овладѣть имѣніями, под
лежащими съ ихъ стороны иску, или чтобы принудить 
противниковъ къ шридическимъ въ свою пользу уступкамъ. 
Шляхтичи—полковники оставались при этомъ глухи къ 
увѣщаніяхъ какъ гетмана, такъ и, спѳціально назначенна- 
гѳ для управлѳнія ммж, рѳгиментаря Дружкѳвича. Напрасно 
какъ тотъ, такъ и другой отдавали приказанія полковнп- 
камъ козацкнмъ: щадить имущество сосѣдей, прекратить 
грабежи и насилія и отправляться въ походъ,—универсалы 
ихъ оставались бѳзъ послѣдствій, а власть была бѳзсильна 
для того, чтобы заставить ихъ исполнить свои трѳбованія 
Одинъ изъ этихъ полковниковъ, Криштофъ Лончинскій, за
нялся исключительно грабежемъсосѣдей, съцѣлью поживы.— 
«Паиъ полковникъ Лончинскій, жаловались его сосѣди, сдѣ- 
дался п о л к о в н и б о м ъ  не ради защиты Речи Посполитой ж не 
для службы королевской, но исключительно ради своихъ до- 
машнихъ, хозяйскихъ выгодъ, для угнетенія родовитой 
шляхты кіевскаго воеводства и для опустошеиія ихъ пмѣ- 
ній.» Онъ ограбилъ Народыцкуго волость, принадлежавшую

р  См. Ш :  XXVI, стр. 95; ХІЛ, стр. 140; XVII, стр. 57.



дворянину Ивану ЙоТоцкому, и Насильно прйнуждалъ его 
крестьянъ и сііугъ поступать въ свой иолвЪ 1); разорилъ 
имѣніе Домнниканскаго Чернобыльскаго монастыря, выжи
мая у крестьянъ деньги и провьянтъ страшными истяза* 
ніями, собиралъ контрибуцію изъ имішій дворянина Су
рина и, наконѳцъ, ворвался въ богатую Чернобыльскую 
волость, принадлежавшую князю Павлу Сапѣгѣ; напрасно 
управлявшій этою волостью, шдяхтичъ Юревичъ-Скоруль- 
скій, предложить Лончинскому провьянтъ въ качествѣ вы
купа. Лончинскій провьянтъ взялъ, но тѣмъ неменѣе огра- 
бмль всю волость; козаки его стрѣлялй въ крестьянъ, На
силовали женщинъ, отнимали у крестьянъ все имущество 
и т. д. 2). Въ послѣдствіи Лончинскій, узнавши о смерти 
бывшаго также полковника козацкаго Макснмнліяна Булы
ги, подъ предлогомъ, якобы слѣдовавшаго ему отъ Булы
ги долга, ворвался въ его имѣнія: Бронки и Блинѳцъ и 
совершенно ограбялъ ихъ, потомъ, вломившись насильно 
въ женскій православный монастырь, бывшій въ Елиндѣ, 
въ которомъ искала убѣжшца вдова Булыги, онъ ограбилъ 
какъ все имущество послѣдней, такъ и монастырское и цер
ковное, и отправился разорять другія шляхѳтскія имѣній, 
лежавшія въ окрестности. Наконѳцъ шляхтичи рѣшились 
отъ него избавиться; подъ начальствомъ одного изъ ограб- 
ленныхъ, шляхтича Яблонскаго, они напали на Лончин- 
скаго, расположившагося на ночлегѣ въ селѣ Кобылинѣ и 
послѣ кровавой схватки разсѣяли его отрядъ, самагоЛон- 
чинскаго взяли въ пдѣнъ и, въ свою очередь, захватили всю 
награбленную имъ добычу. Яблонскій доставить подъ стра
жею своего плѣнника къ коронному гетману въ лагерь и 
успѣлъ выхлопотать, чтобы онъ быль казненъ смертью, по 
приговору военнаго суда 3). Подобно Лончинскому проиы-

') См. № ХХХП, стр. 103.
*) См. Ш :  XXXI, стр. 109, XI, стр. 42 В XXX, стр. 103.
3) См. Ш :  Х Ш , стр. 141; ХЬѴП, стр. 165 и LI, стр. 173,



шляли грабежемъ, набиравшіѳ козацкіе отряды, дворяне: 
скарбнпкъ черниговскій, Иванъ Котарскій, с ы еъ  его Яковъ, 
шляхтичъ, Лавредтій Ловнцкій J), и т. д. Между нижи осо
бенно отличался полковникъ Даніилъ Федорбвичъ; за годъ 
своего полЕОвннчѳства онъ уснѣлъ окончательно разорить 
грабежами, взыманіѳмъ кантрибуціи и нстязаніемъ кре- 
стьянъ, волости: Хабенскую, Народицкую, имѣнія езуитской 
овруцкой коллегіи, имѣніе Михаила Ельца и многія дру- 
гія, а, по истеченіп года, онъ распустилъ свой полкъ и, 
принявъ титулъ ротмистра его королевской милости, за 
награбленную добычу взялъ въ арендное владѣніе обшир
ную Иванковскую волость 2).

Но представитѳлѳиъ этихъ шляхтичей, набиравпшхъ 
козацкіѳ нолки, можѳтъ служить Карлъ Тышкѳвичъ. Еще до 
того времени онъ славился буйствомъ, сутяжничествомъ, 
наклонностію къ насиліямъ и заѣздамъ; гродскіѳ суды и 
Лгоблпнскій трибуналъ приговаривали его неоднократно къ 
«баниціямъ и инфаміямъ> т. ѳ. къ лишѳнію чести и по
кровительства закона. Тышкевичъ не обращалъ на это вни- 
манія и продолжадъ буйствовать въ окрестности, но, въ 
1681 году, получивъ «приповѣдный королѳвскій листъ» на 
вербовку козацкого полка, онъ получилъ возможность раз
вернуться въ болѣе шнрокихъ размѣрахъ и привести въ 
ужасъ всѣхъ своихъ сосѣдей, особенно-же тѣхъ, съ кото
рыми прежде ему случалось бороться судебнымъ порядкомъ. 
Жалобы на насилія Тышкевича посыпались десятками. 
Панъ Тышкевичъ, жаловались его сосѣди, получилъ нри- 
повѣдный листъ на нолкъ козацкій не столько ради служ
бы королевской и Речи Носполитой, сколько ради угиѳте-

’) См. № ХХѴНІ, стр. 98.
») См. №№: XI., стр. 136; ХІЛП, стр. 144; XLV, стр. 169; LIY, стр. 182 н 

L X Ii, стр. 214.



нія и позора шляхетскаго сословія, ради истребления до- 
мовъ и маетностей шляхетскихъ и приевоенія себѣ, женѣ 
и дому своему различныхъ имѣній и выгодъ.... хелая воз
наградить убытки, понесенные имъ вслѣдствіе прежде со- 
вершенныхъ имъ беззаконій, по приговорамъ Люблинскаго 
трибунала г)>. Вотъ въ какихъ словахъ обиженные шляхти
чи описываютъ далѣе образъ е!го дѣйствій: «Пылая жаждою 
мести къ своимъ сосѣдямъ, шляхтичамъ заслужепнымъ въ 
Речи Поснолитой и ея войскѣ, за получонныя нѣкогда про- 
тивъ него приговоры инфаміи отъ трибунадовъ: Корон- 
наго и Литовскаго и отъ разныхъ гродовъ, вслѣдствіе на- 
ѣздовъ, захвата чужихъ имѣній и другихъ совершенныхъ 
имъ беззаконій, Тышкѳвичъ, руководясь исключительно свое- 
воліѳмъ и местіщ, не обращая никакого вниманія ни на 
инфаміи, ни на законы какъ гражданскіе, такъ и военные, 
размѣстилъ свой навербованный отрядъвъ шляхетскихъ имѣ- 
ніяхъ люди его, своевольные и дерзкіѳ, занимая квар
тиры, опустошаютъ села, сбираютъ деньги подъ видомъ 
квартирныхъ и нодводныхъ, крѳстьянъ бьютъ, на домы 
шляхетскіе наѣзжаютъ играбятъ ихъ, шляхтичей рублятъ; 
вламываются въ крестьянскія коморы, на иубличныхъ до- 
рогахъ выпрягаютъ лошади и волы, лучшіе берутъ въ свою 
пользу, остальные отгоняютъ за нѣсколько миль, разбива- 
ютъ нроѣзжихъ, возы, какъ шляхетскіѳ, такъ и купеческіе, 
безъ разбору, грабятъ и расхищаютъ.... села по непрія- 
тельски жгутъ и опустошаютъ; въ пьяномъ видѣ за шлях
тичами по полямъ гоняются, стреляютъ въ нихъ, бьютъ,
мучать, вяжутъ  крестьяне должны бѣжать изъ селъ,
шляхтичи, постоянно опасаясь за жизнь, шцутъ убѣжшца 
одинъ у другаго, разоряются, тѳряютъ крестьянъ, прѳбы- 
ваютъ въ хаосѣ, худшемъ нѣжели во время между цар-

ł) См. № ХѴІП,, стр. 64; № ХУ, стр. 49—60 и друг.



етвія и м  во время первой возадкой войны. Подданые на* 
чинаютъ помышлять о буптѣ, впдя такое своеволіе воза- 
ковъ, не подчиненныхъ ппкакой днсциплинѣ, въ число, ко- 
торыхъ принпмаютъ всякаРо преступника п даютъ ему 
возможность прѳслѣдовать тѣхъ, которымъ онъ жѳлаетъ 
мстить *)».

Но главнымъ образомъ приходилось отвѣчать тѣмъ ли- 
цамъ, у ко горыхъ были тяжбы или вообще враждебпыя от
ношения съ Тышкевичемъ. Такъ напримѣръ, не за долго до 
своего полковничества, Тышкѳвичъ принуждѳнъ былъ, по 
приговору трибунала, возвратить дворянину Криннцкому 
захваченное имъ село Варовичи. Набравши лолвъ, онъ не
медленно отправился въ это село, расположилъ въ нѳмъ 
значительную его часть и взымавіемъ. контрибуціп, под
вода, грабежемъ и т. п. разорилъ оное окончательно 2>.— 
Далѣе, вспомнивъ продолжительный нроцѳссъ, бывшій у 
него съ дворянами Харлинскими и Любовицкими за пра
во владѣнія мѣстечкомъ Бышѳвымъ, онъ дважды отирав- 
лялъ отряды своего полка разорить пмѣніе своихъ про- 
тивниковъ,—Хабенскую волость, а впослѣдствіи вломался 
насильно въ Бышѳвсвій замокъ, овладѣлъ имѣніемь и раз- 
грабилъ имущество прежнихъ владѣльцевъ 3). Вслѣдъ за 
тѣмъ, Тышвевичъ ограбилъ и разорилъ имѣнія дворянъ: 
Якубовскаго, Окипора, Антонія Потоцкаго, Поѳцваго и Рон- 
ЧЕрвсБаго, находившихся бъ  нему въ болѣѳ или мѳнѣе вра- 
ждебныхъ отношеніяхъ; нападѳнія на ихъ села сопровож
дались истязаніями врѳстьянъ, грабежемъ ихъ имущества, 
насиліѳмъ надъ женщинами, побоями, наносимыми владѣль- 
цамъ и т. п. 4).—Послѣ истеченія года, Тышвевичъ распу-

•) См. № XVII, стр. 6 7 - 5 8
2) См. № J6: Х ІП , стр. 45 н XIX, стр. 68.
8) См. № №: ХГѴ, стр. 47; XX, стр. 73 и XXIX, стр. 99.
*) См. № №: XV, стр. 49; XVI, стр. 51; XVII, стр. 56; X V III, стр. 63 и ХХП» 

cfp. 79.



стиль свой полкъ я  спокойно, до смерти, пользовался на
грабленною добычею, проживая въ своихъ сѳлахъ: Еоро- 
левкѣ и Христиновкѣ и въ захвачѳипомъ имъ Бышѳвѣ.

Такимъ образомъ шляхтичи оказались непригодными 
для формированія даже врѳмепныхъ козацкихъ полковъ. 
Убѣдившись въ этомъ на опытѣ, король, послѣ истечснія 
года, прекратилъ выдачу каждому изъ нихъ жалованья и 
такимъ образомъ, принудилъ распустить полки. Регимен- 
тарю Дружкевичу, за которымъ оставлено было главное на
чальство надъ всѣми козацкими полками, приказано было 
впредь выдавать приповѣдныѳ листы не шляхтичамъ, .а ко- 
закамъ. Дѣйствительно, съ начала 1686 года появляется 
цѣлый рядъ новыхъ полковниковъ, начальствующихъ надъ 
новонабранными козацкими полками. Полки эти болѣе от- 
вѣчаютъ своему назначенію, такъ какъ они принимаютъ 
дѣйствительно участіе въ военяыхъ походахъ, но внутрен
нее благоустройство края не выигриваетъ отъ пѳремѣны 
полковниковъ. Новые полковники, по большей части удаль
цы, представители козацкой вольнпцы, поставляютъ своею 
цѣлью поживиться, пожить весело и добыть средства для 
кутежа, не разбирая, какимъ путемъ онѣ будутъ пріобрЬ- 
тены: наймомъ въ военную службу, грабежемъ, насиліемъ 
и т. п. Конечно, въ числѣ новыхъ полковниковъ встрѣча- 
ются и личности болѣѳ серьезным, стремящіяся къ дости- 
женію извѣстнаго пароднаго политическаго идеала и къ 
обращѳнію въ пользу народа временно стѣсненнаго поло
жена польскаго правительства; но такія личности, по край
ней мѣрѣ въ началѣ, составляютъ значительное меньшин
ство, и усилія ихъ, требующія извѣстнаго времени и пред
варительного труда, не обнаруживаются сразу. Личности 
эти: Палій, Самусь, Искра и Абазинъ, въ началѣ или во
все не выдаются, или занимаютъ второстепенный мѣста. 
Они избираютъ, по преимуществу, мѣстомъ формированія сво-

Т
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ихъ поДКовъ степныя пространства, уступленный козакамъ 
въ сяду королевскаго универсала, стараются въ нихъ об
житься, вызвать колонизацію, образовать настоящія козац- 
кія носеленія. Потому вначалѣ рисуются на пѳрвомъ 
планѣ удальцы, въ родѣ Апостола Щуровскаго, Ярѳмы Глад- 
каго, Васидія Искрицкаго, и т. п.—Послѣдніе нзбѣгаютъ 
поселенія въ степи, въ которой, на первыхъ порахъ, при
ходилось бороться со всякими неудобствами жизни и ли- 
шешями; они бросаются на заселенным мѣстности, гдѣ, по- 
средствомъ грабежа и буйства, можно было пожить въ волю 
и потѣшить разгульный нравъ вольницы. Притомъ, само 
польское правительство, вслѣдствіе разстройства своихъ 
фкнансовъ, подало поводъ къ грабежамъ и безчинствамъ 
новонабранныхъ козацкихъ полковъ: нуждаясь въ денѳж- 
ныхъ средствахъ, правительство рѣшилось, вмѣсто выда
чи козакамъ жалованья, удовлетворять ихъ сборомъ изъ 
земскихъ средствъ кіевскаго воеводства, а за недостатком^ 
административной власти, имъ самимъ поручило взыманіе 
сборовъ. Вслѣдствіе этого, волости были росписаны по ко
личеству полковъ, и каждый полковникъ получилъ въ сво- 
емъ районѣ право сбора такъ называемаго бороита. Подъ 
названіемъ борошна козаки имѣли право требовать съ жи
телей: выдачи денегъ на жалованье, снабжеиія козаковъ 
провіянтомъ на время похода, прокормленія ихъ въ тече- 
ніи зимы и, наконецъ, доставки орудій, нужныхъ для ла
герной жизни: возовъ съ лошадьми и упряжью, топоровъ, 
косъ, боченковъ, лопатъ и т. д. Такъ какъ границы, доко- 
торыхъ могло простираться требованіе борошна не были 
точно опредѣлены, то козаки, кромѣ тягостнаго налога де- 
нежнаго и натуральнаго, требовали еще различныхъ при- 
бавокъ, смотря по прихоти, и расширяли требованія продо- 
вольетвія до неимовѣрныХъ прѳдѣловъ: они то заставляли 
даваіь «ебѣ, сверхъ борошна,—порохъ, свинѳцъ, табакъ, соль,



деготь, и т. п., то требовали, для продовольетвія, неимо- 
вѣрное количество напитковъ, свѣжей говядины, рыбы и 
т. п. Въ случаѣ невозможности или сопротивленія въ удо
влетворен^ ихъ, они расточали жителямъ, безъ различія 
сословій, нобои, насилія, грабежи и т. п. Тавинъ образомъ 
толпы козацкой вольницы опустошали кіевсвое Полѣсье 
почти 10 лѣтъ.

Такъ въ концѣ 1685 года, полковникъ Макуха сталъ 
сбирать провіянтъ въ мѣстечкѣ Городницѣ х). Одинъ изъ 
самыхъ удалыхъ и беззастѳнчивыхъ героевъ этой воль
ницы, полковникъ Павелъ Апостолъ-Щуровскій, разорилт. 
сборомъ борошна въ томъ-же году, 1685, имѣнія дворяни
на Ельца; потомъ онъ перешелъ за сборомъ въ волость 
Брагинскую и продолжалъ кормиться въ кіѳвскомъ вое- 
водствѣ до 1692 года 2). Въ подобное отношеніѳ къ краю 
и къ его жителямъ становится и православный шляхтичъ, 
Василій Жскрицкій, тесть Миргородскаго полковника Апо
стола, владѣвжій значительными помѣстьями въ окрѳстно- 
стяхъ Кіева. Въ 1689 году, онъ, какъ лице довѣренноѳ, 
отправденъ былъ королѳмъ въ Украину, для составлѳнія 
козацкаго полка и наблюдѳнія за повѳденіемъ другихъ пол- 
ковниковъ3); но вмѣсто того, Искрицкій сталъ, подъ прѳд- 
логомъ борошна, разорять волости не хуже другихъ сво- 
ихъ товарищей 4).

’) См. № XXXIV, стр. 119.

г) См. № .% ІіХ ІІ, стр. 212 и ХЫѴ, стр. 148.

3) Соловьевъ, Т. XIV, стр. 167.

4) Въ 1691 году Искрпцкій оірабилъ Чернобыльскую и Хабенскую волости и
взысканіямп своимп разогналъ изъ нихъ жителей; вслѣдъ за тѣмъ, онъ разорилъ и опу-
стошилъ Унппсісую волость, числившуюся собственностью уніятскаго митрополита. Въ 
слѣдующемъ году Искрицкій уѣхалъ въ Варшаву, но оставленные имъ: наказной под- 
ковникъ—Афанасій Пиляй, и полковой асаулъ—Мойсей, до того усердно собирали бо- 
рошно, что всѣ урядники и дворяне кіевскаго воеводства подали общую жалобу въ судъ 
на невыносимыя нритѣсненія и обиды, испытанный ими отъ козаковъ этого иолаа. Корон-



Въ числѣ своѳвольныхъ козацкихъ пожковниковъ отли
чается особѳннымъ буйствомъ нѣкто Ярема Гладкій. Въ 
1690 году онъ служилъ у гетмана Самойловича, въ качѳ- 
ствѣ «охотницкаго» полковника; оставивъ эту службу, онъ 
пѳрѳшелъ въ Запорожье, апотомъ, въ исходѣ 1691г., пред- 
ложилъ свои услуги польскому правительству. Набравъ ко- 
зацкій полкъ, онъ расположился, наравнѣ съ другими, въ 
кіевскомъ Полѣсьи и занялся сборомъ борошна; нодъ пред- 
логомъ этой контрибуціи, онъ окончательно обиралъ крѳ- 
стьянъ: деньги, скотъ, хлѣбъ,—даже одежда крестьянъ, по
ступали въ собственность козаковъ Яремы; сами крестьяне 
подвер гались побоямъ и истязаніямъ,-жѳнъ ихъ насиловалих). 
Полкъ Яремы пріобрѣлъ до того грозную репутацію, что при 
ноявленіи его помѣщики и крестьяне старались съ орушіѳмъ 
въ рукахъ отразить козаковъ. Такъ сотники этого полка, 
принуждены были брать лриступомъ мѣстечко Хойники, въ

ный гетманъ, и до того времени усмирявпгій уже универсалами буйство Йскрицкаго, об- 
ратилъ вниманіѳ на соборную жалобу дворянъ и приказалъ Искрицкому удержаться отъ 
дальнѣйшихъ беззаконій и выдать всѣхъ козаковъ, которые оказались виновными въ гра- 
бежѣ и насил;яхъ, причиненныхъ шляхтичамъ Кіевскаго воеводства, для производства 
надъ ними военнаго суда. Привазъ гетмана былъ отданъ возншіъ ассаулу Мойсею, но 
дѣдо на томъ и остановилось. Искрицкій до того успѣлъ повліять на гетмана, что по- 
слѣдн й не только остановилъ ходъ дѣла въ военномъ судѣ, но даже стадъ хлопотать въ 
пользу Искрпцкаг.о, когда кіевссіе дворяне перепесли въ слѣдующемъ году дѣло въ люб- 
линскій трибуналу Въ 1694 году полкъ йскридкаго продолжалъ еще существовать н 
его наказание полковники: Кевличъ и Мартинъ, не смотря на универсалы региментаря, 
грабили различный волости подъ предлогомъ сбора борошна; такъ, въ этомъ году, они 
ограбили между прочимъ Олевскую волость, сопровождая сборъ контрибуціи всевозмож
ными буйствами и насиліями. (См. № №: L X III, стр. 217; LXIY, стр. 221; LXV, стр 
223; LXYJ, стр- 226; LXX, стр. 236; Ь Х Х ІІІ, стр. 241; LXIV, стр. 248; LXXV, стр. 
249; ЬХХѴІ, стр. 251; ЬХХѴ ІІ, стр. 253; ЬХ Х Х ІІ, стр. 272; LXXXVI, стр. 281; н 
ЪХХХІХ, стр. 288).

*) Такюіъ образомъ Ярема опустошилъ имѣнія Овруцкой езуитской коллегіи, от
туда онъ перешелъ въ Чернобыльскую волость и подвергнулъ ее той-же участи. Въ 
слѣдующемъ году Ярема ограбилъ такимъ-жѳ образомъ село Обыходы, волость Демидов
скую и т. д.



которомъ памѣрѳнн были занять квартиры и собирать бо« 
рошно *).

Кромѣ насилій и грабежей, сопровождавших^ сборъ 
боропша, козацкая вольница и ея предводители страшно 
тяготѣли надъ краемъ необузданныжъ буйствомъ, не- 
уваженіеиъ всякаго закона и ничѣмъ неограниченнымъ 
стремленіемъ къ дракамъ, насиліямъ и безурядицѣ, вызы- 
ваемымъ минутною прихотью или желаніемъ потѣшиться; 
количество жалобъ по этому поводу превышаетъ численно- 
стію даже количество жалобъ на грабежи, совершенные ко- 
зацкими полками. Вотъ нѣсколько примѣровъ: полковникъ 
Апостолъ—Щуровскій, квартируя въ мѣстечкѣ Брагинѣ, 
встрѣтилъ на улицѣ шляхтича Ловицкаго, котораго наруж
ность ему не понравилась; опъ тотчасъ принялся его бить, 
не говоря ни слова, и потомъ приказалъ козакамъ отколо
тить его палками и посадить нодъ стражу; только на дру
гой день, вспомнивъ о случившемся, полковникъ прика- 
залъ выпустить Ловицкаго. Тотъ-же Щуровскій, встрѣтивши 
на свадьбѣ шляхтича Котарскаго, побилъ его безъ всякаго 
повода. Далѣе, узнавъ,.что шляхтичъ Чеховскій доносить 
гетману о его бесчинствахъ, онъ приказалъ козакамъ ло
вить его по дорогамъ и, потомъ, дважды отправлядъ своихъ 
сотниковъ въ домъ Котарскаго; козаки, не заставши хозяина, 
били и разгоняли прислугу, стрѣляли холостыми зарядами 
въ его жену, обѣщали, поймавши мужа, убить на мѣстѣ 
палками н т. д. 2). Полковникъ Искрицкій, квартируя въ 
мѣстечкѣ Демидовѣ, выгналъ изъ замка шляхтича Скоруп- 
скаго, управлявшаго имѣніемъ. занялъ замокъ въ каче- 
ствѣ квартиры, приказалъ прекратить добываніе желѣзной

]) Акты западной Россіи, Т. У, стр, 241 и 242, Да Да: 213 и 214. Лѣтопись 
Величка, Т. III, стр. 190; Также см. Да Да: ХС1, стр. 295; ХСІІ, стр. 302; ХСѴГ, стр. 
315; ХСѴШ, стр. 319 и СХ, стр. 351.

9) См. № XLVI, стр. 162.



руды и, потомъ, уходя изъ Демидова, разрушилъ тотъ-же 
замовъ. Потомъ, соединившись съ полковникомъ Ярѳмою, 
они напади на мѣстечко Народичи, во время отправляв
шейся въ немъ ярмарки, захватили всѣ съѣствые припасы, 
объявили, что всѣмъ, собравшимся на ярмарку, намѣрѳны 
отрѣзатъ бороды и вырвать ноздри; когда-же, вслѣдствіе 
этого, народъ разбѣжался, они обратились къ мѣстнымъ 
евреямъ и мѣщанамъ и принудили ихъ дать выкупъ 
въ предотвращеніе исполненія ея J).

Безпорядки, причиняемые наемными козацкими полками 
усиливались еще и отъ нрава самой шляхты, не уступав
шей козацкой вольницѣ въ своеволіи, наклонности къ буйст
ву и къ наспліямъ. Присутствіѳ въ краѣ козацкихъ милиттій 
представляло безпокойнымъ шляхтичамъ возможность пріо- 
брѣтать, по найму, готовую силу для заѣздовъ на дома и иму
щества сосѣдѳй. Въ приложенныхъ актахъ мы находимъ мно
гочисленные слѣды какъ готовности козаковъ предлагать, по 
найму, свои услуги для заѣздовъ, такъ и желанія шляхтичей 
пользоваться этими услугами 2).

Такимъ образомъ, сформированные королемъ козацкіѳ 
полки, хотя и доставляли извѣстное количество войска во

') См. Aś №: LXY III, стр. 231 и LXXI, стр. 237.
2) Такъ въ ссорѣ двухъ семействъ дворянъ Дидковскихъ,. то та, то другая сто

рона пользуется помощью козаковъ полка Даніила Федоровича, для угнетенія противни- 
ковъ. (См. № №: XXXV, стр. 122 и XXXVI, стр. 124). Такъ дворяне Радзиминскіе, съ 
помощью нанятыхъ козаковъ, отняли спорное имѣніе у Степана Трипольскаго, овладѣли 
его дворомъ, выгнали изъ него ночью его жену, а имущество предоставили на разграб- 
леніе козакамъ. (См. № XXXVI, стр. 126). Такъ дворяне: Скальковскій и Войничовичъ 
нанимали, поперемѣнно, козаковъ для заѣзда другъ на друга и потомъ, въ свою очередь, 
подвергались нападеніямъ со стороны тѣхъ-же козаковъ, вѣроятпо считавшихъ себя не
достаточно по условію удовлетворенными. (См. XXXVIII, стр. 133 и № XXXIX, с т р . 
134). Точно также дворяне Горчшіскій и Рудницкій нанимали, поочередно, козаковъ изъ 
полка Искрицкаго, дѣлали другъ на друга заѣзды. наносили себѣ взаимно побои, граби
ли имущество и заключали другъ друга въ тюрьму (См. ЬХХІХ, стр. 261 и LXXX, 
стр. 264). Дворянинъ Пашинскій, нанявши козацовъ изъ полка козацкаго полковника 
Киліяна, напаяъ съ ними на домъ, враждовавшаго съ пимъ, двор. Болсуновскаго, изувѣчилъ 
его жену и брата и ограбилъ имущество. (См. № БХХХѴ. стр. 277). Дворяне Куманов- 
скіе нанимали козаковъ для убіенія шляхтича Сачинскаго (См. № СХХХІ, стр. 400), и т. д.



время военныхъ походовъ, но, въ то-же время, въ проме- 
жуткахъ между походами, они приводили въ состояніе пол
ной анархіи тѣ мѣстности, въ которыхъ имъ приходилось 
проводить зиму или сбирать жалованье и провіянтъ. Шлях
тичи кіевскаго воеводства, терпѣвшіѳ болѣе всего отъ безъ- 
урядицы, причиняемой козаками, засыпали безпрестанно 
жалобами на нихъ короля, коронныхъ гетмановъ, трибуналь- 
скій и гродскіе суды. Жалобы подавались личныя,—отъ име
ни обиженныхъ, и собирательныя,—отъ шляхты всего вое
водства или отъ имени повѣтовыхъ и судебныхъ урядни- 
ковъ; такъ въ 1687 году гродскіе судовые урядники кіев- 
скаго воеводства заявили протестъ о томъ, что они не мо- 
гутъ по причинѣ козацкихъ разбоевъ, ни нроѣхать свобод
но въ свои гроды, ни поручиться за безопасность судеб
ныхъ засѣданій, и потому находятся въ необходимости 
отстрочить судебные рочки >). Въ 1692 году поданы были 
двѣ коллективный жалобы отъ имени всѣхъ дворянъ кіев- 
скаго воеводства: одна^—на насилія причиняемыя полковни- 
комъ Искрнцкимъ, другая—на региментаря Дружкевича о 
томъ, что онъ, вмѣсто того, чтобы употребить козаковъ для 
обереганія границъ Речи Лосполитой, размѣстилъ ихъ въ 
имѣніяхъ дворянъ кіевскаго воеводства, гдѣ дозволяетъ имъ 
грабить и разорять шляхетскія имущества, такъ, что, по 
словамъ просителей: «на всемъ пространствѣ, отъ рѣки 
Ирпѳня до рѣки Славечны и Случи, происходитъ постоян
ное опустошеніе и разореніе, пстязанія и убійства людей, 
заѣзды на домы шляхетскіе, грабежъ всего имущества; 
такъ, что никто не можетъ считать ни себя безопасныиъ, 
ни имущество свое обеспеченными -). Такая-же точно жа
лоба, отъ имени всѣхъ дворянъ кіевскаго воеводства, была 
подана въ 1696 году на региментаря Вильгу, смѣнившаго

>) См. № XLIX, стр. 170. 
>) См. Л® LXVII? стр. 230.



Др>ЖЕѲвича, но, подобно ему, не бывшаго въ состояніи 
предотвратить безпорядковъ, проистекавшихъ какъ нзъ 
способа устройства возацкихъ ополченій, такъ и нзъ нра
ва людей, вошедшнхъ въ составъ этой милиціи *).

Польское правительство находилось въ невозможности 
удовлетворить требованіамъ шляхтичей. Для того, чтобы 
прекратить буйства козаковъ, необходимо было начать съ 
того, чтобы отнять у пихъ право на сборъ борошна; меж
ду тЬмъ у правительства денегъ для жалованья не было, 
слѣдовательно сборъ борошна долженъ былъ продолжаться; 
при малѣйшей-же поныткѣ, со стороны региментарей или 
гетмановъ, клонившейся къ уменыпенію или ограниченію 
этого сбора, козакп объявляли, что, нсдополучивъ того, 
что слѣдовало по ихъ разсчету, они не лойдутъ въ походъ2). 
Въ виду временнаго успокоенія шляхетскихъ жалобъ, пра
вительство прибѣгадо къ двумъ средсгвамъ: первое состояло 
въ томъ, что коронный гѳтманъ иди региментарь отправлялъ 
строгое предписаніе козакамъ о томъ, чтобы они не требо
вали нровіянта съ шляхетскихъ имѣній и чтобы очистили 
ту или другую волость; предписанія эти оставались всегда 
неисполненными, но правительство считало, что пзданіемъ 
ихъ оно, по крайней мѣрѣ, формальную сторону отвѣт- 
ственности слагаетъ съ себя въ глазахъ шляхты. Другое

ł) См. & СШ, стр. 330.
а) Ambroży Grabowski, Starożytności historyczne polskie, Т. П, стр. 632. Вѣроятно 

вслѣдствіе незнакомства издателя этого, весьма впрочемъ интереснаго матеріяла, съ ю г- 
но-русскимъ языкомъ, произошла странная ошибка въ указанномъ документѣ: слово 
барошно (въ тѣсяомъ смыслѣ мука, въ обширномъ ііровіяитъ) издатель превратилъ въ 
В о г о s i п и иринимаетъ это слово за имя одного изъ козацкихъ предводителей. При ре* 
дакдіи вкралась и другая ошибка; указанный докѵментъ иодписанъ—kasztelan Chełmski— 
безъ фамиліи; издатель, сыѣшивая названія: C h e ł m s k i  (Холмскій) и Chełmiński (Кульмскій) 
называетъ фамилію Кульмскаго кастеляна Пржебендовскаго, вмѣсто совроменнаго ему 
кастеляна Холмскаго, которымъ и былъ региментарь Станиславъ Дружкевичъ (См. въ на- 
ęxoящ еиъ  томѣ № LXVII, стр. 230).



средство, къ которому прибѣгали рѣже, состояло въ смѣнѣ 
региментаря, т. ѳ. главнаго начальника козацкихъ опол- 
чеяій. СтанисдавЪ Дружкевичъ, кастелянъ Любачевскій и 
потомъ Холмскій, назначенный региментаремъ еще во вре
мя вѣндкаго похода, въ 1683 году, держался на этой дол
жности до 1692 года; въ этомъ году, вслѣдствіе неудач- 
наго похода заДнѣстръ, а также, вѣроятно, вслѣдствіе вы
шеприведенной жалобы на него шляхты кіевскаго воевод
ства, онъ былъ смѣщенъ; вмѣсто него во главѣ козаковъ 
появляется, съ начала 1693 года, волынскій шдяхтичъ, 
Бальцеръ Вильга, нсправлявшій эту должность еще во вре
мя отлучѳкъ въ походы Дружкевнча. Онъ продолжаетъ за
нимать ее до 1696 года, и, подобно Дружкевичу, не нахо
дить возможности удержать козаковъ отъ буйства и грабе
жей, а, напротивъ того, въ силу обстоятельствъ нерѣдко. 
находится въ необходимости уступать ихъ требованіямъ. 
Такъ, вынужденный козакамн, онъ долженъ былъ смѣннть 
полковника Манька, задобреннаго номѣщнкамн и удѳржи- 
вавшаго свой полкъ отъ сбора контрибуціи, и утвердить 
вмѣсто него, избраннаго козакамн, полковника Бривоносенка, 
а также распределить козакамъ волости для взыманія про- 
вьянта О* Д ^ е  въ сдучаѣ искренняго желанія прекратить 
грабежи козаковъ, онъ вызывалъ ихъ изъ волостей не 
иначе, какъ нодъ предлогомъ военнаго похода 2). Впро- 
чемъ и самъ регимонтарь не прочь былъ поживиться 
и въ свою собственную пользу, если представлялась для 
этого возможность; такъ онъ, во время переходовъ войска, 
ограбидъ имѣнія дворянъ: Ельца, Сурина и т, д. 3). Въ 1696 
году на него подана была такая-же жалоба отъ дворянъ 
кіевскаго воеводства, какъ нѣкогда на Дружкевича. Дворя-

>) См. № LYI, стр. 196.
*) См. № ЬХХХУІ, стр. 281.
») См. № J6: L X II, стр. 216; и ХСУ, стр. 313.



не упрекали Вильгу въ томъ, что онъ вовсе не удержи- 
ваѳтъ козаковъ отъ насплій, что даже не живѳтъ при войскѣ 
и, въ случаѣ принесенія ему жадобы на его подчинеиныхъ, 
но пѳдвергаетъ ихъ никакому взысканін) J).

Между тѣмъ, какъ въ Долѣсьи, наемные козацкіе пол
ки производили всѣ эти безнорядки, въ самой Украинѣ, 
среди степи, происходила дѣятельная колонизація, имѣв- 
шая въ виду возстановить населеніе опустѣвшей страны, 
дать этому населенію козацкое устройство и, потомъ, уси
лившись, отказаться отъ зависимости отъ Польши, прим- 
кнувъ къ восточной половин 6 Малороссіи и ставъ вмѣстѣ 
съ нею подъ покровительство Русскаго правительства. Эту 
задачу, составлявшую цѣль постоянныхъ желаній всей на
родной массы, стали преслѣдовать нѣкоторые изъ наня- 
тыхъ польскимъ правительствомъ полковниковъ. Они по- * 
няли, что изъ универсала королевскаго, уступавшаго коза- 
камъ обширныя степи, можно извлечь для народа серьез
н ая  выгоды, и воспользовались этою уступкою; между 
тѣмъ, какъ ихъ товарищи накинулись изъ за поживы на 
населенное Додѣсье, они старались водвориться въ степи, 
гдѣ могли разсчитывать на тѣмъ большую безъопасность 
своей попытки, что шляхтичи, страдавшіе отъ буйства и 
грабежей другихъ козацкихъ полковъ, не только не дума
ли имъ препятствовать въ колонизация, но, напротивъ то
го, очень рады были избавиться, этимъ путемъ, хотя отъ 
части грабившей ихъ вольницы. Въ чисдѣ полковниковъ, 
водворившихся въ уступленной королемъ степи, особенно 
выдвигаются: Искра, Самусь, Абазинъ и Палій. Захарій 
Искра и Самусь (Самуилъ) Ивановичъ (фамидія его неиз- 
вѣстна) принимали участіе, въ качествѣ охотниковъ, въ по- 
ходѣ Собескаго подъ Вѣну; вѣроятно во время этого похо-



да они обратили на себя вниманіѳ короля, потому что не
медленно послѣ возврата они полумили «приновѣдные листы» 
на формированіе козацкихъ нолковъ; набравши ихъ, они 
расположились въ пустынѣ: Самусь—въ Богуславѣ, Искра— 
въ Корсунѣ, и напали заселять округи этихъ городовъ; въ 

.отличіе отъ другихъ наемныхъ полковниковъ, они, желая 
ясно обозначить зѳмскій характѳръ, который они старались 
сообщить козачеству, стали называться, вмѣсто охотниц- 
кихъ,—полковниками Богуславскимъ и Корсунскимъ. Они 
принимали участіе въ походахъ Собескаго на Турокъ и 
тѣмъ обезпечивали за собою владѣніе занятыми ими зем
лями 0* Такъ Искра, въ походахъ короля въ Молдавію въ 
1686 и 1687 годахъ, былъ раненъ и потомъ получилъ въ 
вознагражденіе въ потомственное владѣніѳ землю въ горо- 
дѣ Житомирѣ 2). Въ послѣдствіи даже, въ 1701 г., когда 
польское правительство желало уже уничтожить козаковъ, 
оно нашло необходимымъ задобрить Искру и предложило 
нобидитировать его, вмѣстѣ съ сыновьями: Иваномъ, Кли- 
мунтомъ и  Григоріемъ; нобилитація эта впрочемъ не со
стоялась, какъ всдѣдствіе протеста дворянъ кіевскаго вое
водства, такъ и вслѣдствіѳ равнодушія къ ней самаго 
Искры 3). Еще болѣе действительною оказалась для коро
ля помощь, оказанная ему во время походовъ Самусемъ, 
который весьма счастливо отражалъ врывавшіеся въ Украину 
татарскіе загоны, отнималъ у нихъ плѣнниковъ и безпо- 
коилъ движѳнія Турокъ въ Подоліи; король прислалъ ему въ 
награду титулъ наказнаго козацкаго гетмана и знаки этой дол
жности: булаву, знамя и т. д., а также пригласилъ его по
селиться въ Винницѣ пли въ Немнровѣ и принять на-

*) Лѣтопись Велич ка, Т . II, стр. 533 а  550.
2) Załuski, Epist, hist. fam. T  I, Ч. 2, стр. 965, 966, 998 н 1001; также см.

№ LXXII, стр. 239.



чальство надъ всѣми козацкими полками1). Съ полною досто- 
вѣрностію нельзя указать времени признанія Самусягетма- 
номъ, но вѣроятно это случилось въ 1693 году. Въ 1692 
региментаръ Дружкевичъ, въотчетѣ своѳмъ королю, назы- 
ваетъ его полковникомъ и предостерегаѳтъ, что полкъ Са- 
муся заседенъ и многолюденъ и, потому, обнаруживаете на
клонность кь бунту 2). Въ 1694 онъ уже, совмѣстно съ 
региментаремъ Вильгою н съ титуломъ наказного гетма
на, начальствуетъ надъ всѣми козацкими полками, а въ 
1696 является нѳзависимпмъ ихъ начальникомъ; но край
ней мѣрѣ гѳтманъ коронный передаете черѳзъ него свои 
распоряженія, относящіяся къ козацкимъ полкамъ ?). На 
ряду съ Самусемъ, въ опустѣвшей Брацлавщинѣ, появляет
ся, около 1690 года, полковникъ <подольскій> Абазинъ, ко
торый дѣятельно развиваетъ козацкую колонизацію въ об
ласти бывшихъ при Хмѣльницкомъ козацкихъ полковъ: 
Брацлавскаго и Еальницкаго. Региментарь Дружкевичъ, 
предостерегавшій короля въ 1692 г. о многолюдствѣ и на
клонности къ бунту этого полка, наравнѣ съ Самусевымъ, 
извѣщаетъ, что новыя козацкія поселенія безпрестанно 
строятся въ окрестностяхъ Нѳмирова, Винницы, Илинецъ 
и Брацлавля. Абазинъ дѣятѳльно отражалъ нанаденія Та- 
таръ на свой полкъ и состоялъ въ тѣсной связи съ Саму
семъ и Паліемъ; посредствомъ послѣдняго, онъ вошелъ въ 
сношенія съ гетманомъ Мазепою, которому передавала

*) Лѣтоп. Грабянва, стр. 241. Рйгельманъ, Ч. III, стр. 13. Лѣтоп. Рубана, стр. 146

2) Въ мартѣ 1792 г. мы встрѣчаемъ въ званги наказнаго козацкаго гетмана ка
кого-то Гриш ка, о которомъ Дружкевичъ пишетъ въ августѣ 1692 г. „Палій побудилъ 
къ бунту покойнаго Грипшаа (См* Ambr, Grab. Staroż. hist. polsk. Т. IT, стр. 531 и № 
LXIX, стр. 235.

8) Ambr. Grabowski, Staroż. hist. pols. T. IT, стр, 632; Лѣт. Величка, Т . Ш , 
стр. 260, также см. № СИ, стр. 829.



извѣстія о двпхеніяхъ Турокъ и Крымской орды *)• Еще 
далѣе на западъ отъ посѳленій Абазина до самаго Днѣпра, 
простирались попытки новой козацкой колонизаціи: туда 
переходили молдовскіѳ выходцы и образовали козацкіе от
рады нодъ разнамн именами ротъ, сошѳнь и т. д. г).

Но человѣкомъ самымъ дѣятѳльнымъ въ дѣлѣ воз- 
становлѳнія козачества, ноннмавншмъ внолнѣ народння 
стремлѳнія и умѣвшнмъ прокладывать для нихъ путь 
среди трудныхъ обстоятельствъ этого времени, является 
Бѣлоцѳрковскій нолковникъ, Семѳнъ Ивановичъ Палій. 
Какъ нослѣдній представитель давно зародившейся н со
знанной народомъ политической и общественной цѣлн, 
какъ человѣкъ, стремившійся къ ней энѳргичнѣѳ и 
искрѳннѣе, чѣмъ всѣ другіѳ козацкіѳ предводители, Па- 
лій сталъ любимымъ народнымъ героѳмъ: множество 
думъ и прѳданій сохранились о нѳмъ до сихъ поръ 
въ народной памяти. Народныя легенды окружили имя сво
его героя мистичѳскимъ величіѳмъ, надѣлили его сверхъ
естественными качествами и поставили въ число лгоби- 
мѣйжихъ народу богатырей3); нотѣмъне менѣе, среди ми

*) Ambr. Grabowski* Staroż. hfst. polsk. T . IT, стр 532, Лѣтоп. Величка, Т. III, 
стр. 219.

2) См. X L, стр. 449.

8) Въ ниродныхъ преданіяхъ Иалій является одареннымъ сверхъестественною фи
зического силою и знаніемъ таинствеиныхъ, непреодолимыхъ средствъ веденія войны; онъ 
стрѣляетъ изъ ггушекъ, заряжая ихъ „навхрестъ“, проѣзжаетъ незримый по непріятель- 
скому стану и т . п. Сила его столь велика, что кромѣ его собственнаго, испробованиа- 
го коня, ни одна лошадь не только не можетъ вынести на себѣ богатыря, но валится на землю 
отъ одного прикосновенія его руки. „Палій бувъ лыцарь-богатырь, говорить народное 
преданіе, и вмівъ вінъ відъ всячины замовляты“—потому никто не могъ его ни побѣдить, 
ни взять въ плѣнъ, пуля его не брала, сабля его была вѣсомъ въ 5 пудъ, кружка, кото
рого онъ пилъ—въ нолъ ведра величиною. Если козакъ провинится, то ГГалій въ наказаніе 
заставитъ бывало его нести свою саблю;—„стонетъ подъ тяжестью бѣднякъ, а  козаки надъ 
нимъ смѣются“. Впрбчемъ, народное преданіе прибавляетъ что сверхъестественная сила 
и знаніе Палія даны были ему свыше „вінъ не волшебствомъ, а  ангельским* чиномъ вое-



стической обстановки народныхъ сказаній, исторпческій 
характеръ дѣятельностп Палія сохраняется вполнѣ и ясно 
просвѣчиваетъ сквозь иносказательную, аллегорическую 
форму преданій. Вотъ, напримѣръ, расказъ о рождеяіи Па- 
лія, которымъ народная фантазія характѳризируетъ значе- 
ніе его, какъ возстановителя въ западной Украинѣ давно 
уже умершаго козачества: Отправился носѳлянинъ пахать 
поле, плугъ его задѣлъ въ почвѣ какой то прѳдметъ; при4 
смотрѣвшись, поселянинъ увидѣлъ въ бороздѣ огромную 
мертвую голову; «это должно быть голова какого нибудь 
славнаго рыцаря» подумалъ крестьянинъ и унесъ ее до
мой, съ намѣреніемъ отслужить по неизвѣстному богатырю 
панахиду и предать голову погребенію. Возвратившись до
мой, онъ положилъ голову на скамью и усѣлся ужинать 
съ семьею. Послѣ ужина, жена, посмотрѣвъ на голову, ска
зала; «Должно быть на своемъ вѣку голова эта переѣла 
много хлѣба».—«Будетъ она еще ѣсть» отвѣтила сама го
лова. Испуганный крестьянинъ сжегъ голову, но дочь его 
отвѣдала по опшбкѣ, вмѣсто соли, оставшуюся отъ нея из- 
вѣсть и сдѣлалась беременною. Узнавъ о случившемся, панъ 
отяялъ и уничтожилъ перегорѣлыя кости, но онъ не могъ 
предотвратить рождеяія богатыря, чудесно зачатаго, вслѣд- 
ствіе случайнаго столкновенія чернаго народа съ умер  ̂
шимъ, но не лишеннымъ надежды на продолжѳніѳ своей 
жизни, козацкимъ преданіемъ. Богатырь этотъ и былъ «до
брый козакъ»—Оеменъ Цалій. Далѣе, въ расказѣ о перво
начальной жизни Иадія, народный сказанія представляютъ 
его человѣкомъ, предназначеннымъ свыше для борьбы со

вавъ“. Благочестіе его было приыѣрное: „Палій строилъ церкви и богато украшалъ ихъ, 
говорить преданіе, при томъ онъ имѣдъ обыкновение, выстроивши церковь, закачивать 
подъ нее большія деньги, чтобы было за что подчинить, когда она обвѣтшаетъ. (См, за
писки о Южной Руси Кулиша, Т. 1, стр. 115—128. Легенда, записанная Л. В. Ильниц- 
кимъ въ с, В. Снитынкѣ).



всевозможными проявденіями нечистой силы; вотъ нѣсколь- 
ко варіяитовъ народнаго расказа, въ которомъ преданіе 
старается объяснить, какимъ образомъ его герой получилъ 
свое пазваніе. Отправившись въ Запорожье, Семенънемогъ 
добиться надлежащей чести у козаковъ, потому что, не бу
дучи въ состояніи указать на свой родъ, онъ не имѣлъ 
фамиліи; эта аристократическая разборчивость запорож- 
девъ раздражила его, онъ «зпалывъ атаманськійкуринь» и 
получилъ фамилію Падія. По еловамъ другого преданія. 
Семенъ встрѣтилъ на берегу рѣки, на скалѣ сидящаго и 
кривдяющагося чорта, онъ выстрѣлплъ, и «нечистый» раз
лился пламенемъ и горящею смолою. Съ того времени и 
стали звать Семена— «Паліемъ, бо вінъ чорта зпалывъ» 
Бывшій при этомъ кошевой сказалъ ему: иди въ Украи
ну и истребляй «всяку нехрість», я вижу, что ты чело* 
вѣкъ угодный Богу. И дѣйствительно, прибавдяетъ преда- 
ніе, Палій сдѣлался грозенъ Ляхамъ и ордѣ, и одинъ онъ 
могъ смирить измѣнника Мазепу ’)».—Такимъ образомъ на
родное преданіе, усматривая въ Паліѣ чедовѣка, предна- 
значеннаго для борьбы съ нечистою силою, указываетъ 
вМѣстѣ съ тѣмъ и ея представителей по народному взгляду.

О дѣйствительномъ. происхожденіи и родственныхъ 
связяхъ Палія осталось мало свѣденій; всѣ лѣтолисцы со
гласны въ томъ, что Палій былъ родомъ изъ г. Борзны, 
что оттуда отправился въ Запорожье, а потомъ перешелъ 
въ королевскую службу, и что, женившись въ Хвастовѣ, 
онъ тамъ поселился и сталъ извѣстѳлъ, какъ одинъ изъ 
самыхъ храбрыхъ козацкихъ вождей. По еловамъ проше- 
нія, поданпаго на Высочайшее имя Румянцеву въ 1775 г. 
священникоМъ Іоанномъ Гурковскимъ, производивпшмъ свой

1) Записано А. И. ЛЪна*евскпмъ въ окрестностяхъ Вѣлоб Церкви въ селѣ Грё* 
бинкадъ. Также Основа, 1861 года* ноябрь и декабрь, отдѣлъ XI*



родъ отъ брата Палія, настоящая фамилія послѣдняго была 
Гурко; онъ быдъ родомъ изъ города Батурина, гдѣ у не
го быдъ общій съ братомъ домъ. Падій было прозвище, 
данное ему но запорожскому обычаю, въ Сѣчи *). ІІо пись- 
мамъ и красивому почерку Палія2), можно заключать, что 
онъ получилъ хорошее для того времени воспитаніе, вѣ- 
роятно въ Кіевской коллѳгін. Долгое время онъ оставался 
на родннѣ, считаясь въ комнутѣ Нѣхинскаго нолка. Бъ 
сѳлѣ Пуховкѣ остались неясный нрѳданія о его удали въ 
молодости и объ онасностяхъ, которыиъ онъ подвергался 
во время внутреннихъ смутъ въ Малороссіи 3).—Находясь 
еще на родннѣ, Налій былъ хенатъ и, вѣроятно, овдовѣв- 
жи, отправился въ Запорожье. По крайней мѣрѣ осталось 
достовѣрное свѣдѣніе, что въ 1677 году онъ отдалъ замужъ 
дочь свою, Дарасковію, за Антонія Танскаго, бывшаго впо 
слѣдствіи полковникомъ^Бѣлоцерковскимъ и Біевскнмъ4).— 
Изъ Запорожья, вовремя Вѣнскаго похода или немедленно 
нослѣ него, Палій пѳрѳшелъ въ королевскую службу. Здѣсь, 
поселившись въ Хвастовѣ, онъ женился вторично на се- 
стрѣ нѣкоѳго Саввы, бывшаго долго нотомъ рсвностнымъ его 
сотрудникомъ 5). Нзъ остальныхъ родственниковъ Палія 
упоминаются только: его пасынокъ—Сшашко и нлѳмянннкъ 
Чеснокъ 6).—Вотъ всѣ свѣдѣяія о первоначальной біогра- 
фін и о сеиейныхъ отношѳніяхъ Иалія. Извѣстія о перво

•) См. № ССХС1Х, стр. 784.
9) Историческій Русскій альбомъ Погодина 1853 г., № 145.
8) Черниювскія епархіалъныя вѣдомости 1868 г ., № 7, часть неоффиціяльная, стр. 

2 5 6 -2 5 7 .
4) Имущество Танскихъ перешло въ наслѣдство, въкачествѣ приданна; о, въ домъ 

Александровичей, въ которомъ и сохранилась чаши, вылитая въ честь этого брака, съ
надписью: Л нт о н ій  и  Параскеѳгя 1 6 7 7  года. (Сообщено М. Н. Александровичем!»).

б) Лѣтоп. Велдчьа, Т . 111, стр. 182. АшЪ. Grabowski, staroźyt. hist. poi. Т. И , 
стр. 181; также, см. № ЬХХУШ , стр. 260.

в) Otuźnowski, стр. 15 и № СХХ1У, стр. 860.



es
начальныхъ его дѣйствіяхъ, послѣ поступленія въ поль
скую службу, не мѳнѣе скудны; имя его упоминается въ пер
вый разъ только въ 1688 году въ качествѣ козацкаго пол
ковника, но до этого времени всѣ источники о немъ умал- 
чиваютъ; между тѣмъ именно въ промежутокъ времени съ 
1683 но 1688 г. и положены нмъ были нѳрвыя основанія 
прочной колонизадіи и возстановлѳнія козачѳства въ юго- 
западной Украинѣ. Въ 1688 году Налій обращается въ 
первый разъ въ Москву съ прозьбою принять его «со всѣ- 
ми войсковыми и жилыми Хвастовскими людьми подъ свою 
державу J)> и встрѣчаетъ рѣпштѳльный отказъ со стороны 
русскаго правительства. Изъ этого свидетельства ясно, что 
рейонъ, въ которомъ поселился Палій, успѣлъ уже превра
титься изъ голой степи въ заселенную страну, а вслѣдъ за 
тѣмъ послѣдовавшеѳ первое его столкновѳніе съ польскими 
властями, свидѣтельствуѳтъ о томъ, что характѳръ посѳленій, 
не смотря на доставляѳмыя ими военныя выгоды, возбуж- 
далъ сильное безпокойство въ шляхетскомъ обществѣ.

Вслѣдсгвіѳ уступки Украины козакамъ по универсалу 1684 
г., Палій рѣншлся занять съ свопмъ полкомъ, навербованнымъ 
«изъ занорожскихъ козаковъ, изъ городовыхъ гуляковъ и изъ 
всякой сволочи 2)> территорію бывшаго козацкаго Бѣлоцер- 
ковскаго полка. Выборъ этотъ представлялъ довольно вы
годный условія: мѣстность прилегала съ одной стороны къ 
Кіеву и давала возможность удобно сноситься какъ съ Рос* 
сіею, посредствомъ воеводъ, жившихъ въ Кіевѣ, такъ и съ 
гѳтманомъ малороссійскимъ; сі, другой стороны она гра
ничила съ заселеннымъ и находившимся во владѣніи 
шляхты, кіевскимъ Полѣсьѳмъ и, такимъ образомъ, пред
ставляла возможность, въ случяѣ успѣшнаго пріобрѣтенія

*) Соловьевъ, Т . XIV, стр. 174.
*) Лѣтопись Рубана, стр. 146,



силъ; отбитъ отъ Поляковъ всю эту область. Но носе- 
леніе въ Бѣлоцерковскомъ полку представляло и нѣкоторое 
неудобство,—въ территоріи его находилась довольно зна
чительная крѣность, занятая польскимъ гарнизономъ. Послѣ 
эапустѣнія западной Украины, Поляки удержали за собою 
только двѣ крѣпости въ обезлюдѣвшей странѣ; Немировъ 
и Бѣлую Церковь; послѣднюю Поляки считали весьма 
важннмъ для себя стратегическимъ пунктомъ, они ее не 
сдали Туркамъ, вопреки статьямъ Бучацкаго договора, по- 
томъ защищали ее усердно отъ покушеній Дорошенка и 
Татаръ и, несмотря на скудность своихъ военныхъ средствъ, 
содержали въ ней достаточный гарнизонъ и опытныхъ ко- 
мендантовъ. Близость этой крѣпости, конечно, была не 
удобна для цѣлей Палія; но онъ разсчитывалъ, что, рань
ше или позже, именно по причипѣ близкаго сосѣдства, ему 
представится случай овладѣть крѣпостью, безъ чего, конечно, 
нельзя было думать о прочномъ осуществлены его ила- 
новъ. Покамѣсть-же, такъ какъ въ виду крѣпости не при
ходилось селиться, Палій избралъ мѣстомъ своего пре- 
быванія другой пунктъ, не мѣиѣе важный для Поляковъ, 
хотя и въ иномъ отношеніи, именно, совершенно тогда 
опустѣвшій городъ Хвастовъ, На сколько Бѣлою Церковью 
дорожили Поляки въ военномъ отношеніп, иа столько ва- 
женъ былъ для няхъ Хвастовъ въ отношеніи религіозномъ. 
Съ этою мѣстностью католическая іерархія Речи Посполи- 
той привыкла издавна соединять всѣ своп надежды на 
пропаганду латинства въ кіевской епархіи, пока оставав
шейся, почти въ буквальномъ смыслѣ, „in partitm s“. Еще 
въ половинѣ ХТІ вѣка Хвастовъ былъ пріобрѣтенъ кіев- 
скими бискупами отъ Макаревичей; съ того времени, они 
прилагали всевозможныя усилія для того, чтобы сдѣлагь 
свое владѣніе разсадникомъ дѣятельной католической про
паганды. Въ 1612 году бискупъ Радошевскій основалъ въ



Хвастовѣ езуитскую коллегію. Патеры немедленно обзаве
лись чудотворною иконою и проповѣдники ихъ съ усер- 
діѳмъ принялись обращать православныхъ въ католиче
ство; вскорѣ они составили цѣлый католичѳскій приходъ 
изъ совращенныхъ ими Хвастовскихъ мѣщанъ. Нѣсколько 
раньше еще бискупъ Верещинскій основалъ въ Хвастовѣ 
польскую типографію, въ которой печатались богословскіе 
и политическіе трактаты, долженствовавшіѳ литературнымъ 
путемъ поддерживать усилія ѳзуитовъ *). Пропаганда эта 
прекратилась только во время Хмѣльницкаго; но кіевскіѳ 
бискупы далеки были отъ того, чтобы отказаться отъ разъ 
начатаго дѣла. Въ 1689 году Андрей Хризостомъ Залускій 
доносилъ въ римскую конгрегацію, что хотя онъ на дѣлѣ 
можетъ распоряжаться едва въ Ѵ2о масти своей ѳпархіи, 
такъ какъ все остальное или отошло къ Россіи или захва
чено Паліемъ, засѣвшимъ въ Хвастовѣ, но, тѣмънемѣнѣе, 
онъ имѣетъ надежду возвратить потерянное и пока не 
оставляетъ бѳзпрестанно отправлять, не смотря на бодыпія 
опасности, монаховъ миссіонеровъ «для обращенія схизма-4 
тиковъ и укрѣпленія въ вѣрѣ католиковъ *)>. Очевидно ксенд
зы выжидали только первой удобной минуты для того, что
бы опять сдѣлать Хвастовъ центромъ своей пропаганды. 
Вѣроятно желаніе прѳдъупредить ихъ возвращеніе въ Укра
ину и составило одну изъ болѣе важныхъ побудитедьныхъ 
причинъ при выборѣ Паліемъ центральнаго мѣста для 
своей колонзаціи. Поселившись въ Хвастовѣ, Палій началъ 
заботиться о заседѳніп края, онъ объявилъ право слободы, 
гарантируя посѳленцамъ козацкія права; всѣ люди, селив- 
шіеся въ Хвастовщинѣ, зачислялись въ козадкій полкъ, 
считавшійся на службѣ у короля и Речи Посполитой;—та-

*) Rulikowski, Opis powiatu Wasylkowskiego, стр. 66—71.

2) Załuski, Epistolac liistorico-familiares, Т. I, 4 .  2, стр. 1112.



впмъ образомъ они получали законное существовало и 
возстановлялн козачѳство въ народномъ смыслѣ слова. Па- 
лій, какъ это ясно показываютъ дальнѣйшія его дѣйствія, 
разсчитывалъ быстро усилить и свои силы и свою попу
лярность этимъ путѳмъ; тогда, пользуясь нейтральностью 
своей почвы, онъ раснолагалъ признать покровительство 
Россіи; пріобрѣтенная имъ извѣстность и любовь народа, 
должны были соединть для этой цѣли всю, выроставшую 
въ предѣлахъ Речи Посполитой, новую козаччину. Пако- 
нѳдъ, заручившись покровитѳльствомъ Россіи, можно было 
расчитывать на возможность изгнать всю шляхту изъ 
юго-западнаго края и присоединить его къ козачѳству, по 
крайней мѣрѣ до границы, сдѣлавшейся, со времени Хмѣль- 
ницкаго, завѣтнымъ нредѣломъ козачества въ народномъ 
убѣжденіи, т. ѳ. до рѣки Случи.—Достиженіе этой цѣли, 
истекавшей изъ задушѳвныхъ убѣжденій народа, Палій 
преслѣдуѳтъ неуклонно, въ теченіѳ двадцати послѣдую- 
щихъ лѣтъ, которыя и составляютъ послѣдній эпизодъ су. 
ществованія козачества на правой сторонѣ Днѣпра.

Пѳрвыя попытки Палія идутъ довольно успѣшно; пе
реселенцы появляются въ Украину отовсюду: къ нему 
приходили и Запорожцы, и Молдаване, искавшіѳ cno- 
койствія внѣ своей родины, служившей въ то время тѳа- 
тромъ нродолжительной турецко-польской войны; въ Укра
ину переселялись и крестьяне изъ Подоліи, занятой Тур
ками, и Русины изъ Первоной Руси, уже три столѣтія испы
тывавшей господство шляхты; «на Подгоріи, въ окрестно- 
стяхъ Санока и Перемышля, почти цѣлыя села остались 
пусты» замѣчаѳтъ польскій современный писатель. Въ Хва- 
стовщину бѣжали отъ пановъ крестьяне изъ Волыни и По- 
лѣсья, даже забѣгали польскіе хлопы *). Но самое значи-

*) Соловьевъ, Т. ХІУ, стр. 214. Otwinowski—Dzieje polskie pod panowaniem Au* 
gueta Ц (иаданіе 2-e), стр. 12; также см. № СХУІ, стр. 366.



тельное количество переселенцевъ какъ въ Хвастовщину, 
такъ и въ полки Самуся и Искры, являлись съ лѣваго бе
рега Диѣпра. Мазепа жаловался, что правобережные во
зящие полковники, вопреки договорамъ, иозаводили сло
боды: въ Мошнахъ, Драбоввѣ, Корсунѣ, Богуславлѣ, <что 
ихъ осадчики переманиваютъ и подговариваютъ народъ съ 
лѣвой стороны Днѣпра; устеречь-жѳ бѣглецовъ трудно, по
тому что нельзя по всему Днѣпру разставить варауловъ», 
что къ Палію перешло много козаковъ отъ Переяславской 
стороны *).

Причины стремленія народа переходить съ лѣваго 
берега на правый лежали въ томъ незавидномъ положеніи 
посполитыхъ людей въ Малороссіи, которое было указано 
выше. Послѣ паденія Самойловича ноложеніе народа не 
только не поправилось, но, вслѣдствіе личныхъ воззрѣній 
новаго гетмана, значительно ухудшилось.

Мазепа былъ человѣвъ для своего времени очень об
разованный, но онъ получилъ свое образованіѳ въПолыпѣ. 
Въ душѣ бывшаго королевскаго пажа и придворнаго сло
жились прочно извѣстные государственные и общественные 
идеалы, нервообразомъ которыхъ была шляхетская Речь 
Лосполитая. Мазепа сталь въ рѣзкую протявуположность 
съ историческй-выработавшимися стремлѳніями массы сво
его народа. Народъ этотъ, стремившійся къ равноправно
сти, ненавидѣвшій панства, искавшій гарантіи отъ шля
хетства и шляхетскихъ поползновеній козацкой старшины 
нодъ державою Русскихъ Царей, норажалъ его своими му
жицкими инстинктами. Недостатокъ шляхетства, ненависть 
къ нему, онъ приписывалъ не исторической судьбѣ наро
да, начала этихъ явленій онъ не искалъ въ племенныхъ, 
отличительныхъ чертахъ народности,—онъ видѣлъ въ нихъ



результата грубости, невѣжества, недостатовъ цившшзаціи. 
Достигнувъ гетманской булавы, Мазепа рѣшился всѣми си
лами восполнить этотъ недостатокъ; всѣ его усилія на
правляются на то, чтобы создать въ Малороссіи шляхет
ское сословіе и поставить къ этому сословію поспольство 
и чернь козадкую въ отношенія подобныя тѣмъ, какія су
ществовали въ Иольшѣ между шляхтою и поспольствомъ: 
онъ приглашаетъ къ себѣ на службу польскихъ шляхтичей 
и составляетъ изъ пихъ почетный отрядъ, называемый 
«гетманскими дворянами» *). «Начальные, люди теперь въ 
войскѣ малороссійскомъ все Поляки, «писалъ кіевскій вое
вода, князь Борятинскій,» при Обидовскомъ, племянникѣ 
Мазепы, нѣтъ ни одного слуги козака.... Гетманъ держитъ 
у себя въ милости и призрѣніи только полки охотницкіе, 
компанейскій и сердюцкіе, надѣясь на ихъ вѣрность, и въ 
этихъ полкахъ нѣтъ ни одного человѣка природнаго коза
ка,—все Поляки 2)». Чтобы положить начало родовой ари- 
стократіи въ Малороссіи, онъ создалъ новый классъ, отли
ченный почетомъ и преимуществами,—бунчуковыхъ това
рищей, куда попадали сыновья козацкихъ старшинъ, по 
указанію гетмана; они, вмѣстѣ съ выдѣлившимися еще 
прежде изъ массы козачества, знатными и войсковыми 
товарищами, составили первый зародышъ іГаслѣдственнаго 
дворянства въ Малороссіи 3). Развивая дворянство, Мазепа 
старался подчинить ему не только посполитыхъ крестьянъ, 
но и простыхъ козаковъ. Онъ поощрялъ старшинъ припи
сывать козаковъ въ число своихъ тяглыхъ людей и отни
мать у них б земли. «У козаковъ, пишетъ князъ Борятин- 
скій, жалоба великая на гетмана, полковниковъ и сотни- 
ковъ, что для искорененія старыхъ козаковъ, прежнія ихъ

*) Лѣтопись Величка, Т. III , стр. 442.
2) Соловьевъ, Т . Х ІУ , стр. 317.
3) Бантышъ-Камепскій, Т . I I I ,  стр. 224.



вольности всѣ отняли, обратили ихъ къ сѳбѣ въ поддан* 
ство; земли всѣ но сѳбѣ разобрали: изъ котораго села 
прежде выходило въ службу козаковъ по полтораста, теперь 
выходитъ только человѣкъ по пяти или по шести;» *) и 
наоборотъ, въ отиожѳніи къ посполитымъ лбодямъ, Мазепа, 
вмѣстѣ съ окружавшей его старшиною, строго наблюдал^, 
чтобы тяглые люди не выходили изъ своего сословія, посред- 
ствомъ приписки, въ казацкія сотни. Разсылались гетзіан* 
скіе универсалы, въ которыхъ было сказано: «пидне упо* 
минаемъ и приказуемъ, абы нигдѣ ново козаки съ тяг* 
лыхъ людей не уписовалися въ реѳстръ козацкій». г) На- 
копецъ, при Мазепѣ, въ первый разъ послѣ Хмѣльницкаго, 
появляется въ Малоросіи «панщина» (барщина) въ видѣ 
прибавленія къ дани и чиншамъ, которые крестьяне вно* 
сили въ пользу державцѳвъ. 3)

Вслѣдствіе такого образа дѣйствій, конечно, вся масса 
парода относилась вполпѣ нѳпріязненпо къ гетману и къ 
старпшнѣ, раздѣлявшѳй его стремлепія: «Прошлаго лѣта, 
пишетъ князь Борятинскій, Еіевскаго полка козаки пол
ковника своего, Мокіевскаго, за его къ нимъ налоги, чуть 
не убили. Гетманъ въ походѣ стоялъ полками порознь, 
опасаясь отъ козаковъ бунту; а еслибъ всѣ полки были 
въ одномъ мѣстѣ, то у козаковъ было совершенное намѣ- 
рѳніе старшину всю побить» 4) Гетманъ самъ сознавалъ 
эту нерасподоженность къ нему народа и не считалъ себя 
никогда довольно бѳзонаснымъ; окруженный наемными 
полками, компанейскими и сѳрдюдкими, онъ, для большей 
безопасности, выпросилъ въ Москвѣ полкь стрѣльцовъ

') Соловьевъ, Т. XIV, стр. 317*
8) Акты западной Россіи; стр. 220, № 185.
3) Лазаревскій—посііолйтые крестьяне, стр. 36.
*) Соловьеву Т, XIV, стр. 317,



длй оХрайы своей личности. Это шаткое положеніе гетмана 
а  ненависть къ нему народа были до того очевидны, что 
При первомъ взглядѣ бросались въ глаза. Такъ путѳше- 
СтЬѳняИкь, проѣзжавшій только вскользь но Малороссіи, за- 
мѣчаетъ: «Только онъ (Батуринскій замокъ) крѣпокъ стрѣль- 
цами московскими} на караулѣ все они стоятъ; тутъ дѣ- 
Лый полкъ стрѣльцовъ живѳтъ, Аненковъ нолкъ съ Арбату. 
И гѳтМанъ онъ есть стрѣльцами-то и крѣпокъ, а тобы 
его хохлы давно уходили, да стрѣльцовъ боятся; да онъ 
ихъ и Жалуетъ: безирѳстано имъ кормъ, а безъ нихъ не 
сТуйитъ *)>.

На сколько нелгобимъ быль народомъ Мазепа, на 
столько Народное сочувствіѳ лежало къ Палію; но мнѣнію 
черни, Палій одинъ понималъ ея нужды, ея стрѳмлѳнія, 
онъ одинъ достоинъ былъ Иаслѣдовать энитетъ «козацкаго 
батька* нѣкогда данный Хмѣльннцкому. Мазепа сильно 
бѳзпоКоился возраставшею съ каждымъ днѳмъ популяр
ностью своего соперника. «Палій межи военными людьми 
Маетъ честь и многіе ходятъ за его ново домъ.,... будучи 
здѣшнийъ родимдемъ, въ такую уже межи товариствомъ 
уіюйшолъ значность.,.. что отъ него мадороосійскимъ по- 
рядкамъ учинится йомѣшка... многихъ онъ людей отсе- 
ля къ сѳбѣ нотягиетъ и въ предбудучое время тутъ заве- 
дѳтъ Межи народъ СМуіДеше» писалъ Мазепа къ Царямъ. 
До него доходили слухи, что козаки поговариваютѣ: «Да- 
димъ Палію гетманство, вручимъ ему всѣ клейноды; Па- 
лій знаетъ какъ украинскихъ нановъ прибрать къ ру- 
каМъ 2)>.—Мазепа ясно чувствовалъ, что популярность Палія 
не только роняетъ его личную гордость, не только возбуж* 
даетъ въ нѳмъ чувство зависти,—онъ видѣлъ, что попу*

*) Путешествіе въ Св. землю св. Іоанна Лукьянова) стр. 10.

а) Лѣтопись Ведичка, т. Ш, стр. 127—12& Соловьеву т. ХІУ) стр. 280.
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лярноеть ета была осаована на іфинцшшхъ, діаметрадьно 
противуполоЖйыхъ политйческимъ и обіцественнымъ взгля- 
дамъ гетмана. Чтобы достичь осуществленія этихъ взгля- 
довъ, необходимо было Мазепѣ или подчинить сѳбѣ, или 
еломить Палія. Такимъ образомъ между ними, какъ между 
представителями двухъ противуйодожныхъ прййийповъ, 
должепъ былъ развитая необходимый антагонизмъ и окон
читься рѣшительйою борьбою; борьба эта возникла дѣй- 
ствйтельно, не смотря даже на виѣпшія обстоятельства, 
заставлявшія постоянно Палія искать опоры и подчинять
ся власти Мазепы. Сущность этой борьбы народъ сознавадъ, 
можетъ быть, яенѣе, чѣмъ оба Противника, и около нея 
вращаются всѣ народйыя сказайія, героемъ которыхъ яв
ляется ПаЛій. Въсказаніяхъ втихъ, такъже Отчетливо какъ 
И въ бвидѣтелвствахъ соврѳмѳнйиковъ, лрѳдставленъ демо- 
кратическій и народный харавтерь дѣятелъности Палія, 
какъ мотивъ борьбы его съ Мазепою. Вотъ слова народна- 
ге расказа: Мазепа за то ногубилъ ІГалія, что его назы
вали козпцъкпмъ батъкотъ и что вт его симно ліобили. 
ПаЛт былъ искрето предапъ жроду: Ш  Защищал^ ш  отъ 
тновъ и отъ ышъ, кто жемім его обидеть *)». Въ народ
ной думѣ Мазепа такъ говоірнтъ королю шведскому:

Во у Семена Палія хочъ н не велике війско охотнее, 
тилько одна сотня;

А буде нашу тысячу гнаты и рубаты,
Вуде тмъ, велыкимъ панамъ, велыкій страхъ змдатты! 2). 

При такомъ взглядѣ народа на Палія, какъ на пред
ставителя преимущественно крѳстьянскихъ интересовъ, 
какъ на противника панства, воплотившагося въ Мазепѣ,

*) Записало, Л. В. ШвйиіфйМъ, вѣ оКр^мгоеі»я»ь ХвйбЯова, въ с. Веіикой Сйи-
и̂нкѣ*

*) Сборнявъ украинскхъ пѣспей, М* А. Максимовича, изд. 1Й49 г., стр. 89*

ю
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колонизація, предпринятая имъ, подвигалась очень успѣшно. 
Внослѣдствіи, когда Поляки стали ухе тѣснить Палія, а 
русское правительство, не рѣжаясь принять его подъ свою 
державу, совѣтовало ему удалиться въ Запорожіѳ, Палій 
отвѣчалъ, что онъ нрѳдпочитаѳтъ остаться въ Хвастовѣ, 
не смотря на грозившую ему отъ Поляковъ опасность; 
«жаль мнѣ, говорилъ онъ, разстаться съ этимъ мѣстомъ, 
не только потому, что тамъ много домостройства моего, 
пространным ноля хлѣбомъ насѣяны, но и потому, что я
взялъ это мѣсто пустое и населилъ Церкви Божіи укра-
шѳнныя устроилъ, чего непригоже покинуть ’)>• «Людей 
у него, доносилъ Мазепа, тѣхъ, которые при нѳмъ обрѣ- 
таются, яко военные, такъ и жилые, яковыхъ въ мѣстѳчку 
Хвастовѣ на три тысячи хатъ поселилося; а надто и городъ 
тотъ желаѳтъ онъ при себѣ удержати, которій за его по- 
водомъ велми гораздъ есть укрѣпленій». Священпикъ 
Лукьяновъ, проѣзжая чрезъ Хвастовъ, Мироновку, Наво
лочь, встрѣчаѳтъ по дорогѣ многочисленное осѣдлое наро- 
донаседѳніе и большое изобиліе продуктозъ, составляющее 
рѣзкій контраста съ пустынею, лежавшею за чертою Па- 
ліѳвыхъ посѳленій, «Хвастовъ, говоритъ онъ, городина хо
рошая, красовито стоитъ на горѣ; острогъ дереванный 
кругъ жилія всегоу валъ земляной, по виду не крѣпокъ 
добре, да сидѣльцами крѣнокъ 2)>.

*) По нреданію, въ Хвастовѣ существовало при Паліѣ 17 цѣрквей православныхъг 
въ томъ чисдѣ одна греческая и одна армянская. Въ Воскресенской Хвастовской церкви, 
находящейся на ыѣстѣ построенной Паліемъ, хранится ев.шгеліе съ надписью 1722 г. и 
тріодь съ надписью 1685 г. До сихъ поръ еще видны въ Хвастовѣ слѣды усадьбы Пал/я, 
вблизи того мѣста, гдѣ находится теперь волостное правденіе, и валы, окружавшіе замокъ, 
внутри которыхъ помѣщается теперь кладбище. Въ селѣ В. Снитинкѣ, за 5 вер. отъ 
Хвастова, есть также валы, оставшіеся отъ укрѣпленій, въ части села, называемой “Па- 
ліивщнна0— Это вѣроятно мѣсто нахожденіл Паліевыхъ пасѣкъ. 4

2) Соловьевъ, Т . XIV, стр. 214, Лѣтоп. Величка, Т . Ш , стр, 127. Путешествіе 
Дукьянова, стр, 15.



Чтобы доставить возможность спокойнаго развиты сво
ей колонзаціи, Палій. въ первые годы своего поселенія, 
избѣгалъ всякаго столЕновенія съ Поляками; за все время, 
съ 1683 по 1688 годъ, на него не послѣдовала ни одна 
жалоба со стороны шляхтичей и властей польскихъ; напро- 
тнвъ того, онъ нснолнялъ въ точности условія, на KOTO- 
рыхъ получилъ право поселенія въ степи, т. е. ревностно 
воевалъ съ Турками и Татарами, о чѳмъ свидѣтѳльствуютъ 
всѣ польскіе и руссЕіѳ современные писатели. Война съ 
Татарами не только обезпѳчивала Палія отъ польскихъ 
притязаній, она была необходима для доставлѳнія безо
пасности новымъ поселеніямъ и для упрочѳнія довѣрія 
народа е ъ  ТГалію; народъ могъ вполнѣ положиться только 
на такого вождя, который прѳдставлялъ бы нѳоспоримыя 
доказательства воѳнныхъ способностей и храбрости. Въ борь- 
бѣ съ Татарами ІГалій дѣйствнтѳльно упрочилъ свою по
пулярность; всѣ его походы были счастливы: онъ, то раз- 
бивалъ захваченные въ степи отряды Турокъ и Татаръ, то 
опустошалъ посѳленія Буджацкой и Бѣлогородской ордъ и 
жѳгъ предместья турѳцкихъ крѣпостѳй: Очакова, Аккермана, 
Бизикѳрмана, Бѳндѳръ, то съ успѣхомъ отражалъ набѣги 
Ерымцовъ на Хвастовъ. Ему даже посчатливилось захва
тить въ плѣнъ одного изъ крымскихъ султановъ, котораго 
онъ заставилъ заплатить большой выкупъ. Народъ съ гордо- 
стію повторялъ подвиги Налія и вполнѣ полагался на во
енный способности своего вождя *)• Турки считали его са- 
мымъ грознымъ изъ враговъ своихъ и приходили въ трѳпѳтъ 
отъ его имени. «Мы бы васъ съ радостью и до Еіѳва про
водили, говорили Турки, конвоировавшіѳ въ степи кара- 
вапъ русскихъ купцѳвъ, да мы боимся Налія вашего; опъ 
насъ не выпустить вонъ отъ себя, тутъ дѳ насъ побьѳтъ.

*) Лѣтоп. Грабянка, стр 240. Лѣтоп. Рубана, стр. 147. Соловевъ1; Т. ХІУ, стр* 
176 и 193; Otwinowskł, стр. 16; также см. № ІіХХХІУ, стр. 276.'



У даеъ д о  него едщівдо грош» сада, р  мы доого 
такъ не боимея, что ещ намъ до и сйидо зѣдо хочется 
его носмотрѣть образа, каковъ до онъ?» *)

В» 1688 году щкщзощяо первое столкнозѳніѳ Иалщ 
съ Поляками. Послѣдніе узнала, ню Падій посыладъ къ 
Мазецѣ съ нрозьбою бить чѳдомъ Царямъ о принятіи 
его нодъ царекую державу и ѳ цричисденіи Бѣдоцѳрков- 
скаго полка бъ гетмашцинѣ. Хота Палію и отказано было 
въ его нрозьбѣ, до Поляки, встревоженные этимъ намѣре- 
щедъ, рѣншлдсъ подавить опасность въ зародншѣ. ПаліД 
былъ схваченъ въ Нѳмнрояѣ, досаженъ въ тюрму и ос- 
нравленъ въ лагерь гетмана короннаго, осаждавшаго въ 
то время Камѳнецъ 2). Между тѣмъ ксендзы,, досланные 
кіевскимъ католнческимъ епископомъ, явились въ Хвастовъ, 
объявили, что горѳдъ возвращается во власть епископа и 
потребовали обращенія построенной Паліешъ церкви—въ 
удіятскую. Бѣроятдо ксендзы появились въ сопровождвпід 
довольно сильпаго польскаго отряда, потому что козаки, 
хотя и отстояли церковь, но не оемѣлшшсь ихъ выгнать 
изъ города; за то отряды Паліевыхъ козаковъ двинулись 
въ Нодѣсье и стали грабить имѣнія польсщхъ пановъ, въ 
которыхъ до 1688 они вовсе не появлялись. Сотники Тыщко 
и Андрущенко, съ 500 козаковъ, ограбили имѣщя дворяни
на Ельца, потомЪ; вытѣсненпые изъ нихъ польскими хо
ругвями и принужденные удалиться за рѣку Тетеровъ, они 
въ Дркабрѣ заняли містечко Щванковъ, арендное владѣще 
шляхтича Федоровича, бывщаго прежде козацкимъ полков

*) Путешествие Лукянова, стр. 102.

*) Цл^шъ ИалДя j b t > наррдщшъ иредапіи смѣнвдря съ восповдщащемъ о плідаѣ въ 
Магдебургѣ Юрія Хмедцниццаго, Дацюдірлнта Тукадьсдаго и полкррнрка Гулднпдадо, 
схваченныхъ Поляками въ 1664 году. Потому преданіе указывало на Магдебургъ, какъ 
на мѣсро ссдокн Цадія, имрибарило ромадаческій, невероятный р^сказъ объргр освобож
ден а. Преданіе это запвдадъ Грабянко, а  за здвдь довтррили д  другіе лѣіоіііфцц.



ш » ,  ограбили ожоѳ ж H t e m  раЗъ пытались приету^ 
иомъ взять эамокъ. Они удадияиеь только тогда, когда по
дучили выкупъ за сохранение замка и церквей, бывпшхъ 

* въ мѣстечк*, вѣрюятио уже обращениыхъ въ Унію. Поль’ 
скія хоругви спѣшили занять сосѣднія езуятскія нмінія, 
чтобы защитить ихъ отъ Паліевыхъ козаковъ. Между тѣмъ 
самъ Паяій, вею зиму просидѣвъ въ плѣну, успѣлъ весною 
1689 года убѣжать съ помощію козаковъ, и, явившись въ 
Хваетовъ. начадъ разправу съ ксѳндзовъ: онъ приказалъ 
посдѣднимъ немедленно удалиться изъ города, а когда 
они отказались исполнить требованіе, то были схвачены и, 
но приказанщ рады, казнены О* Съ этого времени Палій 
чувствуетъ, что ему дадѣе не ужиться съ Поляками и на- 
чинаетъ действовать явно: съ одной стороны онъ стано
вится въ открыто враждебный отиошеиія къ шляхтѣ и къ 
Вольскому правительству; выбцваетъ шляхтичей изъ имѣ- 
ній, заступается за ихъ крестьянъ, дѣлаѳтъ заѣзды на 
дворы, не повинуется ни коронному гетману, ни реги- 
ментярямъ, и отражаэтъ оружіемъ польскія войска, от
правленный для его усмиренія; съ другой стороны онъ 
сближается съ Мазепою и, при его посредничеств*, настой
чиво добивается принятія своего полка нодъ царскую дер
жаву; ветрѣчая постоянный отказъ, онъ старается всевоз
можными средствами пересилить его и, иаконецъ, лишив
шись всякой надежды, полагается исключительно на свои 
силы и рѣщаѳтся съ ними отбиваться отъ Поляковъ и вы
жидать удобнаго случая для соединенія съ гетманщиною.

Такъ, возвратившись изъ плѣна, Далій обратился опять, 
чѳрезъ посредничество Мазепы, въ русскому правительству 
съ ирозьбою^принять иго иодъ свою державу; но ему

*) Соловьевъ, Т. ХІУ, стр. 174; также см, LX1I, стр. 215, LIY, стр. 182 
я  LIII, стр. 180.



вторично отказали. Изъ Москвы отвѣтнли, что не желаютъ 
нарушать договора, заключенная съ Польшею; но что если 
Палій желаетъ перейти на русскую сторону, то должонъ 
вмѣстѣ съ полкомъ своижъ отправиться сначала въ Запо- 
рожіе, какъ на территорію нейтральную, и оттуда уже пе
реходить въ гетманщину *)• Рѣшѳніе это было для пего 
не исполнимо,—онъ не хлопоталъ о переводѣ полка въ 
значеніи вооруженной милиціи, а хотѣлъ подчинить Россіи 
долкъ, въ смыслѣ территоріи, населенной козаками; пере- 
ходомъ въ Запорожье цѣль эта не только не достигалась, 
но, напротивъ того, пришлось бы пожертвовать колониза- 
ціѳю, заведенною съ большими усиліями. Не показывая 
вида, что сущность этого отвѣта ему понятна, Палій рѣ- 
шился дѣйствовать такъ, чтобы помимо оффиціяльнаго 
отказа, поставить русское правительство въ необходимость 
принять его фактически. Для этого лучшимъ средствомъ 
онъ считалъ: набиваться на совмѣстную съ русскими вой
сками войну съ Татарами;—если услуги его будутъ при
няты, то онъ станѳтъ необходимо, въ качѳствѣ полковника, 
подъ начальство гетмана лѣвой стороны Днѣнра, послѣ 
окончанія похода, ему, наравнѣ съ другими полковника
ми, выдано будѳтъ въ награду царское жалованье, по мѣсто- 
положенію своему онъ прійметъ роль сторожевого поста 
противъ Турокъ, будетъ безпрестанно передавать вѣсти 
гетману, указывать удобное время для дальнѣйшихъ по* 
ходовъ, служить въ нихъ путеводителомъ и т. п. Такимъ 
образомъ его полкъ фактически будетъ составлять часть 
козацкого войска; русское и польское правительства 
свыкнутся съ этою мислію и* оффиціальное присоеди- 
неніе къ Россіи послѣдуетъ уже не съ характеромъ от-



торженія области отъ Польши, а будетъ только подтвѳр- 
ждѳніемъ существующего факта. Такъ, послѣ возврата изъ 
плѣна, Палій ежегодно предлагаѳтъ Мазѳпѣ совмѣстные 
походы на Татаръ, послѣ каждаго похода прѳдлагаетъ при
нять его подъ русскую державу и, получивъ отказъ, возоб- 
новляѳтъ въ слѣдующѳиъ году с в о ё  манѳвръ. Съ своей 
стороны Мазепа сильно хлопочѳтъ о принятіи Палія подъ 
свой рѳймѳнтъ, имѣя при этомъ въ виду какъ разпшрѳніе 
подвластной ему территоріи, такъ и прекращеніе развитія 
невыгодныхъ для него общоствѳнныхъ началъ; потому онъ 
поддается тактикѣ Палія, устроиваѳтъ общіе походы и 
бѳзпрестаннымъ посредничѳствомъ старается склонить пра
вительство къ удовлѳтворенію жѳланій бѣлоцерковскаго 
полковника. Такъ въ іюиѣ 1690-го года Пялгій предложить 
Мазепѣ совершить совмѣстно походъ противъ турецкаго 
города Бизикермѳна и, въ случаѣ удачи, опустошить та- 
тарскія кочевья между устьями Буга и Днѣпра.—Мазепа 
сейчасъ отрядилъ полки Переяславлскій и Лубѳнскій, и два 
охочіѳ полка, приказалъ имъ перейти чрѳзъ Днѣпръ и, 
только въ такомъ случаѣ, если Палій соединится съ ними, 
отправиться въ походъ. Предпріятіе осуществилось, Палій 
соединился съ лѣвобѳрежпыми полками падъ рѣкою Тась- 
миномъ; окрестности Еизикѳрмѳна были опустошены, Та
тары разбиты и всѣ участники похода получили жалованье 
и сукно изъ царской казны *).—Всдѣдъ за тѣмъ, въ 1691, 
Палій возобновилъ свои прѳдложѳнія о подчинѳніи Россіи, 
извѣщая, что онъ съ Поляками сталъ уже въ явно враж- 
дебныя отношенія и что, если его не нримутъ въ Россіи, 
то онъ будетъ принуждѳнъ подчиниться хану. Мазепа 
прѳдставлялъ, что послѣднѳѳ весьма опасно, что ханъ бѳзъ 
сомнѣиія пріймѳтъ Палія, Запорожцы послѣдуютъ его при-

') Акты вамадпой Росіи, с*р. 233—241; №№ 204—212,



мѣру й, Дакймъ образомъ, Татары чрезмѣрно усилься во 
вредъ Россіи. Онъ предлагалъ принять Палія, оговорившись 
йервдъ Поляками, что онъ по проиохожденію руссшй под
данный, И, потомъ, перевести его иолковникомъ въ Пере
яславль; но изъ Москвы быль полученъ прежній отвѣтъ, 
хотя и поручено Мазепѣ отклонить Палія тайно, подар
ками отъ царскаго имени, отъ подчиненія Крыму *). Об
надеженный этпмъ, въ 1602 г. Палій опять предпрнни- 
йаѳтъ совмѣсно съ полками Мазепы походъ,—Очаковъ быль 
сожжепъ и разграблепъ и только дождливое время года 
заставило козаковъ отказаться отъ похода на Бендеры *). 
Палій опять полумиль царсНое жалованье и зимою того-жѳ 
Года извѣсТилъ Мазепу, что Поляки собираются въ походъ 
йротййъ него, Что онъ, какъ «тонучій бритвы хопится ха
на» если Мазепа на выручку ему не пришлѳтъ войска. 
НоСлѣдній Обратился въ Москву, предетавлялъ, что Палій 
находится въ крайности, совѣтовалъ его принять; но онъ но- 
луНилъ тотъ-же неизмѣнный отвѣтъ; пригласить Палія, въ 
случаѣ крайности, удалиться въ Запорожье, военной-же 
помощи противъ ПоЛяковъ не подавать ему ни подъ ка- 
кНмъ видомъ 8). Въ теченіе сдѣдуюіцаго, 1693 года, Иалій, 
какъ-бы желая постоянно ставить на видъ свою зависи
мость оТъ Мазепы, извѣщалъ его о движоніяхъ татарскихъ 
н польсХихь войскъ, ѣздилъ даже къ гетману, желая по- 
србДстВойѣ сообЩаемыхъ извѣетій, вселить подозрѣніе рус
скому правительству на счетъ якобы существовавшая, 
тайпаго наМѣрепія Поляковъ объявить войну Россіи и, на- 
конѳцъ, осенью предпринялъ походъ нротнвъ Татаръ, вмѣ- 
стѣ съ Полками ПереяслаВСкимъ и однимъ изъ охотнидкихъ.

*) Соловьеву Т. ХіѴ. стр. 185 и 193.
2) Лѣтопись Самовйдца, стр. 82—83.
8) Лѣтопись Велнчва, Т . П І, стр. 126—1*29. СолбйЬСгіѣ, ХГѴ, стр. Ш *



Козаки опустошили окрестности Бѳндѳръ, встрѣтили въ 
степи, на рѣкЬ Кодымѣ, Бѣлогородскую орду, вышедшую 
для грабежа окрестностей Кіева и, потомъ, повернувшую 
назадъ вслѣдствіе того, что Татары прпмѣтпли въ степи 
слѣдъ козаковъ, направившихся въ ихъ землю; въ двух
дневной сѣчѣ, благодаря храбрости и стойкости козаковъ 
Палія, превосходный силы Татаръ были разбиты* Далію 
посланы были отъ имени Царей богатые подарки и жало
ванье для его полка, съ порученіемъ Мазепѣ вручить ихъ 
тайно но назначенію; но тайны именно не жѳлалъ Палій; 
онъ немедленно разгласилъ о полученной присылкѣ и 
для того, чтобы сдѣлать болѣе явными свои сношѳнія съ 
русскимъ правительствомъ и тѣмъ поставить его въ не
возможность долѣе отказываться отъ его нріема, онъ тор
жественно нроѣзжалъ но Біеву съ распущенными знамена
ми, присланными ему въ подарокъ изъ Москвы, и всена
родно объявлялъ объ ихъ полученіи. Въ кондѣ декабря то- 
го-же года Падій доносилъ Мазепѣ, что Поляки съ боль
шими силами напали на него, что онъ не въ состояніи 
отъ нпхъ отбиться и проситъ, если не возможно ни при
нять его подъ свой рейментъ, ни подать ему помощи, по
зволить ему, по крайней мѣрѣ, переселиться въ Васильковъ 
и въ Триполье, лежавшіе на правой сторонѣ Днѣпра, но 
уже вь русскихъ предѣлахъ. Но и это предложеніе, по
добно всѣмъ нредъидущимъ, было отвергнуто безусловно 
русскимъ правительствомъ >)•—Наконецъ упорство Палія 
стало истощаться. Въ началѣ 1694 года онъ предпринялъ 
нослѣдній походъ сообща съ лѣвобѳрѳжными полками. Они 
сожгли Кизикерменъ и Очаковъ, опустошили татарскія ко
чевья Буджацкой орды и разбили Татаръ въ иѣсколькихъ

*) Лѣтоішсь Величка, Т . Ш , стр: 188,135, 176, 179—181, 185,200—201. Соловь
ев*, Т. XIV, стр. 211—214
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удачныхъ стычкахъ. ІІалій послѣдній разъ обратился къ 
Мазепѣ,—онъ ему еще разъ предложила, отъ имени всѣхъ 
жителей Хвастовщины, прозьбу о переселеніи въ Василь- 
ковъ и Триполье или о помощи противъ Поляковъ; полу
чивши отрицательный отвѣтъ, опъ потѳрялъ надежду на 
возможность успѣха въ своѳмъ намѣрѳніи и рѣшился дѣй- 
ствовать инымъ путѳмъ, выжидая болѣѳ благопріятиаго 
времени О*

Пока велись эти безъуспѣшныя сношѳвія съ Россіею, 
Палій съ 1689 года сталъ въ рѣшительно враждебный от- 
ношѳнія къ польской шляхтѣ и къ польскому правитель
ству. Съ этого времени отряды его полка появляются въ 
Полѣсьи и на Волыни и стараются или выжить шляхту 
изъ имѣній или, по крайней мѣрѣ, причинить ей по мѣрѣ 
возможности болѣѳ вреда и убытковъ. Бозаки его грабятъ 
по преимуществу панскіѳ дворы, изгоняютъ или бьютъ пан- 
скихъ урядниковъ и стараются заставить крестьянъ высе
литься изъ панскихъ сѳлъ и перейти въХвастовщину 2;. Не

*) Лѣтоп. Ведичка, Т . III, стр. 234—237 и 208= 211 . Лѣтоп. Гробянка, стр. 242- 
Лѣт. Самовидца, стр. 83—84.

э) Такъ нѣсколько сотень его полка водворились въ Унинской волости, принадле
жавшей Кіевопечерской Лаврѣ и отданной теперь въ пользованіе шляхтичу Жабокрыц- 
кому, разорили и опустошили ее, истребляли лѣса и насѣки, забрали хлѣбъ изъ помѣ- 
щичьяго гумна и вообще нанесли владѣльцу убытку на 20,000 золотыхъ (см. №№ LX, 
стр. 207 и ЬХГ., стр. 209). Одинъ отрядъ разогналъ ярмарку въ мѣстечкѣ Народичахъ, 
и принудилъ Евреевъ и мѣщапъ заплатить выкупъ (см. № LXXI., стр. 235). Другой, 
соединившись съ отрядомъ козаковъ полковника Искры, занялъ имѣнія тарногродскаго 
старосты, Ѳедора Немирича: волости Горошковскую и Ушомирскую, и, оставаясь на ква
ртир ахъ нѣсколько лѣтъ, принудилъ почти всѣхъ крестьянъ выселиться изъ пихъ. Неми- 
ричъ жаловался, что онъ вовсе не получаетъ доходовъ изъ своихъ имѣній, такъ какъ 
Палій и Искра превратили ихъ въ пустыню ббльшуго, нѣжели была послѣ прежнихъ 
козацкихъ войнъ (Хмѣльницкаго). Изъ двухъ волостей осталось: въ Горощкахъ четыре 
хаты и въ с. Исайкахъ двѣ (см. № СХХ, стр 372) Отрядъ Паліевыхъ козаковъ ограбилъ 
дворъ и изранилъ шляхтича Ясильковскаго (см. № СХХІ, стр. 374). Плѣмянникъ Палія— 
Чеспокъ ворвался, во главѣ 50 козаковъ, въ имѣпіе дворянки Ласковой, разогналъ крес
тьянъ, избилъ ел урядпиковъ, разрушилъ селитряный заводъ, а селитру и другую добычу 
доставила яъ  Двартовъ и т. д. (См. № СХІХІУ стр. 880).



ограничиваясь разрушѳніѳмъ шляхетскихъ селъ и нападе- 
ніями на ихъ дворы, козаки Налія вмѣшивались постоян
но въ междуусобныя ссоры шляхтичей, иомагали, но най
му, то одной, то другой сторонѣ, увеличивали такимъ об
разомъ бѳзнорядокъ и бѳзсиліѳ шляхетской среды и нерѣд- 
ко кончали дѣло тѣмъ, что оставляли за собою и припи
сывали къ своому полку село, спорное между двумя шлях
тичами. Такъ зимою въ 1689 году, въ Хвастовъ явились 
дворяне Бржевскій и Харленскій и жаловались наказному 
полковнику ІІаліѳваго полка на бывшаго полковника ко- 
зацкой вольницы, Еарла Тышкевича, о томъ что онъ насильно 
захватилъ спорное имѣніе—Бышевъ и оставляѳтъ въ своѳмъ 
владѣніи; они обѣщади, въ случаѣ если имъ оказана будетъ 
помощь, подчиниться Палію и объявить крѳстьянамъ бы* 
шѳвскаго имѣнія слободу, т. ѳ. освободить ихъ отъ всякихъ 
повинностей и предоставить имъ право безвозмѳзднаго зѳ- 
млѳвладѣнія; на этихъ условіяхъ они получили помощь. 
Въ самый день Рождества Христова въ Бышевъ явились слу
ги Харлѳнскаго и Бржевскаго, въ сопровождены сотни ко
заковъ. Сотникъ Зѳлѳнскій несъ полковничій нѳрначь, въ 
знакъ нрѳдоставлѳннаго ему полковникомъ права на заня- 
тіе Бышѳва. Ерестьянамъ объявили пѳрѳмѣну владѣльца и 
предоставленную имъ слободу. Они, конечно, приняли из- 
вѣстіѳ съ радостію и отворили козакамъ ворота замка. «Не
удивительно, жаловолись Тышкевичи, что они поддались 
на обѣщаніѳ слободы ипризнаніе власти (Налія); къ этому 
каждый хлопъ склоненъ по своей природѣ, которая его обы
кновенно подстрекаетъ къ бунту противъ нановъ, особен
но вътой мѣстности, близкой къ Еіѳву и находящейся въ 
сосѣдствѣ съ козаками, которые постоянно возбуждаютъ 
крестьянъ къ нѳповиновенію и, на дѣлѣ, гораздо болѣѳ вся- 
каго дѣдича, владѣютъ его имѣніями». Въ Бышевскомъ зам- 
кѣ все имущество Тышкевича и его друзей, хранившееся



вѣ йёмъ, какъ въ безопаснойъ мѣстѣ, было отдано на раз- 
грабленіе козакамъ. Между тѣмъ въ Бышевъ пріѣхала Ты- 
шкевичева, вѣроятпо желая принять мѣры для сігдсснія 
своего имущества, но озлобленные крестьяне, подстрекаемые 
новыми владельцами, напали на ея квартиру, прибили ее 
до полусмерти. Она обязана была спассніс.гь жизни только 
заступничеству козаковъ, которые вытянули ее изъ толпы, 
положили на маленькія сани н выпроводили пзъ мѣетеч- 
ка. Вслѣдъ за нею пріѣпалъ въ Бышевъ еамъ Тышксыічъ, 
ѣздившій къ гетману съ жалобою па ІГалія; лишь только 
онъ явился, какъ подвергся участи постигшей его жепѵ. Кре
стьяне н козакп напали на его квартиру, разграбила ьсѣ 
вещп, гнались за Тышкевпчемъ н стрѣлялн по нсмъ. Онъ 
спасъ жизнь только тѣмъ, что успѣлъ скрыться въ квар
тиру козацкаго сотника, п, потояъ, былъ отпущеяъ въ 
Хвастовъ. Бышевъ остался г.о владѣнін козаковъ іі былъ 
причпеленъ къ дхъ полку. За оставшіяса отъ врсстьянъ 
земли долго еще боролись протпвникп, но, паконецъ, въ 
1694 г., Тышкевичъ умеръ, а жена его была немедленно 
изгнана изъ Бышева козацкииъ сотникомъ, Фсдоромъ Слѣ- 
пымъ *).

Поводоыъ къ самымъ частымъ столкновеніямъ ІІалія

4) См Д« LV., сгр. стр. 185— 195 п ХС, стр. 292.—Подобное вмѣшательсгво ко
заковъ Паліевыхъ въ шляхетскія споры происходило довольно часто: такъ они отняли 
волости: Гориостайпольскую, Бородянскую и Козаревскую отъ реферспдарія короинаго 
Щуки, въ пользу дворянки Дрогоевскоп; села Унииъ и Воробьи отъ стольника волын- 
скаю, Адама Олизара-Волчксвича, въ пользу дворянина Шумлянскаго; дворяне: Шлю- 
бпчъ-Заленскій, Яблоповскін и князь Илія Четвертинскій, пользуясь ноперемѣішо помо- 
щію Самуся, Палія и Искры, отнимали староство Сеиницкое у старосты Аитоиія Чар- 
иецкаго. Не .только шляхтичи кіевскаго. Полѣсья, пограничнаго съ Хвастовщпною, обра
щались къ козакамъ за помощью для рѣшеііія своихъ споровъ, примѣру нхъ слѣдовали 
дворяне изъ отдалеиныхъ мѣстъ Волыни. Такъ наіірпмѣръ, съ иомощію Палія, дворяпинъ 
Микульскіи отнялъ Шумскъ и другія имѣиія у дворянки Головинской, и т. и. (См, Л1*№: 
СХХѴІ, стр. 384; СѴІІІ, стр. 347; СХХѴ, стр. 382; СХХХѴІН, стр. 419 и СХХХІХ, 
стр. 421).



có ійляхтйчами служило его заступничество за йрестьянъ. 
Каждый бѣглый крестйянийъ былъ увѣрѳнъ, что онъ най- 
детъ въ Хвастовщинѣ безопасное убѣжйще й потомъ, по- 
ступивъ въ число козаковъ, раньше или позже будетъ въ 
состояніи, съ помощію товарищей, свести счеты съ бьгвпшмъ 
паномъ или съ его сосѣдями помѣщиками. Примѣры на- 
паденій Паліевыхъ козаковъ на пановъ, по указанію бѣг- 
лыхъ крестьянъ встрѣчаются довольно часто *)•

Но самою характеристическою чертою отношеній Па- 
лія къ шляхтѣ, было постоянное присутствіе политике* 
скаго направлянія,—постоянное стрѣмленіе изгнать шляхту 
на пространствѣ всей территоріи отъ Днѣстра и Случи 
до Днѣнра и надѣлить всѣхъ жителей козацкими Нрава
ми, замѣнивъ крѣпостяыя повинности крестьянъ военною 
или денежною повийностію въ пользу козацкаго войска. 
Направленіе это понималъ вполнѣ народъ: «за Вислу 
Ляхівъ треба прогнаты, щобы ихъ тутъ и нога не постала» 
говорили крестьяне, участвовавшіе въ наѣздахъ козаковъ 
на панскіе дворы 2). На лѣвой сторонѣ Днѣпра носилась

!) Такъ крестьянинъ Прокоп ъ, изъ села Мартыновичъ, навелъ козаковъ на дворъ на- 
носнвшаго ему разныя обиды, сосѣда—помѣщика, Стецкаго; домъ иослѣдняго былъразграб- 
ленъ и панскіе урядники избиты; (См. № ЪХХХѴІГ, стр. 284). Изъ села Клочковъ, при- 
надлежавшаго дворянину Матіяшкевичу, бѣжалъ крестьянинъ Моисей съ двумя сыновья
ми; одинъ изъ нихъ, Мартыиъ, поступилъ въ козаки и, по его паущенію, сотня, въ ко
торой онъ служплъ, грабила домы Матіяшкевича и его родствеппиковъ; (См. № ХСШ , 
стр. 307). Крестьяне с. Игватовкп, у которыхъ сосѣдн, дворяне Недашковскіе, отогнали 
скогъ, призывали на помощь козаковъ Палія, отняли свои волы и нанесли Недашковскимъ 
сильные побои; (См. № ХСІХ, стр. 322); крестьяне села Кичкировъ ограбили, съ помо
щью козаковъ, домъ помѣщика Якубовскаго; (См. С VI, стр. 338); козакъ Андрей Си
ница лвплсл съ товарищами въ домъ дворяпипа Мплкевича и, утверждая, что послѣдній 
отнялъ иѣко да у его матери лошадей, припудилъ его вознаградить эту потерю; (См. 
ЬХ Х Х Ш , стр. 274); и т. д.—Кромѣ кресгьянъ, Палій оказывалъ поддержку'въ краѣ и 
другимъ сословіямъ, которыл, по своему положеиію и образу жизни, были солидарны съ 
массою народа; такъ, находя сочувствіе въ средѣ околичныхъ шляхтичей, онъ ирипи- 
малъ ихъ въ число козаковъ своего полка и неоднократно иомогалъ имъ въ ихъ спорахъ 
съ сосѣдпими помѣщиками. (Арх. Югозапад. Россіи, Ч, IV, Т, I, см. №№: 96,103 и 107).

а) См. № ЬХХХУІІ, стр. 284.



молва, что Палій уже успѣлъ достигнуть этой цѣли; вотъ 
въ ваиихъ словахъ лѣтописѳцъ записалъ эту народную 
молву: «Утишивши-жѳ заднѣнрія и поосажовавпш многіе 
грады людьми, осѣлъ былъ (Палій) яео удѣльный нанъ, 
войсва свои охотніѳ но Полѳсю даже до литовсеой границы 
разстановляючн, десятины съ пасѣкъ, индукты и всяеіѳ  
приходы со всѣго заднѣпрія, даже до Днѣстра и Случи, 
на себѣ отбирагочи О1* П оляеи  понимали танже это на- 
правленіѳ Палія и оно ихъ безноЕоило не менѣе сношеній 
его съ Россіею: «Палій организируетъ оеоло Хвастова у- 
дѣльную область, доносилъ Еоролю региментарь Дружке- 
вичъ, онъ уврѣпляетъ городви, людей отовсюду собираѳтъ 
и заявляетъ претѳнзію на весь Ерай до Случи 2)>. Дру
гой П оляеъ  соврѳменниЕъ нисалъ н Ѣсеольео лѣтъ спустя: 
«Помирившись съ ТурЕами, Речь Посполитая уже не ну
ждалась въ услугахъ Палія, а притомъ для насъ было 
н Ѣсеольео опасно держать въ сосѣдствѣ этого хлопа, еото- 
рый, не тольео ниЕогда не хотѣлъ повиноваться гетман- 
сеимъ  прихазаніямъ, но и сбирадъ доходъ съ нмѣній раз- 
ныхъ пановъ въ оЕрестности Хваствова, распредѣлялъ въ 
нихъ Евартиры для своихъ Еозавовъ и тольео знатнымъ 
панамъ позволялъ пользоваться частичною доходовъ 3)». 
Послѣдняя черта была подмѣчѳна вѣряо; стремясь созна
тельно еъ  опредѣленной цѣли, Палій созяавалъ, что онъ 
не имѣетъ достаточныхъ силъ для того, чтобы выдержать 
борьбу со всею Речью Посполитою, что случилось бы, если 
бы онъ захотѣлъ выгнать всю шляхту изъ Полѣсья и Во
лыни за одинъ разъ. Потому, зная разрозненность, мелкій 
егоизмъ, отсутствіе всяеого грожданскаго сознанія совре-

*) Лѣтоішсь Величка, стр. 240.
2) Ambroży Grabowski, Starożytności hietop. polsk. Т. II, стр, 632,
3) Otwinoweki, стр. 15.



мѳнной ему шляхты, онъ предпочиталъ, впредь, пока со- 
береться съ силами, выживать ее по частямъ, или поль
зуясь шляхетскими же междуусобіями, или отнимая у 
шляхты имѣнія по одиночкѣ; при чѳмъ на него могли 
поступать только личныя жалобы. Зная притомъ, ка
кое звгачѳніе успѣли уже въ то время приобрѣсти въ 
Речи Посполитой магнаты, онъ задобривалъ послѣднихъ 
въ полной увѣрѳнности, что помимо ихъ вліянія прави
тельство не обратитъ вниманія на жалобы мелкой шляхты. 
Вслѣдствіе такого разсчета онъ дозволялъ магнатамъ поль
зоваться частицею дохода изъ захваченныхъ имъ отъ цихъ 
имѣній, и, при каждомъ удобномъ случаѣ, старался обра- 
щѳніемъ и пріемами снискать ихъ личную дружбу. Такъ на- 
примѣръ, Минскій воевода, Завиша, описываетъ въ слѣдую- 
щихъ выраженіяхъ свою встрѣчу съ Паліемъ, когда опъ, 
по дорогѣ изъ Кіева въ Бердичевъ, проѣзжалъ чѳрѳзъ Хва- 
стовъ: «за полъ мили отъ города меня встрѣтилъ полков- 
никъ Палій съ знаменами, при звукѣ трубъ и котловъ; онъ 
ввѳлъ меня въ городъ въ сопровождѳніи многочисленная 
конвоя, принялъ и угостилъ щедро. Мы разстались, обмѣ- 
пявшись подарками О»*—Съ Любомирскими Палійжилъдо 
того дружно, что въ послѣдствіи войну его съ Поляками 
мпогіѳ шляхтичи приписывали вліяпію этой магнацкой 
семьи. При томъ онъ находился въ пѳрѳпискѣ съ гетма* 
номъ литовскимъ, Сапѳгою, съ Фраицискомъ Замойскимъ 
и т. д.

А между тѣмъ, опираясь на личныя дружелюбный сно- 
шѳнія съ пѣкоторыми магнатами, Палій могъ безцеремон- 
но захватывать имѣнія шляхтичей, пользуясь каждымъ 
удобнымъ случаемъ: такъ опъ завладѣлъ селомъ Мотови- 
ловкою, лежащимъ па грапицѣ русскихъ владѣній, и об*

•) Fnmiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody Mińskiego, (1666—Г-21), Стр. 41 а 863.



ратшгь ее въ козацкую сотню; владѣлецъ, Аксакъ, долженъ 
былъ бѣжать на Волынь *); такъ шуринъ его, Савва, за- 
владѣлъ имѣніями дворянина Ѳедора Ельца и принудилъ 
послѣдняго удалиться изъ ннхъ 2); такъ, расположивши 
козаковъ своихъ въ Пванковской волости, онъ разрѣшилъ 
крестьянам® не давать ни чиншей ни хлѣба владѣльцу, 
не исполнять въ его пользу никакихъ повинностей, и 
т. д., а сам® ограничился взыыаніемъ съ ннхъ медо
вой дани 3),—Въ мѣстечка: Паволочь иКотѳльню, владѣ- 
лецъ вовсе и не являлся нослѣ занятія ихъ Паліемъ и от
казался отъ всякаго дохода изъ этихъ имѣній4).—Изъ Ра- 
домысля, Уннна, Кухаровъ и другихъ имѣній львовскаго 
уніятскаго митрополита, Палій изгналъ арѳндаторовъ, при- 
казалъ крѳстьянамъ отдавать чинши себѣ, а арендатора 
Рудницкаго, не пожѳлавшаго уѣзжать изъ нмѣнія, онъ при
нудилъ платить подать за право жительства5).—Наконецъ 
онъ заставлялъ даже тѣхъ шляхтичей, которые бѣжали на 
Волынь, уплачивать себѣ дань; съ этою цѣлью онъзадер- 
живалъ первые попавшіёся шляхетскіе возы съ товаромъ, 
взыскивалъ съ нихъ выкупъ, слѣдовавшій, по его расчету, 
съ бѣглаго шляхтича и, въ замѣнъ, отдавалъ владѣльцу 
росписку на право полученія суммы отъ того лица, отъ 
котораго онъ претендовалъ на дань 6).

Вытѣсняя шляхтичей изъ ймѣній, козаки Палія ста
рались вмѣстѣ съ тѣмъ, мало по малу, вытѣснить и шля- 
хѳтскій юридическій строй изъ края, и замѣнить его су- 
домъ козацкой рады. Потому они особенно издѣвались

') Rulikowski—Opis powiatu Wasylkowskiego, стр. 137.
г) См. Ѣ  ЬХХѴІП, стр. 260.
•) См. № СХІХ, стр. 870.
*) См. № ССХХХУ, стр. 629.
6) См. № CCL1H, стр. 6 7 8 -6 7 9 .
•) См. № CCŁ, стр. 664,



надъ шляхетскими судебними чиновниками и препятство
вали имъ исполнять ихъ должности. Такъ нднрииѣръ, 
когда судья кіевскій, Ремигіянъ Суринъ, отправился ръ 
селр Кухары д м  дсдолденія какого-то судебного приго
вора, то, да обратномъ пути, соуникъ Паліеваго полка, 
Двидь, у строи дъ засаду и по|малъ судью] козаки нанесли 
чувствительные побои какъ самому Сурину, такъ и со- 
дррврждавщимъ его шдяхтячамъ, сдугадъ и возножу, при
говаривая: «Бырте Ляхивъ, бьгйтеі нехай не йізддтъ да 
суды,—дащъ тутъкозадкій судъ». Они ограбили весь оборъ 
Сурина, уничтожили всѣ бывщія съ нджъ бумаги д, др- 
садивпш его обратно въ комету, осыпая ругательствами, 
отвезли дѣскодько диль прадъ и бросили въ дѣсу ')• 
Обыкновено-же, при здѣздѣ да шляхетскШ ДВРръ, козаки ср- 
жягади всѣ, додадавпцѳся имъ подъ руки документы щ. 
вообще юриддческія бумаги 2).

Всл$дстпіе такого образа дѣйствій, польское правитель
ство должно было накодедъ обратить вдимадіе да Даддя, 
не смотря деде на бессвязность и безпорядокъ еврдхъ щ- 
миндстратдвныхъ пріемовъ. Безчдследдыя жалобы шлях
ты были бы, можетъ быть, оставлены ,безъ внращя; до 
съ одной стороны, разширеніе территоріи, въ которой го- 
еподетвовалъ ІІалій, какъ носредствомъ колонизаціп, такьд 
досредствомъ захвата шляхетскихъ селъ, ясно высказыва
емое Цадіемъ намѣреніе достигнуть Случи ж Днѣстра, какъ 
гранидъ своего долка, съ другой стороны, не скрываемый 
имъ сношенія съ русскимъ правительствомъ и съ Мазешдо, и 
явное желаніе подчиниться Россіи—грозили шляхтѣ и пра
вительству осуще.ствленіемъ въ западной Украинѣ пдада 
Хмѣдьнидкаго, задержаннаго въ своемъ развитіи Андрус- 
севскргь договоромъ. Гетманскіе универсалы, отнравляе-

') Си. № СХІІ, стр. 366.
») Си № ХСѴІГ, стр. 317.



мне къ Падію съ требованіѳмъ—то удалиться изъ извѣ- 
стной мѣстности, то вовсе выйти изъ Полѣсья и оставить 
въ поеоѢ шляхту и ея имѣнія, не обращали па себя даже 
его вниманія; Палій, поддерживаемый н Ѣсбольким и  дру
гими козацЕиыи полковниками, считалъ лишнимъ повино
ваться коронному гетману 1). Нужно было принять мѣры 
болѣѳ рѣнштельныя.—Съ 1691 г. польскія войска прѳдпри- 
нимаготъ дѣйствительно цѣдый рядъ воѳнныхъ экспѳдицій, 
съ цѣлью разсѣять полкъ Налія и очистить Хвастовщину. 
П оляби  усилили гарнизонъ Бѣлоцерковской крѣпости и ста
ли частыми вылазками тревожить возацБІя поселенія, нѳ- 
рѣдЕО подходя съ юга подъ самый Хвастовъ; съ другой сто
роны, нольсБІе рѳгимѳнтари почти ежегодно собирали, быв- 
шія у нихъ подъ рукою, ПОЛЬСЕІЯ хоругви И БОЗаЦБІѲ пол
ки наемной вольницы и старались вытѣснить Паліѳвыхъ 
козаковъ изъ Полѣсья, обложить Хвастовъ съ сѣвера, или 
захватить самаго Палія въ степи, во время его ноходовъ 
противі. Татаръ. Благодаря своей предпріимчивости, про
зорливости, военному искуству, связямъ съ польскими па
нами и особенно популярности между козаками и народомъ, 
Палій успѣвалъ, въ продолженіе 10 лѣтъ, разстроивать всѣ 
планы Поляковъ или отражать ихъ нанадѳнія. Непрія- 
тельскія дѣйствія начались въ 1691 году: Палій возвра
щался изъ похода противъ Турокъ подъ Аккѳрманъ; ре- 
гимѳнтарь Дружкевичь рѣпшлся воспользоваться этимъ 
обстоятельствомъ: подъ Наволочью отрядъ польскаго войска 
и Бозацвій полкъ Апостола-Щуровскаго преградили ему 
путь. Палій намѣревался уже силою проложить себѣ до
мой дорогу, но дѣло не дошло, на этотъ разъ, до сраженія. 
Козаки Апостола взбунтовались, убили своего полковника 
и перешли къ Налію, нольскія хоругви отступили 2). Воз

') См. ММ: LYIII, стр. 200; LXIX, стр. 236; ЬХХѴИГ, стр 260; СІХ стр. 349.
Соловьевъ, Т. ХІУ, стр. 175,



вратившись домой, Палій рѣшился отмстить Друхкѳвичу, 
но для этого нужно было ему, въ свою очередь, застигнуть 
противника въ степи; потому онъ отправилъ къ регимѳн- 
тарю, не подавая вида, что онъ приписшвалъ случившееся 
враждебное столкновѳніѳ его иниціятивѣ, дружелюбное 
письмо, въ которомъ трѳбовалъ жалованья для своихъ ко
заковъ,—за совершенный походъ, и вызывался въ слѣдую- 
щемъ году отправиться на войну нодъ командою Друж- 
кевича. Региментарь обрадоваіся такому обороту дѣла; 
желая загладить воспоминаніе о своей неудачной попыткѣ, 
онъ отправилъ Палію сукно, на довольно значительную 
сумму, и пригласилъ его къ совмѣстному походу. Дѣй- 
ствитѳльно, весною 1692 г., Палій явился въ лагерь ре* 
гиментаря, стоявшій на перѳправѣ черезъ Днѣстръ у го
рода Сороки; Дружкѳвичъ прѳдложилъ Палію оставить 600 
чѳловѣкъ изъ своего полка въ Сорокѣ, въ качествѣ гарни
зона, а съ остальными переправиться на турецкую сторону, 
Палій согласился; три сотни его полка переправились 
вмѣстѣ съ региментаремъ, остальныя, съ полковннкомъ, 
должны были слѣдовать немедленно. Но лишь только вой
ско регнмѳнтаря, состоявшее въ значительной части изъ 
наѳмныхъ козацкихъ полновъ, находившихся подъ началь- 
ствомъ наказного гетмана Гришка, переправилось черезъ 
Днѣстръ, козаки Паліевы вошли въ сношѳніѳ съ козаками 
Гришка; тѣ и другіѳ взбунтовались, захватили судна, 
служившія для переправы, перешли назадъ къ Налію и 
пустили судна по теченію рѣки. Гонецъ Палія извѣстилъ 
Бѣлогородскую орду, что на ѳя стбронѣ находится реги
ментарь съ нѳзначитѳльнымъ отрядонъ войска, съ кото- 
рымъ Татарамъ весьма легко будѳтъ справиться. Самъ-жѳ 
Палій, съ передавшимися ему козаками, оставидъ Сороки и 
удалился въ степь, Съ болыпимъ трудомъ удалось рѳгимѳн- 
тарю бѣжать обратно за Днѣстръ до прихода Татаръ, но



npfi гібрёправѣ чёрѳзѣ БугЪ, ѳ¥0 ОжйдйЛЪ ПМій} осТШ ШІееі 
біцё у рйгийёнтаря Ш а$й передались Пйдію, который 
прйтомъ овдаДѣдъ ИоЛьскймъ сібоЗомъ й пушками. Самъ 
ДружкеМчѣ едва сй&Сся бѣгстВОйъ съ ИѢсёольёйМй  подь- 
сёямй хоругвями *). Въ томъ же гоДу пОлѣскоо правитель
ство признало Дружкевийа неСпособйымЪ управлять коза1- 
ками и смѣнило его. Гетманъ коронный пряказадъ ноль- 
сеимъ хоругвЯмъ размѣстйтьСя па з й й н ія  квартиры въ 
кіёвскомъ Полѣсьп, между Овручѳмъ и ДыМѳромъ, вытѣспить 
изъ нихъ козакоВъ й Готовиться весною ВЪ походъ на 
ХВастоВъ 2). Но походѣ этотъ не состоялся. Наліевы козаки 
недопустйдп подьскйХъ хоругвей занять назначенный имъ 
кВартйры, и жолнеры, пробовавшіе Ворваться въ нихъ на- 
сйльно, былй отражены оружіемъ й должны были удалить
ся съ значительнымъ уройоМъ. Такъ, напримѣръ, йетыре 
поЛьскіе ХоругВи, хоТѣвшія занять квартиры въ Овруч- 
сеомъ староствѣ, были Отражены Паліѳвыии сотниками: 
УЛаСомъ, ЛеВкомъ, Михайломъ Даріенкомъ и Гаврйломъ 
Велйкймъ, при содѣйстВіи околичной шляхты 3).

Въ слѣдуЮЩемЪ году (1693) гетманъ коронный решил
ся заблаговременно подготовить болѣѳ зпачителъныя силы 
для того, чтобы сразу покончить съ Паліемъ. Новому ре- 
гийейтарю, Балыдеру Вильгѣ, поручено было управлять 
походомъ и непрѳмѣнно овладѣть Хвастовымъ. Вильга раз- 
полежилъ главную квартиру свою въ Чѳрнобылѣ на Нрипя- 
тн, онъ усилилъ гарнизонъ Бѣлой Церкви, расчитывая на 
важное значеніе этой кріпости въ предстоящемъ ноходѣ и 
собралъ въ Шолѣсьи значительное количество войска. У него 
было въ раслоряженіи до 50 нолъекихъ хоругвей разнаго

Ambroży Grabowski, Starożytności Historycz. Polek. Т. II, стр. 531—532. 
-) Л Ітош сь Велвгека, Т. Й і, cfp. 125 — 1І26 и 129.
’) 'Gk. № ЬХХХІ/стр. 267.



йаймёнованіД: воЛосйіііъ, панцырёкйкъ, гусарсййхЪ* Танжё 
йѣёйоЛько ййѳмйыхъ йОЛковъ козацкйіъ, подъ найаль* 
СТВойъ*. Василія Искрйцкаго, Яремы ГлйДкаго, КйлУгйа 
й Т. д. На ВОЛЫЙЙ расположился бывшій рѳгийёнтНрь ДрУЖ- 
кевйЧЪ сѣ рёзервомЪ; притомъ гётмайъ обѣіцолъ прйсЛаіъ 
ВйЛЬгѣ артилерію и отрядъ нѣмецкой пѣхотн. Еще въ ок
тябрь Палія извѣстйли тайно полковнйкъ Ярема ГлаДйй 
и какой-то православный игумѳнъ изъ Полѣсья, что Поляки 
сОбйраЮтъ йротивѣ него значительный силы; въ ноябрѣ Hś- 
вѣётіа стали приходить все болѣе й бблѣе частый и опре
деленный. Желая развѣдать полохеніѳ дѣла, Палій отпра- 
вйЛЪ посланйевъ къ коронному гетману, подъ нредлогомъ 
отсылки ему плѣнныхѣ Татаръ. Гетманъ не скрывадъ свое
го найѣрейія: «Палій не слушаѳтъ моихъ прйкйзаній, 
СШаЛЪ ойъ кёзакайЪ, безъ йоего вѣдѳма ходитъ &а Та- 
ійръ, й отъ этого для Речи Шспояитой нѣтъ никакой вы- 
іФДы. Ойъ надѣется на новровйтёльство Роесій й МазейЫ  ̂
но й знаю навѣрйо, что его Россія йе нрйметъ, а заднѣ- 
проВскіе полкокнйкй пишутъ, что они всѣ его ненавидяТЬ 
и ійаДйТь не будуть. Совѣтую вамъ, если хочете впредь 
поіучатъ королевское халоваМе, изберите Другого полко
вника,—у васъ, козаковъ, не новость старшихъ пёремѣ- 
нйть»—налій увидѣлъ, что приближается критическая ми
нута борьбы. Онъ собиралъ всѣ свои силы н искалъ вез
де йомоЩи, онъ посыла ль письмо за письмомъ къ Жазенѣ, 
то съ йросвбоЮ пОДать помощь, то съ предлохеніемъ обезпе- 
чнть ему, въ случаѣ крайности, право отступленія въ Рус- 
Скіе преДѣлы; встречая постоянный отказъ съ этой стороны, 
ойЪ йробоваіъ войти въ снотенія даже съ Ханомъ, но вре
мени недоставало для того, чтобы можно было надѣяться 
на своевременную татарскую помощь, дахѳ въ случаѣ со
гласи Хана на присылку войска. Палій долхѳнъ былъ 
ограничиться собственными і с и л ш и ; онъ раеположпйъ сво



и

ихъ козаковъ въ Полѣсьн, желая оберегать отнятшя имъ 
отъ шляхтичей, волости. Въ Хвастовѣ оставалось у него 
только 2000 человѣкъ; но на подмогу ему являлись, не 
смотря на запретъ Мазепы, козаки съ лѣваго берега, так
же приходили ежедневно толпы крестьяпъ изъ Полѣсья.— 
Въ ноябрѣ Мазепа доносилъ Царямъ, что, примѣтивъ 
значительное скоплѳпіѳ польскихъ войскъ, «поено льство 
зъ разпыхъ мѣстѳчѳкь и сѳлъ, отъ того войска полского, 
якое на Семена Палія наступаетъ, взявши боязнь, тудажъ, 
въ Хвастовъ, нозбѣгало, зъ якими людьми онъ, Сѳменъ 
Палій, нѳвно въ бою нротивъ настунаючого польского 
войска отважно подержится, и можѳ о сѳмъ часѣ зачался 
у нихъ бой.> Между тѣмъ, въ началѣ ноября, а потомъ 
въ началѣ декабря, присланы были отъ короннаго гетмана 
въ Хвастовъ грозные универсалы, адресованные, помимо 
полковника, къ козакамъ и поспольству полка, «состоящего 
подъ командою полковника Палія, бунтовщика нротивъ 
его Королевской Милости и моихъ приказаній». Козаковъ 
гѳтманъ упрекалъ въ нѳповиновеніи нрѳжнимъ его при- 
казаніямъ, въ бунтѣ и измѣнѣ, и заключалъ унивѳрсалъ 
слѣдующпми словами: «Упомянутый Палій, равно всякъ, 
хто его держится,—за свои вѳликія буйства, преступлены 
и ослушанія, подлежитъ наказанію, за бунтъ назначен
ному. Ныдѣ симъ моимъ унивѳрсаломъ предупреждаю 
васъ, чтобы вы, лишь только сей унивѳрсалъ нрійдѳтъ 
въ которую либо изъ вашихъ сотѳнь, отъ помянутаго Па- 
лія, не ожидая прочихъ сотѳнь, немедленно отставали, 
не дѳржались-бы его и не слушали, а присоединялись-бы 
съ своими сотнями къ нолкамъ вѣрнымъ и нослушнымъ 
Его Королевской Милости и Речи Посполитой. Если такъ 
поступите, то увѣряю васъ, что бѳзъ замедлѳнія и обмана, 
даравцѣ съ другими покорными, получите платье, жа
лованье и доврльствіе свое; а если и послѣ сего будете



упорствовать и при томъ бунтовщикѣ оставаться, иди же 
ему станете помогать,—въ такомъ случаѣ рѣшился. я 
истреблять васъ, поступая съ вами, какъ съ врагами Его 
Королевской Милости и Речи Посполитой. И такъ вѣдайтѳ 
объ этомъ и соображайте, что для васъ лучше». Къ пос- 
польству города Хвастова гѳтманъ говорилъ слѣдующее: 
и уже вы и сами о томъ можете знать, что Палій, полков
никъ, явный бунтовщикъ, непокорный Его Королевской 
Милости и моимъ приказанІАмъ, а потому, кто его дер
жится и слушаѳтъ, тотъ такой-жѳ какъ и онъ бунтовщикъ. 
И такъ какъ это бѳзъ острастки и должного наказанія 
остаться не можѳтъ, то предостерегаю васъ и симъ уни- 
версаломъ моимъ увѣдомляю, чго-бы вы его не держались, 
ни въ чѳмъ ему не помогали и не слушали его; напро- 
тивъ того, если нужно будѳтъ, что-бы вы ого, какъ бун
товщика, изъ города выдали; въ противномъ случаѣ, если 
этого не сдѣлаѳтѳ, я приказалъ васъ огнѳмъ и мечѳмъ 
наказывать и истреблять, какъ враговъ Его Королевской 
Милости и Речи Посполитой. Если же требуемое исполните, 
то о милости Королевской и вниманіи къ вамъ завѣряю». 
Но угрозамъ и надеждамъ польскаго гетмана не суждено 
было сбыться. Пока региментарь Вильга обдумывалъ въ 
Чѳрпобылѣ свой планъ, поджидалъ артйлѳріи и нѣмѳцкой 
пѣхоты, своевольныя польскія хоругви и козацкіѳ наем
ные полкм Жскрицкаго и Яремы, не дожидаясь его, бро
сились на Паліевы сотни, расположенный въ полѣскихъ 
волостяхъ. 29 декабря <въ день избіенія Жродомъ мла- 
денцѳвъ» Поляки на нихъ напали одновременно въ трехъ 
мѣстностяхъ: изъ волостей Демидовской и Бородянской 
Паліевды были изгнаны съ урономъ, но въ Радомыслѣ 
шуринъ ІІалія, Савва, уснѣлъ выдержать патискъ Поляковъ; 
вскорѣ на выручку ему пришелъ изъ Коростышѳва ко- 
зацкій наемный полкъ Киліяна, передавшійся на его ctq:



рону, и они въ свою очередь отменили Поляковъ; Вильга, 
узнавши о случившемся, двинулся въ помощь свонмъ р ъ  
Чернобыля съ остальными хоругвями, но онъ опоздалъ и 
енелъ болѣѳ благоразумкымъ удержаться отъ воениыхъ д$й- 
ствій. Онъ расподожилъ свои хоругви въ Полѣсьи и рѣшилгся ' 
ожидать весны; но весною значительная часть польскаго 
войска должна была отправиться въ походъ противъ Ту* 
рокъ, и Вильга удовлетворился только тѣмъ, что въ фе- 
вралѣ 1694 г. преджринялъ совершенно бѳзнлодную реко
гносцировку до гранлць мѣстпости, занимаемой Паліемъ, 
и  опять отдожидъ дѣло до следующей весны, ограбивъ 
при случай цѣсколько шляхетскихъ сѳдъ и дворовъ *).

Отрааивъ это нанаденіѳ болѣе грозное, чѣмъ существенно 
опасное, Палій рѣшился отомстить наемнымъ козадвижь 
полкамъ за ихъ уяастіе въ нольскодъ походѣ. Онъ цове- 
лйлзь свонмъ еѳтникамъ, козаковъ Яремы и Дскрицкаго, 
захвативъ на квартирахъ, бить и грабить, а поймавши, 
<нередъ собою, какъ нѳвольниковъ, гнать въ Хвастовъ.»— 
Рсебенно онъ быль оздоблѳнъ на начальников!.: захвацрн- 
дый рго козаками въ пдѣяъ одинъ изъ наказаныхъ дол- 
ковниковъ быль приговоренъ къ смерти и цѳмилорадъ 
тодьцо но нроеьбѣ, сдучившагося въ то врѳмд въ Хвастр.вй, 
посланца Мазепы, Романа Проценка. Искрицкій до трио 
быль дапуганъ удачею, и угрозами Падія, что цррсидъ 
вороннаго гетмана выхлопотать ему въ трибунал^ от$р<щку 
до pro тя^рбнымъ дѣламъ, такъ какъ онъ не смѣетъ у- 
далиться отъ своего полка, изъ опасенія Пяліевыхъ ко- 
заковъ; потомъ—хе, проѣхавши въ Польщу, онъ не воз
вращался болѣе; полкъ его частью перешѳлъ къ Цалію, 
частью разсѣялся; послѣ 1694 г. о немъ болѣс не у помина-

*) Хѣтоиись Величка, Т . Ш , стр. 181— 134 и 189—199; Солоййевъ, Т.^ХІТ, стр, 
ЭДѲ-1!  211; также ом. ЪХХІСШ І, стр. 286 и ХСУ, стр. ЗП2.



втся. Иѣсколько долѣе просуществовалъ полкъ Яремы Глад- 
Karo; но въ 1696 г. и этотъ полковнивъ попался въ плѣнъ 
къ Палію л по его приговору быдъ казненъ г). Послѣ его 
смерти въ польской службѣ остается одинъ только наем
ный козацкій полкъ, подъ начальствомъ молдаванина Ти
мофея Кутыекаго-Барабаша; но полковпикъ этотъ старается 
примкнуть къ Палію: онъ защпщаетъ занятыя имъ села 
отъ польскихъ хоругвей, вытѣсняетъ шляхтичей изъ имѣ- 
ній, въ случаѣ сопротивленія сажаетъ ихъ подъ стражу и 
смѣется надъ ихъ жалобами и угрозами— «Не боюсь я .ни 
короля, ни гетмана, отвѣчалъ онъ на угрозы арестован- 
наго имъ, шляхтича Ставецкаго, мой король—царь Турец- 
кій, мой гетманъ—господарь Волоскій, а здѣсь надъ Ба- 
рабашемъ нѣтъ никакой власти». Если же его козаки, по 
привычкѣ къ грабежу, разоряли крестьянъ, то Паліевы 
сотники заступались за послѣднихъ и Выгоняли Бараба- 
шевдѳвъ изъ селъ 2). Такимъ образомъ столкновеніе съ 
Поляками не только пѳ ослабило силъ Палія, но, напро- 
тивъ того, усилило ихъ, объединяя козачнну подъ его 
властью и вліяніемъ. Между тѣмъ, отразивши первый силь
ный натискъ Поляковъ и встрѣчая, вмѣстѣ съ тѣмъ,- по
стоянный отказъ въ принятіи себя подъ русскую держа
ву, Палій иочувствовалъ необходимость, выжидяя болѣѳ 
выгодныхъ обстоятельствъ, заключить временное переми- 
ріе съ Поляками. Въ 1694 году онъ обратился къ гетману 
коронному, Яблоновскому, съ упреками за несправедливое 
на него нападеніе войска региментарскаго и съ прѳдло- 
женіемъ принять участіѳ въ походѣ гетмана па Турокъ; 
вмѣстѣ съ тѣмъ опъ открылъ сношенія съ панами, распо-

*) Соловьеаъ, Т. ХГѴ, стр. 213; Лѣтогась Вмичка, Т. Ш , «тр. 202; также «м, 
ММ: ЬХХХІІ, стр. 272 и СХ1Х, стр. 371.

См. ММ: CIY, стр. 332; CY, етр. 3>б и CYH «тр. 343,



ложейными лично въ его пользу: съ гетманомь литов- 
скимъ, Сапѣгою, съ Замойскимъ и другими, вѣроятно разсчи- 
тывая на ихъ содѣйствіе, Дѣйствительно, Яблоновскій при- 
нялъ благосклонно нредложенія Палі:г. Въ отвѣтѣ своемъ 
онъ обѣщалъ полную королевскую милость, если Палій 
искренно смирится; въ доказательство искренности онъ 
трѳбовалъ, чтобы Палій принесъ присягу на вѣрность ко
ролю, прислалъ заложниковъ,—свою дочь и пасынка, осво- 
бодилъ польскихъ нлѣнниковъ, въ обмѣнъ запойманныхъ 
Поляками козаковъ его полка, и пріѣхалъ лично покло
ниться королю. Причины похода Вильги Яблоновскій объ- 
яснялъ поведеніемъ самаго Палія: <Ты, писалъ онъ, ука- 
зовъ моихъ не слушалъ въ самыхъ важныхъ военныхъ 
обстоятельствахъ; въ имѣніяхъ пановъ своевольно разда- 
валъ становища непослушнымъ людямъ полка своего; 
шляхту, ихъ под^таростовъ, войсковыхъ товарищей и мно- 
гихъ другихъ людей билъ, убивалъ, мучидъ; доходы шля- 
хетскіе побралъ, людей изъ деревень силою сгонялъ; край 
дѣлый долѣскій себѣ въ послушаніе отобралъ; меды мои 
своевольно бралъ; въ имѣніяхъ моихъ людей разставлялъ; 
письма, во мнѣ иосланныя, самыя нужныя, съ разными 
вѣдомостями и остерегательствами, по дорогамъ пѳрехва- 
тывалъ; людей, ко мяѣ идущихъ за письмами, къ себѣ 
ловорачивалъ и свои письма имъ давалъ, и кто перечтѳтъ 
всѣ твои насилія, нрестулленія, убійства, дѣла безсудныя, 
непослушанія, слова злыя. Все это понудило отправить 
войска въ Полесіе». ІІолучивпш такой отвЬтъ отъ Яблонов- 
скаго, Палій еще разъ поѣхалъ къ Мазепѣ съ просьбою о при
нятая подъ россійскую державу. «Нельзя> отвѣчалъ Мазепа. 
<Такъ покажу кротость передъ польскою стороною, сказалъ 
Палій, и такимъ образомъ подержусь еще пѣсколько време
ни въ Хвастовѣ». Онъ дѣйствительно обмѣнялъ съ польскимъ 
детманомъ плѣнниковъ, аманатовъ не послалъ. но изъявилъ



готовность присягнуть, что лично «на самаго короля (а не 
на тѣхъ, которые будутъ на меня наступать)» онъ не по- 
дыметъ руки >). Являться къ королю онъ не поѣхалъ, но 
отправился въ томъ же году въ походъ противъ Буджац- 
кихъ Татаръ и захвачѳнныхъ плѣнныхъ посладъ ко
ролю, при почтитѳльномъ къ нему письмѣ, съ изъявлѳ- 
ніемъ готовности къ дальнѣйшимъ услугамъ. Въ отвѣтъ 
онъ получилъ отъ короля, гетмана короннаго и Замойска- 
го письма, исполненныя самыхъ лѳетныхъ выраженій, 
поздравленій и обѣщаній. Гетманъ разрѣшалъ полку Па- 
лія занимать квартиры въ Подѣсьи, давно уже ими на 
дѣлѣ занятыя 2). Задобривши такимъ образомъ правитель
ство, Палій не измѣиилъ своего образа дѣйствій въ отно- 
шѳніи къ шляхтѣ; напротивъ, онъ сталъ, въ случаѣ ео- 
противленія, относится къ шляхтичамъ, какъ къ ослушни- 
камъ, не уважающимъ королевскихъ приказаній и откры
то грозилъ имъ истребленіемъ. Такъ въ 1695 году, когда 
польскія хоругви вздумали вытѣснить Паліевыхъ козаковъ 
изъ занятыхъ ими квартиръ на Полѣсьи, Палій послалъ 
къ ихъ начальникамъ письмо, въ которомъ между прочимъ 
говорилъ: «Теперь все Полѣсье отдано козацкому войску и 
потому прошу вашихъ милостей невытѣснять моихъ лю
дей изъ мѣстности, занятой ими по именному распоряже- 
нію пана краковскаго (гетмана Яблоновскаго, кастеляна 
краковскаго); если вы причините какой бы то ни было 
вредъ моимъ людямъ, то я, или прикажу вамъ вознагра
дить оный, или распоряжусь, чтобы мои люди, за хлѣбъ, 
кровью ими добытый, сразились съ вами, какъ съ инозем
ными врагами» ®). Новое покушеніѳ Вильги, тянувшаго

*) Соловьеву Т. ХІУ, стр. 212—214.
*) Лѣтоішсь Величка, Т. III, стр. 257—262.
*) См. № С, стр. 326.



руку за шляхту, осталось безъ всякаго успѣха и повело 
только къ онустошенію козакамж дворовъ тѣхъ шляхтичей, 
которые призывали па помощь регимен таря ]). Такимъ 
образомъ утвердившись иа Полѣсьи, какъ посредствомъ 
фактического занятія этой области, такъ и въ силу при- 
знанія нольскимъ правительствомъ хотя временнаго на нее 
права, Палій продолжалъ вытѣснять шляхту и отнимать 
у ней право распоряжаться крестьянами и раздвигалъ 
границы своего полка далеко на сѣверозападъ, понаправ- 
ленів) къ Припети и Сл)чп. Такимъ образомъ онъ распо
ряжался здѣсь до 1099 года, не обращая ввиманія на уни
версалы короннаго гетмана, старавшагося ограничить за
нимаемую козаками мѣстность, и сколько нибудь облегчить 
въ ней положеніе шляхтичей 2).

Но отношенія, въ какія сталъ Налій къ королю и къ 
коронному гетману, не могли на долго гарантировать его 
положенія. Преобладающимъ элементомъ въ РечиПосполп- 
той была шляхта, а противъ шляхты направлены были 
всѣ дѣйствія Налія, представлявшаго собою интересы кре
стьянства u козачеетва, уже по существу своему непри
миримо враждебныя шляхетскому строю. Очевидно было, 
что шляхта, господствовавшая всесильно на сеймахъ, вос
пользуется созваніемъ перваго изъ нихъ и вынудигъ у 
своего правительства рѣшптелышя мѣры противъ козаковъ. 
Между тѣмъ, въ 1696 году умеръ король Собеекій; преѳм- 
никъ его, саксонскій курфирстъ, Августъ II, торопился за
ключить миръ съ Турками, который и состоялся въ Кар- 
ловцѣ, въ генварѣ 1699 года; въ силу второй статьи этого 
договора, Турція обязалась возвратить ІІольшѣ Лодоліе и 
•Каменецъ и отказаться отъ всякихъ притязаній на Укра-

Ч См. Лі СІ, стр. 327.
“) См. Ж :  СХІІІ, «р . 269 ж в Ш ,  стр. 262.



пну *)• Съ окончаніемъ продолжительной Турецкой войны 
миновала для польскаго правительства необходимость въ 
козакахъ, и оно готово было выслушать жалобы шляхты 
ж удовлетворить ея трѳбованіямъ. Между тѣмъ, вслѣдъ за 
смертью Собескаго, стали часто собираться сеймы, обыкно
венно, по установленному въ Речи Посполитой порядку, 
созываемые во время междуцарствія. На всѣхъ этихъ сѳй- 
махн представители шляхты жаловались на козаковъ и 
требовали ихъ уничтоженія; требованіе происходило не 
только отъ тѣснимой и угрожаемой шляхты кіевской и 
волынской, но и отъ денутатовъ самыхъ отдаленныхъ отъ 
Украины воеводствъ: шляхетское сословіе сознавало, что 
козачество представляетъ пачало безъусловно противуло- 
ложное шляхетству, и потому уже не хотѣло терпѣть 
козаковъ въ своей Речи Посполитой. Такъ напримѣръ, въ 
1696 году въ инструкции, данной депутатамъ, отправляѳ- 
мымъ дворянами отдаленныхъ воеводствъ познанскаго и 
Еалншскаго на конвокаціонный сеймъ, сказанно было: 
«Такъ какъ дошло до нашего вѣдома, что козаки въ бра- 
цлавскомъ воеводствѣ, въ тѣхъ мѣстиостяхъ, гдѣ имъ на
значены квартиры, отнимаютъ доходы отъ владѣльцѳвъ 
и старость, то поручаемъ депутатамъ пашимъ потребовать 
отъ Речи Посполитой смирить ихъ притязанія, по мѣрѣ 
возможности, удобнымъ образомъ». Кромѣ жалобъ шляіты, 
могущественное въ Речи Посполитой католическое духовен
ство требовало упичтоженія козачества. На каждомъ сеймѣ 
кіевскій бискупъ представлялъ депутатамъ, что онъ ли
шился всѣхъ доходовъ вслѣдсгвіе занятія Хвастовскихъ 
имѣпій козаками, и просиль- оказать езіу помощь для воз- 
вращенія утраченнаго *). Авгусгъ II, вынужденный этими

*) Przezckiedzi—Podole, W ołyń i U kraina, Т. I, стр. 230, 
s) Dzieje panowania A ugusta II od śmierci Jana  II I  do chwili wstąpienia Ka- 

rola X II na ziemię Polskę. Poznań 1856; orp. 262.



требованіями, обѣщалъ на коронаціопномъ сеймѣ 1697 года, 
упразднить козаковъ при первой возможности. Заручив- 
пшсь обѣщаннымъ содѣйствіемъ правительства и поддерж- 
еою, оказанною ей на сеймахъ другими воеводствами, 
кіевская шляхта сдѣладась смѣлѣе. Весною 1699 года, 
узнавъ о заключеніи карловицкаго трактата, шляхтичи 
увѣрились, что козаки не нужны болѣе правительству и 
стали выгонять ихъ изъ квартиръ. Въ апрѣлѣ Палій pa- 
зослалъ къ дворянамъ кіевскаго воеводства открытый 
листъ, въ которомъ было сказано: «Извѣщаютъ меня мои 
сотники и жалуются на неуваженіѳ вашихъ милостей, 
что вы изгоняете козаковъ изъ квартиръ, при чемъ мно- 
гщіъ изъ нихъ нанесли увѣчія и раны; люди эти на
ходятся тамъ не своевольно, но по непременному жѳланію 
короля и Речи Яосполитой; имъ не отказано въ службѣ, 
какъ я подробно изъяснялъ вамъ ужо въ предыдущихъ 
къвамъ нисьмахъ; ваши милости вчинаите не нужные 
бунты и изтязаете людей невинныхъ, потому извольте 
ваши милости удержать свое непотребное злопамятство, ибо 
я, въ свою очередь, всегда готовъ постоять за свое оскорбле- 
ніе и за страданіе невинныхъ людей моихъ, пзъувѣчен- 
ныхъ и убитыхъ вами; о чемъ извѣщая васъ, вторично про
шу вашихъ милостей воздержите непотребное свое честолю- 
біѳ, не тревожте и не изгоняйте людей, заслужившихъ себѣ 
у Речи Посполитой право на хлѣбъ и на квартиры, чтобы по- 
томъ и сами ваши милости могли пребывать въ добрѣ 

Но вскорѣ у Палія отнята была возможность маски
роваться передъ шляхтою службою Речи Посполитой; въ 
въ іюнѣ 1699 года собрался такъ называемый примири
тельный сеймъ (pacificationis); на сеймѣ этомъ издано бы
ло слѣдующее постановленіѳ о козакахъ: <Такъ какъ со



гласно въ постановленіѳмъ, состоявшимся во время благо
получной воронадіи нашей, объ очищен і и отъ козаковъ 
воеводствъ кіевскаго и брацлавскаго, козаки, находящееся 
въ вотчинныхъ имѣніяхъ этихъ воеводствъ, равно какъ 
и въ имѣніи кіевскихъ епископовъ—Хвастовѣ, до сего вре
мени не удалились, не смотря на требованіе гетманскихъ 
универсаловъ, пользуясь бывшими въ продолженіе этого 
времени безпорядками и длившеюся еще войною съ Тур
ками; такъ какъ они не переставали удручать постоемъ 
и насиліями шляхетскія имѣнія, охраняемыя столь мно
гочисленными сеймовыми постановленіями «О свободѣзш• 
скихъ имѣюй отъ всякихъ повинностей* то мы, не нуждаясь 
болѣе въ козацкой милиціи, всѣдствіе благополучно заклю- 
ченнаго трактата съ Иортою, постановляемъ сеймовою 
властью распустить и упразднить всѣ полки, какъ пѣшіѳ, 
такъ и конные, возстановляя въ полной силѣ законъ 1646 
года, называемый <о вербовюъ новаго войска J)>. На высоко- 
превосходительнаго кастеляна краковскаго, гетмана велика- 
го короннаго, возлагается сеймомъ обязанность, въ течѳяіе 
двухъ недѣль послѣ окончанія сейма, объявить приказомъ 
свримъ всему козацкому войску о томъ, что Речь Посполи- 
тая отказываетъ ему въ дальнѣйшей службѣ и, подъ опа- 
сѳніемъ наказаній, назначенныхъ въ томъ-же законѣ 1646 
года, привести въ исполненіе упраздненіе козацкаго 
войска 2)>. Дѣйствительно, 20 августа коронный гетманъ 
издалъ унпверсалъ къ < наказному гетману, Самусю, пол
ковниками Семену Налію, Искрѣ, Абазину, Барабашу и

*) На сеймѣ 1646 года постановлено было: распустить всѣ наемныя войска, оби
вать короля не нанимать впредь войска безъ разрѣшенія сейма н считать врагами 
отечества, лишенными чести и подлежащими конфискаціп нмуществъ, всѣ лица, при- 
ннмающія отъ короля „ириповѣдные листыи на вербовку поіковъ безъ сеймоваго на то 
согласія.—(Ѵоіиш. leg, Т. IV, стр. 43, § 2).

9) Volum. le g , Т. IV, стр. 34, § 14.



вообще во всѣмъ всякаго званія козакамъ» въ которомъ, 
объявляя имъ сеймовое постановленіе, гетманъ предписы- 
валъ: не только немедленно очистить занимаемый ими 
квартиры, но и совсѣмъ разойтись порозно, уничтоживъ 
полки. Въ концѣ универсала гетманъ прибавлялъ угрозы: 
«Въ случаѣ-же если бы вы отказались оставить полки, разой
тись и очистить всѣ имѣнія, въ которыхъ вы занимаете 
квартиры, то всѣхъ таковыхъ я прикажу истреблять какъ 
своевольныя, непослушиыя купы и какъ враговъ отечества. 
Въ подкрѣпленіе чего, я вмѣстѣ съ симъ и отправляю въ 
Украину конныя хоругви и пѣшіе регименты, изъ числа 
войскъ Речи Посполитой 3)>. Вслѣдъ за гетманскимъ уни- 
версаломъ явились въ Хвастовъ ксендзы, посланные кіѳв- 
скимъ бискупомъ, Іоанномъ Гомолинскимъ, и потребовали 
отъ ІІалія сдачи имѣнія.

Но для полученія имѣній отъ козаковъ и для упраз- 
дненія козачества, недостаточно было сеймового постанов- 
ленія, гетманскаго универсала и присылки епископскихъ 
комиссаровъ. Нужно было попытаться принудить козаковъ 
силою къ исполненію сеймового распоряженія, а это было 
не такъ легко. Изъ всѣхъ новопоселившихся козацкихъ пол- 
ковъ, и по многолюдію, и по нравственному вліянію на 
крестьянъ и на другіе полки, и по географическому поло
женью, первое мѣсто занималъ полкъ Палія; съ него нужно 
было начать упраздненіе козачества; между тѣмъ Палій, 
видя что нечего далѣе прикрываться гетманскимъ раз- 
рѣженіемъ и службою Речи Посполитой, сталъ говорить въ 
иномъ духѣ: <Я поделился въ вольной, козацкой Украинѣ, 
сказалъ онъ присланнымъ эпископомъ комисарамъ, Речи- 
Посполитой нѣтъ дѣла до этой области, и я лишь имѣю 
право въ ней распоряжаться, такъ какъ я истинный козакъ



и выборный вождь своего народа». Вслѣдъ за тѣмъ онъ 
приказалъ посадить въ тюрму присланныхъ кСендзовъ и 
потомъ позорно выгнать ихъ изъ города, объявивъ имъ, 
что онъ Хвастова не намѣренъ оставлять *) Приходилось 
его усмирять оружіемъ, но гетманъ Яблоновскій убѣдился 
на дѣлѣ, что это было не такъ легко, какъ могло казать
ся сейму; потому онъ рѣшился прежде испытать хитрость, 
«смирить духъ дерзкаго хлопа, не причиняя большого 
пожара» по выраженію современного польского писателя. 
Бѣлоцерковскому коменданту, Брандту, поручено было за
манить Палія въ засаду; Брандтъ отправилъ отрядъ сол
дата въ лѣсъ, гдѣ находились пасѣки Палія; жолнеры 
спрятались въ чащѣ, а еврей, обыкновенно покупавшій у 
Палія разные продукты, отправился къ нему подъ нред- 
логомъ покупки меда и долженъ былъ выманить его въ 
лѣсъ для осмотра товара; но дѣло не удалось, Палій самъ 
не поѣхалъ, а отправилъ съ евреемъ своего пасынка, Се- 
машка; не успѣли они еще доѣхать, какъ нагналъ ихъ 
козакъ, посланный ІІаліемъ съ извѣстіемъ, что одинъ изъ 
пасѣчниковъ, замѣтивъ засаду въ лѣсу, прибѣжалъ въ Хва- 
стовъ предъупредить полковника. Семашко немедленно 
отрубилъ голову еврею, и, захвативши въ городѣ отрядъ 
козаковъ, перебилъ жолнеровъ, спрятанныхъ въ лѣсу *).

Когда такимъ образомъ хитрость не привела поляковъ 
къ желанному успѣху, явилась необходимость привести 
въ исполненіе оружіѳмъ постановленіѳ сейма. Гетманъ 
Яблоновскій долго меддилъ пока собрался съ силами, на- 
конецъ, въ сентябрѣ 1700 года, региментарь Цинскій на
правился къ Хвастову съ сильнымъ отрядомъ, числомъ 
болѣе 4000 человѣкъ; у него были пкварцяныя ппанскія

*) Otwinowski, стр. 15,
2) Otwinowski, стр. 15—16.



хоругви,—панцырныя и гусарскія, была нѣмецкая и поль
ская пѣхота, была довольно сильная артиллерія. Къ Па- 
лію, подъ защиту Хвастовской крѣпости, сбѣжался народъ 
изъ окрестныхъ селъ; онъ успѣлъ укрѣпать городъ: въ 
низу подъ замкомъ устроенъ былъ родъ пригорода, обне
сенный валомъ и палиеадомъ; въ этой оградѣ нагроможде
ны были многочисленные съѣстные прппасы: скирды хлѣ- 
ба и сѣна, собранный въ виду продолжительной осады. 
Поляки, подступивши подъ городъ, въ слѣдующую же ночь 
зажгли гранатами эти запасы. Козакп бросились спасать 
ихъ, нѣсколько человѣкъ погпбло въ пожарѣ. Тѣмъ однако 
и ограничились подвиги польскаго войска. О дальнѣйшей 
судьбѣ осады свидѣтельства разногласятъ. Козацкіе лѣто- 
писцы разсказыватотъ. что Палій отрядилъ ночью часть 
своего войска въ лѣсъ и потомъ, на другой депь, устропвъ 
вылазку, напалъ съ двухъ сторонъ на польскій лагерь и 
такимъ образомъ обратилъ врагсвъ въ бѣгство ') Полякъ 
современникъ утверждаетъ, что Яблоновскій приказалъ 
отступить войску подъ тѣмъ предлогомъ, якобы Мазепа 
двинулъ изъ за Днѣпра 10,000 козаковъ въ помощь IIа- 
лію; на дѣлѣ-же отступленіе, по мнѣнію шляхты, произо
шло вслѣдствіе того, что Палій подкупилъ Яблоновскаго, 
пославъ ему въ даръ нѣсколько боченковъ; денегъ 2). Пзъ 
приведенныхъ актовъ, относящихся къ этому событію, 
видно только то, что Поляки, собравшись въ походъ въ 
сентябрѣ, въ половинѣ октября уже направились въ обрат
ный путь, что они заключили сь Паліемъ перезшріе, усло- 
вія котораго не дошли до насъ, п что они не могли раз- 
положиться въ окрестности Хвастова на зимпія квартиры,

*) ІГѢтопись Грабянка, стр 240. Тоже повторяготъ: Рубанъ, Ршельманъ и 
Симоновскіи.



какъ утвсрждаетъ Отвиновскій, а должны были удалиться 
на зиму въ Волынь и при этомъ ограбили нѣсколько, слу
чившихся имъ по дорогѣ, мѣстечекъ и селъ J)* Во всякомъ 
случаѣ, по свидѣтельству самыхъ Поляковъ, походъ былъ 
для нихъ неудаченъ: «Палій, говоритъ Отвиновскій, нѳ 
только не возвратилъ Хвастова, но и вотчины разныхъ 
лановъ въ цѣлой окрестности продолжалъ удерживать въ 
своей зависимости и присвоивать себѣ изъ нихъ доходы >; 
«отправленный для усмиренія Палія, региментарь Цин- 
скій, во главѣ коропнаго войска, не могъ его унять и на
шими не удалось овладѣть Хвастовомъ» говоритъ другой 
польскій писатель -). Приетомъ жолнеры, возвращавшіеся 
изъ подъ Хвастова, подвергались насмѣшкамъ и поруганію 
со стороны крестьянъ; такъ, напримѣръ, одна хоругвь 
проходила черезъ мѣстечко Лабунь, лежавшее на гранпцѣ 
В о л ы н и ; о д и н ъ  іізъ  войско выхъ товарищей обратился къ 
крестьянину, стоявшему на скирдѣ хлѣба, съ вопросомъ о 
направлеліи дороги, но, вмѣсто указанія, крестьянинъ 
*juxta suam barbariam rusticam, inhoneste tergiversio- 
пѳш ostendit»; жолнеры бросились на насмѣшника, но на 
выручку ему сбѣжались мѣщане и, квартировавшіе въ 
Лабуни, козаки, и дѣло кончилось свалкою, въ которой 
жолнеры оказались сильно избитыми !).

Во всякомъ случаѣ походъ этотъ не рѣшилъ епорнаго 
вопроса, рѣшеніе его было только отстрочено, обѣ же враж
довавши стороны оставались въ прежнемъ положеніи. Съ 
одной стороны шляхтичи требовали неотступно у короля 
п у коронныхъ гетмановъ приведенія въ исполненіе по-

>) См. Ш :  СХХІГ, стр. 376; СХХІИ, стр. 377 и СХХѴІІ, стр 386.
2) Sukccss, albo hibtorya Liiiivcrsalna a patre Guudentio Piktilsk», ord. S, F ran-

сібсі rog. obscrv, prov. Rusbiac The. .Іьвовъ І762 г., стр. 761—762.
*) ( м, № СХХШ , стр. 377.



становленій сейма 1699 года; съ другой стороны Палій, 
сознавая, что приближается минута рѣшительной борьбы, 
собиралъ силы и искалъ союзниковъ для  окончательнаго 
приведенія въ нсполнѳніе своего плана. Въ 1701 году 
шляхта волынскаго воеводства помѣстила въ инструкціи, 
данной депутатамъ, отправляемым!* на сеймъ, статью о 
неотступяомъ требованін изгнанія IIалія: «должно поста
новить, сказано было въ инструкціи, чтобы король не 
оказывалъ покровительства бунювщику Палію, чтобы ни
кто изъ гражданъ Речи Посполитой не осмѣливался, подъ 
опасеніемъ наказанія, находиться съ нииъ въ сношеніяхъ 
или оказывать ему протекцію; гетманъ-же великій корон
ный долженъ его изгнать изъ границъ Речи Посполитой ')• 
«Еще требовательнѣе выражались въ своей инструкціи 
шляхтичи кіевскаго воеводства; въ ней предписано было 
посламъ обратиться прямо къ гетманамъ съ требованіемъ 
изгнанія непремѣнно Палія изъ воеводства и, кромѣ того,- 
при самомъ началѣ сейма они должны были объявить, что 
если Палій не будетъ изгнанъ до конца сеймовыхъ за- 
сѣданій, то кісвскіе депутаты возпользуются правомъ libe
rum veto и уничтожать сеймъ. Въ инструкціи этой по
ручено было депутатамъ подробно изложить на сеймѣ по- 
ложеніе дѣла и оно обрисовано было въ слѣдующихъ вы> 
раженіяхъ: «ІІостановленіемъ сейма 1699 года всѣ войска 
козацкія разпущеяы и исполненіе этого постановленія по
ручено гетманамъ. ІІе смотря на это ослушникъ Палій, ие 
только рѣшенію сейма не повинуется, козаковъ своихъ 
разпустить не хочетъ и приказаніямъ гетмановъ не поко
ряется; но, папротивъ того, онъ остается во владеніи Хва- 
стовомъ, ирипадлежащемъ кіѳвскимъ епископамъ, имѣнія 
дворянъ разоряетъ, установивъ себѣ мнимую границу по
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рѣку Тетеревъ, разпредѣляетъ въ нихъ квартиры, не только 
зимою но и лѣтомъ для своихъ козаковъ, производитъ 
нападенія и грабежи, такъ что въ то время, когда миръ, 
заключенный съ Портою, сталъ процвѣтать во всей Речи 
Посподитой, воеводство наше сдѣлалось добычею разъярен- 
ныхъ враговъ» х). Въ пачалѣ 1702 года король, вслѣдствіе 
требованія сейма, отправилъ къ Еалію оффиціальное пред- 
писаніе и собственноручное частное письмо; какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ докумеятѣ онъ наіюминалъ полков
нику постановленія сейма 1699 года, предписывалъ ему 
подъ опасеніемъ паказапія и нросилъ по дружбѣ очистить 
кіевское и брацлавское воеводства и возвратить Хвастовъ 2j>. 
Оба документы были вручены Палію депутатами отъ дво- 
рянъ кіевскаго воеводства, собравшихся на сеймикъ въ 
Житомирѣ, но Палій зналъ, что польское правительство 
находится въ невозможности исполнить свои угрозы и по
тому онъ съ презрѣніемъ принялъ шляхетскихъ депута- 
товъ и пригрозилъ имъ даже смертною казнью 3).

Дѣйствительно дѣла Речи Посподитой находились въ 
то время въ весьма плохомъ пояоженіи; король Августъ 
накликалъ, безъ нозволенія сейма, войну со шведами; 
Карлъ XII во главѣ побѣдоноснаго войска вторгнулся въ 
предѣлы Речи Посподитой и шелъ на Варшаву; сеймъ, 
упрекая короля въ самоуправсгвѣ, медлидъ разрѣшеніемъ 
ему пособій; Саксонскія войска терпѣли Нораженіе за по- 
раженіемъ; между тѣмъ многіе магнаты, недовольные ко- 
ролемъ, перешли къ Шведамъ; сеймики нѣкоторыхъ вое
вод ствъ отказали въ повиновеніи Августу и подчинились 
Карлу XII; вѣрность гетмановъ, войска и большинства шлях
тичей была сомнительна; каждый разечитывалъ дичныя

') См. № СХХХѴ, стр. 4 1 0 -4 1 1 .
2) См. Ш :  СХХХѴІ, стр. 417 н ОХХХѴІІ, стр. 418.
3) См. № СХІЛІ, стр. 427.



выгоды и, руководясь ими, склонялся то на ту, то на 
другую сторону; никто и нѳ думалъ о серьѳзномъ еопро- 
тивлѳніи Швѳдамъ; Карлъ XII требовалъ отъ Ренн Поспо
литой низложѳнія съ престола Августа II и избранія но- 
ваго короля. Конечно, среди такого хаотическаго поло- 
женія, ни королю, ни сейму, ни гетманамъ было не до 
козаковъ. Палій, въ свою очередь, считалъ безъуряди- 
цу, возникшую въ Речи Посполитой, лучшею минутою 
для приведенія въ исполнѳніс своихъ нлановъ; теперь, 
легче чѣмъ когда либо, можно было осуществить мысль 
объ изгнаніи шляхты изъ Волыни, Подоліи, Брацлавщины, 
о возстаповленіи въ этихъ областяхъ козачества и объ 
отторжѳніи ихъ отъ Речи Посполитой. Съ этою дѣлыо съ 
1701 года Палій начинаетъ групировать всѣ, бывшія у 
него подъ рукою, силы и усиливаетъ всевозможными сред
ствами вооруженіе. Онъ теперь усиленно созываетъ въ 
Хвастовъ всѣхъ, кто только желалъ поступить въ козаки; 
съ этою цѣлью Палій обращается въ Запорожье и встрѣ- 
чаетъ горячую поддержку. «По всѣ дни примножается къ 
нимъ гультайство особенно изъ Запорожія, доносилъ Ма
зепа Головину; сотникъ, Паліевъ секретарь, будучи не
давно съ нимъ въ Кіевѣ, проговорился передъ духовными 
особами, что Палій заодно съ атаманомъ кошевымъ смы- 
шляетъ и во всемъ его слушаетъ, обо всемъ между собою тай
но сносятся J)>* Въ Хвастовъ собирались козаки и бѣглые кре
стьяне изъ за Днѣпра, изъ Волыни, Полѣсья; туда стре
мились всѣ бездомные и преслѣдуемые судьбою, всѣ без- 
покойные и ищущіе борьбы и поля для своей удали—эта 
«голудьба» кой-какъ мѣстилась въ Хвастовѣ и терпѣла 
всякія лишенія и нужды, ожидая обѣщаннаго похода ва 
сосѣднюю шляхту. Вотъ въ какихъ выражепіяхъ описы-



ваетъ современный путешествепникъ, проѣзжавшій черезъ 
Хвастовъ въ началѣ 1702 года, это созванное Паліемъ 
ополченіе: «По земляному валу (въ Хвастовѣ) ворота ча
стые; а во всякихъ воротахъ копаны ямы, да солома на
слана въ ямы; тамъ Паліевщина лежитъ, человѣкъ но двад
цати, по тридцати; голы что бубны, безъ рубахъ, нагіе, 
страшны зѣло; а въ воротѣхъ изъ селъ проѣхать нельзя 
ни съ чѣмъ; всервутъ, что собаки: дрова, солому, сѣно— 
съ чѣмъ ни поѣзжай  А когда мы пріѣхали (въ Наво
лочь) и стали на площади, такъ насъ обступили, какъ 

» есть около медвѣдя всѣ козаки—Паліевщина; а все го- 
лудьба' бѳзпорточная; а на иномъ и клока рубахи нѣтъ; 
страшные зѣло, червы что Арапы и лихи что собаки; изъ 
рукъ рвутъ. Они на насъ, стоя, дивятся, а мы имъ и втрое, 
что такихъ уродовъ мы отъ роду не видали; у насъ на 
Москвѣ и на Петровскомъ кружалѣ не скоро сыщешь такова 
хочь одного» х)* Кромѣ усиленія войска Палію необходимо 
было сосредоточить всѣ козацкія силы для готовящагося 
предпріятія и спискать соучастіе другихъ козацкпхъ нол- 
ковниковъ. Съ этою цѣлью въ Хвастовѣ состоялось совѣ-

*) Лукьяновъ—Путешествіе въ св. землю, стр. 15. При редакц:и этого интерес- 
наго памятника произошла ошибка, вслѣдствіе описки въ годѣ грамоты, приведенной 
вначадѣ: Путешествіе Лукьянова отнесен) къ 1710—1711 годамъ, между тѣмъ какъ по 
сличеніи фактовъ, передаваемыхъ авторомъ, ясно, что ігутешествіе это должно отнести 
къ 1702—1703 годамъ. Мнѣніе это основывается на слѣдующихъ данныхъ: 1) Пу- 
тешествіе Лукьянова совпадаетъ съ назначепіемъ посланникомъ въ Константинополь 
Петра Толстого; на пути въ Царьградъ авторъ встрѣчаетъ бывша о посланника, князя 
Дмитрія Михаиловича Голицына, а на обратномъ пути получаетъ уже грамоту отъ кн. 
Толстого—назначенъ-же былъ послѣдніГі посланникомъ въ ноябрѣ 1701 года 2) Во 
время пребыванія Лукьянова въ Царьградѣ, у Турковъ было предноложеніе засыпать 
Керченскій проливъ, какъ вслѣдствіе уступки Азова Россіи, такъ и по поводу паническаго 
страха, объявшаго ихъ отъ перваго ожидаемаго появленія русскаго флота на Черномъ 
морѣ—событ я случившіяся въ 1702 г, 3) Въ промежуткѣ между путешествіемъ Лукьяно
ва и возвратомъ его козаки разрушили Немировъ, событіе, случившееся въ копцѣ 
1702 года.



щаніе между Самусѳмъ, Искрою, Лаліемъ и Абазинымъ ')• 
Вѣроятно на этомъ совѣтѣ опредѣлено было время и об- 
разъ предстоявшихъ дѣйствій. Время всеобщаго нападенія 
на смежныя воеводства должно было зависѣть отъ удаленія 
изъ нихъ шляхетскихъ ополченій (такъ называемаго нос- 
политаго рушенія) въ лагерь королевскій на войну со 
Шведами, такъ какъ воеводство кіевское и волынское по- 
рѣшили стоять за Августа II и обѣщали ему свое содѣй- 
ствіе, Способъ веденія войны долженъ быль основываться 
преимущественно на возбужденіи сочувствія къ козацкому 
возстанію въ народонаселеніи самаго края.

На сочувствіе крестьянъ предводители козацкіе могли 
внолнѣ положиться; всѣмъ извѣстна была ненависть крѣ- 
постныхъ людей къ панскому господству и надежды возла- 
гаемыя ими на козаковъ и въ особенности на извѣстнаго 
заступника за крестьянскіе интересы—Иалія. Ежедневные 
нобѣги въ Хвастовщину и прорывавшіеся по временамъ 
волненія въ сельскомъ народонаселеніи ясно свидѣтель- 
ствовали о настроеніи посполитыхъ людей; въ этомъ отноше- 
ніи оставалось заботиться развѣ о сосредоточенности и свое
временности крестьянскаго движенія. Но кромѣ крестьянъ 
оказалось, что и другія сословія не останутся вполнѣ рав
нодушны къ предполагаемому предпріятію. Въ Хвастовъ, 
кромѣ козацкихъ старпшнъ, стали являться и представи
тели другихъ сословій, предлагая свои услуги для народ- 
наго дѣла. Конечно между недовольными польскимъ господ - 
ствомъ первое мѣсто занимаетъ православное духовенство. 
Въ приведенныхъ актахъ мы можемъ указать, какъ на при- 
мѣръ духовнаго лица, на пресвитера Успенской церкви горо
да Клеваня—Іоацна. Послѣ перехода нареченнаго луцкаго и

') См. №№: СііХѴИІ, стр. 484; СЬХХУІІ, стр 502; СЬХХХІУ, стр. 518—519; 
также Соловьевъ, Т. ХУ, стр. 16.



острожскаго епископа, Діонисія Жабокрицкаго въ унію 
въ 1701 году, священникъ этотъ, не желая слѣдовать его 
примѣру, отказалъ ему въ повиновеніи *, онъ поддер- 
живадъ проповѣдями вѣрность къ православию своихъ 
прихожанъ, посовѣтовалъ имъ изгнать изъ города, прп- 
сланныхъ епископомъ, уніятскихъ ксендзовъ, бплъ за это 
отлученъ Жабокрицкимъ отъ церкви и потребованъ въ епи- 
скопскій судъ. Избѣгая преслѣдованія, Іоаннъ бѣжалъ изъ 
Клеваня и пашелъ пріютъ въ Хвастовѣ; здѣсь онъ прини- 
малъ участіе въ совѣщаніи козацвихъ полковниковъ и, 
послѣ трехмѣсячнаго отсутствія, возвратился на родину «съ 
инструкціею, полученною отъ тѣхъ, у кого онъ былъ, для 
подстреканія къ возстанію людей въ городѣ и княжествѣ 
(?) Кдеванскомъ *). Примѣръ этотъ представлялъ не еди
ничное исключеніе и количество духовныхъ лицъ, состоя- 
вшихъ въ связи съ коза&ами, вѣроятио было значительно, 
потому что шляхтичи заподозрили наконедъ самаго Жабок- 
рицкаго, (перешедшаго въ уиію только иослѣ продолжитель
н а я  сопротивлѳнія) въ томъ, что сношенія духовенства съ 
возаками происходятъ съ его вѣдома; нѣкоторые шляхтичи 
увѣряли, что видѣли у Палія письма, палучеиныя имъ 
отъ Жабокрицкаго 2). Въ Хвастовѣ принимали также уча- 
стіе въ совѣщаніи полковниковъ и представители мѣщанъ; 
два примѣра мы встрѣчаемъ въ приведенныхъ актахъ— 
это были: одииъ изъ мѣщанъ города Острога, неизвѣстиый 
по имени, и межирицкій войтъ, Григорій Еосовичъ; (сноше- 
нія послѣдняго сь Паліемъ были продолжительны, еще 
весною 1701 года онъ участвовала въ нападеніи Паліе- 
выхъ козаковъ на имѣніе дворянки Ласковой—Билиловку). 
Впослѣдствіи оба они были отданы подъ военный судъ

*) Ск № СІіХХѴП, сгр. 601.
*) См. № СХХХІѴ, стр. 407.



по приговору сеймика волынскаго воеводства за то, что 
«ѣздили къ Налію, и съ пимъ, равно какъ и съ Оамусѳмъ, 
участвовали въ тайномъ совѣщаніи. *)»

Наконецъ въ дѣлѣ козацкомъ привяли участіе нѣко- 
рые шляхтичи, оставшіѳся вѣрными православие; пред- 
ставителемъ ихъ былъ человѣкъ, рѣзко отличавшійся въ 
шляхетской срѳдѣ замѣчательною стойкостью убѣжденій, 
самопожѳртвовапіеиъ и значительным!, для своего време
ни образованіемъ, это былъ волынскій дворянинъ—под- 
чашій венденскій, Даніилъ Братковскій. На личности этой 
остановимся нѣсколько подробнѣе, такъ какъ она представ- 
ляетъ одно изъ рѣдкихъ въ то время въ шляхетскомъ об- 
ществѣ исключеній, и заслуживаетъ особеннаго вниманія 
по своему просвѣщенію и искренности убѣжденій. Брат- 
ковсвій прпнадлежалъ къ древнему, русскому, дворян
скому роду; предки его упоминаются еще въ пачалѣ 
ХУІ вѣка въ земляхъ Перемышльской и Волынской, какъ 
туземные, православные, владѣющіе помѣстьями земяне—2). 
Въ ХТІІ столѣтіи родъ Братковскихъ отличался искреннею 
преданностію православію въ противуположность боль
шинству шляхты, переходившей въ это время въ унію 
и въ католичество. Въ 1619 году одинъ изъ предковъ Да- 
ніила—Богданъ, подписался въ числѣ дворянъ, охраните
лей луцкаго братства. Съ 1675 по 1677 другой Богданъ Брат- 
ковсеій , скарбнпкъ Брацлавскій, отецъ Даніила, былъ, 
старостою тогоже братства 3) и внесъ свой родъ въ брат- 
скій помянникъ. Самъ Даніилъ получилъ воспитаніе для 
своего времени блестящее: Величко, доставившій о немъ 
единственное краткое извѣстіѳ, говоритъ, что онъ былъ

') См СЬХХХІѴ, стр. 618-619 в СХХХШ, стр. 4о5.
2) Kasper Niesiecki—Korona Polska, Т. I, ctp. 177— 178.
*) Памятники, изданные временною вомішссіею, Т. I, Ч, I, стр. 12, 190 и 2f§.



«человѣкъ ученый, поэтъ отличный, который книжку 
подъ заглавіемъ Świat przejrzany, риѳмани польскими 
красно и утѣпшо зложилъ *)». Изъ самого сочиненія видно 
хорошее знакомство автора съ класическою литературою. 
Книжки, эта, носящая заглавіе «Миръ пересмотрѣнный по 
частямъ 2)>, рисуетъ наглядно какъ личность самого автора, 
такъ и взглядъ его на современное шляхетское общество. 
Она состоитъ изъ множества мѣлкихъ стихотворѳній и съ 
начала до конца представляетъ одну ѣдкую сатиру, изо
бражающую вѣрную картину шляхетскихъ нравовъ. Вотъ 
общее содержаніе этого сочиненія: два порока господству- 
ютъ вполнѣ въ шляхетскомъ обществѣ—пьянство и про
дажность; почетъ у насъ, говоритъБратковсьій, снискивается 
не наукою, не заслугами, а деньгами. Кто заплатить или 
угостить, тотъ правъ въ судѣ, тотъ слыветъ Демосѳеномъ 
на сеймѣ, тотъ получаетъ староства и должности, тотъ 
вездѣ пользуется уважепіемъ; если онъ гордъ, то имѣѳтъ 
право презирать каждаго, хотя-бы умнѣйшаго, бѣдняка. 
Остальные же только и дѣлаютъ, что пьютъ, дерутся, да 
ищутъ кому-бы продать свой голосъ на сеймѣ или въ 
судѣ. Безнравственность разтлила все шляхетское обще
ство-семью и государство; краснорѣчіе замѣняѳтся скуч- 
нымъ риторствомъ, честность—мошѳнничѳетвомъ, право- 
судіе—сутяжничествомъ. Казну грабять сборщики податей. 
Равенство шляхетское—только фраза, покрывающая олигар- 
хичѳскія стремлѳнія богатыхъ нановъ, «Вольности шля
хетская > состоять въ томъ, что шляхтичъ можетъ чинить 
зло и не подчиняться даже требованіямъ разума. Крестьяне 
порабощены окончательно; даже, смѣшно сказать, боль ихъ

*) Лѣтопись Величка, Т. III, стр. 566.
а) Полное ел заглавіе: Świat po części przejrzany przez Daniela Bratkowskiego, 

podczaszego Wondeńskicgo. Kraków, 1697 г. Она посвящена королю Августу П.



інінъ обращаетъ для себя въ статью дохода, ибо, если 
двумъ крестьянамъ случиться подраться, то штрафъ за 
нанесенные побои шляхтичъ забираетъ себѣ. Русскій эле
мента до того подавленъ, что, «если Русинъ нуждается 
въ чемъ нибудь, то онъ долженъ притаиться, льстить и 
успѣваетъ только въ такомъ случаѣ, если въ немъ Русина 
не узнаютъ».

Такой взглядъ на шляхетское общество ставилъ уже 
Братковскаго въ непріязненное къ нему отношеніе, но 
вражда его къ шляхетской средѣ находила безпрѳстанную 
пищу въ оскорбленіи его глубокаго религіознаго чувства; 
Братковскій, по словамъ современника, былъ «благочестія 
святаго непокодебимымъ ревнителемъ» а это бдагочестіе 
подвергалось повседневнымъ оскорбленіямъ н гоненіямъ 
со стороны шляхты; потому, не удовлетворяясь сатирою, 
Братковскій рѣшился вступить въ фактическую борьбу еъ 
окружавшимъ его обществомъ за вѣру, которой онъ былъ 
предашь и но глубокому убѣжденію и по семейнымъ преда- 
ніямъ. Первые шаги его въ этой борьбѣ были строго ле
гальны. Такъ, при носылкѣ шляхтою Кіевскаго и Волын- 
скаго воеводствъ депутатовъ на сеймъ 1699 года, Брат- 
ковскій съумѣлъ сгрупировать въ этихъ воеводствахъ 
православныхъ дворянъ, такъ что они, не смотря на свою 
малочисленность, успѣли помѣстить въ инструкціяхъ, ко
торыми воеводство снабдило депутатовъ, требованіе отъ 
сейма гарантіи для свободы православнаго вѣроисповѣ- 
данія. Но мѣра эта не привела ни къ какому результату. 
Сеймъ зналъ хорошо на сколько малочисленна трупа пра
вославныхъ дворянъ, а потому не только не обратилъ 
малѣйшаго вниманія на пункты, относившіеся къ право
славно въ инструкціяхъ, данныхъ депутатамъ Еіевскаго и 
Вѳлынскаго воеводствъ, но, напротивъ того, издалъ нѣ- 
скодько новыхъ ностановлѳній, стѣснявшихъ нравославіе



й стремившихся къ его искоренѳнію. Такъ сеймовыми 
конституціями запрещено было селиться православными 
наравнѣ съ евреями, въ освобожденномъ отъ Турковъ Ка- 
мѳнцѣ. Такъ уніяты только—признаны были способными 
занимать въ городахъ и мѣстечкахъ выборный магистрат- 
скія должности. Такъ возобновлено было прежнее поста
новление, освобождавшее только уніятскія церкви и духо
венство, въ ущербъ православнымъ, отъ постоя и воен- 
ныхъ повинностей *). Такъ наконѳцъ все Подоліе было 
изъято изъ вѣдомства кіѳвской православной митроноліи 
и подчинено Львовскому уніятскому архіѳпископу.

Сами депутаты отъ дворянъ кіевскаго и волынскаго 
воеводствъ подали голоса въ пользу этихъ ностановленій, 
и, разсчитывая на малочисленность православной дворян
ской партіи, оставили безъ впиманія требованія, помѣщен- 
ныя въ инструкціи. Разсчетъ ихъ былъ вполнѣ оправданъ 
послѣдствіями: дворяне, собравшіеся на реляціонные сей
мики, чтобы выслушать ихъ отчетъ, остались равнодушны 
къ упущѳнію тпѵпт тѣхъ пунктовъ, которые относились къ 
православію. Не смотря на это, Братковскій пытался про
должать борьбу. Православные дворяне обоихъ воеводствъ 
(числомъ только 54) составили общій протестъ, въ которомъ 
требовали подвергнуть дѳпутатовъ судебной отвѣтственно- 
сти за сдѣланное ими упущеніе. Но всѣ три волынскіе гроды: 
Луцкій, Владимірскій п Кремѳнецкій, отказались принять 
въ книги ихъ протестъ, онъ былъ внесенъ въ овручскія книги 
только вслѣдствіе личнаго вліяшя одного изъ православ- 
ныхъ дворянъ, Ремигіяна Сурина; но подъ натискомъ общѳ- 
ствѳннаго шляхѳтскаго мнѣнія дѣло не получило даль- 
нѣйшаго хода 2).

■) Volum. legiim, Т. VI, стр. 35, § 19 п 21 и Т. IV, стр. 474, § 58.



Между тѣмъ какъ сатиричѳскія сочинѳнія Братковска- 
го, такъ и вызванная имъ опозиція правосдавныхъ дво- 
рянъ, раздражили противъ него волынскихъ шляхтичей; 
онъ долженъ быль на время оставить Волынь и пересе
лился во Львовъ. Съ того времени Братковскій созналъ 
все безсиліе лѳгальнаго протеста нравославныхъ дворянъ 
и рѣшился искать для своего дѣла иной точки опоры. 
Съ этою дѣлью онъ нредпринялъ въ 1700 году путеше- 
ствіе въ Батуринъ къ гетману Мазеиѣ, съ которымъ, по 
словамъ Величка, онъбылъ «здавна знаемій». По оказалось, 
что Мазепа не омѣлъ ни жѳланія ни возможности принять 
участіе въ борьбѣ съ польскимъ шляхетскимъ яачаломъ. 
Братковскому пришлось возвращаться безъ всякаго успѣ- 
ха, а между тѣмъ, на обратномъ пути во Львовъ, его жда
ло гоненіе. На Волыни, въ мѣстечкѣ Олыкѣ, онъ былъ 
задержанъ какими-то, встрѣтнвшимися шляхтичами и по- 
саженъ въ тюрму, «по причинѣ подозрѣній со стороны 
апостатовъ правоелавія святого» *)•

Освободившись изъ нлѣна, Братковскій рѣшился нри- 
бѣгнуть, какъ къ послѣднему средству, къ Палію. Въ шля- 
хетскомъ обществѣ, вслѣдствіе воениыхъ приготовленій 
послѣднего и усиденныхъ сношеній козадкихъ начальни- 
ковъ, носились неясные слухи и опасенія на счетъ его 
намѣреній. Уже въ апрѣлѣ 1701 года гетманъ Феликсъ 
Потоцкій разослалъ универсалы къ сеймикамъ, въ кото- 
рыхъ предъупрѳждалъ шляхту, «что козацкій полковникъ, 
Палій, увлекаясь пыдкпмъ воображѳніѳмъ и празднымъ 
тщеславіемъ, стремится поступать по слѣдамъ Хмѣльниц- 
каго, зажегшаго факелъ крестьянской войны» 2). Намѣре-

* *) Лѣтопись Величка, Т, Ш , стр. 566. Величко ошибочно отноентъ ко времени 
этого паключенія казнь Братковскаго, посдѣдовавшую, какъ видно изъ аитовъ, въ кои- 
цѣ 1702 года.

2) Załuski—Epistolae historico—familiares, Т. ІП, стр. 126.



нія эти были вѣроятно не безъизвѣстиы и Братковскому и 
онъ рѣншлся содействовать имъ. Но, зная на сколько ри- 
сковно было это предпріятіе, онъ хотѣлъ прежде обеспе
чить свое семейство. Съ этою цѣлыо онъ выкупилъ въ 
1701 году изъ заставы, небольшое, принадлежавшее ему 
имѣніе—часть села Свищева на Волыни, и пѳредадъ оное 
дарственною записью двумъ сыновьямъ своимъ: Ивану и 
Александру и, вслѣдъ за тѣмъ, отправился къ Налію х). 
Здѣсь онъ принялъ дѣятельное участіѳ въ совещаніи. о 
предполагаѳмыхъ военныхъ дѣйствіяхъ; онъ обратилъ осо
бенное вниманіе на мѣры, должествовавшія возбудить и 
подготовить возстаніе въ русскихъ воеводствахъ Речи 
Посполитой. Съ этою цѣдью онъ составилъ воззваніѳ къ 
нравославнымъ жителямъ республики, въ которомъ красно
речиво излагалъ все оскорбленія и насилія, испытываѳмыя 
церковью отъ католиковъ и уніятовъ и взывадъ къ едино
душному возстанію за угнетенную веру. Располагая мно
гочисленными связями въ среде православнаго духовен
ства, шляхты и мещанъ, онъ отправился изъ Хвастова 
обратно, надеясь распространить свое воззваніѳ и такимъ 
образомъ спомоществовать въ сильной степени подготов
лена) возстанія 2). Действительно многіе факты въ послед* 
ствіи заявили о томъ, что деятельность Братковскаго не про
шла даромъ. Въ разгаре войны, мы встречаемъ постоянно 
отдельныя личности изъ мелкой, служилой, православной 
шляхты, бояръ, сельскихъ урядниковъ, которые сочувству- 
ютъ и помагаютъ козакамъ и нередко служатъ агитаторами 
и ттроттовѣдниками возстанія. Такънапримеръ встречаемъ 
жалобу на, проживавшаго въ селе Борсуковцахъ, боярина 
Мацсевскаго, о томъ, что онъ, разъезжая по окрестности

■) См. Ш  СХХѴІІІ, стр. 389 и С іХ іХ , стр. 891. 
») См, № СЬХУШ , стр. 483.



«разными способами и хитрыми уловками, лодстрекаетъ 
подданныхъ къ бунту и къ участіго въ козацкомъ возста- 
ніи> 0* Такъ дворянинъ Иванъ Опацкій былъ обвиненъ въ 
подстрекательствѣ къ бунту жителей мѣстечка Ямполя на Во
лыни и по суду было ему доказано, что онъ говорилъ въ 
публичномъ мѣстѣ слова неосторожныя и крестьянъ къ 
своеволію возбуждающія» 2). Такъ войтъ мѣстѳчка Кузь
мина на Волыни былъ арестованъ въ городѣ Константи- 
новѣ, при нѳмъ найденъ былъ снисокъ людей, обѣщав- 
шихъ содѣйствовать козакамъ, и свѣдѣнія о подробностяхъ 
готовящагося возстанія. Но открытіемъ этимъ шляхтичи 
не могли воспользоваться: узнавъ объ арестѣ войта, осад- 
чій Кузьмина, дворянинъ Криштофъ Керекеша, напалъ 
на константиновскій замокъ и насильно освободилъ войта 
изъ ареста 3). Такъ въ Брацлавщинѣ мы встрѣчаемъ во 
время возстанія дворянина Михаила Клитынскаго, заго- 
товляющаго дли козаковъ боевые припасы и снабжающаго 
ихъ селитрою, порохомъ и свинцемъ. Кромѣ того Кли- 
тынскій изв^щалъ козаковъ о движѳніяхъ польскихъ войскъ 
и былъ поводомъ цораженія иразсѣянія одной хоругви4). 
Такъ, наконѳдъ, дворяне Нижинскій и Верещака прини- 
маютъ лично участіе въ возстаніи; Нижинскій занимаетъ 
должность сотника и истребляетъ шляхту ревностнѣе дру- 
гихъ козацкихъ начальниковъ 5).

Пока такимъ образомъ подготовлялись козацкія силы, 
поляки сами подали поводъ къ возстанію. Въ августѣ 1702 
года въ Богуславъ, Корсунь и другіе мѣстности, занятия 
полками Искры и Самуся, явились польскіе владѣдьцы,

') См. № СЬХХХІХ, cip . 525.
2) См. № ССХ, стр. 573.
8) Ом. № ССХШ , стр. 577.
4) См. № ССХХХП, стр. 624.
6) См. Ѣ  ССХХХІХ, стр. 762.



старосты и ихъ управляющіе съ вооруженными командами 
п потребовали отъ козаковъ очистить города и села или 
поступить въ подданные владѣльцсвъ и старость. Въ от- 
вѣтъ на это требованіе Самусь, Искра и, паходпвшійся 
въ то время въ Богуслав).. пасынокъ ІГалія, Семашко—по
дали сигналъ возстанія. ІІольскія хоругви, паѣхавшіс шля
хтичи и жиды арендаторы были перебиты въ Богуславѣ, 
Корсупѣ, Лысянкѣ и окружающихъ мѣстечкахъ и селахъ. 
Наказной гетманъ Самусь присягнулъ на вѣрность «Дарю 
московском у > и объявидъ себя состоящимъ подъ реймен- 
томъ Мазепы. Крестьянамъ была объявлена вѣчная слобода 
и освобождепіе отъ пановъ 0* Самусь отправился осаж
дать Бѣлую Церковь, не желая оставлять въ тылу своего 
войска и въ блпзкомъ сосѣдствѣ съ козацкимп поселеніями 
сильной неприятельской крѣпости. ІІосадъ Бѣлоцерковскій 
былъ сожженъ и Самусь обдожялъ крѣпость, въ началѣ 
сентября оиъ разослалъ письма къ отдѣлышмъ козацкимъ 
отрядамъ, разсѣяннымъ па вссыъ пространств^ до Буга 
и Днѣстра, приглашая ихъ прибывать въ свой лагерь;2) 
подъ Бѣлой Церковью назпачеиъ былъ сборпый пупктъ и 
для крестьянъ, которые взывались къ оружыо. Волпеиіе 
между поелЬдними было дѣйствительно очень сильно; нри 
первомъ объявленіи вѣчной слободы «огромныя толпы 
хлоиовъ покидали города, села, свои домы, собирались съ 
дѣтьмп, женами, съ имуществом!, и скотиною, ипогда за
жигали свои жилища и бесчисленными таборами стрѣмп- 
лись въ козацкій лагерь». Здѣсь начальники отбирали 
людей способпыхъ къ оружыо и формировали полки 8). Бъ

ł) Załuski epistolae lristorico—ianuliaies, T, Ш , ст]> 24S. С оловьевъ, Д .  XV, 
стр. 15— 10. Также см. ЛУй: СХЬѴІІ, стр 442; СХІДТІІ, стр. 445; СХЫ Х, стр. 
447 и CL, стр. 449. Баптышь КаменскіГі, Т. II I, стр. 39.

‘) См, .V* СЬ, стр. 449; Załuski, Т, III, стр. 279.
Otwinowski, стр. 4 1 - 4 2 ,  Также см, СХСІ, стр. 529 и СЬVI, стр. 458.



латеръ Самуся пѳребѣгали кояаки изъ лѣваго берега Днѣ- 
пра и Молдаване изъ за Днѣстра. Нодъ Бѣлую Церковь и 
Иалій прислалъ въ помощь Сам у сю 1,500 козаковъ; до 
сихъ поръ онъ увѣрялъ и Подяковъ и Мазепу, что воз- 
станіе Самуся начато безъ его вѣдома—этимъ увѣреніемъ 
онъ вѣроятно старался выиграть время п усыпить внп- 
маиіе шляхты сосѣднихъ воеводствъ, собиравшейся между 
тѣмъ поголовно въ походъ протнвъ Шведовъ; дѣйсвительно, 
ири первомъ нзвѣстіи о возстаиіп Самуся и Искры, шляхта 
осталась къ нему довольно равнодушна. Кіевскій сеймикъ, 
собравшійся 20 августа, норѣшилъ поставить на военное 
положеніе ноголовноо дворянское ополченіе и объяшілъ, 
что оно готово выступить въ походъ протнвъ Шведовъ 
но королевскому приказанію; дворяне указывали только 
королю и гетманамъ на необходимость усмиренія Самуся 
и Искры, но не считали это дѣло важнымъ на столько, 
чтобы оно могло удержать ихъ отъ похода. Участія Малія 
въ возстаніи не подозревали и жаловались только, что онъ 
не очистилъ еще Хвастова и оскорбилъ отправленныхъ 
въ нему пословъ отъ кіѳвскаго воеводства ').

Между тѣмъ силы козаковъ подъ Бѣлого Церковью 
быстро увеличивались стекавшимися къ нимъ крестьянами; 
по извѣстіямъ, вѣроятно значительно нрѳувеличеннымъ, до- 
ходнвшимъ до Поляковъ, онѣ въ иачалѣ октября достигли 
цыфры 10,000; Мазепа тайно снабдилъ Самуся порѳхомъ 
п свинцѳмъ. «Чтобы его вовсе не отогнать отъ своего рей- 
меяту 2)>. ТІшъ не мѣнѣе Бѣлодерковская крѣпость не 
сдавалась и поведенный Самусемъ нриступъ былъ отраженъ. 
Слѣдовало предпринять правильную осаду, а это вело къ

>) См. СХІ/ѴІ, стр. 436; С Х Ш і,  cfp . 441 й СХЬѴІИ, стр. 444. Также 
Соловьевъ, Т . XV, стр. 16 и Z ałuski, Т . III, сгр, 279

Z ałuski, Т . Ш , стр, 279] Соловьева, Т. XV, стр. 16.



замедленно, къ охлаждснію войска повосформированнаго 
изъ крестьянъ; при томъ необходимо было воспользоваться 
на первыхъ порахъ какъ волненіѳмъ крестьянъ такъ и 
беснечностію шляхты; не слѣдовало упускать удобнаго 
времени для того, чтобы захватить въ расплохъ непри
готовленный къ защитѣ сосѣднія воеводства и воспользо
ваться первымъ замѣшательствомъ дворянъ. Вслѣдствіѳ 
этяхъ соображеній козацкіе предводители перемѣнилп 
планъ дѣйствій: Ііалій самъ, принявъ начальство надъ 
частью войска, остался нодъ Бѣлою Церковью продолжать 
осаду; Самусь, съ главяымъ отрядомъ, отправился къ 
гранидамъ Волыни и ІІодолія; наконецъ трѳтій отрядъ, 
нодъ начальствомъ Семашка. направился въ Брацлавщину 
и Ііобѳрежіе, ') откуда жители присылали къ ІІалію дѳ- 
путадію съ прозьбою о принятіи пхъ нодъ свое покрови
тельство и о присыл кѣ козаковъ 2).

Самусь направился изъ Бѣлой Церкви въ началѣ ок
тября въ ту часть кіевскаго воеводства, которая еще оста
валась въ рунахъ пгіяхты; воеводство это представляло 
довольно легкую добычу: значительная часть его, до рѣки 
Тетерева, находилась уже въ рукахъ Палія; шляхта по 
большей части переселилась на Волынь н ополченіѳ ея 
было малочисленно; но отдаленности своей отъ централь- 
ныхъ воеводствъ и отъ королѳвскаго лагеря, оно не могло 
разсчитывать на скорую помощь регулярнаго войска; при- 
томъ, овладѣвъ имъ, козаки могли, смотря по обстоятель- 
ствамъ, обратиться на любое нзъ трехъ другихъ русскихъ 
воеводствъ: они могли, обеспечившись сзади, вторгнуться 
или на занадъ въ Волынь, или на юго-западъ въ Подоліе, 
или на югъ въ Брацлавщину. При извѣстіи о движеніи

!) Нынѣшніе уѣзды Подольской губерніп: Балгскій, Ольгоиольскій и Ямпольскій.
2) Załuski, Т. III, стр. 333; № СЫ . стр 460; Otwinowski, стр, 42.



Самуся, въ Бердичсвъ, одинъ изъ погранпчиыхъ съ ко* 
закамп городовъ. собрались всѣсилы, которыми могли раз- 
полагать Поляки въ Кіевщииѣ; силы, эти были незначи
тельны, а безъурядица и междуусобныс раздоры еще бо- 
лѣе ослабляли пхъ: въ Бордичевъ пришслъ полковникъ 
Даміянъ Рущицъ, отправлеииый съ отрядомъ кварцянаго 
войска изъ гетманскаго лагеря для собрапін свѣдсній о 
козакахъ; съ Рущицомъ соединился староста Хмѣльницкій, 
Яковъ Потоцкій, съ иѣсколькими надворными хоругвями 
какъ своими, такъ и кіевскаго воеводы, Іоснфа Потоцкаго; 
иаконецъ въ Бердичевъ явилась и часть дворянскаго опол- 
ченія кіевскаго воеводства. Оподченіе это сформировалось 
еще въ август!; и намѣрсвадось отправиться въ королев- 
скій лагерь иротивъ ІНведовъ, но намѣрепіе это не состо
ялось, потому что между шляхтичами возникъ споръ о 
начальствѣ. ІІо установившемуся обычаю, начальство надъ 
посполитымъ рушепісмъ должно было принадлежать стар
шему по должности чиновнику изъ прнсутствующнхт, въ 
ополченіи; но, па этотъ разъ, за отсутетвіемъ воеводы и 
кастеляна, старшихъ, равноснльиыхъ между собою, было 
два лица; староста житомирскій, Іосифъ Корчевскій, и 
староста овруцкін—Францискъ ІІотоцкій; мѣлкопомѣстные 
дворяне, составлявшіе большинство ополчснія, желали вру
чить начальство Корчсвскому; но Потоцкііі съ своею пар- 
тіею, состоявшею по большей части изъ крунпыхъ помѣ- 
щиковъ, не хотѣлъ ему подчиниться; его приверженцы 
оставили обіцій лагерь и устроплп отдѣльный станъ на 
урочнщѣ Пслчи, подъ Овручемъ; обѣ партіи признавали 
себя исключительно закониымъ ополченіемъ воеводства, 
упрекали противнике въ въ неповиповсніи и самозванствѣ; 
обѣ отправляли пословъ съ жалобами на ослушаиіе про- 
тивннковъ къ королю и къ короннымъ гетмапамъ. При 
приближеніи Самуся, Рущицъ отправилъ приглашеніѳ



шляхтѣ—направиться въ Бердичевъ: Корчѳвскій повино
вался, но Потоцкій воспользовался его уходомъ, прнгово- 
рилъ военнымъ судомъ всѣхъ противниковъ къ наказа* 
ніямъ за ослушаніс своей власти и отправился въ ихъ 
села производить экзѳкуцію. Дома противниковъ Потоцкаго 
были ограблены, жены и родственники побиты или изъ- 
увѣчены. Попавшіеся въ руки Потоцкаго дворяне против
ной партіи были посажены въ тюрму ')• Ореди польскаго 
войска, собравшагоад въ Бердичевѣ, пронзошелъ такой—же 
споръ пзъ за права на начальство: возникло недоразу- 
мѣніе о старшішствѣ между полковипкомъ Рущицемъ и 
старостою Хмѣльницкпмъ, Яковомъ Потоцкимъ; послѣдній, 
желая -перетянуть на свою сторону общественное мнѣніе, 
стал ь щедро угощать шляхту и солдата Рущица. Между 
тѣмъ въ самомъ пылу попойки, 16 октября, подъ Берди- 
чевъ подступили козакп*, пьяные жолнеры и шляхтичи 
были изрублены, замокъ взятъ; всѣ поляки и евреи, жив* 
шіе въ городѣ, истреблены? вслѣдъ за тѣмъ козаки напали 
за городомъ на таборы, разогнали, остававшихся въ лагѳрѣ, 
шляхтичей п захватили обозъ Якова Потоцкаго. его казну 
и пушки. Потоцкій оцѣнивалъ понесенные имъ при этомъ 
убытки въ 220,000 злотыхъ; опъ самъ едва убѣжалъ въ 
сопровождены нѣсколькихъ слугъ во .Тъврвъ. Рущицъ бѣ- 
жалъ также, спустившись но веревкѣ чрезъ окно изъ 
замка. Поляки считали свою потерю въ 2,000 чѳловѣкъ. 
Немедленно послѣ удачнаго дѣла, возстали крестьяне въ 
окрестности Бердичева u на веемъ пространствѣ между 
рѣками Тетеревомъ и Ушыо: они разграбили обозы шлях
тичей, бывшихъ въ ополченіп, п присоединились къ ко- 
закамъ. Такимъ образомъ весь Жптомирскій повѣтъ Кіев-

') См. СХІ.ѴІ, стр. 438; СХІ.ѴІІ стр 443; СЬХѴІІ, стр. 481; (Л.ХХѴ, 
стр. 497; СХСІХ, стр. 541 и ССХѴІІ, стр. 593.
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скаго воеводства достался козакамъ вслѣдствіе Бердичев
ской побѣдн J). Шляхта, бѣжавшая изъ Бердичева, не ду
мала о дальиѣйшемъ сонротивлѳніи и предалась между* 
уообному раздору: бѣглецы обвиняли Овруцкаго старосту, 
что онъ, разрозни въ силы воеводства, былъ причиною 
ихъ разгрома, Францискъ ІІотоцкій, въ свою очередь, до- 
казывалъ, что они понесли должное наказаніѳ за свое са
моуправство и обвяяялъ ихъ въ государственной измѣнѣ, 
такъ какъ. они, не зяаявоеннаго дбла, нош ли навраговъ, 
напрасно раздражили ихъ и были поводомъ гибели зна- 
читѳльяаго отряда.

Оломивъ такимъ образомъ силы кіовскаго воеводства, 
козаки могли изъ подъ Бердичева вторгнуться или на Во
лынь нлп въ Брацлавщину и Подолію.—Оамусь остано
вился п а второмъ изъ этихъ предположеній, такъ какъ 
оказалось, что Волынь была хорошо приготовлена къ от
пору. Воеводство это было болѣе удалено отъ козацкихъ 
поселеній и не подвергалось ихъ вліянію подобно Кіевско- 
му. Ктому на Волыни шляхта успѣла пустить гораздо бо- 
лѣе прочные корни. Крокѣ болыпихъ магнатовъ, Волынь 
была изобильно населена мѣлкопомѣсгнымн и средней ру
ки шляхтичами. По свпдѣтельству современииковъ шля
хетское ополчѳніс этого воеводства могло выставить болѣе
5,000 вооруженпыхъ всадниковъ. *). Притомъ, вслѣдствіѳ 
рѣдкаго въ Рѣчи Посполитой исключенія, Волынская шлях
та не была въ это время склонна къ раздору,—она прек
лонялась пѳрѳдъ авторитѳтомъ любимой ею личности, воз
высившейся до званія кастеляна изъ круга средней-же

*) Załuski, Т. III, стр. 294; Otwinowslri, стр. 42. Первыя Русскія вѣдомости 1703 
года, стр. 7 и 25. Яѣтоп. Грабянка стр. 241. Также СіЧ АігЛг: СЬХХХІ, стр 507, 
СХСІѴ стр. 533 и. ССІ.ХУ, стр. 704.

8) Załuski, Т. Ш , стр. 294.



шляхты, которая и смотрела на него яакъ на своего Пред
ставителя. Живностью этою быль Волынскій кастелянъ, 
Франциекъ Лсдуховскій; пользуясь безграничною довѣрш- 
ностыо и популярностью между шляхтою, умѣя ловко об
ходить щекотливое тщѳславіе п, тѣмъ не йѣнѣе, смирять 
распущенный нравъ собратій, Ледуховскій одинъ могь 
создать действительную военную силу изъ носиолитого 
рушенія Волынскаго воеводства. Ойъ и воспользовался эиимъ, 
для того, чтобы охранить воеводство отъ вторженія коза
ковъ, Еще въ августе, Ледуховскій, находившейся съ 
пастью волынскаго онѳлчешявъ королевекомъ лагере нодъ 
Еендомиромъ, молуч'н въ нервы я свѣденія о возетайіи Са
му ся, угадалъ весь планъ дѣйствія козаковъ. Онъ немед
ленно отнравилъ универеалъ къ волынскимъ дворя- 
иамъ, въ которомъ, иредвостѳретая о грозящей опасности, 
поставлялъ на видъ, что возстаніемъ этймъ не нужно пре
небрегать, что козаки на верно выбрали время съ умыс- 
ломъ и иожелаютъ воспользоваться тѣмъ обстоятельствожь, 
что войска королевскія i i  шляхта заняты войною еъ Шве
дами, для того, чтобы разширнть возстаніе до гроѳвыхъ 
для шляхты размѣровь, Велѣдетвіе этого1 онъ нриглашалъ 
дворянъ вооружиться поголовно и собраться къ 14 сен
тября у села Мятииа, куда обѣщалъ и самъ явиться для 
того, чтобы принять начальство въ походѣ йротивъ коза
ковъ '). Въ назначенный срѳкъ Лѳдуховекій действительно 
ирнбылъ п еталъ побуждать къ вооруженію новыми уни
версалами медленно собиравшуюся волыиекуго нтляхту, 
попеременно, то расхваливая ея врожденное мужество, то , 
извѣщая ее о иохѳдѣ Самуся изъ нодъ Млой Церкви, то 
устрашая возстаніемъ крестьянъ и ответственностью пе- 
редъ военнымъ судомъ 2). Наконецъ, въ половине октября

% См. № СЬХІХ, стр. 447,
’)См. Ж :  СЬѴІІ, стр. 4С0;; СЫПЬ, стр. 46І в Оі.іХ, стр. 469.



Ледуховскій вышелъ въ поле съ своимъ ополчеиіемь и 
сталъ лагеремъ у города Заелавля, зорко наблюдая за дви
ж ет я пн козаковъ въ Кіевщииѣ и помышляя о походе въ 
Украину на выручку Бѣлой Церкви. Въ это время случи
лось обстоятельство, обнаружившее сущесгвованіе болѣе 
близкой опасности п заставившее Ледуховскаго удержаться 
отъ похода за границу воеводства и принять въ его пре- 
дѣлахъ болѣе строгія мѣрьт. Одинъ изъ шляхетскихъ пат
рулей арестовалъ Даніила Братковскаго, пытавшегося из- 
бѣгнуть встрѣчп съ шляхтичами посредствомъ переодея- 
нір; при обыскѣ у него нашли составленное имъ воззва- 
ніе къ народу и нѣсколько писемъ, доказывавшихъ его 
участіе въ козацкомъ возстаніи. Братковскій послѣ допро
са посаженъ былъ подъ стражу и ему предложили собрать, 
по существовавшему обыкновенно, ннквизиціи, т. е. пока- 
занія свидетелей въ свою пользу >)• Между тѣмъ Ледухов- 
скій, увпдѣвъ серьезную опасность, грозившую шляхтѣ 
отъ подготовляемаго систематически крестьянскаго возста- 
нія, прпнялъ мѣры для его предъотвращенія; 1S октября 
онъ учредилъ въ лагерѣ военный судъ и поручидъ его 
членамъ преследовать всѣхъ занодозрѣниыхъ въ сочувствіи 
къ возстанію или въ упущеніи своихъ обязанностей Судъ 
этотъ принялся дѣятельно за подавленіе крестьянскаго 
заговора—заподозренные крестьяне подвергались пыткѣ, 
а въ случаѣ сознанія въ сочувствіп козакамъ были казне 
ны смертью, четвертованы и части ихъ развѣшеяы, па 
большихз. дорогахъ ). Мѣры эти действительно не доз
волили вспыхнуть на Волыни общему крестьянскому воз- 
станію, и все дѣло кончилось нѣсколькими ничтожными,

*) См. jMAŚ: CLX, c fp . 464 и СІ.ХѴіІІ, c t J ) .  484.
*) См. № Cl,XI, стр. 465.



нымъ изъ остававшихся въ воѳводствѣ чиновниковъ ока
зался подстолій летичевскій, Домбровскій, который и при- 
гласилъ шляхту къ оружію посредствомъ универсала. 
Шляхтичи съѣхались въ концѣ ноября на сеймикъ въ 
Камрнецъ, обѣщали со времѳнемъ составить ополченіе. 
а между тѣмъ отправили пословъ къ коронныкь гетма- 
намъ съ прозьбою о помощи и избрали дворянина Стани
слава Шидловскаго стражникомъ воеводсва; ему поручено 
было сдѣдить за крестьянами и казнить ихъ смертью въ 
случаѣ если онъ примѣтитъ между ними наклонность къ 
возстанію Д. Возлагая на него это поручѳніе, сеймикъ не 
позаботился о томъ, откуда стражникъ добудетъ войска для 
того, чтобы привести въ исполненіе мѣры, указанный сей- 
микомъ между тѣмъ ему приходилось исполнять ихъ во 
время самаго разгара крестьянскаго возстанія. Желая по
казать по крайней мѣрѣ видъ отправлѳнія своей должности, 
Шидловскій, въ сопровождѳніи нѣсколькихъ пріятелей и 
слугъ, отправился въ объѣздъ; но на первыхъ норахъ его 
встрѣтила неудача. Нерваго-же дня, когда онъ остановился 
на ночлегъ въ селѣ Нефѳдовцахъ, мѣстные крестьяне изве
стили о его пріѣздѣ жителей сосѣднихъ деревень*, толпа 
крестьянъ напала на квартиру стражника и онъ едва 
успѣлъ спастись бѣгствомъ, оетавн въ добычу нападав- 
шимъ свои вещи, оружіе и лошадей. Черезъ нѣсколько 
дней Шидловскій потребовалъ у мѣщанъ Конайгродскнхъ, 
чтобы они ему выдали, какъ вора, того крестьянина, у 
котораго оказались его лошади, но онъ нолучилъ отказъ 
отъ осадчаго, заявившаго ему: « Намъ теперь и воръ ну- 
женъ, а ваше господство уже кончается». Вслѣдъ за ті.мъ 
ограбленъ былъ крестьянами дворь самаго Шидловскаго

’) См. ЛУГ?: CLII, стр. 451; CLYI, стр. ^5Т: СЬХІІІ, стр. 46S и СЬХѴГ, 
стр, 478.



въ еелѣ Берлинцахъ, чѣмъ и прекращена была дальнѣй- 
шая его дѣятельность *).

Чувствуя свое безсіыіе, шляхта обрати, іась въ бѣг- 
ство на Волынь иліг въ глубину ІІолыпи, за нею бѣжали 
и евреи*, бѣглецы разносили преувеличенный извѣстія о 
козацкихъ силахъ я возбуждали ианнчѳскій страхъ; по 
словамъ ихъ, возобновились времена Хмѣльницкаго; они 
разсказывали, что въ Подолье ворвалось три отряда, каж
дый не менѣе 30,000 человѣкъ; земскіе и гродскіе чиновни
ки отказывались отъ исполненія своихъ должностей и бѣ- 
жаля также; при приближѳніи козаковъ крестьяне пользо
вались паникою шляхгы и нерѣдко отделывались отъ па
на, обращая его въ бѣгство однимъ страхомъ; они поды
мали ночью шумъ, крикъ и пальбу: услышавъ тревогу 
шляхтичи бѣжали нзъ домовъ полуодѣтые, оставляя на 
разграбленіе своя дворы и имущества. Иногда шляхта и 
евреи собирались для большей безопасности въ таборы и 
отправлялись искать убѣжяща въ болѣе безопасный мѣ- 
стности; изъ многихъ мѣстечекъ еврея выселились вовсе; 
такъ наиримѣръ, бѣжавши нзъ Любара, они. не смотря 
на прекращепіе возетаиія, только черезъ 3 года возвра
тились на родину 2). Пи отдалѳиіе отъ заняты хъ козаками 
областей, ни сильныя укрѣплеиіт не избавляли отъ паиичѳ- 
скаго страха. Во Львовѣ сбѣжавшіеся шляхтичи сильно тру
сили и ожидали съ каждымъ днемъ появлѳнія козаковъ; въ 
Каменцѣ шляхтичи, поляки—мѣщане я жолиеры гарнизона 
подозрительно смотрѣли на русскихъ мѣщанъ, поговари

•) См .ЧУ6: СЬХХѴІП, стр. 603; СЬХХІХ. стр. 504; С1.ХХХ, стр. 506 и ССХЯ, 

стр. 576.
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вая, что пе мѣшало бы перебить ихъ въ видѣ предосто
рожности. Послѣдніе, въ свою очередь, говорили: «Сами 
не знаемъ, кого намъ бояться—козаковъ или поляковъ? мы 
слышели, что одииъ изъ начальииковъ предлагалъ вырѣ- 
зать въ городѣ Русиновъ»! 1) Всеобщій страхъ и бѳзъуря- 
дицу усиливали притомъ сами шляхтичи: пользуясь смя- 
тѳніемъ и бѣгствомъ своей братіи, многіе не прочь были 
поживиться на счетъ отсутствующихъ; одни изъ нихъ, 
узпавъ о бѣгствѣ сосѣдей, перѳодѣвались козаками, напа
дали на ихъ дворы и грабили оставленное имущество; 
другіе приглашали козаковъ на грабежъ, служили имъ 
проводниками и иотомъ дѣлились добычею: иные стара
лись перехватить бѣглѳцовъ и убить ихъвъдорогѣ, угож
дая побужденію личной мести; многіе, когда возстаніѳ на
чинало стихать въ извѣстной мѣстноетя или когда козаки 
удалялись, оиустошивъ ее, врывались по ихъ слѣдамъ въ 
шляхетскіе-зке дворы и маетности и грабили все то, что 
ускользнуло или что было пощажено козаками, а также 
захватывали по дорогамъ бродившнхъ, сосѣдскихъ крѳстьянъ 
и водворяли ихъ въ евоихъ имѣніяхъ 2). Иногда даже воору
женные шляхтичи отлучались отъ земскаго ополченія съ 
цѣлыо ограбить бѣглецовь. Такъ шляхтичи Езерскій и 
Дидковскій оставили лагерь Волынскаго оподчеяія и на
нялись съ десяткомъ всадниковъ конвоировать богатыхъ 
купцѳвъ евреевъ, направлявшихся изъ города Полоннаго 
въ общій таборъ бѣглѳцовъ; но ночью конвойные, будто 
сбившись съ дороги, завели ихъ въ глухой лѣсъ, прогнали

*) Załuski, Т. III, стр. 279. Первия русская вѣдознсти, сгр. 24. Также см. 36 
CLY, стр. 456.

а) См. Ш іі  C L\X X 1I, стр. 509; ССІ, стр. 551; ССѴ, стр. 562; ССХІѴ, стр, 
578; ССХІХ. стр. 596; ССХЧІ, стр. 601; ССХХІІ, стр. 602; ССХХѴІІ, стр. 614 и 
СОХЬУІІ, стр. 658.



отъ возовъ и ограбили богатые товары, яаходившіеся въ 
еврейскомъ обозѣ Д

Межу тѣмъ польское правительство находилось въ 
крайнемъ затрудненіи по поводу козацкаго возстанія; за
нятое войною со Шведами, оно не имѣло удоборазнолага- 
емыхъ военныхъ силъ, отрывать—же часть войска отъ 
главной арміи, и безъ того малочисленной, оно не желало* 
Король обратилъ всѣ усилія на то, чтобы отдѣлаться отъ 
козаковъ нутемъ дипломатическихъ сиошѳній съ Россіѳю.— 
Поручивъ гетманамъ обдумать на досугѣ средства для 
усмдренія козаковъ, король и его совѣтникн еще въ но
ябрь стали особенно усиленно осаждать русскаго послан
ника, князя Долгорукаго, представляя ему, что шведскіе 
сторонники разпускаютъ молву о томъ, якобы козаки под
нялись вслѣдствіе русскаго вліянія: что Самусь действи
тельно присягнулъ на вѣрность царю и что потому необ
ходимо. для успокоѳнія шляхты, чтобы царь, въ доказа
тельство искренности своего союза, принядъ мѣры для 
усмкренія козаковъ. Князь Долгорукій протестовалъ про
тивъ подозрѣній, увѣрялъ канцлера, что царь запретить 
своимъ козакамъ номагать Самусю, обѣщалъ сдѣлать все, 
что будетъ отъ него зависѣть для того, чтобы помочь 
Речи Посподитой. Опъ дѣйствительно отправилъ два письма 
къ Мазенѣ, въ которыхъ сообщалъ гетману разпростра- 
ненные шведскою нартіею слухи н просилъ его принять 
всѣ, зависящія отъ него, мѣры, для того, чтобы ихъ опро- 
вергдѵть. Тѣмъ не менѣе заявленія о вліянін Россіи на1 с

ьозстаніе не прекращались со стороны вѳдьможъ нольскнхъ. 
Самъ гетманъ коронный, Любомнрскій, ноддержнвалъ ихъ 
ложными донесениями королю о томъ, якобы Мазенаготовится 
перейти черезъ Диѣиръ во главѣ всего козацкаго войска въ



помощь Самусю, Въ половинѣ декабря Августъ II обратился, 
письмомъ лично еъ  Петру I, сообщилъ ему слухи о по- 
кровитѳльствѣ, якобы оказываѳмомъ Россіею возставшимъ 
козакамъ, увѣрялъ, что онъ слухамъ вовсе не вѣритъ, но 
тѣмъ не менѣѳ просилъ царя взять на себя усмиреніѳ Ca- 
муся. Въ началѣ генваря онъ отправилъ вторично письмо 
такого—же содѳржанія. Между тѣмъ Петръ I жѳладъ ис- 
креннно успокоить поляковъ, содѣйствіѳ которыхъ въ 
Шведской войнѣ было ему необходимо; 28 декабря посланы 
имъ были грамоты къ Самусю и къ Палію; царь напоми- 
палъ обоимъ свои дружелюбный отяошенія къ Речи По
сполитой, предлагалъ имъ прекракить военныя дѣйствія, 
и, если они чувствуютъ себя въ чемъ-либо обиженными, 
бить о томъ челомъ королю; а между тѣмъ, вмѣсто того, 
чтобы тревожить Речь Посполитую, совѣтовалъ имъ лучше 
обратить оружіе на общпхъ непріятелей—Швѳдовъ. Когда 
грамоты эти были отправлены Мазепою по назначенію, 
то въ отвѣтъ Самусь объявилъ гетману, что война съ По
ляками произошла по ихъ-жѳ винѣ, что козаки не въ 
состояніи выносить претерпѣваѳмыхъ ими отъ шляхты на- 
силій и жестокостей, и что они не могутъ отказаться отъ 
успѣшно начатой, справедливой по ихъ мнѣнію войны ’)• 

Такимъ образомъ королю не удалось достигнуть усми- 
ренія козаковъ Русскими силами, не смотря на крайнюю 
уступчивость въ этомъ дѣлѣ Русскаго правительства; при
ходилось ограничиться собственными средствами, а со
брать послѣднія было не легко. Гетманъ вѳдикій коронный, 
Гіеронимъ Любомирскій, не допускалъ и возможности най
ти достаточное количество войска для усмиренія козаковъ, 
и старался выйти изъ затрудиительнаго положенія околь-

') Со.ювъевъ, Т . XV, стр. 1 6 -1 7 ; X: СЬХХІѴ, стр. 496; Załuski, Т. I II , стр. 
387; 386, 374 в 375. Дервыя русскіл вѣдомоств, стр. 34 в 38.



нымъ путемъ. 13 Ноября онъ доносилъ сенаторамъ, состав
ляв шнмъ совѣтъ корѳлевскій, что онъ пытался унять Са- 
муся путемъ переговоровъ, но что путъ этотъ не наде- 
женъ;—Самусь указываѳтъ на притѣсненія крестьянъ шлях
тичами и на попытку закрѣпостить козаковъ какъ на при
чины войны: и потому, по мнѣнію Любомирскаго, слѣдо* 
вало-бы составить коммисію и поручить ей: раземотрѣть 
жалобы козаковъ и удовлетворить справедливыя ихъ трѳ- 
бованія. Не получая отвѣта отъ сенаторовъ, гѳтманъ со- 
звалъ въ концѣ ноября военный совѣтъ во Львовъ. На со* 
вѣтѣ этомъ, кромѣ Любомирскаго и польнаго гетмана Оѳ- 
нявскаго, присутствовали: русскій воевода, Иванъ Яблонов
о й ;  краковскій воевода, Мартынъ Контскій; кастелянъ 
виленскій, князь Янушъ Вишнѳвецкій и другіе; послѣ-дол- 
гихъ разсужденій паны порѣшили: что, такъ какъ войска у 
Речи ІІосполитой очень мало и оно не можетъ оставить кам- 
наніи начатой нротивъ Шведовъ, то необходимо призвать 
нротивъ козаковъ иноземную помощь п что за пѳю слѣдуѳтъ 
обратиться въ хану, который навѣрпо не откажется при
слать часть орды, если его задобрить значитѳльнымъ по- 
дарвомъ. Но для подарка нужны были деньги, а такъ 
какъ послѣднихъ у Речи Посполитой было еще менѣе чѣмъ 
солдатъ, то паны возложили на гетмана великаго корон- 
наго обязанность достать ихъ гдѣ бы то ни было и отпра
вить къ хану, сами же брались выхлопотать на сѳймѣ 
прпзнаніе Рѣчью Носполитою этого долга.—Любомирскій 
пере даль ностановлѳніе военнаго совѣта на усмотрѣніѳ 
сенаторовъ. пояснняя притомъ, что войска у Речи Носпо- 
литой дѣйствитѳльно очень мало, что онъ не получаетъ де- 
яегь для нрокормленія и жалованія и для этого количества, 
и что потому приходиться прибѣгнуть къ татарамъ, какъ 
къ печальной но необходимой крайности» Эти соображенія 
гетмана были встрѣчены сенаторами и ѳбществвиъ съ по-



и з
дозрлтелъностыо. При всеобщемъ тогда отсутствіи или 
шаткости политическихъ и гражданскихъ убѣждеяій въ 
шляхетскомъ общѳствѣ, при постоянной готовности пере
ходить, соображаясь съ внушеніями личнаго разсчета, на 
сторону враговъ, при возраставшей съ каждымъ днемъ 
силѣ магнатовъ, которые, пользуясь своимъ зпаченіемъ 
и богатствошъ, закупали голоса шляхты на сеймахъ и 
обращали такимъ образомъ въ реторическую фразу, ли- 
шѳнную дѣйствительнаго смысла, пресловутое шляхетское 
равенство, въ виду бѳзпрестанныхъ иптригъ, возиикавшихъ 
всдѣдствіе честолюбія магнатовъ, доводившихъ нерѣдко до 
междуусобной войны и до призванія въ помощь различ
ными партіями иноплеменниковъ,— подозрительность въ 
средѣ шляхты была сильно развита; каждый чувствовалъ 
по себѣ на сколько легко онъ рѣшплся бы на государствен
ную измѣну изъ за лдчнаго интересса и потому, при каж- 
домъ случаѣ, подозрѣвалъ въ измѣнѣ всѣхъ окрухающихъ. 
Первая мысль, при появленіи каждаго иоваго бѣдствія, 
побуждала всякаго шляхтича искать при айны его въ ин- 
терѳсахъ и проискахъ какой нибудь собственной партіи 
и приписывать честолюбію какого нибудь магната всякую 
общественную невзгоду. Неизвѣстпо съ какою дѣлью, у 
Любомирскихъ давно уже существовали дружелюбный сно- 
шенія съ Паліемъ. Самъ Палій нѳрѣдко похвалялся, мо- 
жетъ быть съ умысломъ разсчитывая на подозрительность 
шляхты, что онъ возлагаѳтъ болынія надежды на покро
вительство и сочувствіе Любомирекихъ *). Шляхта кіев- 
ская и подольская, досадовавшая на небрежность, съ ко
торою правительство относилось къ тяжелой для дворянъ 
козацкой войпѣ, подозрѣвала, что причина мнительности 
правительства лежитъ не столько въ отсутсвіи средствъ



для войны, сколько въ измѣнѣ и покровитѳльствѣ, ока- 
зываемомъ козакамъ со стороны вѳликаго короннаго гет
мана; многіе сенаторы раздѣляли подозрѣнія шляхты 
и даже, разлространяли ихъ на самаго короля. Въ за- 
пискахъ, оставленныхъ однимъ изъ сенаторовъ, авторъ 
положительно утверждаетъ, что «козацкія возстанія Са
муся и Палія произошли вслѣдствіо подстрекательства 
короля и при содѣйствіи рода Любомирскихъ» '). Вслѣд- 
ствіе такого взгляда, сенаторы, получивши донесенія гет
мана, сочли ихъ доказательствомъ нзмѣны; они отвѣтили 
ему: «Что они приходятъ въ изумленіе и не могутъ по
нять, какимъ образомъ успѣли козаки развить безпрѳпят- 
ственно до столь обширныхъ размѣровъ предпріятіе, на
чатое почти съ ничего; они не желаютъ догадываться ис
точника зла, но глубоко убѣждены, что отправка коммисіи 
къ козакамъ не приведетъ ни къ какому результату и 
только подасть имъ поводъ возобновить дерзкія требованія, 
заявленные ими еще во время Гадяцкой коммисіи. Сенаторы 
не согласны также и на нризваніе татаръ; эта мѣра на
рушить договоръ съ Турціею и укажетъ Крымнамъ путь 
къ возобновленіго набѣговъ. Они предписываютъ гетману 
отозвать хоругви, отправленный имъ противъ Шведовъ въ 
Великую Польшу, и направить ихъ въ Украину, обѣщаютъ, 
что жалованіе будетъ уплачено королемъ; но, прибавляготъ 
они, хорошо сдѣлаешь ваша милость если откажешься отъ 
начальства въ походѣ въ пользу польнаго гетмана, Адама 
Сенявскаго» 2). Самъ Сенявскій давно набивался на этотъ 
походъ. Честолюбивый, жадный къ власти и деньгамъ, 
искустный въ составленіи интригъ, Сенявскій былъ глав- 
нымъ разпространителемъ слуховъ объ измѣнѣ Любомир-

')  Записки минскаго всеводы Криштофа Завиппг, стр. 368,
*) Załuski, Т . Ш , стр. 315, 832; 335 и 336.



скаго; получивъ въ маѣ 1702 года должность польнаго 
гетмана, онъ чувствовалъ необходимость доказать въ на- 
чалѣ-же поприща свои военныя способности какимъ ни
будь замѣчательиымъ нодвигомъ. Онъ считалъ для эт.ой 
дѣли гораздо болѣе удобнымъ полемъ войну съ нестрой
ными, идохо вооруженными толпами крестьянъ, чѣмъ съ 
испытанною и побѣдоносною Шведскою арміею. Потому 
и хлопоталъ о порученіи ему похода на Украину съ ча
стью короннаго войска. Еще до полученія начальства онъ 
отправился къ границамъ Волыни, старался заявить свою 
дѣятельность и собрать какія нибудь военныя силы; онъ 
уговаривалъ пановъ вручить ему надворныя хоругви и 
хвалился, что успѣетъ усмирить козаковъ весьма скоро. 
Но такъ какъ войска у него не было, то вся его дѣятель- 
ность ограничивалась пока разъѣздами по крѣиостямъ, 
громкими рѣчами и интригами противъ Любомирскаго, 
съ цѣлію оттянуть у него часть войска. Въ такомъ поло- 
женіи затянулось время до начала декабря *). Тогда Се- 
нявскій былъ назначеяъ гдавнокомандугощимъ въ пред- 
стоящемъ походѣ нротивъ козаковъ. Онъ немедленно издалъ 
универсалъ, которымъ сзывалъ всѣ, нредоставленныя въ 
его распоряженіе, войска въ свой лагерь подъ Брежаны. 
Но войско сходилось медленно и количество его оказыва
лось недостаточнымъ, потому Сенявскій долженъ былъ под
жидать дѣлый мѣсяцъ, пока собрался съ силами; кромѣ 
хоругвей короннаго войска въ помощь Сенявскому отправ
лены были надворныя хоругви тѣхъ пановъ, имѣяія ко- 
торыхъ пострадали пли были угрожаемы козадкимъ возста- 
ніемъ; воевода кіевскій—Іосифъ Нотодкій, староста Хмѣль- 
нидкій — Яковъ Нотоцкій, кастеляяъ виленскій — князь 
Янушъ Вишневецкій, прислали болѣе или менѣѳ значи-

*) Załuski, Т. III, стр. 279 и 832; Первыя русскія вѣдомости, стр. 19, 88 и 45,
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тельные отряди; гетманъ польный литовскій, князь Ми- 
хаилъ Вшпневецкій, отрядилъ въ помощь Сенявскому часть 
литовскаго войска; дворяне воеводства волынскаго отдали 
въ его разпоряженіе вооруженную ими милицію и обеща
ли, въ случае надобности, содействовать ему погодовнымъ 
оподченіемъ; наконецъ Любомирскіе, чувствовавпгіе не
обходимость опровергнуть подозрѣнія о сношеніяхъ ихъ 
съ козаками, приняли горячее участіе въ войнѣ. Гетманъ 
вѳликій коронный сверхъ обѣщанныхъ хоругвей прислалъ 
Сенявскому артиллерію коронную нодъ начальствомъ ге
нерала Брандта; два другіе члены этого рода: Юрій До.- 
миникъ, подкоморій коронный; и Юрій, обозный коронный, 
собрали въ Дубнѣ всѣ надворныя хоругви свои и своихъ 
родствѳнниковъ, набрали наскоро новшя и отправились 
также въ лагерь Сѳнявскаго х). Наконецъ въ половинѣ ген- 
варя 1703 года двинулся въ ноходъ Сѳнявскій. Ему прѳд- 
посданъ былъ королѳвскій универсалъ къ Самусю, полко- 
вникамъ, старшине козацкой и всему товариству, въ ко
торомъ король предлагалъ имъ прекратить военныя дѣй- 
ствія, разойтись по домамъ и представить мирнымъ пу- 
тѳмъ на королевское усмотреніе свои обиды и домагатель- 
ства2).

Проникнувши въ Нодольѳ, Сенявскій увпдѣлъ, что па- 
ническій страхъ шляхты слишкомъ преувеличилъ силу 
козацкаго возстанія. Число всѣхъ козаковъ не превышало
12,000 человѣкъ и тѣ были разсѣяны мѣлкими отрядами 
по. всей Подоліи и Брацлавщинѣ; правда, крестьяне повсе
местно избили или прогнали пановъ и евреѳвъ, ио они не 
были слишкомъ многочисленны и не представляли вовсе

') Załuski, Т , ПТ, СТр: 440 , 452, 512 и 515; Первыя русскія вѣдомости; стр. 
21 и 45; Otwinowski, стр. 42; также см. №№: СЬХХУІ, стр. 499; СЬХХХІУ, стр. 513 
и СЬХХХѴІІІ, стр. 524.

2) Załuski, Т . III, стр. 375.



вооруженной силы. Области эти только что стали заселиться 
нослѣ 1699 года и крестьянское народонаселеніе было въ 
нихъ весьма жидко; иритомъ крестьяне, избавившись отъ 
пановъ* возвратились по большей части на зиму по до
мажь, считали дѣло покончѳниымъ и не помышляли о не
обходимости отражать новое польское нашѳствіѳ. Ктому 
между предводителями отдѣльныхъ козацкихъ отрядовъ и 
полковъ не было никакой общности дѣйствій: они друтъ 
съ другомъ не сносились, каждый дѣйствовалъ на свою 
руку самостоятельно, легкость одержанной побѣды сдела
ла ихъ беспечными; они разошлись на зимнее время по 
селамъ на квартиры и помышляли о возобновленіи воѳн- 
ныхъ дѣйствій только весною. Гіоявленіе польскаго вой
ска застало козаковъ въ расплохъ. Сенявскому предстояло 
вмѣсто военной кампаніи, совершить церемоніяльное ше- 
ствіе, едва прерываемое нѣсколькими ничтожными стыч
ками. Слабые отряды козаковъ, попавшіеся на пути поль
скому войску подъ Коястантиновомъ, Межибожемъ, Винни
цею, были разсѣяны безъ труда. Самусь пытался отстоять 
Немировъ, но силы его были слишкомъ ничтожны—онъ 
былъ разбитъ и бѣжалъ въ Богуславъ; козаки, оставшіе- 
ся въ Немировѣ, очистили крѣпость и удалились въ Брац- 
лавъ. Поляки преслѣдовали ихъ, но козаки очистили и 
этотъ городъ, отступили поспѣшно къ Ладыжину, бросивъ 
даже на дорогѣ пушки, увезенныя ими изъ Нѳмирова. Іосифъ 
Потоцкій и Янушъ Вишневецкій со всею конницею послѣ- 
довалп за ними до Ладыжина; здѣсь только встрѣтили по
ляки серьезное сопротивдѳніе. Въ Ладыжинѣ заперся пол- 
ковникъ Абазинъ и, вмѣстѣ съ отрядомъ, пришедшимъ изъ 
Немирова, успѣдъ собрать до 2,000 людей; онъ выщѳлъ 
на встрѣчу полякамъ. Завязалась сильная сѣча, но поля
ки были значительно многочисленнѣе; Абазинъ былъ окру- 
женъ и, посдѣ отчаянной защиты, потерявъ почти 3/4 своего



отряда, онъ былъ взятъ въ плѣнъ. Поляки сожгли Лады* 
жинъ и пѳрерѣзали жителей. Между тѣмъ Сенявскій отпра
вился съ пѣхотою въ Шарогродъ и, остановившись лаге- 
ремъ, разсылалт. во всѣ стороны команды для истреблѳнія 
разсѣянныхъ козацкпхъ и крестьянскихъ отрядовъ. Между 
тѣмъ козацкіе предводители и крестьянскія ополченія дѣй- 
ствовали каждый за себя и искали спасенія разными пу
тями: полковникъ Шиакъ отодвинулся къ Каменцу и во- 
желъ заблаговременно въ сношенія съ комендантомъ этой 
крѣпостп; въ письмѣ къ нему онъ утвѳрждалъ, что онъ 
желаетъ остаться вѣрнымъ королю и Речи Посподитой и 
что въ столкновеніе со шляхтою онъ пришѳлъ случайно, 
вслѣдствіе необходимости заступиться за крѳстьянъ, слиш- 
комъ сильно угнетаемыхъ панами въ нѣкоторыхъ имѣ- 
ніяхъ; онъ былъ оставленъ поляками въ покоѣ и удалил
ся съ свопмъ полкомъ за Днѣстръ. Полковникъ Дубина, 
тѣснимый подкоморіемъ короннымъ, Любомирскимъ, отсту
пить также къ Днѣстру, переправился черезъ эту рѣку у 
Рашкова и ушелъ въ Молдавію; прпмѣру его послѣдовали 
многіе другіе мѣлкіе отряды и цѣлыя толпы поднѣстрян- 
скихъ крестьянъ, къ которымъ возвратились теперь паны 
и стали производить разслѣдованіе о участіи ихъ въ воз- 
станіи; такимъ образомъ, по совѣту полковника Скорича, 
перешли за Днѣстръ жители цѣлыхъ городовъ и волостей: 
Еалюса, Ушицы, Могилева, Лоевецъ, Козлова, Лятавы, 
Лаековѳцъ, Ярышева, Жванца и другихъ; многимъ отря- 
дамъ удаюсь перебраться къ Палію въ Украину, иные 
окапывались въ лѣсахъ и на островахъ рѣки Буга и до
рого продавали жизнь полякамъ ’).

*) Первыя русскія вѣдомости стр: 23, 65, 78, 80, 83, 92 и 109— 110; Załuski, 
Т  ІР , стр, 416. См. также Ш :  С ІД Х Х У І, стр. 621, СХСѴІ, стр. 536 н ССѴІ, 
етр. 561.



Между тѣмъ Сенявскій и другіе предводители доль
ш е  начали судъ и расправу надъ побѣжденныии: Абазинъ 
былъ посаженъ на колъ; всѣ козаки, взятые съ оружіѳмъ 
въ рукахъ, были казнены смертью; ихъ сажали на колъ, 
вѣшали, сбрасывали съ высоты на острые крюки и т. д. 
Жители всѣхъ городовъ и селъ, оказавшихь сопротивленіѳ 
полякамъ, были перерѣзаны поголовно. По дрѳдложѳнію 
Іосифа Потоцкаго, воеводы кіевскаго, всѣмъ крѳстьянамъ, 
заподозрѣннымъ въ участіи въ возстаніи, и ихъ семей- 
ствамъ приказано было отрѣзывать лѣвое ухо; «заклей
мили ихъ такимъ образомъ болѣе 70,000> говоритъ полякъ 
современникъ, вѣроятно сильно преувеличивая цыфру, чтобы 
придать болѣе значенія одержанной побѣдѣ.—Наконецъ 
окончательное разслѣдованіе о личномъ участіи крестьянъ 
въ возстаніи и наказаніе виновныхъ поручено было по
дольской шляхтѣ, которая сразу усердно принялась за дѣло; 
шляхтичи захватывали въ своихъ селахъ тѣ личности, ко
торый имъ казались подозрительными, сажали ихъ въ тюр- 
му, изтязали, казнили смертью или стрѣляли въ нихъ при 
встрѣчѣ. Гродскіе суды приговаривали собща къ смерти или 
къ бесчестію дѣлыя села; ваконецъ, на сеймикѣ подольскаго 
воеводства, 27 марта, постановлены были общія мѣры нака
зами крестьянъ: всѣ прежнія слебоды сокращены были до 
одного года и, по истиченіи его. крестьяне обязаны были 
исполнять барщину; притомъ въ наказаніе за участіе въ воз- 
станіи постановлено было конфисковать весь скотъ у кресть- 
янъ на пространствѣ дѣлаго воеводства *)• Но месть шляхты 
вскорѣ нашла естественныя границы въ личномъ интѳ- 
ресѣ: — «паны не хотѣли опустошать собственный сода»

’) Ofwinowski, .стр. 42; Первыя русск’я вѣдомости, стр. 88; Załuski, Т . II I , стр. 
465. P ikulski—Sukcess, albo histor.ja uniwersalna, стр. 765. Соловьевъ, Т. XV, стр. 22. 
Также см. СХСП, стр. 631; ССШ, стр. 657; ССІХ, стр. 670 и ССХѴІ, стр. 686.



говорить Отвиновскій, чтобы не лишиться рабочихъ силъ; 
и потому многіѳ шляхтичи старались уже въ самомъ раз- 
гарѣ репрессалий выгородить своихъ крестьянъ отъ отвѣт- 
ствѳнности. Некоторые изъ нихъ стали судебнымъ норяд- 
бомъ оправдывать своихъ крестьянъ, сваливая всю вину 
на крестьянъ сосѣднихъ имѣній; по словамъ хаждаго изъ 
нихъ только ихъ крестьяне одни не участвовали въ воз- 
станіи, напротивъ того противудѣйствовали ему, помагали 
усмирять и разсдѣдовать участниковъ движенія; другіе бра
ли своихъ крестьянъ на поруки и даже, въ случаѣ ареста 
ихъ сосѣдями, насильно ихъ освобождали; третіе, наконецъ, 
не смотря на ностановлѳніе сеймика, открывали въ своихъ 
селахъ продолжительные сроки слободъ и, также вопреки 
постановивши) сеймика, дозволяли въ нихъ селиться кресть- 
янамъ обвинѳннымъ въ участіи въ возстаніи. Тавимъ обра- 
зомъ личный интересъ шляхты бралъ перевѣсъ надъ сосло- 
внымъ настолько, насколько сословный пересиливадъ въ 
тогдашней шляхетской средѣ общественное благо; и на этотъ 
разъ личный интересъ согласенъ былъ съ чувствомъ гуман
ности—1). Но совершенно иныя чувства высказывала шлях
та по отношѳнію къ тѣмъ крѳстьянамъ, которые бѣжали 
изъ селъ и на' которыхъ рабочія силы не могли разсчи- 
тывать владѣльцы: о поимкѣ ихъ и казни, а еще болѣѳ о 
водвореніи бѣглецовъ на прежнія мѣста жительства шляхта 
хлопотала безотступно. Такъ, вслѣдствіе перехода значитель
ного числа народонаселенія въ Молдавію, подольская шля
хта открываетъ цѣлый рядъ сношеній съ господаремъ Мол
давскими Константиномъ Дукою. По ея прозбѣ коронный гет
манъ, Любомирскій, немедленно послѣ усмирѳнія возетанія, 
отправилъ къ господарю письмо, въ которомъ, напоминая

>) См. Ш :  СХСШ, стр. 532; СХСѴІІ, стр. 538; СХСѴІІІ, стр. 539; ССѴІІ, 
стр. 5€6у ССХІ, стр, 574; ССХХХѴІ, стр. 631 и COXLYI, стр. 652.



ему данное обѣщаніе—не принимать бунтовщиков® под® 
свое покровительство, просилъ выдавать бѣглыхъ кресть
янъ и козаковъ по требованію подольской шляхты, для 
произведѳнія надъ ними суда и для примѣрнаго ихъ на- 
казанія.—Вслѣдъ затѣмъ сеймикъ воеводства подольскаго 
отправилъ къ господарю пословъ съ такимъ-же требова- 
ніемъ; дворяне составили при этомъ пойманный списокъ 
начальников® козацкихъ и тѣхъ мѣстностей подольских®, 
изъ которыхъ крестьяне бѣжали за Днѣстръ, указывали 
мѣста пребыванія въ Молдавіи бѣглецовъ и просили го
сподаря выдать всЬхъ въ спискѣ поимениоваиныхъ и виредъ 
не принимать въ Молдавію перебѣжчиковъ изъ Подоліи. 
Дука отвѣтилъ сеймику, что онъ готовъ удовлетворить 
требованіямъ шляхты, но при соблюденіи извѣстныхъ усло
вий: что онъ ирикажетъ выдать перебѣжчиковъ только въ 
такомъ случаѣ, если польское правительство выдастъ ему 
всѣхъ МоЛдаванъ, скрывающихся въ Речи Посполитой; что 
онъ распорядится о тѳмъ, чтобы не допускать селиться въ 
Молдавіи подолъскимъ крестьянам® только тогда, когда 
поляки перестанут® вербовать Молдаван® въ свое войско 
и заманивать ихъ въ Подолье- на слободы. До псполнѳнія 
же этих® условій господарь обѣщалъ судить у себя всѣхъ 
перебѣжчиковъ, принимавших® участіе въ возстаніи, если 
шляхетскіе депутаты докажут® справедливость своих® обви- 
неній перед® его судом®. Немедленно послѣ полученія 
этого отвѣта дворяне подолье кіе отправили депутацію къ 
господарю; въ инструкціи депутатам® поручено было пред
ставить Дукѣ, что въ числѣ людей, бѣЖавшихъ въ предѣлы 
Молдавіи, находится гораздо болѣе невинных®, чѣмъ ви
новных® и что шляхта настаивает® гораздо болѣе на воз
врат® первых® со всѣмъ ихъ имуществом®, чѣмъ на казнь 
вторых®. Вѣроятнѳ и это посольство не привело къ желан
ной цѣли, потому что долго еще встрѣчаемъ примѣры бѣг-



ства крестьянъ подольскихъ за Днѣстръ и нападеній, про* 
изводиыыхъ ими оттуда на прежнихъ своихъ вдадѣль- 
цевъ ')•

Усмирѳніе крестьянскаго возстанія въ Подольи и Брац- 
лавщинѣ не составляло еще далеко окончанія козацкой 
войны. Самусь и Искра еще дерхалнсь въ южной Украднѣ; 
ІІалій занималъ Бѣлоцерковщнну н кіѳвское Полѣсіе до 
рѣки Уши и не только не помышлялъ о сдачѣ, но, напро- 
тивъ того, еильно укрѣплялъ Бѣлую Церковь. «У Палія 
ежедневно 500 лнщѳй работаѳтъ въ Бѣлой Церкви надъ 
укрѣнленіемъ фортификаціи, нисалъ Потоцкимъ ихъ ко- 
респондентъ,—онъ нанолнилъ водою рвы не только около 
замка, но и около посада; онъ отличается предъусмотри- 
тельностью и хотя гультай, хлопъ и пьяница—онъ раз- 
торопенъ и имѣѳтъ надежду отстоять городъ 2)». Сеняв- 
скій нонималъ, что рѣшительное иоражѳніѳ козаковъ ио- 
слѣдуетъ только тогда, когда взята будетъ Бѣлая Церковь 
и изгнанъ Палій, но онъ не жѳлалъ предпринимать этого 
подвига—ему бы пришлось имѣть дѣло съ опытнымъ вож- 
демъ, хорошо приготовившимся къ защитѣ и обладающимъ 
довольно благоустроѳннымъ войскомъ и сильною крѣностью. 
Между тѣмъ легкими подвигами, совершенными имъ надъ 
бѳспѳчнымъ Самусемъ и надъ безоружными почти и за
хваченными въ расплохъ подольскими крестьянами—онъ 
достигъ своей цѣлп, ирославленъ был?, шляхтичами какъ 
побѣдитель «козацкой гидры> и укротитель «безбожнаго 
хлопскаго своеволія». Сенявскій не хотѣлъ компромити- 
ровать своего успѣха походомъ, исходъ котораго казался 
ему сомнитѳльнымъ. Потому онъ доносилъ королю: «что 
въ Украинѣ все смирно и тихо; что шляхтѣ доставлена

*) См. jW s: CC, стр. 560; ССІѴ, стр. 558; ССѴШ, стр. 567; ССІХ, стр. 570 и 
CCLII, стр. 668

2) См. № ССХУІИ, стр. 595.



полная безопасность, потопу что козаки такъ сильно наказа-
ны, что вредъ головы столь высоко поднять йѳ могутъ, какъ 
прежде; что польское жѳлѣзо подавило пожаръ бунта столь 
успѣшно, что и слѣдовъ отъ него не осталось О»- Не обра
щая вниманія на прѳдставлѳнія шляхты подольской и кіев- 
ской, просивпшхъ: первая объ оставлѳніи частя войска въ 
воѳводствѣ, для безопасности отъ поваго вторжѳнія ко
заковъ; вторая—о военной помощи для возвращѳнія свойхъ 
имѣпій, такъ какъ кіевскіе шляхтичи изгнаны козаками 
на Волынь п не могуть даже проникнуть въ свое воевод
ство 2), Сѳпявскій объявилъ дѣло съ козаками совершенно 
поконченнымъ и, подъ предлогомъ что для Речи Поспо
литой нужнѣѳ войско въ войнѣ со ШвеДами чѣмъ возврат! 
Бѣлой Церкви, онъ оставилъ Подолье и отправился съ вой- 
скомъ во Львовъ, а оттуда въ глубь Польши 8). До ухода 
своего, желая успокоить подольскую шляхту и принаравли- 
ваясь къ ея интересамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ желая докумен
тально доказать полное усмирѳніе козадкаго возстанія, онъ 
издалъ 24 февраля амнистію для прннимавшихъ участіѳ въ 
возстаніи крестьянъ. Въ амнпстіи этой сказано было: < козаки 
усмирены оружіемъ, а виновники и предводители понесли 
уже должное наказаніе; многіе-же изъ оставшихся въ жи- 
выхъ, были захвачены мятежемъ нротивъ воли ипослѣдовали 
впачалѣ неохотно за возмутителями, тѳперъ-жѳ искренно 
раскаиваются въ бѣдствіяхъ, причинѳнныхъ ими отчеству, 
безоружные блуждаютъ по лѣсамъ и воздыхаютъ о воз-

*) Первый русскія вѣдомости, стр. 127 и 139. Załuski, Т . П І, стр. 490.
*) См. Ж к СХСУІ, стр. 637 и ССП, стр. 663.
8) Первыя русскія вѣдомости, втр. 98.—Впрочемъ Сенявскій ивбѣгадъ тщательно 

стодкновеній со Шведами и вошедъ даже въ тайныя сношенія съ Кардомъ ХП; впослѣд- 
ствіи онъ старался перебить престолъ у Лещинскаго и опустошалъ долгое времк воевод
ства, не поддерживавшія его притязаній на корону. (Bartośzewicz—G alerja Hetmanów— 
Adam Sieniawski).



вратѣ въ прежнія жидшца... Речь Посполитая, желая по
ложить Еонецъ ихъ бѣдствіямъ, различая невинного отъ 
вииовиаго и стараясь прѳдъотвратить совершенное истре- 
бленіѳ народа и полное запустеніе селъ, которое обрати- 
лось-бы ко вреду ихъ-жѳ владѣльцевъ, обѣщаѳтъ прощеніѳ 
и полное забвѳніѳ преступленій всѣмъ тѣмъ, которые воз
вратятся къ своимъ господамъ» *). Наконецъ, 18 марта Се- 
нявскій издалъ увивѳрсалъ къ отрядамъ войска, оставля- 
ѳмымъ имъ въ Нодольи, въ которомъ, объявляя о своѳмъ 
уходѣ, предписнвалъ жолнерамъ прекратить преслѣдованіѳ 
крѳстьянъ и грабежи селъ, производимые подъ предлогомъ 
усмирѳнія козацкаго возстаніи, такъ какъ возстаніе это 
окончательно уже усмирено и наказано 2).

Послѣ ухода польскаго войска, весь 1703 и половина 
1704 года прошла въ спокойствіи. Еозацкіѳ полковники 
прекратили наступательное движеніе на Ноляковъ и огра
ничились устройствомъ и укрѣплѳніѳмъ областей, бывшихъ 
уже у нихъ въ рукахъ. Еакъ Палій въ Бѣлой Церкви, такъ 
Самусь въ Богуславѣ и Искра въ Еорсунѣ укрѣпляли 
свои города, разширяли посѳленія. Очевидно они не отка
зывались отъ разъ предвзятаго намѣренія, только собира
лись съ новыми силами 3). Но между тѣмъ какъ Самусь 
и Искра, потерпѣвшіе недавно пораженіѳ, дѣйствуютъ не- 
самоувѣрѳнно, отказываются отъ всякой иниціятивы и 
бѳзпрестанно осаждаютъ Мазепу, то просьбами о принятіи 
ихъ подъ свой рейментъ, то домагательствомъ жалованія 
для своихъ полковъ, Падій, значительно усилившійся взя- 
тіемъ Бѣлой Церкви, окончатѳльнымъ захватомъ кіѳвскаго 
Нолѣсья и признаніѳмъ своей власти въ части Брацлав-

ł) Załuski, Т . III, стр. 416—417. 
а) См. № CCYI, стр. 864.
*) Содовьевъ, Т . XV, стр. 89,



щины и въ днѣстровомъ Побережьи, сознаетъ, что время 
соединѳнія съ Россіѳю еще не пришло, что, налротивъ 
того, тѣсный союзъ Россіи съ Польшев) нротивъ Шведовъ 
составляетъ самый неудобный момѳнтъ для прѳдложеній 
нодобнаго рода, и потому онъ ихъ не возобновляѳтъ, а 
старается всякія предложенія объ изъявленіи имъ покор* 
ности королю, какъ со стороны Польши, такъ и со сторо
ны Россіи, отклонить подъ всевозможными предлогами и 
затянуть время, не выпуская изъ рукъ того, что разъ уже 
отнято было отъ Поляковъ. Въ кіевскомъ Полѣсьи онъ продол- 
жалъ распоряжаться въ шляхетскихъ имѣніяхъ и не до- 
пускалъ возвращаться въ нихъ владѣльцамъ; шляхтичи 
воеводства кіевскаго, потерявъ всякую надежду на номощь 
гетмановъ, должны были смириться пѳрѳдъ Паліемъ. Въ 
іюлѣ 1703 года они отправили къ нему депутацію и про
сили позволѳнія «безопасно возвратиться въ свои имѣнія 
и собираться на публичные съѣзды для совѣтовъ объ 
общественныхъ дѣлахъ, на которыхъ обязываемся не пред
принимать ничего враждебнаго для пана полковника» *)• 
Въ Подоліи онъ примѣннлъ способъ дѣйствія, испытанный 
имъ нѣкогда въ Полѣсьи; онъ, не производя общаго напа- 
денія, пользовался каждымъ удобнымъ случаѳмъ, чтобы 
водворить свою власть въ той или въ другой мѣстности 
по Бугу и Днѣстру; сами крестьяне, послѣ ухода ноль- 
скаго войска, не рѣдко признавали надъ собою власть Па- 
лія и изгоняли польскія хоругви, оставленныя разными 
панами для охраны ихъ имѣній. Такъ въ Стрижавкѣ жи
тели, по совѣту священника, ударили въ набатъ, напали на 
жолнеровъ и выпроводили ихъ изъ мѣстечка, отнявъ у нихъ 
лошадей и оружіѳ. Изъ Ягорлицкаго староства жолнеры 
должны были бѣжать, прѳслѣдуѳмые мѣстными жителями



l.se
да рнзстонній % миль. Иъ Х,м$дьнинкомъ староствѣ крестья
не не давали свободнаго прохода хоругвямъ, били жол- 
неровъ и грабили ихъ обозы. Въ Ладыжинѣ жители при
звали на помощь изъ Умани 2ѲО Паліевыхъ козаковъ и 
прогнали расположившаяся на зиму хоругви О- Укрѣпдяя 
такимъ образомъ медленно но постоянно свои силы, Па- 
лай въ тоже время старался создать, по мѣрѣ возможности, 
многочисленное и стройное войско. Къ нему являлись зна
чительные отряды запорожцѳвъ, зазываемые нодъ предло- 
гомъ походовъ на Татаръ 2); самая голудьба принимала 
стройный видъ и превращалась въ правильные козацкіѳ 
полки. Тотъ-жѳ свящѳнникъ Лукьяновъ, на котораго «Па- 
ліивщина» полу нагая, оборванная и бездомная произвела 
было столь невыгодное впечатлѳніе, проѣзжая на обрат- 
номъ пути, па истеченіи почти двухъ лѣтъ, восхищается 
многочисленностью, военною ловкостью, богатствомъ убран
ства и вооружения Паліѳвыхъ козаковъ и расказываетъ, 
какъ. одно изъ нріятныхъ воспоминаній, о гостѳпріимномъ 
пріѳмѣ, оказанномъ въ Паволочи проѣзжимъ московскимъ 
вупцамъ въ отсутствіи Палія его женою 3).

Между тѣмъ Поляки, не находя возможности вытѣснпть 
оружіемъ Палія, по прежнему возобновили, только съ 
большею силою, натискъ на него поСрѳдствомъ диплома- 
тическихъ сношеній съ Россіею. Польское правительство 
опять обратилось въ Царю и гетману Мазепѣ съ обычны
ми прѳдставлѳніями о невозможности вести успѣшно вой
ну противъ ПІвѳдодъ вслѣдствіе безпокойства причиняв- 
маго козаками и съ просьбою усмирить ихъ возстаніе. 
Цетръ I отвѣчалъ письмомъ отъ 25 февраля 1703 г. ко-

■) См. Ш :  ССХХТІ, стр. 612; ССХХУПІ, стр. 616; ССХХХ, стр. 619; ССХХХІ: 
стр. 622 и CCXXXIV, стр. 627.

*) Первыя русскія вѣдомости, отр. 184.
8) Лукьяновъ, путешеѳтвіе въ св, землю, стр. 10&
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ролю Августу, онъ объяснялъ, что подвластные ему воз#' 
eh въ возстаиію не причастны, что онъ приказалъ занрѳ- 
тить имъ подъ страхомъ смертной: вазнн отправляться на 
правый бѳрѳгъ Днѣлра; что Иалій и Оамусь—подданные 
короля и царь не имѣетъ права посылать имъ расноряже- 
ній,. что. тѣмъ не меаѣѳ онъ посылалъ имъ и посыдаѳтъ. 
еще увѣщательныя грамоты съ совѣтомъ прекратить НФ 
иріятельскія отношѳнія къ Речи Поспѳлитой. (Дѣйстви1 
тельно того-же числа отправлены были Самусю и Палію 
новыя царскія увѣщательныя грамоты) *). Въ тоже время 
Мазепа, въ свою очередь побуждаемый какъ царскими 
приказаніями, такъ и отношѳніями польскпхъ властей, 
долженъ былъ отписываться на всѣ стороны и предпри
нимать снопіенія съ Паліемъ съ цѣлыо подчинить его по- 
лякамъ—задача и невозможная и нежелательная по миѣ- 
нію самаго Мазепы. Такъ 20 февраля онъ отвѣчалъ на 
пространную ноту, присланную ему польскими гетманами. 
Онъ увѣрялъ ихъ, что возстаніе произошло помимо вѣдо- 
ма и воли какъ Царя, такъ и его, Мазепы; что если Са
жусь и Лалій и приняли титулъ полковяиковъ войска 
Его Царскаго Величества, то они сдѣлали это самовольно, 
не испросивъ на это ничьего соглаеія; что Царь прика- 
зивалъ имъ уже нѣсколько разъ смириться и что добился 
отъ нихъ обѣщанія не возобновлять нападенія на Волынь 
и на Подолье; что Мазепа устрашаѳтъ безпрестанно обоихъ 
полковниковъ царскимъ гнѣвомъ, но не въ сила.хъ-же онъ 
принудить Палія къ сдачѣ Бѣлой Церкви; что, наконецъ, онъ * 
находитъ неудобнымъ арестовать, по желанію польскихъ 
гетмановъ, имущество Палія, находящееся въ Кіевѣ2) Между

]) Załuski Т . III, стр. 422 и 436. Чтенія въ Императорскомъ обществѣ исторіц 
в древностей при Московскомъ универс. 1S59 г., кн. 1. отдѣдъ 2, стр. 39 & Ą0. 

s) Załuski, Т . III, стр, 400.



тѣмъ въ еношеніяхъ съ русскимъ правительствомъ Мазе
па высказывался нѣсколько яснѣѳ; въ виду шаткаго поло- 
женія Палія, стрѳмящагося къ Россіп и отталкиваѳмаго 
ея правительствомъ, онъ считалъ возможнымъ воспользо
ваться времѳнѳмъ для привѳденія въ исполненіѳ свопхъ 
цѣлей; зная и положеніѳ дѣлъ и стойкость Палія, онъ чув
ствовала, что ни Палій не захочѳтъ никогда добровольно 
покориться Полякамъ, ни у Поляковъ не будетъ, по край
ней мѣрѣ долго еще, достаточныхъ силъ для того, чтобы 
его сломить; по призыву обѣихъ сторонъ русское прави
тельство, раньше или позже, должно будетъ порѣшить дѣ- 
ло вмѣшательствомъ, отъ котораго оно до сихъ поръ воз
держивалось, опасаясь съ одной стороны нарушить необ
ходимый для шведской войны союзъ съ Поляками, съ дру
гой стороны—рѣзкймъ поступкомъ оттолкнуть отъ себя 
симпатію южно-русскаго народа и собственными руками 
предать Полыпѣ край, естественно стрѳмившійся къ соеди
ненно съ восточною половиною Малороссіи и возлагавшій 
всѣ свои надежды на Русскую помощь. Но вмѣшательство 
русскаго правительства было нѳизбѣжно: обѣ стороны при
зывали его и оставаться долго въ двусмысленномъ поло- 
жѳніи было невозможно. Русское правительство могло, 
отважившись наконѳцъ сдѣлать рѣшительный шагъ, вы
брать одно изъ двухъ: или принять Палія подъ свое по
кровительство, или изгнать его въ угоду Полякамъ; въ 
пѳрвомъ случаѣ Палій поступилъ-бы подъ рейментъ Ма- 
яепн, но Мазепа этого не желалъ. Палій пользовался по
пулярностью не только на правой сторонѣ Днѣпра, онъ 
былъ прѳдставителѳмъ и на лѣвой сторонѣ недовольной 
Мазепою «войсковой и посполитой черни» и могъ соста
вить непреодолимое прѳпятствіѳ для гетмана въ прѳслѣ- 
дованіи его общѳствѳннаго, шляхѳтскаго направленія. Ма
зепа пашѳлъ-бы въ новомъ подчинѳнномъ противника, ко



торый могъ сосредоточить около себя недовольную массу 
и разрушить всѣ аристократическія затѣи гетмана, мо- 
жетъ быть свергнуть его по приговору «черной рады».— 
Мазепа съ другой стороны не желалъ подчиненія Польжѣ 
западной Украины посрѳдствомъ Русскаго оружія; въ та- 
еомъ случаѣ, наслѣдованный имъ отъ Самойловпча ти- 
тулъ «гетмана обоихъ бѳрѳговъ Днѣпра» никогда бы не могъ 
осуществиться на дѣлѣ. Потому лучшимъ исходомъ, по его 
мнѣнію, былъ такой образъ дѣйствія, посрѳдствомъ котора- 
го можно-бы было возбудить въ русскомъ нравнтѳльствѣ 
недовѣріе къ Падііо и овладѣть его територіею подъ видомъ 
вмѣшатѳльства въ дѣло по просьбѣ Поляковъ; Полякамъ же 
можно было не отдавать земли отнятой у Палія и при
вести ихъ мало по малу къ формальной уступкѣ ея Рос- 
сш.—Уже сначала 1703 года Мазепа начинаѳтъ подгото
влять этотъ исходъ. Въ сношеніяхъ съ правитѳльствомъ 

„ онъ бѳзпрестанно обращаетъ его вниманіѳ на невозможность 
заставить козаковъ и народъ западной Украины подчи
ниться Полякамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ старается постоянно 
заподозрить поведете и чистоту намѣрѳній Палія, пред
ставить его личность единственною помѣхою въ удовлѳ- 
творѳніи трѳбованій Поляковъ и вселить мысль о необхо
димости поручить Мазепѣ исполненіе вмѣшатѳльства Рос- 
сш. Такъ весною 1703 года гетманъ доносилъ Головину, 
что невозможно думать о подчинѳпѳніи Украины Полыпѣ, 
такъ какъ народъ сильно раздражѳнъ казнями, который 
Поляки производили въ Подоліи; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ со- 
общалъ, что Палій, недовольный отказами русскаго пра
вительства, грозитъ подчиниться Полякамъ и что непол
н оте этого намѣрѳнія было-бы крайне опасно, до поводу 
вліянія примѣра Палія на гетманщину. Лѣтомъ того-жѳ 
года Мазепа опять соообщалъ Головину, что Оамусь и Искра 
де могуть подчиниться Полякамъ, но настойчиво просятъ



МаЗену принять ихъ подъ свой рейментъ; Палій же сталъ 
къ нему относиться съ недовѣріѳмъ; онъ ссорится съ Са- 
лусемъ и продолжаетъ грозить сдачею Полякамъ, въ слу- 
чаѣ чего примѣръ его повлечетъ за собою и Запорожцевъ. 
Мѣжду тѣмъ, пока, онъ отказывается сдать Бѣлую Церковь; 
но яайдутъ-ля полѳзнымъ въ Москвѣ принять предложеніѳ 
Мазепы, состоящее въ томъ, чтобы вызвать ІІалія для 
свиданія въ Біѳвъ, задержать его тамъ, овладѣть Бѣлою 
Церковью, аиотомъ объявить Полякамъ, что эта крѣпость 
можѳтъ быть имъ возвращена только впослѣдствіи, послѣ 
окончанія Шведской войны? ]) Въ тоже время Мазепа пре- 
длагадъ и польскому правительству, не поручить-ли оно 
ему отнять у Падія Бѣлуго Церковь, которую иначе онъ 
имъ не возвратить ни подъ кавимъ видомъ? 2)

Между тѣмъ Палія, съ самаго начала 1703 года, 
также осаждали со всѣхъ сторонъ требовапія сдать Бѣлую 
Церковь Полякамъ; отговариваться ему иногда приходи
лось довольно трудно. На всѣ трѳбованія Россіи и на во
просы Мазепы онъ отвѣчалъ уклончиво, трѳбовалъ времени, 
для того чтобы обдумать, или объявлялъ, что можетъ быть, 
если оаь окончательно усумнится въ возможности посту
пить въ подданство Россіи, то совершенно подчинится По- 
лякамъ; и, въ такомъ случаѣ, считаетъ лишнимъ отдавать 
имъ вперѳдъ крѣпость. На требованія ПолякОвъ онъ отвѣ- 
чалъ также условно; то уснакаивалъ гетмановъ дружелю
бными письмами, то объявлялъ имъ, что онъ сдалъ уже 
Бѣлую Церковь Мазепѣ и лрйсягнулъ царю и безъ ихъ 
вѣдома не можетъ отдать крѣпости, то, объявлялъ прямо, 
что онъ не отдастъ ее ни нодъ какймъ видомъ и что они 
предпринимаю іъ напрасный трудъ, заводя рѣчв объ этомь

ł) Соловьевъ, Т . ХУ, стр 21—22 и 38—89,
*) йерѣ. русск. вѣд. м , стр. 110.



предметѣ; то требовалъ онъ, чтобы ему предъявили совмѣ- 
стный указъ отъ обоихъ моиарховъ, то, наконецъ, предста- 
влялъ, что онъ занялъ крѣпость изъ ревности о благѣ 
Речи Посполитой; такъ какъ при неудачномъ ходѣ войны 
на нее легко могли-бы покуситься Шведы *). — Труднѣе 
всего было объясняться Палію тогда, когда приходилось 
ему трактовать съ такимъ лицемъ, которое могло предста
вить полномичіѳ совмѣстно отъ Россіи и отъ Полыни; та- 
кимъ лицемъ между прочимъ явился въ началѣ 1703 года 
извѣстный ІІаткуль; проѣзжая чрезъ Подолье и Кіевъ на 
обратномъ пути изъ Вѣны, куда онъ ѣздилъ въ качѳствѣ 
посланника Петра I, Паткуль столкнулся на дорогѣ съ 
Сенявскимъ, усмирявшимъ въ то время Подольскихъ кресть
янъ; послѣдній стадъ представлять ему, что Поляки до 
того встревожены козацкимъ возстаніемъ, что не могутъ 
вести успѣшно войны со Шведами, и просилъ его, въ ка- 
чествѣ довѣреннаго лица русскаго царя, уговорить Палія 
къ сдачѣ. Паткуль горячо вызвался исполнить порученіѳ 
польскаго гетмана, хвалился, что онъ скоро принудитъ 
Палія къ уступчивости, взялъ отъ Сенявскаго письменную 
довѣренность для веденія переговоровъ и въ сопровожденіи 
польскаго конвоя ноѣхалъ въ Бѣлую Церковь. Сенявскій 
просилъ его между'прочимъ разъвѣдать силы Палія и извѣ- 
стить его, на сколько удобно могъ-бы онъ покуситься взять 
Бѣлую Церковь приступомъ. Между тѣмъ на дѣлѣ дипло
матические утонченные приемы Паткуля оказались бѳз- 
сильными предъ врожденною хитростью и изворотливостью 
стараго козацкаго полковника. Вотъ какъ описывадъ самъ 
Паткуль весь ходъ переговоровъ: Пріѣхавъ въ Бѣлую Цер
ковь онъ предъявилъ Палію кородевскій универсадъ и 
полномочіе Сенявскаго и объявидъ, что онъ отъ имени
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Царя и короля требуѳтъ отъ него немедленной сдачи Бѣ- 
лой Церкви Полякамъ. Палій нонялъ сей часъ-же, что 
Паткуль при случаѣ только взялся исполнить порученіѳ 
Поляковъ, но что онъ не пмѣегъ царской грамоты для 
пѳрѳговоровъ съ нимъ и отвѣтилъ, что онъ готовъ сдать 
крѣность, если ему будетъ предъявлено на то письменное 
прнказаніе отъ царя и отъ Мазепы. <Въ царскомъ жѳланін 
ты не долженъ сомнѣваться, сказалъ Паткуль, Бѣлая Цер
ковь уступлена Полякамъ еще по договору 1686 года, при- 
томъ съ того времени царь заключилъ тѣснѣйшій союзъ 
съ королемъ противъ Швѳдовъ, такъ, что нарушать дого- 
воръ онъ и не можѳтъ желать; ты же мѣшаешь уснѣшному 
веденію войны, отвлекаешь польскія войска и упрямствомъ 
своимъ навлекаешь на себя гнѣвъ царя.»— «Напротивъ, от- 
вѣчалъ Палій, я содѣйствую Шведской войнѣ,—занялъ я 
Бѣлую Церковь именно изъ опасенія, чтобы она не до
сталась общимъ врагамъ—Швѳдамъ, потому что Поляки 
не имѣютъ достаточныхъ сидъ и не умѣютъ защищать 
своихъ крѣпостей; въ моихъ-же рукахъ она безопасна.»— 
«Если ты взялъ крЬпость только на сохраненіе, сказалъ 
Паткуль, то долженъ ее возвратить при пѳрвомъ требованіи 
владѣльца. Пмѳнемъ царскимъ прикрывается не по нравдѣ; 
тебѣ хорошо извѣстно, что царь удерживается отъ воору- 
жѳннаго противъ тебя вмѣшательства, потому только, что 
не желаетъ брать на себя разбирательства вяутреннихъ 
дѣлъ Речи Посполитой изъ уваженія къ королю; но если 
ты послушаніемъ не постараешься сейчасъ-же снискать 
милости короля и Речи Посполитой, то царь, по ихъ 
просьбѣ, долженъ будетъ, въ силу трактатовъ, подать имъ 
помощь и выдать тебя на казнь какъ бунтовщика.» Палій, 
не смотря на эти доказательства, стоялъ на своемъ, требо- 
валъ письменнаго царскаго приказа. Видя его неуступчи
вость, Паткуль прѳдложилъ ему заключить съ Поляками



по крайней мѣрѣ перѳмиріе до окончанія шведской войны; 
Палій сначала подалъ видъ, какъ будто онъ согласѳнъ, но 
потомъ, посмотрѣвъ на условія, прѳдложенныя Паткулемъ, 
онъ объявилъ, что не можѳтъ о нихъ и рѣчи заводить, не 
посовѣтовававпшсь съ Мазепою; Паткуль вспылилъ, сталъ 
кричать, что Палій бунтовщикъ, недостойный королевской 
милости, что съ нимъ и не стоитъ вести пѳреговоровъ, такъ 
какъ ему чуждъ страхъ божій; что царю онъ будетъ жа
ловаться и просить, чтобы онъ обратидъ всѣ силы на 
Палія. Тѣмъ и кончился разговоръ. Паткуль съ досадою 
нередавалъ его въ письмѣ къ Сенявскому, утверждая, что 
онъ, гнушаясь измѣнниками, не хочетъ больше имѣтъ съ 
Паліемъ никакихъ сношеній; что притомъ послѣдній—че- 
ловѣкъ бездарный, неумѣющій даже мыслить, днѳмъ и 
ночью пьяный, повинуется вѣроятяо чьимъ-топостороннимъ, 
враждебнымъ для короля внушеніямъ.—Впрочемъ онъ из- 
вѣщаетъ Сенявскаго, что войска у Палія много и потому 
онъ не совѣтуетъ польному гетману предпринимать по
хода на Бѣлую Церковь, чтобы не рисковать слабыхъ силъ 
Речи Иосполлтой въ борьбѣ съ врагомъ многочисленнымъ 
и отчаяннымъ; что, по его мнѣнію, лучше уладить дѣло 
такъ, чтобы крестьянъ успокоить амнистьею, а Палія пре
доставить царскому гнѣву, который Паткуль брался воз
будить. Мы уже видѣли, что Сенявскій исполнилъ въ точ
ности совѣтъ ІІаткуля; между тѣмъ послѣдній, просидѣвъ 
нѣсколько дней въ Бѣлой Церкви, оказался вполнѣ обво- 
роженнымъ Паліемъ, и, можетъ быть не совсѣмъ безко- 
рыстно, совершенно перемѣнилъ о немъ мнѣніе; въ слѣду- 
ющемъ письмѣ къ Сенявскому-же Паткуль ударился въ 
противуположную крайность; онъ увѣрялъ, что Палій—вѣр- 
нѣйпгій изъ подданныхъ короля, что онь занялъ Бѣлую 
Церковь только вслѣдствіе настойчивой просьбы коммѳн- 
данта, что недоразумѣнія произошли только потому, что



Поляки относились безъ вниманія и довѣрія къ прѳдста- 
вленіямъ Палія, съ которымъ слѣдовало-бы обращаться 
почтительно и милостиво. «Клянусь, писалъ Паткуль, это 
единственный человѣкъ, который въ это время могъ-бы 
еще оживить упадшія силы Речи Поснолитой *)>.

Не смотря однако на такую изворотливость, которою 
ему удалось провести самаго Паткуля, считавшагося умнымъ 
и ловкимъ дипломатомъ по мнѣнію современниковъ, Па* 
лій не былъ въ состояніи побороть обстоятельствъ, тѣс- 
нившихъ его со всѣхъ сторонъ. Силы, собранныя имъ, 
были слишкомъ ничтожны для того, чтобы дѣйствія его 
могли имѣть сколько нибудь независимый характеръ; вра- 
ти же его, кромѣ превосходства силъ, имѣли еще на своей 
сторонѣ возможность дѣйствовать по опредѣлеиному плану, 
стремиться къ ясно сознанной цѣли: Поляки требовали 
возврата Бѣлой Церкви и уничтожепія козачества; Мазепа 
стремился къ захвату правобережней Украины подъ свой 
рейментъ. Между тѣмъ Палій, принять котораго Россія 
окончательно отказалась, не былъ въ состояніи указать 
цѣли, къ которой онъ шелъ; только глубокое сознаніе на* 
роднаго инстинкта и непреодолимое отвращеніе къ Поля
камъ поддерживало его; единственньшъ же средствомъ къ 
оцравданію своего существованія въ сношеніяхъ съ Рос- 
сіею и съ Польшею, съ Мазепою и съ Паткулемъ Палій 
находилъ въ діялектичѳскихъ уловкахъ, въ хитрости, въ 
недомолвкахъ и въ казуистикѣ; наврядъ-ли и въ собствен* 
номъ сознанін зяалъ онъ къ чему можетъ его довести 
упорная защита—самому себѣ онъ могъ отвѣтить на этотъ 
вопросъ развѣ неясною надеждою на перемѣну въ буду- 
щемъ обстоятельствъ къ лучшему или крикомъ отчаянія:

*) Załuski, т. III, стр 418, 434 и 435; Соловьевъ, i. XV, стр 21; Перв. русск. 
вѣдом., стр. 92.



«Ни ляхамъ ни кому иному Бѣлой Церкви не оддамъ, 
развѣ меня изъ нея за погя выволокутъ!» Писалъ онъ 
Мазепѣ, допытывавшемуся у него, па какой исходъ пзъ 
своего положенія можетъ онъ надѣяться? *) Между тѣмъ 
въ выжидательномъ, загадочномъ положеніи долго невоз
можно было держаться. Всѣ сильные, окружавшіе его сосѣди 
находили въ Паліѣ помѣху для интересовъ, гораздо болѣе 
важныхъ по ихъ мнѣнію, и желали сбыть его съ рукъ. 
Вь февралѣ 1704 года Палій получилъ новую увѣщатель- 
ную царскую грамоту;—тонъ ея былъ рѣпштельнѣе преж- 
нихъ: Царь требовалъ покорности королю и сдачи По
лякамъ Бѣлой Церкви, угрожая, въ случаѣ отказа, испол
нить свое требованіе силою.2) Въ томъ же году, 19 авгу
ста, подписанъ былъ въ Нарвѣ договоръ между уполномо
ченными русскими и польскими, въ силу котораго участь 
Палія должна была окончательно рѣшиться—онъ былъ по- 
жертвованъ успѣшному ходу Шведской войны. Въ 4-й 
статьѣ этого договора сказано было; «Понеже Его Коро
левское Величество и свѣтлая Речь Посполитая, по при- 
чинѣ нынѣшнихъ обстоятельствъ, сами нротивъ нѳпослуш- 
наго своего подданнаго, Палія, права изобрѣсти никакъ 
не могутъ, потому отъ Его Царскаго Величества, как в 
друга, сосѣда и сильнаго союзника, въ таковомъ дѣлЬ 
просили вспоможенія. И такъ, по силѣ онаго союза, Его 
Царское Величество прпнимаетъ то на себя, что Палііг, 
добрымъ-ли или худымъ способомъ, принужденъ будет ь 
крѣпости и города, взятые во время бывшихъ недавно въ 
Украинѣ замѣшательствъ, возвратить и оные Его Королев
скому Величеству п Речи Посполитой безъ всякихъ про-

*) Соловьевъ, т. XV, стр. 40.
*) Исторія Малороссіп Маркевича; нрнложеніл, Т . IV, стр. 154. Чтенія въ Имя, 

общ. ист. и древн. росс, при Москов. унив. 1859, кн. I, отд. 2. стр. 41.



тензій, какъ найскорѣе быть можетъ, а по крайней мѣрѣ 
до предъидущей кампаніп, отдать, обѣщая Палію вѣчное 
забвенів, если насильно захваченный въ оныхъ замѣща- 
тельствахъ крѣпости добровольно отданы будутъ> *)• 

Впрочѳмъ Петру I не пришлось приводить въ испол- 
неніѳ своего обѣщанія. Мазепа, разсчитывавшій восполь
зоваться наслѣдствомъ Палія, желавшій его надѳнія, но 
стремившійся вмѣстѣ съ тѣмъ къ обладанію засѳленнымъ 
имъ краемъ и не допускавшій мысли о возвращеніи его 
Полякамъ, предъупредилъ заключеніе договора. Въ іюлѣ 
Палій находился уже въ заточеніи а Мазепа владѣлъ Бѣ- 
лою Церковью и назначалъ новаго на его мѣсто полковни
ка. Еще въ апрѣлѣ Мазепа получилъ дарскій указъ, пред- 
писывавшій ему выступить со всѣмъ войскомъ въ походъ 
въ польскія владѣнія противъ Швѳдовъ и ихъ лривер- 
женцевъ. Въ началѣ мая онъ переправился черезъ Днѣпръ 
въ Еіевѣ и призвалъ въ свой лагерь полковниковъ, жив- 
шихъ на правомъ берегу Днѣпра, для участія въ общѳмъ 
походѣ; къ нему явились: Искра, Самусь, передавшій Ма- 
зепѣ получепныя нѣкогда отъ короля: бунчукъ, булаву и 
королевскую грамоту на гетманское званіе 2); явился и 
Иалій, полагая, что паконѳдъ пришло время желапнаго 
исхода изъ его труднаго положенія, что самъ гетманъ, 
зазывая его въ общій походъ въ Польшу, ео ipso заяв
ляете о принятіи его наконедъ подъ свою власть и о воз- 
соединсвіи обѣихъ половинъ Малороссіп. Прйзывъ Мазепы 
имѣлъ такое значеніе не только въ глазахъ одного Палія; 
весь народъ смотрѣлъ на приходъ Мазепы въ Бѣлодерков- 
щияу, какъ на акте принятія во владѣніе этой области; 
Палій, имѣвшій постоянный сношѳнія съ крестьянами въ

J) Полное собраніе законовъ, Т. IV, стр. 266. Ѵоіигаіііа legum, Т. VI, стр. 83.
а) Лѣтоиись Граблнка, стр. 242.



Брацлавщинѣ и Подоліи, думалъ, что теперь именно нас
тало время привести въ нсцолненіе замыселъ, неудавшій- 
ся въ 1702 году Самусю, что, посдѣ соединепія съ Мазе
пою, козацкія силы будутъ въ состояніи поддержать съ 
должною силою крестьянское возстаніе н окончательно 
освободить отъ Польши Украину до Днѣпра и Случи. Аген
ты Палія отправились въ Брацлавпщну и стали гзывать 
народъ къ оружію. Вотъ интересный эпнзодъ, прѳдставля- 
ющій наглядно какъ ихъ образъ дѣйствія, такъ и настро- 
ѳніѳ народа, а равно и ту степень чисто личнаго, эгоис- 
тическаго отношенія къ дѣлу, которымъ проникнуто было 
шляхетское общество.

Возстаніѳ началось съ Немирова, значѳніе котораго Для 
Ноляковъ уже выше было расказано, Жители Немирова 
принимали горячее участіе въ возстаніи 1702 года и до
рого за него поплатились. Городъ принадлѳжалъ кіевскому 
воѳводѣ, Іосифу Потоцкому, отличавшемуся особенною жес
токостью при усмиреніи возстаиія; желая показать гроз
ный нримѣръ крестьянамъ, Потоцкій казнилъ смертью 
нѣсколько тысячъ людей, взятыхъ имъ изъ собственныхъ 
его имѣній: волостей Немпровской и Еонстантиновской *)• 
Между прочими однпъ изъ начальниковъ мѣстнаго возста- 
нія, Борысенко, былъ убитъ сотникомъ надворныхъ коза
ковъ Потоцкаго—Олексіѳмъ и голова его доставлена воѳ- 
водѣ какъ трофей. Теперь въ Немировъ иріѣхалъ по указа- 
нію Палія брать убитаго—Грицько Борисенко, занимав- 
шій должность сотника въ Погрѳбыщахъ, въ полку Паліе- 
вомъ; въ городѣ онъ встретилъ убійцу брата, застрѣлилъ 
его немедленно и сталъ проповѣдывать житѳлямъ, что те
перь пришла настоящая пора избавиться отъ пановъ. Жи-



тели взволновались, но, не довѣряя вполнѣ Борисенку, не 
решались первые начинать дѣла, нона наконецъ странный 
случай не сообщилъ имъ послѣдняго толчка. Въ то время 
случайно проѣзжадъ черезъ Немировъ по своимъ дѣламъ по- 
дольскій тляхтичъ—Пирха; на рынкѣ его остановила тол
па крестьянъ; узнавъ въ чемъ дѣдо, Пирха, какъ человѣкъ 
находчивый, сейчасъ же прпдумалъ средство выйти изъ 
затруднительнаго положенія и очистить себѣ дорогу: онъ 
вынялъ изъ подушки своего сѣдла связку бумагъ, показалъ 
ее крестьянамъ, обйвляя, что они его задерживать не смѣ- 
ютъ, потому что онъ вѳзетъ важный королевскія ириказанія; 
онъ сталъ тутъ*же читать и толковать мнимый универсалъ; 
король, по его словамъ, разсѳрдился на пановъ за то, что 
они пристаютъ къ Шведамъ и бунтуютъ противъ короля и 
потому приказываетъ крестьянамъ бить ихъ. «Вотъ пришли 
Ляхи подъ Сеняву, прибавилъ Пирха, они собираются 
истреблять васъ, ступайте-же сейчасъ, гоните ихъ, бейте 
какъ бунтовщпковъ и заставте покориться королю. > Сказка 
имѣла полный успѣхъ. Пирха торжественно выѣхалъ изъ 
города, играя роль важнаго довѣренпаго у короля лица, 
онъ отправился домой, вѣроятно весьма доволный своею 
находчивостью. Крестьяне также обрадовались. Ворысенко, 
значить, говорилъ правду; его действительно послалъ 
Палій, а за одно съ Паліемъ противъ шляхты дѣйетвуетъ 
не только Мазепа, но и самъ король. Въ Немировѣ ударили 
въ набатъ, сошлись жители изъ сосѣднихъ селъ, состави
лись козацкія сотни; сотники Борисенко, Наливайко изъ 
Кернасовки и Иванъ Ассаулъ, исполняя порученіе Пирхи, 
отправились подъ Сеняву; тамъ стояла действительно 
польская хоругвь; Немировцы напали на нее въ расплохъ 
на разсвѣтѣ, жолнеровъ изрубили, поранили и разогнали, 
многихъ захватили въ плѣнъ и перевязали; взятыхъ ло
шадей, оружіе, значекъ, бубны и плѣнныхъ отправили



торжественно къ Палію въ Хвастовъ 1). Возстаніе стало 
быстро распространяться по Брацлавщияѣ, начальство надъ 
нимъ нрипялъ бі^авпіій въ 1702 году въ Молдавію полков
никъ Шпакъ, у него вскорѣ оказалось 600 человѣкъ войска, 
кромѣ того вездѣ собирались своевольныя купы, стали 
убивать, грабить и изгонять шляхту. Въ половинѣ іюля 
съѣхались на сеймикъ подольскіе шляхтичи и порѣшили 
поголовно ополчиться, но, не довѣряя собственнымъ си-, 
ламъ, они просили короля усилить гарнизонъ каменецкой 
крѣпости, на защиту Подолья отрядить польнаго гетмана 
и потребовать отъ Мазепы отозванія Шпака 2). Хотя по- 
слѣднее требованіе и было исполнено, но волненіе народа 
долго еще не могло. успокоиться. Въ слѣдующемъ году 
власти польскія хлопотали еще о томъ, чтобы разгонять 
своевольныя купы, чтобы ловить, судить, казнить и не 
давать укрываться составлявшему ихъ «гультайству» 3).

Но крестьяпскаго возстанія Мазепа именно не желалъ; 
мечтая о присоединены западной Украины, оиъ можетъ 
быть разсчптывадъ найти въ ней подкрѣпленіе въ гото- 
вомъ уже шляхетскомъ сословін для проведенія своего 
общественна™ идеала въ Малороссы—по крайней мѣрѣ 
существовапіѳ такой надежды можно предполагать по тону 
универсаловъ, издаиныхъ имъ къ шляхтѣ занятыхъ имъ об
ластей и по той сплѣ озлобленія, съ которою онъ жалуется 
въ письмѣ къ Головину на возбуждсніе Паліемъ подобнаго 
«гультайства». Вѣроятпо, какъ извѣстіе, полученное Мазе
пою о переговорахъ Иоляковъ съ русскими уполномочен
ными относнтельпо ІІалія п желаніе опередить заключеніе 
ими условій, такъ п нелюбое ему крестьянское возстаніе

>) См, Ш>: СОХЫІ, стр. 643 и ССХЫ П стр. 646.
2) См, Ю& ССХХХѴІІІ, стр. 635 п ССХЬ, стр. 640.
5) См. Ш :: CCLI, стр. 666 п ССЬѴ, стр. 683.



заставили Мазепу ускорить развязку давно имъ задуман- 
наго плана—онъ рѣпшлся не ндти въ Польшу прежде 
чѣмъ участь Далія не будетъ рѣшена. Почти 3 мѣсяца— 
съ начала мая до конца іюяя—носвятялъ Мазепа для этой 
цѣлн; все это время онъ простоялъ лагеремъ около Хва- 
стова: въ началѣ у могнды Нерепятыхп, нотомъ подъ 11а- 
волочьюJ) и ведъ дѣятедьную переписку съ Головипымъ, 
желая доказать необходимость смѣны Иалія. Онъ обвинялъ 
Бѣлоцерковскаго полковника въ совершенной неспособностн 
и въ постоянномъ пьянствѣ. «Уже 4 недѣди, писалъ онъ 3-го 
іюня, какъ въ обозѣ при мнѣ находится и постоянно пьянъ 
и день и ночь; ни разу я не видалъ его трезваго». Да- 
лѣе Мазепа жаловался, что помимо его води «Паліево 
гудьтайство» стадо разорять Подяковъ по ДиѣструиБугу 
и врываться даже въ Молдавію, что онъ представлялъ 
полковнику, что по царскому указу не слѣдуетъ разорять 
Подяковъ, «но онъ ничего не слушаетъ, раціямн говорить 
съ нимь трудно, ничего не понимаѳтъ, потому что умъ
его помраченъ повседневнымъ пьянствомъ  безъ страха
Божія и безъ разума живетъ и гультяйство также едино
нравное себѣ держитъ, которое ни о чемъ больше не мы
слить, только о грабнтельствѣ и о крови невинной и ни
когда никакой власти и начальства надъ собою имѣть не 
хочетъ». Но самое сильное обвиненіе со стороны Мазепы 
состояло въ измѣнѣ (V), онъ утверждаяъ, что Иадій дѣй- 
ствуетъ за одно со Шведами и что подговариваетъ народъ 
держаться Любомирскихъ. Сколь ни нелѣно было это обви- 
неніе, Голованъ, вѣроятно изъ потачки гетману, предло
жить Мазепѣ вызвать Палія въ Москву иди арестовать 
его, въ случаѣ если онъ добудетъ явныя улики связи его со 
Шведами. Палій отказался ѣхать въ Москву, «я здоровьемъ



слабъ, сказалъ онъ, да и незачѣмъ туда ѣхать». Мазепѣ 
оставалось добыть улики мнимой измѣны; онѣ и были 
отъисканы, хотя и весьма подозрптельнаго свойства. Онъ 
объявилъ Головину, что еврей, арендаторъ хвастовскій, 
показалъ, что онъ, по порученію Палія, ѣздилъ къ Любо- 
мирскимъ и посредствомъ словесныхъ нереговоровъ скрѣ- 
пилъ нхъ союзъ съ Паліемъ, что Любомирскій обѣщалъ 
жалованіе отъ ІПведскаго короля н уступку въ потомствен
ное владѣніе Бѣлой Церкви; Лалій же взаимно обѣщалъ 
помагать Любомирскимъ противъ Августа II и извѣщать 
Шведовъ о движеніи п силахъ русскихъ и козадкихъ 
войскъ. Это показаніс еврея подтвердить, по словамъ Ма
зепы, какой то священникъ Карасевичъ *). Улики эти пока
зались Мазенѣ достаточными для того, чтобы арестовать 
своего противника, но Мазепа не желалъ исполнить своего 
умысла въ Хвастовщпнѣ, среди преданнаго Далію наро- 
донаселенія. Въ послѣднихъ числахъ іюля онъ снялъ ла
герь изъ подъ Даволочи и перешелъ въ Бердичевъ, здѣсь, 
по словамъ народнаго преданія, онъ пригласить Лалія 
на «бенкетъ» (пиръ) и, напопвъ до пьяна, приказалъ от
нести въ темницу 2). Вслѣдъ затѣмъ онъ отправить 1-го

') Солоиьевъ, Т . X V, сгр. 4 0 — 43,
2) Вотъ самый полный изъ извѣстныхъ варіянтовъ народной дріы , описывающей 

взлтіе въ илѣнъ М азепою ІІаліл:

Ой но зиавъ, не знавъ, промятый М азепа, лкъ ІІаліл зазваты;

Оіі ставъ-же, ставъ проклятый М азепа па бенкетъ запрошаты,

«Ой прошу тебе, Семене Иалію, по чаши выиа стыты!»

— »1>решеіиъ, брешеиіъ, вражыіі сыну, хочешъ мене згѵбыты!»

А тамъ Максымъ Искра сыдыть, про М азепу добре зиае;

Паліеві Семенокі оттакъ промовляе:
«Ой годи Семене Падчо вь Мазепы выпа пыгы!

Он хоче М азепа проклятый тебе вбыты >>

Оіі иі.е П а nii, он n ie  Семенъ да юловоньку клоныть.
Л М аіепыпъ ч \р а  Па.іію Семену каііданы готовить,

Ой иье Иалій, ой пье Семенъ— изъ нпгъ пзвалывся,



августа универсалъ е ъ  Хвастовскимъ жителямъ, въ кото- 
ромъ объявилъ имъ: «ижъ отдаливши для твныхъ п ичинъ 
пана Семена Палія отъ уряду полковництва, вручил немо 
тотъ урядъ полковяичій пану Михайлу Омельчеикови, яко 
справному и благоразумному человѣковп, позваляючи оно
му всякіи межн вами норядки управляти и все, щоколь-
векъ належитъ до оного старшепетва, справовати,  Онъ
зась зпатыметъ якъ добрыхъ миловати и па оныхъ рес- 
пектъ оказовати, такъ злыхь п прост унныхъ слушнымъ 
каранемъ наказовати» *). Сопротивлеиіе со стороны Хва- 
стовдевъ было невозможно; вся ихъ военная сила била 
въ лагерѣ Мазепы; пзъ приблнженныхъ къ ІІалію людей, 
одни были задобрены Мазепою, подобно зятю его, Анто
нио Танскому, и племяннику, Чесноку 2); другіе. подобно 
пасынку Палія—Ссмашку, раздѣлили его участь. Нѣсколь-

Дуж с тому гегьмаіп. М азепа, стол, звесслыкся.

Ой якъ крыкне проклятый М азепа на спои гайдуки:

<Ой возьмыте ГІаліл Семена, да у тнены руки,»

Ой якъ к р ы л е  проклятый М азепа на свои лей тары:

«Ой возьмите ІІалія Семена, закуйте въ кайдапы!>

Ой якъ крыкне проклятый М азепа, па свою возныцю:

«Ой возьмыте Паліл Семена, да вкиньте въ темпицю!»

Н е дав'ь гетьмапъ Пллію Семену нп ныты ни йнсты,
Докиль не выславъ проклятый М азепа на сто.іыцю лнеты.

—  «Оттожъ тоби, промоиляе, царю! есть Палій пзмиіпіыкъ.

Вінъ тебе хоче в .кс отступать!, г.ъ пень Москву рубаты,

А  самъ хоче вже на с/голыци царемъ царе паты.»

(Полтавск'я губсрнск’л ведомости 1800 г. Л» 14 и 15)

») См. Хі C C X X X IX , стр. 030.
,J) Вскорѣ ипсл'Г» надсі[:л П а іл ,  Танек й получиль отъ Мазепы въ державу села: 

Яхііы и Мнкптпнцы въ Kopcj искомъ ііовѣгі; (См, Л’_* ( ’С Ь Х , стр. 008). О Чеснок*!; самъ 

М азепа говорилъ олѣдующес въ особомъ универсал*!;, нздаііпомъ 20 Іюлл 1704 года: 

«Любо оставплисьмо папа Пал я для певпыхъ нрпчинъ отъ ряду полковппчсства, одиакъ 

кревпыхъ его окрылисьмо пашою обороною; такъ п нм на Карпа Ч еснока въ онуюжъ 

беручп, заховуемъ его при всякой цѣлостп ті покойпомъ на всихъ груитачъ, з*ь молодыхъ 

лптъ власною ирацею пабугыхъ п пок} іілеиыхъ, меиікапю; позволяем'!, ом) по прежнему 

якъ селомъ, прозываем ымъ Кривое, владѣттг, такъ и пасѣкою вь УмашцинЬ. «(Чернигов- 

скія енарх'яльпыя вѣдомосгй 1868 года, № 7, часть неофициальная, стр. 200.)



ко сотъ козаковъ, оставленныхъ Паліемъ въ Бѣлой Цер
кви въ качествѣ гарнизона, не захотѣли было сдать крѣ- 
пости: «умремъ тутъ всѣ, а не поддадимся, говорили они, 
коли нема нашого батька,» но и они должны были усту
пить; мѣщане бѣлоцерковскіе не желали испытывать оса
ды, исходъ которой былъ несомпѣпиый и отворили воро
та новому полковнику *)• Чтобы задобрить общественное 
мнѣніе, козакамъ и поспольству выданы были на разграб- 
леніе лошадп, стада и хозяйство плѣннаго полковника г). 
Казна его, оружіе, одежда и болѣе цѣнныя вещи были 
описаны коммисіею, назначенною гстманомъ, и отобраны 
въ гетманскую казну, часть этого имущества была въ 
иослѣдствіи препровождена въ Москву 3).

Между тѣмъ Мазепа продолжалъ свой походъ пзъ Бер- 
дпчева, онъ остаиовился только на бсрегахъ Случи и сталъ 
лагеремъ у города Любара. Здѣсь онъ простоялъ до осенн 
и торжествовалъ, не скрываясь, по поводу принятія во 
владѣніе западной Украины. Достигши завѣтной по козац- 
кимъ попятіямъ рѣки, «онъ подъ Любаромъ, на границѣ, 
могилу большую войскомъ высыпалъ,4)» и ясно заявлялъ 
русскому правительству мпѣніе, что западной Украины 
не слѣдустъ отдавать полякамъ. «Изволили вы желать, 
ппсалъ онъ Головину, чтобъ я сообщилъ вамъ мое мнѣніе 
объ уступкѣ Полякамъ сей стороны Украины  предла
гаю, что много есть трудностей и препонъ въ псполненіи
сего  главпое-же неудобство: близкое въ такомъ случаѣ
сосѣдство Поляковъ съ запорожцами и Крымомъ». Далѣо 
онъ папомипалъ, что земли эти не были уступлены ІІо*

’) І>аіітшігь-Каменскііі, т. III, сгр. 45,

2) См. Ле C C I,X X , ггр. 711.

‘) См снпоокього о пмущостиа ні, іѣтоіиіси ІІм.шчка, г. IV,  ііріі.южічііи, с т ;» 111 — 132  

и m, Ч теиілхъ Имііор. ()5щ. ист и дреіш. годі. 1 НПО, кин а 1 отд. 2 ., стр 43  u 52  — 

‘) Краткое лЬтоікюораіштелі.мое оіш с.ш іс, ікід. ІИілолорскіп, стр. 8S.



лякамъ по трактату 1686 года, а только временно остав
лены въ ихъ пользованін, впредъ до окопчательнаго согла
шен^ и размежеванія, и заключаете слѣдующими словами: 
«Города сіи должны оставаться непременно за Всликимъ 
Государемъ, ибо, если они отойдутъ во владѣніе поляковъ, 
то, кромѣ многпхъ другихъ затруднепій. всѣ малороссіяне 
перейдутъ на сію сторону Днѣпра, избѣгая повинностей, 
особливо изъ порубежныхъ полковъ: ГГсреясласкаго, Лубен- 
скаго и Мпргородскаго, которыхъ жители имѣютъ многіе 
старинные грунты и угодія на сей сторонѣ Такимъ 
образомъ, удаливъ Палія, Мазепа ясно высказываете какъ 
желаніе удержать за собою заселенныя имъ земли, такъ и 
стремленіе ограничить развившееся прп ІТаліѣпереседеніесъ 
лѣвой стороны Днѣпра народа, уходившаго на привольныя 
слободы, «шбѣгая повинностей,» которыя все болѣе и бодѣе 
налагала на него старшина и знать войсковая. Мѣжду тѣмъ 
пока Мазепа овладѣвалъ краемъ и мечталъ о томъ устрой- 
ствѣ, которое назначалъ ему мысленно, Палій, вмѣстѣ съ 
пасынкомъ, изъ Любарскаго лагеря *) былъ отиравленъ 
въ тюрьму въ Батуринъ, держался тамъ за крѣпкпмъ ка- 
рауломъ и наконецъ былъ переданъ на руки русскпмъ 
властямъ. Его отправили въ отдаленнейшее изъ извѣс-

!) Бантыиіъ-Камеискіи, Т . III, стр. 50

’■*) ІІсторія нослѣдняго акта борьбы Иаліл сь Ма.ючою осталась въ назван п 

урочшцъ, находящ ихся на мѣстѣ стоянки Мазепы нодъ Дюбаромь. Тамъ, гдѣ бы.іъ лагерь  

Мазепы, со временемъ образовалась слобода, сохранившая до спхъ  норъ иазвапіе 

М а.іспш щ ы . (Подольском губ:, въ сѣверпоіі части . I итинскаго ѵѣяда, почти на граиицѣ со о 

съ ІІовоградь-Во.ш нскимъ уѣздомъ, въ 20  верстахъ отъ Л ю бара). По одну одну сторону  

села находится глубоки! оврагъ, норосшіГі дубовымъ лѣсомъ, который мѣстные жители 

называюгь: «М сш .т т ымъ Т а бо р  ы(ъкомъ» по другую сторону, у большой торговой дороги 

(Норного шляху)— огромная моіпла, нисколько разрытая какнмъ-то клядопркателемъ,— :по  

< М сиспнна іран ш и і,» а  далѣе за  нею оврагъ, называемый « П си іівъ  н р ъ * — можетъ быть 

мѣсго времеииаго е о заточен а. (Н азван я собраны н новѣрены на мѣотѣ К П. Михаль- 

чукомъ).



тныхъ тогда мѣстъ ссылки—въ Енисейскъ Отдаленность 
и безвыходность этого заточенія до того поразила народъ, 
что въ легендахъ онъ ее пзображаетъ или подъ впдомъ 
огромной башни, въ которую Мазепа приказалъ живьемъ 
«замуровать» любимаго народнаго предводителя или въ 
образѣ глубокой темницы, ключи отъ которой были бро
шены въ море и потомъ только чудомъ можно было осво
бодить изъ нея плѣннпка.2).

Между тѣмъ Мазепа, сломивши представителя демокра- 
тическихъ народныхъ стремленій, спѣшилъ успокоить шля
хту занятаго имъ края и войти съ нею въ дружелюбный 
сношенія. Еще на пути изъ Хвастова въ Бердичевъ Ма
зепа разослалъ изъ лагеря подъ Паволочью универсалъ 
къ дворянамъ кіевскаго воеводства, въ которомъ онъ у до- 
стовѣрялъ шляхту, что онъ пришелъ въ границы Речи 
Носполитой въ качествѣ союзника, на помощь противъ об- 
щихъ враговъ—Шведовъ; онъ увѣрялъ, что удержитъ свое 
войско отъ всякихъ притѣсяеній жителей и приглашалъ 
дворянъ не оставлять своихъ домовъ и не бояться кресть- 
янскаго возстанія, за усмиреніе котораго Мазепа ручался. 
«Мы пришли, сказано въ универсалѣ, не для того, абысмы 
яковую своевольному народови до седиціи и бунтовъ про
тивно пановъ и державцевъ свопхъ и до выламованяся зъ 
належитого послушеяства и подданства подавали окказію
и отуху Посполитый народъ, въ подданствѣ помянутыхъ,
вельможныхъ ихъ милостей пановъ обывателей воевод
ства кіевского зостаючій, симъ универсадомъ нашимъ упо- 
мииаемъ, абы въ належятомъ к у паномъ, державцомъ и пос- 
сессоромъ своимъ послушенствѣ знайдуючися, найменшого

*) Соловьспъ, Т . Х У , стр. 43 .

-) -Іаппски о Ю жпон-Руси П. А . Кулиша, Т . I, стр. 115; Л егенда записанная въ 

с. Сіштцнкѣ Л. II. Плыіпцкішъ,



иигдѣ пе вщиналп до буптовъ шемраня; которые, если*бы 
гдѣ мѣли показатпся, тодп мы по собѣ декляруемъ, пжт» 
сами розкажемъ одые всмпряти, и я ко непріятелей тако- 
выхъ бунтовщиковъ зносптп Въ этомъ духѣ Мазепа 
гродолжалъ постоянно дѣйствовать въ отношеніи къ шля- 
хтѣ. Во время стоянки подъ Любаромъ опъ «не только не 
напосилъ нккакпхъ кривдъ и притѣсненій, но даже сна- 
ряжалъ шляхтичамъ въ села и мѣстечка сберегательную 
стражу *)». Въ концѣ сентября онъ прпнималъ посольство 
отъ дворянъ кіевскаго воеводства, явившееся къ нему съ 
изъявленіемъ благодарности и дружбы 3). Въ тоже время, 
прішявъ подъ свою команду полкъ Шпака, онъ отозвалъ 
его изъ Нодолія и прекратплъ такимъ образомъ разгора
вшееся тамъ крестьянское возстаніе. Въ слѣдугощемъ году 
депутаты дворянъ подольскаго воеводства являлись къ гет
ману съ изъявленіемъ признательности за удержаніе коза
ковъ отъ грабежей и съ просьбою обратить особенное внп- 
маніе на полки Самуся, Искры и Шпака, такъ какъ они 
ведутъ себя не такъ скромно какъ остальные !). Впослѣд- 
ствіи, замѣтивъ, что волынскіе дворяне тяготились продол- 
жительнымъ постоемъ козаковъ въ нхъ воеводствѣ, Мазепа 
предложилъ имъ въ своемъ унивсрсалѣ свезти слѣдующій 
изъ Волыни провіянтъ въ Брссть-Литовскій и обѣщалъ въ та- 
комъ сдучаѣ перевести свои войска на квартиры въ Литву 5).

Но доброе согласіе гетмана съ дворянами не могло 
быть продолжительно: козаки и шляхта были два начала 
непрпмиримыя. Не смотря на всѣ старанія гетмана, козаки 
не могли при случаѣ не задѣть шляхетскихъ интересовъ. 
Первую причину разлада составилъ вонросъ о содержаніи

•) См. № ССХХХѴП, стр. G32.
2) См. № ССХЬУІІІ, стр. 65G.
3) См. № ССХЬѴ, стр. G50.
4) См. Л» CCLYI, стр. 684.
6) См. № CCLYII, стр. G8G.



козацкаго войска, такъ какъ козаки явились въ качествѣ 
союзниковъ, то Речь Посподитая должна была содержать 
ихъ на свой счетъ; доставка провіянта лежала на обязан
ности дворянъ тѣхъ воеводствъ, въ которыхъ козаки квар
тировали, между тѣмъ шляхтичи привыкли не исполнять 
вовсе общественныхъ повинностей и требованіе исполнеяія 
ихъ считали насиліемъ. Чтобы прокормить войско, во вре
мя постоянныхъ перехо'довъ чрезъ Волынь, ЧермнуюРусь, 
Холмскую землю, Литву, Мазепа принужденъ былъ то на
лагать вонтрибуціи на шіѣнія пановъ • шведской партіи, 
то собирать деньги съ католическаго духовенства и цер
квей, то, наконецъ, силою отбирать провіянтъ у шляхты; 
при такомъ способѣ кормленія дѣло не могло обойтись 
безъ взаимныхъ оскорбленій; то шляхтичи жаловались, 
что козаки при сборѣ провіянта грабятъ ихъ дворы, раз- 
рушаютъ села, сожигаютъ постройки, убиваютъ крестьянъ *); 
то козаки жаловались въ свою очередь на шляхтичей, что 
они не только не даютъ провіянта, но убиваютъ козаковъ, 
отлучающихся единично для собиранія фуража *). При- 
томъ въ составъ войска Мазепы вошли полки: Самуся, 
Искры, Шпака, Танскаго, принявшаго начальство надъ 
Бѣлоцерковскими козаками, находившимися въ лагерѣ во 
время смѣны Палія. Полки эти, состоявшіе изъ <Паліив- 
щины,> были до того - враждебны шляхтѣ, что никакія 
прѳдписанія Мазепы не могли удержать ихъ. Они при 
каждомъ удобномъ случаѣ разоряли шляхѳтскіѳ дворы, 
убивали шляхтичей, уничтожали дворянскіѳ документы и 
т. п. При появленіи ихъ нерѣдко даже обнаруживались 
крестьянскія волненія и мѣстяые жители, называясь ко-

•) См. №№: ССЬѴПІ, стр. 689; ССЬХІИ, стр. 701.; ССЬХГѴ, стр. 708 в  ССЬХІ 
стр. 699.

8) Книга гродская, луцкая, поточная, г, 1707, № 2589, Декабря 15,



'зажми, принималась грабить пановь и еврѳѳвъ *). Въ те- 
риторіи, повиновавшейся нѣкогда Палію, нечего было и 
думать о возстановленіи шляхетскихъ порядковъ. Шлях
тичи, имѣвшіе помѣстья въ Бѣлоцерковщинѣ и Полѣсьи 
обращались напрасно съ ирошѳніяии и подарками какъ 
къ Мазепѣ, такъ и къ новому Бѣлоцерковскому полковни
ку, Омельяновичу; не смотря на ихъ распоряжѳнія, крестья
не отказывались отъ повпновенія шляхтѣ и объявляли 
полковнику посредствомъ депутацій, что они будутъ, какъ 
Тйіло при Наліѣ, платить дань одному только козацкому 
полковнику; сторону крестьянъ держали и козаки и вод
ворить шляхту, по крайней мѣрѣ въ скоромъ времени, 
старшина должна была отказаться 2). Со врѳменѳмъ и самъ 
Мазепа охладѣлъ значительно къ шляхтѣ, жаловавшейся 
неоднократно на него Царю, Меньшикову и другимъ рус- 
скимъ начальникамъ; онъ нашелъ, по своему мнѣнію, го
раздо болѣе вѣрный способъ для осуществленія своихъ 
цѣлей—во время пребыванія на Волыни онъ вошелъ въ 
сношейія съ Лѳщинскимъ и съ Еарломъ XII и разсчиты- 
валъ посредствомъ ихъ помощи, помимо шляхты остаться 
ѳдинственнымъ владѣтелѳмъ и распорядителемъ не только 
западной но и восточной Украины. Потому впослѣдствіи 
онъ мало обращалъ внинанія па жалобы дворянъ, такъ 
что послѣ его паденія русское правительство, вслѣдствіѳ 
настойчиваго требованія Поляковъ, должно было назначить 
особую кішмисію для разбирательства жалобъ шляхты на 
‘притѣсненія, испытанныя ею отъ козаковъ 3).

Можду тѣмъ, пока Мазепа предпринималъ походы въ 
разные концы Речи Посподитой: подъ Лъвовъ, Замость, Дубно, 
Минешь, и т. д. Украина между Днѣпромъ, Случью и Днѣ-

•) См. ММ СеЬѴІ. стр. 684; ССЬХП, стр. 700 и ССХЬѴШ, стр. 666
3) См. № С C L III стр. 670.
•) См. ММ: ССЬХХІ, стр. 712. и СОЬХХП, стр. 714.



стромъ была въ полной отъ него зависимости; полковники 
и старшины въ ней еще не обжились и не уснѣли заявить 
своихъ нритязаній на владѣнів землями и на закрѣнощѳніѳ 
народа, послѣдній удѳрживалъ отношѳнія къ козакамъ, 
установленные Паліемъ—онъ платилъ дань въ войсковую 
казну, оставался свободнымъ и пользовался бѳзпрепят- 
ственно землею; притомъ земли было много, не только не 
приходилось спорить за владѣніе ею, но безпрѳстанно, до 
окончательна™ паденія козаччины, прибывали новые по* 
селѳнцы изъ за Днѣпра, изъ Молдавіи, изъ Нолѣсья и Литвы 
и селились на пустопорожнихъ поляхъ. Край принималъ 
все болѣе и болѣе правильное козацкое устройство. Въ 17.09 
году въ нѳмъ было уже 7 козацкихъ нолковъ: Бѣлоцерков- 
скій, Чигринскій, Богуславскій, Уманскій, Корсунскій, 
Брацлавскій и Могилевскій *)• Полковниками въ двухъ 
послѣднихъ были два молдавскіе выходца: Иванъ Григо* 
рашъ, называемый также Иваненко, и Савва Волопшнъ. 
Они принадлежали, подобно Шпаку, къ числу начальниковъ 
крестьянъ, возставшихъ во время похода Самуся въ 1702 
году, скрылись тогда, послѣ усмиреиія возстанія, за Днѣстръ 
и теперь появились опять въ Украинѣ *); находясь на 
чертѣ Украины порубежной съ поляками, они продолжали 
раздвигать ее на счетъ шляхты: вытѣсняли послѣднюю 
изъ имѣній, убивали сопротивлявшихся, и причисляли 
ихъ села и города къ своимъ полкамъ. Иваненко овладѣлъ 
Винницею и Брацлавлѳмъ. По жалобѣ подольской шляхты 
русскія власти неоднократно должны были предпринимать 
мѣры для усмиренія ихъ; но распоряженія оставались без* 
плодными до послѣдняго падѳнія козачества на правой

*) Матеріялы Судіенка, Т. П, стр. 10, И , 28, также см. №№: CCLX1X, стр. 
696 и ССЬХХУІІ, стр. 730.

а) Иваненко, возвратившись изъ Молдавіи, при иоступленін въ царскую службу 
на правой сторонѣ Днѣпра, носилъ тнтулъ полковника Дубосарскаго•



сторонѣ Днѣпра Въ Чигиринскомъ полку поставлѳнъ 
бнлъ, послѣ возстаповлѳнія онаго, полковникомъ—Гала- 
ганъ. Въ Богуславскомъ—продолжалъ начальствовать Са- 
йусь. Онъ прожплъ въ званіи Богуславского полковника 
до 1713 года. О сущѳствованіл его остались но крайней 
мѣрѣ слѣдующіе слѣды. Въ 1709 году, во время Полтав
ской битвы, Самусь, опасаясь за бѳзопастность пасти своего 
семейства, находившагося на лѣвой сторонѣ Днѣпра, въ 
Чигринъ Дубровѣ, выхлоноталъ отъ кіевскаго губернатора, 
князя Голицына, паснортъ для переѣзда внупатамъ сво.- 
имъ 2) изъ Пигринъ-Дубровы въ Богуславъ. 3) Въ 1711 
году онъ присьглалъ сына въ Кіевъ извѣщать того-же кня
зя Голицына о намѣреніяхъ и дѣйствіяхъ самозваннаго 
гетмана Орлика4), Наконецъ въ 1713 году онъ отказалъ 
по завѣщанію Межпгорскому монастырь), въ которомъ по 
преданно и былъ похороненъ, свой «млынъ въ Богуслав- 
лю, ниже нового мосту на сазѣ стоячій», а также дѣсъ 
съ садомъ и другими грунтами и 500 чѳрвопцевъ «за свой 
похоронъ и поминаніе» 5).

Въ Бѣлоцерковскомъ полку до 1709 года запималъ 
должность полковника' Мнхайло Омельяновпчъ; хотя онъ, 
подобно всѣмъ остальнымъ полковниками западной Украи
ны, не послѣдовалъ за Мазепою во время его нзмѣны, но 
русскіе начальствующіе люди не довѣряли ему какъ род
ственнику Мазепы, возведенному послѣдппмъ въ должность 
Полковника. Въ апрѣлѣ 1709 года онъ, по соглатеяію

J) См. Д*2 С С Ы Х , сгр . 695. Матеріялы для отечеств иной псторіп издаль М. 

Судіенко, Т .'I I ,  стр. 22 , 122, 129. 131 и 136.

2) Это были дѣти дочери Гамуся, бывшей замужем ь за сотипкомъ тІпгринъ-Д у5- 

ровскимъ -булгобаш ем ъ.

3). Подлиннпкъ этою  документа хранится у М. А . Максимовича.

*). Матеріялы Судіенка, Т II, стр. 28

а) Сказаніе о М ежигорскомъ монастырѣ М . А , М аксимовича стр . 34.



князя Голицына съ гѳтманомъ Скоропадскимъ, былъ аре* 
стованъ и прѳпровождѳнъ сначала въ Кіевъ, потомъ въ 
Глуховъ г). Мѣсто его занялъ опять возвращенный нзъ 
Сибири Палій. Конечно, немедленно послѣ того какъ обна
ружилась измѣна Мазепы, сдѣлано было ІІетромъ I распо- 
ряженіе о возвращеніи ІІалія изъ ссылки. Кромѣ желанія 
загладить несправедливость, учиненную по проискамъ и 
клеветамъ Мазепы, возвращеніе его было ускорено вѣ- 
роятно и потому, чтобы нротивупоставить личность попу
лярную п любимую народомъ Мазепѣ и такимъ образомъ 
подорвать окончательно значеніе и авторитетъ нослѣдняго. 
Уже въ тіачалѣ 1709 года «велыкимъ постомъ, весняною 
погодою, по словамъ народной думы,, ставъ Семенъ Палій 
до Билого Царя прыбуваты» 2). Въ послѣднихъ числахъ 
марта онъ прпбылъ въ Ворояежъ, гдѣ «зѣло изрядно 
принятъ и награжденъ его Царскаго Величества мило
стью». 30 марта онъ былъ отправленъ къ гетману Ско- 
ропадскому, которому поручено было: «держать его при 
себѣ до указу, имѣть его во всей любитѳльнѣйшей при-, 
язни п употреблять его въ нынѣшнихъ воинскихъ дѣй* 
ствіяхъ и случаяхъ по своему разсзютрѣпію и смотря 
по тамошнему состоянію 3)». 3-го іюня Налій находился 
въ лагерѣ Окоропадскаго подъ Багачкою, гдѣ выхлопбталъ 
у гетмана универсалъ о возвращеиіи ему движимаго иму
щества, разграбленяаго нѣкогда козакамн съ разрѣшенія 
Мазепы 4). 27 іюня оиъ, по свндѣтельству лѣтописей, «удо
стоился видѣти Царскаго Величества побѣду надъ Шведа
ми подъ Полтавою—гдѣ, бывши уже немощнымъ, обаче 
на конѣ, аще и поддерживаніемъ ѣздячи, нонуждалъ вой-

J) Магеріллы С\діенка, Т II. стр. в, 9 м 15
3) Сборникъ украиискихъ пѣспйі, пздалъ М. Макснмочичъ 1849 г., с ір . 8 9 .— .
*) Мсгерічлы Судіеика, Т. II, стр 118, 125 и 280.
*) См. № C’CLXX, стр. 711.—



ско, дабы непріятѳлю зломанному не дали обозрѣтися» J). 
Въ самый день полтавской битвы Палій надннсалъ въ 
даръ Мѳжигорскому монастырю свое ѳвангеліѳ въ золоче- 
но-серебряномъ окладѣ по черному бархату, хранившееся 
впослѣдствіи въ этой обители, и, вслѣдъ затѣмъ, набравши 
отрядъ козаковъ, отправился въ свою Хвастовщту, гдѣ 
уже со времени его возвращенія ожидали его, какъ закон- 
наго преемника смѣнѳннаго полковника Омельяновича 2). 
Явившись въ Хвастовъ, Палій немедленно возвратился къ 
прежнему своему образу дѣйствія: онъ опять разставилъ 
козаковъ своихъ на Полѣсіи и сталъ вытѣснять шляхти
чей изъ порубѳжныхъ селъ; еще до его пріѣзда, сейчасъ 
послѣ смѣны Омельяновича, крестьяне многихъ волостей: 
Горностайпольской, Козарѳвской, Бородянской, объявили 
себя козаками, записались въ компутъ Бѣлоцерковскаго 
полка, отказали въ повиновеніи номѣщикамъ и перестали 
отбывать имъ барщину и давать доходы. Палій принялъ 
ихъ подъ свое покровительство и сталъ тѣснить осталь
ную шляхту. 10 сентября шляхта кіевскаго воеводства 
отправила дѳпутатовъ къ кіѳвскому губернатору, князю 
Голицыну, жалуясь: что козаки Бѣлоцѳрковскіе и Хвастов- 
скіѳ, не извѣстно по своей-ли волѣ, или по нриказанію 
полковника Палія? пѳрешѳдши границу, по сю сторону 
рѣки Ирпеня врываются въ наши седа, отнимаютъ у насъ

я) Яѣтонись Грабннка. стр. 242; лѣтоннсь Самовидца стр. 94.
4) Сказаніе о Мижигорскомъмонастырѣ М. А. Максимович*», стр. 33.—'Матѳріялы 

( удіенка Т. П, сгр. 7.; также см. «А& (ЧХСІѴ, стр. 772. Надписі, сдѣланпая па свангеліи, 
не исключаетъ, но нашему мнѣнію, возможности участія ііялія въ битвѣ; надпись могла 
быть сдѣлана или передъ битвою, съ желаніемъ осіавш ь на всякій случай память лю
бимой обит“Ли, или впослѣдствіи, въ видѣ воспоминанія и благодарствія за ея исходъ. 
Въ пользу же участія Палія въ битвѣ, кро.мѣ свидѣтельства лѣтописи и народнаго пре- 
дапія, можемъ сослаться на разказъ бывшаго въ ней кочака, помѣщенный въ вышеуиа- 
завномъ актѣ: “пошли мы подъ Полтаву, а оттуда, вмѣстѣ съ Паліемъ, отправились въ 
Хвастовъ,,.
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медобыя Дани И проиятствуютъ владеть имѣНіЯми». Въ 
начале генваря 1710 года шляхта кіевская отправляла съ 
тою-же целью дѳпутатовъ къ королю и къ князю Мень
шикову; въ инструкціи, данной этимъ депутатамъ сказа
но было между прочимъ: «Депутаты будутъ просить сія- 
тѳльнаго князя, дабы онъ оказалъ намъ милость, удержа- 
ніемъ пана полковника Палія отъ иритѣсненій обывателей 
нашего воевоДбтва и зайретомъ ему разставлять козаковъ 
своихъ въ повѣтахъ овруцкомъ и житомирскомъ ł)«

Между тѣмъ въ Москвѣ, йе смотря на фактическое 
обладаніе западною Украиною еще съ 1704 года, прави
тельство не порѣшило окончательно слѣдуетъ-ли удер
жать эту область за собою или возвратить ее полякамъ. 
Послѣдніе при каждомъ удобномъ случае напоминали Царю 
о своихъ притязаціяхъ на мѣстность, въ которой сформи
ровались уже козацкія поселѳнія, призпававпіія надъ со
бою власть лѣвобѳрежнаго гетмана, и  которую после пол
тавской битвы заняли русскія войска, Преслѣдовавшіѳ бѣ- 
жавшаго въ Турцію шведекаТо короля. Царь отвѣчалъ 
обыкновенно на польСкія доМагательства, что онъ не отка
зывается возвратить Речи Посполитой Украину, но что 
онъ не моЖСтъ этого сделать до тѣхъ -поръ, покавъ Поль- 
шѣ будуТъ бороться двѣ партіи, изъ которыхъ одна—Ле- 
щинскаго, -положительно ему враждебна 2). Но НосЛѢ пол
тавской бНтвы, когда партія Лѳщинсваго окончательно 
лада, Петръ думалъ действительно возвратить полякамъ 
Украину. Потому 3 сентября 1709 года, возвращая Налію 
полковничью должность, Царь не называетъ его въ гра
моте полковникомъ Белоцерковскимъ, а только охотниц-

‘) См. ССХСІѴ, стр. 771; CCL'XIX, стр. 710; ССЬХХІУ, стр. 7l9 ;C C L X X T , 
стр. 726 н ССЬХХѴІ, стр. 728.

*) Содовьевъ, Т  ХУ, стр: 201, 204 н 208.



кнмъ, и подчиняетъ его строго власти гетмана Скоропад- 
скаго О; послѣдиему-же было предписано удерживать какъ 
Жваненка и Савву, такъ и Палія отъ столкновевій съ по
ляками; когда же жалобы шляхтичей напослѣдняго стали 
поступать все чаще и чаще какъ къ гетману, такъ и къ 
русскимъ начальнпкамъ, то въ ноябрѣ 1709, года князь 
Григорій Долгорукій писалъ о немъ Скоропадскому: <0 
неспокойномъ Иаліѣ нынѣ миѣ здѣсь, за отл) чеиіемъ дво
ра, служить Вашему Превосходительству невозможно........
чаю, что ему, Палію, въ тѣхъ мѣстахъ быть не долго, 
понеже при польской радѣ, та заднѣпрская Украина Его - 
Высокомонаршимъ указомъ отдается но прежнему во вла- 
дѣніѳ Полякамъ г)>. Неизвѣстно, какое вліяніе имѣла бы 
эта мнительность правительства на судьбу Палія, но онъ до 
возврата Украины Полякамъ не дожилъ. Въ 1710 году 10 
января послѣдній разъ встрѣчаемъ переписку о Паліѣ: 
именно канцлѳръ Головкинъ въ письиѣ къ Скоропадскому 
поручаетъ послѣднему запретить Палію вести переписку 
съ турецкими пашами безъ вѣдома гетмана. Чрезъ полтора 
мѣсяца, въ нервыхъ числахъ марта, Танскій ищѳтъ уже у 
Скоропадскаго назначенія на должность Бѣлоцерковскаго пол
ковника, вокантнун) за смертью Палія 3). Въ концѣ то го-же 
года король Августъ раздаетъ уже староства, находившіяся 
въ рейонѣ, занятомь Паліемъ; такъ 18 ноября онъ даетъ гра
моту полковнику Самсону Бомбеку на Романовское старо- 
ство, «оставшееся безъ владѣльца послѣ смерти храбраго 
Палія *)». Ж такъ, хотя точно не можемъ указать времени 
смерти Палія, но можемъ утверждать съ достовѣрностьн),

') См. № ССЬХХІП, стр. 715. 
а) Матеріялы Судіевка, Т. И, стр. 407 
8) Матеріялы Судіенка Т* И, стр. 144 и 160.
4) См. te  CCLXXX, стр. 741.



что она послѣдовала между 10 числомъ января и 1 марта ' 
въ 1710 году. До всѣй вѣроятности старый пояковИйКЪ 
быіъ похороненъ въ Межигорскомъ монастырѣ, обители 
уважаемой имъ болѣе другихъ при жизни*, но крайней 
мѣрѣ до конца существованія монастыря въ Святодуховекой 
его церкви висѣлъ портретъ Палія, рядомъ съ портретами 
Богдана Хмѣльницкаго и Евстафія Гоголя. Надь портре- 
томъ, на ветхомъ коврикѣ Лалія, висѣла его сабля безъ 
рукоятки и его полковннцкій серебряный перначъ съ 
тремя перьями *).

Мѣста Бѣлоцерковскаго полковника послѣ смерти Палія 
добивался у гетмана, зять его, охотницкій полковникъ, 
Антонъ Танскій. Танскій въ послѣднее время доказалъ вѣр- 
ность царю; онъ, при нервомъ извѣстіи объ измѣнѣ Мазепы, 
оставилъ нослѣдняго и былъ однимъ изъ болѣѳ вѣрныхъ 
и дѣятѳльныхъ поборннковъ Скоропадскаго; но, оказавшись 
благонадежнымъ въ политическомъ отношепіи, Танскій, но 
личному характеру своему, представлялъ одинъ изъболѣе 
безнравственныхъ типовъ тогдашней козацкой старшины; 
честолюбивый и своекорыстный, онъ не разбиралъ средствъ 
тамъ, гдѣ чуялъ поживу, низкопоклонный съ сильными 
онъ опирался на нихъ для того, чтобы своевольничать 
со слабыми; благонадежность его была скорѣе плодомъ раз- 
счета, никогда его нѳ*обманывавшаго, чѣмъ глубокаго убѣж- 
дѳнія; по крайней мѣрѣ такъ заставляла думать минув
шая его карьера; выдвинутый тестемъ своимъ, Даліемъ, 
онъ его оставилъ въ минуту паденія, взявъ отъ Мазепы 
въ подарокъ нѣсколько селъ и перешелъ на сторону по- 
слѣдняго; потомъ оставилъ онъ и Мазепу, въ свою очередь, 
когда оказалось, что сила перестала быть на его сторонѣ 
и, сблизившись съ Скоронадскимъ, рѣшился, пользуясь ус-

*) М, А. Максимовичу сказапіе о Межигорскомъ монастырѣ, стр 33—34.
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тупчивостью и слабостью характера этого гетмана, улуч
шить свое благосостояніе докучливыми домагательствами. 
Онъ сталъ требовать Бѣдоцерковскаго полка, разсчитывая 
какъ на новыженіе въ должности, такь и на возможность 
обогатиться на счетъ шляхты, пользуясь отношеніями 
установленными къ ней Паліемъ.

Между тѣмъ Скородадскій, не рѣшавшійея ни на от- 
казъ Танскому, по мягкости нрава, ни на полное его удо- 
вдетвореніе, по нричинѣ извѣстной ему нерѣшительности 
отношеній Русскаго правительства къ западной Украинѣ, 
выбралъ средній путь, полумѣру: онъ назначилъ Танскаго 
наказнымъ Бѣдоцерковскимъ полковникомъ и извинился 
въ этомъ назначеніи передъ канцлеромъ, объясняя свой 
поступокъ докучливостью Танскаго; Головкинъ одобрилъ 
распоряженіе гетмана и Танскій отправился въ Бѣлуго 
Церковь въ началѣ марта 1710 года. Ііослѣ его нрибытія 
шляхта кіевская отправила къ нему посольство съ прось
бою отмѣнить стѣснительныя для нея распоряженія Палія. 
Неизвѣстно что отвѣчалъ Танскій, но вѣроятно онъ на время 
приудержался отъ наступательнаго движенія на ІІолѣсье; 
по крайней мѣрѣ до конца 1710 года жалобъ на него со 
стороны шляхты не было. Время это Танскій употребилъ 
на то, чтобы обеспечиться со стороны Россіи и цѣли этой 
онъ достигъ заискиваиіемъ дружбы и заявлеяіемъ предан
ности ближайшему Русскому начальнику, кіевскому губер
натору, князю Голицыну *).

Между тѣмъ съ концемъ 1710 года обстоятельства пере
менились. ІІетръ I задумалъ войну съ Турціею, вызванную 
какъ интригами и вліяніемъ при Турецкомъ дворѣ Карла 
XII, такъ и нризывомъ Россіи на помощь угнетенными

>) См. №№: ССЬХѴШ, стр. 709; ССЬХХТІІІ, стр. 731; ССЬХХШ , стр. 728; 
также матеріялы Судіенка, Т. II, стр. 152,



христианами Балканскаго полуострова. Для того, чтобы ве
сти успѣшно войну съ. Турками и имѣть прочное вліяніе на 
дѣла Придунайскаго края, Россіи необходимо было обеспе
чить за собою владѣніе западною Украиною. Это значеяіѳ 
послѣдней области понималъ и Карлъ XII и потому, пока 
Русскія войска собирались къ походу, онъ, желая преду
предить ихъ и запять страну, лежавшую на пути въ Турцію, 
собралъ всѣ, бывшія у него подъ рукою, силы и бросидъ 
ихъ на западную Украину. Пестрая толпа, состоявшая 
изъ Бѣлогородской и Буджацкой татарскихъ ордъ подъ на- 
чальствомъ самаго хана, изъ польскихъ хоругвей Швед
ской партіи, находившихся въ Бендерахъ при Еарлѣ ХП 
подъ начальствомъ кіевскаго воеводы, Іосифа Потоцкаго, 
свирѣпствовавшаго нѣкогда надъ подольскими крестьянами 
въ 1702 году и старосты Галецкаго, нѣкогда Бѣлоцерков- 
скаго коменданта, сдавшаго эту крѣпость Палію въ томъ 
же 1702 году, изъ запорожцевъ, изгнанныхъ изъ Сѣчи 
Петромъ I и изъ горсти козаковъ ушедшихъ въ Бендеры 
вмѣстѣ съ Мазепою въ 1709 году—вся эта разнородная 
сборная дружина перешла въ началѣ марта 1711 года че
резъ Днѣстръ и разсѣялась по западной Украинѣ; главное 
начальство надъ этимъ войскомъ принялъ избранный, быв
шею въ Бендерахъ, козацкою старшиною гетманъ, Филипъ 
Орликъ, онъ предпослалъ своему вторженію «прелестные 
универсалы» къ жителямъ края. Неожиданное вторженіе 
Орлика застало и войска, и жителей, и начальниковъ въ 
расплохъ. Жители, наскучивъ неопределеннымъ положѳні- 
емъ, не принятые окончательно Россіею и постоянно угро
жаемые выдачею полякамъ', притомъ недовольные внутрен- 
нимъ управленіемъ полковниковъ, наставленныхъ Мазепою 
и Скоропадскимъ, не оказывали сопротивленія; большинство 
ихъ осталось индеферентными при приближеніи Орлика; не 
.желая испытывать борьбы съ нимъ и мести его дружины,



м&стечва и города сдавались, многіѳ даже, подобно Богу* 
славдщь и Корсуицамъ, поддавались на его прелести и 
приставали къ нему; русскіѳ начальники, недовѣряя право- 
бережщшъ полковникамъ, требовали, чтобы они прислали 
жѳцъ и семейства свои въ Біевъ, дли большей якобы ихъ 
безопасности; б л и зь  Г о л и ды н ъ  совѣтовалъ Скоропадскому со
гнать жителей въ Брѣпости или поближе въ Днѣпру, села 
же и мѣстечка сжечь; но исполнить совѣты и приказанія 
было нѣкогда. ОрлиБъ овладѣлъ Нѳмировомъ, разбилъ подъ 
Лысянкою ѳнѳральнаго ассаула Бутовича, отправлепнаго 
противъ него СБоропадсвимъ, овладѣлъ Богуславскимъ и 
Еррсунскимъ полками. Самусь, напрасно просившій по
мощи, долженъ былъ уступить. Только Галаганъ и Таяскій 
успѣли собрать вое вавіи силы и заперлись въ своихъ 
полвовыдъ городахъ. Князь Голицынъ ободрилъ ихъ, обѣ- 
щалъ скорую помощь, напоминая Танскому вѣрность его 
тести, совѣтовалъ подражать его примѣру и дѳржатьси въ 
Бѣлой Церкви. Но нова помощь могла быть прислана, силы 
Орлика начали сами собою быстро таять и ему иечѣмъ 
было поддержать свой успѣхъ. Его разнородная дружина 
пошла въ разбродъ. Татары, поживившись добычею, разру- 
шпвъ всѣ церкви и монастыри въ южной Увраинѣ и рас- 
хитивъ ихъ имущество, повернули вмѣстѣ съ Ханомъ въ 
пдзовьи Днѣпра, подъ предлогомъ, что они будутъ дѣйство* 
вать тамъ противъ русскихъ крѣпостей. Галецкій, коман- 
довавшій поливами, отправился въ Нолѣсьѣ и па Волынь, 
съ намѣреніемъ оживить Шведскую шляхетскую партію и 
поддержать Потоцкаго, ворвавшагося въ Речь Посполитую 
со стороны Чермной Руси. Оріикъсъ незначительнымъ коли- 
чествомъ оставшихся татаръ и поляковъ, съ запорожцами и 
своими козаками, набравъ сколько можно было Богуславцевъ 
и Корсунцевъ, подступилъ 25 марта подъ Бѣлую Церковь; 
по двѣ его попытки на приступъ были отбиты; онъ уда-.



лился въ Хвастовъ и вскорѣ, услышавъ о приближеніи 
Руескихъ в о й с е ъ , ретировался: обратно за Днѣстръ. *) На- 
бѣгъ его остался безъ послѣдствій, но онъ указалъ рус
скому правительству всю важность западной Украины при 
столкновеніи съ Турціею. Очевидно было, что если война 
Турецкая будетъ имѣть успѣшный исходъ, то Россіи не
возможно будетъ возвратить Украину Полыпѣ, такъ какъ 
при этомъ условіи, не могли быть упрочены никакія вы
годы, получѳнныя въ случаѣ удачнаго исхода похода на 
Дунаѣ. Отъ исхода Турецкой войны завнсѣла такимъ об
разомъ участь западной Украины.

Между тѣмъ Танскій, почувствовавъ еще въ концѣ 
1710 года эту перемѣну взгляда русскаго правительства 
на Украину, сталъ дѣйствовать смѣлѣе; въ февралѣ 1711 
года онъ былъ обѳспеченъ доказательствомъ безошибочности 
своего наблюденія: Скоропадскій прислалъ ему грамоту 
на должность «совершѳннаго» Бѣдоцѳрковскаго полковни
ка *). Ободренный такимъ образомъ, Танскій началъ свою 
дѣятельность съ того, что воспользовался обстоятельства
ми, созданными Паліѳмъ въ кіевскомъ ІІолѣсьи, и сталъ 
эксплуатировать шляхетскія имѣнія и села, поселенный 
въ Хвастовщинѣ, въ свою пользу. Шляхта кіевская, обра
дованная смертью Палія, помышляла было уже о возвратѣ 
въ свои имѣнія, о возстановленіи земскихъ сборовъ съ 
воеводства, шляхетскихъ гродскихъ судовъ, ‘ о возвра- 
щеніи Бѣлой Церкви, содержаніи въ ней гарнизона на 
своемъ жалованіи и т. п. Вскорѣ ей пришлось разоча
роваться; въ замѣнъ Палія являлась личность, правда 
не столько враждебная дворянамъ по принципу, но за то

’) Матеріялы Судіеніса, Т: II, стр: 23, 28, 29, 32, 33 и 422; іакже См. №№* 
CC Г .XXXIV, стр. 750 и ССЬХХХІІІ, стр. 749. 

а) См №: GCLXXXII, стр. 248.



не менѣе Палія стѣснявшая шляхту въ пользованіи иму- 
ществомъ. Въ теченіи года шляхта кіевская трижды соби
рается на сеймики и каждый разъ ограничивается отправ
кою писемъ къ Тайскому и посольствъ съ плачевными на 
него жалобами: къ королю, польскимъ гетманамъ, къ Ско- 
ропадскому, къ князю Голицыну, въ фельдмаршалу Ше
реметеву, къ князю Меньшикову, наконецъ къ самому Пет
ру I. Въ инструкціяхъ, выданныхъ своимъ посламъ, шлях
та говоритъ: «козаки по прежнему занимаютъ наши имѣ- 
нія въ окрестностяхъ: Житомира, Хвастова, Бѣлой Церкви, 
Бердичева, Бышева, Котельни, Паволочи и Овруча.... панъ 
Танскій, полковникъ Хвастовскій, не допускаетъ насъ со
бирать доходы и подати даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ во- 
заки его временно только занимаютъ квартиры въ качествѣ
союзниковъ Речи Посполитой и причиняетъ намъ невыно-
симыя кривды. Онъ, какъ пьявка, сосѳтъ кровь изъ под- 
данныхъ нашихъ и имѣнія наши до того разоряетъ, что 
къ нимъ можно примѣнить слова: «гдѣ стояла Троя, тамъ 
теперь волнуется созрѣвшая жатва!» Но въ нашихъ се- 
лахъ даже и жатва не волнуется, они превращены въ го
лую пустыню!  панъ Танскій, вопреки трактатамъ и
установленнымъ границамъ, засѣлъ на нашей землѣ и 
не только владѣетъ имѣніями нашими шляхетскими, но 
изъ нихъ сосетъ, какъ кровопійца, дымовую подать, при
нуждая насъ давать ежемѣсячно деньги и провіянтъ, при
чиняя намъ разныя ненристойности, вредныя для нашей 
свободы и неприличныя дворянскому нашему званію» ’).

Но на этотъ разъ судьба выручила шляхту. Вслѣд- 
ствіе неудачнаго похода на Дунаѣ, Пѳтръ I заключилъ 
Прутскій договоръ. Въ числѣ его статей Русское пра
вительство обязывалось отказаться отъ Украины и вы



вести свои войска изъ предѣловъ Речи Посполитой. На 
исполненіи этихъ статей Турція настаивала безотступно 
и, послѣ долгихъ переговоровъ, онѣ были окончательно 
подтверждены въ 1713 году ')• Такимъ образомъ неблаго
получный исходъ Турецкаго похода норѣшилъ на эготъ 
разъ судьбу западной Украины—козачество должно было 
уступить въ ней мѣсто шляхетству. 23 сентября 1711 
года былъ изданъ указъ царскій, въ которомъ сказано бы
ло, что «тогобочную, заднѣпрскую Украину надлежитъ 
оставить полякамъ, тамопшимъ же полковнпкамъ, съ пол
ковою, сотенною и рядовою козацкою старшиною, съ ко- 
заками и нротчими, въ подданствѣ нашемъ вѣрно быть 
желающими, зъ женами и дѣтьми, съ ихъ движимыми по
житками, на жилище перейти въ малую Россію, въ та-
мошніе полки, гдѣ кто пожелаетъ  со всѣхъ мѣстечекъ,
селъ и деревень обитателей перевесть въ Малую Россію 
и тѣмъ землямъ быть впустѣ всегда > 2). И такъ указъ 
предполагалъ возвратить западную Украину къ тому подо- 
женію занустѣнія, въ которомъ она находилась до 1683 
года—возстановить опять пустыню, начинавшую заселять
ся медленно и съ большими усиліями. Гетманъ Скоропад- 
скій и козацкая старшина принялись ревностно приво
дить въ исполненіе предложенную мѣру. Многіе жители 
приняли ее какъ лучшее изъ двухъ золъ—какъ выборъ 
между панами козацкнми и нанами польскими—остальные 
были переведены полковниками насильно. Еще въ началѣ 
1711 года Скоропадекій прѳдлагалъ правительству пере
гнать на лѣвый берегъ Днѣпра народонаселеніе тѣхъ мѣ- 
стностей, которыя подчинились Орлику во время его на- 
бѣга; мѣра эта была одобрена и отчасти приведена въ

*) Соловьевъ, Т . ХУІ, стр 92 и 127 .. 
л) См. № ССЬХХХѴІІ стр. 750.



нсполненіе: 3-го мая Петръ писалъ къ Меньшикову: «За- 
днѣдрокая Украина вся была къ Орлику и къ воеводѣ 
кіевскому (Потоцкому) пристала, кромѣ Танскаго и Гала- 
гана, но оную изрядно наши вычистили ионыхъ скотовъ 
иныхъ за Днѣпръ къ гетману, а прочихъ, чаю, въ пода- 
рокъ милости вашей, въ губернію на пустыя мѣста при- 
шлѳмъ» *)• Послѣ объявленія указа, пересѳленіе приняло 
гораздо болыпіе и основательные размѣры; съ конца 1711 
до половины 1713 года гетманъ Скоропадскій, полковники: 
Танскій и Иваненко, генералъ Ренъ и другіе начальники 
занялись усердно перѳселеніѳмъ; они переводили пооче
редно села и мѣстечка западной Украины въ восточную— 
потянулись длинные обозы съ семействами и имуществомъ 
перѳселенцѳвъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разбирали церкви, 
складывали на возы и увозили съ собою—оставленные 
дома и строенія. зажигали. Начавшись отъ Днѣстра, .высѳ- 
леніе подвигалась къ Днѣпру; въ половинѣ 1712 года оче
редь дошла и къ Бѣлоцѳрковскому полку. Здѣсь народо- 
населеніе было нѣсколько гуще, переселеніе вслѣдствіе 
того представляло болѣе трудностей; для облегченія ихъ 
предложено было слѣдующѳе средство: Танскому предоста
вили должность кіевскаго полковника и поручили ему 
помѣстить жителей Бѣлоцерковскаго полка въ прилегавшей 
къ нему нолосѣ полка кіевскаго, лежавшей на правой сто- 
ронѣ Днѣпра, между Вышгородомъ, Мотовиловкою, Василь- 
ковомъ, Трипольемъ и Стайками—полоса эта, въ силу ста
тей московскаго договора, должна была остаться за Рос
шею. Въ 1712 году, началось перѳселеніе Хвастовщины, по
нуждаемое посольствами кіевской шляхты какъ къ Тан
скому, такъ и къ русскимъ начальникамъ, требовавшими 
скорѣйшаго очшценія края и сдачи Бѣлоцерковской крѣ-



пости О» оно кончилось едва къ исходу 1714 , года, такъ 
какъ только въ это время крѣпость была передана ноль- 
скимъ коммпсарамъ.

Между тѣмъ въ опустѣвшую Украину вошли съ двухъ 
противуположныхъ сторонъ два ополченія. Съ юга яви
лись запорожцы и малочисленные сторонники Орлика, по- 
лагавшіе, что Турки сохранять власть надъ западною 
Украиною послѣ отказа отъ нея Россіи, и что Орликъ сдѣ- 
лается нравобѳрежнымъ гетманомъ подъ покровптѳльствомъ 
султана. Запорожскій полковникъ Поповичъ занялъ Умань 
и берега Буга, прикрываясь пменѳмъ турѳцкаго правитель
ства; съ сѣвера, изъ Волыни вошѳлъ въ Брацлавщпну во 
главѣ 12,000 польскаго войска воевода краковскій, Юрій 
Любомирскій, нѣкогда подвизавшійся противъ Мамуся, въ 
1702 году, въ званіи подкоморія короннаго. Любомирскій 

.публиковалъ въ пустынѣ унивѳрсалъ, которымъ прпни- 
малъ Украину во владѣніе отъ имени Речи Посполитой. 
Одинъ изъ запорожскихъ старнгинъ, но имени Перебый- 
нисъ, отвѣтилъ на универсалъ нисьменнымъ протестомъ, 
утверждая, что если Русскіе, вслѣдствіе вымагательства 
Турокъ, и очистили Украину, то изъ этаго не слѣдуетъ, 
чтобы должны были ее занять Поляки. Перебыйносъ объ- 
являлъ, что запорожцы заняли Украину отъ имени Сул
тана и требовалъ удаленія Любомирскаго. Конечно по- 
слѣдній не обратилъ на этотъ протестъ никакого внимаиія— 
всѣ силы Поповича и Пѳребыйноса заключались только въ 
нѣсколъкихъ сотняхъ запорожцевъ—не смотря на эту не- 
равномѣрность силъ, козаки пытались защищаться. Они 
напали у Погребыщъ на передовой польскій отрядъ и 
разбили его; но когда явился Любомирскій со всѣмъ сво-

*) Матеріялы Оудіенка Т . II , стр. 347. и 355.; Краткое лѣтопзобразит. описаніе, 
стр. 91.; также см. Ш :  ССХС, стр. 763; ССХСІ, стр. 768 и ССХСТІІІ, стр. 781.
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имъ войскомъ, далъпѣйшее сопротивлоніе оказалось невоз- 
можннмъ и запорожцы удалились въ южныя степи. Нѣко- 
тороѳ время они врывались еще въ Украину небольшими 
партіями и старались беспокоить полаковъ, но успѣхи 
ихъ не могли быть сколько нибудь серьезны. Такъ въ 
1713 году бывшій прилуцкій п о л е о в н и е ъ , Горленко, за- 
нялъ на время Брацлавль; сотникъ Швачка появился въ 
Богуславѣ и угрожалъ оттуда Триполію; но попытки эти, 
по малочисленности запорожцѳвъ, скорѣе могутъ быть при
няты за рекогносцировки и имѣли болѣе значеніе демон- 
страцій, чѣмъ серьезныхъ походовъ. У Горлѳнка было 
только 250 козаковъ а у Швачки одна сотня. Наконецъ 
послѣ заключѳнія Турціею окончательнаго договора въ 
1713 году, запорожцы потеряли всякую надежду на под
держку съ ее стороны и должны были отказаться отъ вся- 
кихъ видовъ на западную Украину1).

Такимъ образомъ исчезло на всегда въ этой области 
козачѳство, возстановлѳнное на время въ прѳжнемъ видѣ 
и въ формѣ согласной съ пониманіемъ народа трудами 
Палія и его снодвижниковъ. Протестъ Пѳребыйноса и Пог- 
ребыщская стычка—это послѣднее столкновеніе исчезаю
щей козаччины съ Поляками 2). Поляки были теперь

1) Матеріялы Судіенка Т. IL  стр. 50 и 52; Otwinowski, стр* 190; также см. № 
ССХСПІ, стр. 770.

2) Н а правой сторонѣ Дпѣпра отъ козачества осталось одпо имя—-которое паны 
'присвоили своимъ надворнымъ милиціямъ и прислугѣ; у круппыхъ землевладѣльцевъ 
югозападнаго края: Пѳтоцкихъ, Любомирскихъ, Ржевускихъ и т. д. въ теченіе ХѴПІ 
вѣка вошелъ въ употреблепіе обычай держать при экономілхъ значительные вооруженные 
отряды, набиравшіеся изъ крестьянъ, подвластпыхъ тѣмъ же экономіямъ; отряды эти 
гоставляли почетную стражу при особѣ пана; исполняли его распоряженія, относившіяся 
нъ доминіяльной полиции, и, по желанію пана, посылались пногда въ помощь вомскамъ 
речипосполитой во время войны. Милиція эта, замѣнившая прежпія надворныя шляхет- 
ск'я хоругви, удержала за собою названіе козаковъ; они управлялись сотниками, ими же 
избираемыми и утвержденными паномъ, а во главѣ всей надворной милпціи обыкновенно 
стоялъ шляхтичъ, носившій титулъ полковника. Копечпо, кромѣ имени и костюма, над
ворная козаччина не имѣла пичего общаго съ прежннмъ козачествомъ, составлявшимъ 
свободное, владѣвшее землею и пользовавшееся самоуправленіемъ земское сословіе,



полными и единственными обладателями плодоносной пу
стыни. Едва кое-гдѣ на краяхъ ея оставались слабые остат
ки народонаселенія. Такъ, въ богатой нѣкогда и многолюд
ной Могилевской волости, лежавшей еще въ Подоліи, внѣ 
границъ Украины, и выставлявшей въ былыя времена 
цѣлый козацкій полкъ, все народонаселеніѳ—съ женщина
ми и дѣтьми включительно—состояло теперь, изъ 76 душъ; 
самъ городъ Могилевъ на Днѣстрѣ, процвѣтавшій нѣкогда 
торговлею и служившій складочным ъ мѣстомъ для това- 
ровъ, отнравляемыхъ изъ Турціи, Молдавіи и Балахіи въ 
Россію и Польшу, вмѣщалъ въ себѣ теперь—христіянъ и 
евреевъ обоего пола и всѣхъ возврастовъ 142 души *)• 
Управдяющій кіевскаго, католическаго епископа, явившій- 
ся въ 1714 году принимать во владѣпіе Хвастовщину, не 
нашелъ въ ней буквально ни одной души, а въ другой 
обширной епископской волости—Черногородской, остава
лось только 8 человѣкъ2). Региментарь Галецкій, пере- 
шедшій уже въ службу къ Августу II и отправленный съ 
польскимъ войскомъ па зимнія квартиры въ кіевское вое
водство, не находилъ возможности размѣстить 1200 орл- 
датъ не только во всей Украинѣ, но даже въ части По- 
лѣсія, лежавшей къ югу отъ Тетерева. Въ плачевномъ 
пнсьмѣ къ шляхтѣ кіевскаго воеводства, назначившей ему 
квартиры въ мѣстахъ необитаемыхъ, онъ писадъ: «Вы 
отправили нѣсколько сотъ конницы на квартиры въ Украи
ну и прислали мнѣ роспись дымовъ въ пустынѣ вы
постарались вытолкать войско въ незаселенныя мѣста на 
посмѣяніс. Назначили въ Впльскъ 25 человѣкъ солдатъ, 
между тѣмъ какъ въ мѣстечкѣ только 3 человѣка жителей, 
въ Мирополь—тридцать шесть солдатъ, между тѣмъ какъ

>) См. №: ССХСІІ, стр. 769. 
а) См. № ССХСѴ, стр. 773.



въ немъ нѣтъ теперь и живой собаки; штабъ мой вы по- 
мѣстили въ совершенно пустыхъ; Бѳрдинѳвѣ и Слободы* 
щахѵ, присылаете мнѣ квартирный листъ въ КарповцЫ 
и Мошны,—въ Мошны, гдѣ уже тридцать лѣтъ нѣтъ ни 
собаки. Потрудитесь милостивые паны прибыть сюда лич
но и повѣрить мои слова». Шляхтичи вѣроятно должны 
были признать всю справедливость этихъ жалобъ, потому 
что согласились выдать Галедкому на содержаиіе войска 
55,000 злотыхъ, лишь бы онъ его не кормилъ на счетъ 
заселеннаго Полѣсія О*

Итакъ шляхта опять владѣла Украиною—но въ истори
ческой судьбѣ шляхты заключался извѣсный фатализмъ, 
вытекавшій изъ тѣхъ началъ, изъ которыхъ сложился 
шляхетскій общественный строй.—Шляхта, возвратившись 
въ свои запустѣлыя села, необходимо должна была ста
раться о созваніи въ нихъ рабочаго сословія, а къ рабо
чему сословію она не могла стать въ иныя отиошенія, 
какъ въ панскіе; она понимала одинъ только видъ работ- 
никовъ — крѣпостныхъ рабовъ, надъ. личностью, имуще- 
стцомъ, совѣстью и вѣрою которыхъ шляхта приписывала 
себѣ полное самовластіе; такимъ образомъ, зазывая обратно 
ушедшее народопаселеніе и приготовляя для него прежнія 
рабовладѣльческія отношепія, шляхта сача вызывала и 
усиливала враждебную для ней народную силу и находи
лась въ необходимости вызвать ее. Крестьянское народо- 
населеніе дѣйствительно возвратилось, заманенное срочными 
льготами панскихъ слободъ, но когда сроки кончились и 
пришлось подчиниться полному шляхетскому произволу, 
тогда и должна была вспыхнуть народная реакція. Ре- 
акція эта и представляетъ единственную картину внутрен
ней жизни западной Украины до самаго конца ХТІІІ сто-



лѣтія; она, за отсутствіѳмъ козачества, должна била искать 
точки опоры въ новой измѣнеиной формѣ протеста и на
шла ее въ Гайдамакахъ. Не даромъ въ первый ж е. годъ 
водворенія Поляковъ въ Украпнѣ—въ пустой степи соби
рались уже неболыпія скопища всякаго сброду, разъѣзжав- 
шія по пустымъ селпщамъ между Немировомъ и Василь- 
ковомъ и промышлявшія грабѳжемъ купеческихъ обозовъ *)• 
Скопшцамъ этпмъ, въ началѣ ничтожнымъ и исключитель
но занятымъ разбоѳмъ, назначено было со времѳпемъ мало 
ио малу овладѣть сочувствіемъ народной массы и сдѣдать- 
ся средоточіемъ ея реакціи противъ шляхты. Гайдамакамъ 
предстояла такая роль, какую въ концѣ прошлаго и въ 
началѣ настоящаго столѣтія играли въ Сербіи Гайдуки— 
они представляли зародышъ крестьянскаго и пароднаго 
возстанія.

Владиміръ Антоновичъ.



Объявленіе дворянъ: Николая и Степана Вышпольскихъ о томъ, 
что они задержали козаковъ съ лошадьми, отнятыми у Вышпольскихъ въ 
то время, когда козаки Ханенковы, во время похода изъ Люблина въ 
Дымеръ, грабили по дорогѣ имущества всѣхъ шляхтичей. 1679, Марта 31.

Року тысяча шестьсотъ семъдесятъ девятого, месеца марда 
тридцать первого дня.

На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруц- 
комъ, передо мною Алдреемъ Редчичомъ, наместникомъ подстароства 
овруцкого и книгами нынешними, гродскими, оврудкими personaliter 
ad acta stanąwszy urodzony jegomość pan Mikołaj Wyszpolski, swym 
i urodzonego jego mości pana Stefana Wyszpolski ego, komornika 
granicznego kijowskiego, pisarza grodskiego kijowskiego, rodzica 
swego imieniem, jako tylko mógł uczynku niżej mianowanego (o któ
rym manifestacja w roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt ósmym, miesią
ca nowembra szesnastego dnia, praecavendo całości pana swego, 
przez słagę mianowanego pana pisarza grodskiego owruckiego uczy
niona, fusius obloąuitur) dowiedzieć o powracających z za Dniepra 
niżej mianowanych najezdnikow i szkodców, praecavendo całości tak 
swojej, jako rodzica swego, solleniter świadczył i w ten sposób ma
nifestował się o to: iż gdy powracało wojsko jego królewskiej mości 
kozackie, pod direkcją pana Chanenka, hetmana na ten czas zapo
roskiego, po rospuszczeniu pospolitego ruszenia z pod Lublina i ku 
Dymirowi, idąc tractem przez Polesie, różne szkody szlachcie w ma
jętnościach, sąsiadom manifestantis, czynili i agrawowali ubogich pod
danych, w którym wojsku kozackiego zaciągu gdy zostawali obwinieni: 
na imie Semen i Jacko, tedy najechawszy na ten czas rodzica ma-

1



nifestującego, na wieś nazwaną Litków, w powiecie owruckim leżącą, 
przybrawszy do siebie kupę nie małą także swowolnych, wołow par 
trzy, szersći rożnei, respektem zdobyczy jaltowejś zabrali i wiele in
nych szkód w tej wsi Litkowie naczynili i za wojskiem pomienionym 
z tym wszystkim pojechali. A że teraz, w roku teraźniejszym, tysiąc 
sześóset siedmdziesiąt dziewiątym, miesiąca marca dwudziestego pierw
szego dnia, przez wieś Bowsuny, o granicę tejże mianowanej wsi 
będącą, ciź obżałowani, gdy z za Dniepru powracali na Wo
łyń, dowiedziawszy się manifestans o onycli, których jako rabowni- 
kow pobrać kazał, z końmi dwiema, podjezdkami, szerścią glinia
stym i cisawym i zaraz do grodu tutejszego, dla prezentowania ta 
kowych swawolników, jako i koniej onych chciał prowadzić. Tedy, 
widząc się być winnemi, że każdy z ichmościów panów obywatelów 
swoich szkód, natenczasże onym przez nichże poczynionych, rek- 
wirowałby, przy niewielkiej będąc warcie, od koniej pouchodzili, ma
nifestans jednak te konie w grodzie prezentował, które gród, jako 
to w tym kraju, niebezpiecznym, obaczywszy, nazad, opowiadanie 
przyjąwszy, manifestantowi oddał, propter majorem securitatem; a 
manifestans z tych koniej gród tąż manifestacją swoją kwituje, dek
larując, tak z owemi, gdzieby ich kolwiek miał znaleść, jako i z 
każdym takowym, któryby miał obwinionych w protekciei i majęt
ności swojej, prawnie czynić, o co iterum atque iterum, praecawen- 
do całości tak swojej jako i rodzica swego i szkód poczynionych, 
których sobie być mienią na złotych pięćset, manifestatur, salyam 
meliorationem tej manifestaciej, albo szerszej uczynienie, jeśliby tego 
potrzeba ukazywała, tak sobie, jako imćpanu rodzicowi swemu mani
festans zostawiwszy, na ten czas o przyjęcie tej prosił; co i otrzymał.

Книга гродская овруцкая записовая и поточная, М 3209, 
юдъ 1678—1680; листъ 109.



Жалоба дворянина Карла Тышкевича на дворянъ: Ивана Станисла
ва Бржескаго; Андрея Любовицкаго и другихъ о томъ, что они съ тол
пою вооруженныхъ слугъ и съ помощью отряда козаковъ, нанятого ими 
въ Дьшерѣ, овладѣли имѣніемъ и замкомъ Тышкевича Бышевомъ, разгра
били его имущество и захватили въ плѣнъ его прислугу. 4681. Генваря 18.

. Року тисеча шестъсотъ осмъдесятъ ііервого, месеца генваря 
осмънадцатого дня.

На вряде кгродскомъ, въ заыву его королевское милости ов' 
руцъкомъ, переде мною Теодоромъ Левъковскимъ, намесникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овруцъкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овруцкими personaliter stanowszy urodzony jego mość pan Karol 
Tyszkiewicz, żałował у soleniter protestował naprzeciwko urodzonym 
jego mości panu łanowi Stanisławowi Brzeskiemu у jey mości 
paniey Mariannie, Lubowieckiego, pierwszego małżeństwa zeszłego s 
tego świata niebożczyka jego mość pana Dominika Charlińskiego, a 
teraznieyszej małżące jego mości pana Brzeskiego, jako roskazuiącym 
na uczynek niżey mianowany; także urodzonym у szlachetnym panom: 
Andrzeiowi Lubowieckiemu, Stephanowi Izdebskiemu, jako samym 
principałom у przywódcom na tenże uczynek niżey mianowany, a 
osobliwie pomocnikom: panu Walentemu Lechowiczowi у inszey 
czeladzi tegoż jego mości pana Brzeskiego, Pawłowskiemu у ieszcze 
inszey czeladzi, strzelcom у poddanym włości Chabenskiey, z imion 
у przezwisk onymże samym lepiey wiadomym, których za wzięciem 
wiadomości o imionach у przezwiskach w pozwie protestans wyra
zić declaruie, o to у w ten sposob: iż przerzeczony jego mość pan 
Lubowicki s temi mianowanemi ludźmi, ieszcze zaciągnowszy koza-



kow trzydzieści z Dymiera, у Rębowskiego, starszego nad kozakami, 
z wiadomości у roskazania ich mościow panów Brzeskich, małżąkow, 
w niechęci s protestuiącym zostaiących, względem processow praw
nych z potomkami niebożczyka wyszmianowanego jego mości pana 
Charlińskiego, urodzonemi: Franciszkiem, synem, Anną, у Konstantią, 
córkami Gharlińskiemi o dobra Byszowskie, przepomniawszy prawa 
pospolitego у win, w nim opisanych, w roku teraznieszym, tysiąc 
sześćset ośmdziesiąt pierwszym, miesiąca Ianuary trzynastego dnia, 
czas upatrzywszy, gdy protestans z domu, z Byszowa, do drugiey 
swoiey maiętnosci, do Chrystynowki, odiechał, armatno, z orężem 
rożnym, do woyny należącym, mocno gwałtem, wprzód w miasteczko 
Byszow wpadszy, a potym do zameczka, gdzie podstarości protestuią- 
cego będąc w zameczku, rozumiał być, że orda, z niewiadomości 
ustraszył się, a tym czasem, у do zameczku dobywszy się, tenże za
meczek opanowawszy, zaraz za wzięciem wiadomości, że protestans 
pudwody swoie z ochendostwem у z rożnemi rzeczoma, tak za sobą 
do Krystynowki, iako у do Kiiowa powyprawował, zaraz na dwor 
ciż naiezdnicy skoczywszy, one podwody, tak do Krystynowki, jako 
у do Eiiowa wyprawione, podoganiawszy, nazad s tymi wszystkimi 
rzeczoma i z cezladzią zawróciwszy, у tak to wszystko, co w za
meczku, w folwarku, jako i na podwodach, co ieno kolwiek było w 
gotowiznie, w ochendozstwie . у w rożnych inszych rzeczach, pob
rawszy, na własny pożytek ich mościow panów Brzeskich, małżąkow 
obrocili, których zabranych rzeczy rożnych, tak w zameczku na fol
warku, jako у na podwodach będących, tak protestującego, jako у 
czeladnych, osobliwy regestr, przez protestuiącego spisany iest, któ
ry to regestr do te у protestaciey, a protestacia do regestru in toto ref- 
ferować się maią; a czeladzi, co jeno kolwiek w zameczku było, tak 
mężczyzn, szlachty, osobliwie białogłowskiey to iest, szlachcianki: 
Katarzynę Szumską, dziewcząt dwoie, a chłopców trzy, to do wię
zienia tamże w zameczku pobrawszy, у teraz w więzieniu trzymaią; a 
s tych dobr, zameczku у miasteczka Byszowa, protestanta gwałtow
nie wybili у ezpulsią uczynili у takowym swym postępkiem prawo 
pospolite violarunt у winy na osoby swoie, uczynkowi godne, zaciąg
nęli, o co wszystko wyszmianowany protestans żałośnie opowiedziaw
szy, na wysz rzeczonych ich mościow panów Brzeskich, małżąkow



у tych wszystkich, wyszmianowanych obwinionych, iterum atqne ite- 
rum świadczył у solleniter protestował, offiaruiąc się o to prawnie, 
jako z prawa pospolitego przydzie, czynić, zostawiwszy jednak wolną 
melioratią tey protestaciey, albo uczynienie inszey szyrszey, jeżeli by 
tego potrzeba ukazowała, albo poprawienie przez pozew, także zo
stawiwszy wolne czynienie czeladzi osobliwey protestacy, jeżeli by 
potrzeba była, a na ten czas, na dowod tego, stawił woźnego ge
nerała woiewodstw: Kijowskiego, Wołyńskiego, Brasławskiego у Czer- 
nihowskiego, szlachetnego lana Simka, który to woźny, w moc swoiey 
prawdziwey rellaciey, zeznał temi słowy: iż on roku teraznieyszego, 
tysiąc sześćset ośmdziesiąt pierwszego, miesiąca lan.uarij dwudziestego 
wtorego dnia, maiąc przy sobie stronę, dwóch szlachciców, szlachet
nych panów: Marcina Rulewskiego у Woyciecha Ostrowskiego, był 
na sprawie у potrzebie urodzonego jego mości pana Karola Tysz
kiewicza, w dobrach, w miasteczku Byszowie, tamże zastawszy insze
go pana, słyszał, że mocno, gwałtownie w te dobra Byszow wje
chawszy, rożne rżeczy, tak w zameczku, jako у po zawracających 
pod wodach ciż obwineni, co jeno kol wek rożnych rzeczy było, po
zabierali, jako у rożną czeladź w więzieniu, w zameczku trzymaią, 
co iż tak, a nie inaczey było, mianowany woźuy prawdziwie zeznaw
szy, prosili, tak protestans o przyięcie swoiey protestaciey, jako у 
woźny rellaciey do xiąg ninieyszych, grodzkich, owruckich, со у otrzy
mali. Karol Tyszkiewicz.

Книга овруцкая гродская записовая и поточная, 1681—1683 
года, № 3310; лишь 14 на оборотѣ.



Постановленіе сеймика кіевскаго воеводства о томъ, чтобы соб
рать подымную и шеляжную подать съ цѣлаго воеводства, употре
бить козаковъ, квартирующихъ въ Дымерѣ, длд принужденія къ уплатѣ 
этихъ податей, посредствомъ грабежа и екзекуцій, тѣхъ дворянъ, кото
рые отказываются вносить таковыя; уплотить козакамъ 1000 зло- 
тыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ просить гетмана, дабы онъ обратилъ на нихъ 
вниманіе, такъ какъ вѣрность ихъ речи посполитой сомнительна; сей- 
микъ проситъ гетмана назначить для большей безопасности шляхтича 
начальникомъ надъ козаками вмѣсто полковниковъ; Мирона и Урбанови- 
ча, которые начальствовали надъ ними до того времени. 1682. Марта б.

Року тисеча шестъсотъ осмъдесятъ второго, месеца вветня 
второго дня.

На вряде вгродскомъ, въ замву его воролевсвое милости ов- 
рудъвомъ, передо мною, Теодоромъ Левъвовсвимъ, наместнивомъ 
вгродсвимъ подстароства овруцъвого и книгами нинешними, вгрод- 
свими, овруцъвими personaliter stanowszy urodzony jego mość pan 
Michał Stawecki, poborca dwoyga podymnego woiewodstwa kijow
skiego, powiatow owruckiego у żytomirskiego, dla wpisania do xiąg 
ninieyszych, grodzkieh owruckich podał per oblatam extract z rocz
ków włodzimirskich autentyce wydany, z upisaniem w nim laudum, 
ratione podatkow skarbowych dwoyga podymnego у szelężnego, na 
seymiku woiewodstwa kijowskiego, we Włodzimirzu odprawuiącym 
się, uchwalonego, o czym ten extract laudum szyrszey w sobie opi- 
suie, ktorego podawszy, prosił, aby do xiąg pomienionych był przy- 
ięty у upisany, który tak się w sobie ma. Wypis z xiąg grodzkich 
zamku włodzimirskiego, roku tysiąc sześć set ośmdziesiątego wtore- 
go, miesiąca marca piątego dnia. W roczki sądowe, grodzkie, wło-



dzimirskie, od dnia piątego miesiąca у roku, teraz idących, wysz na 
akcie mianowanych, przypadłe у sądownie odprawować się zaczęte, 
przedemną Franciszkiem Janem Hańskim, sędzią grodzkim, jako sub- 
delegatem, na mieyscu urodzonego jego mości pana Jana Woynarow- 
skiego, łowczego owruckiego, podstarościego włodzimirskiego, deputata 
sądów głównych trybunalskich i marszałka n* ten czas koła rycer
skiego woiewodstwa kijowskiego, ad hunc solum actum użytym у 
zasadzonym, у xięgami ninieyszemi, grodzkiemi, starościnskiemi, 
stanowszy oczewiście wielmożny jego mość pan Jan Woynarowsky, 
łowczy owrucki, deputat sądów głównych, trybunalskich, koronnych, 
lubelskich, z woiewodstwa kijowskiego obrany, podstarości grodzki 
włodzimirski, marszałek na ten czas koła rycerskiego woiewodstwa 
kijowskiego, lawdum, przez ich mościow panów obywatelow tegoż 
woiewodstwa kijowskiego, in loco solito, w kościele ich mościów oy- 
cow Dominikanów włodzimirskich unanimi consensu postanowione, 
ręką własną wyszpomienionego jego mości pana marszałka podawa- 
iącego podpisane, dla wpisania do xiąg ninieyszych per oblatam po
dał, tak się w sobie maiące: My, rady, dignitarze, urzędnicy woie- 
wodztwa kijowskiego, na seymik od jego krolewskiey mości, pana 
naszego miłościwego, za uniwersałem wydanym pro die ąuinta prae- 
sentis zgromadzeni, takoweśmy zgodne uchwalili laudum: Ponieważ 
z łaski Bożey, a za szęśliwym у przezornym jego krolewskiey mości, 
pana naszego miłościwego pieczołowaniem, iesteśmy in possesione 
dobr naszych po części pacifica, tedy, wyświadczając rzeczy pospo- 
litey, spolney matce naszey, filialem gratitudinem, podatek, to iest 
dwoie podymnego у sieleżnego, anno praesenti, millesimo sexcentesi- 
mo octuagesimo primo, die decima ąuinta Septembris pozwolony, 
przez iednostayną zgodę do takiego przyprowadzamy porządku: gdy 
odbieramy certitudinem od jego mości pana Michała Stawieckiego, 
poborcy naszego, imien;em swoym у drugich panów collegow swo
ich stawaiącego, że jedni ich mość panowie obywatele woie- 
wodztwa naszego nie z tyła dymów daią, jako się ich wiele 
gdzie naydzie, drudzy cale wydawać nie chcą, tedy to postano- 
wiamy, aby ich mość panowie poborcowie woiewodsztwa nasze
go, przybrawszy sobie ludzi, na residentiey w Dymirze stoiących, 
za wiadomością starszyny ich, do retentow wydawania podatku, te-



raznieyszego szli na executią у w dobrach każdego, conseryando 
tamen omnem modestiam, grabieże, dncta proportione dymów, .bral, 
у one w grodzie tymże, gdzie condemnaty otrzymane będą, prae- 
sentowawszy, taxowali, salva recuperatione każdemu swoiey włas
ności za uspokojeniem skarbu; jednakże ten grabież brany być ma 
non superflue, co uczynić maią ich mość panowie exactorowie nasi, 
obtenta in primis super retentoribus w grodzie włodzimirskim con- 
demnatione, w którym grodżie et in tutorium ich mościom panom 
exactorom, od nas na przyszłe podatki wybirać obranym, pozwalamy 
otrzymywać condemnaty laudo praesenti, poki sądy nasze kiiowskie 
nie będą reassumowane, teraz jednak, lubo otrzymaią ich mość pa
nowie exactores super retentorihus condemnatę od ich mościow pa
nów obywatelow woiewodztwa naszego sine praesentis, tę contribu- 
tią, który z ich mościow zechce oddać ah actu praesenti laudi do 
niedziel ośmi, odbierać tenebuntur. Widząc w ińszych woiewod- 
stwach aeąualitatem status w lustrowaniu dobr, tak panów wielkich, 
jako też у minoris conditionis szlachty, tudzież у duchownych у kró
lewskich, skąd niemała in honis totius reipublicae może adesse w 
podatkowaniu auctia, która z obranych ich mościow panów lustra
torów у na seymikach per regestra od ich mościow conscripta bę
dzie pokazana, tedy у my, chcąc eadem etiam gaudere aeąualitate, 
abyśmy się też reipublicae nie zdali być refragarii, takowąż teraz 
namówiwszy lustratią, onę do seymiku (pro meliori confirmatione 
nostra) deputatskiego, da Bog, przyszłego, odkładamy, na którym 
terminie, in toto już tę lustratią ugruntowawszy, qu& methodo odpra- 
wowana będzie, sposob wynaydziemy, у ich mościow panów lustra
torów e medio nostri, ad expediendum hoc opus, wynosimy, gdzie 
tamże na tych ich mościow zaraz, któryby uporczywie, tak podatku 
teraznieyszego płacić rebelliter nie chcący, grabić się nie dali у po- 
tym lustrować się nie pozwolili, modum adinveniemus, a cum refra- 
gariis teraznieyszego podatku ich mość panowie exactores nostri, w 
sądzie trybunalskim, inter causas fisci, ex regestro simplici, sine 
omnibus exceptionibus et beneficiis juris ехрегігі powinni będą. Nie 
mnieysza у w tym woiewodsiwa naszego perplexitas w wydawaniu 
podatkow, że starych nie mamy perceptarzow, skądby optima była 
podatkowania informatia. tedy obligamus braterską miłością teraz-



nieyszych ich mościow panów pohorcow naszych, aby, jako omni 
dexteritate nam się deklarowali realitatem woiewodztwa pokazać, 
sufficientissimam dymów у osiadłości pro informatione na seymik 
przyszły certitudinem, żebyśmy się mogli na przyszłe, da Bog, wy
dawanie informować podatkow, według których wystarczenia summy 
ludzi, na wypłacenie stypendiorum pomiarkowanych, wziąść moglibyś
my, co ad praesens woiewodztwa informare nie może, tedy potym, 
z wyprobowaney tariffy pomiarkowania, między sobą postanowimy, 
a tym czasem, nie mając praesentem consiliorum nostrorum jaśnie 
wielmożnego jego mości pana Stephana na Czerniechowie Niemirycza, 
woiewodę у generała ziem naszych kijowskich, dla inszych, pro 
conservatione totius reipublicae, poważnych do monarchów postronnych 
legatii, jako у innych wielkich pro bono publico sumopere zelantem 
in consiliis senatoriis zostaiącego, ani też jaśnie wielmożnego jego 
mości pana kasztelana kiiowskiego, tedy na mieyscu ich mościow 
uprosiliśmy у upraszamy unanima voci wielmożnego jego mości pa
na Marciana z Szpanowa na Nowym Dworze Czaplica, podkomorzego 
naszego kiiowskiego, virum omni realitate et dexteritate w woiewod- 
stwie naszym ab avis et protavis probatum, in republica у w woie- 
wodstwie nasżym optime emeritum, quotidie in consiliis nostris prae- 
sentia sua magno sudore in bonum reipublicae у naszego woiewod- 
stwa commodum laborantem, aby raczył іпѵепіге modum et inire z 
jaśnie wielmożnemi ich mościami pany hetmanami koronnemi, hac 
in materia, żeby ci ludzie, którzy ad praesens w Dymirze, pod ko
mendą pana Mirona у jego mość phna Urbanowicza zostaią, któ
rym ex contributionibus nostris zapłata iść będzie, у teraznieyszą 
uchwałą naszą złotych tysiąc polskich ich mość panowie exactorowie 
nasi ex moderna contributione, za assignatią wielmożnego jego moś
ci pana podkomorzego naszego kiiowskiego, a jego mości panu Ur
banowiczowi, połkownikowi tegoż woyska, z osobna złotych trzysta, 
in vim dawnych zasług у częstey na seymiku bytności, upominaiąc 
się o zasługi, wypłacić naznaczyliśmy, quod ayertant superi, potym 
quod adversi contra rempublicam у woiewodstwu naszemu molliri 
nie zechcieli ęt ex servis stipendiariis nie obrócili się, in visceribus 
woiewodstwa naszego stoiąc, in hostes patriae et palatinatus nostri, 
dla czego uprosiliśmy pomienionego wielmożnego jego mość pana
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podkomorzego naszego kiiowskiego, żeby tempestiye obviando malis, 
upraszał ich mościow panów hetmanów, aby pilne oko na nas mieć 
raczyli, lubo też pro omni meliori securitate woiewodstwa naszego 
у całey rzeczy pospolitey, gubernam nad temi ludźmi szlachcicowi 
jakiemu, bratu, nobis genere simili, dać raczyli vel, in defectu tey 
naszey expostulatiey, za tego pana Mirona, abyśmy securi byli sub- 
stanfcij naszych у osób, assecuratią nam ich mość panowie hetmani 
dali, co dexteritati ac innatae prudentiae et generositati wielmożnego 
jego mość pana podkomorzego kiowskiego naszego commitimus. Dob
rze znać woiewodstwa gurne poddanym swoym w wydawaniu podat
ków wypróbowali folgę, kiedy sine 'omni aggrawatione subditorum 
lżeyszą contributią szelężnego у czopowego między sobą na seymi- 
kach umówili y, ad tarHFam trzech kroć sta tysięcy przywodząc, one- 
ra reipublicae ехоіѵеге zwykli, do których lubo się naszemu woiewod- 
stwu równać nie podobna, patrząc na szczęśliwe ich mościow, w po
kora opływaiące, fortuny, nasze zaś woiewodstwo, in ąuotidiano 
zastaiące motu hostilico, tak znacznie szelężnego contribuere nie mo
że, jednak, aby się nie zdało być przeciwne aeąualitati et justitiae, 
pro posse, ile proportią nieść może, szelężne w woiewodstwie na
szym, na przeszłym seymiku, laudo pubhco {które laudum praesenti lau- 
do nostro aprobamus) uchwalone, do effectu przywieść chcący, za admi
nistratora szelężnego, tegoż urodzonego jego mości pana Stanisława 
Kazimirza Kowalowskiego, łowczego naszego kijowskiego, ѵігиш om
ni dexteritate w woiewodstwie naszym probatum, uprosiliśmy; które 
sżelężne jego mość pan łowczy, quam accuratissime, ze wszystkich 
generaliter dobr ziemskich, królewskich у duchownych, nemine ex- 
cepto, jako zwyczay >po inszych woiewodstwach niesie, wybrać ma, 
a ktony onego wydawać nie chciał, tedy ex methodo, jak у ich 
mość panowie exactores podymnego, cum retentoribus postąpić po
winien będzie, którego termin wybirania szelężnego, ab actu praesen
ti laudi zacząwszy się, w rok o takowymźe czasie kończyć się ma; 
a po wybraniu tego szelężnego na seymiku, da Bog, przyszłym ele- 
ctionis deputatów jego mość pan łowczy kiowsky, woiewodstwu na
szemu realitatem, jako vir dexter, pokazać powinien będzie у omnem 
woiewodstwu pro informatione podać dokumentaliter, quae et quan- 
ta et inde proyeniet summa, notitiam, a żeby w wybiraniu podat-



kow, tak szelężnego, jako у podymnego ich mość panowie exactores nos- 
tri w pańskich nie mieli trudności włościach. Tedy, jako zawsze zwyk
liśmy quam optima jaśnie oświeconego xięcia jego mość Dymitra na Zba- 
rażu Koributa Wiśniowieckiego, kasztelana krakowskiego, hetmana 
wielkiego koronnego observare veneratione, tak у teraz eam xięciu jego 
mości praestando, uprosiliśmy e medio nostri za posła do xięcia jego 
mości urodzonego jego mości pana Michała Staweckiego, brata nasze
go, aby nomine publico nostro upraszał xięcia jego mości pana Kra
kowskiego o uniwersały do ekonomow, żeby podatki namówione, tak 
z włości, miast у miasteczek dziedzicznych, jako teź у starostw 
xięcia jego mości, w woiewodstwie naszym zostaiących, aeąualiter wy
dawane były, do którego'y seorsive przez tegoż jego mość pana pos
ła naszego list nomine- publico napisać, o toż upraszaiąc xięcia jego 
mości, zleciliśmy jego mości panu marszałkowi naszemu. Nie pośled- 
nieyszej у to należy consideratiey, że powiat żytomirski daleko od 
Owruczego у Kijowa iest odległy, dla czego у contributia, ob distan- 
tiarn loci, naznaczonego podymnego wydana bydź nie może, tedy unum 
ex exactoribus, ad praesens na seymiku naszym comparentem, uro
dzonego jego mość pana Michała Staweckiego uprosiliśmy, brata na
szego, aby, pro solito przeciwko nam fraterno affectu, wyswiatczyć, a 
do Żytomirza teraz, zaraz po seymiku, zjachawszy, tam residować 
у ten podatek namówiony dobierać raczył, za co jego mości na sey
miku, da Bog, przyszłym electionis deputatów seorsivam, przy po
dziękowaniu, obmyślić declaruiemy się gratitudinem, które wybiranie 
exactiey ich mościow, wydawanie oney, do niedziel ośmiu sortitur 
tempus sine poenis; ich mość zaś panowie exactores drudzy, w Owru- 
czym residuiąc, powiatu owruckiego jako у kijowskiego, do tegoż 
czasu у takowymże sposobem dobirać powinni, a po wybraniu na 
seymiku, da Bog, przyszłym electionis deputatów dabunt calculatio- 
nem exactionis suae. A że zawsze, ledwie nie każdego seymiku, zwyk
ła, ratioue partikularżow woiewodstwu naszemu a republica nazna
czonych, consilia nostra publica interturbare et inter ciwes mnożyć 
dissensiones, tedy, chcąc już pacare hanc materiam, у to, cokolwiek 
według słuszności należy do effectu przywieść, postanowiamy laudo 
praesenti у mieć chcemy, aby urodzouy jego mość pan Samuel Po- 
sochowsky, który był na siebie przed tym hoc onus contraxit od



woiewodstwa naszego, у te partykularze evinkowawszy, in commodum 
woiewodstwa obrocić miał, co się secus dzieie, iuż abhinc od tey evic- 
tiey partykularzow oddalamy, a urodzonemu jego mość panu Janowi 
Wołczkiewiczowi Olizarowi, podsędkowi naszemu kiowskiemu, in 
republica у w woiewodstwie naszym bene merito, hoc negotiura, 
uprosiwszy jego mości, commitimus, takim sposobem, ut adigat jure 
jego mość pana Posochowskiego, quousque fructus z partikularzow 
tycb, które sam trzyma у pro libitu sao tantum wszędy obraca, 
spendował, ponieważ ani praw, jego mość panu podsędkowi na te 
partikularze służących, nie communikował, ani się z jego mością 
znosił, ale przeciwko woli całego woiewodstwa naszego w tym sobie 
postępował, dla czego praesenti od tego wszystkiego jego mość pan 
Posochowsky abrogatur' laudo, a jego mość panu podsędkowi za 
przysługę w tym woiewodztwie у candor bratersky życzliwy na przysz
łym, da Bog, seymiku namówimy, przy osobliwym podziękowaniu, 
gratitudinem. Które to Iaudum zgodnie przez nas, sine omni con- 
tradictione namówione, ich mość panowie ezactores podatków, wyjąw
szy z grodu tuteyszego, autentyce w grodach naszych własnych: Ży- 
tomirzu у Owruczu podać per oblatam (uti innotescat absentibus) 
maią, a jego mość panu marszałkowi koła rycerskiego naszego у 
deputatowi trybunalskiemu wojewodstwa naszego, pro omni in hoc 
opere labore, publica voce braterskiemi podziękowawszy affectami, 
ręką jego mości własną podpisać у do act grodzkich włodzimirskich 
podać zleciliśmy. Działo się w Włodzimirzu, w kościele ich mościow 
oycow Dominikanów włodzimirskich, in loco consiliorum woiewodstwa 
naszego consueto, roku tysiąc sześćset ośmdziesiątego wtorego, dnia pią
tego Marcy. U tego laudum podpis ręki jego mości pana marszałka po- 
dawaiącego w te słowa. Jan Woynarowsky, łowczy owrucky, podstaroś- 
ci grodzky włodzimirski, marszałek na ten czas koła rycerskiego woie
wodstwa kijowskiego, które to laudum, za podaniem wyży mianowanego 
jego mość pana marszałka podawaiącego, a za moym urzędowym przy
jęciem, do xiąg ninieyszch jest wpisane, z których у ten wypis, pod pie
częcią grodzką włodzimirską jest wydany. Pisany w zamku włodzimir- 
skim. Соггехі Lebedowicz. U tego extractu pieczęć grodzka włodzi- 
mirska jest przyciśniona, a podpis ręki temi słowy: Szymon z 
Guzowa Dziki pisarz grodzki włodzimirsky. Котораяжъ то облята



того екъстракъту, за поданемъ звытъ менованое особи подаваючое, 
и за прозбою, а за моимъ урядовымъ привятемъ, до книгъ нинеш- 
нихъ кгродскихъ овруцъкихъ естъ уписана.

Книга овруцкая гродская записовая и поточная, 1682— 
1683 года; Л? 3210; листъ 312.

IV.

Приговоръ Люблинскаго Трибунала, по которому Ѳедоръ Немиричь, 
подкоморичь кіевскій, Елена Немирвчевая, Гавріилъ Порембный и дру- 
гіе приговариваются къ уплатѣ Кармелитскойу Олевскому монастырю стои
мости нанесенныхъ ими убытковъ и сверхъ того подвергаются вѣчной 
банниціи и бесчестію, за то, что они съ навербованными козакамн за- 
владѣли насильно Олевскимъ монастыремъ, допустили козакамъ устроить 
въ костелѣ курень, оскорбляли и бросали въ воду монаховъ, завладѣли 
насильно монастырскимъ имѵществомъ, и потомъ въ судъ для оправдэ- 
нія не явились. 1682, ноября 27.

Року тисяча шестсотъ осмъдесятъ третего, меседа. генваря двад
цать второго дня.

На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передо мною, Ремияномъ Сурыномъ, писаромъ земскимъ 
киевскимъ, подстаростемъ кгродскимъ овруцъкимъ и книгами нинеш- 
ними старостинскими personaliter stanowszy urodzony jego mość pan 
Samuel Zerebiło, dla wpisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruc- 
kich, podał per oblatam publikatią wiecznej banitiej у infamiej, z 
xiąg głównych, trybunalskich, koronnych, lubelskich, spraw duchow
nych województwa brasławskiego authentyce wydaną, między wieleb- 
nemi w Chrystusie ich mośćiami, oycami Karmalitanami klasztoru 
olewskiego, actorami, a ich mościami pany Niemiryczami у innemi 
pozwanemi, o rzecz, w tej banitiej niżej inserowanej, mianowicie 
wyrażoną, o czym ta banitia szyrzej w sobie opisuie; którą podaw
szy, prosił, aby przyjęta у w xięgi wpisana była. Ja tedy, urząd, 
dla wpisania do xiąg przyjmując, przed sobą czytać kazałem у tak 
się w sobie ma: Wypis z xiąg głównych trybunalskich, spraw du
chownych województwa brasławskiego. Roku tysiąc szestset osmdzie-



siątego wtorego, miesiąca nowembra dwudziestego siódmego dnia, 
przed sąd niniejszy, główny, trybunalski, koronny, lubelski, gdy 
przypadła sprawa z regestru sądowego mixti fori, za przywołaniem 
woźnego generała, szlachetnego Marcina Nadolskiego, między insti 
gatorem sądowym у jego dellatorami: wielebnym w Chrystusie jego 
mością xiędzein Bonifacym Breyzewskim, prokuratorem у przełożo
nym klasztoru olewskiego zakonu karmalitańskiego dawnej obserwan • 
tiej у bratem Bertoldem у inszemi zakounikami, z przytomnością 
tegoż przełożonego swego, actorami, a urodzonemi ich mościami 
pany: iego mością panem Teodorem na Horoszkach Niemiryczem, 
podkomorzycem kiowskim, jako motorem у principałem niżej mia
nowanego uczynku, Heleną z Siecina Krasieckiego Jozephową Karo- 
lową Niemiryczową, Gabrielem Porębnym у inszemi adhaerentami у 
principałami ich mościom: iego mość panu Niemiryczowi у iej mość 
paniej Nemiriczowej dobrze z ymion у przezwisk wiadomemi, assi- 
stenciej potrzebującemi, z assistentią, im z prawa należytą, a nie 
potrzebującemi, samemi przez się pozwanemi, za pozwem głównym 
trybunalskim, koronnym, lubelskim od powodów po pozwanych, w 
sprawie niżej mianowanej wydanych; tedy postanowiwszy się u mia
nowanego sądu strona powodowa oczewisto: pozwanych, iż się za 
przywołaniem, woźnego wysz mianowanego der prawa niestanowili, 
sprawić się у usprawiedliwić nie chcieli у o niestaniu swoim sądo
wi, у stronie żadnej wiadomości nie dali powodowej, onych, jako 
niestałych, prawu sprzeciwnych, upornych у nieposłusznych, z dopusz
czenia sądowego, ratione yiolentiarum et personarum spirtualium 
comtemptuationis, in lucro paenarum legalium, yidelicet infamiae, г 
wskazaniem onej, przydaniem woźnego do publikatiej jej у odesłaniem 
na executią, nihilominus in lucro condescensionis de bonis yiolenter 
ineąuitatis, in praesentia officii competentis seu ministerialis et no- 
bilium duorum, dum pars actorea requisiverit, atąue restitutionis 
mobilium, pecorum, pecudum et frumentorum, una cum refusione 
damnorum, ad ąuatuor raillia taxatorum, pro ąuibus res est, adque 
in instanti, sub paena banitionis perpetuae, quae cx nunc decernitur, 
additur, remittitur pro excutione, quam magnificus capitaneus lo- 
ci owrucensis, seu ylodimiriensis, seu cremenecensis, qui eorum fa- 
ciliUs conduci poterit, per se seu officia sua competentia, ad primam



partis actoreae reąuisitionem, ac deereti praesentis exhibitionem, non 
obstautibus quibusvis impugnationibus et jurium oppositiunibus, relatio- 
ne ad cassandam, quae praesentibus cassantur, facere et exequi, sub 
paenis contra negligentes officiales sancitis, tenebitnr; nemo vero ean- 
dem executionem impugnare, aut modo qnovis irritare audeat sub 
paena banitionis perpetuae, quae ex nunc, tam super magnifico capi- 
taneo non exequente, quam parte impugnatura, decernitur et publi- 
candae terminus, ex regestro eodem, sive causarura arianismi et in- 
carceratorum mixti fori conservatur peremptorius, z wolnym jednak 
tej sprawy do zwykłej godziny aresztem, wzdała na przerzeczo- 
ny pozew, tak się w sobie mający: Jan trzeci, z bożej łas
ki król polski, wielkie xiąże litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, 
smoleńskie, podlaskie, kiowskic, wołyńskie, czernihowskie, urodzo
nym: Teodorowi na Horoszkach Niemiryczowi, podkomorzycowi kiow- 
skiemu, iako motorowi у princypałowi niżej mianowanego uczynku, 
Helenie z Secina Krasickiego Jozephowej Karolowej Niemiryczo- 
wej, Gabrielowi Porębnemu у inszym adhaerentom у compripałom, 
wiernościom waszym panie Niemieryczu у pani Niemiryczowa 
dobrze z imion у przezwisk wiadomym, rozkazujemy: abyście
wierność wasza przed nami albo sądem naszym głównym, ko
ronnym, lubelskim, od położenia у daty pozwu niniejszego za nie
dziel cztyry, albo na ten czas, gdy ta sprawa z regestru sobie nale
żytego do sądzenia przywołana będzie, sami oblicznie i zawicie sta
nęli, na żałobę у prawne poparcie instigatora sądowego у jego de- 
latorów: wielebnego w Chrystusie xiędza Bonifacego Breyzowskiego, 
prokuratora у przełożonego klasztoru olewskiego, zakonu karmali- 
tańskiego dawney obserwantiey у brata Bertolda Tropczyńskiego, za
konnika tegoż conwentu olewskiego у inszych zakonników wszyst
kich tegoż conwentu, actorow, którzy wierność waszą: ociec prze
łożony sam przez się, brat Bertold у insi zakonnicy z przytomnoś
cią tegoż przełożonego swego, stosując się do protestaciey, eo noini- 
ne przeciwko wiernościom waszym żałośnie uczynioney, pozywają o 
to, iż wierności wasze, a mianowicie urodzony Niemieryczu, przepom- 
niawszy tak boskiego, które dobr cudzych, a mianowicie rozmnożenia 
chwały jego świętej oddanych, у świeckiego, które unicuique red- 
dere quod suum est rozkazuje, prawa; zawziowszy jakąś niechęć у



niepohamonaną ku świętobliwemu zakonowi karmalitańskiemu nie
nawiść, niemając żadnego pretextu do dobr, zakonowi pomienione- 
mu, to jest części miasta Olewska, wsi Radowla у inszych, fundu
szem od niegdy urodzonego Iozepba Karola na Olewsku Niemirycza 
nadanych, w Olewskiey włości, województwie kijowskim a powiecie 
owruckim leżących, gdzie i nowa klasztoru erektia nie dopiero sta
nęła у zakonnicy, actorowie teraźniejsi, tam z dawna mieszkają, 
dość swoim obligom czynią у dotąd czynić nie przestają, czasu w 
protestaciej wyrażonego, zebrawszy kozakow у inszych ludzi swewol- 
nych na kilka set, z samopałami, rucznicami i inszym orężem wo
jennym, na klasztor Olewski znienacka, gwałtownie napadłszy, w 
którym samowtór na ten czas tylko, inszych braci zakonnych roż
nie dla jałmużny rozesławszy, actor teraźniejszy, ociec Breyzowsky z 
bratem Tropczyńskim zostawał, wrota w klasztorze zamknięte у for- 
tkę odbić kazaliście, gwałtownie odbiwszy, z pomienionemi ludźmi, 
których była nie mała zgraja, włamaliście się, włamawszy się, 
wierność twoja, panie Niemirycz, sam du komor zakonnych przyszed- 
szy z furią; xiężą zakonników słowy nie uczciwemi zelżyłeś у po- 
sromociłeś, klucze do kościoła dać sobie przyniewalasz, samych za
konników z klasztoru rożnemi odpowiedziami wystraszając, potym, 
że zakonnicy dać kluczów do kościoła nie chcieli, kazawszy gwałtownie 
odbić kościoł, około niego kozakow, na to zaciągnionych, lokowałeś, 
którzy jedno ogień przed samemi drzwiami kościelnemi nałożywszy, 
w kościele samym, trybem swoim kozackim, korzeń alias kordigar- 
dę założyli y, rynsztunki po ścianach porozwieszywawszy, koczowali 
у dotych czas, cum summa pana Boga, stojącego cymborium у ob
razu fundawanego panny Najświętszej irrewerentia, koczują; zakon
ników tej boskiej modeste upominających się zniewagi, wierność twoja 
panie Niemirycz zepchnąć w wodę kazałeś у znieważałeś у z tam- 
tąd potem, ludźmi temi kozackiemi osadziwszy klasztor pomieniony, 
tak dalece, źe w więzienieu ubodzy zakonnicy oblężeni, cum defectu 
comestui etaliorum omnium necessariorum zastawać muszą, ex iuforma 
tione, jussu et mandato wierności twojej pauie Niemirycz, ciż kozacy, 
tak w miasteczku, na części klasztornej, jako у po wsiach nesłychanie 
wielkie opressie poddanym czynią, statie wydągąją, hałasują, biją у roz
pędzają; na ostatek wierność twoja pani Nieniryczowa z urodzonym



Porębnym dnia czwartego septembra przybywszy, czego pan Niemi- 
rycz nie zniszczył, dopustoszyłaś у w niwec obróciłaś, gromady ze 
wsiów у części w miasteczku, za karki wodząc chłopów, odebrałaś 
у po folwarkach sprzęty wszystkie, zboża, bydła y, cokolwiek może 
się nazwać sprzętem gospodarskim, pozabirałaś у na swoj pożytek 
obróciłaś; czego wskystkiego na terminie regestrem osobliwym speci- 
fikowano będzie; у tam osiadszy, przez pomienionego Porembnego pod
danych do ostatka ciemiężysz, bydło у woły robocze, barany, kury, gę
si kozakom bić pozwalasz, poddanych na częściach twoich przesadzasz, 
pszczoły głowę na głowę wybijać każesz y, cokolwiek ku ostatniej 
ruinie klasztoru tego być może, sposobów szukasz у zażywasz, w 
oblężeniu zakonników trzymasz, słowy nieuczciwemi lżysz у hańbisz 
у snize wiolentie wymyślne czynisz у wypełniasz. Przez który tako
wy swoj postępek wszyscy wierność wasza prawa boskie у pospolite 
zgwałciliście у w winy eo nomine opisane popadliście, o extendowanie 
których oraz у o deoccupatią dóbr pomienionych, także rzeczy у ru
chomości, zboż, bydeł у sprzętów domowych niesłusznie zabranych 
у do nagrodzenia szkód na cztery tysiące rzeczy zabranych, maję
tności samej w to nie includując, pozywają na termin wysz oznaczo
ny, na którym, jako na zawitym, aby stanowiliście się y, cokolwiek 
przeciwko wam prawnie proponowano będzie, odpowiadali у usprawie
dliwili się. Pisań w Lublinie, dnia dwudziestego osmego septem
bra, roku tysiąc sześćset ośmdziesiąt wtorego. Którego, wzdania, 
iż pozwani będąc o godzinie zwykłej aresztowej, gdy spraw do are
sztu przywoływano, między któremi у ta sprawa przez woźnego 
wyszmianowanego przywołana była, nie aresztowali, aresztować у 
usprawiedliwić się nie chcieli, tedy strona powodowa na nich, jako 
niestałych, prawu sprzeciwnych, upornych у nieposłusznych dalszego 
w tej sprawie postępku prawnego prosiła у domawiała się zysku. 
Przeto sąd niniejszy, główny, trybunalski, koronny, lubelski, za nie- 
staniem strony pozwanej, a za domówieniem się у prawnemi postęp
kami strony powodowej, przychylając sie w tym do prawa pospolite
go i do wzdania strony powodowej w dalszym tej sprawy postępku 
prawnym, respectem, violentii zadanych у osób duchownych kontem- 
ptowania, sposobem wyżej opisanym, na upad w zysku, winy prawne 
na pozwanych niestałych, to jest winę infamiej wskazuje, у wozne-
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go sądowego do publikatiej onej przydaje, у na executią do sądn у urzę
du wszelakiego, dobrom pozwanych należnego, odsyła. Tudzież tenże 
sąd nakazuje, aby pozwani z dobr actorow, o które rzecz jest, gwałtow
nie zajacbanycb, przy bytności urzędu należytego albo woźnego у dwóch 
szlachty, ustąpili у one oddali actorom, a to na ten czas, gdy strona po
wodowa tego reąuirować będzie, tudzież rzeczy ruchome, bydła rogate у 
nierogate, także zboża, z nagrodzeniem szkód, na cztyry tysiące otakso
wanych, o które rzecz jest, a to in instanti oddali у przywrócili, pod wi
ną banitiej wiecznej, ktrórą w sprzeciwieniu się temu dekretowi na po- 
mienionycb pozwanych zaraz wskazuje i woźnego sądowego, szlachetne
go Tbomasza Poklękowskiego, do obwołania i publikowania onej, przy
daje у one ex nunc publikować nakazuje, któremu to dekretowi, iż się 
pozwani sprzeciwili, onemu dość nie uczynili, tedy pomieniony woź
ny, na to od sądu przydany, dość czyniąc woli у rozkazaniu sądowemu, 
a z powinności urzędu swego woznowskiego, te winę banitiej, infamiej 
wiecznych, na pozwanych, tu, na ratuszu lubelskim, in praesentia 
plurimae nobilitatis, z rożnych województw congregatae, spraw swo
ich n sądu pilnujących, obwołał i publikował, przywodząc to wszy
stkim do wiadomości, aby z przerzeczonemi pozwanemi, prawem 
przekonanemi, jako banitami wiecznemi у infamisami, żadnego społ- 
ku ani obcowania nie mieli, rady у pomocy onym w niczym nie 
dodawali, w domach у majętnościach swoych onych nie przechowywali, 
ale się z nimi, jako banitami wiecznemi у infamisami, prawem przeko
nanemi, we wszystkim, według srogości prawnej zachowali; o czym wysz 
mianowany woźny, iż tę winę infamiey у banitiey wiecznych, na pozwa
nych obwołał у publikował oczewisto przed sądem stanowszy, rellacią 
swoję uczynił у zeznał, a po obwołaniu у publikowaniu fych win: ba
nitiey у infamiey wiecznych, na pozwanych, sąd ninieyszy, główny, 
trybunalski, koronny, lubelski, tę sprawę z teiniż wyszrzeczpnemi po  ̂
zwanemi, na esecutią odsyła, którą to executią mocną, skuteczną у 
nieodwłoczną wielmożny imć pan starosta mieysca: owrucki, albo 
włodzimirski, lab też krzemieniecki, którego z onych łatwiej zwieść 
strona powodowa będzie mogła, sam przez się, albo przez urzędy 
swoje należyte, za najpierwszą strony powodowey reąuisitią у okaza
niem dekretu ninieyszego, nie dbając na żadne impugnatie у praw 
oppositie, na. rellacie ad cassandaro, które sąd dekretem, swoym cas-



suie, nie respectuiąc, uczynić у odprawić, pod winami, na niedbałych 
urzędników postauowionemi у opisanemi, powinien będzie, a tej exe- 
cutiey żaden impugnować lub jakim kolwiek spoąobem zabraniać 
nie będzie śmiał у ważył się, pod winą banitiey wiecznej, którą na
tychmiast, tak na wielmożnym jego mośći panu staroście, tey executiey 
nie czyniącym, jako у na stronie, która oney impugnować będzie, 
wskazuje у termin publikowania iey, z regestiu tegoż, albo z rege
stru spraw arianismi et incarceratorum mixti fori, zachowuje zawi
ty. Co wszystko dla pamięci do xiąg niniejszych, głównych, trybu
nalskich, lubelskich jest zapisano, z których у ten wypis, pod pie
częcią ziemską wojewodstwa brasławckiego jest wydany. Pisany w 
Lublinie. Соггехі Krupski. У того декрету инфамие, при печати 
притиснепой, подписи рувъ тыми словы: Alexander Żabokrycky, 
cześnik у deputat z wojewodstwa Brasławskiego, subdelegat imci pana 
pisarza ziemskiego Brasławskiego; Remian Suryn, sędzia у deputat 
województwa kiowskiego; Franciszek Rewusky, stolnik у deputat 
pod, Florian Kazimierz z Nadola Eąski, podstoli у deputat woje
wództwa Malborskiego; Krysztoph z Cieszkowa Cieszkowsky, stolnik 
łęczycky, deputat wojewodstwa czernibowskiego. Которалжъ то 
облята,- за поданеыъ звышъменованое особы подаваючое, а за при- 
нятемъ моимъ лрядовымъ, до внигъ нинешыехъ вгродсвихъ оврудъ- 
кихъ есть уписана.

Книга гродская овручская, записовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684. лис-тъ 26.



Жалоба игумена олевскаго кармелитанскаго монастыря на дворянъ: 
Немиричовъ, Терлецкихъ и другихъ о томъ, что они, собравъ отрядъ 
изъ нанятыхъ козаковъ, слугъ и крестіднъ, вломились въ олевскій кар- 
мелитанскій монастырь, мэнаховъ разогнали, имущество монастырское и 
костельное разграбили, въ монастырѣ поселились и имѣніями монастыр
скими завладѣли, Свидѣтельство вознаго подтверждаетъ всѣ эти Факты. 
1683 марта 22.

Року тисеча шестсотъ осмъдесятъ третего, месеца марда двад
цать второго дня.

На вряде кгродсвомъ его королевское милости овруцъкомъ, 
передо мною, 'Геодоромъ Леввовсвимъ, наместнивомъ подстароства 
кгродсвого оврудъкого и книгами нинешъиими, кгродскими, овруцъ- 
кими personaliter stanowszy wielebny w Bogu imć xiądz Bonifacy 
Brejzowsky, prokurator у praesident klasztoru olewskego zakonu 
braci najświętszej panny Mariey z gury Karmelu, swym у inszych, 
braci zakonnych, pod sobą mieszkających,, imeniem, stosując się we 
wszystkim do protestatiej nuperrime, w grodzie Łuckim, przeciwko 
niżej pomienionym osobom, ratione yiolatae et obsanguinolatae eccle- 
siae, o wybicie у najazd, gwałtowny у spustoszenie klasztoru, et ratio
ne aliorum, in ibidem, w niejże contentorum, uczynioney, jak pręt- 
ko od przełożonych swoych, w ten kraj nazad powrócił у doskonal
szą, tak o przeszłych, jako у teraźniejszej, niżej pomienionych vio- 
lentiach powzioł wiadomość, dla których, nie będąc sam bezpieczen 
zdrowia swego, wiedząc też o tym, że już wszystkich zakonników 
rosproszono y, z klasztoru wypędziwszy, sami w nim, niżej pomie- 
nieni inculpati osiedli, klasztor pominowszy, rożnie tułać się у chro
nić swoje zdrowie dotąd musi, soleniter et cum summa querimonia,



przeciwko urodzonym ich mość panom: Helenie z Siecina Erasickiego 
Iozephowej Karolowej Niemiryczowej у Heliaszowi Alexandrowi Nie- 
miryczowi, synowi iey, in minorennitate będącemu, si et in ąuantum 
do tej sprawy należy, Stefanowi oycu у Piotrowi synowi z Terła 
Terleckim, Danielowi у Annie Prezewskiego Czeczelom, małżonkom, 
jako principałom: jednym scitu, jussu, mandato( consilio et соппіѵеп- 
tia, drugim zaś ipsius facti execrandi executorom; Wojciechowi Ku- 
cińśkiemu, Janowi Popławskiemu, publicis niejednokroć notowanemu 
sceleribus, Wróblewskiemu, woźnowskiemu synowi Neteckiemu, Ro
manowi Semickiemu у braci jego dwom rodzonym, Feskowi kozako
wi, Hryckowi Nizorowi, Piotrowi Hołubikowi у inszym, tak w pro- 
testatiey pierwszey, wyszpomienioney mianowanym osobom, jako też 
у niemianowanym wielom, nad dwieście osób przechodzącym ludziom 
liczbę, kozakom swowolnie zaciężnym у poddanym, tak z włości olew- 
skiej, jako też у ze wsi Rzeczice у Wołki rzeciekiej, extra fines wielkie
go xięstwa litewskiego do korony sprowadzonym, tejże niżej wyrażonej 
violentiej, excessow у criminałow esecutorom, po imionach у przezwi
skach ich samym principałom lepiej znajomym, quorum nomina et 
cognomina za specifikowane poczytać się tu mają у na potym specifi- 
cowane będą, świadczył у protestował się o to: iż pomienieni ich 
mość: pani Niemiryczowa у Terleccy, nie kontentując się violentiami, 
die decima tertia Februarii, roku niniejszego, tysiąc szest set ośm- 
dzięsiąt trzeciego, excessami у criminałami w klasztorze popełnione- 
mi in absentia sui protestantis, którego na ten czas jeden z prin- 
cipałow, p. Piotr Terlecki, repletus rabie et furorę, w kościele, po pod 
ołtarzami, w zakrystiey у po wszystkich klasztornych kątach naj
mniejszych z pilnością szukał у nieżywić chciał, znowu powtórnie sci
tu, jussu, mandato et conniventia iego mości pana Stefana Terleckie
go, oyca swego, za radą ich mościów panów Czeczelów małżonków, 
spoinie imć pani Niemiryczowa z p. Piotrem Terleckim у wyżej po- 
mienioną ludzi dwóchset, cum ѵагіо armorum genere, stipati swawol
ną ehałastrą, dnia piętnastego marca, w roku niniejszym, tysiąc 
sześćset ośmdziesiąt trzecim, do Olewska przyjachawszy, bramę klasz
torną, ob metum przeszłymi violentiami zakonników ustraszonych 
у czeladzi klasztornej, potężnie zatarasowaną у zamkniętą, gwałtow
nie odbić kazawszy, (quem effugiendo furorem, tak zakonnicy, jako



i czeladź, qua poterant, przez pale у rzekę Uborć, już na ten czas 
do przebycia trudno, wszystkiego w klasztorze sprzętu у w kościele 
apparamentu odbiegszy, uchodzić musieli у uie wiedzieć dotąd kędy 
się podzieli, czy w rzece Uborci potoneli, czyli też w głucbich la
sach per iusequeutes se pomienionych principałow satellites poza
bijani) do klasztoru wjechaii у w zakonnych celach rozgościwszy się, 
tak sami, jako у wszystkiej tej swojej swowolnej gromadzie gospo
darować niezwyczajnie dopuścili, nie tylko resztę yictualium у gospo
darstwa, jako to: bydła rogatego rożnego sztuk trzydzieści pięć,
świni nadwornych trzydzieści pięć, wieprzów karmnych dwa, gęsi
dwadzieścia siedm, kur pięćdziesiąt ośm, żelaz bobkowych (sic) dwoje, 
garcow miedzianych dwa, pułmiskow miedzianych dziewięć, talirzów 
takichże dwanaście, kolasę na parę koni, wszystkę żelazem kowaną, 
skrzynie z biblioteką, w której różnych xiąg było ośmdziesiąt siedm, 
habitów nowych dwa, szarych tuzinkowych dwa, płaszcz biały jeden 
z kapturom, żyta w snopach kop ośmdziesiąt cztyry, pszenicy kop 
cztyrdzieści ośm, jęczmienia kop sześćdziesiąt pięć, hreczki kop
cztyrdzieści pięć, owsa kop pięćdizesiąt siedm, młoconego żyta
mac pięć, pszenicy mac trzy, jęczmienia mac cztyry, owsa mac ośm, 
grochu poł mace, mąki rożnej mac jwęć, słoniny polic sześć, sadeł 
siedm, masła fasek trzy, słodu gotowego mac trzy у inszych drobia- 
zkow niemało zabrali et in suum obrócili comraodum; ale też nie 
po chrzesciańsku swiątnicy Pańskiej kościołowi у Samemu, w cym- 
borium zakrytemu Bogu, nieprzepuścili, odbiwszy bowiem zamek 
wewnętrzny у kłódkę, do kościoła tumultuose wpadli у tam, co kto 
mógł, między siebie rwali; a najpierwej puszkę cum venerabili z 
cimboiium srebrną, zewnątrz złocistą, ważącą grzywien trzy, wyjęli 
у nie wiedzieć kędy venerabilia podzieli, w zakrystiej zaś ornat 
aksamitny pomarańczowy, drugi telitowy biały, nadszarzały, trzeci nie
bieski tabinowy, czwarty atłasowy biały, dwa kitajczanych białych, 
dwa czerwone feredynowe, kapa aksamitna, kielichów dwa zewnątrz 
pozłocistych z patynami także złocistemi, ważących grzywien sześć, 
trybularz srebrny z lądką (sic) także srebrną, ważącą grzywien 
pięć, drugi mosiężny, srebra na obrazie najświętszej Panny cudow
nym, na wielkim ołtarzu stojącym, tablic srebrnych trzydzieści siedm, 
alb różnych, szyciem szytych, sześć, obrusów' jedynaście, towaleń czty-



ry, dwie złotem у srebrem haftowane, dwie zaś jedwabiem rożnym, 
antepedia dziewięć, axamitnych czarnych dwoje, kitajczanych troje, 
atlasowych dwoje, prostych dwoje; obrazow rożnych, na płótnie ma
lowanych, dwadźieścia siedm rozszarpali у między się rzeczy у appa- 
rament, na służbę boską у jego przeczystej Matki poświęcone, ad 
usum profanum podzielili usum у inszych szkód wiele na złotych sześć 
tysięcy nanieśli, po którym funditus zrujnowaniu у spustoszeniu ko
ścioła у klasztoru zrabowaniu, sami w nim ich mość pomienieni 
siedzą, pale do koła klasztoru postawione у komory, dla zchowania 
pobudowane, wycinają у palą, chłopów, poddanych klasztornych, tak 
w mieście Olewsku, jako у we wsi Radowlu będących, niezmiernie 
ciemiężą, kwity z oddanego podymnego do województwa kijowskie
go, poborowe, u poddanych zostawione, zabrali у do ostatniej cale 
redigunt hostiliter ruiny; dalsze na zdrowie, tak samego protestanta, 
jako у inszych braciej zakonnych, który by się tam kolwiek jawił do 
klasztoru, czyniąc odpowiedzi у przechwałki, przez co ich mość ob
winieni wyszrzeczeni pryncipales, consiliarii, comprincipales et execu- 
tores facti supra scripti et violentiarum boskie у pospolite yiolarunt 
prawo, szkód, przez spustoszenie klasztoru у kościoła, ze wszyst
kiego obnażenie, na złotych sześć tysięcy nanieśli у winy prawne, 
pro ąualitate delikti na się zaciągnęli; protestans iterum atque ite- 
rum protestowawszy się, у prawnie o to czynić ofiarowawszy, także, 
za powzięciem doskonalszej o wszystkim wiadomości, uczynienia 
inszej protestaciej, albo melioratiej, wcale sobie zachowując. Et in 
continenti tenże protestans stawił woźnego generała województwa 
kiowsbiego, wołyńskiego, brasławskego у czernihowskiego, szlachet
nego Theodora Trzecieckiego, który w moc wiernej, prawdziwej у 
skutecznej relaciej swojej, dla zapisania do xiąg niniejszych ze
znał temi słowy: iż on, ad affectacionem wielebnego w Bogu jego 
mość xiędza Bonifacego Brezowskiego, prokuratora у praesidenta kla
sztoru olewskiego zakonu braci najświętszej Panny Mariej z góry 
Karmelu, roku teraźniejszego, tysiąc szećśset ośmdziesiąt trzeciego, 
miesiąca marca, ośmnastego dnia, a mając przy sobie szlachtę, ludzi 
wiary godnych, urodzonych panów: lana Poieckego у Stanisława 
Kulczyckiego, z którą to pomienioną szlachtą był w mieście Olew
sku, w klasztorze tam będącym, już odbitym i w niwec zrujnowa



nym, gdzie zastawszy urodzonych ich mośćiow: panią Helenę z Sieci- 
na Krasickiego Iosephową Karolową Niemiryczową у syna jej, pana 
Alexandra Heliasza Niemirycza, wespół z panem Piotrem Terleckim, 
w tymże klasztorze na ten czas bytem mieszkających у conversują- 
cych, wprzód oglądawszy kościoł odbity, vacujący, do szczętu złupio- 
ny у zrabowany, także у klasztor wszystek, przez wyżej w protesta- 
ciej mianowanych osob zrujnowany, pale koło niego powycinane, ko
mory poodbijane, a niektóre у na ogień porozbirane, gumno do szczę
tu wymłócone у szpichlirz odbity, gdżie tamże przy nich, zastawszy 
у ludzi rożnych: kozaków, strzelców у poddanych, wyżej w protesta- 
ciej mianowanych у nie mianowanych, wszystkich człowieka do dwóch 
set у więcej, których wszystkich w winach prawnych, każdego osob
liwie, u wyszrzeczonych, ich mość paniej Niemiryczowej у pana Ter
leckiego, do rozprawy prawnej, imieniem wyszrzeczonego jego mość 
ziędza prokuratora у praesidenta klasztoru olewskiego aresztował у 
prawnie przyporęczył; który to areszt wyszpomienieni ich mość 
obwinieni dobrowolnie przyjąwszy, tych wszystkich, w protestatiej 
mianowanych у niemianowanych ludzi, do rozprawy prawnej dotrzy
mać ofiarowali się; co on woźny, iż tak a nie inaczej było, jak się 
wyżej w protestaciej у w tej rellaciej pomieniło, szlachtą wyszmia- 
nowaną, przy sobie będącą, oświadcywszy, o tym tę swoję prawdziwą 
czyni у zeznawa rellacią, prosząc, wespół z protestantem, aby, tak 
ta protestacia, jako у rellacia do xiąg przyjęta у zapisana była, 
co otrzymali Fr: Bonifacius Breyzowski Ord. Karmelitarum.

Книга уродская овруцкая, записовая и поточная, № 3311, 
годъ 1683—1684; листъ 76.



Жалоба подчашія вилькомирскаго, Дмитрія Жабокрицкаго, на, дво
рянъ: Немирнчей и Терлецкихъ, о томъ, что они, собравъ до 300 лю
дей вооруженныхъ: козаковъ нанятыхъ въ Димирѣ, крестьянъ и слугъ, 
разбили на дорогѣ отрядъ надворныхъ козаковъ Жабокрицкаго, нѣкото- 
рыхъ изъ нихъ убили, другихъ поранили, за бѣгущими гнались, и стрѣляли 
въ Олевскоиъ костелѣ въ тѣхъ, которые тамъ искали спасенія, деньги 
Жабокрицкаго, ихъ лошадей и вещи заграбили и не перестаютъ искать 
случая убить самого Жабокрицкаго. Все это подтверждается свидѣтель- 
ствомъ вознаго. 1683 марта 22.

Року тисеча шестсотъ осмъдесятъ третего, меседа марца двад* 
дать второго дня.

На вряде кгродскомъ; въ замку его королевское малости овруцъ- 
комъ, передо мною, Теодоромъ Левъковъскимъ, наместникомъ подста- 
роства оврудкого и книгами нонешними, кгродскими, овруцъкими, sta- 
nowszy oczewiście urodzony jego mość pan Dymitr na Żabokrzykach 
Żabokrzycki, podczaszy Wiłkomirski, swym у urodzonej jej mość paniej 
Maryanny z Czemiechowa na Norzyńsku Żabokrzyckiej, podczaszynej 
Wiłkomirskiej, małżąki swej, także у urodzonych ich mościow panów: 
Jakuba Mukańskiego, brata swego ciotecznego у Stefana Rościszew- 
skiego у inszych ludzi postzelanych, leżących, niżej w obductiej у 
rellaciej woźnego specifikowanych, imieniem, przychylając się we 
wszystkim do protestatiej w grodzie łuckim, dnia szóstego marca, 
w roku niniejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt trzecim zaniesionej, 
przeciwko osobom niżej pomienionym, jak prętko przybywszy tu, w 
poleskie kraje powzioł wiadomość o wszystkim doskonalszą у infor
macją, a do xiąg niniejszych stawić się mógł, solenniter świadczył 
у protestował się przeciwko urodzonym ich mościom panom: Hele



nie z Siecina Krasickiego Jozephowej Karolowej Niemiryczowej, 
matce, Heliaszowi Alexandrowi Niemiryczowi (którego w pierwszej 
protestastaciej inszym ob ignorantiam nominis mianowano imieniem) 
synowi jej, in minorennitate zostającemu, si et in ąuantum do tej by 
sprawy należał, Stephanowi, ojcu, у Piotrowi, synowi, z Terła Terleckim, 
jako principałom: jednym scitu, jussu, mandato, consilio et соппіѵеп- 
tia, drugim zaś ipsius facti execrandi, infra specificati executorom: 
Wojciechowi Rucińskiemu, Janowi Popławskiemu, publicis niejedno- 
kroć notowanemu furtis et sceleribus, Wróblewskiemu, woznowskiemu 
synowi Neteckiemu, Romanowi Semickiemu у braciej jego dwom rodzo
nym, Kęskowi kozakowi, Feskowi Nizorowi, Piotrowi Hołubikowi у in
nym, tak w protestaciej pierwszej wyszpomienionej mianowanym osobom, 
jako też у niemianowanym wielom, nad dwieście osob przechodzącym 
liczbę ludziom, kozakom swowolnie zaciężnym у poddanym, tak z włości 
olewskiej, jako też у ze wsi Rzeczyce у Wołki rzeczyckiej sprowadzonym 
extra fines wielkiego xięztwa litewskiego do korony, przeciwko opisowi 
prawa pospolitego, tychże violentii wszystkich, excessów у kriminałów, 
niżej wyrażonych, cooperatorom, po imionach у przezwiskach ich im 
samym, principałom, lepiej znajomym, quorum nomina et cognomi- 
na za specificowane poczytać się tu mają у na potym specificowane 
będą, oto: iż pomienieni ich mość, a najpierwiej jej mość pani Nie- 
miryczowa, praeconcepto ku protestantowi exinde odio, że miastecz
ko Olewsk, z pewnemi niektóremi wsiami, do niego należącemi, 
per officiosam intromissionem przez urzędy grodzkie łucki i włodzi- 
mirski, za dekretem trybunalskim lubelskim, w possesią swą u jej 
mość paniej małżąki swej odebrawzy, pacifice w nich zostawał, 
zkąd omnibus conatibus exturbare go usiłując, o to rożnemi czasy, 
przez rożne subordinowane osoby, w roku blizko przeszłym, tysiąc 
sześćset ośmdziesiątym wtorym, nitebatur у niezmierne in possesio- 
ne, z uciążeniem poddanych, inferebat impedimenta et damna; o czym, 
zaszłe przed tym processus, dostatecznie w sobie obmawiają; a, 
nie kontentując się temi pierwszymi wiolentiami, intratami zabrane- 
mi у szkodami naniesionemi, idąc w zawziętości swojej in praeceps 
na zdrowie protestantis у zrujnowanie włości jego у małżąki jego 
dziedzicznej Noryńskiej, w tym że województwie kijowskim lezącey, 
usadziwszy się, iniit pactum z ich mościami pany: Stephanem, ojcem,



у Piotrem, synem, wielą innodowanym infamiami et dhrersis modis 
notowanym scelo ibus accedibus, Terleckiemi, ażeby ten swoj niedo
bry у niechrześciański do skutku mogła przywieść umysł; jakoż nu- 
perrime, w roku ninejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt trzecim ludzi 
swowołnych, wyszpomienionych, jednych sama zaciągnąwszy, na dru 
gich zaś zaciąg у przysposobienie quote pieniężną temuż panu Piot
rowi Terleckiemu, w powiecie pińskim z rodzicem swoym rcsidują- 
cemu, odesławszy, у na czas, między sobą namówiony, pomienione 
kupy swowolnych ludzi w jedno zgromadziwszy, et in regimentum 
temuż panu Piotrowi Terleckiemu wszystkich ich oddawszy, clam et 
tacite przez miasteczka у wsi, nocą, strzelbę w wozy, rzkomo ku
pieckie, z ludźmi wespół, pod skury (co umyślnie na to wcześnie 
przygotowali byli) zakrywając, pieszych jedną partią, po zadzie za 
idącym wprzód z konnemi ludźmi panem Piotrem Terleckim, sub ti- 
tulo rzkomo posła zaporozskiego, od jego królewskiej mości, z War
szawy powracającego, wyprawiła у prosto go z temi ludźmi na 
Olewsk, do Norzyńska, aby tam zastawszy niespodzianie, protestan
ta samego z świata zgładził у włość Norzyńską zrabował у w ni- 
wec zrujnował, ordinowała. Z którą tak disponowaną batalią swa
wolnej kupy, pomieniony pan Piotr Terlecki, spieszno idąe, do wsi 
Snowidowicz, possesiey protestanta wespół z Olewskiem podległej, 
przyciągnął у powziął od poddanych tamecznych wiadomość, że wysz- 
rzeczeni ich mość panowie: Mukański у Rościszewski, z kilkunastu 
kozaków, za ordinansem protestantis na Wołyń idąc, w Olewsku, 
dnia dwónastego february na noc stanęli et in crastinum, to jest dnia 
trzynastego february, dalej progredi prosto ku Wołyniowi, na też 
wieś Snowidowicze, gościńcem mieli; nactus opportunam occasionem 
rozlania krwie ludzi nic sobie niewinnych, zaraz z pułnocy, z po- 
mienionym swawolnej kupy orszakiem, do tego jeszcże у tychże pod
danych Snowidowskich, także inszych wsiów, do Olewska należących, 
przeciwko nim pobudziwszy у z rucznicami pobrawszy, ruszył się, 
a sposobne, przy gościńcu nad rzeką Uborcią, w gęstwinie między 
lasami, do łatwiejszego okrążenia ludzi, nic na się niespodziewają- 
cych, pokojem pospolitym obwarowanych , miejsce upatrzywszy, pro 
libitu suo zasadzki porozsadzał, o których, gdy wyszrzeczeni ich 
mość panowie: Mukański у Rościszewski, z ludźmi przy sobie będą-



cemi, nic nie wiedząc, poraniwsźy się z Olewska, przede dniem w 
swoję drogę ruszyli się у bezpiecznie szli, natychmiast zaraz, skoro 
już w posrzodek poczynionych zasadzek wpadli, ze wszystkich stron 
pomienony pan Terlecki ognia do nich dać kazał, za którym pierw
szym ogniem, zaraz czterech kozaków na imie: Wasyla Czeczelni- 
ckiego, Wasyla Mączyńskiego, Tymka Czokotyła у Mójsieja na śmierć 
zabito у w rzece Uborci potopiono , potym zaś , długo broniących 
się, zostałych: jego mość pana Mukańskiego—raz w nogę, jego mość 
pana Rościszewskiego—razy dwa w obiedwie nogi, Petra kozaka—w 
puł, Lohoyka—przez piszczel u ręki prawej, Mikitkę—w ramię lewe 
na wylot, Iwanka—w rękę lewą także na wylot, Semena Buta—w 
ramie prawej ręki także na wylot, Tymosza Krutka, mieszczanina 
norzyńskiego—w nogę prawą wyżej kolana, Pilipa, mieszczanina—w 
ucho prawe у w rękę lewą, Hrycka mieszczanina—w łeb zkiełzem 
z naruszeniem kości, Iwana Prawdę—w ramię prawe raz, drugi w 
bok lewy, Iakowca—w kolano prawej nogi, Kościuka—w udo lewe, 
Eukiana—w goleń prawej nogi laethaliter postrzelano, od których 
postrzałów у dotąd wszyscy decumbunt y, Bog wie, jeżeli żywi zo
staną; reliquos zaś, wespół у z postrzelanemi, po lasach uciekają
cych, rosproszonych inseąuendo, jednych żywcem z sobą kazał po
brać do więzienia, drugich zaś, nie wiedzieć kędy popodziewał, 
konie, rynsztunki, pieniędzy gotowych złotych tysiąc у trzysta z 
norzyńskiej włości od poddanych wybranych у do protestanta pro
wadzonych na Wołyń, in ѵіш praedae et spolii zabrał et in suum 
obrócił у swojej chałastry commodum; za uchodzącemi zaś , już w 
puł prawie tylko żywemi, z postrzałami: jego mość panem Mukań- 
skim у Rościszewskim, nazad ku Olewsku, sam pan Terlecki, z 
częścią tych swowolnych ludzi swoich, mianowicie, których na ten 
czas znać mogli: z Rucińskim, Popławskim, Wróblewskim, Semic
kim, Neteckim у inszemi, blizko trzydziestu człowieka, gdy unosząc 
zdrowia swego resztę, do klasztoru, tam będącego, ich mościów oj- 
cow karmalitów zchronili się у dla większego bezpieczeństwa, upro
siwszy że im kościoł otwarto, w kościele dwa ich zamknęli się; w 
też tropy za onemi przypadszy i klasztor wprzód , a potym у sam 
kościoł gwałtownie odbiwszy, tumultuose do nich wpadł y, na po
dwórze oprawcom swym powyciągać ich kazawszy, gdyby się obadwaj



wielkiego ołtarza, w którym najświętszy sakrament był zakryty, po
tężnie wszystkiemi siłami, jeszcze do ostatka z siebie nie wyszłemi, 
uchwyciwszy, .  satius tam w swiątnicy boskiej koniec życia swego 
otrzymać od zajuszonego serca woleli, tedy piekielną zatwardziały 
złością, inszym kazawszy z kościoła ustąpić, sam do nich z pary 
pistoletów ognia dał у nowemi', zadanemi obudwum, postrzałami, 
tak znać disponente gratia Dei у Matki Przenajświętszej tutella, za 
nieżywych ich odszedszy, zamknął, a dowiedziawszy się, że jeszcze 
protestanta samego na ten czas w Norzyósku nie było, zabrawszy 
wszystkie prowenty, nawet у kwity z oddania podymnego do woje- 
wodstwa kijowskiego у wniwec wszystko obróciwszy, dalsze na zdro
wie jego samego uczyniwszy przechwałki у odpowiedź , nazad do 
Kzecycej, w powiat piński powrócił, tryumphans z tak bezbożnego 
uczynku; o czym wespół z rodzicem swoim, jej mość panią Niemi - 
ryczową jak prętko obwieścił, tak zaraz czas у miejsce sobie znowu 
determinowawszy zjachania się wespół, do dalszej złej у niechrześ- 
ciańskiej około zdrowia protestanta rady, powziąwszy też wiadomość 
już pewną, że protestans, accepta notitia de tanta strage ludzi swo
ich niewinnych et ut consulat włości norzyńskiej imminenti periculo 
ac ruinae, wybrać się miał sam osobą swoją do Norzyńska ac tan- 
tis sese innoxium obiicere insidiis, znowu, powtórnie, dnia osmego 
marca, do miasteczka Bereznicy, na pograniczu wojewodstwa wołyń
skiego z xięztwem litewskim i wojewodstwem kijowskim będą
cego, zjechawszy się, jejmość pani Niemiryczowa z panem Piot
rem Terleckim , ex conniventia et mandato wyszrzeczonego rodzica 
swego, mając przy sobie nie tylko wyszpomienionych ludzi swawol
nych, ale większe przysposobione kupy, 'tam przez całą noc i dzień 
zaraz następujący , w gospodzie u żyda jednego , semotis arbitris , 
naradziwszy się , aby bez omieszkania z ludźmi ku Olewsku oboje 
wraz pozpieszywszy, na trakcie, z Wołynia ku Norzyńsku idącym, 
protestantowi zasadzki uczynić et de vivis tollerc mogli; jakoż у sa
mym to oboje skutkiem uczyniwszy у wespół do Olewska dnia pię
tnastego marca przyjachawszy, tejże zaraz nocy pan Terlecki z prze- 
brakowanemi ludźmi na gościniec, od Horodnice wolny idący , ku 
Norzyńsku pospieszył у tam przez kilka dniej, w lasach latitando, 
przyjazdu protestanta oczekiwał, czego, gdyby z dispositiej boskiej,



protestans, sano consilio ten tract porzuciwszy, inszym nie pojechał 
był, niechybnie in manus impiorum traderet animam suam у życia 
pozbył by, za wzięciem zaś wiadomości, że już protestans w No- 
rzyńsku illaesus stanął, ad alia consilia violenta udawszy się, dnia 
dziewiętnastego marca, gromady wszysikie Olewskie na głowę do 
kupy zbiwszy у świeżo kilkunastu kozaków z Dimira swawolnych 
zaciągnąwszy, wespół cum suis assistentibus, aby modo guerrico do 
Norzyńska et hostili szli illicitis stimulis pobudzając, koniecznie 
protestanta samego w nocy gwałtownie w zamku Norzyńskim dobyć 
i nieży wić, sprzęt domowy in praedam et spolium zabrać, a miasto No- 
rżyńsk у wsi do niego należące zrabować et solo exequare usadzili 
się у dotąd w tym swoim bezbożnym zostają przedsięwzięciu; sub 
quo mało et evidenti periculo każdego momentu protestans zostając, 
sam siebie у ubogich poddanych ustawicznemi niszczyć musi ехреп- 
sami у nieznośnemi w gospodarowanin przez omieszkanie szkodami, 
przez który to takowy postępek wyszpomienieni ich mościowie 
wszyscy: priucipales et complices prawo boskie у pospolite violarunt, 
winy, w nim opisane, na osoby у dobra swoje , pro qualitate et 
quantitate tantorum excessuum zaciągnęli у do szkód protestanta na 
dwadzieścia tysięcy złotych polskich przywiedli. O co wszystko ite- 
rum atque iterum protestowawszy się у prawnie czynić ofiarowaw- 
szy, salvam meliorationem tej protestaciej, tam in toto, quam in 
parte sobie zachowując, aby ta teraźniejsza do xiąg przyjęta у zapi
sana była, prosił. E t incontinenti tenże protestans stawił woźnego 
generała wojwodstwa kijowskiego, wołyńskiego, brasławskiego у czerni- 
howskiego, szlachetnego Theodora Trzecieckiego, który w moc wiernej, 
prawdziwej у skutecznej rellaciej swojej, dla zapisania do xiąg niniejszych 
zeznał temi słowy: iż on, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset ośmdzie- 
siąt. trzeciego, miesiąca marca ośmnastego dnia, na affectacią uro 
dzonego jegomość pana Dymitra na Zabokrzykach Zabokrzyckiego, 
podczaszego Wiłkomirskiego у jejmość paniej Maryanny z Czernichowa 
na Norzyńsku Zabokrzyckiej, podczaszynej Wiłkomirskiej, małżąków, 
także ich mościow panów: Jakuba Mukańskiego у Stephana Rości- 
szewskiego, a mając przy sobie szlachtę, ludzi wiary godnych, uro
dzonych panów: Jana Michałowskiego у Stanisława Kolczyckiego, z 
którą to pomienioną szlachtą był w mieście Olewsku, w klasztorze



tam będącym, gdzie zastawszy urodzonych ich mościow: panią He
lenę z Siecina Krasickiego Iozephową Karolową Niemiryczową у 
syna jej, pana Heliasza Alexandra Niemirycza, w tymże klasztorze na 
ten czas, wespół z panem Piotrem Terleckim będących у konyersu- 
jących, a przy nich у inszych różnych ludzi, tak szlacheckiego stanu, 
jako też у kozaków zaciężnych , strzelców у poddanych, wyżej w 
protestaciej mianowanych у niemianowanych, z Dymira zaciężnych, 
у ze wsi Rzecyce у Wołki rzeczyckiej, extrafmes W-o X-a L-o do 
Korony przeciwko prawu pospolitemu , więcej niżeli dwieście czło
wieka, przez pomienionego pana Piotra Terleckiego wprowadzonych, 
imiony у przezwiskami samej jej mość paniej Niemiryczowej lepiej 
znajomych у wiadomych, o nich wszystkich, wespół у z samym tymże 
panem Piotrem Terleckim, w Koronie nikędy osiadłości żadnej nie- 
mającym, w winach prawnych, u przerzeczonej jej mość paniej Nie
miryczowej, do rosprawy prawnej, każdego z osobna, imieniem wysz- 
rzeczonych ich mościow panów Zabokrzyckięh, podczaszych Wiłko
mirskich, małżąkow у panów: Jakuba Mukańskiego у Stephana Roś- 
ciszewskiego , aresztował у prawnie przyporęczył, który to areszt, 
wyszpomieniona obwiniona, jej mość pani Niemiryczową, dobrowolnie 
przyjąwszy, tak jegomość pana Terleckiego, jako у tych wszystkich, 
wysz w protestaciej mianowanych у niemianowanych ludzi, do ros
prawy prawnej dotrzymać ofiarowała się. Tegoż roku у miesiąca, a 
dnia dwudziestego wtórego, tenże woźny i z tąż wyszpomienioną 
szlachtą, przy sobie będącą, był w mieście Norzyńsku , majętności 
tychże ich mościow panów podczaszych Wiłkomirskich, małżąkow, w 
zamku tamecznym, gdzie widział w izbie urodzonych ich mościow pa
nów: Jakuba Mukańskiego у Stephana Rościszewskiego postrzelanych, 
barzo chorych, na śmiertelnej pościeli leżących, na których, miano
wicie: na jegomość panu Mukańskim widział postrzałów dwa szko
dliwych: jeden w rękę prawą, drugi w goleń nogi, z których ran 
kości wybirano ; a na jegomość panu Rościszewskim w rękę lewą, 
dwoma kulami, jedna podle drugiej, barzo szkodliwy postrzał у w 
obiedwie nogi także z muszkietów postrzały szkodliwe, z których 
kości idą; w piekarni zaś: Piotra kozaka w poł postrzelonego, Eo- 
hoyka przez piszczel prawej ręki, Mikitkę w ramie lewe na wylot, 
Iwanka w rękę lewą także Pa wylot, Semena Buta w ramię prawej



ręki także na wylot, Tymocha Krutka, mieszczanina norzyńskiego, w 
nogę prawą у w rękę lewą, Hrycka, mieszczanina, w łeb zkiełzem z 
naruszeniem kości, Iwana Prawdę w ramię prawe raz, a drugi w 
bok lewy, Jakowca w kolano prawej nogi, Kostiuka w udo lewe, 
Łukiana w goleń prawej nogi, wszystkich barzo chorych, pokale
czonych, na śmiertelnej pościeli leżących; które to takowe postrzały 
у pokaleczenia, wyszmianowani ich mość panowie Mukański, Rości- 
szewski у ci kozaki у mieszczanie norzyńscy mienili być sobie za
dane od osob у sposobem у czasu wyżej w protestaciej specificowanych; a 
czterech kozaków na imie: Wasyla Czeczelnickiego, Wasyla Mączyńskie- 
go, Tymka Czokotyła у Mojsieja, na śmierć zabitych у w rzece Uborci 
potopionych, przy tym pieniędzy gotowych złotych trzynaścieset polskich, 
z procentów norzyńskich, na Wołyń wiezionych do ich mość panów Za- 
bokryckich, podczaszych Wiłkomirskich, małżąków, także koni, rynsz
tunków, sukień у co jenokolwiek przy sobie mieli, in vim pradae et spo- 
lii zabranie; co on, woźny, iż tak a nie inaczej było, jako się wyżej w pro
testaciej у w tej rellacii pomieniło, szlachtą wyszpomianowaną, przy sobie 
będącą, oświadczywszy у ztamtąd odjachawszy, o tem tęswoję prawdzi
wą czyni у zeznawa rellacią, prosząc, aby wespół z protestacią, do xiąg 
niniejszych przyjęta у zapisana była. Co otrzymał Dymitr na Zabo- 
krzyczach Zabokrzycki pod: Wil: swym i innych osób intromianowa- 
nych imieniem.

\
Книга іродская овруцкая, записовая и поточная, № 3211, 

годъ 1683—1684] листъ 78.

VII.
Жалоба управляющаго чорнобыльскимъ имѣніемъ, Ивана Юревича 

Скорульскаго на таможеннаго королевскаго писаря, Михаила Пасербовича, 
о томъ, что онъ захватываетъ пошлины, слѣдующія чернобыльскому зам
ку, обижаетъ чорнобыльскихъ державцевъ, подалъ на нихъ ложную жа
лобу и на содержаніи мѣщанъ чорнобыльскихъ, размѣстилъ въ городѣ 
30 козаковъ, нанятыхъ имъ въ Димерѣ. 1683. іюня 11.

Року тисеча тестсотъ осмъдесятъ третего, месеца июня оди- 
наддатого дня.

На врядѣ вгродсвомъ, въ замву его воролевсвое милости ов-



руцъкомъ, передомною, Теодоромъ Левъковъскимъ, наместнвкомъ 
кгродскимъ подстароства оврудъкого и книгами нинешними, кгрод- 
скими, оврудъкими personaliter stanowszy urodzony jegomość pan 
Jan Jurewicz Skorulski, administrator czarnobylski, sługa urodzonego 
jegomość pana Pawła Sapiehy na Czarnobylu, imieniem tegoż jego
mość pana swego у imieniem sławetnych panów: Махіта Wasilkow
skiego у Jaua Korniewicza, mieszczanow kijowskich, na ten czas 
dzierżawców czarnobylskich, przeciwko jegomość panu Jerzemu Jungo
wi, administratorowi ceł jego królewskiej mości у rzeczypospolitej, 
na uczynek niżej mianowany rozkazującemu, także jegomość panu 
Michałowi Pasierbowieżowi, pisarzowi skarbowemu, na cłach jego 
królewskiej mości podnieprskich, w mieście Czarnobylu, od jego mość 
pana Jungi zostającemu, у ten uczynek, niżej wyrażony, popełniające
mu, świadczył, opowiadał у soleniter protestował się o to у w ten 
sposob: iż ich mościowie pomienieni obwinieni, lekce sobie mając pra
wo pospolite у na winy, w nim suro wie na występnych opisane, nic 
nie dbając, zawziąwszy jakąś niechęć у gniew do pomienionyck pa
nów dzierżawców czarnobylskich, wielkie krzywdy у szkody onym 
w należytościach, w kontrakcie od jegomość pana Sapiehi, pana pro- 
testantis opisane; tak sam jegomość pan pisarz, jako у przez czeladź 
swojęj z rozkazania jego mość pana Jungi, czynią у tymże kon- 
tractem pan protestantis, jego mość pan Sapieha opisał, że ni 
przez kogo dzierżawcy czarnobylskie nie mieli mieć przeszkody niw- 
czym, od których przeszkód bronić ma, a teraz przez obwinionych 
wielką krzywdę у szkodę jego mość pan protestantis ponosi, ponieważ 
dzierżawcom w prowentach należytych przeszkody czynią zawsze; 
jakoż pod niebytność administratora czarnobylskiego, protestanta, w 
Czarnobylu, roku teraźniejszego, tysiąc sześć set ośmdziesiąt trzeciego, 
dnia dwódziestego siódmego Januarii, tenże pomieniony pan pisarz 
skarbowy, na większą szkodę jegomość pana protestantis czyniąc, у 
do sżkod wielkich dzierżawców czarnobylskich przywodząc, zaciągnąw
szy z Dymiera kozaków trzydzieści konnych, w mieście Czarnobylu, 
u mieszczanow gospodami postanowiwszy, przykazał surowie, aby 
ieść, pić tym kozakom dawali, у napoie rożne dla nich kupowali у 
koniom siano у obroku dawali; у do dworu skarbowego musieli 
mieszczanie dla koni pana pisarzowych owies dawać, którzy kozacy,
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przez czas niemały stojąc, wiele szkód poddannym naczynili; у tenże 
pan pisarz nienależnie od kupców zamkową należytą powinność przez 
czas nie mały na siebie bierze, a do zamku żadnych kupców nie puszcza, 
tak za Dniepr jadących, jako у z za Dniepra; у powinnośći zamko
wej należytej oddawać nie pozwala, gdzie, у temi szkodami у krzywda
mi nie kontentując się, gdy pan Korniewicz, dzierżawca czarnobylski, 
podczas łowienia ryb w rzece Dymierce, z ich inościami ojcami Do
minikanami czarnobylskiemi, dla kupienia ryb u tychże ich mościow 
ojców dominikanów, z. Czarnobyla wyjachał był, tedy i tam, tenże 
pan pisarz pomienionego dzierżawce lżył, łajał, hańbił, uczciwego 
(imienia) onemu ujmował, bić porywał się y, by ladzie, na ten czas 
tam będące, od tej jego zawziętej niechęci nie odwodzili, pewnieby 
dzierżawce zdrowia pozbawił, aboby у o śmierć przyprawił, jakoż 
tamże odpowiedź у przechwałki na onego uczynił, temi mówiąc sło
wy: «że na tym będę, aż się. tobie dobrze dam we znaki, abo у żyw, 
nie wiem jeśli zostaniesz». Za któremi odpowiedziami nie jest pewien 
zdrowia swego pomieniony dzierżawca. J  gdy teraźniejszy protestans, 
imieniem jego mość pana Sapiehi, pana swego pomienionego, pana 
pisarza skarbowego upominał, aby od tej, przeciwko dzierżawcy czarno- 
bylskiemu zawziętej niewinnej niechęci, supersedował у onemu, w nie- 
bytności jego, nie czynił przeszkody, tak sam przez kozakow, często 
zaciągjących, szkód mieszczanom poprzestał czynić у onych w mieście 
stanowić, aby takowych aggravatii у uciążenia mieszczanie od nich 
nie ponosili, na co pan pisarz takową dał deklaratią protestantowi: 
«że dzierżawcy czarnobylskiemu, com obiecał, to tego pewnie niech 
się odemnie spodziewa, a co strony krzywd у szkód, przez kozakow 
w mieście poczynionych, lubo ja ich zaciągam, ale za to wszystko 
jego mość pan Junga, administrator jego królewskiej mośći celny, 
odpowiadać będzie, a ja w tym nie mam być winny*. Jakowym 
swym niesłusznym у nieprawnym postępkiem prawo pospolite naru
szyli, winy prawne na osoby у dobra swoje zawzięli у zaciągnęli, a 
jegomość pana protestantis у dzierżawców czarnobylskich, poddanych у 
mieszczanow czarnobylskich, do szkód nie małych przywiedli у przy
prawili, które szkody czasu prawa pozwem abo regestrem ezprimo- 
wane będą; ktorego bezprawia у szkód poczynionych, jako się wy- 
żef opisało, pomieniony pan pisarz skarbowy chcąc ujść, y, żeby у o



tak znaczne szkody у krzywdy prawem nie czyniono у tego nie dochodzo
no, śmiał у .ważył się, imieniem jego mość pana Jungi, administra
tora ceł jego krlewskiej moścy у swoim imieniem, przez pana Jana 
Grywskiego, roku teraźniejszego, na akcie mianowanego, dnia jedy- 
nastego marca, tu, w grodzie owruckim, protestaiią uczynić niesłu- 
szną, nieprawną,, potwarną, źe jakoby pomięniony pan Korniewicz, 
dzierżawca czarnobylski, na dwór, abo na gospodę skarbową miał 
nasyłać, у pieniądze skarbowe zabrać, у rzeczy niektóre, у odpowiedź 
na zdrowie czynić, у tegoż pana pisarza bić na rzece Dymerce, у ja 
koby czynić przeszkodę w należytości skarbowej, o czym ta prote- 
statia, przez pana Grywskiego uczyniona, szyrzej opisuje, czego nigdy 
nie było у nie jest; jakoż przy tej protestacii у obductiej woźnego 
w xięgach nimasz; przeciwko której protestaciej protestans reprote- 
stował у o nieważności onej, jako nieprawnej, niesłusznej, potwarnej 
manifestował у o wszystko, jako się wyżej opisało, imieniem tak 
jegomość pana Sapiehi, pana swego, jako у pomienionych dzierżaw
ców protestans powtóre protestowawszy na obwinionych, ofiarował 
z onemiż o to prawnie, jako prawo każe, czynić; salve jednak do 
czynienia szyrszej protestaciej, albo pozwem rozszerzenie у popra
wienie, czasu prawa, jeśliby tego potrzeba ukazywała, zostawiwszy; 
a na ten czas o przyjęcie tej protestacii у do xiąg niniejszych zapi
sanie prosił, co otrzymał. Jan Jurewicz Skorulski, administrator 
czarnobylski.

Книга гродская оѳруцкая, записовая и поточная, Л? 3211, 
годъ 1683—1684] листъ 154 на оборотѣ.

VIII.
Жалоба дворянъ Чоповскихъ на чесника подольскаго, Самуила 

Шумлянскаго о томъ, что онъ, собравъ дворянъ и слугъ и нанявъ от- 
рядъ козаковъ изъ за Дпѣпра, изъ полковъ: Кіевскаго и Черниговскаго, 
напалъ на село Чоповичи, Чоповскихъ изъ села выгналъ, троихъ изъ 
нихъ изувѣчилъ, трое дѣтеіі раздавиль лошадьми, дворы ихъ ограбилъ 
и оставилъ въ нихъ гарнизонъ изъ козаковъ, которые разоряютъ дворы. 
Жалоба подтверждается свидѣтельетвомъ вознаго. 1683 іюня 30.

Року тисеча шестсотъ омъдесять третего, мессца июня трид
цатого дня.



На вряде кгродскомъ, въ замву его вролевсвое милости овруцъ- 
комъ, передомною, Теодоромъ Левъвовсвимъ, паыестпшсомъ вгрод- 
свимъ подстароства овруцвого и книгами нинешпими, вгродсвими, 
овруцъвими, stanowszy oczewiście szlachetni panowie: Samuel у 
Wasil Czopowscy, swoym у szlachetnych panów: Jsaja, Andrzeja, 
Tymofeja, Semena- Ruczenka, Denisa, Махіта, Romana, Hrycka 
Czopowskich у innych wszystkich possesorów у dziedziców dóbr Czo- 
powskich imieniem, świadczyli у soleniter z wielkim żalem protesto
wali, naprzeciwko urodzonemu jego mość panu Samuelowi Szumlań- 
skiemu, cześnikowi podolskiemu, samemu рд-incipałowi uczynku niżej 
mianowanego, także szlachetnym: Kozieborskiemu, Jurewiczowi, Jano
wi Jarockiemu, mieszkającemu w Czopowiczach, у innym czeladzi у 
pomocnikom tegoż uczynku, niżej mianowanego, z imion у przezwisk 
samemu mianowanemu, jego mość panu Szumlańskiemu, lepiej wiado
mym, o których imionach у przezwiskach na ten czas protestantowie 
wiedzieć nie mogą, ale za powzięciem wiadomości o imionach у 
przezwiskach, w pozwie protestantowie wyrazić declarują, o te у w 
ten niżej opisany sposób, iż przerzeczony jego mość pan Szumlański, 
czesnik podolski, przepomniawszy bojaźni bożej, prawa pospolitego у 
win, w nim opisanych, zaciągnowszy rożnych ludzi у rożnej conditiej, 
z imion у przezwisk sobie lepiej wiadomych, osobliwie kozaków swo- 
wolnych z za Dniepra: z Czernihowa, z Browarów, ź pod Ostra, z 
Lisków, z Worobiow у z inszych wsiow zadnieprckich, do pułtora 
set, albo у więcej, do wojny jako у do swejwoli sposobnych, z rożnym 
orężem, do wojny należącym, w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset 
ośmdziesiąt trzecim, miesiąca Junii szesnastego dnia, mocno gwałtem 
najachawszy na dobra protestujących, sioło Czopowicze, w powiecie 
żytomirskim leżące, у dwory onych w tej wsi będące, bez żadnei da
nia przyczyny, tamże protestujących, jako nic złego na siebie nie 
spodziewających у nikomu nic niewinnych, a do tego pokojem ubez
pieczonych, jako у prawem obwarowanych, naprzód tychże protestu
jących, ze wsi у z dworow, onym samym strachem у krzykiem po- 
wyganiali, którzy ze strachu, rozumieli być że orda napadła, musieli 
uchodzić gdzie kto mógł; a którzy z tychże protestantów nie mogli 
uchodzić, onych połapawszy, у wprzód do więzienia wziąwszy, kiiami 
okrutnie a niemiłosierdnie tyrańsko, mało nie na śmierć, sam jego



mość pan Szumlański zabiiać kazał mianowicie: Tymofeja, Hryszka, 
Denisa Czopowskich у miasto już poinarłych, ze wsi powywlekać 
kazał, których wywlekszy za wieś, porzucali, gdzie teraz na śmier
telnej pościeli zostają, dzieci małych troje: jedne z pi*otestuiących 
Komana, drugie—Moysieja, trzecie—Wasila końmi porozbijali, dwoje 
na śmierć, których za niebezpieczeństwem trudno było у na urzędzie 
presentować, a trzecie jeszcze żywe zostaje, ale nie wiedzieć czy 
będzie у żywe, a inszych, tak białych głów, jako у dzieci porozga- 
niali у teraz, nie wiedzieć gdzie zostają, jeżeli żywe, jeżeli też 
nieżywe? wiadomości niemasz; nad innemi białogłowami rożne zbytki 
czyniąc у pastwiąc się nad onemi, niektórych у gwałcili, przy którym 
takowym niezwyczajnym uczynku, dostatki у sprzęty wszelakie gospo
darskie, od mała do wiela protestującym porabowawszy, tenże obwi
niony jego mość pan Szumlański, mianowicie: pieniądze gotowe, bydła, 
konie, owce, świnie, miedź, rożne fanty у rożne zboża, słoniny; у na 
kilkadziesiąt woz nakładszy, do dóbr у mieszkania swego, sioła Unina, 
zaprowadził у na swoj pożytek obrocił, których rzeczy osobliwy 
regestr jest spisany у ten regestr do tej protestaciej, a protestatia 
do regestru in toto refferować się mają; у tychże połowice kozaków, 
z setnikiem, odjeżdżając, obwiniony przy tych wozach, we wsi Czopo - 
wieżach, we dwora/h protestujących, stanowiskiem, żeby protestujących 
do onych domów у mieszkania nie dopuszczali, położył; у teraz tam 

- zostając, protestujących do ich dworów у mieszkania nie dopuszczają 
у cale tychże protestujących wygnali у ze wszystkiego wycisnęli, a 
na ostatek budynki, we dworach у w chałupach piece porozbirawszy, 
pustoszą, у ogniem palą, у w niwec do szczętu obracają, у zboża 
zasiane, jako у gotowe w gumnach, końmi trawiąc, w niwec obróci
li, za czym przez to osobliwie у do szkód niemałych protestujących, 
samej rzeczy w to nie wkładając, których sobie na trzy tysiące zło
tych polskich być protestantowie mianują, przywiedli у przyprawili, 
przez który t a k o у uczynek obwinieni prawu pospolitemu sprzeciwili 
у winy prawne, uczynkowi temu godne, na osoby у dobra swoje za
ciągnęli; o co wszystko protestantowie, imieniem swoim у imieniem 
wszystkich wysz mianowanych osób у innych possesorów dobr czo
powskich, na przerzeczonych obwinionych oświadczywszy, у powtóre 
protestowali, ofiarując się o to prawnie, jako z prawa pospolitego



przydzie, czynić, zostawiwszy .jednak wolno melioratią tej protestacii, 
albo uczynienie inszej sżyrszej, albo li też przez pozew poprawienie 
у rozszyrzenie; a na dowód tego wszystkiego, stawili woźnego gene
rała województw: kijowskiego, wołyńskiego, brasławskiego у czerni- 
gowskiego, szlachetnego Jana Simka, który to woźny, będąc z przydania 
urzędowego, w moc wiernej a prawdziwej swej rellaciej, dla zapisa
nia do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich zeznał temi słowy: iż 
on roku teraźniejszego, tysiąc sześćset ośmdziesiąt trzeciego, miesiąca 
junii dnia dwudziestego piątego, mając przy sobie stronę szlachtę: 
urodzonych panów, Jana Chodakowskiego у Semena Meleniewskiego, 
był na sprawie у potrzebie wyszmianowanych protestujących, we wsi 
Czopowiczach, tamże, przy kozakach, stanowiskiem stojących, za oka
zaniem, widział trzech z protestujących: Tymofeja, Hryszka у Demiana 
Czopowskich, barzo chorych,,na prześciradłach pozawieszywanych, 
kijami okrutnie a niemiłosierdnie zbitych, których razów trudno by
ło у zliczyć, za spuchłością ciała wszystkiego; także widział dziecie 
jedne, bardzo chore, końmi rozbite у na śmiertelnej pościeli leżące, 
a dzieci dwoje już pomarłych, także końmi porozbijane; dwory у bu
dynki bardzo popustoszone у wniwec obrócone, także zabranie rze
czy: gotowych pieniędzy, miedzi, bydeł, koniej, ocbędozstwa, fant 
rożnych у zboż rożnych у wszelakich sprzętów domowych, у co ieuo 
wysz w protestaciej opisano być stałe, przez wysz mianowanych ob
winionych, za gwałtownym najazdem mianowanego jegomość pana 
Szumlańskiego, on woźny, jako się wyżej pomieniło, widział y, za 
opowiadaniem, słyszał; у co iż tak, a nie inaczej było, mianowany 
woźny prawdziwie, przedemną, urzędem, zeznawszy, prosił wespół z 
protestującym, aby, tak' protestacia, jako у rellacia do xiąg grodz
kich, owruckich byli przyjęte у zapisane; co otrzymali. Jmieniem swo
im у wszystkich braci swojej podpisuję się ręką swą Samuel 
Czopowski.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, М 3211 
годъ 1683—1684; листъ 182 наоборотѣ.



ІІриказъ, данный гетнаномъ. великимъ короннымъ, Станиславом^ 
Яблоновскимъ полковнииу Макснмиліяну Булыгѣ, поручающій ему на
брать въ королевскую службу козацкій полкъ въ Овручѣ и доставить 
этотъ полкъ въ лагерь подъ Львовъ. 1683 іюля 16.

Року тпсеча шестсотъ осмъдесятъ третего, месеца августа 
одинадцатого дня.

На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, пере домною, Теодоромъ Левъковскимъ, наместникомъ 
кгродскимъ подстароства овруцъкого и книгами нинешними, кгрод- 
скими, овруцъкими persona)iter stanowszy urodzony jego mość pan 
Maxymihan Bułyha, półkownik jego królewskiej mości, ordynans, od 
jaśnie wielmożnego jegomość pana wojewody у generała ziem ruskich, 
hetmana wielkiego koronnego wydany, który dnia, na akcie miano
wanego, doszedł, tedy tegoż dnia, zaraz dla wpisania do xiąg niniej
szych, grodzkich, owruckich, tenże jego mość pan połkownik per ob
latam podał, który tak się w sobie ma*. Stanisław Jan na Jabłonowie 
Jabłonowski, wojewoda у generał ziem ruskich, hetman wielki ko
ronny, buski, swiewski etc. starosta. Daje ten ordynans waszmości 
panie Bułyha, połkowniku wojska jego królewskiej mości у rzeczy 
pospolitej zaporozskiego, abyś jegomość w Owruczu zaciągał na us
ługę rzeczypospolitej kozaków zaporozskich, to jest ludzi rycerskich 
z samopałowemi muszkietami, których gdy waszmość zaciągniesz у 
będziesz miał onych, według listu jego królewskiej mości przypowied-
nego, complet w pułku swoym mieć, to chcę ..................  abyś
waszmość, bez żadnej zwłoki ruszył się z nimi z miesca swego, 
Owrpcza, y, idąc jako naprostszym traktem z półkiem swoim, у sta



nął pode Lwowem na dzień piętnasty miesiąca augustii według no
wego kalendarza, w tym zaś waszmości osobliwa powinność у dozor 
należy, aby waszmość tak na miescu na ten czas zostając, jako też, 
gdy sie z pułkiem według ordinansu mego rusźysz у ciągnąć będziesz 
ku Lwowu, miał tych ludzi w wszelkiej karności у trzymaniu у nie 
dopuszczał im żadnej swywoli, żeby krzywd у szkód nigdzie nie czy
niąc, ubogich ludzi łez у skargi na siebie nie zaciągali ale żeby wła- 
snemi swemi sustentowali się wszędzie pieniędzmi. Dan we Lwowie, 
dnia szesnastego Jullii, tysiąc sześćset ośmdziesiąt trzeciego. У того 
ордынансу, при печати притисненной, подпись тыми словн. S. Jabło- 
nowki W. Z. R. H. W. Koronny. Который же то ордывансъ, за 
поданемъ и прозбою звытмянованое особы подаваючое, а за ири- 
нятемъ моимъ урядовымъ, до книгъ пинешнихъ есть уписанъ.

Книга гродская овручская, записовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684. Листъ 232.

X.
Универсалъ, назначенная надъ козаками, королевскаго комыиссара, 

кастеляна любачевскаго, Станислава Дружковича, выданный дворянину 
Павлу Тышецкому, поручающій послѣднему набрать козацкій йолкъ въ 
королевскую службу и предписывающій жителямъ оказывать Тышецкому 
содѣйствіе 1683. Декабря 28.

Року тисеча шестсотъ осмъдесятъ. четвертого, месеца марца 
пятнадцатого дня.

На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Ремияномъ Суриномъ, писаремъ земскимъ 
киевскимъ, иодстаростимъ кгродскимъ овруцъкимъ и книгами ни- 
нешними, кгродскими, овруцъкими, personaliter stanąwszy urodzony 
imć pan Paweł Tyszecki, półkownik jego królewskiej mości wojsk za
poroskich, dla wpisania do xiąg niniejszych, grodzkich, podał, per 
oblatam universał jaśnie wielmożnego imć pana kasztelana lubaczew- 
skiego, półkownika у commisarza jego królewskiej mości, tak się w 
sobie mający: Stanisław z Zababia, na Przecławach Druszkiewicz, 
kastelan lubaczewski, starosta tuczapski, pułkownik у commisarz



jego królewskiej mości wojsk zaporoskich, wszem w obec у każdemu 
z osobna, komu o tern wiedzieć będzie należało, osobliwie ich mościom 
panom: dzierżawcom» economoin, gubernatorom, commendantom, pod 
starościna, wojtom, attamanom, burmistrzom у na jakimkolwiek 
urzędzie będącym, donoszę do wiadomości: iż ja  w ten tu kraj nie 
inszą przyczyną od jego królewskiej mości, pana mego miłościwego 
będąc przysłany у rzeczypospolitej, tylko abym ludzi ku obronie 
oyczyzny do świątobliwych у odważnych dzieł rycerskich, przeciwko 
nieprzyjacielowi krzyża świętego i kościołów bożych zagrzewając, 
łaską jego królewskiej mości ubezpieczając, jako najwięcej zgro
madzał у sposobił, a że у teraz, lubo pora wojenna ustała, nagła 
tego wyciąga potrzeba, za gorącym jaśnie wielmożnego imć pana 
krakowskiego żądaniem, daję ten moj uniwersał у władzę imć panu 
Pawłowi Tyszeckiemu, pułkownikowi jego królewskiej mości wojsk 
zaporoskich, aby co prędzej pułk jego królewskiej mości zaporoski 
ściągnął koło Dniepra, pilno żądając, aby noclegi, popasy, stantie, 
у gdziekolwiek zechce przysposobić ludzi, były wolne, pod surowym 
wojskowym prawem, przy powadze mojej commisarskiej, od jego 
królewskiej mości pełnomocno danej, pilno‘żądam у przykazuję; ina
czej, ktoby się ważył rujnować ludzi, za nieprzyjaciela znosić roz
kazuję у na to się, przy pieczęci mojej, ręką własną podpisuję. Działo 
się w zamku Zwiahelskim, dnia dwudziestego osmego decembra, 
tysiąc sześćset ośmdziesiąt trzeciego. У того универсалу, при печати 
притисненой, подпись руки тыіш словы: Stanisław Druszkiewicz, 
kasztelan Lubaczewski, mann propria. Который же то универсалъ, 
за поданемъ вышъмянованое особы и за принятемъ моиыъ урядо- 
вымъ, до книгъ нинешнихъ, вгродскихъ, оврудъкихъ есть уписаный.

Кнта гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684. Листъ 462 на оборотѣ.



Жалоба отъ имени писаря земскаго кіевскаго, РемйГіяна Сурйна, 
на козацкаго сотника, Искру, о томъ, что онъ по приказанію полковника 
своего, КриштоФа Лончинскаго, и жены его Елены, заняЛЪ пскУгОемЪ село 
Сурина—Выступовичи и въ немъ причинйлъ крестіянамъ разный обиды 
1684, Февраля 7.

Року тисеча шестсотъ осмдесятъ четвертого, месеца февраля 
семого дня.

На вряде кгродскомъ, въ заику его королевское милости Ов- 
рудъкомъ, передомною, Теодоромъ Сеннидкимъ, субделекГатомъ, на 
месцу отъ урожоного его милости пана Ремяна Сурина, пИсара зем
ского киевского, нодстаростого кгродского оврудъкого, до принята 
тое прогестадіе ужытымъ, и книгами нинешними, кгродскими, овруц- 
кими, stanąwszy personaliter urodzony pan Jan Mroczkowski, sługa 
urodzonego jegomość pana Hemigjana Suryna, pisarza ziemskiego 
kijowskiego ,̂ podstarościego grodskiego owruckiego, imieniem tegoż 
imć pana pisarza ziemskiego kijowskiego у podstarościego grodzkiego 
owruckiego, jako pana swego, quam primum innotuit o poczynionych 
kzywdach у szkodach poddanym we wsi Wystupowiczach, majętności 
tegoż pana protestantis, w powiecie owruckim leżącej, przez niejakie
go Jskrę, setnika, у kozakow jego, pułku jego mość pana Hrzysztofa 
Łączyńskiego^ pułkownika jego królewskiej mości, noviter zaciągnionym, 
tak zaraz, przeciwko rzeczonemu panu Łączyńskiemu, jako pułkowni
kowi, a mianowanemu Jskrze, setnikowi, у ludziom, przez tegoż Jskre 
zaciągnionym у imć paniej Helenie Trypolskiego Eącżyńskiej, jako 
informującej у poduszczającej kozaków na uczynek niżej wyra
żony, solenniter przedemną, urzędem, świadczył y, w niżej opisany 
sposób, protestował się oto: iż wyszmianowani wszyscy, przepomniawszy 
srogość prawa pospolitego у win w constitutiach, tak dawniejszych, 
anni tyciąc sześćset sześćdziesiąt pierwszego, jako у teraźniejszej, w 
roku blisko przeszłym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt trzecim, na sejmie



walnym warszawskim, de disciplina militari, conservującą całość dóbr 
ziemskich, surowie opisanych у postanowionych, śmieli у ważyli się, 
roku blisko przeszłego, tysiąc sześćset ośmdziesiąt trzeciego, miesiąca 
decembra osmego dnia, zwłaszcza pomieniony Jskra, z niemałą kupą 
ludzi zaciągnionych, do pomienionej wsi Wystupowicz, majętności pa
na protestantis, przyszedszy, у tamże przez dwa dni у dwie nocy 
stojąc у noclegując, niemało szkód у krzywd poddanym Wystupow- 
skim poczynić, jakoż tym się nie contentując, co sami jedli, pili у 
końmi swemi sian у owsów potrawili, nadto ieszcze gwałtownie fanty 
et quaequae victualia pomienionym poddanym z komor pozabierali, 
co wszystko seorsivo regestro specifice opisano у wyrażono będzie; 
a to wszystko pomienieni ludzie zaciężni, za ordynansem pomienione
go jegomość pana Łączyńskiego, półkownika swego, a za informatią 
у p.oduszczeniem imć paniej Łączyńskiej, takowe szkody poczynili, 
przez który to swoj niesłuszny у bezprawny postempek, prawo pęspo- 
lite zgwałcili у winy na się у osoby, w constitutiach surowie opisa
ne, jako się wysz pomieniło, zaciągnęli у zasłużyli, o co wszystko 
modernus protestans, wysz wspomnianego jego mość pana pisarza ziem
skiego kijowskiego, podstarościego grodzkiego owruekiego, pana swe
go nomine, z obwinionemi in foro fori, mediante juri (salva meliora- 
tione tei teraźniejszej protestatiej swojej) czynić ofiarowawszy, sta
wił dwóch z gromady wystupowskiej poddanych, na imie: Andrzeja 
Kokorę у Jwana Łuszczyka ad comprobandum corporali juramento 
poczynionych szkód regestru; jakoż ja, urząd, pomienionym podda
nym w tę rotę wydałem jurament: ja, Andrzej, у ja, Jwan, przysię
gamy panu Bogu, w Trqjcy świętej jedynemu, iż pomieniony Jskra, 
setnik, z ludźmi swemi, nowo zociągnionemi, pułku imć pana Łączyń
skiego, nam у sąsiadom naszym, jako jest w regestrze namieniono, 
poczynili szkody у krzywdy, na, co sprawiedliwie przysięgamy, tak 
nam Boże dopomoż у niewinna męka Chrystusa Pana. Który to 
jurament wykonawszy, prosili wespół z protestującym, aby to wszystko 
actis modemis connotatum było: co otrzymali.

Книга _ городская оѳручская, записовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684. Жистъ 411 на оборотѣ.



Жалоба отъ вмени писаря земскаго кіевскаго, Ремигіяна Сурина, 
на бурмистра овруцкаго, Гараська Митюхна Москаленка, о томъ, что 
онъ волнуетъ овруцкихъ мѣщанъ и похваляется истребить дворянъ, жи- 
вущихъ въ окрестности Овруча. 1684 Феврали 7,

Рову тисеча шестсотъ осмдесятъ четвертого, месеца февраля 
семого дня.

На вряде кгродскомъ, въ замву его воролевсвое милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Теодоромъ Сенницвимъ, субъделегатомъ, на 
месцу одъ урожоного его милости пана Ремиана Сурина, писаря 
земского киевского, подстаростего кгродского овруцъкого, до при
нятия тое протестацие ужитммъ, и книгами нинешними, вгродскими 
овруцъкими, stanąwszy personaliter urodzony pan Jan Mroczkowski, 
sługa urodzonego imć pana Remigiana Suryna, pisarza ziemskiego 
kijowskiego, podstarościego grodzkiego owruckiego, imieniem tegoż 
jego mości pana pisarza ziemskiego kijowskiego, pana swego, jako 
skoro powziął wiadomość od różnych ludzi i mieszczan niektórych 
miasta jego królewskiej mości, w Owruczu mieszkających, o sła
wetnym Haraśku Mitiuchnu Moskalenku, mieszczaninie у burmistrzu 
tegoż miasta Owrucza, industria et curiositate sua, czyli też kogo 
inszego, mieszczan, bojarów у poddanych, do miasta jego królewskiej 
mości Owrucza przysłuchających, buntującym, przeciwko jemuż sa
memu, jako у wszystkim jego adherentom у do tychże buntów у 
swawoli coadiutorom, solenniter protestował się w niżej opisany spo
sób у o to: iż pomienlony Haraśko Mitiuchno, nie wiedzieć quo ausu, 
śmiał у ważył się, w freąuentiej całego pospólstwa у mieszczan 
owruckich, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset ośmdziesiąt czwar



tego, podczas świąt chwalebnych narodzenia Chrystusa Pana, święta 
ruskiego, tak na nabożeństwie w cerkwi będących, jako у samym 
mieście, Owruczu, pałam et publice mentem sui revelować у z tym 
się dał słyszeć: «iż jam tu jest król, wojewoda у starosta owrucki, 
nie nowina mnie у pomocnikom moim łachów zabijać у topić, ja 
koż to wszystko w krótkim czasie z mojemi pomocnikami, czas 
upatrzywszy, nad mieszkającemi pany koło Owrucza dokażę.» Za 
czym protestans, o tym słysząc у takową odpowiedź pro certo ma
jąc, imieniem pana swego, wyżej mianowanego, świadczy, salva ine- 
lioratione tej teraźniejszej protestatiej, in ąuantum będzie potrzeba 
prawna ukazywała, zostawiwszy, iterum atque iterum protestuje się, 
prosząc, aby to do act niniejszych przyjęto i zapisano było. Со у 
otrzymał.

Книга іродская овруцкая, записовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684; листъ 414.

X III .

Жалоба дворянина Степана Крыницкаго на козацкаго полковника, 
Карла Тышкевича, о томъ, что онъ расположилъ на квартирахъ коза
ковъ, въ селѣ Крыницкаго, Варовичахъ, нанесъ ему тѣыъ болыпіе убыт
ки и похвалялся совершенно отнять у него Варовичи. 1684. Февраля И .

Року тисеча шестсотъ осмъдесатъ четвертого, месеца февраля 
одинадцатого дня.

На враде кгродскомъ, вт> замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Реміяномъ Суриномъ, писаремъ земскимъ 
киевскимъ, подстаростимъ кгродскимъ овруцъкимъ и книгами ни- 
нешними, кгродскими, овруцъкшш, stanowszy oczewisto urodzony 
jego mość pan Stephan Krinicki, soleniter świadczył у protestował 
się, przeciwko urodzonemu jego mość panu Karolowi Tyszkiewiczo
wi, jako się mianuje protunc, pułkownikowi jego królewskiej mości 
wojska zaporozskiego, o to: iż jego mość, ustąpiwszy, za decretem 
trybunalskim lubelskim, dobr wsi wielkich у małych Warowicż prote
stującemu, w których już protestujący przez niedziel dwanaście eon-



tmup in paejfica possessiose zostawał, ua ęo protestującemu tenże 
imć pąn Tyszkiewicz script dał swoj, actami grodzkięmi roborowa- 
ny, de acju et data, jako, też scripta, iu se obioąuuntur, iż żadnej 
przeszkody, ani przez, się, anj czeladź swoj®, aai per subordinatas 
personas, czynić submittował się; czemu nie dosyć czyniąc, tenże imć 
рад Kareł Tyszkiewicz, ęzasu niedawno przeszłego, to jest. d»ia ósme
go miesiąca lutego, roku teraźniejszego, rankor utaiony mając prze
ciwko, protestującemu, że z tych dóbr Warowicz, za decre.tem ustą
pić musiał, nasłał, nullo babito prsetestu у krzywdy sobie, ani pod- 
danym swym uczynionej, setnika swego, pana Marcina Naraiewskie- 
go у kozakow z niem koni trzydzieści na wioskę pomienione Waro- 
wicze, w której tylko podymia dziesięć, у to bardzo ubogich, tamże, 
przy bytności protestującego, nie zastawszy wójta w domu tamecz
nego, sami sobie, lubo się protestującemu opowiedzieli, gospody po- 
zajeżdżali, jeszcze o południu przyszedszy, у tam nocowali, tamże 
szkody niemałe poczynili, bijąc chłopy у krwawiąc, aby obrokow, 
jako najwięcej у gorzałek dodawali; nadto, co sami mogli wymyślić, 
wymyślali, rozkazując sobie jeść dawać siła у pić nad własną у na
leżytą potrzebę, jako się ludziom wojennym godzi, a nie swawolnym; 
a, jeszcze niekontentując si® tym, sam napotym, dnia jedynastego 
lutego, roku tegoż, jego mość pan Karol Tyszkiewicz, czwartego 
dnia po kozakach przyjechawszy do wsi Warowicz, po tych nasła. 
ńych od siebie ludziach, zajechawszy do wójta tejże wsi, nazwiskiem 
Mirona, zaraz natychmiast przysłał do protestanta wyrostka, swe
go, upominając się obroku dla koni swych i siana, któremu modeste 
protestans odpowiedziawszy, że zaraz posyła po wójta swego wyro
stka, ab.y była wygoda jego. mości у koniom jego mości, a same
go imć pana Tyszkiewicza» przez, tegoż wyrostka prosił do siebie, 
po małym tedy czasie, przyszedszy do gospody protestanta, u podda
nego warowickiego, nazwiskiem Hryszka, (gdyż dworek w tejże wsi 
przez, czeladź imć pana Tyszkiewicza, na ten czas, Warowicze nullo 
jure deocupantem, spalony był), tenże imć pan Tyszkiewicz upo
minał się wymyślonych jakichą prsetensii, że mu siano protestans 
zabrał, aby go wrócił, którego tylko kopiak, wozów sześć było, i 
już. go był przy complanatiej w Owruczu ustąpił, у już tenże ko
piak końmi protestanta skarmiony,, na potym jakiebsi długów; u



chłopów upominał się, groźne chłopom, którzy byli yf gospodzie ptay 
wójcie u protestanta: «że mi bydta na wióshę, śkóro mi pŹSźy піё 
stąpię, karmić musicie, za te siano, krófe Msz paiń teraźniejszy za
brał i, Na ostatek wynurzył się ż tótoi słowy: «panie Eryńlbkij lti- 
bo ja tobie "Warowicz flie Odbiorę, lubobym mógł, bo iuUm tajfe 
wiele siły, ale imć pan Piasecki, marszałek słońimski, prawem mał- 
źąki swej, a stryjenki mojej, odbierze у zajedzie, że śię z tego cie
szyć nie będziesz, bo pierwsze nasze prawo posagowe u panów Cbar- 
lióskicb, aniżeli twoje*. Którę pochwałkę protestans modeste znios- 
szy, odpowiedział: «że prawa się swego na Warowi czach trzymam, 
które mi świątobliwy decret trybunalski utwierdził, wolno będzie jego 
mość panu marszałkowi zajeżdżać у wielmożnemu imć miłościwemu 
panu, bo masz kupę, a ja swego prawem у tej expulsiej, już po 
decrecie trubunalskim ferowanym, у yiolentiej dochodzić będę*. Za 
takową tedy przechwałkę, protestans, praecavendo integritati prawa 
swego, et saluti snse, ne pereclitetur yita protestującego, iterum ufĉ ue 
iterum protestatur et manifestatur, ofiarując się, ratione prsemissti- 
rum, in foro competenti jure acturum, salva ejusdem protestationiś 
melioratione; prosił, aby ta protestatia do act przyjęta była. Oo 
otrzymał Stephan Krynicki, manu propria.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3211 *одъ 
1683—1684; листъ 423.

XIV.

Жалоба отъ имени дворянъ Бржескихъ и Харлинскихъ на козацка- 
го полковника, Карла Тышкевича, о тоАгь, что онъ разоряетъ ихъ мѣ- 
стечкоГ, Хабное, постоемъ и конТрибуціями 1684. Февраля 19.

І?оку тйсеча шестсотъ осмъдесятъ четвертого, месеца фе'в'ралЙ 
деветнадцатого дня.

На брЙДё вгрОдёйОМ'ь, йѣ замку его вролевскоё ййлсістй ов- 
рУцІк0МѢ, переДбмною, РёмЙяномѣ СуриНОмъ, пйсаромъ ёемгівйііѣ 
ййёвСкйМѢ, ііоДСіароётиіІъ кйродскимъ бйруцъкимъ й Книёаьіи йй- 
нёШяйМй, ЕГродсісимй, озруйъйими, persoualiter stanowsży Szlachetny



pan Jan Ławrynowicz, podstarości chabeński, imieniem urodzonych 
ich mościow panów: Jana Stanisława у Maryanny Lubowickiego 
Brzeskich, małżonków, tudzież urodzonych ich mościow panów swo
ich, przeciwko urodzonym ich mościom panom: Karolowi у Theo- 
phili Gasparskiego Tyszkewiczom, mołżonkom, opowiadając solenniter 
protestował się, o to i w ten niżej opisany sposób: iż ich mość pa
nowie Tyszkiewiczowie, małżonkowie, nie kontentując się rożnemi 
krzywdami у szkodami у rożnemi yiolentiami, w dobrach pana pro
testanta przez się poczynionymi, o co już infamie у banitie, w są
dach głównych trybunalskich otrzymane, szyrzej świadczą, teraz te
dy, ciż' ich mość panowie Tyszkiewiczowie, małżonkowie, mianując 
się być sam imć pan Tyszkiewicz półkownikicm J. К. M. woyska 
zaporoskiego, nie respectując nic na prawo pospolite i na winy, w 
niem suro wie opisane, nic nie dbając, roku teraźniejszego, tysiąc sześć
set ośmdziesiąt czwartego, miesiąca februarii dnia piątego, z soboty 
na niedzielę, na samym zmroku, śmiał у ważył się setnika swego, 
Marcina Naraiewskiego у kozakow z nim do pięciudziesiąt, na mia
steczko Chabne nasłać, w którym miasteczku, w nocy, gospody 
ponajeżdżali, y, przez kilka dni tam stojąc, ubogim poddanym nie 
małp szkód naczynili, bijąc, krwawiąc у nazbyt luinując onych, ob
roki niezwyczajne dla koni у sobie jeść dawać kazali у pić, nad 
należytą potrzebę, tak gorzałki, jako у piwa, nie tak jako ludzie 
wojenni, ale cale przykładem nieprzyjacielckim w pomienionym mia
steczku Chabnym postępowali, a nie kontentując cię tym, za podwo- 
dę pieniądze wymusiwszy, у podwody brali у wiele szkód ubogim 
ludziom nanieśli у naczynili у samych zbili, zkrwawili; a to wszystko 
za ordynansem у informatią ich mościow Tyszkiewiczów, małżonków, 
tak wielkie szkody, bicia у pokrwawienia w pomienionym miastecz
ku popełnili, przez który to swoj takowy nieprawny у niesłuszny 
postępek ich mościowie Tyszkiewiczowie, małżonkowie, prawu pospo
litemu sprzeciwiwszy się, winy prawne, na osoby у dobra swoje, uczyn
kowi pomienionemu godne, zawzięli у zaciągnęli, a ich mościow, 
panów protestanta, do szkód niemałych przez to prźywiedli i przy
prawili, które szkody czasu prawa pozwem exprimowane będą, o co 
wszystko pomieniony protestans, imieniem wyszpomienionych ich 
mościow panów swoich, iterum atque iterum protestował się, ofiarując



ich mościow z obwinionemi ich mościami, w sądzie należnym prawnie 
czynić, a na ten czas prosił, aby ta protestatia ninieysza, do akt 
niniejszych przyjęta у zapisana była, co otrzymał.

Книга ѵродская овруцкая, записовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684. Листъ 427.

X V.

Жалоба дворянъ, Мартына Сурина и Ивана Якубовскаго на козац- 
каго полковника, Карла Тышкевича о томъ, что онъ помѣстилъ постоемъ 
одну сотню своего полка въ деревнѣ истцевъ, Ноздрышахъ, гдѣ козаки 
разорили и истязали крестьянъ и брали отъ экономіи слишкомъ великую 
контрибуцію. 1684. Февраля 28.

f

Рову тисеча шестсотъ осмъдесятъ четвертого, месеца февраля 
двадцать осмого дня.

На вряде вгродсвомъ, въ замву его воролевсвое милости ов- 
руцъвомъ, передомною, Ремияномъ Суриномъ, писаремъ земсвимъ 
виевсвимъ, подстаростимъ вгродсвимъ овруцъвимъ и внигами ни- 
нешниыи, вгродсвими, овруцъвими personaliter stanąwszy urodzeni: 
jego mość pan Marcin Suryn у jego mość pan Jan Jakubowski, so* 
lenniter et gravi cum ąuerella świadczyli у protestowali się prze
ciwko urodzonym ich mość panom: Karolowi, protunc pułkownikowi 
jego królewskiej mości wojska zaporozskiego у Theophili Gasparskie • 
go Tyszkiewiczom, małżonkom у przeciwko panu Marcinowi Naraiew- 
skiemu, sotnikowi, у innym kozakom, po imionach у przezwiskach 
samym ich mościom lepiej wiadomym у znajomym, którzy czasu 
prawa, za powzięciem wiadomości, w pozwie specificowane będą, o to 
у w ten niżej opisany sposob: iż jego mość pan Tyszkiewicz, wziąw
szy list przypowiedny na pułk kozacki, nie tak dla usługi jego kró
lewskiej mości i rzeczy pospolitej, jako na oppraessie у contempta 
stanów szlacheckich, ruinę domów ich у na zniszczenie ubogich pod
danych, a ku przywłaszczeniu samemu sobie у jej mość paniej mał
żonce swej (przez zdzirstwa ludzkie) majętności у pożytków w dom 
swoj, jako tylko skoro począł zbierać (chodzący po włościach) ko-

7



щ

żaków, t #  щ м ,  rożnym г#щ> poczynim y krzywdy, s $ 9dy f  
yicłjenfie ludziom pbpgim (o co już p<j wiety icł| mośęiow pąnÓW 
obywatelom wojewo^stwą kijowskiego, fp, w gro^ip рууп̂ ркіра̂  pp- 
zacbodziły protestatie, a zasmakowawszy ciągnieniem chodzący nie
słusznie w nazbyt wymyślne stacie у  prowianty, gdy już przybrał 
niemałą kupę ludzi do boku swego y, ściągnąwszy się z niemi ku 
domowi swemu, do Chrystynówki, umyślnie snać na oppraessią pro
testantów, sam w majętności swęj, łysi Krystynowce, w domu swym, 
zostawszy, a na protestantów mając jakiś gniew у rankor, oboje ich 
mość panowie Tyszkiewiczowie, mąłżonkowip, śipieli у ważyli się, w 
roku teraźniejszym, tysiąo sześćset ośmdziesiąt czwartym, miesiąca 
februarii osmego dnia, ordynowawszy pana Marcina Narajewskiego, 
setnika swego, (dawszy mu za przewodnika własnego swego czeladź 
nika) z pięciądziesiąt kozaków umyślnie do majętności protestan- 
tiunij przez szczególną tylko rzykę Noryń, do wioski Nozdrysza, 
gdzie tylko pięć ubogich chłopkow było, na oppraessią protestan- 
tium, prosto w dwor jednego z protestantów, imć pana Jakubowskie
go Z chorągwią przyjąć, który to. pan setnik, ?a oydynąpsem у  
subnrdynatią obojga ich mość panów Tyszkiewiczem, małżonków, 
przyszedłszy z chorągwią do dworu, y, chorągiew kazawszy wnieść 
do, izby, przepomniawązy srogości prawa pospolitego, у na winy w 
copstitutiach, tąk dawniejszych, anno tysiąc sześćset sześćdziesiąt 
pierwszego, jako, у teraźniejszej, w roku tyisko przeszłym, tysiąc 
sześćset ośipdzięgjąt trzecim, pa Sftjffiię walnym warszawskim, dć 
djsfiipiipa ęiilitari, q ęopąęryatiej cąłości dóbr Z.ieipskiob, SOroW  ̂
opisąpych у ppstan,owippych, wę dWZO sąm z kUkanąstą koząk^ 
ątapąwszy, a (Іпдо# W/Szybki# O ty #  piąciu poddany#, po M& 
siątkn щЫѴщЩі ą nięmajągy żadnej ąssignatiej na ściągniepię у 
wydyękąpie w Nipzdryszu, у  niebywszy z temi ludźmi w żadnej 
oęcąsięj, pad zwyczaj prawa pospolitego, у artykuły wojskowe, przez 
cafy tydzieó, sam pap sętpik z częśęią kozakow у z chorągwią, 
Stojąę we dworze, a dypgi# u pftddąny#, ПІе po, ryęęrekn, jąkę 
1р,4?і9*0 wojskowym z damami У dobrami szlachęękięmi za#ować 
m  gOi4zi;. aję po. nieprzyjącielękn Oakoby W W?jOwan,ej 
ziemi s p ^ w w  się, i tq w tąk Ш п т  sąęiędstwię, nie tylkfl C9 
potrzebo do j^ZOfią brąli, b.arąpy, kury, gęąi rznęły świw.ę



bili, śtfźelhli, óbrbki dla koni zbytetzne, ійікйа йаЛёГ у pód nogi 
Kbbióńi ścielić, brali у tro il i ,  dlfe у gorzałki i piwśt nażbjPt Ш- 
zaWszy sobie chłopom kupować, a jJoZagrieWaft&zy chłhielćih jjłoWy 
tt paóa pułkownika ŚWego, póinienioiiy pkh Śethik gbśpodyni^ dWÓr- 
śką hiemiłdśiefdhie zbić każał, kóźaćy żśtó, patrząc na śiarśzyfaę, 
póddańyih na wsi toż czynili; we dtoółże saniom, komorę dftbrfią 
OdbiwśZy, żyto gołó у itisże rbźhe zboża g\ftółteiti bfali у co śię iifi 
pódbteo Ćźynili У tak Ubogich ćhłópkćw żrftjtioMftśźy у dó śikod 
niemałych prótćśttijącyćh śaniyćh у poddanycfa ićb mbśbiow, któłyCh 
feóbie йа złotyćh trźjfSta być midnuj^, przysiedli у prźypr&Sffi у 2 
dalśzefni prżećhSałMtti ПП ptoteśtantów Syśzli, prżeż ktoty tb tfi- 
kóWy śWbj bieśłffśżny у nieprawny pbśtępbk ich mość pśińówtó Tyśż- 
ki^wicźbWie, iftAłżtfńkówie у z śSdtói 1‘udziM iidSb żaciążneibi praWo 
pófepblitć żgftałćiii, у Sitiy рГШіё na Śibbie у óśoby sSdjb, W fcoh- 
stitntiaćh kńrbWie opisane, liberb ziWżi^li i Zaciągnęli, b có Sśżyitkb-, 
jakó śię Syśż póffibniło, Sysżmiśthdwdiii ićb mościówie prbteśtknteś 
iterum at^ue iteruiti Ź&łbŚhie protdżtoSMbży, z obwiblbnćmi prdS- 
nifc ćźyhić w sadzie tiśleźnym bfi&PbS&ti śię, źóstaSiSśży śobić sZlfę 
db mblióroWańia t§j pirbteśfc4tl®j, ilbd исйуйіёйіа śźyrśżbj, ltiBb 'też 
pozSbin rożsźyTzeńia, ift іріапШй by ibgo potfżbbd, prSWćfś, tikŻży- 
Wała; a n2 tćh cżiś prbZili, ПЬу ta tenizńlej§ź& do x i^  óiniejśżyfch, 
grodzkich, oWrućklfeh przyjęta у zapisSfia bytó. Со у ófrzyińali. МІГ- 
сій saryn. Jan jaknbóm i.

Енйіа іродская дё^цМЬ, зйпіісоёйЛ Іі пдіпочйая, Л? 32І1, 
todi l6ŚŚ‘L-i6&Ś; АйоШ 4ŚŚ на óśóportiłi.

XVI.
Жаійба дворяйина Михайла Скипора на козацкаго полковника, дво

рянина Карла Тышкейича, о томъ, что Тышкевйчъ, навербовайши поікъ 
коэ/аковъ, якобы для турецкой войны, нѣсколько разъ приеылалъ ихъ, съ 
наказныыъ полковникоиъ, Гордіеыъ, въ село Скипора, Метыйки, гдѣ ко
заки грабили имущество Скипора и его крестьянъ и учиняли разныя 
насилія. 1684. Марта 31.

Pbky Гйёе4ё ійёстйоті бёйъдёСятІ' четвёріѣто,- Не<йц& Парта 
і̂ ЙдцітП йёрйтЬГо дй‘я.



На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Ремияномъ Суриномъ, писаремъ земскимъ 
киевскимъ, подстаростимъ кгродскимъ овруцъкимъ и книгами ни- 
нешними, кгродскими, овруцъкими stanowszy oczewisto urodzony imć 
pan Michał Skipor, obywatel wojewodstwa kiiowskiego, powiatu 
owruckiego, żałobliwie, ciężko nad kądiciją у stan szlachecki ucię- 
żony krzywdą będąc, świadczył у protestował się przeciwko uro
dzonym ięh mościom panom: Karolowi Tyszkiewiczowi, pułkownikowi, 
jako się udawał, wojska zaporozskiego jego królewskiej mości (bo 
na to listu przypowiednego do grodu owruckiego, jako zwyczaj, albo 
innego nie podał), na wojnę turecką ludzi zebranych, kozakow swa
wolnych, tak z Zadnieprza, jako у z tej strony Dniepru mającemu, 
do usługi rzeczypospolitej zebranemi у jej mości paniej Theophili 
Gasparskiego Tyszkiewiczowej, małżonki jego mości, względem ni
żej opisanej obelgi у krzywd swoich у poddanych swoich, wsi Me- 
tejków, w powiecie owruckim leżącej, w ten niżej opisany sposob: 
iż imć pan Karol Tyszkiewicz, nie kontentując się pierwszemi obel
gami у krzywdami, w blizkości miejsca, o ćwierć mili mieszkając, 
któremi protestanta afficere zwykł rożnemi czasami, nie będąc jeszcze 
pułkownikiem, które protestans jako człowiek spokojny mimo się 
puszczał, lubo się tego przez przyjaciół użytych upominał; teraz 
nowo, tenże imć pan Tyszkiewicz, assumpta potentia ludzi kpzackich 
swawolnych, у imć pani, małżonka jego mościa pomieniona, tym bar- 
ziej zawziętość mając na protestanta, pomstę znaczną gniewu swego 
wyświadczyła, dufając kupie ludzi swawolnych, czasów pewnych; a 
naprzód jego mość pan Karol Tyszkiewicz, dnia piętnastego miesiąca 
marca, w roku niniejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt czwartym, na
słał kozaków człowieka piętnaście konnych у pieszych, z pułkowni
kiem swym nakaznym, nazwanym Hordiem у setnikiem Wysockim, 
którzy, chodzący ciągnieniem, jako zwykli, po dobrach szlacheckich, 
noclegow po dwa po trzy odprawując, przeciwko trybowi wojsko
wemu, a blisko wsi protestującego idący, ciż kozacy, z naprawy 
pana pułkownika swego, we wsi Metejkach dwór protestującego naje
chali; gdzie tenże nakazny pułkownik z setnikiem tedy płazami pro
testującego bili, tłukli; inni zaś kozacy z samopałami szturchali, 
drobiazgi, co na dorędziu byli, porabowali, jako: szable samego pro



testującego z kołka wzięli, valoris talerów pięć monety dobrej, chu
stkę turecką, valoris talerów trzy monety dobrej; tegoż czasu ze 
dworu odszedszy, po wsi chłopów bili, podświnki, kury, gęsi potłukli 
у z sobą, w polu stojąc, sami nie nocując we wsi, pozabierali; pa
robka własnego dwornego, nazwiskiem Ułasa, za przewodnika do 
wsi Dawidków, mil trzy, z koniem własnym protestującego, na tenże 
czas wzięli, którego na potym wrócili z koniem, czapkę tylko onemu 
zdarszy z głoygy, valoris monety dobrej złoty; chustkę zapołoczną, 
valoris także monety dobrej złoty; pieniędzy gotowych pułtorakami 
złoty. W prędkim potym czasie tegoż parobka, jadącego z miasta 
Narodycz, mimo dwór swoj, jako gościniec idzie, w miasteczku Kry- 
stynówce, na drodze zastąpiwszy sama imć pani Tyszkiewiczowa, 
który gorzałkę na potrzebę protestującego wiózł belcow dwa, to jest 
kwart dwadzieścia prostej, każda kwarta po groszy sześć, monetą 
szelężną czyni złotych cztyry, też rozlać kazała; mąki pszennej os- 
makę miary narodickiej, valoris złotych dwa pułtorakową monetą, 
do dworu zabrać kazała; wojłok od krawca wieziony, musulbasem 
okryty, nowy, valoris złotych trzy monetą połtorakową, zabrać ka
zała kozakom; samego parobka bito, pokrwawiono, z początku sama 
jej mość, iż go pięścią uderzyła у rozkrwawiła, a napotym ko
zakom у czeladzi swej bić kazała. Drugiego dnia po takowym uczyn
ku, jego mość' pan Tyszkiewicz, pułkownik mianujący się, jadący 
do ludzi swych na stanowisko, pijany z miasteczka, residentiej swej, 
nazwanej Krystynowki, potkawszy białogłowę, poddankę protestują
cego, nazwiskiem Jackową, Hohołki żonę, idącą na targ do mia
steczka Narodycz, z drogi czeladzi swej zepchnąć kazał, ryby po
zabierać у samej gwałt uczynić roskazywał, coby się pewnie stało, 
gdyby w bliskości wsi, na drodze, gwałtu nie wołała; po których 
takowych wyżej pomienionych excessach, dowiedziawszy się tenże imć 
pan Tyszkiewicz, iż niniejszy protestans o to wszystko umyślił w gro
dzie owruckim protestatią uczynić, chcąc ostatnią bezbożną pomstę 
wykonać nad protestantem, gdy już za ordynansem wielmożnego jego 
mość pana kasztelana Lubaczewskiego, ludzi swych zebranych ru
szał, do drugich kozaków, których commenda zostawała, z woli 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, przy tymże wiel
możnym jego mość panu kasztelanie Łubaczewskim, do miasta Nie-



tóiftma, gdzie Wszystkich protUHC ćon&iśtentia żiinoWa była, nasłkw- 
szy pomiefiionegó flakaźnegó pułkownika у z setnikiem pornienibnyfń, 
у kozakow z niemi, Więcej nad sto człowieka dnia dwudziestego 
trzeciego matę* na wieś Metejki у dWOr protestującego, kazał one- 
go zgładzić ż świata W tumulcie, у gdyby nie opatrzność boska 
ochroniła od togo przypadku Protestującego, iż tego dnia do jej 
titóść paniej ll̂ eżkoWSkiCj,- StailiSzki, Wdowy, o pół mile od siebie 
mieszkającej, dó Wsi BfydkoW, przed przybyciem tycb ludzi swawol
nych odjechał W peWUej domoWej potrzebie Swojej, który Ostrzeżony 
proteStans, CO Się W doińu OnCgo dzieje, zatrzymał się, pewnie by 
o Śmierć przyszedł; tatńźe Ciż koZaćy, napadszy ńa dWór, protestan
ta SZukaĵ c, wszyśtko źtabóWdli, haprzod taieroW bitych trzydzieś
ci, w skrzyńće Umiej będących, odbiwszy, óńęź wżięli; połćiów słó • 
ńińy dwa, raloris Oba Złotych sześć półtorakami, sadeł dwie, VUl'ó- 
riS także Złotych szCŚć, pułtórakami; pułtory Osmaki mąki tatarĆżk- 
nej, szarej, miary narodickiej, valoriś oSmaka pó złotych dwa; oS* 
tokkę krup tatUtćZanych, vaioris także złotyćh dWa; jagieł poł ośma- 
ki, tejże miaty, vaióris złotych trzy; wieprza karmnśgo Ubili, Való- 
Гій żłOtych cżtyry rhońCtą pułtorakową; śWini nadWortiych pięciórO, 
valoris po Złotych dwa każda, czyni Złotyćh dżieSięć ptiłtórakalhi; ba* 
ranow tTZy, każdy po Złotemu, ćżyni złotych trży pułtorakami; oWieĆ 
Starych dwie, pO złotemu, czyńi złotych dwa; indyków dWa, taiottś 
złoty jeden; gęsi czworo, po grósZy dwunastu, czyni groszy czter
dzieści у ośin mOnetą pnłtorakoWą; кііГ piętnaŚćiórd, pó groszy trzy, 
czyni złoty jćdfen у gTosży piętnaście pułtWakami; zboża rOżnOgó, 
tó jeSt: owSa oŚmacZćk SZeŚć, osrnaCzka pó złotemu, Czyni Złotych 
sZCŚĆ, gryki ośinacZek sZÓśĆ, po Złotfetóti, óźytii Złotych śzdść; jetićZ- 
taifeiiia ośińacZek dwie, ÓStóata pó żłótemó у groszy sześcłn, czyni 
złotyćh dwa у groszy dwanaście; pśzehiće oStóak рііШГу, po zło
tych dwa, czyni złotych trzy; grochu ósmaka jedni, faloris zło
tych dwa; żyta ozimego osmak pięć, osniaka po złotemu у gZó̂  
sży dwunastu, czyni złotych siedto; żyta jarego osmkcżek dWić, 
cZyni złotych dwa у groszy dwanaście. Które te wsZyśtkie ZbO* 
ż4 w gtunnie, OmłodOńC, w beczkach stotące; pozabierał у dd 
miasteczka Krystynowki, mieszkania jego mość pana Tyszkiewi
cza, pułkownika, o ćwierć mile od protestującego mieszkającego.



pęftąwpzi)i, niewiędzięć, czyli to pułkowpifcowj P4<№ 
czyli toż sobie rozdzielili; w tymże dwo^zę siąpa pr?y tymże ząbra- 
1Д wpzów ęztyry w typiżę 4Wrze У 4Pi Kryątynowbb 4? 4.W°ru, 
ząyyje l̂i; dlą ę?ego proteątujący, tyzeciegp dnia dp doipp powróciwszy, 
kopie w Rftle wygnąć za śniegu musiał ną УфЩ1- Tppże jegę 
m,Q|ó PM Tyszkiewicz, po siedm ^ręć lpdz( ШрЬд tąk ną доводу, 
jąfco у ppplegi uasyfojąc гр^рещі pą Metejkj^ ?,zko.<|y pi7
Ś$j ÓBipane łąkowe jaoddąpym pftpzypił; oappzofl u %t.weja Hobofla, 
po siedm yazy stojąc: świpi starych troje ubito, b;ażdą po złotych dwa, 
czyni złotych sześć; kłunię odbiwszy u tegoż, zboża rożnego wzięli 
osmaszek pięć, razem, to jest: owsa osmaszek trzy narodiskich, po 
złotemu, czyni złotych trzy, gryki osmakę, złoty jeden, jenczmienia 
osmakę jedne, czyni złoty jeden у groszy piętnaście; kur siedmioro, 
czyni groszy dwadzieścia у jeden, po groszy trzy rachując; radno, 
wor, chustkę zapołoczną, valoris złoty jeden у groszy piętnaście: u 
Lewona Hohołki, ubogiego, kozę wzięto, valoris złoty jeden, owsa 
osmaozek dwie, valoris złotych dwą, chleba pieczywo całe z pieca 
zabrali; garce, łyżki, miski pozabierali; u Jwana Hohołki osmaczek 
owsa dwie, valoris złotych dwa, gryki osmakę, valoris złoty jeden, 
świni troje, po złotych dwa, czyni złotych sześć; u Jacka Hohołki 
ubogiego, który zboża nie miał, wzięto: radno, połtałera kosztujące, 
przędze konopnej kłębów dwa, przędze wrzecion dziesięć z osobna, 
kprę jedne groszy trzy; ц Jemjrzeja Hobpjkb pwsa osmaczek dwie, 
czyni złotych dwa, gryki osmaka złoty jeden, żyta osmąka, czyni 
złoty у groszy dwanaście, świni starych dwie, czyni złotych cztyry, 
poduszkę, koszulę białogłowską, siana woz, prócz tego co karmili, 
rozebrali na wozy, valoris złoty jeden у groszy piętnąście; u tegoż 
kur wzięto dwoje, czyni groszy sześć; u |£assiana Syryenia—kozę 
wzięto, valoris złoty jeden, kokoszy troje z jajec pozabierali, po 
groszy dziesięć rachując, czyni złoty jeden, u tychże poddanych, rożna
mi ęzasy stawając, wzięli, ugody mijając, najpierwiej półtorakami 
talar, gorzałki kwart dziesięć tegoż czasu, co czyni szelągami gro
szy czterdzieści; przytym też, statią wziąwszy, ciź poddani z ugody 
robili do Kryatynówki, w blizkości, każdy po dni sześć czasu zimy; 
ctiż, drugą rażą stawszy na pokarm у ugody, przy tym wzięli tąler 
pułtorakami; ciż, trzecią razą nocując piechotą, a przecie wzięli zło



ty, a złotych trzy wychodząc, o które takowe wszystkie szkody, krzyw
dy, a co największa, następowanie na zdrowie własne у zgładzenie z te
go świata przez tumult ludzi swawolnych, kozaków, z naprawy ich 
mościow Tyszkiewiczów, małżonków, iterum atque iterum protestans 
świadczył у manifestował się, ofiarując z ich mościami pany Ty
szkiewiczami, małżonkami, w należnym sądzie, prawnie czynić, zosta
wiwszy sobie tej protestatiej poprawienie wolne, albo innej uczy
nienie, у prosił, aby ta do act niniejszych, grodzkich, owruckich 
przyjęta była у zapisana; co otrzymał: Michał Skipor, ręką własną.

Книга гродская овручская, записовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684. Листъ 469.

XVII.

Жалоба отъ имени подкоморича брацлавскаго, Антонія Потоцкаго и 
его слуги, Ивана Хмелевскаго, на козацкаго полковника Карла Тышкевича 
о томъ, что онъ, не повинуясь гетманамъ и козацкому коммисару, Стани
славу Друшкевичу, набравъ, якобы для королевской службы, полкъ коза
ковъ, нападаетъ съ ними, грабитъ и обижаетъ сосѣднюю шляхту и сби 
раетъ съ нихъ и ихъ крестьянъ дань въ свою пользу. 1684, апрѣля 8.

Року тисеча шестсотъ осмдесятъ четвертого, месяца кветня 
осмого дня.

На вряде вгродсвомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овруцкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овруцкими, stanowszy personaliter urodzony pan Jan Chmielewski, słu
ga urodzonego imć pana Antoniego Potockiego, podkomorzyca bracła- 
wskiego, towarzysza husarskiego jaśnie wielmożnego jego mość pana 
kanclerza wielkiego koronnego, uskarżał się imieniem pana swego, 
wzwysz mianowanego, у protestował solenniter na jego mość pana 
Karola Tyszkiewicza, pułkownika jego królewskiej mości, wojska 
zaporozskiego у na jego, świeżo zaciągany, swywolny у niepowścią
gliwy lud; a to dla tego: naprzód, że legce ważąc, tak prawo po-



spolite, hajaźdow żttk&ztijąće, jako у artykuły WejskóWe, tudzież jego 
królewskiej mości у ićb ttfOść pafloW hetmanów OhirCrśały у surowe 
zakazy, aby swówolhie żadne chorągwie, tak stare zasłużone, W 
ocćasiaeh bywałe, jftkd ttOWo zaCięźtte, w sUCćtirs idące, W żadnych 
dobrach duchownych, kroleWskich, jako też i szlacheckich stawaj ąc, 
nie pOBtdfflpOWały Sdble, dachdtli tylko a Wódą kontehtowały Się, żad
nych ubogim ludziom nie czyniąc aggrawatii, a jego т о ść* mając 
sobie naznaczoną, w wydzielonych dla niżej mianowanych kożakóW 
dobrach, cemdstentią, pospolite spernując prawo, a według danych 
sobie listew od jego mość pana Stanisława na Przecławuck Drusz- 
kiewieza; kasteitoa lubacżewskiego* тчйгпіаагса у generalnego - 
wojsk Maporezskich jego królewskiej mości pułkownika, nie sprawu
jąc się z tych dóbr, sobie consistetitią nazaaczomych, pieniężne wy
brawszy ugody, na bppresią Ubogich lttizi у zemstę nad sąsiady у 
okoliczną, dobrze w wojsku у rzeezypóśpoHtej zasłużoną,- szlachtą, 
za infaihie w trybunałach kOronnyob, litewskich у różhyćh grodaćh, 
a te dla najazdów, wydzierstw majętności у rożnych e&cefisOw po
pełnionymi, na sobie pootrzymoWane, jedyną uwiedziony swej woli 
zemstą, żadnego, nie tylko na tak ciężkie infamie, lecz у na pra
we pospolite у wojskowe nie mając respeetU' indowi żartągnionemu 
po wsiach, miasteczkach rożnych dzldcbty  ̂ przy chorągwiach miesz
kających, wojsku у rzeczy pbspolitej dobrze zasłużonych, tudzież у 
w pana protestującego majętnościach po kilkakroć tymże sotniom 
у chorągwiom, hader swywolnym у Zuchwałym, stawać, obchodzić, 
pustoszyć, 3tacie brać, pieniężne podwody nadzwyczaj wyciągać, lu
dzi ubogich bić, sziachtę Pajeżdź&ć у rąbać, dwory rabować, komo
ry poddanym odbijać, konie у woły na dobrowolnych gościńcach 
wyprzęgać, Zabierać, jedne za mil kilka gOUić, a drugie Co lepsze 
sobie gwałtownie przywłaszczać, po drogach rozbijać, Wózy tak 
szlacheckie jako у kupieckie bez respectu rabować у plądrować, 
nie zwyczajne okupy, zdzierstwa ciężkie, utrapienia, eppressie czynić 
hostili prawie ffiore wsi plądrować, rabować, palić, pustoszyć, w ni- 
wed- obracać, szlachtę pijanym śotnikom po polach gohić, strzelać, 
bić, katować, wiązać, w jednych debrach nóclegoW kilka jeden po 
drugim odprawiwszy, z nicbże jCCżcze pieniężne okupy, dracze, 
niezwyczajne daniny y, nigdy niesłychane, ezactie wyciskać, utrą*-



pienia ubogim ludziom wnosić, drzeć, gwałtownie brać, aggrawo- 
wać, trapić, jednym słowem z gruntu wniwec obracać ubogich lu
dzi у szlachtę pozwala, rozkazuje у gwałtownie przymusza; tę ma
jąc nadzieję, że się kozacy rozbiegą, a jego mości impune te wszy
stkie poydą yiolentie у poczynione szkody; dla których, tak ludzie 
dawno osiadli, jako у swiezi na słobody przychodnie, uchodzić mu
szą; szlachta jeden u drugiego, ob vitae et salutis periculum,, prze
mieszkują, w poddanych wielką ruinę cierpią у ujmę ponoszą у pra
wie jak w odmęcie, gorzej niż podczas interregnum, albo pierwszej 
ukraińskiej wojny, wielkie bunty у swywole mnożą się w poddań
stwie; bo widząc taką swąwolę w kozakach, nie na obronę ojczyzny, 
lecz na oppressią у ruinę szlachty zaciągnionych, między któremi 
żadnej kary, rządu у sprawiedliwości niemasz, zrobiwszy jakikol
wiek exces to zaraz do kozaków uciekają, pod tym praetextem, że
by się jeszcze nad tym barziej zemścić, im kto od niego większą 
cierpi biedę. Urodzony tedy Stanisław Dąbrowski, pisarz pułkowy у 
generalny pryncypał swowolnego ludu, za rozkazaniem jego mość 
pana Karola Tyszkiewicza, jako półkownika, odio yicinitatis prze
ciw mieszczanom miasteczka Narodycz, części jego mość pana An
toniego Potockiego dziedzicznych, pobudzonego, nocnym sposobem, 
dnia czwartego kwietnia najachał na miasto Narodycze pana pro
testującego, gdzie, już śpiących, pobudziwszy mieszczanów, bić. za
raz, strzelać, gonić po mieście у wiązać kazał; tego po nich żąda
jąc, aby mu niezwyczayny, nad siły swoje, wydali okup, albo raczej 
pieniężną statią; oni tedy, z własnych wypędzeni domów, wiedząc 
ostrość у zajuszenie urodzonego Dąbrowskiego, który, jako impos- 
sessionatus et convulsor legum, ani na prawo, ani na osobę imć 
pana Potockiego, jako żołnierza, ani na scisk ubozstwa, nędzę, Utra
pienie ubogich ludzi względu у żadnego nie mając respectu, w tym 
tylko hardą у głupią przedsięwzięciu utopił, imprezę y, już na 
wszelkie złe resolwowawszy się occasie, to umyślił, aby przez różne 
po wsiach у miasteczkach stanowiska, dracze, daniny, wyciągane 
okupy przez rozboje у wydzierstwa, dawnego nie zapomniawszy piań* 
stwa nałogu, do ostaniej prawie już przychodzący ruiny, na ten 
czas swoje połatał fortunę; tak ciężkie po wszystkich miastach, 
miasteczkach у wsiach wymyślając exactie у pieniężne wyciągając



okupy. Tedy czterech czyli trzech zgromadziwszy się mieszczanów, 
spoiną, między sobą, czynili obradę, aby, umyśliwszy według prze- 
pomożenia jakąkolwiek składkę, iemu się od tak ciężkiego odku
pili utrapienia, który podstarościm ieszcze w części imć pana Di- 
mirskiego będąc, nienawisną z niemi, z bliskiego na ten czas są- 
siedstwa, certował złością у wtedy piiany, z gołą szablą do ubo
gich wyskoczywszy mieszczanów, serio swoim przykazał kozakom, aby 
ich połapali, złapanych związali, a potym kijmi poty bili, jako się 
natychmiast na niepodobną, według jego woli, nie złożą statią; 
ubodzy tedy mieszczanie, dla rożnych u pana swego gości, przystę
pu na ten czas, bo już o połnocy, mieć nie mogąc, w rozsypkę po
szli: jedni na ogrody, drudzy po lasach uciekali, na co patrząc, 
chciwy zemsty, sromotnie у bezpiecznie ubogich szkalował miesz- 
czanow, czci na nich nie zostawując, łajał, sromocił у niepowścią
gliwym beształ językiem; tym się nie ukoiwszy, pana protestantis, 
w oczach ubogich mieszczanów у wszystkiego ludu, nie tylko przed 
tym urzędy trzymając, lecz na ten czas, niewstydliwie łajał, lżył 
у słowy bezecnemi у nieuczciwymi sromocił, co słysząc mieszczanie 
у żydzi, prosić go poczęli, aby poprzestał od tak ciężkiej obelgi у 
szkalowania pana ich; miasto poprzestania, owszem zarabiając na to, 
aby tandem alięuando sam Bóg ludzkiej zemścił się niewinności у 
tak ciężkiego szkalowania, swoję na to roztasował gębę, aby, zem
sty prawie od Boga wołając, ostatni mu życia jego wywołał termin 
у łzy ubogich ludzi, aby go w oczach wszystkiego pobiły gminu, 
tym barziej nie przestawał, a, upadających do nóg у żebrzących 
łaski, ubogich mieszczanów łapać у bić kazał у sam bił у gonił; w 
nocy tedy, w zamieszanym między kozakami tumulcie, samiż kozacy 
pijani pianego, jako у przed tym toż go od nich niedawno potkało, 
rozumiejąc że to mieszczanin który, kijmi go bili, że wkrótce, cze
go żądał, od kozaków dostąpił, gdy mu .kozacka ręka ostatni iuż 
od bezecnych słow munsztuk z dokończeniem oraz podała żywota; 
protestans tedy, słysząc tak ciężki w nocy tumult, szedł dowiedzieć- 
się, jako namieśnik у sługa pański, skąd taki w mieście powstał 
hałas? gdzie przyszedszy na miejsce, już zeszłego przez ręce kozac
kie widział Dąbrowskiego. Nowy tedy białogłowski, lichy bardzo у 
nieprawdziwy imć pani Tyszkiewiczowa wymyśliła koncept, że się



tpp zabój w mieście pąńsjęim stał; $ prptestaną ną skońćzouy już 
nastąpił hał^s у widział, że z ichże samych ficcasiej у rąk J)ąbrevy* 
skj sprzątnipny. żeby się tedy uchronili pccąsięj najazdu у uasłfwi# 
swowpipego kozactwa, totiuj] causae onus, przed ludźmi złe, uiĉ  
cnothwie udając у skąlftjąc, zwalić umyślili ua pęeteztauta у w  
mieszczan pąńskich, nie czując się jpdnak tym nieprawdziwym исод- 
tentowanych %'telem, wzbudza jej maść sąmegp małżonka, ąhy nu 
Sam lepszego spróbował szczęścia, nię kęzakpw swoich, ąlę miesz
czono w, §łpg у samego imć pena podkomorźyęzą pajeęhąwszy w 
nocy, bić, strzelać, zabijać, topić у dwęr zrabować, spalić у iusze 
wnosić yioleiitie przykazał kozakom, у sam toż ęzyni^ pa ęp długu 
sif zbierał; a pan własnemu zdrowiu у życiu w dsiedziczpyph uje 
był bezpieczny majętnościach, mając ua to wzgląd, że imć pan 
Tyszkiewicz; infamisem у bnuitem będąc, w jedyuą tylko kupę ko
zacką dufająe? ?a powodem idąc у rada małżonki swojej, 4ła której 
wielkie licba robi, nie tylkp szlacheckiemu przeciwny będąc przyro
dzeniu, lecz ani ną dękretą trybunalskie, kjtóremi mu omuts yetitą 
insolentia et temeritas, ani na infamie  ̂ wieczne banitie, ani na prawo 
pospolite, ani na tąk wiele, ęonstitucii, najązdów zakazujących, za
pomniawszy tego, co samo rozkazuje prawo, że invasores etiąm 
occidere licet, tudzież na artykuły wojskowe, ид jego kró
lewskiej mości у hetmańskie nie respectując prdynanse у pa 
sąsiedzką bliźniego przyjaźń, wszelkie ' prawa, statuta у con- 
stitutie w postpositiej mając, w nadzieji grzechu, że jest in
famisem у w tym mniej osiadły województwie, tak wielkie czy
ni ezorbitantie, sławy, honoru, dobrego imienia у szlacheckiej za
pomniawszy reputatiej coraz na gorsze zarabia sobie imie, to wszystko 
pełniąc za jedynym żonki ulubionej powodem, która ambitiej tylko 
y- swojej dosyć czyniąc hardości, tego po szlachcie godnej równie 
żąda, by się jej wszyscy bali, kłaniali, adorowali у jej na stroje okupy 
z maiętnościow składane dawali, przez co swego ruinuje małżonką, 
pełną niesławy gotując mu szatę. Praecavendo tedy juribus et con- 
śtitutionibus .regni, de securitate saucitis, tudzież prawu, najązdów, 
nocnych gwałtów, violentii, aggravatiej czynić zakazującemu, univer- 
sałom, oriynansom у surowym zakazom, tak jego królewskiej mości, 
jako у ich mościow panów hetmanów, tudzież prawu wojskowemu,



które wszelką skromność у cichość nakazuje у obliguję, pod stratą, 
Imooru у regptatifij, oopfiscątiooe bouorum, privatione urzędów ąt 
pub pąenp, eapitis, zwłaszcza będąc mfąmjsem, od takich abstinęrę 
yigłencii, gwałtów, najazdów, żabujstw, r-ębupkow у гщв substanpjęy 
ubogśfih szlachty у żołuLersow, które sjirowie oomipppis legię contęn.r 
ta ęt regiłlis, c iąg a ją  ад si§, сяевдц wszystkiemu, żę jego mość 
in Yfilipensipnetft legura, pęstpęsjtkmęm trybupału et vilipęnsionem 
ordynansów jego królewskiej mośęj oontrąyepit, tę, imieniem pana 
ęwego, imć pąną Jąuą Antoniego Pętackiego, podkomorzycą bracł^w, 
skjęgo, zanpsi proteętątią Jan Chmielewski. Ęt iaconfimenti tenże 
urodzony pap Jap Chmielewski, sługa pomienionego imć pana Jana 
Antoniego Potockiego, podkpmorzyoą bracłąwskiego, uskarżał się, 
imć pąna AJęxąpdra Zbigniewa Jakubowskiego, towarzysza znąku 
panęęrnego, wielmożnego ii»ć pana kasztelana bracławskiegu, oraz 
У swpjem protestował imieniem, na tegoż imć pana Karola Tyszkie* 
wicza у małżonkę jego, że przeciwko wszystkim na świecie prawom 
у constitętiom, przęz gwałt że, lękceważąe, postępują spbię, jedyną 
idąc Jmrdoścją, ębcąę togo dpjkazać, ^eby im służyło: ^się yojo, sic 
jnbeo» nię tylko w majętnościach violepti,e у szkody, po drogach 
rozboje, lecz у w dziedzicznych dobrać umyśle najazdy czynić 
rozkazuję, dwory rabować, do wsiow у п ада^ек  дооае dla zdoby
t y  posyłać podjazdy; woły, wjeprze, barąny, jałowicę у rożne zdzier • 
siwa у kradzieży w nocy wyrządzać każe, lęcz, ną dobrowolnej 
drodze szlachtę у żołnierzow, do sąsiadów się przejeżdżających (na 
jpdyną sję prawie, ęt dictu pefariąm, swowplną płophości puściwszy 
dęsperatią) bić, strzeląć, gonić, rabować, wiązać, ząbjjać у topić, bez 
żadnego praetextu у occasiey uwzięli się oboje; w kdka dni tedy po 
tym miasta Narodycz najeździe, przez kpzakow popełnionym, najecha
li dwor umyślnie *na rębunek у zabicie imć pana Michała Skipora, 
w Mętlikach, szlachcica rodowitego, osiadłego, wojsku у wojewódz
twu dpbrze zasłużonego^ żadnej do niego nie mając praetensiej, 
którego, że za jedyną bpskiej opatrzności proyidentią, w własnym 
nie zastali domu, widząc bowiem, że szlachta jeden u drugiego 
mieszkają, у pn pojechął dp imć pana Bączkowskiego, u którego, 
ob Yitm et salutis регірціцт, przemieszkiwać musiał, gdy tedy na- 
zadi dw°r tylkę у gumno zrabowawszy, kozacy powracali, jego ąpM



pan Jakubowski у teraźniejszy protestujący się, będąc utwierdzony 
securitate dróg у wolnym przejazdem, do jego mość pana Bączkow
skiego, jako' do sąsiada у żołnierza, szostego dnia kwietnia, jechali, 
tam się spodziewając zastać imć pana podkomorzyca bracławskiego; 
jadących tedy imć pani Tyszkiewiczowa, a na ten czas, czyli główie 
dodała pasieki, czyli też dobrowolnie na protestantów zaj uszywszy 
się, na imć pana Skipora zemścić się chciała, bezpieczno, sine armiś 
jadących, jako do sąsiada, tymże kozakom, co rabowali dwor imć 
pana Skipora у jego zabić chcieli, protestantów gonić, strzelać, a 
potym, złapawszy, utopić albo zabić kazała; у tak za protestujące- 
mi trzy ćwierci mile gonili, a sam jego mość pan Tyszkiewicz, pod- 
raczywszy się z gośćmi, wpadł na konia у kozaków gołą szablą 
bił, zaganiając za protestantami у wołając: «bij, zabij, ja puł
kownik, mnie to wolno! na co mimo moję jadą majętność.» Aż go 
w tym gniewie szlachta, u niego będąca, ledwie ukoiła, a protestan
tów kozacy, za jedyną boską prowidentią, czyli niedognali, czyli się 
minęli; nadto, nie ukontentowany jeszcze, że protestantów na dobro
wolnej drodze, via publica et libera, każdemu secura, iadących, go
nić у zabijać kazał, lecz dawny przez kozaków reuowując naiazd, 
już sam prseSens na tę odważył się occasią, żeby pana protestują
cego у wszystkich, kawalcem kozackiego poczciwszy ołowiu, potym 
nie chlebem, lecz ziemią bankietował; najechał tedy dnia siódmego 
tegoż miesiąca na miasto Narodycze pana protestującego, szukając 
do zwady bccasiej; a gdy znaleść nie mógł, dwór naiechać umyślił, 
mając z sobą już na to dobrze ordinowanych kozaków, którzy, nie 
trunku, lecz krwie żądali, aż uproszony у ukorzony różnemi dis- 
swaziarai mieszkańców tamecznych, od zawziętego ustąpił propositu, 
z którym у sama jej mość, żeby się krwie niewinnej napatrzyć mog
ła, z chęcią przyjechała; chcąc tedy mieć koniec kiedykolwiek ta
kim płochościom у swywoli jego mości pana Tyszkiewicza, że prze
ciwko prawu у constitutiom, najazdów, rabunków, zaboystw у po 
dobrowolnych drogach rozbojow zakazującym, postępuje sobie, jedynę 

- swąwolą у zbytnią płochością, w liczną kozacką dufając kupę, nad
rabia, wszystkie annihilując statuta, pospolite spernuje prawa, ani 
na swoją respectując uczciwą szlachecką reputatią, ani na sąsiedzką 
przyjaźń у ubogich ludzi niemając wzglądu, ludem, za jego krolew-



skiej mości у rzeczy pospolitej pieniądze na nieprzyjaciela krzyża 
świętego zaciągnionym, on sąsiadów, szlachtę, żołnierzów, dobrze za
służonych, wojuje, najeżdża, po wsiach у miasteczkach grassuje, po 
drogach rozbijać ubogich ludzi у szlachtę pozwala, dwory najeżdżać у 
rabować przymusza, jednym słowem niezwyczajne у niesłychane ho- 
stili more czynić aggravatie bezpiecznie dopuszcza, wszystkie onera 
występków na swoje zabierając osobę, w nadzieji tego, że pogras- 
sowawszy wsi у miasta, kozacy w rozsypkę pójdą, a jego mości ta 
ujdzie sztuka, zabiegając tedy fortelom ich mościnym zwyszmiano- 
wanym, pan Jau Chmielewski, sługa jego mości pana podkomorzy- 
ca, zwyczajną у należytą prawą idący drogą, nie żadną zemstą, albo 
najazdami, ale prawem chcący się z ich mościami rozprawić, przed 
aetami nieniejszemi, grodzkiemi, owruckiemi protestował się у ma
nifestował, za najazd pana swego, za gonienie po drogach, jego 
mość pana Alexandra Jakubowskiego у swojem oraz imieniem, 
którą to protestatią przyjąwszy, w xięgi grodzkie owruckie wpi
sano. Jan Chmielewski.
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годъ 1 6 8 3 -1 6 8 4; листъ 477.
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Цоецкато, на козацкаго полковника, Карла Тышкевича, наказнаго пол
ковника, Гордѣя, и сотникові., о томъ, что Гордѣй беззаконно занялъ для 
своихъ козаковъ квартиры въ Норинскон волости, избилъ ІІоецкаго, 
истязалъ крестіянъ и мѣщанъ, грабилъ у нихъ все съѣстное подъ 
видомъ провІанта и бралъ дань въ пользу Тышкевича, свою и остальной 
старшины 1684, апрѣля 13.

Року тисеча шестсотъ осмъдесятъ четвертого, месяца априля 
тринадцатого дня.

На вряде вгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овруцъкого и книгами ниыеіпвими, кгродскими,



ОвруцѣкйМи, personaliter stanąwszy uródzóby jegomość pan Andfżój 
Pojecki, sługa у administrator urodzonych ich mości aw panów: Dy 
mitra aa ŻabokrzykBch у Maryanfly fla NófżjńSku Nietoiryezowny, 
starośćiafikf oWfuckiej, Żaboktzyćkich, pOdcźasZycll wielbomifskioh, 
małżonków, imieniem tych że' idnhośćidW jiaiióW sWóićb у Swym ftnie- 
ńiem, solennitet1 et gravi cum ąuaerella, przeciwko urodzonym ich 
mdściorn panom: Karolowi, próttmc pułkownikowi jego królewskiej 
ihości wojśka zapórozśkiego у Theophili Gaspafśkiegó Tyszkiewiczom* 
małżonkom, у przeciwko pahońi: Hordijowi, ńakaźnemu pułkownik-o-1 
wi, Marcinowi N&rajewskiemu, setnikowi, JaiłoWcóWi, także nakazne- 
mU drugiemu setnikowi, który przed tym był rękódąjuym przy bo- 
kd pana ptotestantis, у ó Wszystkich dostatkach у Schowani ach Skry
tych Ziehmych, mieszkający pfżeź czas niemały w Norzyńsku, przy
patrzywszy się dobije, wiedział у innym kozakom, p6 imionach у 
przezwiskach Samym ich mościóin panom Tyszkiewiczom małżonkom 
lepiej wiadomym у znajomym, człowieka do trzech set у Więcej; 
którzy czasu prawa, za powzięciem wiadomości, W pożWle у dalszym 
procederze prawnym specifikowane będą, świadczył у protestował 
się o to у w ten niżej opisany sposób: iż jego mość pan Tyszkiewicz,

. wziąwszy list przypoWiedny na półk kozacki, nie tak dla usługi 
jego królewskiej mości у rzeczypospolitej, jako na oppressią у con- 
tempt stanów szlacheckich у ruinę domów у majętności ich у na 
zniszczenie ubogich poddanych, a ku przywłaszczeniu samemu sobie 
у jej mość paniej małżonce swej majętności у pożytków, W dom 
swoj, a, nie publikowawszy w żadnym grodzie listu swego przy- 
powiednego, snać у do act dla tego nie inducowawszy, w tę liadzieję, 
żeby, • zapozwawszy się sami obżałowani у przeszłych strat swoich 
(i które za podobnemi albo у większemi yiolentianfi, a za to, że za 
decretami infamijami у banityami wiecznemi trybunału koronnego lu
belskiego, od rożnych ich mościów utracili, powetowawszy, nagro
dzić Sobie, chodzący po włościach, mogli, jakoż у znacznie się to 
pokazuje z kilkunastu protestach ich mościow p&Uow óbyWateloW 
wojewodstwa kijowskiego, tu, w grodzie owruckim, zaniesionych); jakie 
na domy szlacheckie ńajaźdy, gwałty, rożne po gościńcach rozboje, 
stdcyje niezwyczajne, nad ludźmi morderstwa, wołów w pddwódy 
brania, a inszych niewracanle, owo zgoła niezwycźajnych ѵіоіепсіі



czynienia, że tymże nieodmiennym tribem idący, a zaprawiwszy Się 
na inszych ich móściach у niemający żadnego respectu na zasługi w 
wojsku jego królewskiej mości у rzecżypospólitej pana protestantis, 
który wielkie koszty у odwagi, mając chorągiew w wojsku jego kró
lewskiej mości, nie małą spezę ważyć zawsze у zdrowie swoie mu
si, przepomniawśży srogóści prawa pospolitego, w constitutiach da
wniejszych, roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt pierWsżego, jako у te
raźniejszej, w roku blisko przeszłym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt 
trzecim, na sejmie walnym warszawskim, de disciplina militari, o 
conserwatiej całości dóbr ziemskich surowie opisanych, mając dobre
go wodza, przerzedzonego Jakowca, Umyślnie dla niżej wyrażonych 
yiolentii у ezcessów nakaznym setnikiem uczynionego, gdy, przedra- 
bowawszy dobrze i znacznie Zrujnowawszy w wojewodstwie kijowskim 
у części powiatu owruckiego, z tym swoim pułkiem wszystkim у ua 
maiętność panów protestantis norzyóską w roku teraźniejszym, tysiąc 
ześćset ośmdziesiąt ezwartym, miesiąca marca dziewiętnastego dnia 

nakierował, przeciwko któremu pułkowi, gdy protestans za mil pułto
ry samowtóry z czeladnikiem, szlachetnym Prokopem Szkorupióskim 
wyjechał, z uniwersałami jaśnie wielmożnych ich mościow panów 
hetmanów wojsk jego królewskiej mości tak koronnych, jako у wiel
kiego xięstwa Litewskiego, upraszając submisse panów: pułkownika 
nakaźnego у setników, aby mając respect na zasługi w wojsku jego 
królewskiej mości pana protestantis, że у sam szarżą wojskową 
tractuje tudzież, legce barziej poważywszy universały jph mościow 
panów hetmanów, na pana protestantis, ani na osobę szlachecką nic 
uwagi nie mając, bez wszelkiego respectu, nieuważnemi słowy gru- 
biańskiemi tak panu protestantis, jako у samemu barzo szkodzącemi, 
których dla uczciwości у pisać W tę protestatią nie godzi się, zelżyw
szy у zsromociwszy, obuchami bić у rurami samopałowemi niemiło- 
sierdnie szturchać w boki poczęli, jakoż gdy protestans, obaczywszy 
nie żart, lubo у chciał, by z pomienionym czeladnikiem swym odjechać, 
dając onym na wolą, prędko okrążywszy, szarpać, jedni za suknie, 
drudzy za uzdeczkę, insi za pistolety jako poczęli, tak nie wiedzieć 
który z nich, rozerwawszy na piersiach suknią, już na ogłuszonym 
obuchami, szkaplerz z obrazem najświętszej panny poświęconym, w 
którym, jako w czasy niebezpieczne, у pieniędzy cztyrdzieści у pięć
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czerwonych złotych było, z intraty pana protestantis zebranych, zdarli, 
pistolety, kosztujące talerow dwadzieścia, z olster wychwycili, sami, 
nie dając się na żadną proźbę (y lubo у prowiant pewny, według 
respectu proporcionalny postępował:) protestanta z czeladnikiem w 
puł za umarłych, zbitych, ztłuczonych porzuciwszy, sami wszyscy 
we wsi Wielkiej Chajczy o południu stanąwszy, nocleg odprawiali, 
a na większą oppraessią kozaków piętnastu we dworze pańskim u 
dwornika postawili, a protestanta у z czeladnikiem, aż na wozie do 
dworu wpuł za umarłych przywieziono, który, już obaczywszy na 
sobie samym takowy początek, przyszedszy trochę do reccollectiej, 
nazajutrz, aby co gorszego nie było na poddanych pana protestan
tis, ugodzał jako mogąc, aby już więcej nie było hałasów, za miasto 
Norzyńsk, wieś Bondary у Zbranki, za złotych czterdzieści dobrej 
monety pułtarakowej, pana pułkownika nakaźnego, у setników ugodził 
у te pieniądze onym wyliczył; który to pułkownik nakazny у z set
nikami, część na jego mościa pana Tyszkiewicza, pułkownika swego, 
część na siebie popajowawszy, interim w gospodach, kazawszy sobie 
nad zamiar gospodarzom gorzałek dawać, głowy trunkiem pozagrze- 
wawszy, przepomniawszy ugody у takiej ciężkiej staciej pieniężnej, 
o cwieić mili, do Bondarow, na drugi nocleg stanąwszy, kozakow 
wszystkich po chutorach, za przywodem у ukażowaniem Jakowca, 
nakaźnego setnika, rozesławszy, rożne z nich zboża w snopach у w 
ziarnie, leguminy pochowane у fanty, siana prawie wszystkie, co jeno 
było, pozabierawszy, do Bondarów prowadzili у niemiłosierdnie z 
ludźmi postępowali, protestans, jako znowu upraszał, aby, trzymając 
słowo, chcieli za wzięciem tak znacznej kwoty pieniężnej, gdzie in
dziej ustąpić, a do ostatka majętności pana protestantis nie rujnować 
у nie pustoszyć, tym bardziej, na hardo każąc, pan pułkownik na- 
kaźny, po oddanym у zapłaconym sobie prowiancie, już po wszystkiej 
włości, po domach, jako to: miasta Norzyńska у znowu do Chajcze 
wielkiej у Zbrankow, na drugim noclegu rozesławszy, już nie po 
żołniersku, ale właśnie, by w zawojowanej nieprzyjacielskiej ziemi, 
wszyscy popiwszy się, poczynali w Norzyńsku wojtow, wprzód tak 
miejskiego, jako у chajeckiego у bondarowsziego, mało nie na śmierć 
obuchami zbiwszy, białym głowom niektórym gwałt czynić chcieli, 
po wsiach pszczoły darli, po izbach, po piekarniach piece, okna, na-



czynią rożne tłukli, siekli, komory у piwnice odbijali, w ostatku szkołę 
żydowską, odbiwszy, okna w niej potłukli, mieszczanow у żydów bili, 
tłukli, a czego nie wypili gorzałek, na wozy brali; a, gotując się z 
dobrym у rzęsistym na święta wielkanocne obłowiem do ich mościow 
panów Tyszkiewiczów, małżonków, jako ordynans icb mościow zaszedł, 
w post wielki wieprze, świnie, prosięta, barany, kury, gęsi rznęli, bili, 
strzelali; siana aż pod nogi koniom słali y, co się jeno im podobało, to 
czynili у do szkód, które na osobliwym regestrze przez godnych wiary 
mężów miejskiej у sielskiej gromady w grodzie poprzysiężone będą, pana 
protestantis у samego protestanta ran, bólów,, kryminałów, odbiwania 
bożnicy żydowskiej, najbarziej do głodu wielkiego przyprawienia pod
danych pana protestantis, w to nie includując, przywiedli у przyprawili у 
z dalszemi przechwałkami na pana protestantis у samego wyszli; przez 
który to takowy swoj niesłuszny у nieprawny postempek, ich muściowie 
panowie Tyszkiewiczowie у z ludźmi swemi, nowo zaciężnemi, pokoj у 
prawo pospolite zgwałcili у winy prawne ua siebie у osoby swoje libere 
zawzięli у zaciągnęli; o co wszystko, jako się wysz pomieniło. wyszmia- 
nowany protestaus, nomine pauow swoich у swoim inreniera, iterura 
atque iterum protestowa wszy, z obwinionemi prawnie czyuić w sądzie 
należnym ofiarował się, zostawiwszy wolną panu swemu у sobie samemu 
salyę do meliorowania tej protestatiej, albo uczynienia inszej szyrszej, lu
bo tej że pozwem rozszerzenia у poprawienia, jeśliby tego potrzeba uka
zywała; a na dowod tego wszystkiego stawił woźnego generała wojewódz
twa kijowskiego, szlachetnego Stefana Karaczewskiego, który, w moc 
wiernej, prawdziwej у skutecznej rellatiej swojej, zeznał temi słowy: iż 
on, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset ośmdziesiąt czwartego, miesiąca 
marca dwudziestego dziewiątego dnia, za przydaniem moiem urzędo
wym, a za affectatią urodzonego imć pana Andrzeja Pojeckiego, słu
gi у administratora włości Norzyóskiej, a mając przy sobie stronę 
szlachtę, ludzi zacnych, urodzonych panów: Jana Łowdikowskiego 
у Bazylego Heiewskiego, był w mieście Norzyńsku у we wsiach: 
Wielkiej Chajczy, Bondarach у Zbrankach, gdzie widział у oglądał: 
w przód samego pana Pojeckiego у czeladnika iego, Prokopa Szko- 
rupińskiego, barzo obuchami tyrańsko a niemiłosierdnie zbitych, 
ztłuczonych у rurami poszturchanych, na śmiertelnej pościeli leżą
cych, ledwie co żywych, na których ran, dla spuchłości wszystkiego



ciała, liczyć trudno było, także у wójtów: norzyńskiego, ehajezań- 
śfciego у bondarowskiego у innych mieszczan, żydów у poddanyek 
chajczańskich, boudarpwskich i zbrankowskich, w każdej wsi, tak
że niemiłosierdnię wszystkich zbitych, ztłuczonych obuchami у kija
nki, jednych ną śmiertelnej pościeli leżących, drugich zaś ledwie co 
do siebie przychodzących, widział у oglądał; bożnicę żydowską od- 
bitą? okna potłuczone, także w mieście Norzyńsku у we wsiach po- 
mienionych, w świetlicach у w czarnych izbach piece, okna, drzwi 
potłuczone, posieczone, popalone, jamy, doły, w których schowania 
rożne były, poodkopywane, naczynia rożne domowe drewnianne po
gruchotane i popsowane, jako się wyżej w protestatiej pomienjło; co 
wszystko mienili być stałe у zadane jego mość pan Pojecki у insi 
mieszczanie, żydzi у sielanie od kozaków pułkownika nakaźnego у 
setników, ludzi nowo zaciężnycb jego mość pana Tyszkiewicza, у to 
też opowiedali, że у czerwonych złotych czterdzieści у pięć z szkap- 
lerzem у obrazem najświętszej panny z papa Pojeckiego zdarli, suk 
nie poszarpali у innych yiolentii у zbrodni siła nączynili, jako się 
obszymiej w protestatiej pomięniło, a tak on, woźny, co widział у 
słyszał, to' wszystko stroną szlachtą, przy sobie będącą, oświadczyw
szy, ztamtąd odjechał у o tym tak a діе inaczej przedemną, urzę 
dem czyni i zeznawa tę swoję prawdziwą rellatię, prosząc, wespół 
z protestantem, aby tak protestatia, jako у ta rellaęya do xiąg ni
niejszych, grodzkich, owruękieh przyjęte у zapisane byli; со у otrzy
mali. Andrzej Ppiecki.

Кііта іродбкая оврутая, записовая и поточная, № 3311, 
ірдъ 1383-^1^84; листъ 487.

XIX.
Жалоба дворянина Степана Криниццаго на козацкаго полковника 

Карла Тышкевича о томъ, что онъ прислалъ свой налкъ въ села 
Варевичи, по приговору трибунала перешедшее отъ Тыщкевича во вла- 
дѣніе Криницкаго. Козаки разорили крестьянъ сборомъ большой дани, 
провіянта и взьшаніемъ подводъ 1684. Апрѣля 1$.

Року тисеча шеетсотъ осмдесятъ четвертого, меседа аириля 
оедвадцатосо дня.



На вряде кгродскѳмъ, вв замку его королевское іуидостдг 
оврудвкоыв, цередомвою, Ремщяномъ Сурыномъ, писарем?. земекнмъ 
киевский?», подстаростимъ кгродсвимъ оврудъкимъ и книгами нй- 
нешними, вгродскиэди, овруцкими, stanąwszy oczewisto urodzony pab 
Stcphan Krynicki soJeniter et gravi cum querella świadczył у prote
stował się, przeciwko urodzonemu imć panu Karolowi Tyszkiewiczo
wi, jako się mieni, pułkownikowi wojska jego królewskiej mości* 
zaporęzskiego, nowego zaciągu, który niewiedzieć qna authoritate, 
zaciągając ludzi kozakow, tak z Zadnieprza jako у tu, z tej strony 
Dniepru, swawolnych, in oppraessioneip status nobilitatis у ubogich 
ludzi, w wojewodstwie kijowskim, a powiecie owruckim, teraz, nie 
dawno posiadających pustynie wsi poleskich, nie podawszy listu przy- 
powiednego, u t moris et legis est, ani do xiąg owruckich, protunc non 
yaeantibus, api do innego jakiego grodu, aby to mogło constare ko
mukolwiek z, obywatelow, a, quod magis concernebat, przynajmniej 
urzędnika jakiego ziemskiego, którzy protunc praesentes byli w po
wiecie owruckim, ważył się grassować z ludźmi po dobrach szlache
ckich, noclegi nie tylko jeden, ale у po trzy odprawnjąc, pokarmy 
rożnemi czasy, razów po trzy у więcej, w drugich także wioskach 
odpiawując, ugody pieniężne biorąc, a najbardziej protestującego 
moderpum, wielkie oppraessie w jego dobrach, w possessiej ouegu 
zostających, wsi Warowiczach, w powiecie owruckim leżących, które 
przed tym, nullo jure, samże imć pan Tyszkiewicz trzymał, a że 
tychże,, per decretum trybunalitium, na pqtym, ex sefiis controver- 
siis, reinductionem mając injunctam sibi przez' ten że dekret try 
bunalski, ustąmpić mpsiał, zawziąwszy ztąd rankor do protestanta; 
a nie mogąc się inaczej zemścić nad protestantem, levipendendo 
deęręt trybunalski, ju ra  et statuta regni Poloniae, dawszy kartę cir
ca complanationem przy reinductiej protestantowi in fundo wsi W a- 
rowięss, a potym onęż setami grodzkiemi owruckiemi rpborowawszy, 
jąko nie miał żadnej praepeditiej czynić in, possessione tych dóbr, ani 
protestantowi, ani czeladzi onegoż у poddanym Warowickim, onegoź 
zrujnował у poddanych Warowickich do zniszczenia przywiódł, bo nie 
dosyć na tym, że najpierwej, po zaczęciu zaciągu ludzi swych, nesci- 
tu r zą jakim uniwersałem у listem przypowiednym, nasławszy setni
ka swego, szląęhętnągo Maręiną Narajewskięgo, do wsi Warowi*»»



instinctu proprio, z inwidiej do protestanta, na ten że czas podda
nym warewickim wielkie szkody poczyniwszy, o czym jest pierwsza, 
od teraźniejszego protestanta, do xiag niniejszych owrnckich, zanie
siona protestatia; ale tym barziej teraz, czasn niedawno przeszłego, 
to jest dnia siodmego aprila, w wielki piątek ruski, nasław
szy pułkownika swego nakaznego, nazwiskiem Hordieja, do tejże 
wsi Warowicz, gdzie tylko nie więcej poddannych zostawało, nad 
chałup dziesięć in numero z uboźszemi ludźmi, kozaków ośmdzie- 
siąt у sześć postanowić, że się możniejszym gaspodarzom po dzie
więtnastu, po szesnastu, innym po dziesięciu najmniej dostało, u któ- 

- rych nocując, bijąc, hałasując tak cbłopow, jako у białegłowy, prócz 
tego co jedli, wypili gorzałek, w wielki post у dn a obseryantiej na
leżytego, obroki dla koni, nie podług zwyczaju żołnierskiego, ale, że 
siana już nie było, bez miary owsa sypali, że się każdy chłop osmaką 
miary czarnobylskiej, która na ten czas w targu waloris była złotych 
dwóch monety dobrej, białej, pułtorakowej, komory odbijali, sadła, 
słoniny brali, wieprze, podświnki, pros ęta, kury bili, miody przasue 
nie tylko, co chcieli, jedli, ale у do wozu z krubkami zabierali; a po 
odprawionym noclegu w wielki piątek, nazajutrz, podwody ‘ wszystkim 
chłopom zakazawszy, do słobody miasteczka, nazwanego Łubianka, 
mil trzy leżącej od Warowicz, dzierżawy urodzonego imć pana Wa
cława Steckiego, cześnika kijowskiego dziedzicznej, za ordinansem, 
pułkownika swego, urodzonego imć pana Karola Tyszkiewicza, tam 
na święta wielkanocne ruskie, na cały tydzień zaciągając, w wielką 
sobotę, już po południu zabrali: (a nadto jeszcze ugodę wzięli na 
święta, aby nikogo z ludzi swych niezostawili we wsi Warowiczach), 
miarkę owsa miary czarnobylskiej, yaloris złotych szesnaście pułto- 
rakową monetą; za osmakę przenicy, złotych szesnaście pułtorakową 
monetą; za osmakę pszenicy, złotych trzy monety połtorakowej, be- 
lec miodu przaśnegó, mensurae kwatr dziesięć, yaloris złotych 
półtrzecia pułtorakowej monety, pułkownikowi nakaźnemu, Hordijowi, 
złoty pułtorakami, aby ludzi nie Zostawił na święta; którą ugodę 
zawziąwezy, onych pod wodami, to jest piechotę, aż się w niedzielę 
wróciwszy samą wielkanocną na południe, poddani warowiccy z no- 
wu w poniedziałek wielkanocny musięli do tej że Łubianki odwo
zić y, te odebrawszy, znowu w dzień wtorku wielkanocnego, do wsi



Warowicz ciż kozacy nazad trzeciego dnia na noc powrócili, ugodę 
wziąwszy w Łubiance, miasteczku, aby do tygodnia nie stali, na tenże 
czas, tam, same furie wywarli na poddanych protestanta, z instinktu 
na to samego imć pana pułkownika, jako się sami wymawiali pijani 
przed temiż poddanemi warowickiemi z tem, iże im tak kazano, bo 
skoro stanęli, lubo protestans prosił starszego, mianowanego pana 
Hordieja, pułkownika nakaznego z setnikiem drugim i starszyną 
onych do gospody swojej, których sollicitował, aby krzywdy nie czynili, 
powiedając, że ma kartę od pana pułkownika onycb, że niema po
nosić żadnej przeszkody w dzierżeniu tycb dóbr, sobie od pana puł
kownika puszczonych przez decret; oni na to odpowiedzieli: «że nam 
nic do tego, co się między waszeciami dzieie, nocować tu musim, 
dalej nie mogąc zajść, tylko o podwody prosząc, obiecując z swoich 
wozkow żyć»; alić na potym, skoro odeszli od protestanta z gospody, 
zaraz natychmiast wszystkich kozakow rozesłali po gumnach, które 
more tych krajów, po lasach zwykli bywać, tamże, co nalezli w 
gumnach zboża młoconego, tak owsa, jako у tatarki, pozabierali, 
obroku sypiąc koniom bez miary, ostatek w wozy у na też podwody, 
z sobą icb biorąc aż do miasta Chabnego, nazajutrz za mil sześć po
zabierali у ledwo ich czwartego dnia wrócili; a w tym że czasie, 
gdy się po gumnach rozbiegli, napadli na konie protestanta, na 
paszy chodzące, które, chcący urywczo zabrać у uprowadzić, na stronę 
wozniczkę, pasącego onych, wyrostka, od koni odstraszyli; dwóch 
koni, aż za mil trzy, goniąc po lasach, zapędzili, że onych protestans, 
zginionych we wtorek wielkanocny ruski, aż w sobotę czwartego 
dnia nalazł za mil trzy od siebie, w pewnej Budni, у onych okupo
wać musiał. Tak tedy imć pan Tyszkiewicz in yilipendium prawa 
pospolitego у decretu, nad daną kartę swoję protestantowi, onego 
samego tak wielce exacerbowawszy у poddanych w niwecz obróciwszy, 
że drugiemu ziarna jarzyny nie zostało na zasiew, odebrawszy, (które 
szkody osobliwym regestrem do grodu niniejszego podanym specifi- 
rabuntur:) ukazał sam у wydał się ore proprio z tą zemstą swoją 
nad protestantem у poddanemi onego warowickiemi, gdy stanęli z 
podwodami nad rzeką Uszą, blisko pomienionego miasta Chabnego, 
u przeprawy, sam do swych kozaków ze dworu swego, miasteczka 
Krystynówki przyjechawszy, a obaczywszy podwody у poddanych



warowickich, allocutus onych: «a prawda chłopi żeście w moich ręku! 
у Wy у woły moje»; post tantum tedy irritationem, zaledwie chłó- 
pom woły wrócił у to wziąwszy od nich pokłonu złotych trzy mo
netą pułtornkową, grożąc im: «że chłopi po staremu wy moi będziecie» 
grożąc protestantowi przez nich, iakoź to protestans od wielu szlacht 
ty, ludzi wiary godnych słyszał, iż tak groził się na onego: «że ja 
każę kozakowi jakiemu muszkiet włożyć onemu, ѵ Warowicze odbiorę*, 
za takową tedy odpowiedzią, protestans, nie będąc securus vitae suae 
per insidias clandestinas imć pana Tyszkiewicza, że nie tylko dobra 
te Warowicze spustoszone oddał, dworek, który tam był w tej że 
wiosce, po decrecie, ferowanym w Lublinie, reinductionis, subordyno- 
wawszy gospudyuię swoję, quasi niechcący, spaliwszy prędko po de
krecie, z Lublina przybiegszy do miasteczka Krystynowki mieszkania 
swego, barci trzynaście, które na dwor należeli; z prszwołami na 
głowę powybijawszy, zasiewku żadnego nie zostawiwszy у poddanych 
zniszczywszy, zabierając, inne zaciągając kupy, podczas ezecutiej 
urzędowej z decretu trybunalskiego, ludzi do siebie, tamże jałowice, 
barany, wieprze, świnie, prosięta, kury od chłopów zabierając, zni
szczywszy, in yitam protestantis dotąd diffidat omnibus modis clande- 
stinis; praecavendo tedy integritati vitae suae,# protestans modernus 
iterum atque iterUm protestatur et manifestatur, aby z tej odpowiedzi 
jaki infortunatus casus protestanta nie spotkał, inyalidując у pismo 
swoje tąż' protestatią, dane przy complanatiej imć panu Tyszkie
wiczowi, lubo roborowane ab utrinque actami grodzkiemi owruckie- 
mi, ponieważ one imć pan Tyszkiewicz praetergressus; ofiarował się 
protestans, ratione praemissorum, w tej protestatiej specificatorum, 

( z imć panem Tyszkiewiczem jurę acturum et yindicaturum, pro
sząc, aby ta teraźniejsza protestatia actis connotowana była, salva 
ejusdem melioratione et immutatione, ćo otrzymał. Stephan Kry
nicki mann propria.

Дниш гродстя овруцкая, записовая и поточная, № 3211, 
іодъ 1683 —1684; листъ 499.



Жалоба дворянина Васялія Завидовскаго, управляющего Хабенскимъ 
имѣніемъ, на козацкаго полковника; Карла Тышкевича, о томъ, что онъ 
прислалъ въ Хабенскую волость на постой свой полкъ, который разорилъ 
крестіянъ сборомъ огроынаго провіанта и дани 1684. апрѣля 24.

Року тисеча шестсотъ осмдесятъ четвертого, месяца вветвя 
двадцатъ четвертого дня.

На вряде вгродскомъ, въ замку его королевское милости овруцъ- 
вомъ, передомною, Яномъ Явубовсвнмъ, наместнивомъ вгродсвимъ 
подстароства овруцъкого и книгами нивеишими, вгродсвими, овруцъ- 
вими, personaliter stanowszy urodzony pan Bazyli Zawidowski, pod- 
starości cbabeński, imieniem urodzonych ich mosciów panów: Stani
sława у Maryanny Lubowieckiego Brzeskich, małżonków, tudzież у 
urodzonych ich mościów panów: Franciszka, Anny у Konstantiej Char- 
lińskich, panów swoich, przeciwko urodzonym ich mościom panom: 
Karolowi, pułkownikowi jego królewskiej mości wojska zaporozkiego 
у Theophili Gasparskiego Tyszkiewiczom, małżonkom, także у prze
ciwko panu: Gardynie, pułkownikowi nakaznemu у panu Wysockie
mu, setnikowi у innym kozakom, z tegoż pułku imć pana Tyszkie
wicza, których było do dwochset у więcej, samym ich mościom pa
nom Tyszkiewiczom po imionach у przezwiskach lepiej wiadomym 
у znajomym, którzy, za powzięciem wiadomości, w dalszym proce
derze prawnym у w pozwach wyrażone będą, solenniter świadczył 
у protestował się o to у w ten, niżej opisany, sposob: iż ich mościo- 
wie panowie Tyszkiewiczowie, małżonkowie, zawziąwszy zdawna 
jakowąś niechęć у rankor przeciwko panom protestantis, a, niekon- 
tentując się pierwszemi у dawniejszemi, krzywdami, szkodami у roż-
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nemi riolentiami у nasyłaniem kozakow swoich na dobra panów pro- 
testantis, miasteczko Chabne, w wojewodstwie kijowskim a powiecie 
owruckim leżące, którzy kozacy tam, przez kilka dni у nocy stojąc, 
rożne hałasy robiąc, poddanych panów protestantis bijąc, prowianty, 
albo raczej statie nadzwyczaj у podwody biorąc, szkody nieznośne 
poczynili, o co już protestatia w grodzie owruckim jest uczyniona, 
ale teraz, świeżo znowu w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset ośm
dziesiąt czwartym, miesiąca kwje&iia jedynastego dnia, przeciwko 
prawu pospolitemu, w constitutiach o conseryatiej dóbr szlacheckich 
opisanemu, у przeciwko artykułom wojskowym, przydając żal do ża
lu у do większych szkód coraz przywodząc, a majętność panów 
protestantis do szczętu chcący zrujnować у zdesolować, okronżywszy 
z pułkiem swym po rożnych włościach okolicznych, w powiecie ow
ruckim leżących, a upatrując czasu najsposobniejszego, aby przed 
sięwziętemu zamysłowi swemu dosyć uczynił, umyślnie tak potrafiali, 
żeby poddanych panów protestantis do ostatniej zguby у ruiny przy
wiedli, gdy wszyscy gospodarze bezpiecznie ze wszystką substantią 
swoją w domach zostawali, niespodziewając się na siebie, ilo podczas 
świąt, żadnych najazdów, a zwłaszcza od sąsiadów bliskich,, prze- 
pomniawszy cale srogość prawa pospolitego у na winy, w nim opisa
ne, nic nie respestując, wyszprzerzeczeni obżałowani, ich mościowie 
panowie Tyszkiewiczowie, małżonkowie, do skutku samą rzeczą umysł 
swoj przyprowadzając, w dzień wtorkowy wielkanocny, podczas świąt 
ruskich, wszystek pułk, przez ordynans swoj panu pułkownikowi 
swemu nakaznemu dany, do Chabnego sprowadziwszy у kozakow po 
kilkadziesiąt korzeniami postawić kazawszy, a przy szczupłości 
gospod, ponieważ drudzy nie mogli się zmieścić, jednę całą chorągiew 
z setnikiem, panem Wysockim, dó wioski Swiatockich, panów prote- 
stantie, do tegoż miasteczka Chabnego należytej, w której tylko 
trzech chłopów było, ordynowawszy, postawić kazał; gdzie, tak w 
miasteczku Chabnym nakazny pan pułkownik, jako у pan Wysocki, 
setnik, w wiosce stojący, trzy dni у noclegow dwa odprawując, nie 
po żołniersku, ale właśnie przykładem nieprzyjacielskim, krzywdy 
nieznośne, hałasy, napoje gorzałczane у piwne kazawszy sobie ku
pować, we dnie у w nocy bez przestanku pijąc, wpuł z miodem 
gorzałki ‘kłócąc у warząc, a coraz chmielem głowy sobie obłożone



ponawiając, poddanych wszystkich bili, tłukli, wieprze karmne у 
świnie nadworne, prosięta, barany, gęsi, kury, według upodobania 
swego strzelali, rznęli у bili у do wozow prowianty niezwyczajne 
dawać rozkazywali, jakoż przez te trzy dni stojąc, sadła, połcie, 
masła, syry, jagły, mąki rożne, miody przaśne, patoki violenter sa
mi z komor biorąc, w wozy ładowali, koła pod wozy brali у tak 
długo poddanych ubogich z umyślnego instinetu ich mościow panów 
Tyszkiewiczów, małżonków, ciemiężyli у niszczyli, aż sobie pełne wo
zy naładowawszy, których sami już nie mogli wieść у podwody wy
musili у dotąd nie chcieli postąpić, aż panu' połkoWnikowt nakazńe- 
mu, wyszmianowanemu, parę talerów srebrną monetą у belec miodu 
przasnego dać musieli, у tak pomienioną majętność panów protestu
jącego do szczętu zrujnowawszy, zdarszy у złupiwszy, podwody u 
wszystkich gospodarzow pod ciężary, pozabierawszy, czwartego dnia 
z miasteczka. Bazara,. ledwo co żywo, woły powracali; przez co, iż 
za takowym zdesolowaniem majętności panowie protestantis у wy
mordowaniem wołów, wiosna (ratione zasiewów tak panom jako у 
poddanym у przez poiiiiefoibną ruitię maiętdóści) w niwec poszłb,, do 
szkód niemałych panów piatestantis, które czasu prawa, na1 osobli
wym regestrze albo pozwem wyrażone będą, przywiedli у przyprawi
li; a przez to у winy prawne na dobra у osoby swoje zawzięli у za
ciągnęli; o co teraźniejszy protestans, nomine wyszprzerzeczonych pa
nów swoich iterum atąue iterum solenniter przeciwko obżałowanym 
wyszmianowanym świadczy у żałośnie protestuje się,, salwę jednak 
do uczynienia inszej szyrszej protestatiej państwu swemu, lubo poz
wem czasu prawa rozszyrzenie, wcale zostawiwszy, prosił, aby ta 
teraźniejsza do act niniejszych grodskich owruckich przyjęta у za
pisana była, co otrzymał. Bazyli Zawidowski.

Кнша гродская овруцкая', записовая и поточная № 3311. 
іодъ 1683—1684 листъ 504.



Жалоба отъ имени дворянина Станислава Дубедкаго, олуги кіевска- 
го подкоморія Марціяна Чаплица, на брестскаго подкоморія, Е в с т э ф і я  Тыш
кевича, о томъ, что онъ развилъ своеболіе крестьянъ въ селѣ своемъ, 
Боровомъ, уничтоживъ въ немъ панщину и довѣривъ управленіе войту 
и крестьянамъ; что вслѣдствіе того крестьяне сочувствуютъ козакамъ, 
похваляются изгнать всѣхъ пановъ и. буйствуютъ, между прочимъ они 
напали подъ руководствоыъ священника и войта на, проѣжавшаго черезъ 
село, Дубедкаго, его избили, одного изъ людей его убили и вещи его 
разграбили 1684. мая 6.

Року тисеча шестсотъ осмъдесятъ четвертого, месеца мая ше
стого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости оврудь- 
вомъ, передомною, Ремияыомъ Суриномъ, писаремъ зеысвимъ киев- 
скимъ, подстаростимъ кгродскимъ овруцъкимъ и книгами нинешпими, 
кгродскими, оврудъкими, stanąwszy personaliter urodzony pan Paweł 
z Badorzyska Łuszkowski, sługa wielmożnego imć pana Marciana z 
Szpanowa na -Nowodworze Czaplica, podkomorzego kijowskiego, 
tegoż imieniem sólleniter świadczył у protestował się, tudzież у imie
niem urodzonego pana Stanisława Dubieckiego, sługi tegoż wielmoż
nego imć pana podkomorzego kijowskiego, towarzysza swego, który 
barzo ztłuczony, chory leży у acta praesentia adire sam nie może, 
przeciwko wielmożnemu imć pann Eustaphiemu z Łohoyska у imć 
paniej Jzaheli Daniłowiczownie Tyszkiewiczom, podkomorzym brzes
kim, małżonkom, jako dziedzicom у possessorom wsi Borowego, w 
wojewodstwie kijowskim leżącej, tudzież przeciwko Hryckowi Cykiowi, 
wojtowi, у synowi jego, Jwanowi* popowi tamecznemu, także Pawło
wi Nesynowi, Hryckowi Paszczeniaty, pryncypałom, Chweskowi



Dyżnikowi, Andrzejowi Szerstiukowi, Sidorowi, Borysowi', Jackowi 
Borsukowi compryncypałoin у innym pomocnikom, z tejże wsi pod
danym, lepiej im de nominibus et cognominibus wiadomym, w ten 
niżej opisany sposob, у o to: iż gdy pomieniony, urodzony pan Sta
nisław Dubiecki, będąc posłany dla dozoru od wielmożnego imć pa
na podkomorzego Kijowskiego, do majętności tak rokiteńskiej, jako 
у pod Korcem będących, powracał z Podubiec do Rokitna, dnia 
dwudziestego szostego aprila, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset 
ośmdziesiąt czwartego, nic na się sprzeciwnego nie spodziewając, 
wstąpił do Jacka Deyneki, w tejże wsi mieszkającego, krewnego 
Hrycka Martynowca у Michała nieboszszyka Chamowca, na pupas, 
(podwodników w tejże drodze będących), a gdy nie zastawszy go
spodarza tylko gospadynią, która przywitawszy gości z chałupy po 
gospodarza poszła, a potym, nie wiele zabawiwszy, z gospodarzem, 
mężem swojem, powróciła у gorzałki przyniosła, chcąc ich często
wać, tedy pan Dubiecki, już zarzekszy tego trunku nie zażywać 
od pułrocza, a będąc zfatigowany drogą złą, udał się do wcza- 
su, a wyszrzeczeni podwodnicy spokojnie z gospodarzem sobie sie
dzieli, jako z przyjacielem cieszyli się, tedy wojt z synem у pop, Pa
weł Nesyn, Petro Kruk, Hrycko Paszczenia, pijani przyszedszy, za
wołali: «majesz hostią o to у my u tebe budem hostini, bud nam 
rad» у zasiadszy za stół, poczęli dawać przyczynę, jako to bywa u 
piianych, a mianowicie pop, który także przed tym, jako słychać, 
zabił szwagra swego na Wołyniu, uderzył bez żadnej sobie dania 
przyczyny nieboszczyka Micbała koszturem swoim razów trzy po 
ręku, z czego wszczął się hałas w izbie, przez który obudzony pan 
Dubieski wchodzi do izby z sieni, pytając swoich, coby to był za 
hałas? zaraz tedy nieboszczyk Michał począł z płaczem uskarżać 
się, mówiąc: «Panie, iż mnie niewinnie swieszczenik kosturem rękę 
przebił»; co widząc pan Dubiecki, uważając piianych sprawę, żadnej 
okazyej do gniewu у zwady nie dając, rozkazawszy temuż Michało
wi, aby koniecznie dla pokoju milczał у natychmiast kazał tymże 
podwodnikom swoim zaprzęgać, a sam, wsiadszy na konia у wyja- 
chawszy z podwórza, czekał na ulicy na podwody; aż w tym razie 
bieży gospodarski chłopiec: «panie, wroć się, już waszego Michała 
zabito»; co syłysząc, pan Dubiecki wraca czym prędzej nazad у



zastał zbitego, u którego żadną. miarą, nie mógł у słowa dopytać;, 
tamże, widząc, że mało co żyje, począł mówić, oświadczając się 
ludźmi postronnemi, osobliwie tym człowiekiem, co w błękitnym 
był z Uścia, у ztejże wsi bądącemi у do tych, co zabij,ali: «żeście nie 
po chrześciańsku człowieka ziedli,, a  mianowicie ty hospodypie, ooby 
jeszcze miał z- ciebie przykład dobry być, a. ty do, tego. jesteś po
budką y, jakoś zaczął, takeś skończył»; co. słysząc ciż, obwinieni, 
którzy zabijali, nie kontentując się tym zabiciem,, poczęli, wojt у pop 
wołać na gwałt; <y tego bijcie»; w którym razie,, gdy się mnożstwo 
chłopów zbiegło, zastąpiwszy pomienionemu panu.Dubieckiemu odwrot, 
goniąc się za niem po podworzu z kijami, tamże, przyparszy do1 
kąta z koniem pana Dubieckiego, z tyłu kijem w łeb tak uderzył 
Hr\cko Paszcenia, że aż z konia musiał spaść na. ziemię, tamże у 
na, ziemi już leżącego, kijami nielitościwie iedni bijąc, a pop z wójtem, 
wziąwszy za łeb, pięściami tłukli у z głowy włosy targali у drugie
go podwodnika, Hrycka Martynowca, bili, jako sami! chcieli, у gdy
by nie uciekł, porzuciwszy woz, pewnieby go tamże zabili; z którego 
woza zginęło różnych rzeczy, na złotych kilkadziesiąt; a potym, z 
prowidentiej bozkiej, jakoś do szabli (wziął się), w którą tak kijem 
potężnie kilka razy uderzono,, że aż się spodała, у trochę obroniwszy 
się. na konia wpadł у od wszystkiego, cokolwiek było na podwodach,. 
y. od, koni ujść musiał, odbiegszy zbitego,, który w kilka dni, to 
jest pierwszego dnia maja, umarł; a nim umarł, gdy ociec y< matka 
jego do niego przybiegli, rany у razy przemyli у opatrzyli, prze
mówił,, mówiąc: «iż z rąk tych ludzi idę na tamten świat: pierwszy 
wojt z synem, drugi pop, którzy bili kijami, kosturami, trzeci Nesyn,, 
który mi wbił w głowę żelazny pohonycz, gdy już na ziemimi leżał;, 
czwarty Hrycko Paszczeuia, a innych nie pomnę». Że tedy imć pa
nowie podkomorzowie brześciańscy, małżonkowie, poddanym swojem 
zbytecznej wolności, od pańszczyzny uwolniwszy, pozwalają, Urzęd
nika tam nie chowają, tylko na wójta у gromady o wszystkie rzeczy 
spuszczają, którzy z swawoli chłopskiej; jeszcze pod ten. czas, gdy 
kozacy przechodzą, na zaciąg wołają, na krew szlachecką ochotnie 
zbierają się, mówiąc: «gdyby można panów z tych krajów usich 
Laichow wyhnat,,a naperwej pana podkomoroho kijowskoho, tob znor 
wn harazd. by£o»;, przeto, ich mośdawie, panowie podkomorzowie



brześci-afiscy, małżonkowie, winy, w prawach 'de toóh ćóntinehtia fa* 
nralorum et subditortim offitia, opisane, inzta rigorem et sententiam 
judtcum, arbitratas ppenas popadli у do szkód niemałych jego mości 
pana podkomorzego 'kiowskiego у pana Dubieckiego przywiedli; a 
zad wojt, pop у poddani tameczni, wyżej wspomnieni, te zasłużyli 
karanie, które o zabójstwa у o zgwałcenie pokoju pospolitego, lu
dziom podróżnym obwarowanego, ratione obsessae stratae publicae, w 
najściu na gospodę, jest prawem naznaczone у w każdym sądzie 
zwykło się praktykować, że tedy wielmożny jego mość pan podko
morzy kijowski у pan Dubiecki jure agere w każdym sądzie nie 
zaniechać ofiarowawszy się, a protestans, zostawiwszy sobie у komu 
by należało salvam facultatem meliorandi, lub przez pozwy, lub 

#też przez inszej, szyrszej zaniesienie protestatiej, a tej teraźniejszej, 
wkrótce napisanej, prosił o przyjęcie, со у otrzymał: Paweł z 
Radorzyńska Ruszkowski manu propria.

Книга гродская овручская, записовая и поточная, № 8211, 
годъ 1683—1684. Листъ 510 на оборотѣ.
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Жалоба чесника кіевскаго, Станислава Рончковскаго, на козацкаго 
полковника, Карла Тышкевича, о томъ, что Тышкевичъ съ своими козака- 
ми оцустошаетъ окрестности, сбираетъ дань, обижаетъ шляхтичей и 
между прочимъ разоряеть ностоемъ и контрибуціями село Рончковска- 
го—Яблонку 1684 мая 31. *

Року тисяча шестсотъ осмдесятъ четвертого, месеца мая трид
цать первого дня.

На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруцъ- 
комъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ 
подстародства овруцъкого и книгами нинешними, кгродскими, овруцъ- 
кими, stanąwszy personaliter urodzony imć pan pan Stanisław Rąez- 
kowski, cześnik kijowski, towarzysz z pod znaku pancernego jego kró
lewskiej mości, swojem у jej mość paniej Teodory Suszczańckiego 
Proskury Rączkowskiej, matki swojej, manifestował się у solenniter



protestował imieniem, przeciwko ich mościom panom: Karolowi у Theo- 
phili Gasparskiego Tyszkiewiczom, małżonkom; a to dla tego, iż ich 
mościowie wspólni, a primario pomieniony jego mość pan Karol Tyszkie
wicz, na ten czas, nad zebranymi у w kupę zgromadzonemi 
kozakami, od jego mość pana Druszkiewicza, kasztelana Lubaczew- 
skiego, priyata authoritate, za ręczną kartą, nie za listem przypo- 
wiednym jego królewskiej mości, у ordynansami hetmańskiemi (któ
ry list w xięgach grodzkich którychkolwiek, ut moris et legis est» 
non patet, ani jest podany), nakaznym będąc pułkownikiem у ludzi za
ciągając, nie na obronę oyczyzny у nie na nieprzyjaciela krzyża święte
go, lecz na ruinę у oppressią szlachty okolicznych, sąsiadów у ludzi 
ubogich, postposita securitate publica, tudzież pospolite spernując 
prawa, contra invasores cudzych dobr у majętności postanowione, o? 
których samo opiewa prawo, że ich bić, znosić у zabijać godzi się, 
jedyną, niesłuszną у niewinną, odio propinąuae vicinitatis у gruntów 
teraźniejszych protestujących się własnych, sobie indebite, injuste et 
illegitime usurpowanych, płochą, złą uwiedziony zazdrością, in vili- 
pensionem decretów trybunału koronnego, któremi omnis insoleutia 
et temeritas już mu jest toties yetita et prohibita, in postpositionem 
legum у tak wielu statutów у constitutyi, które cudzych majętności 
najeżdżać у na nie nasyłać vetant et prohibent, na confuzyą post- 
pozicyą у letką powagę uniwersałów у ordynansów, tak jego kró
lewskiej mości, jako у wielmożnych ich mościow panów hetmanów 

. godząc у zarabiając, którzy serio zakazują, sub ammissione honoru 
у reputatiej, priyatione urzędów у pod innymi, w prawie wojskowym 
ópisanymi wyraźnie winami, ażeby żadne chorągwie, ciągnieniem idące, 
w dobrach ziemskich jakichkolwiek stawając, noclegow nieodprawo- 
wały, stacyi niesłusznych у nienależytych niewyciągały, żadnych 
ѵіоіепсуі у szkód nie czyniły; jego mość tedy pan Tyszkiewicz, vili- 
pendens rozkaz jego królewskiej mości, tudzież у ordynanse ich . 
mościow panów, hetmanów prawa wszystkie у constitutie w postpositiej 
mając, kozakom, źaciągnionym za pobudką, radą у białogłowską perswa- 
sią małżonki swojej, cudze majętności najeżdżać, rabować, komory od
bijać, wsi plundrować, szlachtę osiadłą, wojsku у rzeczypospolitej 
zasłużoną, najeżdżać, po polach gonić, strzelać, po gościńcach roz
bijać, tak szlachtę у kupców, jako ubogich chłopów у rożnej conditiej



ludzi, rabować, grabić, fanty brać, woły у konie in yia publica, se- 
cura, każdemu libera, wyprzęgać у zabierać pozwala, rozkauje у 
koniecznie przymusza; tudzież noclegi odprawiać y, odprawiwszy, z 
tychże dóbr statie у pieniężne brać ugody nakazuje, a z proszących spra- 
wedliwości śmiech tylko у żart stroi, nie kontentując się tym, że 
tak wielkie w cudzych szlacheckich у duchownych dobrach robi exor- 
bitantie у ubogim ludziom czynić rozkazuje aggravatie у niewinne
go uciążania przeciwko samej słuszności, tudzież, lubo intra parente- 
sim, przeciw owym słowom: «clericus clericum exdecimare non 
debet>, jegomość we wsi Jabłonce, w woiewodstwie kijowskim, a 
powiecie owruckim leżącej, teraźniejszych protestujących się, matki 
у syna, własnych, stacie pieniężne brać, ugody, chłopom zabrać bydło 
у woły, za mil kilka w podwody gonić pozwolił у rozkazał; jakoż 
у pozabierali, chłopów spustoszyli у w niwec obrócili, mniej respectując, 
a prawie żadnego nie mając na to względu, że sam imć pan cześnik 
zdrowie, krew у substantię swoje, przy dostojeństwie jego królew
skiej mości, conserratiej ojczyzny, na obronę swiątnic pańskich у 
wiary chrześciańskiej młodociane (lata), ledwie nie z dzieciństwa, belli 
et martis tractando negotia, (trawi) у teraz, obowiązany będąc zawziętą 
do wojny ochotą у już dedikowaną conserwując powagę, reputatią, 
roku na ten czas у znaku jego królewskiej mości pilnując, obozową 
zabawiać musiał się residentią, a dom у własne deserere majętności; 
zawzięty tedy in ruinam szlachty, tudzież in oppraessionem, na zni
szczenie у zrujnowanie у wniwecz obrócenie ubogich ludzi, pomieniony 
jego mość pan Tyszkiewicz у z swoją małżonką, pogodny upatrzyw
szy czas, że teraźniejszego protestującego się w domu у majętno
ściach nie było, kilkudziesiąt tedy kozaków na wieś, wzwyszmia- 
nowaną, Jabłonkę, nasłał, którzy nocleg odprawili, statią у ugodę 
pieniężną vi et yiolenter extorserunt, komory poodbijali, ubogim lu
dziom substantią wzięli, woły у podwody za mil kilka zabrali, rożne 
у niewymowne krzywdy, uciążenia, dolegliwości, aggravatie у szkody 
poczynili a to za roskazaniem, nakazem у przymusem jego mość 
pana Tyszkiewicza, a za pobudką samej jej mości, która, rząd prawie 
nad kozakami trzymając, na confuzyją, ruinę, oppressią у zawzięte 
do szczętu substantiej w niwec obrócenie teraźniejszych protestujących 
się: jego mościa pana Bączkowskiego, cześnika kijowskiego, syna у
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z matką, wzwyfizmiąnowanyęh од to ąuhordjmewałą. k<«ak0Wi„ 
którym sama ną pądjazdy do cudzych majętności у од oppregsią, 
lpdzi ordynanse wydawała, у ną wieś, Jabłonkę,t nią respectując, piąi 
tylko na jego mo^ć pana ąząśnika, jako źflłnifirza dawnego, starego, 
у zasłużonego, lecz, у na oppressią ubogich poddanych, iehmościnych* 
tych subordinowała у napłalfo. kozaków, źę tedy ijch mościowie oboje, 
tak jego mość pan Karol Tyązkiąwięz,. jaką prinfiipalis, mąlorum 
cooperator у starszą nad wszystkiemu кродкащі mający gładzę, nie, 
rąspectująp na infamie, banitię у wieczną cpndemnąjty, tudzież у ną. 
dącijeta trybunalskie, ktorerpi temera insoląntią у tęn powszedni 
najazdów usus zabroniony, tudzież sub pąenis infapiarpm yetitąs, 
prohibitus est totiąs, o takie spąciąliki z, ratusza wywołany jest, on 
po staremu, supendp ѵідДісЦт, i szlachty у sąsiadów odio, ricinita- 
tis wzruszony, dla tego, że cudze grunta, ob ąziguąm pąuęitatem 
suorum, chce trzymać у sobie przywłaszcza, ich pość zaś, jako 
własnych w pożytek у possessią jego, mością nie dają, contra, j,ura, 
priyilegia et statuta in inyasores у nągłauców cudzych majętności 
sancita, że ich sarno, prawo- tolląrę et occidąre mandat, przeciwko, 
decretom trybunalskim, constitutiom et tot, jurium, regulis obwarowa
nym bezpieczeństwop, postąmpuią sobie , pąenas, iq conyulsores 
legum, bannitos, contupapes et infames sancitas, succubuernnt; a oso
bliwie jego mość pan Tyszkiewicz, przeciwko listom przypowiednym, 
uniwersałom у zakazom hetmańskim, aby swowoinie żadne chorąg
wie у ludzie, po wsiach chodząc, żadnych szkód у aggęayaąyi ubo
gim ludziom nie czynili, noclegów у popasów nie odprawowali, stacyi 
pieniężnych у okupów n|e brali, sprzeciwia się у dosyć nie czyni. 
Aby kiedyżkojwiek, w którymkolwiek prawią ąuącunąue juris, 
idąc via et regułą,, czyli w trybunalę у w grodzie, czyli w wojsko
wym у hetmańskim sądzie będą ad respondentem et satisfaciendum 
yocati, odpowiedał, teraźniejszy protestujący się., jego mość pan 
Bączkowski, cześnik kjpwąkb swoiem y, rodzicielki swojej imieniem, 
widząc swoję szkodę у confusią, tudzież na ubogich poddanych swo
ich ciężką zapatrując się krzywdę i ruinę у tak wielkie poczynione 
szkody, którzy na podjęte przysiądz, są gotowi, solenną zanosił pro- 
testatią, iterum atque itęrum, protestatur у prosił, aby ta prote- 
statią do xjąg, niniejszych, grodzkich,, owruckich przyjętą, у zą-



pisana była; co otrzymał. Stanisław Piotr Bączkowski, cześnik 
kijowski.

Knum гродсНая овруцкая, записовая и поточная, М З З ІІ ,  
юдъ 1683—1684;  листъ 533  на оборотѣ.
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Жалоба намѣстника гродскаго овруцкаго, Ивана Якубовскаго, на ды
ми река го старосту, полковника КриштоФа Ласка, о томъ, что въ мѣстеч- 
кѣ Ласка, Народйчахъ, мѣщане, вмѣстѣ съ управляющим^, Домбровскимъ, 
наПадаютъ на дворйнъ и йайО'сятъ имъ побои, въ томъ числѣ, они 
побили Якубовскаго и изъувѣШізй его слугу, которые въ этомъ дѣлѣ съ 
трудомъ спаслись отъ смерти. 1864. Іюня 3.

Року тисеча шестсотъ осмъдесятъ четвертого, мѣсяца Іюня 
третего дня.

На враде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруцъ- 
комъ, переломною, Ремияномъ Суриномъ, писаремъ земскимъ киев* 
скимъ, подстаростимъ вгродсКимъ овруцъкимъ и книгами нинеш- 
вими, кгродсвими, овруцъкими, stanąwszy personaliter urodzony imć 
pan Jan Jakubowski, namiestnik grodski owrucki, manifestował się 
у solenniter protestował się na wielmożnego imć pana Krzystofa Las
ka, stolnika kijowskiego, starostę dymirskiego, półkownika jego kro - 
lewskiej mości, tudzież у na jej mość panią Maryannę Potockiego, 
tóałżonkę jego mości, a to z tej przyczyny, że, widząc у wiedzący dob
rze ich mość oboje zawiszową (sic) hardość sławetnych: Matfeja, wój
ta, Semena Prochowniczego, Teodora Tkaczyka, Hryszka Szewca, ma
łego Jwanca Kuszniefczyka, Hryszka Szewca, Stefanca Boyka у 
innych, de nomine et cóguomine (n niewłoźonych, wiadomych dobrze 
wszystkiemu miastu у samym ich mościom, po imionach nazywają
cych lepiej mieszczańczukow у poddanych swoich, którzy tak wiele 
razy osiadłą, woysku, rżeczypospolitej у wojewodstWu dobrze zasłużo
ną szlachtę, bez żadnej dania occasiej, w jedynej niewinności, czę



stokroć kijami, jako snopy, młócą, biją, katują, zabijają, siekierami, 
spisami, miałami, cepami, łopatami, kosami, wymówić у wypisać 
trudno, quam ѵагіо armorum genere, uztawicznie, byle się szlachcic 
nawinął, częstują, trapią, zabijają, albo tak mocno biją, że za umar
łych na wozach у na korytach ciała szlacheckie do gospod odwożą, 
a krew, niewinnie wylaną, rynsztokami prawie płynącą, psy у insze 
pożywają żywioły; jednym słowem niewymowne exorbitantie у exces- 
sa robią, których wypisać у wymówić trudno. Oczewistym dowodem: 
ich mościow panów Trypolskich: Stefana Alexandrowicza у Stephana 
Piotrowicza, braci dwóch, kijmi na zabitą śmierć porządnie wybijane 
pikiety (sic), z których jeden, utpote Stephan Alexandrowicz, w wojsku 
wielkiego xięstwa litewskiego swoje trawiąc lata, w nieprzyjacielskich 
rękach takiej nie doznawał męki, jakie w ten czas pod gęstą brzo- 
zową у dembową ręką cierpiał udręczenia, a drugi, przy gospodar
stwie domowym skromne у ciche trawiąc lata, na kiiowy od napasnych 
у swywolnych zboyców dostał się bankiet, którzy, krew bliska imć 
pana Laska, a wżdy żadnej nie dostąpili sprawiedliwości у kary, 
śmiech tylko у poczciwy otrzymali żart. Nie długo potym taką otrzy
mał yertę jego mość pan Maciej Głembocki, który po swoich przy
jechawszy do miasta potrzebach, jadąc przez miasto na koniu, niko
go nie zaczepiwszy у nie dawszy occasiey, wszystko miasto na niego 
у na czeladź kijmi biło у ledwie z kawalcem żywota, w zamek 
jegomości pana Potockiego, podkomorzyca bracławskiego, uciekł, у 
tam salyę swego dostąpił życia, czeladź zaś, na gnojowiskach leżącą, 
na śmierć zbitą, na wozy w pół umarłych pobrano; którzy oba z 
wiecznego nigdy nie wynidą у nie odkupią się kalectwa; zaprawiw
szy się tedy dobrze na mocno bitej szlachcie, że im impune popeł
nione idą występki, tym bardziej większe pełnią excessa у zabójstwa, 
im lepszą od pana swego, miasto kary, odbierają otuchę, jako się 
ciż sami z tym odzywają. Pomienionego tedy jego mość pana Jana 
Jakubowskiego, teraźniejszego protestującego się, który przed tym 
jeszcze, będąc generalnym administratorem miasta Narodycz, obojga 
części, za świętej pamięci imć pana podkomorzego bracławskiego, 
wuja swego, w surowej miał ich ryzie, że takiej nie dozwalał swa
woli, jako teraz jest; występni tedy mieszczanie, jedyną nadrabiając 
swąwolną, chłopską, kozacką hardością у praesumpcią, że karania żad-



nego za tak ciężkie nie odnoszą kryminały, widząc też urodzonego 
Dąbrowskiego, na teft czas podstarościego swego, człowieka zbyt 
swowolnego, pianicę у zabójcę głownego, nie tylko na prawa, у con- 
stitutie, lecz na bojaźń bożą у honor pana swego mniej respectują- 
cego, który na wszelkie występne puścił się occazye у wszystko 
miasto swejwoli pełne, bez kary, bez sprawiedliwości, bez posłu
szeństwa trzymał у w bunty podniósł, ż któremi, zarówno upiwszy 
się, rożne czynił excessa у oszukiwania, tego się trzymając, kto kogo 
wybije у oszuka, ten tego paDem; kozaka tedy jednego, który idąc 
z praesidium, z miasta Dymira, kupił muszkiet dobrym targiem, lecz 
lichy barzo, który mu się za jednym rozerwał wystrzeleniem у na 
rękę uczynił kaleką; sotnik tedy kozaka tego, nie mogąc sam zie- 
chaó у przyść do tego, żeby jegomości w tej expostulował sprawie 
z panem Dąbrowskim, teraźniejszego tedy protestującego się, imć 
pana Jakubowskiego, uspakającego, by we wsi nie stali, upraszał, 
by za ukrzywdzonym у oszukanym kozakiem instantią wniósł у spra* 
wiedliwości od Dąbrowskiego żądał; którą w oblig usługi przyjaciel
skiej imć pan Jakubowski wziąwszy na się, expostulował z urodzo
nym Dąbrowskim, by w to wejrzał, a kozakowi satisfactialną ob
myślił sprawiedliwość, co on z miłą chęcią, zdradliwym pisząc pió
rem, przyobiecał uczynić, tego żadając po imć panu Jakubowskim, 
aby sam praesens przy tej sprawiedliwey był satisfactiej; zjechał 
tedy zdradą uwiedziony, teraźniejszy protestujący się, imć pan 
Jakubowski, a gdy, samowtór przyszedszy po sprawiedliwość, żą
dał łaski у expeditiey kozakowi, miasto declarowanej otrzymania 
sprawiedliwości, za czuprynę z tyłu bez ceremoniej sama poni Dą
browska, dzieci za nogi, a sam obuchem z tyłu bił na zabicie nie- 
spodziewającego się bez żadnej dania occasiej; tym się nie ukoiwszy у 
nie ukontentowawszy, na gwałt kazał uderzyć (bo to u nich communis 
był zdawna usus) у tak na jednego z czeladnikiem całe zbiegło się 
miasto; tam mu nie wymówne nigdy suche zadając razy, zbili, ska
leczyli, porąbali, siekierą szyję uciąc chcieli, aż baba ze szpitala у 
żydówka przybiegły, na nim się położyły у tak, umarłego prawie, 
od ściętej eliberowali śmierci; a czeladnika, Macieja Chwedorowicza, 
swąwolą uwiedzeni, woyt, Semen Prochownicży, Cbwedor Tkaczyk, 
Hryszko Szwiec, mały Jwaniec Kusznierczyk, Hrycko Szwiec, Stefaniec



©оуко i mm, de nomine et eognoimne wyrażeni, mieszczanie, któ
rych trudno było na ten czas liczyć albo li uważać, gdyż mocne 
przykładali razy., <me do tego się brało, okrutnie zbili, który po dziś 
dzień kaleka; przy którym krzyżowaniu złotych czterdzieści dobrej 
monety, czapka zawoykowa, purpurowa, francuzkiego sukna, sygnet 
złocisty turecki, chustka turecka zdobyczą cessit; kontusz zaś kora
lowy, nowy, złotych sześćdziesiąt kosztujący, kijmi na ciele postłukli, 
ostatek pozszarpali, szablę^żelazną, w copę (sic) oprawną, z kapturkiem, 
drotem, temlakiem у paskami srebmemi kijmi pogruchotali, ostatek 
połamaM, teraźniejszego zaś protestującego się, imć pana Jakubowskie
go, już mocno zranionego у zbitego w izbie, na dwór wywlekli; tam 
sławetni zabójcy: Matwiej wojt, Chwedor Tkaczyk у Hryszko Szwiec, 
wziąwszy jeden siekierę, a dwaj strasznie grube kije, tak jak snop 
żyta we dwoj młócili, bili, kaleczyli у prawie na śmierć tłukli, toż 
wszystko у czeladnikowi czyniąc; pomieniony tedy imć pan Jakubow
ski, skromną sprawiedliwości, lubo tak ciężko skaleczony, idący dro
gą, ezpostulował ustnym у listownym ukłonem jego mość pana sta
rosty dynoirskiego, upraszając, aby z nich należytą uczynił sprawied
liwość; jego mość tedy te wszyskie rzeczy w odległość puścił, ufając, 
że to wszystko mora sanabit, a jegomość za podjęte kalectwo ukonten
towania w sprawiedliwości zapomni; nie respectując tedy ni na krew 
żony swojej, ani na sprawiedliwość świętą, żadnej sprawiedliwości 
nie czynił, nie czyni у czynić nie chce contentatiej; że tedy przeciwko 
prawom у constitutiom, które wszelką sprawiedliwość czynić ukrzyw
dzonym rozkazują, swowolnych ludzi w miastach trzymać у zabój
ców yetant et prohibent, tudzież in postpositionem legis communis 
et status nobilitatis postępując sobie, szlachtę dobrze zasłużoną, osiad
łą у rodowitą kijami zabijać każe, jako o tym sami chłopi у miesz
czanie zeznają, ponieważ też ż nich żadnej nie czyni sprawiedliwoś
ci, tę zaniósł protestatią, prosząc, aby do act przyjęta у zapisana 
była co otrzymał. Jan Jakubowski, namiestnik grodzki podstaro- 
stwa owruckiego.

Кнща гродетя овруцкая, записовая и поточная, _ № 3211, 
tодъ 1683—1684; листъ 542.



Жадоба отъ имени писаря земскаго кіевскаго, Ремигіяна Сурина 
на дворянина Павла Трипольскаго о томъ, что онъ, нанесши Сурину 
разныя обиды, ворвался въ городъ Овручъ во главѣ своихъ козаковъ, 
оскорбилъ православнаго священника, опустопшлъ домъ старостинскій, 
истязалъ и разогналъ мѣщанъ и похвалялся убить Сурина 1684 іюня 20.

Року тисеча шестсотъ осщесять четвертого, месеца Іюня двад
цатого' дня.

На вреде кгродсромъ» въ замку его/ королевское милости оа- 
руцъкомъ, передомною  ̂Яяомъ Явубовскш.ъ,даместникомъ кгродскимъ. 
подстароства овруцъкого я,вни,рамн нинешнвми, кгродскими, овруцъ- 
кнмп, stanąwszy personaliter urodzony pan Jan Mroczkowski, sługa uro
dzonego imć pana Remyana Suryna, pisarza ziemskiego kijowskiego у pod- 
starościego grodskiego owruckiego, imeniem tegoż pana swego у urodzo
nej,, imópaniej Zephiej. z Orzechowa Sur у nowej, pisarzowej ziemskiej ki
jowskiej у podstarośoinej grodskiej owruckiej^ małżonków, przychylając 
się de dawniejszych actów protestatiej, w grodzie tutejszym, względem po
pełnionych exeessQw przez imć pana Pawła Trypolskiego, towarzysza, 
chorągwie usarskiej jaśnie wielmożnego imć< pana Jana Wielopolskiego,, 
oanęlerza koronnego у starosty krakowskiego, uczynionych, solenni et 
gravicum querimo,nia, napzeciwko temuż jego mość panuiTrypolskiemu: 
у czeladzi jego: szlachetnemu Janowi Lisieckiemu,., urzędnikowi wef 
wsi. Małej Chajczy bądącemu, ad omne- nefas motorowi i antborowi», 
także. y< innej czeladzi słuźałej у kozakom ze wsi Czykołowicz y< 
innych majętności jego mości, spontanee z orężem do wojny należącym 
sprowadzonym у przygotowanym, samemuż. imć parni Iripołskiemn 
dei nominihus: et coguomiuibus melius. notis,. (których пошшшйі ot



cognominum liberam denominationem, czasu rosprawy prawnej, in 
foro fori protestans panu swemu w pozwiecb reserwuje:) przedempą, 
urzędem, świadczył у w niżej opisany sposób protestował się o to: iż 
rzeczony imć pan Trypolski, przepomniawszy boiaźni bożej, srogości 
prawa pospolitego у win w niem, także w constitutiach koronnych, 
de disciplina militari severe eo nomine opisanych у na występnych 
źołnierzów postanowionych, śmiał у ważył się, nie kątentując się 
dawniejszemi krzywdami у oppraessiami, protestantom naniesionemi 
у owszem one ponawiając, a chcąc swoj zły a nie przystojny, za
wzięty у zajątrzony przeciwko protestantom umysł у rankor wy
nurzyć у do skutku przywieść, (jako zwykł nie pojednokrotnie nie
winnych ludzi zabijać у exsessa, tak w obozach zawartych, pod bokiem 
hetmańskim у pod prześwietnym trybunałem koronnym lubelskim 
popełniać, quae omnia in foro fori у czasu rozprawy prawnej authen- 
ticis docuinentis obźałowanemu enucleabuntur) jakoż czasu niedawnego, 
roku teraźniejszego, tysiąc sześćset ośmdziesiąt czwartego, przybywszy 
do wsi Chaycze Małej, majętności swej, to iest w dzień jarmarku 
wielednickiego, w dziesiąty piątek po wielkiej nocy ruskiej odpra- 
wującego się , a dowiedziawszy się, iż protestantes cum omni 
familia bezpiecznie dotąd w domu, we wsi Szołomkach będącym, 
rezidują, badał się rzeczonego urzędnika swego, Lesieckiego,. jeśliby 
jakiej nie miał krzywdy у szkody od kogo, a pogotowiu od prote
stantów, jakoż to mu retulit, iż: «ja nie dam krzywdy sobie у 
waszmości czynić у owszem chłopca protestujących, szlachetnego 
Michała Eunowskiego (którego jakom słyszał, że matka czasu functiej 
deputackiej sądów trybunalskich lubelskich in educationem protestan
tom oddała), podjechawszy, do usługi waszmości zgodnego, przemó
wiłem у łubom multoties o niego jestem reąuisitus od pana pisarza 
ziemskiego kijowskiego, do przyjazdu waszmości nie wydałem»; co 
mu obżałowany pochwaliwszy, dalszy proceder (wzruszając pokoj 
pospolity sąsiedzki) nieprzyjaini у niemiłości pełnić pozwolił;
jakoż in crastino jarmarku wielednickeigo, to jest dnia siedmnaste- 
go, będąc od tegoż Lesieckiego, urzędnika swego, praecustoditus 
pomieniony imć pan Trypolski,iż przez wieś Chajczą, lubo sam imć 
pan pisarz ziemski kijowski, lubo też sama imć pani pisarzowa ku 
domowi; do wsi Szołomek, iechać będzie, na co z samego poranku



pilne oko mając, jakoż, postrżegszy, iż- się już zbliża kolasa ku poJ 
mienionej wsi Chajczy, mniemając;, że sam imć pan pisarz ziemski- 
kijowski iedzie, natychmiast, wsiadszy na konie sam imć pan Try- 
polski z czeladzią in armis et cum armis ydrii generis, tó jest: pi
stoletami, fnżyami, muszkietami у dobytenri szablami;, w las, alias> 
porośle, z a tąż wsią (Dhajczą- będącej drogą przejachawszy, snać 
usiłując jednego z protestantów, to jest imć pana pisarza ziemskiego 
kijowskiego, abo z czeladzi jego mościa fctorego, o szwank zdrowia przy*' 
Wieść у przyprawić, gdzie postrzegszy, iż sama jej- mość pani pisarzowa? 
ziemska kijowska z jedną białogłową, to jest panią Butkiewiczową,- 
y czeladnikiem' jedzie, zastąpiwszy onej: na dobrowolnej drodze, a 
przytrzymawszy koni, słowami meprzystojnemi, honorem et bonam fa- 
rnam obojgtf iGh mościom protestantibus laedentibus, których ob 
reyerentiam loci у pisać вес dccet пес licet, ultimariehoc declarando: 
«powiedz to swemn ślepemu mężowi, co się stało Macharzyńskiemn 
у innym, to у jemu w prędkim razie у czasie będzie, a nie tylko 
chłopca żebym mu miał wydać, lecz i drugą czeladź, jeśli do mnie 
który ż nich na służbę przyjedzie, jakom jest teraż potrzebny do woj
ska, nie wydam у wydać nie myślę»; tym się jeszcze nie kontentując, у 
owszem złość dc złości przyczyniając, gdy pomieniony imć pan pisarz 
ziemski kijowski, jako Уіг pacis et de republica bene meritus, ode
brawszy takową niezbożną nowinę od małżonki swej- у odpowiedź 
na zdrowie swe jawną, od obżałowanego być taką, używszy przyjaciela, 
imć pana Theodora Sienickiegov o wydanie chłopca, у żeby ad tanta 
fiefaria nefanda facinora przez obżałowanego у adhaerentów jego 
nie' przychodziło, to jest dnia- dziewiętnastego mensis et anni supra- 
scripti, amoyentem et dissuadentem y, coby był obżałowanemu 
imć panu Trypolskiemu winien jego mość pan pisarz ziemski kijowski, 
sekta У iw jwris z nim, jako z starożytnym obywatelem у officialistą 
wojewodstwa tutejszego kijowskiego czynił, a nie zastępami, najazda
mi groził, na którą j ersuasią przyjacielską, pomieniony imć pan 
Trypolski, in praesentia xiędza Jacka Trzaski, reguły у zakonu Do
minika świętego praesidenta klasztorów owruckiego у czarnobylskiego 
у drugiego brata jego,- także у innych ich mościow panów sąsiadów, 
fhribundus et esacerbatus referował у to deklarował: «jeśli mi ten 
ślfepy rabownikow syn a pisarz, nie ziemski kijowski, ale kozacki
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który czasu rehelliej był pisarzem u kozakow (co in rerum natura 
nigdy się nie pokaże), z przyjacioły mnie upodobanemi, tu, do mnie 
у w dom moj przyjechawszy, upadnie mi do nog, iż mi na contempt 
moj kazał zabrać w chałupie, przezemnie na gruncie pewnym za 
świętym Spasem, gorzałkę do szynkowania, przez Lesieckiego, urzęd
nika mego, nowo zbudowanej, pozostawioną у w grodzie tutej
szym praesentowaną, z sobą przywiezie i przeprosi mię, tedy mu 
to przebaczę, jeśli też tego nie uczyni, na pierwszym wstępie potka
nia mego, lubo li też у w domu jego z żoną у z dziećmi tegoż 
ślepego wyzabijam, abo go ze wszystkim, najachawszy, spalę*; for- 
malia mówiąc: «jeśli ociec moj nie miał tej wolności szynkowania 
liąuorów wszelakich in suburbio tegoż miasta Owruczego, tedy ja 
żołnierz, że у w samym mieście Ówruczu pozwolę sobie szynku, tak za 
dzierżawy teraźniejszego starosty owruckiego, jako у następców jego*. 
Со у przerzeczony xiądz Trzaska, obżałowanemu dodając otuchy, a 
mając itidem et totaliter z pewnych przyczyn ku protestantom 
niechęć i nieprzyjazń, od takowej impraesy imć pana Trypolskiego 
(jako kapłanowi pobożnemu należy) non amovit, lecz barziej jeszcze 
suggerendo et instigando, do dalszych popełnienia excessów commo- 
vit. Facta tedy praenominata użytemu przyjacielowi declaratione, 
imć pan Trypolski exacerbando sese у na głowie swojej włosy tar
gając, co prędzej sobie konia dać у czeladzi swojej także na konie 
powsiadać roskazał, gdzie insimul et semel z pomienionym xiędzem 
Trzaską, zagrzawszy liąuorem polskim dobrze czoła, wielkim pędem 
do miasta jego królewskiej mości, Owrucza, z pomienioną czeladzią 
у kozakami, a pomocnikami swemi, poskoczył у tam, zdybawszy na
przód zakonnika ritus graeci, wielebnego ojca Anastazego Kalinowi- 
cza, namiestnika archimandryty owruckiego, w leciech barzo podeszłe
go, z miasta ku manastyrowi swemu, cerkwie Wniebowzięcia Naj
świętszej panny Mariej, strata publica, nic nikomu a pogotowiu 
obżałowanemu, imć panu Trypolskiemu, jako synowi prawosławnej 
wiary, cerkwie wostocznej, niewinnego, у do tegoż monstyra idącego, 
wprzód słowami nieuczciwemi, kapłański stan duchowny obelżywemi 
у sromotnemi, lżąc у szkalując, dobywszy szable formaliter te sło
wa mówiąc:* tuś mi taki owaki matki synu у zdrajco moj, у ty to z 
tym ślepym Surynem jedno rozumiesz у grabisz mnie»; у gdyby



nie pomieniony xiądz Trzaska za rękę uchwycił, natychmiast zakon
nika ubogiego bezbożnie o śmierć przyprawił by był, któremu to 
zakonnikowi, ratione tak znacznego disgustu onego, jemu samemu, 
jako у o dishonor boski у wysoce przewielebnego w Bogu jego mość 
ojca Selwestra Tworowskiego, archymandryty owruckiego, osobliwa, 
ratione tanti ausus, salva reservatur actio; а у tym się jeszcze nie 
kontentując, pomieniony imć pan Trypolski, z tąż wszystką archandią 
swoją, strzelbą ponabijaną у szablami dobytemi, prawie jako hostis 
patriae, zapędziwszy się w sam rynek, strzelając z pistoletów у innej 
strzelby, zaraz napadł na publiczny dom starościński, skąd wszelka 
intrata pochodzi jaśnie wielmożnemu, jego mość panu Mikołajowi 
Sapieże, woiewodzie bracławskiemu, na ten czas staroście owruckie- 
mu у teraźniejszym protestantom, okna siec, strzelać począł у aren- 
darza tamejszego, niewiernego Dawida Jowelowieza (gonić) usiłował, 
chcąc o śmierć przyprawić z żoną у z dziećmi, który, unosząc zdro
wie swoje, aż do klasztoru dominikańskiego uszedł у tam zaledwo, za 
instantią poważnych у godnych ludzi, żywy у cały w zdrowiu po
został; a potym tenże jego mość pan Trypolski z czeladzią pomienioną 
у kozakami swemi, z szablami gołemi, uganiając się za mieszczany 
у mieszczankami tamejszemi, z których jedni w łuhi, nad rzeką 
Noryniem będące, a drudzy w tęż rzekę, topiąc się y, gdzie kto 
mógł, jako przed jakiemi nieprzyjaciołami krzyża świętego unosząc 
zdrowie swoje, uchodzili у kryli się; tamże, wpadszy do chałupy, 
na gruncie ich mościow panów: Jana у Ostaphiego Trypolskich 
będącej, dalszy swoj zawzięty, zły a nieprzystojny umysł у rankor 
do skutku przywodząc, sławetnego Michała Winniczka, człeka rze
miosła szewskiego у mieszczanina starożytnego owruckiego, pokojem 
pospolitym obwarowanego, nic nikomu, pogotowiu obżałowanemu, 
niewinnego, sam imć pan, Trypolski z czeladzią у kozakami swemi 
za łeb porwał у sam go prowadząc, pięścią w gębę nielitościwie 
tłukł, bił у do mieszkania, ut fertur, na gruncie własnym tego 
to Michajła Winniczka, na którym to gruncie z dawnych czasów 
żaden nie był budynek szlachecki у szynk, jako na gruncie miejskim, 
nowo zbudowanego, zaprowadziwszy, kijami, obuchami niemiłosierdnie 
у nielitościwie zbił, ztłukł, a, semivivum tylko. zostawiwszy, za 
ręce у nogi tejże czeladzi swej wziąć у z góry onego zrzucić roskazał,



jakoż to wszystko czeladź obżałowanego, pełniąc wolę у rozkazanie 
pańskie, uczynili у z pomienionej góry zrzucili (o które zbicie jako у 
najazd wysznjianowanym imć panom Trypólskiw z obwiniony® imć 
panem Pawłem Trypolskijp, czeladzią у kozakami jego itidem sakam 
тіат june agendi, ratione lllatae ich mościoin yiolentiae, zostawuje) 
a na ostatek, po skończonej tak znacznej ,expeditiej, tenże imć pan 
Paweł Tripolski у z tym że xiędzem Trzaską, czeladzią у pomocni
kami swemi, recta via jechał do folwarku у mieszkania za rzeką Nory- 
nią przewielebnych w Bogu ich mośeiów ojców jezuitów Collegium 
owruckiego, gdzie, zastawszy przewielebnego w Bogu imć xiędza 
Hieronima Etmina, rectora tegoż Collegium owruckiego у jurewic- 
kiego, już in procinctu itineris będącego., in praesentia tegoż jego
mości xiędza rectora у wielu ich mość panów obywatelów, tam na 
ten czas będących, tryumfując, opowiedająe to jego mość xiędzu 
rectorowi у tam będącym ich mościom, iż szczęśliwie skończył e.xpe- 
ditią nad niewinnym człekiem, toż mówiąc у twierdząc: «w krótkim 
cząsie у razie takiego owakiego syna, ślepego Suryna, podstarościego 
grodskiego owruckiego, na tejże górze у takowymże traktamentem, 
jako у tego zdrajcę, Winniczka, opatrzę»; jakoż у tym się nie kąten
tując, dalszą odpowiedź z diffidatią na zdrowie samych protestantów, 
totiusąue ich mościow familiae tamże czynił у czynić nie przestaje, 
przez który to takowy swoj niesłuszny, niezbożoy у nieprzystojny 
postępek, prawo pospolite zgwałcił у zgwałcili у ua osoby swoje 
winy prawne, pro ąualitate facti et excessus sui, ile jako do której 
osoby ściągające się, zaciągnęli у zasłużyli; o co wszystko modernus 
protestans, salva melioratioue tej teraźniejszej protestatiej swojej, in 
quantum by tego potrzeba prawna ukazywała, z obżałowanemi iu foro 
fori, jure mediante imć pana pisarza ziemskiego kiowskiego, pana 
swego, agere ofiarując, o przyjęcie tej teraźniejszej protestatiej swojej 
prosił» Co otrzymał. Jan Mroczkowski.

Книга гродская овруцкая, зтисовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684; листъ 559,



Универсалъ, изданный коммисаромъ козацкихъ войскъ, кастеляномъ 
любачедскимъ, Станисдавомъ Друшкедичомъ, къ двоірлнаыъ воеводства 
кіевскаго, о томъ, что онъ, узнавъ о ложныхъ универсалакъ, рѳснуск»- 
еадыхъ нэказэнымъ гешаномъ Мирономъ, утверждающе хъ, авобы король 
отдалъ «озакамъ Украину цо рѣку Случь, и якобы уничтожилъ въ этой 
области права помѣщиковъ, успокоиваетъ дворянъ, исчисляетъ местности 
отданные козакамъ королевскимъ универсаломъ и приказываетъ сажать 
въ тюрму агентовъ Мирона. 1684>> Августа 16.

Року тисяча шестсоть осмдесятъ четвертого, месяца октобра 
четвертого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевской милости овруц- 
комъ, иередомною, Михайломъ Ставецвимъ, подстаростимъ овруцвимъ 
и книгами нынешиими, гродскими, овруцкими, становши persona- 
Jiter уроженый панъ Теодоръ зъ Чернихова Немеричъ, подкоморичъ 
кіевскій, для вписаня до книгъ нынешнихъ, гродскихъ, овруцкихъ, 
подалъ перъ облятамъ универсалъ отъ ясневельможного его милости 

- пана Станислава зъ Жабя, на Превалахъ Друшкевича, каштелява 
любачевского, старосты тучапского, комиссара до войскъ его королев
ское милости въ Украинѣ, съ подписомъ руки тогожъ его милости 
пана каштеляна любачевского, собе подаваючему служачій и ихъ 
милостямъ паномъ обывателемъ воеводства кіенекого, а повѣтомъ 
овруцкому, яко й житомирскому служачій. .0  чемъ тотъ универсалъ, 
нижей вписаный, ширей въ собе обмовляетъ; которого я, урядъ, 
прыймуючи до актъ, передъ собою читати росказалёмъ й тыми есть 
написанъ словы: Stanisław z Żabia na Przewałach Drużkiewicz, kasz
telan łubaczewski, starosta tuczapski, komiesarz do wojsk jego kró
lewskiej mości w Ukrainie. Wszem w obec i każdemu z osobna do



wiadomości donoszę, a osobliwie tym, którym o tem wiedzieć będzie 
należało, ich mość panom obywatelom wojewodstwa kijowskiego 
w powiecie Owruckim i Żytomirskim, moim panom braci. Kiedy tu 
dochodzi echo, źe Pan Miron, hetman nakazny od jego mości pana 
hetmana Mohyły jego królewskiej mości Zaporowskiego udaje, że 
ma takie uniwersały od jego królewskiej mości pana miłościwego, aby 
po Słucz na hetmana zaporoskiego posiadał, chłopów kozaczył i z po
słuszeństwa panom dziedzicznym odbierał, co jest fałsz i niecnotliwa 
calumnia, gdyż to uniwersały przez moje ręce były, które w grodzie 
łuckim, krzeminieckim są acticowane: wielkie mają wolności jego kró
lewskiej-mości kozacy, mają prawa i swobody na Ukrainie i tam swoie 
nadania: koło Korsunia, koło Czerkas, koło Czehryna, koło Łysianki, 
po nad Tyśminą, po nad Tykiczą i koło Umania; ale nie na Polesiu, 
nie w Żytomirszczyznie, nie koło Owruczego., nie w dobrach dziedzicz
nych szlacheckich, nie w dobrach imć panów Niemiryczow. A ponie
waż pan Miron więcej sobie pozwolił, uiżli mu pozwolono, zmyśla
jąc sobie takie uniwersały, jakich od jego królewskiej mości nigdy 
nie było, władzą tedy moją kommissarką ten moj przeciwny wydaję 
uniwersał, aby panu Mironowi nikt nie wierzył, i owszem tych jego 
sprawców, co to chłopów w Polesiu buntują, fałszywe uniwersały 
opowiadają, aby łapali, brali i do grodu oddawali, ażeby jeszcze jedne
go do króla jegomości odesłać, na przykład inszym na palu pokazać, 
bo tej swojej woli inaczej poskromić trudno będzie. Pan Miron na swoją 
starość nabierze się strachu i nie wiem jako to z tego jego królew
skiej mości się sprawi, że się tak szkaradnego dopuszcza wystempku. 
Działo się w Badynie, dnia 16 Augusta, anno Domini 1684. У того 
универсалу подпись руки его милости иана каштеляыа любачев- 
ского тыми словы: Stanisław Druszkiewicz, kasztellan lubaczewski, 
kommissarz do wojsk jego królewskiej mości Zaporowskich rap. Ко
торый асе тотъ уннверсалъ, за поданемъ и прозьбою выіпъ ме- 
нованого его милости пана подкоморича кіевского, подаваючого и 
за моимъ урядовымъ принятіемъ, ввесь, зъ початку ажъ до конца, 
слово въ слово есть вписанъ.

Книга гродская овруцкая, записывая и поточная, годъ 1683— 
1684. № 3211\ листъ 698.



Универсалъ гетмана великаго короннаго, Станислава Яблоновскаго 
къ войскамъ польскимъ и козацкимъ о томъ, чтобы они не занимали 
квартиръ и не сбирали провіанта съ шляхетскихъ имѣній въ воевбдствѣ 
кіевскомъ, подъ опасеніемъ военнаго суда, 1684. Августа 18.

Року тисеча шестсотъ осмъдесятъ четвертого, месеца сенте- 
вриа осмыаддатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское, милости ов- 
рудъкомъ, передомною, Явомъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства оврудкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овруцкими, personaliter stanąwszy urodzony pan Thomasz Baranow
ski, dla wpisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich, per 
oblatam padał uniwersał od jaśnie wielmożnego imć pana Stanisława 
Jana na Jabłonowie Jabłonowskiego, wojewody у generała ziem rus
kich, hetmana wielkiego koronnego, buzkiego, świeckiego, bohu- 
sławskiego, korsuńskiego etc. starosty, na ochronę wszystkich dóbr 
ich mościów panów obywatelów wojewodstwa kijowskiego od prze
chodzących żołnierzow, tak wojska jego królewskiej mości koronne
go, jako też у zaporozkiego, prosząc, aby przyjęty у do xiąg niniej
szych wpisany był, a tak ja, urząd, dla wpisania do xiąg przyjmu
jąc, czytałem у tak się w sobie ma: Stanisław Jan na Jabłonowie Jab
łonowski, wojewoda у generał ziem ruskich, hetman wielki koronny, 
buźki, świecki, bohusławski, korsuński etc. starosta, ich mościom pa
nom połkownikom, oberszterom, rotmistrzom, oberszterlejtnantom> 
porucznikom, chorążym у ich namiestnikom; także imć panu hetma
nowi, panom pułkownikom у setnikom wojsk jego królewskiej moś
ci у rzeczypospolitej zaporozkich у wszelkim ludziom wojskowym,



polskim, cudzoziemskim lub kozackim trybem służącym, przy zalece
niu powolności mojej, respectiye każdemu do wiadomości donoszę: 
lubo prawo koronne dosyć obostrzyło securitatem dobrom ziemskim, 
aby od wszelkich przechodzącego żołnierza wolne były konsistentiej, 
aby jednak tym lepiej to każdemu być mogło wiadomo, mieć chcę 
у surowo władzą moją przykazuję, aby, jako dobra wszystkie woje- 
wodstwa kijowskiego, tak osobliwie dziedziczne w wszelkiej od ich 
mościow panów przejeżdżających aftfr przechodzących ludzi wojsko
wych у zaporozkich były w ochronie у żaden się ustaw, ezactiej, 
chlebów pobocznych wybierać nie ważył, ale wszelką skromność bez 
krzywdy, agrawatiej ludzi ubogich zachował; ktokolwiekby zaś in 
contrarium sobie poczynał у ordynansu tego, za jego obaczeniem, nie 
pełnił, przy najmniejszej dellatiej, jako yiolator powagi mojej het
mańskiej sądzony у magnis rigoribus, podług ostrości artykułów 
wojskowych, karany będzie. Datum w obozie pod Wiśnio wczykiem,, 
ośmnastego augusti, tysiąc sześćset ośindziesiąt czwartego. У того 
универсалу, при печати притиснеяой, подпись тыми слова: 3. Jab
łonowski W. Z. R. H. который же то универса'лъ, за подапемъ я 
просьбою звишъ менованое особы подаваючого, а за принятием^ 
моимъ урядовымъ, до кыигъ аинешиихъ, кгродскихъ, оврурышхъ 
есть у писаный.

Книга, гродская овручская,. записовая и  поточная, № 3211; 
годъ 1683—1684. Листъ 631.

Х Х У I I .

Иисвмо настеляиаі любачевскаго, Станислава ДрушкевиЧаукъ подко- 
моричу ніевскому, Ѳеодюру Ыимйричіу, о военномъ походѣ короле Іоанаі Ш, 
ot ноходѣ вы помощь королю козацкаго гетмана Могилы, о возмущенів 
въ- Украинѣ крестьянъ наказнымъ гетманомъ Мирономъ и о посылкѣ 
универсала для ихъ усмвренія. 1684. Августа 18.

РЬку тисеча шестеотъ осмъдесятъ четвертого месеца оитоира 
четвертого дня.

На> уряде вгродскомъ, въ зайку его королевское милости



овруцкомъ, передомною, Михайломъ Ставедкимъ, подстаростимъ 
кгродскимъ оврудкимъ и книгами нонешними, кгродскими, оврудкими, 
stanąwszy personaliter urodzony imć pan Theodor z Czernihowa 
Niemirycz, podkomorzyc kijowski, dla wpisania do xiąg niniejszych, 
grodskich, owruckich, podał per oblatam list od imć pana kasztella- 
na lubaczewskiego., pisany w pewnej sprawie, sobie podawającemu 
służący, z podpisem ręki tegoż imć pana kasztellana lubaczewskiego, 
de data et actu w Bodynie, o czem ten list, niżej wpisany, szerzej a 
dostateczniej to wszystko w sobie obmówią i opiewa, prosząc, aby 
pomieniony list do xiąg przyjęty i zapisany był, ktorego ja, urząd, 
czytać przed sobą kazałem i temi jest inserowany słowy: Mnie 
wielce mości panie bracie! Pisanie waszmości pana ledwie mię już 
zastało w domu.... tak lekko, bez wozow, bez kałamarza, bez papieru 
i bez pieczęci. Wczora wszystko przed sobą ku wojsku wyprawiłem,
a przez dzień dzisiejszy przytrzymałem s ię  ważną mi to rzecz
waszmość pan, deausu Mirona starego, niedobrego oznajmować raczysz, 
jakoby uniwersałem hetmana Mohyły concitarit subditos et ex obedientia 
dziedzicznym panom eliminuje, nec contemnendum, żeby się ten po
żar nie zajął. Jużem się ja tedy z swojej negotiej uwolnił z Ukrai
ny, a do wojska generalnego, z chorągwiami memi idąc, list W. M. 
pana krolowi jego mości zaraz ad trutinam poszlę, a sam prędko, 
za Bożą pomocą, dogoniwszy wojsko, fusius expostulabo et de tanto 
periculo informabo uberius. Hetman Mohyła, tak suppono, (non pro- 
babo), że się już miał dawno ruszyć z wojskiem kozackim do boku 
jego królewskiej mości, gdyż miał surowe uniwersały jego królew
skiej mości, aby do wojska generalnego przychodził i posłowie od 
niego często do króla jego mości bywają z offertami ad obseąuium 
króla jego mości; teraz ma być już koło Podhajec i wojsko, nie 
obozując, już maszeruje- Byłem. w Żółkwi in consilio publico, podob
no są pod Żwańcem; przyjdzie się nam przez Dniestr przeprawować. 
Kończę i obojgom państwu nizko się kłaniam, zostając uprzejmie 
życzliwym W. M. pana i brata sługa Stanisław Druszkiewicz, kasz
telan lubaczewski, w Budynie, dnia 18 awgusta 1684. У того листу 
по подписе виршовъ три, написание тыми словы: Posyłam uniwer
sał, ale bez pieczęci, masz waszmość pan słyszę wielką pieczęć swoje, 
każ zapieczętować, wszakże tam chłopi mojej nie znają pieczęci.



Который-»® то листъ, за. подаиемъ. н прозбою вышъ- менованаго 
подаваючого, его милости пана, иодкоморича кіевского, доввигъ ны- 
иешйихъ, кгродсвяхъ,. овруцкнхъ слова въ. слова еств внивашй.

Кнцга іродская овруцкая, загшсовая и поточная., 1683—>16,8,4 
годъ̂  № 3211. Дистъ 698 на оборот».

X X V I I I .

Жадоба отъ имени дворлігь: Михаила и Эахарія Ставецнихъ во 
дворянъ; Ирана и Якова Кот.арскихъ, и Лаврантія, Ловицкаго, « томъ, что 
они набрали, оцрядъ. войсиа,,, всдары& имАнуадтъ крзанами зѳяорожекими* 
и съ нимъ принудили кресхіянъ въ. имѣніяхъ, Сітаэедкихъ, завдотить, въ 
своір пользу контрибуцию. 4684. Ноября 9..

Рову тисеча шестсотъ осмъдесятъ четвертого, месяца ноября 
девятога дна.

Ца вряда впродсвомъ, въ замку его королевское мйлости 
оцруцъвомъ,, передомною*. Яномъ Якубовскимъ, наместнивомъ кгрод- 
скимъ. подстароства овруцъвого и книгами винепшими, кгродскимв, 
овруцъкимц,. persoualiter stanąwszy szlachetny pan Jam Koźuchow- 
ski, imieniem, urodzonych ich mościow panów:' Michała i Zachariasza 
Stawieckich,. braci- rodzonych* panów swoich, przeciwko urodzonym 
ich mościom! panem: Janowi, skarbnikowi częrnihowskiemu, ojcowi, у 
Jakubów), synowi,, Kotarskim y; przeciwko, jego mość panm Waw
rzyńcowi Łowickiemu, zięciowi- tegoż jego- mość paiia Jana Kotar
skiego) opowiadał у solenniter w tem niżej opisany sposob у o to 
protestował się:, Ш jego mość, nie respectując nic na prawoi pospo
lite: у na> wiB:y, w niem surowo- opisano, nic nie dbając, noka teraź
niejszego, tysiąc sześćset ośmdziesiąt czwartego, dnia trzynastego 
maja, z chorągwiami różnych conditiej zaoiągnionyeb у zebranych 
ludzi, człowieka, do trzeebset,, imionami у przezwiskami samymże 
ich moścjpm wiadomemi y, znajomemi, mianując ich kozakami zapo- 
rozskiomi,. у sami się ich mościowie nazywająp setnikami, w dobrach 
panćw protestantis dziedzicznych,, w: wojewodstwie kijowskim, a pa» 
wiecie owruckim, leżących,. t@i jest, we weii Wysokim* wymusili przez



gwałt u poddanych wysoczaÓBkich gotowych pieniędzy złotych pol
skich pięćdziesiąt, a we wsi Weławsku złotych polskich ośmdzie- 
styt, a wZiąwćzy przez gwałt pomienione pieniądze у tym się jesz
cze nie ukontentowali, w tychże wsiach, tak we zbożu różnym, ja
ko w leguminach у inszych rzeczach wiele Szkód naczynili у pod
danych w niwec zrujnowali, przez co ich mościowie obwinieni pra
wu pospolitemu sprzeciwili się, winy prawne na osOby у dobra swoje 
dobrowolnie zawzięli у zaciągnęli, a panów protestantis przez to 
do szkód nie małych przywiedli у przyprawili: które szkody czasu 
prawa regestrem albo pozwem liąuidowane będą, o co teraźniejszy 
protestans, jako Się wyżej pomieniło, iterum atque iterum, imieniem 
wyżej mianowanych panów swoich, protestował, ofiarując tychże 
ich mościow panów Staweckich, panów swoich, z obwinionemi praw
nie czynić nie zaniechać, salwę jednak do uczynienia szyrszej o to 
protestatiej albo tej, czasu prawa, pozwem j-ozszyrzenie, jeśliby 
tego potrzeba ukazywała, zostawiwszy, a  ua ten czas o przyjęcie 
tej, wkrótce napisanej, у do xiąg niniejszych zapisanie prosił; 00 
otrzymał.

Книга гродская овручская, записовая и поточная, № 3211, 
годъ 1683—1684. Лишь 681.

X X IX.

Жалоба дворянина Андрея Лгобовицкаго, отъ имена своего и дво
рянъ Бржескихъ и Харлинскихъ на дворянина Карла Тышкевича о тойъ, 
что онъ, не удовлетворившись грабежами, которые проговодилъ въ ка- 
чествѣ козацкаго полковника, собравъ до 40 козаковъ и другаго рода 
людей, напаль на имѣніе истцевъ, мѣстечко Бышевъ, овладѣлъ имъ, 
разграбилъ и раздѣлилъ съ своими людьми находившееся тамъ имуще
ство и Любовицкому нанесъ тяжелые побои. Свидетельство вознаго под
тверждаешь эти Факты. 1685 Февраля 24.

Року тысеча лгестсотъ осмъдесятъ пятого, месяца февъраля 
двадцать четвертого два.

На урядѣ кгродскѳмъ, въ замку ого королевское милости ювъ-



руцъвомъ, передомною, Яномъ Явубовсвимъ, намествивомъ кгродскимъ 
подстароства овруцкого и книгами нинешними, вгродсвими, овруцвими 
stanąwszy personaliter urodzony j. ю. p. Andrzej Lubo wieki, skoro tylko 
po takim niemiłosierdnym zbiciu obuchowym i zmordowaniu tyrańskim, 
do pierwszego zdrowia, lubo jeszcze i teraz barzo słabego, przyjść mógł 
i do act grodu tutejszego przybyć, tak zaraz swym i urodzonych ich 
mościow panów: Jana Stanisława Brzeskiego i Marijanny Lubowic- 
kiego, pierwszego małżęstwa Dominikowey Charlińskiey, a teraz 
Janowey Stanisławowey Brzeskiey, małżąków, także ich mościow: 
pana Franciszka, syna, i panien: Anny i Konstantiey, córek, Char- 
lińskich, z tymże zeszłym Dominikiem Charlińskim spłodzonych, 
przeciwko urodzonym ich mościom panom: Karolowi Tyszkiewiczowi 
i Theophili Gasparskiego Tyszkiewiczowej, małżąkom, także Sawic
kiemu, kozakowi i innym wielu, których było plus minus człowieka 
około cztyrdziestu, solenniter świadczył, i żałośnie protestował się,
0 to i w ten niżey opisany, sposob: iż ich mość panowie Tyszkie
wiczowie, małżąkowie, nie mający żadnego prawa, ani przetextu do 
dobr dziedzicznych ich mościow panów Brzeskich, małźąkow i Char- 
lińskich, miasta Byszowa, a, zaprawiwszy się dobrze czasów świeżo 
przeszłych na rożnych wiolentiach, najazdach, rozbojach у rabun
kach , podczas przeszłey functiey swoiey pułkowniczey woyska 
jego krolewskiey mości zaporozskiego, y, nie nasyciwszy siebie,
1 nie dopełniwszy swego gospodarstwa domowego, ciągnieniem 
chodząc z kozakami, pod swoją kommędą mającemi, (jako o to 
wiele protestach od ich mościow panów obywatelów woiewod- 
stwa kijowskiego, w grodzie tuteyszym owruckim zaniesionych, 
świadczy), teraz świeżo, roku teraznieyszego, tysiąc sześćset ośm- 
dziesiąt piątego, dnia pierwszego februarii, jako się wysz pomieniło, 
sine ulla data occasione, z ludźmi umyślnie na to zaciągnionemi, 
oboie ich mość panowie Tyszkiewiczowie, małżąkowie, armatno, z 
rożną strzelbą, do miasta Byszowa, dziedzicznego protestantis, naie- 
chawszy i violenter, szturmem prawie, bramę zamkową odbić ka
zawszy, sam, przywódcą, jako do jakiego nieprzyiaciela krzyża świę
tego będący, skoro w zamek tameczny z swoją archandią zaciężną 
włamali się, naprzód, bez wszelkiego respektu у miłoserdzia, prawie 
po nieprzyiacielsku teraznieyszego protestanta kazał naypierwiey



swoim adhaerentom, z izby, nic złego na siebie nie spodziewającego 
się, wyprowadzić; tamże wprzód słowami uszczypliwemi, honorowi 
szlacheckiemu i reputatiej uczciwey szkodzącemi, sam zelżywszy у 
zsromociwszy, pięścią w gębę pod same oko stursem uderzył, od 
ktorego, gdy protestans ' teraznieyszy na ziemię musiał upaść, na 
swoich comprincipałow ich mość panowie Tyszkiewiczowie, małżą- 
kowie, głośno wołać poczęli: «weźcie, bijcie, zabijcie takiego owakiego 
syna!» (których słow tu ob rewerentiam loci i pisać się nie godzi;) 
którzy to comprincipales, z roskazania oboyga ich mościow panów 
Tyszkiewiczów, małżąkow, natychmiast teraznieyszego protestanta 
porwawszy między siebie (człowieka prawem pospolitym i pokoiem 
obwarowanego) iedni za ręce, drudzy za łeb, trzeci obuchami potęż
nie opprimuiąc, insi zaś rurami samopałowemi sżtursaiąc, ledwie 
co żywego, zbiwszy, zmordowawszy, wpuł za umarłego za żamek 
wywleć kazali, a, cokolwiek w zamku tamecznym Byszowskim i 
w mieście, tak samego protestanta, jako princypalis sui protestantis 
było: konie, rynsztunki, ochędozstwa, złoto, srebro, pieniądze goto
we, bydło różne, kury, gęsi w folwarkach będące, i ryby w becz
kach, z stawu byszowskiego, podzamkowego, zaszpuntowane, zboża 
w gumnach, w snopach у w szpichlerzach, w ziarnie, tudzież i wszy- 
stkę rożne władzę у posłuszeństwo: intraty i z szynków karczem
nych pieniądze у czynszowe, miody danne gotowe i pasieki, w swoią 
władzę odebrawszy, iedno do maiętności swoich Karolowki i Chry- 
stynowki wyprowadzić wraz kazał, drugie w paje między' swoy lud 
zajezny rozdać kazał, trzecie, zostawszy już residentem zamku i 
miasta Byszowa, na wikt swoy własny obrocili, у na pożytek swoy 
przywłaszczyli, tak teraznieyszego protestanta mocno, gwałtownie z 
zamku i z miasta wyrzuciwszy i expulsią ich mościom panom Brze
skim małżąkom i Charlińskim, wyszrzeczonym uczyniwszy, sami 
bezprawnie opanowali; przez co do szkód niezmiernych, tak ich mo
ściow panów Brzeskich, małżąkow, i ich mościow panów Charliń- 
skich, i teraznieyszego comparentis protestanta (które czasu prawa 
regestrem osobliwym werifikowane będą) obwinieni żałujących przy
wiedli у przyprawili; a przez to winy, w prawie pospolitym opisane, 
na osoby i dobra swoie libere zawzięli i zaciągnęli, o co terazniey
szy comparens, nomine wyszrzeczonych sui principalium, iterum atque



йегагіц przeciwko wyszrzeczonym obżałowanym świadczył się i 
protestował, zostawiwszy iednak wolną melioratią tey protestatiey 
terazniejszey, albo uczynienia inszey szyrszey, lubo lr też teyże przez 
pozew poprawienie i rozszyrzenie, in quantum by tego potrzeba 
prawna ukazywała. Et incontinenti tenże comparens stawił woźne*- 
g<o generała woiewodstwu kijowskiego, szlachetnego Bazylego Steb- 
łowskiego, który, w moc wiemey, prawdziwey i skuteczney rellatii 
swoiey, zeznał temi słowy: iż on, roku teraznieyszego* tysiąc sześć
set ośmdziesiąt piątego, miesiąca februarii dnia osmego, za przyda
niem moim, urzędowym, a za ałfectatią urodzonego imć pana An- 
drzeia Lubowickiego, maiąc też przy sobie stronę szlachtę, ludzi 
wiary godnych, urodzonych panów; Stanisława Borkowskiego i Jana 
Błotkowskiego, był w mieście Chabnym, we dworze, gdzie widział 
urodzonego imć pana Andrzeia Lubowickiego, w izbie, na pościeli 
leżącego, burzo chorego,wszystkiego spuchłego, zbitego tyrańsko, na 
którym oglądał: wszystko ciało zczerniałe, zsiniałe, tylko dla spucb- 
łości razów zliczyć trudno było; iednak widział pod okiem prawym 
raz sztursoWy, na ręce prawej, niżej ramienia, w łokieć, raz barzo 
szkodliwy, obuchowy, na lewym boku, pod pachą, niżej serca, szka
radny raz obuchowy, od ktorego żebra złomane i, Bog to wie, 
ieżeli żyw zostanie; które to pobicie takowe tyrańskie, expulsią z 
miasta Byszowa i zamku tamecznego, przy uaiezdzie gwałtownym, 
mianował być stałe icb mość pan Lubowicki i zabranie wszystkich 
rzeczy i inszych violentii, w tej protestatiej mianowanych, poczynienie 
od ich mościow panów Tyszkiewiczów, małżąkoW i innych, co wszy
stko on, woźny, tąż stroną szlachtą, przy sobie będącą, oświadczyw
szy, stamtąd odiechał i o tym, tak a nie inaczej zeznawaiąc, rełlatią 
swoią uczyniwszy, prosił wespół z protestantem, aby tak ta prete- 
statia jako i relłatia do xiąg niniejszych przyręte i zapisane byli, co 
otrzymali, Andrzej Lubowicki.

■Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3212, 
годъ 1685; листъ 189.



Жалоба управляющего чернобыльскимъ имѣніемъ, дворянина Ивана 
Юревича-Скорульскаго, на козачьего полковника, КриштоФа Лончинскаго, 
на сотниковъ его полка: Жубра и Струся и на всѣхъ козаковъ о томъ, 
что они требовали съ чорнобыльской волости излишнихъ провіянтовъ, 
грабили и истязали- жителей, однаго изъ нихъ убили, насиловали жен- 
щивъ, отбили преступника, заключенная къ чорнобыльскомъ замкѣ и 
при- этомъ случаѣ нанесли побои самому Скорульскѳиу. Свядѣтельство 
вознаго подтверадаетъ эти «акты. 16&5. Іюня' 12',

Року тысяча тестсотъ осмъдесятъ пятом,, месяца Ьюнід два- 
надцатого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости 
овруцъкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод
скимъ подстароства овруцкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овъруцкими personaliter stanąwszy urodzeni ich mość panowie: Jan 
Jurewicz-Skorulśki, administrator miasta у wszystkiey włości czar- 
nobylskiey, maiętności dziedzicznych wielmożnego imć pana Pawła 
Sapiehi i Jan Karol Wilczopolski, na zrewidowanie wszystich krzywd 
у desolacii pszenicy (przez) mianowanych osob, w tymźejj mieście 
Czarnobylu i włości czarnobylskiej poczynionych; i criminałow po
pełnionych, od króla jego mości zesłany, jako skoro do grodu ni- 
nieyszego (dla ustawicznych odpowiedzi i przechwałek na zdrowie 
protestantis, a naybardziey dla: zastępowania po drogach i gościńcach, 
przez osoby na to subordynowane) przybyć mogli, tak solennem, 
gravi cum ąuaerela, zaniósł protestationem przeciwko urodzonemu 
imć panu Krzysztophowi Łączynskiemu, pułkownikowi jego królew
skiej mości wojska zaporoskiego, jako samemu przywódcy i princi- 
pałowi, także rotmistrzom, setnikom, atamanom, asawułom, i inszym



wszystkim kozakom, i rożnej kondytiej ludiom, człowieka do trzechset, 
w pułku i pod commędą iego mości zostaiącym, compriucipałom, na 
niżej wyrażone excessa i yiolentie zezwalaiącym, i dopomagającym, o to 
i w ten niżey opisany sposob: iż iego mość pan pułkownik Lączyński, 
legce sobie poważaiąc całe prawo pospolite i constytutie seymowe, 
surowie na sprzeciwiających się o tym opisane, tudzież na artykuły 
wojskowe bynaimniej nie respectuiąc, jako skoro począł zbierać lu
dzi, czy dla usługi iego królewskiej mości i rzeczypospolitej, czyli też 
barziej dla swoich prywatnych gospodarskich domowych potrzeb, i, 
zostawszy pułkownikiem, na opressią, tudzież i zniszczenie dobr pa
na protestantis, tak prędko częstemi i gęstemi, wprzód swoim dwo
rem, bez znaku wojskowego, w kilkunastu człowieka, przez maiętność 
pana protestantis przejazdami, i tam, i sam zaciągaiąc ludzi, czynił 
wielkie szkody i ezorbitantie w mieście i po wsiach włości czarno
bylskiej, jako się imć panu pułkownikowi upodobało dawać sobie 
wszystkie potrzebne yictualia, choć i w mieście samym Czarnobylu 
zawsze bywała osobliwa iego mości reverentia, i observantia, i z dis- 
kretiej wielka contentatia, i skoro przysposobił się w obfitość ludu 
rożnego, snać pono mając jakiś skryty rankor i gniew przeciwko panu 
protestantis, w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt pią
tym, rożnych dni i miesięcy, w zimie, i lecie, pomieniony iego mość 
pan pułkownik, ustawiczną proźbę imć pana Ju re wicza-Sk orulsk i ego 
postponuiąc, (pod czas stantiej chorągwi z wojska koronnego w mieś
cie Czomobylu na stanowisku zimowym, aby takowego infestowauia 
dobrom i poddanym pana protestantis nie było) postponowawszy, 
tudzież obrony i zasłony, przy uniwersałach iaśnie wielmożnych ich 
mościow panów hetmanów koronnych znieważywszy, ze wszystkim 
pułkiem swoim prędko potym idąc z za Prypeci, stanął w Tołstym 
lesie noclegiem, tamże roskuszywszy się po gospodach, do iedzenia, 
picia zbytnie i nader koniom obrokow, sian i pod nogi ścieląc, na- 
poiow nad zamiar kupować sobie każąc: indziej gotowych, z każdego 
dymu, co który mógł, kozak, bijąc i mordując poddanych, wystra- 
szyć, i prawie wymęczyć, brali, czego naprędce zrachować się nie 
mogło: stamtąd drugiego dnia, ruszywszy się po rożnych wioskach, 
do Czarnobyla należących, rożno jako to: Eopaczach, Kopaczowcach, 
i Siemichodach, ugody, prowianty, brali, fanty rożne publicznie i



kryiomo chwytali, га prośbą wrócić nie chcieli i nie wrócili; i szkód 
tam niezmiernych naczyniwszy, za Prypieć rzykę, do Maszowa, do 
Kraśna i do Skrzypek, maiętności tychże protestantis panów, czarno- 
bylskiej włości pospieszywszy, i tam noclegując, jako się im podo
bało, większe Yiolentie, i zbytki robili, jedli, pili, i wniwecz tych 
poddanych zrujnowali; a nie dosyć na tym maiąc, znowu powracaiąc 
zaś od Dniepru, z pułkiem swoim, po ustąpieniu z consistentiej 
czarnobylskiej zimowej chorągwi woyska jego królewskiej mości 
koronnego, jako znowu imć pan pułkownik rzeczony przyiechawszy 
w- kilkunastu koni, dnia szesnastego czerwca, w sobotę siódmą po 
wielkiej nocy pominalną ruską do tegoż miasta Czarnobyla, a nie 
przysyłając do protestanta, stanąwszy na kilku gospodach, posłał do 
woyta asawuła, atamana i innych kozakow po obroki, siana, dla 
koni, i dla siebie o rożne victy surowie roskazuiąc, którym, jako 
żołnierzom, iedno z dyskretiej wszystkiego, druga i za przymusem 
wszystkiego dostatkiem w Czornobylu, poki się iego mość pan puł
kownik bawił, dawali; tak przez tę sobotę, niedzielę Ducha Święte
go, poniedziałek Troyce przenajświętszej bawiąc się i lusztykując, 
we wtorek, dnia dziewiętnastego tegoż miesiąca, na dzień jutrzejszy 
z gospody jego mość pan pułkownik przysłał kartę, prosząc do siebie 
w rzeczy na prywatną rozmowę; na którą prośbę ieden z protestantów, 
imć pan Jurewicz-Skorulski, błagając obżałowanego, by wszy w gospo
dzie, wzajemnie upraszał, i na chleb pana swego, do zamku czornobylskie- 
go, na dzień jutrzejszy, na środę, dwudziesty praesentis, który imć pan 
pułkownik obżałowany, stawiwszy się, był honorifice, przy wszelkiej 
ochocie gospodarskiej, pro honore pana protestantis, ukontentowany i 
uwenerowany, a odchodząc, podpiwszy, z zamku, z bramy więźnia oko- 
wanego i aresztowanego w sześciu tysięcy złotych polskich, na imie 
Wasila Kuca, o zabicie pewnej osoby w seąuestrze będącego, z pod 
warty per yim wziął i do gospody swej odprowadził, a skoro, za da
niem znać protestantom, ieden z ich mościów, imć pan Skorulski szedł 
jako nayprędzey do imć pana pułkownika, do gospody onego, gdy requi- 
rował o wydanie onego, jako arestowanego, i to w summie nie ma
lej, za pozwoleniem, czyli szczyrym, czyli obłudnym, wziął z gospody 
imć pana pułkownika i prowadził go do zamku, już in posterum na 
siebie nic złego nie spodziewaiący się, gdzie za protestantem wy-
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padłszy kozacy z orężem rożnym, jako to: z samopałami, szablami, 
z krzykiem, hukiem, goniąc za przywodem rotmistrzów, setników, 
onego więźnia wydrzeć i protestanta zabić chcieli, jakoż, gdyby 
mieszczanie protestanta nie salwowali, pewnieby natychmiast imć 
pan Skorulski zdrowiem zapieczętować musiał z tych ratiej: gdy pan 
setnik, nazwiskiem Żubr, na koń wpadłszy z pistoletami i janiczarką, 
w rynku, idącego za więźniem, wprzód z pistoletu zmierzaiąc, w łeb 
strzelić chciał, a gdy za prowidentią boską pistolet cbibił: z zapal- 
czywości janiczarką w bok potężnie uderzył, tak, aż na ziemie upadł: 
a gdy się imć pan Jan Jurewicz-Skorulski z ziemi podnosił, tandem 
znowu, około obieżawszy, tenże pan Żubr, natarszy koniem, w rynku, 
tak potężnie piersiami końskiemi na dishonor szlachecki potrącił, 
że na ziemię gdy upadł i prosił miłosierdzia, powtórnie, leżącego 
w błocie, końskiemi nogami tretował, a gdy protestanta mieszczanie 
dó zamku, już zdispectowanego i potrąconego koniem, prowadzili, 
dalsze odpowiedzi imć pan pułkownik, setnicy i wszyscy kozacy, na 
całe iuż zdrowie protestantis pana, maiętności i poddanych'iego mości 
uczynili, obiecuiąc wszelkiemi sposobami tak ruinować i wszystką 
włość Czarnobylską, żeby z niej pan protestantis żadnej pociechi 
ani pożytku nie miał; jakoż po takowej robotce nieprzystojney, oba- 
wiaiąc się, aby iakowey od zwierzchności, to iest imć pana pułkow
nika Łączyńskiego nie było panu Żubrowi kary, przodem opanowaw
szy prom, wszystko chałastrę iadącą i idącą za sobą do przeprawy 
wokował, a ubogich ludzi, kogokolwiek zoczyli, bili, tłukli, i koń
mi także potrącali; a przeprawiwszy się przez rzekę Prypeć, szli do 
wsi teyże włości czarnobylskiey: naprzód do Ladyżyc у tam stali 
dzień i noc, rożne zbytki czynili przy oczewistey bytności imć pana 
pułkownika, nic nie folgując ubogim poddannym, tandem, zaprawuiąc 
się, i daley postąpili: do Teremiec, i tam dzień i noc stawsży, po
dobne szkody, krżywdy i violentie poczynili. Tamże zastawszy boia- 
rzyna, do protestanta z pilnemi listami iadącego, nazwiskiem Demia- 
na Janiszewskiego, z konia zwiększy, tak go tyranice zbito, ztłu- 
cźono, aż go czułnem do zamku czornobylskiego przyprowadzono, a; 
co miał przy sobie: konia z kulbaką, szablę, suknię, opończą, pie
niądze gotowe, od niego odebrali. W tejże wsi popowicza czarno- 
bylskiego, nazwiskiem Woszczyła, złapawszy, zbito i obdarto, przy



którym i pieniędzej złotych cztyry dobrey monety wzięto. A i tym 
się jeszcze imć pan pułkownik nie ukontentowawszy, w kilka dni, 
znowu reyterowawszy się do tychże wsiow: Teremiec, Ladyźyc, ze 
wszystkim woyskiem stał, i nocował, i co chciał to czynił: jedli, 
pili, koniom i nazbyt kazali dawać, a woysko swe, znowu za Pry- 
pieć rzykę, do wiosek, należących do Czarnobyla, wyprawiwszy, sam 
do miasta, w koni kilkadziesiąt zaś przyiechał imć pan pułkownik, 
któremu protestans na mieyscu pana swego, itidem kłaniał się, jako 
zawsze był zwykł, i upraszał za całą włość Ozarnobylską; aby mieli 
folgę poddani pana protestantis po takowey zimowey consistentiey 
woyska koronnego i innych disolatiach; a po staremu dali comparen- 
tes, na pułk jego mości: chleba woz, ryb, iesiotrow, gorzałek, mio- 
dow, i inszych legumin, który prowiant podwodami za Prypieć pro
testans wyprawił, upraszaiąc iako o podwod przywrócenie, tak i
0 pierwsze fanty: konia, i pieniądze, co u kozaka zabrano w Terem- 
cach; podwodnickie tylko konie przywróciwszy, wozy do siebie za
brali, a z kozackich rzeczy nic nie wrócili. Lubo tedy imć pan puł
kownik został już generalnym ukontentowany datkiem hoynym, prostą
1 uniżoną submissią protestantis, jako znowu, przyczyniaiąc żal do żalu 
i szkodę do szkody, itidem za Prypieć przeprawiwszy się, w Ma- 
szowie, w Kraśnym i Skrzypkach, tamże już iako znowu większe 
rospusty i szkody ludziom, przez bicia, chłopow dręczenie i rożne 
ciemiężenie czynili: Gdzie w Skrzypkach, u osadczego skrzypieckiego 
stoiący pan Struś, rotmistrz tegoż pułku, głowę chmielem sobie ob
łożywszy, na gospodynią, żonę osadczego, aby mu była powolna, na- 
ważył: która, iako białogłowa cnotliwa, z domu swego uyść musia
ła, aby nie miała zmazy żadnej na uczciwości swoiej i to w stanic 
małżęskim, gdy się skłoniło ku wieczorowi, i prawie był zmrok, 
wyszrzeczony imć pan Struś, rozumieiąc, że gospodynią rzeczona, 
żona osadczego skrzypieckiego, w komorze, gdzie gospodarze, jako 
mąż z żoną wczas swoy miewali, tam iest, w niebytności gospodarza, 
gdy pomieniona gospodynią, żona osadczego, z domu przed takową 
niezbożną i niepodobną sobie affectatią gwałtowną, do inszych krew
nych swoich uchilić się musiała, przerzeczony' imć pan Struś, wy- 
łomawszy do komory drzwi, tam, na łóżku, babkę w leciech podej- 
szłą znalazłszy, za Bozkim przejzrzeniem, od tego złego i nieprzy-



stojnego uczynku supersedował, a gdy potym sam osadczy, do do
mu swego przyszedłszy, upraszał imć pana Strusia, aby takowych 
nie czynił gwałtów i exorbitantiej, ponieważ miał co ieść i pić, po
mieniony imć pan Struś do gospodarza swego mianowanego z pisto
letu, chcący go na tymże miejscu z tego świata zgładzić, jako do 
pnia strzelił: umiarkowawszy w udo, niżej pępa i pachwi, albo ra
czej lędźwi, zajmując rzeczy przyrodzonych, których też i pisać się 
nie godzi, tyrańsko dwiema kulami postrzelił, że tylko co czas i go
dzina, iuż wyspowiadany, Bogu wszechmogącemu duszę swoią oddać 
gotow w niewinności. I tak takową i tę robotkę tyrańską zrobiwszy, 
coraz to swieższe violentie czyniąc i przyczyniaiąc, dalszą odpowiedź 
i diffidatie na zdrowie protestantis, obiecuiąc cale nieżywić, uczy
nili, mówiąc takowe słowa: «Macie zdrowie ptaszkowe, żeście się for- 
telnie przedtym z rąk naszych wywichrzyli, ale tacy owacy synowie, 
kiedyż tedyż rąk naszych nie ujdziecie, gdyż tak długo na was 
będziemy czyhali, aż was z tego świata zgładzimy». Przez co obwi
nieni, prawo Bozkie i pospolite wzruszywszy, securitatem publicam 
yiolantes, a zatym i winy surowe, pro ąualitate facti, na osoby, 
zasługi i dobra swoie libere zaciągnęli, o co protestantes, że dla 
takowych odpowiedzi i diffidatiej dalszych na całe zdrowie, bezpiecz
ni być nie mogą, iteratis yicibus, przedemną, urzędem protestując 
się, in foro fori iure agere o toż w sądzie wojskowym i każdym na
leżnym ofiarowali, sobie i panu sui protestantis salyam zostawiw
szy meliorandi, aut augendi, yel diminuendi, atąue judicialiter dec- 
larandi tej protestatiej facultatem. A na ten czas, na dowód wszy
stkiego, stawił woźnego generała wojewodstwa kiiowskiego, wołyń
skiego, bracławskiego i czernihowskiego, szlachetnego Jana Dedo- 
wicza, który w moc wiernej, skutecznej i prawdziwej relaiiej swoiej 
zeznał temi słowy: iż on, roku teraźniejszego, tysiąc sześć set ośm- 
dziesiąt piątego, miesiąca junii ośmnastego dnia, ad reąuisitionem 
urodzonych ich mościow panów: Jana Jurewicza Skorulskiego, admi
nistratora miasta i wszystkiej włości Czarnobylskiej, maiętności 
dziedzicznych wielmożnego imć pana Pawła Sapiehi i Jana Karola 
Wilczopolskiego, rewisora tychże dobr, mając przy sobie stronę 
szlachtę, ludzi godnych, ur.odzonych panów: Mateusza Bohdaszewskie- 
go i Jana Połczyńskiego, był na sprawie i potrzebie wielmożnego



imć pana Pawła Sapiehi, wprzód w mieście Czarnobylu, w samym 
zamku, gdzie widział i ogłądał imć pana administratora chorego, 
na łóżku leżącego, grzbiet, plecy nogami końskiemi podeptane istre- 
towane, a na boku lewym raz rurą stursowy, in numero pięć, wszy
stkie spucbłe, sinie, krwią ociekłe; a w mieście różnych mieszczan, 
u kożdego z nich osobliwie w domu będąc, u dwunastu, widział po
bitych, potłuczonych kiiami, obuchami, chorych, spuchłych, których 
razów dla puchliny i sinych razów zliczyć trudno było; tegoż mie
siąca a dnia dziewiętnastego był we wsi Skrzypkach, gdzie wi
dział i oglądał osadczego skrzypieckiego, na śmiertelnej pościeli le
żącego, prawie mało już nie konaiącego, postrzelonego, począwszy od 
uda, w lędźwi niżej pępa, pachwinami, po nad przyrodzeniem czło
wieczym, dwiema kulami, barzo szkodliwie, już mało co nie kona; 
co mienili być stałe i zadane: imć pan administrator, od imć pana 
Żubra, a osadczy Skrzypiecki od pana Struśa, jako i mieszczanie 
czornobylscy przez kozakow, setników, i asawułow pułku imć pana 
Lączyńskiego, jako się wyżej w protestatiej pomieniło, co on woźny, 
co widział i słyszał, tąż stroną, szlachtą, przy sobie będącą, oświad-» 
czy wszy, stamtąd odiechawszy, o tym, tak a nie inaczej zeznał, 
prawdziwie rellatią swoią przedemną, urzędem, prosząc wespół z 
comparentami, aby tak protestatia, jako i rellatia, do xiąg grodz
kich owruckich przyięte i zapisane były, co i otrzymał. Jan Jurie- 
wicz Skorulski.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3212, 
годъ 1685; листъ 257.
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На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруцъ- 
комъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ 
подстароства овруцкого и книгами нинешыимн, кгродскими, овъруц- 
кими personaliter stanowszy wielebny w panu Bogu jegomość xiądz 
Demian Czechowicz, praesident klasztoru owruckiego, zakonu kaz
nodziejskiego świętego Dominika, nomine wysoce przewielebnego jego 
mości xiędza Jacka Trzaski, przeora czarnobylskiego, yicarego ow
ruckiego, solenniter, gravi cum ąuaerella świadczył się o to, w niżej 
opisany sposob, przeciwko urodzonemu imć panu Krzysztophowi Łu
czyńskiemu, pułkownikowi wojska jego królewskiej mości zaporozskie- 
go, jako samemu przywódcy i princypałowi, tudzież imć panu Stru- 
śowi, rotmistrzowi, setnikom, atamanom, asawułomi inszym wszyst
kim kozakom, rożnej conditiej ludziom, człowieka do trzechset w 
pułku jego mości, po części pod comędą imć pana Struśa, rotmis
trza, jako się mianował onym, pancernej chorągwie, zostającym, com- 
principałom i dopomagającym, takową zaniósł protestatią: iż imć 
pan pułkownik Łąnczyński, legce sobie poważając cale prawo pos

polite, i constitutie sejmowe, surowie  ̂na sprzeciwiających się o tym 
opisane, tudzież na artykuły wojskowe bynamniej nie respectuiąc, jako 
skoro począł zbierać ludzi, czy dla usługi jego królewskiej mości 
i rzeczy pospolitej, czyli też pono barziej dla swoich priwatnych 
gospodarskich domowych potrzeb, i, zostawszy pułkownikiem na 
oppressią szlachecką, tudzież i zniszczenie dóbr klasztornych, kościo-' 
ła  świętego czarnobylskiego, tak prędko częstemi i gęstemi ze wszy
stkim pułkiem, w kupie wysz mianowanej przez majętność klasztoru 
czarnobylskiego, nazwaną wieś Paryszow, w woiewodstwie kijowskim, 
za rzeką Prypecią leżącą, razy pięć nawracaiąc, noclegami, statiami 
niezmiernemi, w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt pią
tym, różnych dni i miesięcy, przechodami i noclegami infestując, 
poddanych bili, krwawili, niezmierne szkody czynili, zboża w iamy 
zakopane odkopywali, i insze wiolentie, jako to: baranow piętnaście 
z owcami i iałowic dwie na wędząki zabić kazali; a gdy jego mość 
xiądz przeor czornobylski o takowe krzywdy i violentie jako pra
łat pobożny sprawiedliwości u jego mości pana połkownika z czy
niących krzywdę reąuirował, miasto ukontentowania za takowe ex- 
cessa i cxactie, barziej większą zawziowszy urazę, przerzeczony imć



pan pułkownik rozkazał rotmistrzowi, i setnikom swoim majętność 
przerzeczoną pustoszyć, poddanych niemiłosierdnie bić, białymgłowom 
niektórym gwałty nierządne czynić; o co gdy woit tameczny pokor
nie upraszał zwierzchność, aby pohamowanie takowych rzeczy było, 
bez wszelkiego respectu tegoż wójta, nazwiskiem Komara, kazaw
szy położyć na ziemi, kiiami niemiłosierdnie i nielitościwie bić i za
bić rozkazał; jakoż razów sinich, bitych, krwią naciekłych, po roż
nych członkach ciała, których przed zsiniałością ciała, i zliczyć 
trudno było, zadał; od ktorego tak okrutnego zbicia, i mordowania 
po dziś dzień napoły umarły zostaie; a potym tenże pan pułkownik 
przykazał wyszpomienionemu panu Struśowi, rotmistrzowi i setni
kom swoim, aby wszystkim gospodarzom takoweż dali ucztę, jakoż 
zmiankowani obżałowani, czyniąc dosyć woli i roskazaniu jako puł
kownika swego, ubogich poddanych wszystkich obuchami niemiłosier
dnie, każdy z kozakow obłożywszy chmielem głowę, bili, mordowa
li, począwszy od wójta, Iwana Koszowca i Iwana Żurka i innych 
wszystkich obuchami, kijami, i czym który mógł, bili i zabiali, ryb 
więdłych cały woz dać sobie przymusili, fanty rożne w ziemię za
kopane i zboża odkopywali, na uniżoną prośbę przez godnych ich 
mościow panów przyiacioł, żadnej naimniejszej rzeczy nie przywrócili; 
przez co do szkód niezmiernych, które czasu prawa na osobliwym 
regestrze specificowane będą, przywiedli, i przyprawili; a przez to 
obżałowani w winy, w prawie pospolitym opisane, w artykułach 
wojskowych conserwowane, popadli, na osoby et conseąuens i na 
dobra, swoie libere zaciągnęli; o co wielebny protestans, nomine jego 
mości xiędza przeora czarnobylskiego i swym, przeciwko jego mości 
panu Eączyńskiemu, pułkownikowi, i innym comprincipałom, iteratis 
yicibus protestuiąc się, iterum atque iterum, o to z obżałowanemi 
prawnie czynić ofiarował, salwę wolną do melioratiej tej protestaciej 
zostawiwszy; a na dowod tego wszystkiego stawił woźnego generała 
wojewodstwa kijowskiego, wołyńskiego, bracławskiego i czernihow- 
skiego, szlachetnego Jana Kożuchowskiego, który w moc wiernej, 
prawdziwej i skutecznej rellatiej swoiej zeznał temi słowy: iż on, 
roku teraźniejszego, tysiąc sześćset ośmdziesiąt piątego, miesiąca 
junii dwudziestego dnia, za przydaniem moim urzędowym, mając 
przy sobie stronę szlachtę, ludzi wiary godnych, urodzonych panów:



Bazylego Lowdikowskiego, i Jana Brzozowskiego, ad affectationem 
wysoce przewielebnego iego mości xiędza Jacka Trzaski; przeora 
czarnobylskiego, yikarego owruckiego, był we wsi Paryszowie, w 
woiewodstwie kiiowskim, za rzeką Prypecią leżącej, gdzie widział i 
oglądał wójta tamecznego, nazwiskiem Romana, tyrańsko i niemiło- 
sierdnie kiiami po wszystkim ciele, grzbiecie, po ręku, nogach zbi
tego, siniego, spuchłego, zczerniałego, na śmiertelnej pościeli leżące
go, krwią ociekłego, których razów przed puchliną i zsiniałością 
zliczyć było trudno, od którego takowego zbicia, pan Bog to wie, 
ieźeli żyw będzie, tamże widział i oglądał i drugich poddanych Pa- 
ryszowskich, tegoż iego mości xiędza przeora czarnobylskiego: Iwana 
Koszowca, Iwana Zurka, także niemiłosierdnie, takowym że sposobem 
zbitych, zkaleczonych, sinych, spnchłych, krwią ociekłych, chorych, 
na pościeli leżących, i na tych ran zliczyć trudno było: i inszych 
wszystkich obuchami, kijmi, kanczukami, po głowach, po ręku, 
po grzbiecie pobitych, potłuczonych; tamże słyszał, że i białogło
wom trzem mężatkom, poddanym tamecznym, gwałty wszeteczne, 
popiwszy się, poczynili. Tamże widział i iam barzo wiele poodko- 
pywanych, co wszystko iego mość xiądz przeor mienił być: tak pod
danych zbicie, iako i gwałty poczynione, zboża rożne i fanty po- 
odkopywane, przez kozaków nowozaciężnych iego mości pana Za
czyńskiego, pułkownika iego krulewskiej mości, przy różnych nocle
gach, i przechodach, sposobem i czasu, jako się wyżej w protesta- 
tiej pomieniło, a tak on, woźny, co widział i słyszał, tąż stroną 
szlachtą, przy sobie będącą, oświadczywszy, stamtąd odjechał, i o 
tym tę swoią prawdziwą rellatię uczynił i zeznał, prosząc, wespół 
z protestantem, aby tak protestatia, iako i woźnego rellatia do xiąg 
niniejszych przyięte i zapisane były, co i otrzymał. Xiądz Damian, 
prsesident owrucki zakonu Daminika świętego.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3212, 
годг 1685; листъ 285.



Жалоба отъ имени брацлавскаго ловчего, Ивана Потоцкаго, на ко- 
зацкаго полковника, КриштоФа Лончинскаго, и на сотника erq полка, Николая 
Демблевскаго, о томъ, что они, не смотря на охранное гетманское пись
мо, занимали квартиры и собирали провіянтъ съ имѣнія Потоцкаго, На- 
родичъ, переманивали крестіянъ и слугъ-шлахтичей на службу въ свой 
полкъ и рубили тѣхъ, кто приставать къ нимъ не хотѣлъ. Эти Факты 
подтверждаются свидѣтельствомъ вознаго. 1685. Іюля 21.

Року тысеча шестсотъ осмъдесятъ пятого, месяца іюля двад
цать первого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Марътыномъ Суриномъ на местцу отъ уро- 
жоныхъ ихъ милостей иаиовъ: Михаила Ставецкого, подстаростого 
кгродского овъруцъкого и Яна Якубовского, наместника итидемъ 
подъстароства тогожъ овъруцъкого (для абъсентованія се ихъ ми
лостей на теперешнюю коммисію, межъ воеводствами кіевъскимъ и 
волыыъскиыъ, а войскомъ великого княжества литовского, въ месте 
его королевское милости, Луцку, отправуючуюся) до принята и сус- 
цепътованія справъ, въ кгродѣ овъруцъкомъ до актъ подаваю- 
чихъся, упрошонымъ и засаденымъ и книгами нинешними, кгрод- 
скими, овъруцъкими, personaliter stanąwszy urodzony imć pan Jan 
Grywski, nomine, urodzonego imć pana Jana Potockiego, łowczego 
woiewodstwa bracławskiego, towarzysza chorągwie usarskiej iaśnie 
wielmożnego imć pana Jana Wielopolskiego, kanclerza wielkiego ko
ronnego, starosty krakowskiego, continue w wojsku iego królewskiej 
mości i rzeczypospolitej zostaiącego, soleniter, gravi cum ąuaerella 
zaniósł pretestationem, przeciwko urodzonemu imć panu Krzyszto-
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phowi Łącźyńskiemu, pułkownikowi iego królewskiej mości wojska 
zaporoskiego, iako motorowi i roskazuiąceinu, tudzież setnikowi 
pułku iego mości, na imie panu Mikołaiowi Demblewskiemu, i innym 
różnej conditiej ludziom zaciążnym, człowieka do dwuchset, pod 
commędą iego mości zostaiącym, imion у i przezwiski samemu imć 
panu pułkownikowi Łuczyńskiemu lepiej wiadomym i znaiomym, 
wolą i roskazaniem imć pana pułkownika swego uczynki niżej mia
nowane wykonywaiącyin i wypełniaiącym, principałom i comprinci- 
pało , o to i w ten niżej opisany sposob: iż imć pan pułkownik Łą- 
cyński, legce sobie poważaiąc cale prawo pospolite, nie respectuiąc 
bynamniej na constitutie sejmowe i artykuły wojskowe, sorowie na 
naiezdnikow, rabowników, gwałtowników, oppressorow surowie opi
sane i na winy w nich założone nic nie pomniąc, a osobliwie uniwer
sały od iego królewskiej mości, pana naszego miłościwego i iaśnie 
wielmożnych ich mościow panów hetmanów, iako wodzow, regimen- 
tarzow generalnych wojska, wszystkiego iego królewskiej mości i 
rzecżpospolitej, na zaszczyt wszystkiej włości Narodyckiej wydane i 
hsty priwatne postponuiąc i one nizac maiąc, i owszem niektórzy 
criminaliter, drudzy ach (sic) nestetyż! i bestialiter sobie postępuiąc 
i gwałty czyniąc, po rożnych włościach chodząc i rożne morderstwa 
ludziom ubogim czyniąc, iako skoro tylko imć pan Łączyński, puł
kownik, od iego królewskiej mości, nie na zaszczyt rzeczypospolitej 
i usługę iego królewskiej mości, ale barziej dla swoich priwatnych, 
gospodarskich, domowych potrzeb, uczyniwszy się pułkownikiem na 
oppressią szlachty rodowitej w woiewodstwie kiiowsbim i na znisz* 
czenie i ruinę dobr ich mościow, częstemi gęstemi iako sam, osobą 
swoią, z dworem obfitym, tak i z chorągwiami, przeiazdami rożny
mi ich mościom szlachcie'i panii protestantis, zaciągami i odmówie
niem na swąwolą rożnych ludzi, po majętnościach, sam przez się i 
przez różne subordinawane osoby czyniąc praepedicie, szkody i nie
znośne exorbitantie, jako się żywnie imć panu pułkownikowi i ludziom 
jego mości podobało, chodząc po włościach, brali, rabowali, i rożne 
przykrości ludziom ubogim, tudzież i szlachcie wyrządzali. Między 
jnszemi ich mościami, w oppressiej wielkiej zostaiącemi, maiący jak-o- 
wyści skryty gniew i rankor przeciwko panu protestantis, pod prae- 
textem zaciągu z pułku swego, a nie mając listu przypowiednego na



chorągiew pancerną, a przy tejże kozackiej chałastrze i szlachtę roż
ną mając pozorną occasią na chorąngiew pancerną zaciągać, nie tyl
ko że poddauych dziedzicznych i parobkow, ale i czeladź służałą, 
suchedniową, barwianą i ordinarionalną u. różnych odmawiali i bun
towali, i takową swoią nową' manierą imć pan pułkownik, ordinawaw- 
szy setnika swego, nazwiskiem pana Mikołaia Demblewskiego, we 
trzechset człowieka, w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset ośmdzie- 
siąt piątym, miesiąca julii dnia trzynastego, na wioski pana prote
stantis, nazwane: Szarny, Nozdrysz, Jazbierzyn, i Kliszcze, i sam 
nocleg odprawuiąc, także krzywdy ludziom ubogim poddanym czy
nili i tych poddanych po nieprzyiacielsku, nie jako w Koronie i nie 
jako u żołnierza, z przodkow i teraz dobrze zasłużonego, rożne czy
niąc yiolentie, niszcząc, bijąc, tłukąc, z domow rospędaili, czyli też 
niektórych z sobą zabrali, czego wszystkiego teraz naprędce wypi
sać nie można. Ale tym nie ukontętowawszy się, z tą archandią i do 
miasta Narodycz tenże pan Demblewski, setnik, wwaliwszy się z 
gminem ludzi, dnia piętnastego praesentis anno i mensis, i w tym
że mieście wprzód lqiuorami karczemnemi głowy sobie nad zamiar 
pookładawszy, i wszyscy, jako piani, setnik i inni kozacy, przewą- 
chawszy i dowiedziawzy się, że do pana protestantis przysłany od 
imć pana Szujskiego, chorążego brzeskiego, sługa szlachcic, urodzo
ny pan Swiszczewski, który był w pewnej conferentiej z listem do 
pana protestantis przyiechał, umyślnie do zameczku pana protestan
tis z tąż archandią swoią przyszedszy, w rzeczy dla oddania wisity» 
jakoż z razu, utaiwszy w sobie wszyscy przedzięwzięty nieprzystoj
ny umysł i zajątrzenie, na początku łagodnemi słowy imć pana 
łowczego bracławskiego mastificowali, tandem gdy imć pan łowczy, 
rozumieiący, że z szczyrego serca a nie obłudnie kłaniaią się i za 
przeszłe noclegowe występki przepraszają, iako gospodarz był rad i 
wenerował, tym co miał dom (szlachecki i żołnierski), iako ludzi 
wojskowych; a ich moście, nie respectuiąc bynamniej na ochotę i 
ucztę gospodarską, skoro barziej sobie podraczyli, tak samego imć 
pana łowczego bracławskiego yerbis laesivis disfamowali, gdzie za
stawszy i przerzeczonego Swiszczewskiego, wprzód go łagodnie pod 
swoią companią przy ochocie gospodarskiej namawiali, a gdy się 
nie dał namówić, bez wszelkiego respectu, ieden z sabordinowanych



kozakow szablą w gębę odlew, w twarz prawą oblicza, niżej oka, 
w gębę ciął, którego gdyby pan protestantis rękoma swemi i z 
młodzią swą nie okrył, toby pewnie na tym miescu onego rozsie
kali; z których miar i dalszą difidatią i odpowiedź iawną na imć 
pana łowczego bracławskiego, tak na samego zdrowie, iako i na 
poddanych iego mości, obiecuiąc ich ogniem i mieczem znosić, uczy
nili. Tandem, tym się ieszcze nie ukontentowawszy, na mieście co
raz to większą furią rosposcierali, na ostatek gdy imć pan łowczy 
sług i czeladź swoią. posyłał, upraszaiąc submisse pana setnika i 
wszystkich kozakow, aby diskretnie na mieście z ludźmi i poddane
mi obwinieni się obchodzili; oni, nie respectuiąc bynamniej na takową 
imć pana łowczego bracławskiego prośbę i tych wszystkich sług i 
czeladź do siebie przemawiać pod swoią swowolną kupę poczęli, 
iakoż, gdy iedni cnotliwszy uwieść się nie dali, i z confusią odeszli, 
po staremu iednego z dworzanow, Kazimierza Szczerbińskiego, któ
ry od lat kilku maiący onus pocztu pana protestautis na sobie, tak 
w wojsku, obozach, iako i na consistentiach różnych przez lat kilka 
imć panu łowczemu bracławskiemu, iako i gotowe dane pieniądze 
do szafunku biorąc, żadnego najmniejszego rachunku nie uczyniwszy, 
a co największa, i teraz, za podmową, tak w gotowiznie, iako i w 
aparamencie wojskowym, misternie i kryiomo zabrawszy na złotych 
sześćset, a przedtym na złotych tysiąc albo i więcej, iako szafarz 
nie uczyniwszy calculum, za odmową obźałowanych od imć pana 
łowczego bracławskiego absentowawszy się, nie opowiednie od boku 
pana protestantis pod tęż swowolną kupę i z koniem pana prote
stantis pojechał, przez co do szkód na złotych szesnaście set, szkód 
i krzywd chłopskich w to nie includuiąc, iego mości przywiedli i 
przyprawili. Przez co obwinieni, prawo pospolite, constytutie i arty
kuły wojskowe naruszywszy, securitatem publicam violarunt, a za- 
tym i winy surowe, pro ąualitate facti, na osoby, dobra i zasługi 
swoie libere zaciągnęli, o co comparens, że dla takowych odpowie
dzi i diffidatiej dalszych na zdrowie, imć pan łowczy bracławski i 
poddani iego mości we wszystkim bezpieczni być nie mogą, iteratis 
yicibus prżedemną, urzędem, nomine imć pana łowczego bracław
skiego protestując się, in foro fori jure agere o to wszystko w są
dzie wojskowym i kożdym należnym pana sui ofiarował, salyam



zostawiwszy meliorandi, aut augendi, vel diminuendi, atque juditia- 
liter declarandi tej protestatiej facultatem. A na ten czas, nadowod 
wszystkiego, stawił woźnego generała woiewodstwa kiiowskiego, wo
łyńskiego, bracławskiego i czernibowskiego, szlachetnego Stephana 
Karaczewskiego, który w moc wiernej, skutecznej i prawdziwej re- 
latiej swoiej, zeznał temi słowy: iż on, roku teraźniejszego, tysiąc 
sześćset ośmdziesiąt piątego, miesięca julii siedmnastego dnia, z przy
dania mego, urzędowego, a maiąc przy sobie stronę szlachtę ludzi 
godnych, urodzonych panów: Jana Chojnickiego i Kazimierza Wirz- 
bowskiego, ad affectationem nrodzonego imć pana Jana Potockiego, 
łowczego woiewodstwa bracławskiego, towarzysza chorągwie usar- 
skiej iaśnie wielmożnego imć pana Jana Wielopolskiego, kanclerza 
wielkiego koronnego, starosty krakowskiego, był w mieście Narody- 
czach, majętności dziedzicznej, gdzie widział i oglądał w zameczku 
urodzonego pana Swiszczewskiego, sługę imć pana Szujskiego, cho
rążego brzeskiego, w izbie, szablą przez gębę, od oka aż do warg, 
z naruszeniem kości ciętego, rana barzo szkodliwa i szeroka, które 
to takowe zacięcie stałe być mienił, tenże pan Swiszczewski, sługa 
imć pana chorążego brzeskiego, z tej okaziej, że się nie dał namó
wić do pułku imć pana Lączyńskiego, i przez to tak został zacięty; 
przy tym opowiedał i imć pan łowczy bracławski, że i ich mości 
szafarza, od lat kilku służącego, odmówili, nazwiskiem Kazimierza 
Szczerbińskiego; i, rachunku nieczyniącego, z koniem i rysztunkiem 
pańskim, zabrali, czasu i sposobem iako się wyżej w protestatiej 
pomieniło. A tak on, woźny, co widział i słyszał, stamtąd odiechaw- 
szy, tak a nie inaczej rellatią swoią przedemną, urzędem, uczynił i 
zeznał, prosząc wespół z comparentem, aby tak jego mości prote- 
statia, iako i woźnego rellatia do act niniejszych, grodzkich, owruc- 
kich przyięte i zapisane były, co i otrzymał. Jan Grywski.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3212, 
годъ 1685; листъ 293.



Свидѣтельство, выданное Протоіереемъ диыирскимъ, Игнатіемъ Кро
пи вою, отъ имени димирской громады а также нѣкоторыми дворянами, 
димирскому управляющему, Казимиру Скорупскому, о томъ, что мѣщанинъ 
димирскій, Леско Малашенко, нанесъ ему публично побои, за то, что Ско- 
рупекій прочиталъ универсалы, изданные королемъ и старостою димир- 
скимъ и въ силу ихъ требовалъ повиновенія отъ мѣщанъ и козаковъ. 
1685. Іюля 30,

Року тысеча шестсотъ осмъдесять пятого, месяца августа пер
вого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
екимъ подстароства овруцкого и книгами нинешвимн, кгродскими, 
овъруцкими, personaliter stanąwszy urodzony pan Franciszek Kra
sowski, imieniem urodzonego pana Kazimierza Skorupskiego, dla 
wpisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich per oblatam po
dał attestacią, z Dimira wydaną, z podpisami rąk wielebnego ojca 
protopopy dimirskiego, у pana Sawickiego, tak się w sobie mającą: 
My, niżey na podpisie mianowani, dajemy naszę attestacię, iż się 
urodzony pan Kazimierz Skorupski żałośnie uskarżał у oświadczał 
obelgi swoiej od poddanego wielmożnego jegomości pana starosty 
Dimirskiego, pułkownika jego królewskiej mości, że się upominał 
posłuszeństwa od poddanych pańskich, jawnie i wyraźnie pokazaw
szy uniwersał króla jegojności, wszystkim mieszczanom, tak też i 
kozakom; a że ten mieszczanin у poddany pański, Lesko Małaszen- 
ko, sprzeciwiwszy się uniwersałowi króla jegomości у panu swemu, 
tak też у namiestnikowi jego wyszmianowanemu, porwał się nie



tylko słowem, ale у uderzeniem kilka razy lciem w łeb у gdzie 
indziej po grzbiecie przy tak wielu ludziach, tak też urodzonych ich 
mościow szlachty у obcych ludzi postronnych у tam mieszkających, 
bił, tłukł, jako się mu podobało, a zwłaszcza we własnym dworze 
pańskim, co urodzony pan Skorupski, oświadczywszy się szlachtą, tak 
też у woźnym, szlachetnie urodzonym Janem Iwanickim, pobicia swe
go у obelgi od własnego poddanego pańskiego, co my, dla lepszej 
wiary dania, podpisuiemy się, w Dimirze, dnia trzydziestego Juli, ty
siąc sześćset ośmdziesiąt piątego. U tej attestatiej podpisy rąk temi 
słowy: ja, jako będąc osoba duchowna, ze wszystką gromadą dimirską 
podpisuię się Ihnati Krapiwa, Protopopa Dimirski у Czarnobylska, 
ręką własną; Teodor Sawicki; Franciszek Golenia Krasowski. Która 
atestatia, za podaniem у prośbą wyszmianowanej osoby podawają- 
cej, a za przyjęciem moiem urzędowym, do xiąg niniejszych, grodz
kich, owruckich iest wpisana.

jКнига ѵродская овручская, записовая и поточная, № 3212, 
годъ 1685; листъ 105.

X X X I V .

Свидѣтельство выданное сосѣдями дворянину Александру Вержбов- 
скому о томъ, что въ его отсуствіи, козацкій полковникъ Макуха, вмѣ- 
стѣ съ полкомъ своимъ опустошнлъ имѣніе его, мѣстечко Городницу, 
собравъ въ ней большой провіянтъ. Приложена такса взятыхъ предме- 
товъ и присяга прикащика и ыѣщанъ, удостовѣряющая въ подлинности 
Факта. 1686. Ноября 8.

Року тысеча шестсотъ осмъдесятъ тпостого, месяца юнія двад
цатого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости овъ- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ 
подстароства овъруцкого и книгами нннешними, кгродскими, овъ- 
руцкими, comparens personaliter urodzony imć pan Alexander Wirz- 
bowski, towarzysz rothy pancernej jego mości pana skarbnika halic
kiego, dla wpisania do xiąg .grodskich, owruckich, podał per obla



tam atestatią przyjacielską, z opisaniem w niej szkód w miasteczku 
Horodnicy, przez Makuchę, pułkownika zaporozkiego, poczynionych, 
z poprzysiężeniem onych przez niżej mianowane osoby, prosząc mnie, 
urzędu, o przyięcie, i do akt zapisanie, a tak ia, urząd, do xiąg 
przymuiąc, czytałem i tak się w sobie pisana ma. My, niżej na 
podpisie mianowani, dajemy tę kartę i oczewiste świadectwo jej 
mości paniej Alexandrowej Wierzbowskiej, żeśmy właśnie na tak 
wielki płacz i proibę ziechali w dom, do dzierżawy iej mości Ho
rodnicy i zrewidowaliśmy szkody, które poczynili kozacy w niebytnoś- 
ci samego imć pana Alexandra Wierzbowskiego, towarzysza rothy 
pancernej iego mości pana skarbnika halickiego, który, zarówno 
z wojskiem, za Bukowiną był; zza tejże Bukowiny powracaiąc, 
nieiaki Makucha, z siedmiąset kozakow w Polisie na stanowisko, bez 
żadnego respectu na tak wielkie spustoszenie tatarskie, stanął w 
Horadnicy, ze wszystkiemi chorągwiami, z iednemi we dworze, z dru- 
giemi w winnicy i gumnie. We dworze wzięto: słoniny połci cztery, 
mąki i krnp rożnych osmaczek cztery, masła fasek dwie, gęsi za
bito piętnaście, owiec trzydzieści; potym w winnicy, zagnawszy 
wszystkie świnie, których było dziewiędziesiąt i karmnych wieprzów 
siedm, wszystko to na głowę wybili, gorzałki beczek dwie wypili i 
zabrali ostatek, w których, iako winnik przed nami pod sumieniem 
zeznał, było kwart pięćset czterdzieści; w gumnie gołego zboźa- 
owsa osmaczek trzydzieście sześć, jęczmienia osmaczek sześć; w sno: 
pach: owsa co zniesiono koniom kup siedmdziesiąt, żyta kup dwa
dzieścia pod konie na pościel roznieśli, i miasto siana, konia wzięto 
dworskiego, żelaza we młynie pozbiiali, rozmiaru rożnego, osmaczek 
siedm wzięto i młyn pustkami uczyniono, które krzywdy wszystkie 
widzieliśmy, na co dla lepszej wiary rękami się własnemi podpisuiemy. 
Datt w Horodnicy, ósmego nowembris, anno millesimo sexcentesimo 
octuagesimo ąuinto. У тое аттестаціе подпись рукъ тыми словы: Stani
sław Wronowski. Alexander Pawłowicz m. р. А по подписахъ пріятел- 
скихъ, такса выпіъ мянованыхъ шкодъ написана тыми словы: Tych 
tedy szkód wszystkich, w tej atestatiej położonych, taxa, iako na 
ten czas w mieście Korcu zboża przedawano, takowa była: żyta 
osmaczka po złotych pięć wzięto, tedy żyta w snopach kop dwa
dzieścia, kożda kopa dawała po osmaczce koreckiej miary, facit sum



ma złotych sto; ięczmienia osmak sześć, po złotych trzy, facit zło
tych ośmoaście; owsa osmaczek trzydzieście sześć, osmaczka po zło
tych dwa, facit złotych siedmdziesiąt i dwa, item owsa w snopach 
kop siedmdziesiąt, kożda kopa dawała po osmak dwie, in numero 
osmaczek sto czterdzieści, facit złotych dwieście ośmdziesiąt; mąki 
osmak dwie, osmakę rachuiąc po złotych pięć, facit złotych dzie
sięć; krup osmaczek dwie jęczmiennych, osmaka po złotych sześć, 
facit złotych dwanaście; rozmiaru rożnego, iako to: żyta osmak trzy, 
facit złotych piętnaście, pszenice osraak dwie, osmaczka po zło
tych sześć, facit złotych- dwanaście, ięczmienia osmaczek dwie, facit 
złotych sześć; słoniny połci cztery, po złotych sześć, facit złotych 
dwadzieścia cztery, masła fasek dwie, po złotych dwanaście, facit 
złotych dwadzieście i cztery, gęsi piętnaścioro, facit złotych pięt
naście; owiec trzydzieści, po złotych trzy, facit złotych dziewięć
dziesiąt; świni dziewięćdziesiąt brażnych, po złotych pięciu, facit 
złotych cztyrysta pięćdziesiąt; wieprzów karmnych siedm, po złotych 
piętnaście, facit złotych sto pięć; gorzałki kwart pięćset czterdzieś
ci, kwarta po groszy dwanaście, facit złotych dwieście szesnaście; 
żelaza we młynie, valoris złotych sześć' konia wzięto yaloris zło
tych ośmdziesiąt. У тое таксы подписъ руки подаваючой w te sło
wa; Alexander Wierzbowski. A na weryficatią i większy dowod tych 
wszystkich poczynionych szkód i krzywd w miasteczku Horodnicy, 
dla poprzysiężenia onycb, tuż, na urzędzie grodzkim owruckim, sta
wił wyszpomieniony comparens urodzonego pana Józepha Abrasze- 
wicza, podstarościego swego Horodnickiego, i sławetnych: Zienka i 
Stephana Poleszka, mieszczanów horodnickich, żądając u mnie, urzę
du, wydania onym rothy iuramentu, a tak ia, urząd, czyniąc dosyć 
prawu pospolitemu i woli proszącego, przy woźnym generale woje- 
wodstwa kiiowskiego, szlachetnym Janie Dedowiczu, przysięgę in eam 
iuramenti rotham wydałem, i w te słowa wykonali. Ja, Józeph 
Abraszewicz, podstarości Horodnicki, i my, Zinko i Stephan Polesz
ka, mieszczanie z miasteczka Horodnicy przysięgamy panu BogU 
wszechmogącemu, w Trójcy Świętej iedynemu, na tym, iż te wszy
stkie krzywdy i szkody w miasteczku Horodnicy, wysz mianowane, 
panu naszemu, tak we dworze, we winnicy, iako i w folwarku, przez 
Makuchę, pułkownika zaporozkiego, i kozakow iego są prawdziwie



i nieomylnie, in summa na złotych tysiąc pięćset trzydzieście i pięć, 
poczynione; na czym, iako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam pa
nie Boże dopomoż i niewinna męka Chrystusa pana; po wykonaniu 
której przysięgi idem wyszpomieniony comparens prosił, aby to 
wszystko do xiąg przyięto i zapisano było, co i otrzymał. Któraż 
to atestatia, per oblatam podana, iako i przysięga, przez wyszmia- 
nowane osoby wykonana, za podaniem i proźbą wyszmianowanego, 
a za przyięciem moim urzędowym, do xiąg grodzkich owruckich iest 
wpisana.

. Книга гродская овручская, записовая и поточная, № 3213, 
юдъ 1686—1687; листъ 43.

X X X V .

Жалоба дворянъ; Василисы и Григорія Дидковскихъ, на дворянъ: Пав
ла и Василія Дидковскихъ, о томъ, что они, съ помощію козаковъ изъ нолка 
полковника Данила, растаскали хлѣбъ, принадлежавши истцамъ 1686 Іірняб.

Рову тысеча шестсотъ осиъдесять шестого, месяца іюня ше
стого дня.

На урядЬ вгродскомъ, въ замку его королевское милости о в- 
руцвомъ, передомною, Яномъ Явубовскимъ, наместнивомъ кгрод- 
свимъ подстароства овруцкого и книгами нинетнёми, вгродсвими, 
овруцвими personaliter stanowszy urodzony imć pan Hrehory Did- 
kowski, swym i urodzonej jej mości paniej Wasiej Redcycowny Ba- 
zylowej Didkowskiej, w stanie wdowiem zostającej, matki swoiej 
imieniem, soleniter świadczył i żałośnie protestował się o to i w 
ten niżej mianowany sposob, przeciwko urodzonym ich mościom pa
nom: Pawłowi Szaralenkowi i Bazylemu Serhienkowi starszemu 
Didkowśkim, sąsiadom swym: iż ich mość obżałowani, niewie- 
dzieć skąd • zawiąwszy zły i nieprzystojny gniew i rankor prze
ciwko rodzicielce protestantis i samemu protestującemu, a nie mając 
żadnej praetensiej do protestantów rożnemi sposobami czyhał, aby



protestantów nie tylko substantiej, ale i zdrowia obżałowani pozba
wić mogli; jakoż i samym skutkiem wykonywają^ i do skutku umysł 
swoj przywodząc, w roku niniejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt 
szostem, upatrzywszy czas sposobny, gdy protestantes z praedestina- 
tiej boskiej chorobą byli nawiedzeni, substantiej swojej dojrzyć nie 
mogący przy barzo niesposobnym zdrowiu, uczyniwszy zmowę z ko
zakami pułku pana Dauiłowego, na ten czas w tejże wsi Didkow- 
cach na consistentiej zimowej zostającemi, rożnycb dniow, w tym
że miesiącu kwietniu, nabrawszy raden szerokich z domow swoich, 
zajeżdźaiąc stożek żyta, w którym było kop sześć, a kożda kopa 
dawała po osmak l 1/2» 2 osmaczka kożda na ten czas, iuxta tazam 
miary i targu narodyckiego, ѵаіогіз po złotych 8, na tychże rad- 
nach pomłociwszy, do domów swoich zaprowadzili, a owych kozakow 
z domów swoich gotowizną za ich pracę ukontentowawszy, te żyto 
na swoj pożytek obrucili, a protestantom, za reęuisitią braterską i 
przyiacielską przywrócić nie chcieli i nie przywrócili, (iako o tym 
atestatia ich mościow panów sąsiad i braci i pana setnika, anno 
praeseatis, duia siedmnastego aprila, podpisami w Didkowcach rąk 
stwierdzona, szyrzej w sobie opiewa); a i na tym niedosyć ieszcze 
maiąc, przed róźnemi ludźmi, na miejscach publicznych, ustawicznie 
odpowiedzi i diffidatie na zdrowie protestantów czynią i czynić nie 
przestaią, dla czego protestantes zdrowia swego nie są bezpieczni* 
Przez który to takowy swoj nieprzystojny postępek ich mość obża
łowani nie tylko pokoj braterski, sąsiedzki, ilo w iednej wsi miesz- 
kaiący, wzruszyli, ale winy, w prawie pospolitym surowie o tym 
opisane, na osoby i dobra swoie zaciągnęli, a protestantów do ruiny 
substantiej i do szkód na złotych 200 przywiedli i przyprawili; o co 
pomieniony comparens, imieniem matki swoiej, przeciwko wyszmia- 
nowanym obźałowanym, iterum atque iterum soleniter świadcząc i 
protestuiąc się, offiarował się o to wszystko prawnie w sądzie na
leżnym prawem czynić, zostawiwszy iednak salyę do melioratiej tej 
protestatiej, albo uczynienia inszej szyrszej, luboli też tej teraźniej
szej pozwami poprawienie i rozszyrzenie; a na ten czas prosił com
parens, aby teraźniejsza iego mości protestatia do xiąg niniejszych 
przyięta i zapisana była, co i otrzymał. Na miejscu imć pana Hre- 
horego Didkowskiego, iako pisać nie umieiącego, za oczewistą proz-



bą onego podpisuję się przy krzyżyku tym -f-, własną ręką protestanta 
napisanym, Jan Grywski.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3213, 
годъ 1686—1867\ лишь 140.

X X X V I.

Жалоба дворянъ, Павла и Василія Дядковскихъ на дворянъ, Васи
лису и Григорія Дидковскихъ, о томъ, что они, вмѣстѣ съ козакаии изъ 
полка полковника Данила, разграбили имущество и истязали женъ ист- 
цевъ и потомъ ихъ-же ложно обвинили въ воровствѣ. 1686. Іюня 7.

Року тысеча шестсотъ осмъдесятъ шостого, месяца іюня се- 
мого дня.

На урядѣ вгродсвомъ, въ замву его королевское милости 
овруцвомъ, передомною, Явомъ Явубовскимъ, наместнивомъ вгрод- 
скимъ подстароства овруцкого и книгами нинепіними, вгродскими, 
овруцвими personaliter stanąwszy urodzony imć pan Paweł Didkow- 
ski, swym i urodzonej paniej Didkowskiej, małźąki swej, i urodzo
nych ich mościow patiów: Bazylego i Teresy Baranowskiego Did- 
kowskich, małżąkow, imieniem, soleniter a prawie z płaczem prote
stowali się przeciwko urodzonemu iego mości panu Hrehoremu Did- 
kowskiemu, synowi, i urodzonej imć paniej Wasiej Redczycownie Ba
zy lowej Didkowskiej, w stanie wdowim zostaiącej, matce, o to i w' t
ten niżej mianowany sposob: iż ich mościowie obżałowani, zawziąw- 
szy zdawna rankor niechętny przeciwko protestantom i szukaiąe 
różnych okasiej i sposobów, aby protestantów zniszczyć i do niesła
wy przyprawić mogli, iakoż i samym skutkiem wykonywaiąc, w ro
ku niniejszem, tysiąc sześć set ośmdziesiąt szóstym, podczas stano
wiska kozakow, pułku pana Daniła, wojska iego królewskiej mości 
zaporoskiego, rzeczeni obżałowani śmieli i ważyli się protestantów 
teraźniejszych spotwarzyć, iakoby zboża iakoweści z kozakami obża- 
łowanych młócić mieli i na swój pożytek obracali; a co największa, 
gdy protestantes, zostaiący w takowej oppressiej ratione honorów 
swych szlacheckich, i, aby dalszej nieponosili na urodzeniu swoiem



tudzież i honorach zmazy i calumniej, radzi nie radzi, iuż i z do- 
mow swoich, od żon i od dziatek uchronić się do futorow swoich 
musieli, szczegulnie zdrowie swoie, iako przed nieprzyiacielem, uno
sząc, tej będący nadzieie, że przynamniej małźąki i dzieci protes
tantów będą w zwyczajnej, szlacheckiej, w domach swoich, obser- 
wantiej, obżałowani, nie respectuiąc bynamniej na prowo pospolite 
i na stan białogłowski, szlachecki, obudwuch małżonek protestantium- 
panią Bazylowę, i panią Pawłowę Didkowskich, informowawszy set
nika, tam stoiącego, baturyńskiego, w niewolę i do więzienia nie: 
słusznego gwałtem pobrać roskazali i szlachcianki potsciwe, miasto 
kłody, między żerdzi w płot wsadzali; a gdy się, iako nic niewinne 
szlachcianki i takowej oppressiej niepodległe, wypraszały się, onych 
tenże pan Hryhory Didkowski, z poduszczenia matki swoiej, z ko
zakami, obudwuch małżonek: Bazylego i Pawła Didkowskich, obu
chami po plecach bili poty, aż nogi swoie żony protestantów między 
żyrdzi włożyć musieli, tamże ciasno te żyrdzi na nogach wiciami 
skręciwszy, przez całe dwa dni i dwie nocy, na dishonor i contempt 
stanu białogłowskiego, szlacheckiego i na pośmichowisko trzymali, i 
ledwie za uproszeniem godnych sąsiad, (ach niestetyż) wypuścili; a 
podczas takowego więzienia, zbicia, dręczenia obżałowani z tymiż 
kozakami z domów i komor protestantium wzięli: napierwej u pa
na Pawła Didkowskiego: pasów czercowych dwa, valoris złotych 12; 
szablę, yaloris złotych 8; pieniędzy złotych 4 dobrej monety; chu
stek 3 zapołoczą zatykanych, yaloris złotych 2 i groszy 15; chust 
męskich par 2, yaloris złotych 4; formę do cztyrech sztuk strzelby 
na kule, yaloris złotych 3; a u pana Bazylego: rucznicę z prochow- 
nicą, yaloris złotych 18; pieniędzy gotowych złotych 21; sieć, ze 
wszystkim osadzoną, yaloris złotych 15, yiolenter zabrali i z tymiż 
kozakami w paj równy podzielili; nadto grunta protestantium pod 
siebie obżałowani niesłusznie zabieraią, przechwałki i różne odpo* 
wiedzi iawne i publiczne na protestantów, obiecuiąc onych nieży- 
wić, czynią i czynić nie przestaią, iako protestantów doszło wiedzieć, 
że obżałowani iakowąści mniemaną attestatią, pisarza kozackiego 
ręką pisaną, na zmazanie honoru szlacheckiego i protestatią w gro
dzie niniejszym obżałowani na teraźniejszych protestantów zanieśli; 
de nulitate onych i o to wszystko teraźniejszy comparens, aby żad



nej wagi i waloru u żadnego prawa i sądu nie mieli, iterum atque 
iterum, nomine wysz mianowanych protestantów, przeciwko obźało- 
wanym protestuie się i reprotestuie, offiaruiąc się o to w prawie 
należnym nie zaniechać, salve jednak wszystkim generaliter żałują
cym, do poprawienia tej protestatiej, zostawiwszy, albo pozwami 
onej rozszyrzenie, gdy tego prawna potrzeba będzie ukazywała; na 
ten czas prosił tenże protestans, aby ta teraźniejsza protestatia do 
xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich przyięta i zapisana była, co 
i otrzymał- Imieniem intro mianowanych osob podpisuię się Tho- 
masz Baranowski.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, М 3213, 
годъ 1686—1687; листъ 141.

X X X V I I .

Жалоба отъ имена подстолія кіевскаго, Степана Трипольскаго, на 
дворянъ; Мартына, ѲеоФилу и Константина Радзимиыскихъ, о томъ, что 
они съ отрядомъ слугъ и нанятыхъ козаковъ ворвались въ имѣніе Три
польскаго, село Ласки, овладѣли имъ, ограбили дворъ и истязали семію 
управляющего, удалились-же только вслѣдствіе ссоры происшедшей между 
ними и козаками. Факты эти подтверждаются свидѣтельствомъ вознаго. 
1687. Генваря 9.

✓

Року тысяча шестсотъ осмдесятъ семого, месяца генваря де
вятого дня.

На урядѣ кгродсвомъ, въ замку его королевское милости 
овруцкомъ, передомною, Яномъ Якубовсвимъ, наместнивомъ кгрод- 
свимъ подстароства овруцкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овруцкими, personaliter stanąwszy urodzony imć pan Alexander Źan- 
kiewicz, sługa i podstarości urodzonego imć pana Stephana Trypol- 
skiego, podstolego woiewodstwa kiiowskiego, imieniem tegoż iego moś
ci pana swego i swoim, także imieniem urodzonej iej mości paniej 
Anastazyiej Niemścianki Alexandrowej Żankowskiej, małżąki swoiej, 
zbitej, zekrwawionej przez osob niżej mianowanych, przeciwko uro
dzonym ich mościom panom: Marcinowi i Theophili Łaskownie Ra-



dzimińskim, małźąkom i synowi ich mościów, iego mości panu Kon
stantemu Radzimińskiemu, także przeciwko czeladzi ich mościow rę- 
kodajnym i kozakom, na uczynek niżej mianowany, człowieka do 
dziesiątka, umyślnie zebranym i zaciągnionym, samymże ich moś- 
ciom panom Radzimińskim, małżonkom i synowi ich mościów wia
domym i znaiomym, których lubo teraz protestans tu nie specifikuie, 
iednak w dalszym postępku prawnym za wyrażonych mieć zechce, 
żałośnie opowiedał, świadczył i soleniter protestawał się o to i w 
ten niżej opisany sposob: iż co niegdy zeszły urodzony imć pan Fe
dor Łasko, wojski bracławski, ku pilnej potrzebie swoiej pożyczyw
szy i odebrawszy u zeszłego niegdy urodzonego imć pana Fedora 
Trypolskiego, rodzica iego mości pana Stephana Trypolskiego, pod- 
stolego kiiowskiego, pana protestantis, pewną i gotową summę pie
niędzy, trzy tysiące złotych polskich, i w tej mianowanej summie 
części swoie własne, dobra dziediczne, w woiewodstwie kiiowskim a 
powiecie owruckim, we wsi Łaskach leżące, o dwie mile od miasta 
Owrucza, prawem zastawnym, rokiem trzecioletnim w zastawę puś
cił, i zapis zastawny, według prawa napisany i sprawiony, na to 
dał, i według zapisu, przez woźnego i dwuch szlachciców w poses- 
sią zastawną pomienione dobra, ze wszystkiemi poddanemi i wszela- 
kiemi przynależnościami podał, aż do wykupna i oddania spełna 
pomienionej summy, zapisawszy się tymże zapisem zastawnym przez 
potomków swoich, w dzierżeniu pomienionych dóbr przeszkody, trud
ności i impedimentu żadnego nie czynić, i owszem, od wszelakich 
przeszkód i impedmentów prawnych i nieprawnych; na pomienione 
dobra zastawne zachodzących, bronić, i swym własnym kosztem ewin- 
kować, iako o tym pomieniony zapis zastawny i posessia, do tego 
zapisu refferuiąca się, szyrzej w sobie opisuią; których dóbr zastawnych, 
według pomienionego zapisu, przerzeczony, niegdy zeszły imć pan 
Fedor Tr у polski, rodzic imć pana podstolego kiiowskiego, obiąwszy 
te dobra w roku tysiąc sześć set cztyrdziestym pierwszym, aż do 
zgonu życia swego spokojnie trzymał i zażywał, a to ieszcze przed 
zaczęciem incursiej kozackiej i rebelliej chłopskiej, a potym, po róż
nych transactiach woiennych, pan protestantis, imć pan podstolikiiow-* 
ski, iako w łasny syn po rodzicu swoim te pomienione dobra zastaw
ne obiął, w których dobrach, za obięciem iego mości, kilką podda-;



nych ieno było, bo przez kozaków, tatarów i przez różnych woien- 
nycb ludzi spustoszono, i iuż pan protestanta, imć pan podstoli kiiow- 
ski, za dzierżenia swego zciągnął i osadził poddanych do dziesiątka, 
na ostatek i dziedzicznego poddanego swego, z dobr swoich dzie
dzicznych, tamże w Łaskach osadził, i onych, zawsze przychęcaiąc 
icb, wołami i zbożem zapomagał, z których dobr zastawnych, od 
obięcia pana protestantis, nie tylko żeby intrata, summie correspon- 
duiąca, wychodziła, ale i dziesiątej części z tych dobr pan prote
stanta nie miał i teraz nie ma; teraz dopiero przerzeczeni ich mość 
panowie Radzimińscy, małżonkowie, i syn ich mościów, nescitur quo 
praetextu, interessuiąc się do dobr pomienionych, a nie respektując 
nic na prawo pospolite i na winy w niem opisane nic nie dbaiąc- 
nie oddawszy summy pomienionej według zapisu, ieśliby do dzie
dzictwa dobr należeli, roku teraz minołego, tysiąc sześć set ośmdzie
siąt szostego, miesiąca decembra trzydziestego dnia, miasto evictiej 
od inszych, sami ich mość przerzeczeni panowie Radzimińscy, mał, 
żonkowie i syn ich mościów, z czeladzią swoią, mocno gwałtem na 
pomienione dobra zastawne, we wsi Łaskach, naiachali, u podda
nych zastawnych postawali, posłuszeństwo poddanych na siebie ode
brali i pann protestanta do robot chodzić poddanym zabronili, sie
bie samych i konie poddanym sustentować usiłuiąc, czyniąc expulsią 
z pomienionych dobr zastawnych, odzywaiąc się z tym: «że i dwor 
w prędkim czasie od imć pana podstolego kiiowskiego odbierzem ze 
wszystkim, bo iesteśmy dziedzicowie>; iakoż ich mość obwinieni, 
naradziwszy się na to z sobą dobrze, aby i dwor pomieniony ode
brać, sam imć pan Radzimiński odiecbał z Łasków na Wołyń, a 
imć pani Radzimińska z imć *panem synem swym, przybrawszy i 
zaciągnąwszy sobie na pomoc kozaków do dziesiątka, z któremi, 
roku teraźniejszego, tysiąc sześć set ośmdziesiąt siodmego, miesiąca 
ianuarii osmego dnia, podpiwszy sobie dobrze, sama imć pani Ra
dzimińska z kozakami pieszo, a imć pan syn iej mości ńa koniu, z 
pistoletami, na dwor pana protestantis armatno, z strzelbą ognistą 
i innym orężem, do wojny sposobnym, we wsi Łaskach mocno gwał
tem napadszy, we wrota strzelali z rusznic, z pistoletów; na prote
stanta odpowiadać, zabiciem grożąc, a gdy protestans, to słysząc i 
widząc, że iuż wrota odbiiaią, a, chroniąc zdrowie swoie, furtą, w.



tył dworu, na koniu uiechał, małżonkę i dziatki swoie we dworze, 
w izbie zostawiwszy, tamże ich mość obwinieni, włomawszy się w 
dwór, protestanta szukali, drzwi do sieni, do izby powybiiawszy, 
postrzelawszy, komory poodbiiawszy, po komorach wszędy obszu- 
kawszy, aby, onego znalazszy, nieżywić, a nieznalazszy protestanta, 
czeladź dworną, parobków, pastuchów, białychgłow wszystkich po
ro zganiali, a żnalazszy w izbie małżonkę protestanta, nie respectuiąc 
na stan onej szlachecki, a ile białogłowski, oną złaiawszy, zesro- 
mociwszy, na uczciwim (sic) szczypiąc, płazami, szablami, kańczuka- 
mi niemiłosierdnie zbiwszy, zekrwawiwszy i ledwie co żywo zosta
wiwszy, z izby wywlokszy i ze dwora, za wrota wypchnęli, a potym, 
znówu do dworu wziąwszy, w prywatnym więzieniu pułtora dnia 
trzymali, głodem karmili, stanowi szlacheckiemu nieprzystojne wy
stępki wyrządzali, dziatki małe protestantowe przestraszywszy, tam
że, za nią, ze dworu, za wrota powyrzucali, potym, w osobliwym 
budynku nalazszy miody, gorzałki, piwa, które napitki na przyiazd 
imć pana podstolego kiiowskiego przygotowane byli, kazali sobie do 
izby czeladzi i tymże zaciągnionym kozakom nosić, i pić poczęli, 
tryumfuiąc sobie, że dwor ze wszystkim dostatkiem odebrali, a, nie 
ukontentowawszy kozaków miodem i piwem, tedy imć pan Konstan
ty Radzimiński kazał ceber gorzałki natoczyć i z miodem przasnym 
sycić i kłócić dla kozakow, i sam z niemi pił; tamże piiąc, wielkie i 
nieznośne szkody czynili, szkatułę protestantową rozbiwszy, pieniądze, 
które protestans miał z intraty ze wsi Skorodnego i z inszych majęt
ności wybrane i za miody poprzedane, dobrej monety złotych ty
siąc, wzięto; w tejże szkatule regestra różne, kwity poborowe i po- 
dymne, i inne pisma potrzebne pobrano, skrzynię protestantową 
odbito, w której wzięto: spódnicę sztametową goździkową, drugą 
zieloną harasową, barokę (sic) czarną francuskiego sukna, płótna, 
pułsetkow dwa ciękiego, i inszego ochędozstwa płóciennego nie ma
ło zabrano, pościel protestantową pozwlekano, a insze poduszki szab
lami posieczouo i pierze na ziemię powysypywano i wiele szkód, tak 
samemu imć papu podstolemu kiiowskiemu, iako i protestantowi na- 
czyniono, a gdy, za daniem wiedzieć przez protestanta, ich mość pa
nowie: Jan i Ostaphi Trypolscy i imć pan Pawsza, o takowym najez- 
dzie na dwor imć pana podstolego kiiowskiego, gdzie wespół z pro-
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testantem, tegoż wysz mianowanego dnia, używszy z sobą imć patia 
Władysława Brańskiego i imć pana Jana Morranowskiego, do Łas
ków, do ich mość panów Radzimińskich, do dworu imć pana pod- 
stolego kiiowskiego przyiechali, i, zastawszy ich mość obwinionych 
we dworze z czeladzią i z kozakami piiących, ich mościom po przyja
cielsku perswadowali, aby się mogli animować w zawzięciu swym 
przeciwko imć panu podstolemu kiiowskiemu i protestantowi, ale się 
prawem chcieli kontentować, ieśli ktot komu co winien, a nie odpo- 
wiedaiąc na zdrowie protestanta i takowych szkód i ruiny nie czynić 
we dworze; niesłuchaiąc ich mość obwinieni żadnej mowy ani per- 
suasiej przyiacielskiej, do protestanta zaraz z pistoletów strzelać po
czął, krzyknąwsży na kozaków, aby bili, strzelali, a najbarziej pro
testanta aby nieźywić; widząc tedy takową zawziętość imć panowie 
Trypolscy, imć pan Pawsza, oświadczywszy to ich mościami, z sobą 
maiącemi, tak naiazd gwałtowny na dwor i szkody tak wielkie, z 
confusią odiechać musieli; po odiezdzie zaś ich mościow panów Try- 
polskich i imć pana Pawszy także i protestanta, kazała sobie imć 
pani Radzimińska i tłumok z pościelą do dworu przynieść, którą 
przyniósł poddany Kiryk; a gdy iuż było w noc godzin trzy, tedy z 
temiż zaciążnemi kozakami obwinieni, powadziwszy się między sobą , 
pohałasowali się, czyli też pobili, od którycb wprzód sama imć pani 
Radzimińska, do gospody na wieś po nocy poszła, a po tym i imć 
pan syn iej mości, od zaciążnych swoich kozakow, ze dworu, tamże 
na wieś od nich ustąpił, odszedszy konia we dworze, pistoletów, 
szabli, kulbaki, tłumoka, pościeli i puzderka, czyli skrzyneczki; gdzie 
obaczywszy kozacy, że sami tylko we dworze zostaią, naczyniwszy 
wiele szkody, i co chcieli, to sobie z komor, nagradzając sobie odwa
gi, brali; napitki wszystkie na ziemie powypuszczano, i tak sobie 
dobrze kozacy zaciężni nagrodziwszy, w swą drogę poszli, a gdy 
nazaiutrz obaczył protestans, że we dworze iuż hałasów nie masz 
i nikogo w nim nie widać, wiechał do dworu, znalazszy wszystkie 
komory, tak ze zbożem, iako i z leguminą poodbiiane, wszystko 
popsowano, zboże porozsypywano, połcie, sadła, masła, syry i insze 
skromne legumina, wszystko pobrano i wiele szkód nieznośnych na- 
czyniono, gdzie we dworze i konia zastał w sieniach uwiązanego, 
którego konia, ze wszyskiemi rzeczoma,, to iest z uzdeczką, kulbaką



bez troków, z poduszką, haftowaną, karmazynową, starą, z olstrami, 
iedno olstro bez kapturka, wojłokiem starym pielśnianyin, poszarpa
nym, płutnem podszytym, z starą skurką, pistoletów para krzoso- 
wych szable w oprawie starej bez kaptui'ka i ukowki niżnej, z pas
kami rzemiennemi, szkatułę zamkniętą, korporał z pokrowcem ki- 
tajczanym i tłumok błękitny, paklakowy, stary z pościelą, to ieSt: 
poduszek dwie, iedna bez poszewki poduszka i piernat ieden, rog 
kozacki bez prochu i pasa, w grodzie tutejszym praesentowawszy, 
w seąuestrze urzędowym zostawił; przez który to takowy niesłusz
ny, nieprawny, a prawie gwałtowny postępek, ich mość przerze- 
czeni obwinieni prawo pospolite zgwałcili, winy prawne, uczynkowi 
temu godne, na dobra i osoby swoie zawzięli i zaciągnęli, zapisowi 
zastawnemu sprzeciwili, ieśli by podeń podpadali i do dobr należeli, 
i w zakład, w zapisie zastawnym założony, trzech tysięcy złotych 
polskich popadli i szkód, za tym gwałtownym naiazdem i expulsią, 
na trzy tysiące złotych polskich panu protestantis nanieśli i naczy- 
nili, nie includuiąc w to tysiąca złotych, w szkatule protestanta, 
w dobrej monecie wziętego, także i protestanta do szkpd niema
łych przy wiedli. i • przyprawili, którę szkody czasu prawa przez pro
testanta regestrem albo pozwem liąuidowane będą; n co wszystko, 
iako się wyżej pomieniło, protestans, imieniem wysz rzeczonego imć 
pana swego, także swym i małżonki swej imieniem, iterum atque 
iterum protestowa wszy, tegoż przerzeczonego iego mpśei pana swego 
i siebie samego z małżąką swoią z ich mościami mianowanemi obwi- 
nionemi, w sądzie należnym prawnie czynić ofiarował., wolną iednak 
melioratią do uczynienia o to szyrszej protestatiej, albo czasu prawa 
pozwami tej rozszyrżenie, in ąuantum by tego potrzeba prawna uka
zywała, zostawiwszy. A na dowod tego wszystkiego, stawił woźnego , 
generała woiewodstwa kiiowskiego, wołyńskiego, bracławskiego i 
czernihowskiego, szlachetnego Jana Kożuchowskiego, który w moc 
wiernej, prawdziwej i skutecznej rellatiej swoiej, zeznał temi słowy, 
iż on, roku teraźniejszego, tysiąc sześć set ośmdziesiąt siodmego, 
miesiąca ianuarii dziewiątego dnia» maiąc przy sobie stronę szlachtę, 
ludzi wiary* godnych, urodzonych panów: Pawła Niewiadomskiego i 
Stanisława Dembowskiego, był na sprawie i potrzebie, (z przydania 
mego urzędowego) we wsi Łaskach, w woiewodswie kiiowskim, a



powiecie owruckim leżącej, urodzonego imć pana Stephana Trypol- 
skiego, podstolego woiewodstwa kiiowskiego, a residentiej na ten czas 
i mieszkaniu urodzonych panów: Alexandra i Nastaziej Niemszczan- 
ki Żankiewiczow, małżonków, gdzie bywszy, widział i oglądał dwor 
spustoszały, okna powycinane, ściany, tak w izbie białej, iako i pie
karni posieczone i szablami porąbane, i z strzelby postrzelane; któ
rych postrzałów kulowych z strzelby we drzwiach i w ścianach na
liczył szesnaście, a sieczonych szablami i bez liczby, tamie widział 
w izbie skrzynie i szkatułę poodbiiane, pierze po izbie porozsypy- 
wane, piernaty bez powłok, i poduszki po ziemi walaiące się, i ko
mory i szpichlerz itidem poodbiiane, zboża rożne porozsypywane, 
które świnie błąkaiące się pyskami gmyrzały i iedli, i inszych nie 
mało szkód, iako się wyżej w protestatiej pomieniło, mienił być 
pan Żankiewicz poczynionych przez urodzonego imć pana Konstan
tego Radzimińskiego i pomocników onego, z roskazania własnego 
ich mościow panów: Marcina i Theophili Radzimińskich, małżonków, 
ojca i matki iego mości; praw i dispositii różnych i kwitów pobo
rowych przy tej wiolentiej zabrano; tudzież widział imć panią Żan- 
kiewiczową, w priwatnym więzieniu od ohżałowanych zatrzymaną, 
którą z szlachtą pomienioną prawnie przyaresztował, co wszystko 
pn, pomieniony woźny, tąż szlachtą, przy sobie będącą, oświadczyw
szy co widział i słyszał, ztamtąd powróciwszy, tę swoią, tak a 
nie inaczej prawdziwie zeznał rellatią, prosząc, wespół z protestan
tem, aby tak protestatia, iako i woźnego rellatia, do xiąg przyięte 
i zapisane były; co i otrzymał. Alexander Żankiewicz.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3213, 
іодъ 1686 - 1637: листъ 392. #'  ѣ



Объявленіе оті> имени козацкаго полковника, Данила Федоровича, о 
томъ, что дворяне: Михаилъ Скалковскій и Маріянна Яницкая, помимо 
его воли и безъ его вѣдома наняли нѣсколько козаковъ изъ его полка 
для учиненія заѣзда и грабежей въ селѣ Максимовичахъ 1687, марта 22.

Рову тысеча щестсотъ осмъдесятъ семого, месяца марца двад
цать второго дня.

На урядѣ кгродсвомъ, въ замву его королевсвое милости овруц- 
вомъ, передом ною, Яномъ Явубовсвимъ, наместнивомъ вгродсвимъ 
подстароства овруцвого и книгами нинешними, кгродсвими, овруц- 
вими, stanąwszy oczewiście urodzony pan Szczęsny Swirski, imie
niem imć pana Daniła Fedorowicza, pułkownika iego królewskiej 
mości wojska zaporoskiego, przed urzędem niniejszym, grodskim, 
owruckim świadczył, manifestował się o to, iż, co urodzony imć pan 
Michał Skałkowski i pani Marianna Mierzwińskiego Stanisławowa 
Janicka, za iakimści prawem, sobie służącym, przybrawszy do siebie 
i przenaiąwszy kozakow kilku z pułku pomienionego pana pułkowni
ka, bez wszelkiej wiadomości i namniejszego roskazu. tegoż rzeczonego 
imć pana pułkownika, w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset ośmdzie
siąt siódmym, w miesiącu marcu, z temiż wysz rzeczoneaii kozaka
mi, do siebie, dla assystentiej zaciągnonemi i naiętemi, do wsi Maxy- 
mowicz tu, w woiewodstwie kiiowskim, a powiecie owruckim leżą- 
cey, przyiechawsży, iakoweś exorbitantie, pobraniem miodow, wołow 
i innych rzeczy w dobrach tych urodzonego imć pana Wojniłowicza, 
podstolego Słonimskiego, poczynili, iako tedy bez woli, wiadomości i 
roskazania .namniejszego od imć pana pułkownika rzeczonego, koza
cy tam byli z pomienionemi osobami, tak natychmiast pomieniony



manifestuiący, imieniem pomienionego imć pana pułkownika, aby przez 
to iakowej trudności i turbatiej nie miał i nie ponosił na potym od 
kogo, postrzegaiąc całości w tym onego, manifestował się; owszem 
tenże imć pan pułkownik do tychże kozakow, na consistentiej w 
Maxymowiczach stoiących, przez wyszrzeczonego pana Skałkow- 
skiego i pana Taszewskiego od siebie pisał i powagą urzędu swego 
pułkowniczego przykazał w karcie pisanej, aby się kozacy do żod- 
nych spraw szlacheckich nie interessowali, iako karta, w tej materiej 
pisana i tuż na urzędzie grodzkim, owruckim produkowana, świad
czy; o to wszystko manifestował się i świadczył, że się tak działo, 
i prosił tenże manifestujący, aby to do act grodzkich, owruckicb, ta 
manifestatia przyjęta i zapisana była, co i otrzymał: Szczęsny 
Świrski.

Kuma гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3213, 
годг 1686—1687', листъ 418 на оборотѣ.

X X X I X .

Жалоба дворянина Михаила Скалковскаго на козацкого полковни
ка, Данила Федоровича о томъ, что козаки его напали на домъ Скал
ковскаго, истязали его жену и ограбили его имущество 1687, апрѣля 28.

Року тысеча шестсотъ осмъдесятъ семого, месяца ап рил я двад
цать осмого дня.

* •

На урядѣ кгродсвомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомыою, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ 
подсгароства овруцкого и книгами нинешними, кгродскими, овруц- 
кими, stanąwszy ocźewiście urodzony imć pan Michał Skałkowski, 
swym i małżonki swoiej imieniem, iako ieno mógł przed actami 
grodskiemi owruckiemi stanąć, tak zaraz na przeciwko imć panu 
Daniłowi Fedorowiczowi, pułkownikowi wojsk iego królewskiej moś
ci zaporozskich, żałośnie świadczył i opowiedał się o to, iż pomienio
ny imć pan pułkownik, nie uważaiąc na prawo i artykuły wojskowe, 
także i listy iaśnie wielmożnych ich mościow-panów hetmanów ko
ronnych, które żadnego z ludzi krzywdzić, ani coufuzyią^karmić nie 
każą, kozakom swoim, subordynawawszy, aby wolą i roskazanie obwi-



nioDego wypełnili, onym surowo przykazawszy, na manifestanta z 
małżąnką onego, we dworze we wsi Żerewie mieszkającego, nasłał 
w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt siódmym, dnia dwu
dziestego piątego marca, bez żadnej najmniejszej dania okazyiej sobie od 
manifestanta, tam tedy.zesłani kozacy, z roskazania pomienionego imć 
pana pułkownika, naiechawszy na dwor i residentią na ten czas ma
nifestantów, a nie zastawszy samego manifestanta w domu, który o 
swoich inszych potrzebach odiechał, małżonkę tylko sąmą manife- 
stantis, tamże zaraz, bez wszielkiego respectu na stan białogłow- 
ski szlachecki, pomienieni kozacy małżonkę manifestantis słowami 
uszczypliwemi zelżywszy i zesromociwszy, nic sobie niewinną bili i 
hałasowali i iako onym się podobało znęcali się, na ostatek, postron
kiem wziąwszy za szyię, po wsi, iako złoczyńcę iakiego, wodzili, i 
tamże, przy tym naiechaniu, w tymże dworze, już wyprowodziw- 
szy małżonkę manifestantis, pieniędzy dobrą monetą złotych ośmdzie
siąt, w izbie, .pod poduszkami w łużku i klacz, szerścią drofiatą, 
ze zrzebięciem, złotych pułtrzecia sta manifestanta kosztuiącą, w spo
sób niesłusznej i bezprawnej zdobyczy zabrawszy, to wszystko do po
mienionego obwinionego, pana Daniła, pułkownika swego, do mia
steczka Iwankowa zaprowadzili i panu pułkownikowi swemu odda
li, a małżonka manifestantis, od tak nieznośnego zbicia i postursania, 
leżeć i kalekować czas niemały musiała, który razów sinych, bitych, 
co znaczniejszych po ciele, w liczbie iedenaście, zadali; sam zaś ma- 
nifestans, dla odpowiedzi, i przechwałek, i czyhania przez kozakow 
na zdrowie swoie z roskazu pana pułkownika, czas niemały, aż do 
wyścia kozakow, unosząc zdrowie, po rożnych miejscach tułać 
się musiał; przez który takowy swoj nieprzystojny postępek pomie- 
niony obwiniony, pan pułkownik, przeciwko prawu i artykułom woj
skowym wykroczył, protestanta do szkód niemałych przywiódł, o co 
wszystko protestans, iteratis vicibus przed urzędem manifestowawszy 
się, declarował się o to w sądzie należnym wojskowym czynić nie za
niechać; a teraz prosił, aby ta onego manifestatia do xiąg przyjęta 
i zapisana była, co i otrzymał: Michał Skałkowski.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, Л' 3213, 
годъ 1686—1687; листъ 424.



Счетъ контрибуцій, взатыхъ козаками полка Данила Федоровича 
съ жителей мѣстечка Хабна и прилежавшихъ къ нему селъ, имѣнія 
дворянина Станислава Бржескаго; также перечень насилій произведен- 
ныхъ тѣми-же козаками въ томъ-же имѣніи. 1687. Мая 26,

Року тысеча шестсотъ осмъдесятъ семого, месяца мая двад
цать шестого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскямъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овъруцкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овруцкими, stanąwszy oczewiście imć pan Andrzej Lubowicki, swym 
i urodzonych ich mościow panów: Stanisława i Maryanny Lubowic- 
kiego Brzeskich, małżonków, imieniem, świadczył i protestował 
przeciwko panu Daniłowi Fedorowiczowi, pułkownikowi wojska za
poroskiego i kozakom onego, setni niżej mianowanych, względem 
nieznośnych szkód i krzywd poddanym, w miasteczku Chabnym i 
wsiach: Minkach i Swiatockich, mimo wolą wyraźną i list ochronny 
jaśnie wielmożnego imć pana hetmana wielkiego koronnego poczy
nionych, które się niżej wyrazili w ten sposob: Regestr szkód, któ
re, tak sam, iako i kozacy porobili, z pułku Daniłowego, w roku 
tysiąc sześć set ośmdziesiąt szóstym. Setni Kirylczatynej, i setni Hryć- 
kowej, anno millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo: na koreń 
Orlańskiego, wieś Swiatockie wydało: owsa osmak puł iedenasty, 
miary narodickiej osmaka po złotych trzy i groszy sześć; na koni 
dwa, siana wozow dwadzieścia i pięć,, rachuiąc woz po złotych trzy; 
chust białych wydali par pułczwarty; butów nowych par dwie, zło
tych sześć; pieniędzy złotych sześć i groszy piętnaście; co pamiętaią



poddani, na tiutinny i na prochy złotych dziesięć; woz ze wszystkim, 
z chomątem nowym, podoskowany, złotych dziesięć; na sadło złotych 
cztyry i groszy ośmnaście: do obozu sucharów osmakę iednę, mąki 
żytnej czetwerikow dwa, hreczaney czetweryk ieden, iagieł czetwe- 
ryk ieden, soli husek ośmdziesiąt, miodu kwart cżtyry; na sotnika 
wydali pieniędzy groszy dwadzieścia i cztyry; przez całą zimę kar
mili: w dzień mięsny—mięsa po razy cztyry i prosiąt, w dzień pośny 
—ryby, miod, olej, bez tego, ani obiadu, ani południa, ani wieczerzy 
nie było. Hryćkowej sotni a korenia Moskalowego wydali: na sadło i 
woz złotych sześć; za siekierę groszy dwadzieścia i cztyry; na dzie
gieć groszy ośmnaście; pieniędzy osobliwie groszy ośmnaście; nawło- 
czebne: sucharów osmaczka iedna, mąki żytnej czetwerykow dwa, 
hreczanej czetweryk ieden, krup hreczanych czetweryk ieden, soli 
husek ośmdziesiąt; iedzenie iednakowe, co i pierwszych. Na koreń 
Orlańskiego miasteczko Chabno wydało: za sadło złotych ośmnaście, 
na kozakow dwunastu boroszna wszystkiego rożnym zbożem osma- 
czek dwanaście, soli husek dwadzieścia cztyry, wozow nowych trzy 
z chomątami i ze wszystkim, złotych trzydzieści, kosę iednę, rydel 
ieden, na dziegieć groszy pięćdziesiąt i ośm, pieniędzy na Boże na
rodzenie na gorzałkę—złotych cztyry i groszy sześć; z osobna setni
kowi belec miodu—złotych sześć; pieniędzy złotych cztyry. Samemu 
panu pułkownikowi Daniłowi miodu puł belca, złotych trzy; item te
muż kwart trzy, pieniędzy złotych cztyry i kunica; na koszule złotych 
trzydzieście i sześć i butów par dwanaście, złotych trzydzieści i sześć, 
osobliwie szwiec swoim rzemieniem musiał kożdemu przyszywać buty i 
naprawiać, nie tylko w miasteczku stoiącym, ale i ze wsiów przychodzą
cym. Na tenże kureń: owsa osmaczek trzydzieści na koni sześć, osmaka 
po złotych trzy, siano wozow pięćdziesiąt, rachuiąc woz ieden po złotych 
trzy. Sam pułkownik razów był cztyry we dworze, kazał sobie szpiech- 
lerz odbić i owies sypać przed konie i drugi owies młócić, ieść ka
zał dawać dostatkiem, ryb co było do obozu nagotowano, iedne poied- 
li, a drugie kazał pobrać, wieprza karmnego z karmnika wziąć kazał, 
zesławszy atamana, i do Jwankowa zaw ieziono, yaloris złotych dwa
dzieścia, w tymże dworze więto u mieszczanina iednego: owsa osmakę 
iednę, atamanowi osobliwie złotych cztyry; za podstarościm się iego 
mość pan pułkownik sam z obuchem we dworze gonił, że mu praesento-

18



wał uniwersał ochronny iaśnie wielmożnego imć pana hetmana wiel
kiego koronnego, podwody, w sam czas roboczy, aż do Cudnowa 
musiały chodzić, przez co wielka szkoda w robocizuie, i intracie 
pańskiej, iako i poddanym ubogim, gdyż nie rychło woły powracali, 
a drugie i po dziś dzień poprzepadali, to iest wołów cztyry, woł 
ieden bo złotych trzydziestu; teraźniejszej zaś consistentiej, przy su
rowym i groźnym uniwersale iaśnie wielmożnego imć pana hetmana 
wielkiego koronnego, gdy mu podstarości uniwersał praesentował w 
tymże dworze, tedy go cisnął po stole, aż na ziemię spadł, tamże, 
czy z kozakow który, czy sam pan pułkownik, przy samej pieczęci no
gą nastąpił, i tak, iako wzwysz napisano, kazał sobie wszystkiego 
w brod dawać, iako i tak rok (sic), i tak sobie postępował. Jeź
dził potym do niego podstarości, prosząc go, aby kozakow nie stawiał, 
do wiózł mu pokłonu: miodu belec, valoris złotych sześć, item pienię
dzy złotych dwa, drugą razą odwiozł lisa i sarnę i sotnikowi z osob
na dał złoty ieden i groszy sześć, którego koreń w miasteczku stał, 
upraszał tedy, aby kozacy byli sprowadzeni, których stało ośm, pow
tórnie dwanaście, strawili owsa osmaczek dwadzieścia i cztyry i czet- 
werykow trzy, rachuiąc osmakę po złotych trzy, a osobliwie pieniędz
mi złoty ieden i groszy sześć, siana wozow pięćdziesiąt i cztyry, 
woz po złotych trzy ieden rachuiąc i iedli, co potrzeba była, tak 
tak rok, iako i tej zimy, bez mięsa na obiad, na południe i na wie
czerzą nie usiadł, żaden z nich; w postny dzień bez ryb i miodu, a 
na ostatek i pszczoły musieli dla nich drzeć, bo gdyby tego nie było, 
tedy by gospodarz i z gospodynią trudno miał w domu siedzieć, tak 
postępowali i w niwecz ludzi poobracali, gorzałki ponapiiawszy, 
gwałtem sobie kazali dawać, za nią złotych dwadzieścia i cztyry, a 
nie respectuiąc na to, pan Daniło, pułkownik, że w niwiecz ludzi obró
cili, ale ieszcze i z drugiej sotni Hryćkowej przysłał koreń Moskalow 
do tegoż miasteczka Chabnego na stantią, kozakow dziesięć, który 
strawił owsa osmaczek dwie, siana wozow ośm, pieniędzy złotych 
trzy i groszy pięćdziesiąt i cztyry; wozow dwa, złotych sześć, sie
kierę i rydel, boroszna rożnego: zboża osmaczek ośm, soli husek 
trzysta dwadzieścia, sadeł dwie, za nie złotych siedm; ciż kozacy 
myto, do intraty pańskiej należyte, tak tak rok, iako i teraz wy
bierali od kupców, ludzi przechodzących, na pana pułkownika; czer-



nic z manastyru pieczarskiego kijowskiego dwie, idące na rożne miej* 
sca święte pieszo, w puszczy nagoniwszy, gwałt onym czynili, obra
zek, od popa chabeńskiego dany, i pieniędzy, cokolwiek tylko mie
li, odięli. We wsi Minkach stało kozakow siedm, tak przeszłego roku, 
iako i teraźniejszego, setni Kiryłczatynej; brano na koni siedm: ow
sa osmak pięćdziesiąt, osmakę po złotych trzy i groszy sześciu ra- 
cliuiąc, tak przeszłej zimy, iako i teraźniejszej, siano wozow ośmdzie
siąt i pięć, rachuiąc woz po złotych trzy, wozow cztyry z chomąta
mi i ze wszyskim, złotych czterdzieści, sadeł dwie—złotych ośm, na 
chusty białe pieniędzmi wzięto złotych czterdzieści i dwa, tak tej 
iako i przeszłej zimy; siekier cztyry—złotych ośm, kos cztyry—złotych 
ośm, rydlow cztyry—złotych cztyry, motyk cztyry—złotych cztyry, na 
postoły tej zimy wybrali złotych dwanaście, a przeszłej zimy hotow 
par siedm, para- iedna po złotych trzy, boroszna rożnego zboża os- 
inaczek czternaście, soli husek pięćset sześćdziesiąt, na prochy i 
tiutiuny złotych dziesięć, i innych nieznośnych krzywd i szkód naczy- 
nili; za podwody złotych dwadzieścia, a drugie podwody w czas ro
boczy aż do Czudnowa chodzili, samych zaś kozakow przez obied- 
wie zimy, według woli i upodobania onych, karmili i strawowali ubo
gie ludzie; owo zgoła, w generalną porachowawszy summę, iako się 
z gromady miasteczka Chahnego i wsiow, do niego należących, poka
zało i rachowało, effective na złotych dwa tysiące szkód kozacy na- 
czynili; o co comparens prawnie w sądzie wojskowym czynić declaro- 
wał się. A na dowod tych wszystkich szkód i krzywd, idem stawił 
dwóch mężów na urzędzie, prosząc onym o wydanie rothy iuramen- 
tu, a tak urząd, zachowuiąc się według prawa, rothę inramentu na 
poprzysiężenie tych wszystkich szkód, przy woźnym, Bazylim Steb- 
lowskim wydał w te słowa, którzy stawieni wykonali: Ja Wasil Łu- 
chowik, wojt, i ia Sidor Burak, mieszczanin z miasteczka Chabnego, 
dobr dziedzicznych ich mościow panów Brzeskich, małżonków, przy
sięgamy panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej iedynemu, na 
tym, iż te wszystkie szkody i krzywdy, wysz opisane i położone, tak 
w miasteczku Chabnym, iako i wsiach: Światockich i Minkach, tak 
nam samym, iako i sąsiadom naszym, iako i we dworze, tak przez 
samego pana Daniła, pułkownika, iako i przez kożakow onegó praw
dziwie są poczynione, iako się przy gromadzie porachowało na dwa



tysięcy złotych polskich za consistentiej kozackiej przez dwie zimy, 
na czym, iako wiernie i sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie 
Boże dopomoż i niewinna męka Chrystusa pana, a po wykonanym 
iuramencie, idem comparens prosił, aby to wszystko do aćt prżyięto 
i zapisano było, co i otrzymał. Andrzej Lubowicki.

Ёнта гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3213, 
%одъ 1686—1&87; листъ 430.

Х Ы .

Универсалъ гетмана великаго короннаго, Станислава-Ивана Ябло- 
новскаго, отправленный къ козацкому войску о томъ, чтобы они не при
меняли имѣній дворянъ воеводства кіевскаго и удовлетворили ихъ за ва- 
несенныя обиды, подъ опасеніемъ смертной казни. 1687 Іюня 2.

Року ты сеча шестсотъ осмъдесятъ семого, месяца августа пер
вого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов 
руцкомъ, передомною, Лномъ Якубовскимъ, наместнивомъ кгродскимъ 
подстароства овъруцкого и книгами ыинешними, кгродскими, овъ- 
руцкими, personaliter stanąwszy urodzony iego mość pan Jan Kor
zeń, nomine wszyskich ich mościow panów obywatelow woiewodstwa 
kiiowskiego, per oblatam podał, dla wpisania do xiąg grodzkich, 
owruckich uniwersał, na zaczczyt wszystkiemu woiewodstwu kiiow- 
skiemu, z susceptą grodu włodzimierską, tak się w sobie maiący: Sta
nisław Jan na Jabłonowie Jabłonowski, woiewoda i generał ziem 
ruskich, hetman wielki koronny, Buski, Świecki, Białocerkiewski, 
Bohusławski, Korsuński etc. starosta: wszem w obec i każdemu 
z osobna, a osobliwie: panom pułkownikom, assawułom, sotni kom i 
wszystkiej czerni wojska iego królewskiej mości zaporoskiego wia
domo czynię. Doniesiona mi skarga z sejmiku, od ich mościow pa
nów obywatelow woiewodstwa kiiowskiego, że od wojska pomienione- 
go zaporoskiego być inaią rożnemi sposobami uciążeui w domach szla
checkich, podczas zimowych consistentiej; mieć zatym chcę i na
pominam wszystkie wojska tego zaporozskiego starszynę, aby, ieżeli-



by się co krzywdy znalazło, uczynioney przez kogo z tego wojska, 
ktoremukolwiek z ich mościow, niezwłocznie to zagadzali, uspokoi
li, sprawiedliwość należytą czynili, dobr pomienionych szlacheckich 
zanechali i, iako mie ich mość panowie, przysłani z sejmiku, obywa
tele informuią, żadnej do ich prowentow praetensiej sobie nie czynili, 
czynić się nie ważyli, i nie mieli. Co przykazuię i, sprzeciwiaiących 
się takowej słusznym prawom koronnym i tej woli mojej na garle 
karać declaruię. Działo się we Lwowie, secunda iunii, millesimo sex- 
centesimo Octuagesimo septimo. U tego uniwersału, przy pieczęci 
wielkiej jaśnie wielmożnego iego mości pana hetmana wielkiego koron
nego, podpis ręki takowemi słowy: S. Jabłonowski W. Z. R. H. 
W. K. m. p; a suscepta grodu włodzimirskiego temi pisana słowy: 
anno millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo, die undecima 
iunii; comparens personaliter urodzony pan Gabryel Jaworski, słnga 
urodzonego iego mości pana Jana Wojnarowskiego, sędziego ziem
skiego kiiowskiego, podstarościego grodzkiego włodzimirskiego, uni
wersał iaśnie wielmożnego iego mości pana hetmana wielkiego ko
ronnego, do wojska iego królewskiej mości zaporoskiego wydany, ad 
beta per oblatam podał. Suscepi Jerzy Michalewicz, namiestnik bur- 
grabstwa żamku włodzimirskiego; inductumad acta castrensia capi- 
taneatus yłodimirieosis et correctum. Который же то унвверсалъ, за 
подаиемъ и прозьбою выйъ менованое особы подаваючее, а за 
приаятіемъ моимъ урядовымъ, до' внигъ кгродскихъ овъруцкихъ 
есть уписаны.

Книга гродскйп овручекая, записовая и_ поточная, № 3213, 
годъ 1686—1687; листъ 341 на оборотѣ.

Х Ы І .

Жалоба вдовы наказнаго козацкаго гетмана, Максимиліяна Булыги, 
Елены, на козацкаго полковника, Кришто+а Лончгінскаго, о томъ, что онъ, 
узнавъ о смерти ея мужа, напалъ съ своимъ полком ь на его села, огра- 
бйлъ крестіянъ, а также имущество Булыги и жену его истязалъ. Фак
ты эти подтверждаются свидѣтельствомъ вознаго. 1687. Іюня 10.



Року тысяча шестсотъ осмдесятъ семого, месяца июня деся
того дня.

На уряде кгродскомъ, въ месте его королевское милости, Овъ- 
ручомъ, передомною, Казимеромъ Поецкимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ енералу подвоеводства киевскаго и книгами нинешиими, 
кгродскими, киевскими, coraparens personaliter urodzona jej mość 
pani Helena, pozostała małżonka świżo zeszłego z tego świata wiel
możnego imć pana Махігаіііапа Bułyhi, pułkownika i hetmana na- 
kaznego od jego królewskiey mości woysk zaporozkich, soleniter, 
z wielkim żalem, prawie płaczliwie świadczyła i protestowała się na- 

. przeciwko urodzonym ich mościom panom: Krzysztophowi Łuczyńskie
mu, jako się mienił, pułkownikowi, Bazylemu Meleniewskiemu, po
rucznikowi, Pawłowi Wołkowskiemu, chorążemu, Stanisławowi Piot
rowskiemu, Jozephowi i Hrehoremu Konczakowskim, braci rodzoney, 
Janowi Chodakowskiemu, Paszyńskierau, Uhłowskiemu, Janowi Mo- 
tylewiczowi, Janowi Wabiszewskiemu, Meleniwskiemu, bratu stryiecz- 
nemu mianowanego porucznika i innym', człowieka do dwudziestu, 
companiey jego mości, samemuż po imionach i przezwiskach lepiey 
znaiomym i wiadomym, na excess i . zrabowanie dworu protestantki 
i substancie jey mości umyśnie zaciągnionym, w ten sposob i o to: 
iż jego mość obwiniony, nie pomniąc affectu mianowanego małżonka 
protestantki, zapomniawszy gratitudines et beneficia, non ad conserva- 
tionem, jako by się godziło to, ale ad ruinatn, zaraz po śmierci mał
żonka protestantki, modis et mediis pozostałą substantią jego mości 
samego i poddanych ubogich devolvendo, skłonił się, nie uważaiąc 
przytym prawa pospolitego i win, w niem na takowych excessivos, w 
prawie pospolitem, surowie opisanych, in anno nunc currenti, mille- 
simo sexcentesimo octuagesimo septimo, die ąuinta junii, zaciągnow- 
szy sobie rożney conditie ludzi, na wieś, prawu protestantki pod
ległą, nazwaną Bronki, insperacie napadszy i komory poddanych 
poodbiawszy, wszystkie sprzęty gospodarskie, jako to: pieniądze go
towe, fanty różne, miody przaśne zabrawszy, funditus bez miłoser- 
dzia rabował i samych poddanych bijąc, mordując, za szyję arka
nami stylem tatarskim wodząc po wsi, pieniądze, cokolwiek który 
z swoiej krwawej pracy i starania miał, powymęczywał i szkód,



komputuiąc wszystko, na trzy tysiące złotych naczynił, i in suum 
propriom usum accomodayit. Tym się jednak nie ukontentowawszy,, 
ale dolorem dolori addendo, z zapamiętałości swoiej, anno eodem 
supra siripto et mense, a dnia dziesiątego, przybrawszy do siebie i 
zaciągnowszy mianowaną companię, ąuidem jakoby do obozu, za 
ordynansem jaśnie wielmożnego imci pana hetmana koronnego, z 
chorągwią i kotłami idąc, do tego zagrzawszy sobie liąuorem go- 
rzałczanym czoło i companią popoiwszy, rnanu armata, dla zapomo- 
żenia się na dwor, alias monastyr, Kliniecki, tuż nieopodal Owruczego 
będący, po nieprzyiacielsku, z okrzykiem i hałasem wielkim, w kot
ły biiąc do potrzeby, z całą chorągwią napadszy insperacie, tamże 
wprzód wrota wybiwszy i sam obwiniony na koniu do dwora wpad- 
szy z szablą dobytą i pistoletami nabitemi i popodsypanemi, zaraz, 
nie pomniąc na stan jej białogłowski, szlachecki, kanczukiem, w ręku 
maiącym, razy kilkanaście uderzywszy i stajnie kozakom odbić ka
zawszy, rumaków trzy, mianowicie: siwojabkowitego (który od najaś- 
nieyszego króla jego mości, pana nam miłościwego, niebożczykowi 
był darowany), wartego dwóch tysiący, drugiego wronego, itidem 
valoris złotych pięćset, a trzeciego kasztanowatego, złotych trzysta, 
z stada zaś rożney szerści koni dwadzieścioro, co lepszych, zabrać 
kazał, a potym komorę mianowana compania obwinionego odbiwszy, 
rządów trzy srebrnych, kosztujących złotych sześćset, szable nie- 
boszczykowską, we srebro oprawną, valoris złotych sto pięćdziesiąt, 
i innych fant rożnych we skrzyniach, na kilka tysięcy złotych, ex 
informatione et industria obwinionego, pozabierali i do tych czas 
tego wszystkiego protestantce, za częstokrotną reąuisitią i proźbą, 
stoiąc o ćwierć mili od Klińca we wsi Pieszczanicy, wrócić nie chcą 
i jeszcze dalszemi odpowiedziami (grożąc ogniem, pieczeniem samej 
protestantki, aby ostatnią substantią oddała) diffiduie, przez co ob- 
żałowany w winy prawne, w prawie pospolitym surowie opisane, 
popadł i do szkód (rzeczy zabranych i koni w to nie includuiąc), 
na trzy tysiące złotych polskich przywiódł i przyprawił; zostawiw
szy tedy mianowana comparens sobie salwain meliorationem tej te
raźniejszej protestatiey swoiej, albo uczynienie inszej, szyrszej, lubo 
teyże przez pożwy poprawienie, si id necessitas juris expostulaverit. 
A na dowod tego wszystkiego, stawiła woźnego jenerała wojewod-



stwa kijowskiego, szlachetnego Prokopa Szkorupińskiego, który w 
moc prawdziwe у rellatiej swoiej, jawnie i dobrowolnie zeznał; iż 
on, roku, miesiąca i dnia, wysz mianowanych, był we wsi miano- 
waney, Klińcu, maiąc przy sobie stronę szlachtę, ludzi dobrych, uro
dzonych panów: Jana Lipskiego i Michała Rogalskiego, dla tym 
lepszej wiary użytych; gdzie będąc, widział protestantkę, niemiło- 
sierdnie kauczukiem zbitą, wrota u bramy wybite, w stayni i ko
morze zamki poodbiiane i skrzynie połupane; i to wszystko słyszał 
i widział, jako jest wyżej w protestatiey opisano, co, iż tak, a nie 
inaczey było, o tym prawdziwą rellatią swoie czyni i zeznawa, i 
prosili, tak protestująca protestatiej, jako i woźny swoiej rellatiej, 
aby to wszystko actis praesentibus co nótatum było, co i otrzymali. 
Imieniem jej mości paniey Bułyżynej, jako pisać nie umieiącej, za 
proźbą jej mości podpisuie się Bazyli Szymańskij.

Кнща кіеоская гродская, записовая и поточная, № 3, годъ 
1686 -1688; листъ 78.

X L I I I .

Жалоба езуитовъ ксаверовско-овруцкой коллегіи на козацкаго пол
ковника, Данила Федоровича, о томъ, что онъ позволилъ козакамъ своего 
полка брать незаконный контрибуціи и притѣснять крестіянъ въ имѣ- 
ніяхъ езуицкой коллегіи. Прилагается счетъ контрибуцій и обидъ и 
присяга крестіянъ въ действительности оныхъ. 1687. Іюня ^5.

Рову тысеча шестсоть осмдесятъ семого, месяца іюня двад
цать пятого дня.

На урядѣ вгродскомъ, въ замву его воролевсвой милости овъ- 
руцвомъ, передомною, Яномъ Явубовсвимъ, наместникомъ вгродсвимъ 
подстароства овруцвого и книгами нинешними, вгродсвими, овруц- 
вими, stanąwszy oczewiście wielebny w Bogu jego mość xiądz ociec 
Marcin Borowicz, prokurator bonorum societatis Jesu collegii xa- 
werowskiego i owruckiego, swym i całego Collegium nomine, solen- 
nem protestationem suam, na przeciwko iego mości panu Daniłowi 
Fedorowiczowi, pułkownikowi jego królewskiej mości wojska zapo-



roskiego, i kozakom iego mości, za którego wolą, wiadomością i 
roskazaniem szkody niżej mianowane są poczynione, czyni i zanosi 
w ten sposob i o to, iż pomieniony iego mość pan pułkownik, nie 
oglądaiąc się na ostrość prawa i artykułów wojskowych, które cu
dzych dobr pustoszyć i ruinować zabrania, a co większa, legce sobie 
poważywszy listy ochronne, napoininalne, do siebie pisane, iaśnie 
wielmożnego iego mości pana hetmana wielkiego koronnego, w któ
rych wola wyraźna i roskaz, aby kozacy, w dobrach Collegium ow
ruckiego xawerowskiego na consistentiach stoiący, żadnej namnięjszej 
krzywdy i szkody poddanym nie czynili i dobr nie ruinowali, i owszem, 
żeby sprowadzeni byli; a pomieniony iego mość pan pułkownik, na
przeciw woli czyniąc, z woli i roskazu swego, kozakow po dobrach 
rozstawiwszy i na wszystko złe lićenciowawszy, szkód, krzywd i 
różnych disgustow czynić nie zabraniał, ani o to karał, które po
czynione szkody, tak się w sobie maią: szkody poczynione od koza
kow z pułku pana Daniela Fedorowicza wojska zaporoskiego iego 
królewskiej mości i rzeczpospolitej, w roku tysiąc sześćset ośmdziesiąt 
siódmym, w maiętnościach, które do residentiej owruckiej societatis 
Jesu należą: we wsi Ihnatówce, w której nie masz tylko trzech chło
pów, u chłopa Махіта tak sobie postępowali: WasilCep, drugi Klim, 
tzeci Daniło, kozacy, że im chłop nie miał mięsa za co kupić, na
przód chłopa pobili, aż musiał nieborak uciekać i chronić się, żeby 
go nie zabili, przy tym zabrali u niego wołu, valoris złotych trzy
dzieści; u Prokopa zabili także sami wołu, valoris złotych trzy
dzieści; u Joska zabili iałowicę, valoris złotych dwadzieścia, i chło
pa samego pobili, pokaleczyli, i. żonę onego, ci kozacy, setni Hryć- 
kowej, kurenia atamana Iwana wielkiego. We wsi Kalinówce, Wo
łoszyn Gregoraszko, setni Kirejcowej, u chłopa Joachima, podczas 
postu wielkiego, że mu miodu nie dano, zabił podświnka i za płot 
go wyrzucił dla psow, a chłopu rękę potłukł i żonę tegoż chłopa 
pokaleczył, i, gdyby była do komory nie uciekła, to by ią był 
pewnie zabił, bo i do komory drzwi obuchem wybiiał, znać ten 
obuch barzo dobrze na drzwiach, boroszno nie tak wybierano, iak 
im naznaczono, ale iako się im podobało, bo, co na trzech koza
kow, to oni, tylko na dwóch odmierzali, i to ieszcze miarą kiiowską; 
dla tegoż setnika, z każdego dymu musieli chłopi dawać, po ćwier-



ci żyta na gorzałkę i kunicę z każdej wsi, albo pieniądze za nie, 
oprocz inszych wymysłów; w Kalinówce przed świątkami za iedne 
otesy, których chłop nie zaraz dał do wozu, wzięli mu wołu, i za
ledwie go w kilka dni wrócili, a chłop by był cokolwiek przez te 
kilka dni w polu zrobił; a kozak Szczerbina, który stał w Czopowi- 
czach, ukradł wołu u chłopa Joachima w Kalinówce, ten kozak z 
setni Kirejcowej. W Bazarze szkody i pobicie chłopów: stali kozacy pa
na Daniła Fedorowicza, setni Kirejcowej; Iwan Biały chłopa Omel- 
ka kiiem potłukł; ataman w Bazarze Oniska chłopa zbił kiiem, a 
Wasil Wołoszyn tegoż chłopa trzymał, a potym musiał nieborak 
uciekać przed niemi, iak przed ordą, i żonę togoż chłopa potłukli; 
Lesko Moroz Hryszka w Bazarze kiiem bił tak długo, poki się mu
podobało, za to, że się nie rychło o obrok dla koni postarał, a,
biiąc tego chłopa, tak mu mówił: «nie masz dla koni obroku, prze- 
dajże iedno dziecie na obrok dla koni, a drugie zabij na mięso»; 
Iwan Biały Pawła chłopa kiiem bił niewiedzieć za co, i żonę tegoż 
chłopa chciał z rusznice zastrzelić, ale żona skoczyła i wyrwała 
mu rusznicę; tenże ataman w Bazarze Sidora bił za ryby, że ryb 
nie było na obiad, a kaszą z mlekiem makowym oczy zalał gospo
darzowi; Prokopa wójta tenże ataman kiiem tak w szyię uderzył, 
że mało nie umarł, aż go sam trzeźwił, porwawszy wiadro z wodą, 
wylał na niego i tak nieborak ledwie do siebie przyszedł; Iwan Bia
ły żonę wójta kiiem potłukł, niewiedzieć za co; Paweł musiał za
bić krowę, yaloris złotych dwadzieścia, bo nie miał mięsa za co ku
pić, a bał się, żeby go nie ubili; tenże Paweł musiał zabić wołu, 
także yaloris złotych trzydzieści i prosię, a ryb za sześć złotych
musiał kupić; Omelko musiał zabić owieczkę i dwoie prosiąt, a za
ryby dał trzy złote. Onisko, nie maiąc bydła, musiał zabić świnię i 
prosiąt czworo, i kur czworo, a na ryby dał złotych dwa, Sidor 
cielicę, yaloris złotych dziesięć, którą tyło jedną miał, i te zabić 
musiał, o rybę zawsze się starać musiał; inszych rzeczy nie podob
na i wypisać, co sami panowie kozacy czynili, i iako sobie postępo
wali; o tym wszystkim, co tu iest napisano, wiedział pan pułkow
nik, to iest imć pan Daniło Fedorowicz iego królewskiej mości woj
ska zaporoskiego i rzeczpospolitej, do niego, do Iwankowa iezdzili, 
upraszaiąc go o sprawiedliwość i żeby tej swej woli tak wielkiej



nie dopuszczał; a pan pułkownik, miasto zabronienia swawoli, ieszcze 
barziej na wszystko kozakow informował i czynić przykazał. Boku 
także przeszłego, to iest tysiąc sześćset ośmdziesiąt szostego, na 
podwodę wzięli wołu, yaloris złotych trzydzieści, w Bazarze, z puł
ku iego mości pana Daniła Fedorowicza, i wie o tym dobrze, do 
setnika Kirejca i tego nie oddano, ani zapłacono. W Lipianach, w 
roku tysiąc sześćset ośmdziesiąt szóstym, gdzie orda ludzi pobra
ła, wzięli kozacy wołu, valoris złotych trzydzieści na podwodę z 
pułku iego mości pana Daniła Fedorowicza, i tego nie oddano i nie 
zapłacono. Te tedy wszystkie tak nieznośne poczynione szkody sta
ły się przez wyszmianowanych kozakow z pułku pana Daniłowego, 
o które iterato protestans teraźniejszy, przed urzędem protestowaw- 
szy, ofiarował się o to w sądzie należytym wojskowym z panem 
pułkownikiem czynić nie zaniechać; a na dowod większy tych wszyst
kich szkód i krzywd, stawił tuż, na urzędzie, z miasteczka Baza- 
Ja mężów dwóch statecznych: Stephana Szyca i Hryszka Michalen- 
ka, prosząc mnie, urzędu, o wydanie onym rothy iuramentu na po- 
przysiężenie pomienionych szkód; a tak ja, urząd, dosyć czyniąc affecta- 
tiej protestantis, oraz i prawu, przy woźnym generale, szlachetnym 
Janie Kożuchowskim, rothę iuramentu w te wydałem słowa: którzy 
flexis genibus wykonali: ia Stephan Szyc, i ia Hryszko Michalenko, 
poddani collegium xawerowskiego owruckiego z miasteczka Bazaru, 
przysięgamy panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy Świętej iedyne- 
mu, na tym, iż te wszystkie szkody, i krzywdy, i zniewagi, wysz- 
opisane, tak nam samym, iako i sąsiadom naszym, w tej włości Colle
gium owruckiego xawerowskiego societatis Jesu mieszkaiącym, przez 
kozakow wyszrzeczonych z pułku iego mości pana Daniła Fedoro
wicza, pułkownik'^ są prawdziwie a nieomylnie poczynione, na tym, 
iako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie Boże dopomoż, i 
niewinna męka Chrystusa pana; po którym wykonanym iuramencie, 
idem comparens prosił, aby to wszystko do xiąg przyięto i zapisano 
było, co i otrzymał: Marcin Borowicz proćurator bonorum colle- 
gii ovruciensis societatis Jesu.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3213, 
годъ 1686—1867; листг 445.



Счетъ дани и контрибуціи, собранной козацкимъ полкомъ Павла 
Аностола-Щуровскаго въ Брагинской волости, иыеніи Ивана Конецполь- 
скаго, воеводича белскаго; также перечень преступленій, совершенныхъ 
въ этой волости козаками того-же полка. То и другое подтверждается 
присягою жителей. 1687. Іюня 28.

Року тысяча тестсотъ осмъдесять семого, месяца іюня двад
цать осмого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскомъ 
подстароства овруцкого и книгами нонешними, кгродскими, овруц- 
кими, comparens personaliter urodzony imć pan Wawrzyniec Łowi
cki, podczaszy Nowogródka siewierskiego, nomine jaśnie wielmożne
go imć pana Jana na Koniecpolu Koniecpolskiego, woiewodzica bełskie
go, pułkownika iego korolewskiej mości, dla wpisania do xiąg grodz
kich owruckich, podał per oblatam regestrum, praemissa protesta- 
tione solenni, ratione nieznośnych krzywd, szkód, kryminałów, naiaz- 
dow i zaboiow, w dobiach włości Brahińskiej, przez imć pana Paw
ła Apostoła. Szczurowskiego, pułkownika iego królewskiej mości woj
ska zaporoskiego, i kozakow onego poczynionych i popełnionych, 
w regestrze niżej inserowanym obszyrniej opisanych, z poprzysięże- 
niem tegoż regestru, tuż, na urzędzie, prez urodzonych ich mościow 
panów: Stanisława Dombrowskiego i Samuela Kozłowskiego, sług 
wysz rzeczonego imć pana woiewodzica bełskiego, tudzież i sławet
nego Tymofcja Lenczenka, wójta z miasta Brahinia, i roboczego 
Да wryła Hacuczenka, wójta ze wsi Babczyna. O czym tenże regestr, 
niżej wpisany, szyrzej w sobie opiewa, tenoris sequentis. Regiestr spi



sany oa gruncie Brahińskim, maiętności dziedzicznej iaśnie wielmoż
nego imć pana Jana na Eoniecpolu Koniecpolskiego, woiewodzica beł
skiego iego królewskiej mości pułkownika, anno tysiąc sześćset ośm- 
dzieśiąt siodmego, die vigesima sexta mai, zaporoskiego, gwałtownych 
naiazdów, rozboiow, i inszych szkód, ludziom brabinskim poczynio
nych, tak przez samego imć pana Apostoła, iego królewskiej mości 
pułkownika, iako i przez panów sotuikow i kozakow całego pułku imć 
pana Apostoła, co się pokaże na końcu wszystko, compendiose spisano. 
A teraz miasto i wieś każda swoię opowie dolegliwość zosobna i kro- 
ciucbno: Najpierwiej przyjechawszy imć pan Apostoł, pułkownik iego 
królewskiej mości, ośmią niedzielmi przed Narodzeniem Boskim ru
skim do Brahinia, tam swoich wszystkich na zimę postawił trzysta 
dziewięćdziesiąt kozakow, wszystkie insze wsi, które należały według 
iaśnie wielmożnego imć pana hetmana wielkiego koronnego ordinansu 
na cały iego pułk, na swoię obrocił kuchnią, dawszy taki swoim 
kozakom ordynans, aby każdy chłop swoiemu kozakowi dał do wo
zu: puł wiadra sucharów, puł wiadra mąki żytnej, ćwierć iagieł, 
maku,'pszenicy, krup hreczanych, mąki hreczanej, tłukna, soli hu- 
sek pięćdziesiąt, koszul parę, obuwie, na proch, na sprawienie zaś 
wozu ze wszystkim, to iest: chomątem, szlą rzemienną, kosą, sie
kierą, rydlem, bokłażkiera, maznicą, ze dwiema garcami dziegciu, 
na trzech kozakow woz z tym wszystkim trzech sprawić musia 
ło chłopow; który woz każdy dobrą monetą złotych dziesięć 
kosztował, i sadło zosobna do każdego woza, albo połeć słoniny 
dać kazał, które sadło, dobrą monetą, kupowano po złotych czty- 
rech, słoniny połeć—złotych sześć, owsa dla koniej, co może zieść 
koń, i siana. Na vivendę zaś taki dał imć pan pułkownik kozakom 
ordynans, aby każdy gospodarz swemu kozakowi gorzałki, piwo, ry
by, w mięsny dzień mięso, chleb biały samy, bo też niechcieli nigdy 
ieść żytnego. Biliż tedy sobie sami: woły, barauy, wieprze, pod- 
świnki, kury, gęsi, kaczki, wszystko musiał ubogi chłopek kupować 
czego w domu nie miał, dla kozaka, bo bili, kaleczyli i zabiiali 
tak chłopow, iako i białogłowy, aby im należyta była wygoda; a 
gdy o to upraszał iego mość pan administrator Brahinia, aby takiej 
nie dopuszczał swejwoli, nic nie mówił, i na pisanie iaśnie wielmoż
nego imć pana Koniepolskiego nic nie dbał, ale ieszcze gorszy był,



i stał do samych świątek zielonych w takiej zawziętości i złości. 
Miasto Brahin—dymów sześćdziesiąt i pięć, kozakow sześćdziesiąt i 
pięć, koniej trzydzieści; dali samemu pułkownikowi na potrżeby i 
wozy trzy skarbne—złotych sto pięćdziesiąt. Rusano wieżowi, setniko
wi, który tam stał, dali mu tak gotowemi pieniędzmi, iako i gorzałki, 
miod, piwo dla niego płacąc arędarzom, złotych dobrą monetą dwieście 
ośmdziesiąt i sześć, Asawule, pisarzowi pułkowemu, złotych —  i set
nikowi Matwieiowi, złotych trzydzieści i ośm; na sprawowanie wozow 
dwudziestu dwóch dali złotych dwieście dwadzieścia za sadeł dwa
dzieścia dwie dali złotych ośmdziesiąt. Za gorzałkę, ryby, piwo, 
mięso, miod, tak dla samego pana pułkownika, kiedy i tam po ty
godniu i więcej razy kilka mieszkał z żoną, iako i dla kozakow u sie
bie stoiących, i przeieżdżaiących i tam i sam, wydali złotych dwieś
cie; dali za dwa woły i dwóch lisów dla pana pułkownika złotych 
trzydzieście i pięć; latus facit złotych tysiąc i dziewięć. Dali za par 
chust sześćdziesiąt pięć, — złotych siedmdziesiąt i trzy; wydało 
miasto do wozow należytej leguminy rożnej wiader sto czterdzieści i 
dziewięć. Wydali owsa, tak dla, u siebie stoiących, koni, ‘iako i 
przeieżdżaiących wiader pięćset sześćdziesiąt i dziewięć, za soli hu- 
sek trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt, a sto po groszy piętnaście 
dobrej monety —złotych szesnaście; za obuwie, skury, które brał pan 
pułkownik, dali złotych trzydzieście sześć; ziedli kur dwieście pięć
dziesiąt, podświnkow sto i trzy, gęsi trzydzieści i dziewięć. Wieś 
Rudaków, dymów dwanaście, kozakow dwanaście, koniej trzynaście 
stało; za sprawowanie wozow pięci dali złotych ze wszystkim pięć
dziesiąt. Dali za gorzałki, ryby, olej, mięso dla kozakow złotych 
pięćdziesiąt i dwa; dali ża sadeł pięć, złotych dwadzieścia, za chust 
par lnianych dwanaście—złotych cztyrnaście, facit złotych trzydzieści 
i cztyry; wydali należytej do wozow leguminy i soli husek sześćset, za 
sol złotych trzy, a leguminy wiader trzydzieści i cztyry. Wydali 
owsa przez niedziel dwadzieścia siedoi wiader dwieście dwadzieścia, 
wieprzów karmnych piętnaście, podświnkow siedmdziesiąt pięć, kur 
siedmdziesiąt dziewięć, gęsi ośmnaście. Wieś Babczyn, dymów dwa
dzieścia sześć, kozakow trzydzieści, koni pięćdziesiąt stało, wydali 
za gorzałkę, ryby, mięso, i chust par dwadzieścia sześć, także obu- 
wią za złotych dwieście siedmnaście; wozow dziesięć wyprawili, ze



wszystką, do nich należytością, za złotych sto. Dali za dziesiątek 
sadeł, soli husek sto dziesięć—złotych czterdzieści sześć, dali legii- 
miny wiader ośmdziesiąt i cztyry i owsa wydali wiader siedmset, 
wieprzów kormnych 45, podświnkow 93, baranow dziewięć, wołow 
dwa, gęsi siedmdziesiąt, kur dwieście ośmdziesiąt, kaczek dwadzieś
cia, płutua na namiot sześćdziesiąt i dziewięć łokci, pułkownikowi 
samemu dać musieli woła iednego, wieprzów sześć i złotych dwa
naście zboża wiader rożnego tak pszenice, iako i ięczmienia dzie
sięć. Wieś Spieryż, dymów ośm, kożakow dziesięć, koniej czternaś
cie stało, wydali dla nich na gorzałki, piwo, olej, mięso -złotych 
dziewięćdziesiąt i ośm, latus facit złotych siedmset czterdzieści 
dziewięć; wyprawili wozow należycie trzy; dali za nie i sadła trzy 
złotych czterdzieści i dwa, leguminy dali rożnej do wozów wiader 
dwadzieścia, i soli husek sto pięćdziesiąt, —złotych trzy, ziedli ryb świe
żych sześćdziesiąt i sześć, owsa dali wiader sto sześćdziesiąt i siedm, 
wieprzów cztyry, podświnkow trzydzieści pięć, kur siedmdziesiąt, gęsi 
szesnaście ziedli, dali przez pana Rusanowicza wielkich ryb suchych 
dwa tysiąca, za nie złotych sto. Wieś Nudycze, dymów sześć, kozakow 
piętnaście, koni sześć było, wydali na gorzałkę, ryby, olej, proch—zło
tych pięćdziesiąt i sześć. Dwa wozy sprawili, złotych dwadzieścia, sadeł 
dwie, złotych ośm, facit dwadzieścia ośm, leguminy dali do wozow 
różnej wiader czternaście, owsa dla koniej wiader sto dwadzieścia i 
dziewięć, gęsi dziewięcioro, wieprzów sześć, podświnkow trzydzieści, 
soli husek trzysta, złotych dwa; ciż kozacy zrabowali, wychodząc, te 
wieś, i zgwałcili dwie białogłowy. Wieś Dublin, dymów siedm, kozakow 
ośm, koniej dziewięć stało, kupili wozow dwa, złotych dwadzieścia, 
sadeł dwie, złotych ośm; złotych dwadzieścia i ośm; dali za gorzał
kę, ryby, olej, mięso, złotych trzydzieści i sześć, leguminy do wo
zow różnej wiader ośmnaście, owsa sto sześćdziesiąt i siedm, soli 
husek trzysta, złotych dwa, wieprzów dziewięć, baranow ośm, kur 
trzydzieści dwoie, woła iednego, masła faskę, złotych dwadzieścia, 
chust par siedm, za nie dali złotych ośm. Wieś Hałki, dymów dzie- 
śięć, kozakow dwanaście, koni dziesięć stało, dali wozow trzy, sadeł 
3, soli husek 500, za to złotych 45, za gorzałkę, ryby, mięso, olej, 
tiutiun, chust par dziesięć, obuwia dziesięcioro — złotych sześćdzie
siąt siedm; samych pieniędzy panu pułkownikowi i Rusanowiczowi
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dali złotych sto dwadzieścia sześć, leguminy dali wiader ośmnaście, 
owsa wiader sto trzydzieści i dziewięć, soli husek pięćset, złotych trzy. 
Wieś Suwidy, dymów ośm, kozakow dziesięć, kom ośm stało, dali 
wozow trzy, sadeł trzy, owsa wiader trzysta sześćdziesiąt i dwa, le
guminy wiader dwanaście, pieniędzy złotych czterdzieści i dwa, za 
par chust ośm, złotych dziewięć, za proch, ośm, czyni złotych sied- 
mnaście, wieprzów piętnaście, podświnkow ośmnaście, kur sześćdzie
siąt ziedli, latus facit złotych siedmset dwadzieścia i ieden. Wieś 
Mikulicze, dymów dwadzieścia i ośm, kozaków dwadzieścia ośm, ko- 
niej dwadzieścia stało, dali wozow dziewięć, sadeł dziewięć, za zło
tych sto ośmnaście, za gorzałkę, ryby, mięso, chust par dwadzieścia 
i na proch dali złotych zto ośmdziesiąt, leguminy wiader pięćdziesiąt 
cztyry, owsa wiader trzysta dziewięćdziesiąt ośm, baranow trzynaście, 
wieprzów dziewiętnaście, podświnkow siedmdziesiąt i trzy, kur sto 
siedmdziesiąt i ośm. Wieś Welatyn, dymów cztyry, kozakow czty
ry, koniej cztyry było; dali za gorzałkę, ryby, proch, chust par czty
ry i botów czworo, złotych dwadzieścia i sześć, za woz ieden, za 
sadło, za soli cztyrysta złotych szesnaście, leguminy wiader dzie
więć, owsa wiader czterdzieści. Homolicze dymów iedenaście; koniej 
czternaście stało, kozakow iedenaście, dali wozow trzy, sadeł trzy, 
za gorzałkę czterdzieści złotych, ośmdziesiąt i dwa, za proch siedm, 
za par chust iedenaście, złotych trzynaście, soli husek pięć tysięcy 
pięćset i dwie, złotych dwadzieścia i dwa, leguminy wiader dwa
dzieścia sześć, owsa wiader sto sześćdziesiąt i dwie, wieprzów czterna
ście, podświnkow trzydzieści sześć, kur dziewięćdziesiąt i siedmioro; 
dali pułkownikowi woły dwa, wiader zboża pięć, złotych dwadzieścia 
i cztyry, pieniędzy, to iest pszenice, jęczmienia i na kolędę złotych 
sześć. Wieś Sielec, dymów dwadzieścia, koni trzy było, dali wozow 
siedm, sadeł siedm, za par chust dwadzieścia, za proch i za gorzał
kę, złotych dziewięćset sześćdziesiąt i dziewięć; leguminy wiader 
czterdzieści cztyry, owsa wiader sześćdziesiąt i siedm, wieprzów 
dwadzieścia i ieden, prosiąt pięćdziesiąt i ośmioro, kur sto cztyr- 
dzieści i troie, baranów diewięć, pułkownikowi złotych dwadzieścia 
i cztyry, Rusanowiczowi sześć, kolędy dali złotych trzydzieści. Wieś 
Malyjki i Kotłowica, dymów ośm, kozakow dwadzieścia i pięć, bo na 
zrujnowanie pan pułkownik nasłał na dzierżawcę; dało ich pięć, wa-



zow dwa, sadła dwie, a trzy za Dniepr poszli, złotych dwadzieścia 
i ośm, latus facit złotych ośmset i dwa, za gorzałkę dali złotych 
dwadzieścia, za par chust ośm, na proch złotych dwa, złotych trzy
dzieści i ieden; leguminy wiader pięć, owsa wiader trzy, trzysta pięć • 
dziesiąt soli, złotych dwa. Wieś Skuraty, dymów dziesięć, koni pięć, 
dali wozow trzy, sadeł trzy, za ryby, gorzałkę—złotych siedmdzie- 
siąt i sześć, za par chust dzieśięć—złotych dwanaście, za proch—pięć, 
za soli pięć tysięcy i dwie—złotych dziewiętnaście, woła, baranow 
sześć, wiepzow siedm, kur sto piętnaście—złotych sześnaście; legumi
ny do wozow dwadzieścia i pięć wiader, owsa wiader sześćdziesiąt i 
dziewięć. Wieś Mokisz, dymów siedm, kozakow siedm, koni dwa sta
ło, dali, dostawszy, sadeł dwie, za soli husek trzysta pięćdziesiąt 
—złotych trzydzieści, za gorzałkę—dziewięć, chust par siedm, złotych 
ośm, na proch złotych dwa i groszy piętnaście; złotych ośmnaście; 
leguminy wiader dwanaście, owsa wiader cztyrdzieście i dwie, wiep
rzów trzy, podświnkow cztyrnaście, kur dwadzieście i pięcioro. Wieś 
Jewłaśze, dymów trzy, kozakow siedm, koń ieden; dali wozow ieden, 
sadło iedno, za gorzałkę złotych pięć; złotych dziewiętnaście, dali 
za słoninę złotych sześć, na proch złotych dwa i groszy piętnaście; 
złotych ośm; leguminy wiader pięć, owsa dali'wiader pięć, soli sto 
dziesięć. Wieś Głuchowicze, Hubarowicze i Scieżarno, tam dymów 
siedmdziesiąt i siedm, kozakow ośmdziesiąt, koni trzydzieści stało, 
dali wozow dwadzieścia pięć, sadeł dwadzieścia pięć, złotych trzysta 
pięćdziesiąt, dali za gorzałkę, ryby, olej i soli husek trzy tysiące 
ośmset—złotych dwieście ośmdziesiąt i sześć, koszul par dali siedm
dziesiąt i siedm i obuwia drugim za złotych ośmdziesiąt i dziewięć; 
leguminy dali wiader sto ośmdziesiąt i sześć, owsa wiader ośmset, 
wieprzów trzydzieści i siedm, kur, dwieście dziewiętnaście, gęsi dwa
dzieścia i siedm, podświnkow dziewięćdziesiąt i ośm, woła, pułkow
nikowi wilka, złotych zrzucili trzydzieści i dwa, złotych pięćdzie
siąt, i poddanego dziedzicznego Kiiaszko, setnik, nazwiskiem Iwana, 
na śmierć zabił, wójta Hubarowskiego; latus facit złotych dziewięć
set dziewięćdziesiąt i cztyry. W tychże wsiach zabili chłopa, białych- 
głow zgwałcono: Letaszychę, Ostapową żonę i inszych dwie, komo
ry odbiiali, jamy chłopskie łapali, wykopywali i wszystko zabierali. 
Wieś Chotuczy i Jurkowicze, pana Nieczaia dzierżawy, żaden nie-
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stał kozak, ani w Jułczy, labo tam powinni byli ętać. Wieś Lis- 
twin, dymów dziesięć, kozakow dwadzieścia pięć, koniej dwa stało, 
dali wozow siedm, sądeł siedm, chust par dziesięć, na proch pięć 
złotych; sto iedenaście; za gorzałkę, ryby i olej, soli husek pięćset, 
złotych cztyrdzieści i trzy; leguminy wiader dwadzieścia i trzy, owsa 
wiader trzydzieści i ośm, wieprzów karmnych ośm, podświnkow trzy
dzieści i sześć, kur ośmdziesiąt; pułkownikowi złotych dziesięć, Ru- 
sanowiczowi złotych ośm, krom zboża—złotych ośmnaście. Futor Mas
ki, dymów cztyry, ztąd Rusanowicz brał ieden woz, sadło iedne, 
za gorzałkę i podwodę dali mu złotych sześćdziesiąt i ośm, "chust 
par cztyry, belcy miodu przasnego dwa, leguminy do woza wiader 
siedm, owsa trzydzieści sześć wiader, soli dwieście, złoty ieden. 
Jllicze dymów cztyry, kozakow dziesięć, koni ośm stało, za gorzał
kę, ryby, belcy miodu cztyry przasnego, złotych trzydzieści i sześć; 
za dwa wozy, dwie sadła, par chust cztyry, na proch—złotych ośm
dziesiąt dziewięć, konia wzięli dobrego, stał się ten koń dobrą mo
netą złotych pięćdziesiąt; ulow pszczół wydarli dziewiętnaście, przy
chodzi za nie złotych pięćdziesiąt i siedm, soli busek dwieście, zło
tych dwa, za par dwie obuwia złotych pięć; złotych siedm; legumi
ny wiader cztyrnaście, owsa także wiader sto dziewięćdziesiąt, wiep
rzów trzy, podświnkow czyrnaście, kur dwadzieścia dziewięcioro, gę
si siedmioro ziedli. Trzeci futor Burki, dymów ośm, kozakow ośm, 
koni sześć było; dali wozow trzy, sadeł trzy, chust par ośm, za 
gorzałkę, olej—złotych sto; latus facit złotych pięćset ośmdziesiąt; 
leguminy dali cztyrnaście, owsa wiader sto dziewięćdziesiąt ośm, soli 
cztyrysta husek—złotych dwa, wieprzów karmnych piętnaście, wołu 
iednego, podświnkow dwadzieścia, kur siedmdziesiąt -złotych dwa
naście. Futor Krzywce, dym ieden, kozak ieden bez konia, dał le
guminy wiader trzy, pieniędzy zaś dał złotych pięć. Dąbrowski dym 
ieden, kozakow dwa, koni cztyry cały czas karmił, wniwecz go ob
rócił pułkownik, szlachcica, iż iezdził z listem od iego mości pana 
Andrzeia Czechowskiego, administratora brahińskiego, opowiadaiąc 
wielkie uciężenie od kozakow poddanym i od samego iego mości pa
na Apostoła, pułkownika iego królewskiej mości, spaśli mu owsa 
wiader ośmdziesiąt, ięczmienia wiader trzydzieści, wydarli pieniędzy 
złotych dobrej monety dwadzieścia pięć, i zbili go. Futor Worotec,



dymów pięć, kozakow dwanaście, koni ośmnaście było, dali za dw& 
wozy złotych dwadzieścia, za sadło—ośm; za gorzałkę—piętnaście, 
facit złotych cztyrdzieści i trzy, na proch złotych pięć, za chust 
par pięć, za soli dwieście pięćdziesiąt, złotych dwanaście; leguminy 
dali dwanaście, owsa wiader (sic) pułkownikowi złotych dziesięć, 
owsa dwieście ośmdziesiąt sześć, baranow pięć, wieprzów cztyry, 
podświnkow dwanaście, kur dziewięćdziesiąt. Futor Konony dymów 
trzy, kozakow dwa, koni dwa stało, woz ieden, sadło iedno, za 
gorzałkę, ryby, soli sto pięćdziesiąt -  złotych pięćdziesiąt; pułkowni
kowi dali pszenice, ienczmienia wiader piętnaście. Futor Czechy, 
dymów cztyry, kozakow pięć, dali za woz, sadło, gorzałkę, ryby, 
proch, soli dwieście—złotych trzydzieści cztyry; leguminy wiader 
dziewięć, owsa dali sześćdziesiąt dziewięć, Hordzieiowi dziewięć, 
znowu cztyry samemu HordzieioWi, sotnikowi złotych trzydzieści. 
Futor Zabłocie, dymów trzy, kozakow trzy, koni trzy było, daU 
woza, sadło, za gorzałkę, ryby, chust par trzy, złotych dwadzieścia 
ośm; latus facit złotych dwieście siedmdziesiąt i ieden; dali wiader 
leguminy sześć, owsa wiader trzydzieście dziewięć, soli sto pięćdzie
siąt, ziedli wieprzów dwa, prosiąt dziewięcioro, kur dziewiętnaście, 
gęsi siedm. Futor Jasionow, dymów trzy, kozakow trzy, koni trzy 
stało, dali woz ieden, sadło, za gorzałkę, ryby, proch—złotych trzy
dzieście sześć, leguminy wiader siedm, owsa wiader trzydzieści, soli 
sto pięćdziesiąt, wieprzów trzy, podświnkow siedmnaście, kur pięt
naście. Futor Zwiniarskie, dymów cztyry, kozakow pięć, koni troie, 
woz ieden, sadło iedno, za gorzałkę, ryby, miodu belcy trzy, złotych 
cztyrdzieści i trzy; leguminy wiader dziewięć, owsa siedmdziesiąt, 
soli dwieście - złoty ieden, wieprzów siedm, podświnkow trzynaście, 
kur sedmdziesiąt i pięcioro, baranow dwa, par chust cztyry, na proch 
dwa złotych; siedm. Futor Bednarze, dymów trzy, kozakow trzy, 
koni dwa, woz ieden dali, sadło, za gorzałkę, ryby—złotych dwadzie
ścia i ośm, leguminy dali wiader dziewięć, owsa dwadzieścia cztyry, 
soli sto pięćdziesiąt, chust trzy pary, złotych trzy za proch; pułkow
nikowi dali wołow dwa, złotych dwadzieścia .sześć, wieprzów dwa, 
podświnkow trzynaście, kur dwadzieścia siedmioro; latus facit zło
tych sto cztyrdzieści i cztyry. Summa wszystkiego tu się wypisała: 
samych pieniędzy wydała włość na ich potrzeby złotych pięć tycigcy



dwieście sżeśdziesiąt i dziewięć; za wierze karmne dwieście cztyrnaście, 
a ieden po złotych siedm, czyni złotych tysiąc cztyrysta dziewięćdziesiąt 
i ośm; za baranow sześćdziesiąt i sześć, a iedcn po złotemu, czyni zło
tych sześćdziesiąt i sześć; za podświnkow sześćset ośmdziesiąt i trzy, a 
ieden po złotemu, czyni złotych sześćset ośmdziesiąt i trzy; za wołow 
dwanaście dali złotych sto sześćdziesiąt i cztyry; dla nich złotych sto 
sześćdziesiąt i cztyry; leguminy wiader rożnej dali ośmset trzydzieści i 
sześć, wiadro po złotemu, czyni złotych ośmset trzydzieście i sześć; owsa 
wiader dali pięć tysięcy sto sześćdziesiąt i dwie, a wiadro po groszy pięt
nastu, czyni złotych dwa tysiące pięćset ośmdziesiąt i ieden; kur zied- 
li dwa tysiące siedmset czyrnaście, a iedna po groszy trzy, czyni zło
tych dwieście siedmdziesiąt i ieden; gęsi ziedli sto ośmdziesiąt i sześć, 
a gęś po groszy sześciu, czyni złotych cztyrdzieści i dwa, dobrą mo
netą. Summa wszystkiego czyni: złotych ośm tysięcy sześćset ośm
dziesiąt i sześć, a, currenti na polską monetę, czyni złotych siedm- 
naście tysięcy trzysta siedmdziesiąt i dwa. Excessa iego mości pana 
Apostoła, pułkownika iego królewskiej mości i iego kozakow: pir- 
wsza: iego mość pan pułkownik kazał Rusanowiczowi, aby księdza 
Bułhaka, dominikana, iadącego z klasztoru pińskiego do krewnych 
swoich, nocuiącego w mieście Brahińskim, wziąć i pieniądze wszyst
ko pobrać do siebie, tamże męczono, zawiozszy do Werbkowicz i 
zgubiono, wszystko zabrawszy; miał od przeora atestatią, aby się 
za dwie niedzieli wracał, nie dali wiary; byli przy tym: iego mość 
pan Białobrzeski, pop Mikulski, kiedy go gwałtem wzięto w Bra- 
hiniu, spokojnie sobie w gospodzie stoiącego. Druga: Rusanowicz, 
setnik, ten mieszczanina brahińskiego, Antonenka, zbił niewinnie obu
chem, aż dnia piątego po iego odiezdzie umarł z tego. Trzecia: ten
że pan Rusanowicz Staszkiewicza, podstarościego brahińskiego zbił, 
popa Mikolskiego, za głowę wiąwszy, koło cerkwie w około włóczył, 
a bił, iż mu odradzał, aby w wielki post nie tańcował i grać nie ka
zał. Czwarta: Rabko, kozak setni Rusanowiczowej, zabił białogłowę, 
na czasiech prawie już będącą, brzemienną, obuchem uderzywszy w 
piersi i w żywot, na imie Czeczerczychę, dnia trzeciego umarła. Pią
ta: w Głuchowiczach, setni kiiaszkowej zabił kozak chłopa; we 
wsi Listwinie Jacko Eołtun, kozak setni Rusanowiczowej, zabił bia
łogłowę, Fedorychę, brzemienną obuchem, iż zaraz umrzeć musiała.



Szósta: ciż kozacy zabili żyda, kupca, z iarmarku tak rok (sic) iadą- 
cego, na gruntach babćzyńskich, brabińskiego i, wiele pieniędzy i to
waru rożnego wziąwszy, zawieźli do pana pułkownika, do Werbko- 
wicz, ten żyd—Hirsz z Turowa był, którzy w Mikuliczach stali, set
ni Rusanowiczowej. Siódma: w Nudyczach przed wyiazdem tegoż 
dnia, aż kozacy, którzy tam stali, zrabowali w nocy i żonek trzy 
zgwacili: Martiuchę, Jakimichę. Ośraa w Głuchowiczach Gdzie stał Ki- 
iaszko, dwie białogłowy zgwałcono i dziewki dwie: Letaszychę i 
Ostapową żonę, komory odbiiali, iamy wykopywali ze wszystkim i 
zabierali pszczoły, łupili gdzie były. Dziewiąta: pan pułkownik, 
przyiechawszy do Brahinia, bez dania żadnej occasiej, kazawszy przy
wieźć iego mości pana Sawickiego, szlachcica dobrego i żołnierza 
dawnego, a na ten czas podstarościego brabińskiego, z woli iaśnie 
wielmożnego iego mości pana Jana Eoniecpolskiego, woiewodzica beł
skiego, pułkownik iego królewskiej mości zaciągnonego, postawio
nego, obuchem zbił, pod wartę wziąć, i noc całą wartować kazał. 
Dziesiąta: tenże iego mość pan pułkownik kazał zabić, gdzie zła
pawszy na drodze, ięgo mości pana Czechowskiego, administratora 
na ten czas brabińskiego, iż oznajmił o iego złości i zawziętości na 
ruinę poddanych. Iedenasta: tenże pan pułkownik nasłał Kiiaszka i 
Rusanowicza z setniami na dwor i wieś iego mości pana Czechow
skiego, aby go w domu Zabić; tamże czeladzi narąbali, komory, 
szpichlerze odbiiali, do samej Radko, kozak, z muszkietu strzelił, o 
mało nie zabił, i wieś zrabowali. Dwunasta: tenże iego mość pan 
pułkownik naiechał dwor pana Daniela Silicza i drugiego pana Sa- 
muela:Silicza nasłał rabować: bili i pannę zakonną, siostrę iego, wyw- 
lekszy z izby, bili i co chcieli brali. Owo zgoła nieznośne, uiewypo * 
wiedziane robili excessa i krzywdy ludziom, rozegnali chłopów i 
mieszczanow z Brahińzczyzny za Dniepr i skaleczyli i oślepili ludzi 
siła i wójta Makara, wojtową kilka razy wegerą w szyie uderzyli, 
aż wzrok, zachorowawszy z tego, ztraciła; Samuela Kozłowskiego, 
szlachcica dobrego, setnik Hordziej nasyłał razy pięć na zabicie go 
w domu; uchodził, gdzie mógł, iednak go naleźli w polu orzącego, 
tam go poranili i zbili, ledwie żywego zostawiwszy; żonę iego gonili 
i bić chcieli, iż im nie była powolna i zgwałcili by byli, gdyby nie 
sąeiedzi zbiegli się i nie obronili. Tegoż pana Dombrowskiego, iak



przyiecbał z listem od iego mości pana Eoniecpolskiego do pana ad
ministratora; kazał go wziąć pod wartę pisarz pułkowy i trzymał 
dzień i noc pod wartą, aż uciekł, bo go kazał pułkownik zaraz do 
siebie przyprowadzić. У того реестру подпись руки подаваючого 
тыми словы: Wawrzyniec Łowicki, podczaszy nowogrodka Siewierskie
go. A na większy dowod tych wszystkich krzywd, szkód, krymina
łów, gwałtów, zaboistw, excessow i wiolencyi, w tym regiestrze wy
żej wypisanych, idem comparens, dla poprzysiężenia, tuż, na. urzę
dzie, stawił niżej mianowane osoby, prosząc o wydanie rothy iura- 
mentu, ktorego affectatii urząd dosyć czyniąc, rote iuramentu przy 
szlachetnym Janie Kożuchowskim, generale woiewodstwa kiiowskie* 
go, urodzonym ich mościom panom: Stanisławowi Dombrowskiemu i 
Samuelowi Kozłowskiemu, tudzież Timofeiowi Leńczyńkowi, wojtowi 
z miasta Brahinia i Hawryłowi Hacuczenkowi wydałem; kturzy, flexis 
genibus ad imaginem crucifizi, iurament wykonali w te słowa: ia, 
Stanisław Dombrowski i ia, Samuel Kozłowski, ia, Timofej Lenczen- 
ko i ia, Ha wryło Haciuczenko, przysięgamy panu Bogu wszechmogą
cemu, w Trójcy Świętej iedynemu, na tym, iż te wszystkie szkody, 
krzywdy, kryminały, zaboie, naiazdy i inne violentie, wysz w rege
strze położone i spisane, nam samym i całej włości brahińskiej; przez 
rzeczonego iego mości pana Apostoła Szczurowskiego, pułkownika 
wojska iego królewskiej mości zaporoskiego, są właśnie i nieomylnie 
poczynione i popełnione, tak przez samego, iako i kozakow onego, 
na czym, iako prawdziwie i sprawiedliwie przysięgamy, tak nam pa
nie Boże dopomoż i niewinna męka Chrystusa pana. Po którym 
wykonanym iuramencie, regiestr, per oblatam podany, wespół z iura- 
mentem, za podaniem i prośbą wysz rzeczonego comparenta. poda- 
waiącego, a za moim urzędowym przyięciem, do xiąg niniejszych, 
grodzkich, owruckich są wpisane.

Книга гродская, овруцкая записовая и поточная, № 3213, 
годъ 1686 -1687; листъ 328.



Счетъ контрибуцій и насилій, причиненныхъ ві волости Наро- 
дицкой, имѣніи ловчего брацлавскаго, Ивана Антоній Потоцкаго, коза
ми изъ полка Данила 1687 Іюня 28.

Року тысеча шестсотъ осмдесятъ сем ого, месяца июня двад
цать осмого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости, Овъ- 
ручомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ 
подстароства овруцкого и книгами нинешними, кгродскими, овруц- 
кими, stanowszy oczewiście urodzony iego mość pan Jan Penski, 
постарости narodycki, imieniem wielmożnego iego mości pana Jana 
Antoniego na Narodyczach Potockiego, łowczego bracławskiego, dla 
wpisania do xiąg. niniejszych, grodzkich, owruckich, podał per obla
tam regestr poczynionych szkód, przez pana Daniela, pułkownika 
iego królewskiej mości wojska zaporozkiego i kozakow onego, w dob
rach narodyckich rzeczonego iego mości pana łowczego bracławskie
go, z poprzysiężeniem tychże szkód przez poddannych, niżej miano
wanych; praemissa protestatione, przeciwko temuż panu Daniłowi, 
pułkownikowi, pratione eorundem damnorum illatorum, o czym tenże 
regestr, niżej spisany, szyrzej w sobie opiewa, tonoris seąuentis: re
gestr poczynionych szkód od рапа Daniła, pułkownika wojska zapo
roskiego iego królewskiej mpści w dobrach Narodyckich wielmożnego 
iego mości pana Jana Antoniego Potockiego, łowczego bracławskie
go, anno milesimo sexcentesimo octuagesimo septimo. Primo pan 
pułkownik, idący z wojskiem, stał w Nozdryszu, wiosce, ze dwiema 
setniami na chłopkach ośmi dni dwa i tam wielkie excesa i krzywdy 
nieznośne poczynili ludziom ubogim; secundo, nie uważaiąc na uni



wersały iaśnie wielmożnego iego mości pana hetmana wielkiego ko
ronnego, stał w wiosce Nozdryszu ataman Gregoraszko z koreniem 
swoim, nie kontentuiąc się, co sami dawali ubodzy Indzie, ale i sami 
brali gwałtem kozacy: owsa ośmaczek 30 kiiowskiej miary, na woz, 
na chomąt, na siekierę, na kosę, na rydel, na miechy wzięli u chło
pów złotych 20 monetą dobrą, mąki, sianej, żytnej, ośmaczek 2., hre- 
czanej V2 ośmaki, iagieł ośmakie z kożdego dymu; ciż kozacy myto 
w tejże wiosce brali, na gościńcu kiiowskim; ciż kozacy ludzi, po
piwszy się, bili, żeby onym gorzałka zawsze była i sztuka mięsa; 
za ludźmi strzelali, białogłowe Eawczycbę praegnantem zbili, która 
umrzeć musiała przy dziecięciu; pana Daniła osawuł pułkowy, iadąc, 
w tejże wiosce Nozdryszu wzioł w podwode klacz, yaloris złotych 
60, przegnał, zdechła trzeciego dnia; owsa, siana, kur, baranow, 
gorzałki kazał brać kozakom swoim gwałtem; item u tegoż atama- 
na kozacy wzięli pieniędzy złotych 9, monety dobrej, kożdemu ko
zakowi chust parę i bóty dali chłopi, kolende i włoczebne; na pułkow
nika w tejże wiosce złożyli złotych 9. Wybrali w wiosce Samym: 
Jwan Hryczenko ogułem wydał owsa ośmak 8 kiiowskiej miary, ci 
do wozow brali z tej wioski pieniędzmi na woz, chomąt, na go
rzałkę, na sol, na siekirę, na rydel, na tutun; a brali z dymu po zło
tych 2 monety dobrej; Waśko Hrysczenko: owsa ośmaczek 6 i na 
rożne onym potrzeby pieniędzy złotych 20; Ławryn Hrzyszczenko: 
owsa ośmaczek 6 i na rożne onych potrzeby wydał złotych 10; Hry- 
szko Kliszczowiec: owsa ośmaczek 2, na potrzeby złotych 16; Luko- 
wiczka wdowa: owsa osmak 6, na potrzeby złotych 20; Demko: owsa 
ośmaczek С i na też potrzeby złotych 20; Lukian: owsa osmak 
6, na też potrzeby złotych 20; Martyn: owsa ośmaczek 6, na potrze
by złotych 20; Wasiuk: owsa ośmaczek 3, na potrzeby złotych 10; 
Chwedko Huton: owsa osmak 6, na potrzeby złotych 18: Wioska 
Jazberin: Paweł dał: owsa osmak 6, na potrzeby złotych 26; Ki- 
ryk dał: owsa osmak 7, na potrzeby złotych 10; Cziura dał: owsa 
osmak 8, na potrzeby złotych 10. Wioska Kliszcze; tegoż pana Da
niła pułkowej setni stał ataman w wiosce Kliszczach, na imie Chwe- 
sko Sirokosty z korzeniem swoim, który sam, z kozakami swemi 
chłopow bił, mordował, z domow rozganiał, dwa gospodadrze po 
lasach się tułali, a ataman synów ich, z kozakami, nakładaiąc (sic)



kiimi, zabiiał bez miłosierdzia za gorzałkę, ża rybę świeżą, w postny 
dzień, o które w borach trudno. A każdy kozak po parze koni miał, 
tedy codzień, po trzy razy obroku na dzień koniom, co zieść tylko 
mogli, a siana, żeby pod nogami było; w tej wiosce chłopow ośm, a 
u każdego chłopa kozakow po trzy, po dwa stało, a u każdego 
po koni dwa, okrom tego, co iedli konie, Iwan Karpenko ohułem 
dał: owsa osmak 5, na gorzałkę V2 talara z koźdego dymu, tenże 
Karpenko dał na potrzeby kozakow złotych 5 monetą dobrą; Potap: 
owsa osmak 5 ogułem, okrom tego co konie iedli, okrom togo co 
z dymu dawali po V2 talara, item na gorzałkę dał dobrą monetą 
atamanowi na słoninę, na rydel, na siekire złotych 15, a 
co samego bito i syna, że z puł roku chorowali; Mojsiej: owsa 
osmaczek ogułem 6, okrom tego, co konie iedli, wieprza ubili kar- 
mnego, yaloris złotych 5 monetą dobrą, na gorzałkę złotych 3, item 

-na potrzeby onych złotych 12; u Iwana Kleszcza: ogułem owsa oś- 
maczek 3, na potrzeby ich wydał złotych 12; Stepan Melnsk: owsa 
osmaczek ogułem, krom tego co konie iedli, osmaczek 3, na icli po
trzeby złotych 10; Bohna: osmaczek 3, na ich potrzeby złotych 10. 
Michajło: owsa ogułem osmaczek 3, krom tego co konie iedli, na 
ich potrzeby złotych 9; Paweł: owsa ogułem osmaczek 3, krom tego, 
co konie iedli, na potrzeby dał złotych 10. Na Rudni—Stepan dał: 
złotych 3, owsa osmaczek 5; Chworostianka dał: osmak 4 owsa, 
pieniędzy złotych 10. Wioska Zarudie, chłopow dwanaście, stało 
kozakow ośmnaście z końmi; wydali ogułem: owsa osmak 40, krom 
tego, co konie iedli i sami chołopów bili, że musieli wołow 3 za
rżnąć na mięso, baranow 8, gorzałkę musieli kupować codzień, miodu 
przasnego kazali sobie dostawać, co pszczół tak wiele odpaść musia
ło, kiedy w zimie dostawać miodu musieli, bo nie piiali wody, tylko 
sytę; do Iwankowa z tej wioski, mil sześć, na budynek drzewo wozić 
musieli panu pułkownikowi; gotowych pieniędzy wydali złotych 30 
monetą dobrą, krom kolendy panu atamanowi; na drogę do obozu 
gorzałki belcy 6, w belcu po kwart 10. W miasteczku Kucharach 
chopow 6, stało kozakow 8: owsa osmak 18, pieniędzy złotych 15 
monetą dobrą, krom tego co iedli, do Jwankowa drzewo wozili pa
nu pułkowników mil sześć, gorzałka codzień, nieznośne krzywdy 
ubogim czynili ludziom. У того реестру подпись руки тыыи словы:
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Jan Penski. A na dowod większy tych wszystkich poczynionych szkód 
i krzywd, tenże podawaiący stawił mężów dwóch dla poprzysiężenia 
tych szkód, prosząc o wydanie onym iuramentu, a tak ia, urząd, 
czyniąc dosyć prawu pospolitemu i affctatiej podawaiącego, przysię
gę wydałem w te słowa, którzy wykonali: Ja, Jwan Karpenko, 
wojt ze wsi Kleszczów, i ia, Jwan Hryszczenko, ze wsi Sarniego, 
przysięgamy panu Bogu wszechmogoncemu, w Trójcy Świętej iedyne 
mu, iż w dobrach iego mości pana łowczego bracławskiego, włości 
Narodyckiej, nieznośne szkody krzywdy i angaryzacyie, tak nam sa
mym, iako i sąsiadom naszym, w regestrze, wysz spisanym, wszystkie 
szyrzej mianowane i opisane, przez pana Daniła, pułkownika wojska 
iego królewskiej mości zaporoskiego i kozakow onego są prawdziwie 
i nieomylnie poczynione i popełnione; na czym, iako sprawiedliwie 
i wiernie przysięgamy, tak nam panie Boże dopomoż i niewinna mę
ka Chrystusa pana; po którym wykonanym iuramencie, tenże com , 
parens prosił, aby tak regestr, per oblatam podany, iako i iura- 
ment, przez poddanych wykonany, do xiąg przyięte i zapisane były; 
co i otrzymał.

Книга іродская овруцкая, записовая и поточная, JY: 3213 
годъ 1686—1687; листъ 334.

X L  V I .

Жалоба дворянъ; Лаврентія Ловицкаго, Ивана Котарскаго и Ивана 
Чеховскаго на козацкаго полковника, Павла Апостола — Щуровоскаго, о 
томі., что онъ наносилъ имъ побои, сажалъ въ тюрму и нападалъ на 
ихъ дома. 1687, Іюня 28.

Рову тысеча шестсотъ осемъдесятъ седюго, месяца іюня двад
цать осмого дня.

На урядѣ вгродсвомх, въ замву его воролевсвое милости овъ- 
руцвомъ, передомною, Яномъ Явубовсвимъ, наместнивомъ кгрод- 
свимъ подстароства овруцвого, и внигами нинеиіними, вгродсвими, 
овруцвими, stanąwszy oczewiście urodzony imć pan Wawrzyniec Ło
wicki, podczaszy Nowogrodka Siewierskiego, swoiem i uródzonych ich



mościow panów: Jana Kotarskiego, skarbnika czernihowskiego, i pana 
Andrzeia Jana Czechowskiego, administratora włości brabińskiej, imie
niem, tę swoią, teraźniejszą protestatią, non sine sensu doloris, quam 
primum acta praesentia, castrensia, owruciensia adire mógł, tak 
zaraz, naprzeciwko imć panu Pawłowi Apostołowi Szczurowskiemu, 
pułkownikowi wojska jego królewskiej mości zaporoskiego, iako prin- 
cypałowi. i motorowi na wszystko złe, tudzież Kiiaśzcze i Rusano- 
wiczowi, setnikom, także i kozakom onychże, do pułtorasta, na ni
żej wyrażonych excessach będącym, samemuż imć panu pułkowniko
wi i setnikom lepiej po imionach i przezwiskach wiadomym i znaio- 
mym, czynił i zanosił w ten sposob i o to: iż lubo prawo i artykuły 
wojskowe wszelkim ludziom wojskowym omnem modestiam in rebus 
generendis dictuiąc, praescribit, in excessiros zaś winy surowe i 
karania, in se opisane, continet; pomieniony iednak imć pan pułkow
nik, z setnikami i kozakami swemi, przepomniawszy artykułów woj
skowych i boiaźni Bożej, licenciowawszy się na wszelkie kryminały 
i excessa, w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt siod, 
mym, miesiąca februaria wtóręgo dnia, w samy dzień naświętszej 
panny gromnicznej, święta rzymskiego, pomienionego protestanta- 
przyiachałęgo do pana pułkownika, w mieście Brahiniu, we dworze 
imć pana Silicza stoiącego, na ten czas włością brahińską zawia- 
duiącego, protestanta, w pewnym interessie, uprzątnąwszy sobie nie
słuszną fantazyią, nic sobie niewinnego, bez wszelkiej najmniejszej 
okazyej, słowami uszczypliwemi zelżywszy wprzód, pięścią kilka ra
zy w kark, a potym obuchem po grzbiecie niemiłosierdnie uderzyw
szy, do więzienia za wartę kozakom swoim protestanta wziąć kazał, 
gdzie kozacy, czyniąc wolą pana pułkownika swego, protestanta 
ieszcze barziej, czym kto mógł: obuchami, kijami postursawszy, do 
więzienia za wartę wepchnęli, w którym więzieniu cały dzień i noc 
protestans zostawać musiał, aż zaledwie, upamiętawszy się na zaiutrz, 
z więzienia wypuścić kazał: i tak protestans nic niewinny, zbity i 
zdishonorowany od pomienionego pana pułkownika, odiechać musiał. 
Pomienionego zaś imć pana Kotarskiego, skarbnika czernihowskiego, 
nic sobie niewinnego także, podczas wesela imć pana Czechowskiego, 
tenże pan pułkownik wprzód słowami uszczypliwemi, honorowi szla
checkiemu szkodzącemi, zelżywszy i zdishonorowawszy, w kark



pięścią razy kilka uderzył, a zaś imć pan Czechowski obelgę, na* 
jazdy, zastępowania po drogach za to od pana pułkownika poniosł, 
iż iaśnie wielmożnemu imć panu Janowi na Koniecpolu Koniecpol
skiemu, pułkownikowi iego królewskiej mości, iako panu dziedziczne
mu dobr włości brahińskiej, o ruinie, oppressiej, rospędzeniu pod
danych i innych kryminałach i excessach dzieiących się, przez list 
oznajmił, za tę tedy okazyią, zawziąwszy rankor niesłusznie pomie
niony pan pułkownik, pomienionego imć pana Czechowskiego, admi
nistratora włości brahińskiej, kozakom swoim po drogach pilnować, 
i, gdzieby ieno kolwiek iadącego na drodze przeiąć mogli, zabić 
koniecznie kazał; lecz, że sors inaczej tulit, że nigdzie ścignąć nie 
mogli, iednak inszy niesłuszny wynalazszy sposob, tenże pan pułkow
nik, Kiiaszkę, setnika, z całą setnią kozakow, aby na dwor i resij 
dentią pomienionego imć pana Czechowskiego naszli i onego zabili, 
informował i roskazał; iakoż pomieniony Kiiaszko, wolą pana puł
kownika swego pełniąc, na dwor i residentią, we wsi Listwinie bę
dącą, rzeczonego imć pana Czechowskiego, z strzelbą ognistą, w roku 
teraźniejszym, wysz na accie mianowanym, podczas wniebowstąpienia 
pańskiego napadszy, zabić chcieli; lecz prowidentia Bożka inacze- 
kazała, że we dworze nie zastali, z niszczym odeszli, a niedosyć na 
tym maiąc, lecz powtórnie tenże pan pułkownik, chcąc koniecznie 
umysłowi swemu niesłusznemu dosyć uczynić, inszego setnika, nie
jakiego Rusanowicza, z całą setnią kozakow, na tenże dwor i resi
dentią imć pana Czechowskiego nasłał, którzy nasłani kozacy, z 
strzelbą ognistą w same pierwospy napadszy i okrzyk we dworze 
uczyniwszy, złapać i zabić chcieli, lecz że i powtórnie nie zastali, 
samą tylko imć panią Czechowską we dworze zastawszy, strachem 
nieznośnym nabawiwszy, słowami uszcżypliwemi, honorowi szlachec
kiemu szkodzącemi, zelżyli i nieiaki Rabko, kozak, z muszkietu strze
lił do samej imć paniej Czechowskiej, ale że za łaską Bożą nie tra
fił; tamże i czeladź, iednych pobito, a drugich rospędzono ze dworu, 
ani się ieszcze temi wszystkiemi wyszspomnianemi excessami ukon
tentowawszy, pomieniony pan pułkownik, lecz sam swemi ustami 
publiczne odpowiedzi i diffidatie na zdrowfe i substantią protestan
tów przed wielą ludźmi uczynił, te rzekszy formalia: <źe iako prędko 
z tej teraźniejszej powrocę wojny tu, w te kraie, tak prędko wysz-



rzeczonych protestantów z własnych ich domow powywlekać i kiia- 
mi pozabiiać każe». A nie tylko sam takie przechwałki na zdrowie 
uczynił, ale i innych ludzi na zdrowie protestantów subordynować 
declarował, dla których przechwałek protestantes zdrowia swego 
bezpieczni być nie mogą. Przez który takowy swoj niesłuszny postę
pek, pomieniony pan pułkownik, z setnikami i kozakami swemi, pra
wo i artykuły wojsKOwe naruszył, a przez to winy i karę, w pra
wie wojskowym opisane, dobrowolnie na osobę swoią zawziął i za
ciągnął; o co wszystko pomieniony comparens przedemną, urzędem, 
iterato protestowawszy się, declarował się o to w sądzie wojskowym 
prawnie czynić nie zaniechać, wolne iednak zostawiwszy poprawienie 
tej protestatiej sobie, ieśbby tego potrzeba była, a na ten czas pro
sił, aby ta protestatia teraźniejsza do xiąg przyięta i zapisana była: 
co i otrzymał: Wawrzyniec Łowicki, podczaszy Nowogrodka Sie- 
werskiego.

Книга гродская овручская, записовая и поточная, № 3213, 
годъ 1686—1687; листъ 447.

Х Ь Ѵ ІІ .

Жалоба дворянина Василія Меленевскаго, на уполномоченная по 
дѣламъ вдовы наказнаго гетмана Булыги, Елены, дворянина Юрія Яблон
ская  о томъ, что Меленевскій, отправляясь къ королю и къ гетманамъ 
жаловаться на притѣсненія отъ постоя козацкаго, присоединился, для бе
зопасности во время путешествія, къ отряду Лончинскаго; послѣдній огра- 
билъ по дорогѣ вдову Булыги, а Яблонскій въ возмездіе схватилъ, не
причастная къ грабежу, Меленевскаго, истязалъ его, обременилъ окова
ми, держалъ подъ арестомъ и ограбилъ 1687. Августа И .

Року тысеча шестсотъ осмдесятъ семого, месяца августа оди- 
нацатого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости овъ- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овъруцкого и книгами ыивешннми, кгродскими, 
овъруцкими, personaliter stanąwszy urodzony iego mość pan Bazyli



Meleniewski; iako skoro z srogiego i ciężkiego więzienia, przez niżej 
mianowanego obwinionego tyrańsko carcerowanego, za uwolnieniem 
przez dekret wojskowy iaśnie wielmożnego iego mości pana woiewo
dy i generała ziem ruskich, hetmana wielkiego koronnego, z obozu 
do act niniejszych przybyć mógł, tak zaraz soleniter gravi cum que- 
rella świadczył i w ten niżej opisany sposob, przeciwko urodzonemu 
iego mości panu Jerzemu Jabłońskiemu, plenipotentowi od iej mości 
paniej Heleny Bułyżynej zapisanemu, iako samemu principałowi i in
nym wielu compryncipałom i pomocnikom, samemu principałowi le
piej wiadomym i znaiomym, protestował się i manifestował: iż gdy 
protestans, w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt siód
mym, będąc od wszystkiej braciej swych, ich mościow panów Mele- 
niewskich, wyprawiony do iego królewskiej mości, pana naszego mi
łościwego i iaśnie wielmożnych ich mościow panów hetmanów wojsk 
iego królewskiej mości koronnych, względem nieznośnych krzydw od 
wojska iego królewskiej mości zaporozkiego, na consistentiej zimowej 
w tych kraiach poleskich woiewodstwa kiiowskiego przez lat trzy zo- 
staiącego, poniesionych, i przechodami infestuiących, szukał sposobow, 
iakoby bezpiecznie do obozu przy kimkolwiek zaiechać mógł; tan
dem; gdy się trafiła okazyia, że i iego mość pan Krzysztoph Zączyń- 
ski z znakiem swoim do obozu pospieszał i teraźniejszy protestans, 
nie wiedząc o żadnej intentiej niebozczyka iego mości pana Zaczyń
skiego, że iej mość panią Bułyżyną grabić miał, przy tymże znaku, 
dla bezpieczeństwa drogi, presens do doiechania tylko do obozu 
zostawać umyślił był, i, gdy, mimoiazdem przez Kliniec, iego mość 
pan Zączyński, maiący dawny swoj dług, praetendowany u niebosz
czyka iego mości pana Bułyhi, hetmana nakaznego wojska iego kró
lewskiej mości zaporozkiego iej mością panią Bułyżyną grabił, do te
go się w najmniejszej rzeczy protestans: (iako i sam niebozczyk iego 
mość pan Zączyński, teraźniejszego żałującego się niwczym cale nie
winnym czyniąc, wyzwolił) nie interesował, i o swym wikcie w tej 
drodze iadąc, w Kobylinie osobno u iego mości pana Kobylińskiego 
Sierotki stanął był, osobno od znaku; tamże, gdy iego mość pan' 
Jabłoński, z informatiej, iej mości paniej Bułyżynej, z kupą ludzi, 
mszczący się tego grabieżu i samego iego mości pana Zączyńskiego 
biorąc, i na gospodę protestantis modo yiolento napadszy, i samego



w sequestr wziąwszy, konie, woź, suknie, legumina zabrawszy, które osob
liwym regestrem przed sądem liąuidowane będą czasu prawa, grodowi 
się nie opowiedziawszy, protestanta teraźniejszego, prawie po nieprzy 
iacielsku tyranice wiążąc, biiąc, morduiąc, w okowy potężne na nogi 
i łańcuch na szyię a skrzypice na ręce powkładawszy, w niewinnoś
ci, iako iakowego wierutnego zdrajcę i zabójcę, od głowy donog po- 
obdzierawszy, do obozu, przez wszystkę drogę głodem morząc, tak 
prowadził; nawet ktokolwiek, iako niewolnikowi utrapionemu, dla 
posilenia żywności, albo pieniędzy, albo chusta białe w drodze da
wał, wszystko to sobie iego mość pan Jabłoński odbierał, w któ
rej to takowej, ciężkiej, bezpotrzebnej peregrinatiej, dla nieznośnego 
ustawicznego bicia, wiązania, w tej drodze o mały włos protestans 
z tym światem się nie pożegnał; a za szczęśliwym przez sąd iaśnie 
wielmożnego iego mości pana hetmana wielkiego koronnego wyz
woleniem i powrotem ku domowi, najmniejszej rzeczy z zabranych 
wiolenter, za reąuisitią urzędową i ich mościow panów przyiacioł, 
nie przywrócił; przez co iego mość pan Jabłoński winy surowe, w 
prawie pospolitym opisane, z pomocnikami swemi, na osobę swoią 
zawziął i zaciągnął, a przez to do szkód rzeczy zabranych, więzie
nia swego w to nie includuiąc, na złotych tysiąc przywiódł i przy
prawił; o co wszystko, iako się wysz pomieniło, pomieniony prote
stans, iteratis yicicus, z wielkim i nieutulonym żalem świadcząc się 
i protestuiąc, ofiarował się o to wszystko z obwinionemi prawem 
czynić nie zaniechać, zostawiwszy jednak wolną melioratią do popra
wienia i rozszyrzenia pozwami tej protestatiej, lubo inszej uczynie
nia, ieśliby tego potrzeba prawna ukazywała; a na ten czas o 
przyięcie terazniejsżej i do xiąg zapisanie prosił, co otrzymał Bazy- 
lij Meleniewski.

Книга гродская овруцкая, зарисован и поточная, И? 3213, 
годъ 1686—1687\ листъ 480 на оборотѣ.



Допросы снятые въ овруцкомъ гродѣ съ козака—разбойника, Ан
дрея Романовича. 1687, Сентября 13.

Року 1687 месяа Сентября 13-го дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ эамку его королевское милости ов
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ 
подстароства овруцкого п книгами нинешними, кгродскими, овруц- 
кими, przyprowadzony przez Chomę wójta i Kornieja Warkuchę, pod
danych wielmożnego imć pana Theodora na Horoszkach Niemirycza, 
podkomorzyca kijowskiego, czyhirowskich, dla praesentowania, roz
bójnik, na imie Andrzej Romanowicz, kozak, złapany przez urodzo
nego imć pana Michała Porwanieckiogo, administratora dóbr imć 
pana podkomorzyca kijowskiego, za Toporyszczami, w lesie, pod 
miasteczkiem Czerniachowem; który to Andrzej Romanowicz, będąc 
od urzędu, przy bytności wielu szlachty w grodzie niniejszym, mia
nowicie, imć panów: Jerzego Suszczańskiego Proskury, wojskiego 
owruckiego, Stefana Krynickiego, Jerzego Dubiskiego, poborców 
województwa kijowskiego, Kazimirza Pojeckiego, Jerzego Jabłoń
skiego, Krzysztofa Butkiewicza i innych ich mościów przy woźnym 
jenerale województwa kijowskiego, szlachetnym Harasimie Łastowiec- 
kim, ezaminowany i pilno pytany, tak i nie inaczej na confessatach 
tych wyznał: iż ich jedynaście, z watah зш, na imie Prokopem, zmó
wiwszy się na rozboj, z pułku nieboszczyka jego mości pana Bułyhi, 
oderwali się od wojska, z stanowiska swego zimowego, z wsiów: 
Bołsunów, Ostapów, Litkow i z Radohoszczy, z pod setni Arsenio- 
wej, szli na rozboj w ziemię Wołoską, ale nie doszedszy Wołoch, 
z za Boha nazad. powróciwszy, znowu w te kraje poleskie, między



Stepanówką a Bondarówką w boru między lasami kryjący się, kogo 
zoczyli, zabijali, wozy, zaprowadziwszy w bok, palili, konie tamże 
między lasami chowali: a najpierwej, trzech człowieków, iadących 
wozami i z żonami pozabijali, chleb pobrali, pieniędzy przy nich zło
tych 6 i groszy 15 znaleźli, trupy w błota, nietry chowali, 3-go dnia po
tym kupców dwóch, zza Dniepra na Wołyń z kramami, łoznikami (sic), 
kocami i tiutiunem jadących, także zabili, wszystko to: koce i tiutiun 
tamże w lasach pochowali, pieniędzy przy nich złotych półsiodma zna
leźli i wzięli i koni troie. Piątego dnia potem tamże rudników trzech, ja- 
doncych z żelazem na Wołyń, zabili, wzięli u nich pieniędzy tak wiele, 
że na 11 osob, na każdego po 10 kop litewskich dobrej monety w 
paju przyszło. Żelaza pod kłody pod Bondarówką pochowali. Tym 
rozbojem bawili się na tym miejscu niedziel 3, mniej albo więcej, za 
przywodem wataga swego, Prokopa. Tamże zabili szlachcica samotrze- 
ciego, wzięli koniej dwóch, iednego gniadego, drugiego pleśniwego, 
kontusz czarny był na nieboszczyku. A tak się obłowiwszy, na 
świętego Piotra wozy popaliwszy, rzeczy zabierane w lasach pocho
wawszy, na konie, co mogli z sobą zabrać, lasami się przebierając, 
znowu na rzekę Boh, do Litkowa wsi odeszli; mieli i tam korespon
dencją z Prokopem i z Kostem pod Międzybożem o mil 10, tamże 
rzeczy wszystkie, jedne w futorze Litynie każdy swój paj pochował 
osobno, gdzie który mógł schować, konie poprzedali, drugie rzeczy 
poprzepijali, ztamtąd drugim nawrotem, przybrawszy ieszcze 4 do 
siebie z półku Barabaszowego, z Międzyboża: Łucka, Leśka, Hryćka, 
czwartego imienia nie pamiętam, piechotą lasami, znowu na też miejsce 
pod Bondarówkę przyszedłszy, tych pochowanych rzeczy nic nie zna- 
lazszy i te miejsce opuściwszy, puścili się pod Czernihów; mimocho
dem jabka u kupców z wozu kradzionym sposobem w Isajkach 
kradli, a jabka biorąc i skurę na wozie porznęli; i tak, za poszla- 
kowaniem pod Czernihowem, iako się wyżej pomieniło, przez imć 
pana Porwanieckiego i innych ludzi różnych, tego wataha i innych 
rozbójników, tamże na śmierć, broniących się, pozabjano, drugich, 
pobrawszy żywcem, powieszano; dwóch w Isaykach postrzelonych zo
stają, a tu jeden. Wyżej pomieniony tak a nie inaczej zeznał. Pie
niędzy wszyscy między sobą, za powtórnym powróceniem nad zło
tych dwa przy sobie nie mieli, bo też nikogo po tym swym powrocie
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nie rozbili, ani zabili, okrom szczególnych jabłek, co w Isajkach u 
kupców kryiomie z wozów wzięli i skury na wozie, na chodaki, szmat 
nie mały urżnęli. O inszych rozbójnikach nigdzie nie wie i nie sły
szał. Podczas tych rozbojów na wyżywienie woły kradli: jednego ukrad
li w Radohoszczy, drugiego w Stepanówce; z ludźmi po wsiach ni 
z kim żadnej przewodni, spółkowania, ani zmowy, ani przechowania 
n nich nie mieli. Co wszystko urząd, imć panami obywatelami, szlachtą 
wyszpomienioną i woźnym oświadczywszy, iż tak a nie inaczej zez
nawał ten kozak, rozbójnik, Andrzej Romanowicz, praesentowany; 
onego, za wyręczeniem z grodu i kwitowaniem, przez tychże podda
nych wielmożnego imć pana podkomorzyca kijowskiego, tąż praesenta- 
tią, przy odebraniu tego złocźyńcy z urzędu i grodu niniejszego, te 
eonfessata, iako są zeznane, do xiąg, przy pilnym wypytaniu, zapisać 
kazał. Go iest i zapisano.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, 1686— 
1687 годъ; № 3213, листъ 52.9.

хых,
Универсалъ урядниковъ гродскигь кіевскиъъ о томъ, что, по при- 

чинѣ беспокойства со стороны козаковъ, они не могутъ явиться въ Ов- 
ручъ на срокъ, назначенный для открытія суда. 1687. Октября 20.

Року тысеча шестстотъ осмдесятъ семого, месяца ноябра две
надцатого дня.

На урядЬ кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Яаомъ Якубовскимъ, наиестникомъ .кгрод- 
Сйимъ подстароства ОвруцкОго и книгами нииетними, кгродскими, 
овруцкими pefsonaiiter stanąwszy urodzony iogo mość pan Michał 
Mirski, dla wpisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owrucfcich per- 
oblatam podał uhiwersał innotestentialny od ich mościów panów 
urzędników sądowych, grodzkich, kiiowskich, o oznajmieniu sądze
nia-roczkow temi słowy pisany: Dimitr na Żabokrzykach Żabokrzy- 
cki, podczaszy wilkomierski, podwoiewodzy, "Wacław Konstanty na



Dworca Zabczewski, podczaszy nowogrodzki, sędzia; i Tbomasz na 
Hulanikach Hulanicki, pisarz i burgrabia grodzki łucki, urzędnicy 
sądowi grodzcy generału woiewodstwa kiiowskiego, wszem w obec i 
każdemu z osobna, komu by o tym wiedzieć należało, do wiadomoś
ci donosiemy: iż lubośmy ex munero officii nostn radzi byli na caden- 
tią sądów naszych, tak do Żytomierza, iako i do Owruczego, dla 
sądzenia onycb, iuxta obloąuentiam constitutionis, zieźdzali; iednak 
malum perimens, do tego ustawiczne trwogi, a, ąuodjnaius, kozackie 
consistentie i niepohamowane swywoli, które, etiam statui nobili non 
parcendo, zaboie po gościńcach niemałe wzbudziło, praecluserunt nam 
do tego viam, dla czego, i teraz, mimo cadentią w Żytomierzu sądzić 
się maiącą, w Owruczym znowu sądy nasze, pro die decima tertia 
nowembris, anno nunc currenti, inferius specificato, reassumować 
umyśliliśmy, i one pewnie za Bożą pomocą sądzić w Owruczym bę
dziemy; o których aby każdy z wielmożnych ich mościow panów oby- 
watelów woiewodstwa kiowskiego, naszych miłościwych panów i bra
ci, wiedząc, wszelki praeparament na pomienione sądy mieć raczyli, 
praećavemusj i tę naszą innotestentią, tym dla lepszej wiary i pew
ności, rękoma naszymi podpisujemy, które i po grodach należytych 
przez woźnego tamejszego publikować i do wiadomości donieść roz
kazaliśmy. Datum w Łucku, roku tysiąc sześćset ośmdziesiąt siódme
go, dnia dwudziestego octobra. У того универсалу инлотестенціаль- 
ного при печатехъ подписи рукь ихъ милостей навовъ судовыхъ 
кгродсвихъ віевсвихъ, тыми слови: Dimitr na Żabokrzykach Żabo- 
krycki, podczaszy Wiłkomirski, podwoiewodzy sądowy generału woie
wodstwa kiiowskiego: Wacław Konstanty Zubczewski, podczaszy no
wogrodzki, sędzia grodzki generału woiewódstwa kiiowskiego m. p. 
Thomasz na Hulanikach Hulanicki, pisarz grodzki generału woiewodz- 
twa kiiowskiego, burgrabia grodzki łucki m. p. Uniwersał, obwie
szczający o sądach grodzkich kiowskich do grodu owruckiego. Ko- 
торнй же то универсалъ, за иоданемъ вишъ менованое особы, а за 
приндтеыъ моимъ урядовымъ, до внигъ нинешвихъ, .кгродсвихъ, овъ- 
руцвихъ есть уписаиы.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3213, 
годъ 1686 - 1687; листъ 380 на оборотѣ.



Жалоба дворянх Меленевекихъ на козацкаго полковника, Семена Па- 
лѣя, о томъ, что онъ поставилъ въ ихъ домахъ постоемъ козаковъ, ко
торые причиняютъ имъ разныя обиды. 4688 марта 2.

Року тысеча іпессотъ осмѣдесятъ осмого, месеца марьца вто
рого дня.

На уряде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Кавимеромъ Ноецкимъ, наместникомъ вгродз- 
вимъ енералу подвоеводства віевсвого и книгами нинешними, вгродз- 
кипи, виевсвими comparens personaliter urodzony imć pan Daniel 
z Meleń Meleniewski, swoim i urodzonych ich mościow panów: Bazyle
go, Hrehorego, Jana, Samoela, Mikołaja i innych urodzonych ich 
mościow panów z Meleń Meleniewskich, braci swoiey imieniem, sole- 
niter z wielkim żalem, coram actis praesentibus stanąwszy, na prze
ciwko panu Semenowi Palijowi, pułkownikowi jego królewskiej mości *•
wojsk zaporozkich, protestował się o to, iż pomieniony obwiniony,
contra leges et statuta regni o wolnościach szlacheckich proceden-
do, śmiał i ważył się, lekce sobie nawet poważywszy osobliwą li- 
bertatią jaśnie wielmożnych ich mościow panów hetmanów koron
nych, na te dobra daną, z zwykłej ku szlacheckiemu stanowi niena
wiści i postpositii onego, proprio ausu suo, nie kątętująć się dawniej- 
szemi krzywdami, konsystentiami zimowemi, oppressiami, wiolentiami, 
w domach szlacheckich extorsiami, teraźniejszego roku, na konsi- 
stentią zimową, in ultimam ruinam ubogich szlachty, braci prote
stantis, w dzidzicznej wsi Meleniach kozakow kilkanaście, w domach 
własnych szlacheckich ordinowawszy, wszelkie onym extorsie, vio- 
lentie, oppressye i zniszczenie nad krwią szlachecką pozwolił; ex



cujus pozwolenia nieznośne krzywdy i oppraessie, violentie, ex inna- 
ta malitia plebis przeciwko kr wie szlacheckiej, które ob reverentiam 
loci in hac protestatione non specificantur, czynią i czynić nie prze- 
staią, owo zgoła nie tylko biją i hałasuią protestantów, ale wszy
stko pro libitu suo pozwolaią, że protestantes, nie tylko w substan- 
tiej, ale i w zdrowia swoim własnym nie są wolni; przez co pomie- 
niony obwiniony, prawo pospolite naruszywszy, winy prawne, in le- 
gibus regni pro tali suo progressu opisane, na osobę i dobra swoie 
zawziął i zaciągnął; protestantów do szkód niemałych, których ob 
terrorem in praesenti protestatione specificować nie mogli, chyba 
czasu prawa singulari regestro będą leąuidowane, przywiódł. O co 
wszystko iterum atque iterum protestowawszy się, zostawiwszy sal- 
vam meliorationem tej protestatiej augendi vel minuendi, o teraźniej
szą, aby była do act przyięta i zapisana, prosił, co otrzymał Daniel 
z Meleń Meleniewski.

Книга кіевская гродская, записовая и поточная, № 3 годъ 
1686—1688; лишь 195 на оборотѣ.

L  I

Жалоба дворянки Елены Лончинской на дворянина Юрія Яблонскаго 
• о томъ, что онъ, обвинивъ ея мужа, КриштоФЗ Лончинскаго, въ грабежѣ, 

схватилъ его, истязалъ и, мимо обыкновенные суды, представилъ въ гет- 
манскій военный судъ, гдѣ, на основаніи обвиненія Яблонскаго и присяги 
подставленныхъ имъ свидѣтелей, Лончинскій былъ казненъ смертію. 
Вещи его и завѣщаніе Яблонскій захватилъ и отказывается вчдать вдо- 

, й .  1688 іюня б.

Року тысеча шесть сотъ осмдесятъ осмого, месеца іюня пя
того дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости Ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, намесникомъ кгродскимъ 
иодстароства овруцкого и книгами нинешними, кгродскими, овруц- 
кими comparens personaliter urodzona imć pani Helena Trypolskiego



Krzyśztophowa Eączyńska, z niżey mianowanych osob okazii śmiercią 
zeszłego, urodzonego imć pana Krzysztopha Łączyńskiego małżonka* 
pozostała osierociała wdowa, jako prętke żywe łzy z oczu otarła, acta- 
que praesentia ob summam inopiam adire mogła, tak ^iraz, z wielkim 
żalem, naprzeciwko urodzonym ich mościom panom: Jerzemu i Helenie 
Stockiego Jabłońskim, małżonkom* niżej mianowanego uczynku same
mu jego mości panu Jabłońskiemu motorowi i priucypałowi, także urod
zonym ich mościom panom: Alexandrowi Redczycowi i drugiemu bratu 
jego mości, także Alezandrowi Redczycowi i innym wielu ludzi słuźa- 
łym, kozakom, czeladzi i poddanym, ad infra nominatum factum et ex- 
cessum consulto z strzelbą ognistą i innym orężem do osob kilkadziesiąt 
zgromadzonym i przysposobionym, których nomina et cognomina, lubo 
ad praesens non specificantur* za powzięciem jednak o nich wiadomości, 
in ulterióri juris gradu specificabuntur, a teraz hoc loco pro expressis ac 
specificatis censeri debent, protestowała się w ten niżey opisany sposob i 
o to: iż imć pan Jabłoński, prindpał, za wziąwszy ku małżonku protes- 
tuiącey niesłuszny rankor, ex solo odio et Шаіеѵоіо animo, nie tylko 
na substanciej szczerbić, ale z życiem samym dzielić, niżey mianowanym 
resolwował się sposobem; jakoż samymże expressit skutkiem, kiedy roku 
przeszłego, tysiąc sześćset ośmdziesiąt siodmego, in junio, po stałym 
tumulcie we wsi Klińcu, maiętności imć paniey Bułyżyney, przerze- 
czony obwiniony, zebrawszy sobie wyżey mianowanych ich mościow 
panów obwinionych, kozakow swawolnych i czeladź z strzelbą ogni
stą, w osob kilkadziesiąt, już po zachodzie słońca, ubezpieczonego 
napadszy samego małżonka protestantis we wsi Eobylinie, zaledwie 
nie ubili, posiekli, poranili i razów ciętych w głowę bezbronnemu, sze
rokich i głębokich nazadawawszy, nie dbaiąc nic na stan szlachecki 
związali, czeladź i ludzie, prży nim będące, rosproszyli, konie, rzą- 
dziki, kulbaki, suknie, rynsztunek woienny, srebro, pieniądze gotowe, 
skrzynie, wozy, i co kolwiek w ochędoztwie i drobiazkach mogl i 
naleść, prawie niechrześciańskim sposobem, in vim praedae et spolii 
zabrali, zagrabili i na swoy pożytek obrocili; a potym, samego w 
kaydany, udaiąc jakoby cerkiew i dwor jey mości paniey Bułyżyney 
ze wszystkim (co w samey prawdzie i istocie nie iest) zrabować mieli, 
nie praesentowawszy go w należytym grodzie Owruckim, ut moris et 
juris est, i z nim, jako udaią, zabranych rzeczy, mimo świętą spra-



wiedliwość i grod należny , uformowawszy jakowąś niesłuszną i 
nieprawną attestatią (którą nie oblatowawszy w grodzie należytym) 
do sądu woyskowego jaśnie wielmożnego jego mości pana woiewody i 
generała ziem ruskich, hetmana wielkiego koronnego, w kaydanach, 
głodem i niewczasem morząc jako jakowego złoczyńcę, pod Jazłowiee 
stawili. Na tym tedy terminie zchorzałego, posieczonego i zbitego 
nieraz w drodze przez jego mość pana Jabłońskiego i pomornikow 
onego, niesłusznie przed sądem udawali i na garło ob solam rapinam 
zabranych rzeczy, instygowali; a tak sąd woyskowy, dawszy wiarę 
mniemaney attestatiey, in convictionem ulteriorem małżonka prote
stantki temuż panu Jabłońskiemu, z ludźmi godnemi, nłepodeyrza- 
nemi, szlachtą wiary godną, osiadłą, samotrzeć juramentem compro- 
bować, ieżeli w samei rzeczy iest, nakazał; na którym terminie imć 
pan Jabłoński, nie tak pragnąc podobno śmierci małżonka protestu- 

' iącey, iako tak wiele zabranego zbioru, kozakow dwóch, z sobą na 
ten czas ob cuśtodiam maiących, w suknie poubierawszy i onym 
nazwiska poodmieniawszy, udaiąc że szlachta (o co solenniter te- 
raznieysza protestuiąca protestatur) poprzysiągł, po którey przy
siędze, winny li był, albo nie małżonek protestantis, ostatnią śmier
ci odniosł exekucyą. Post obitum którego, originał testamentu, stan- 
te vita przez małżonka protestuiącey pisanego, ne producatur wiele 
rzeczy zabrano, tenże jego mość pan Jabłoński do siebie odebrał i 
hucusąue u siebie detinet, zabranemi zaś,‘ rzeezami z wyźey mia- 
nowanemi comprincipałami, nie należąc do żadney successyey, po
dzielili i między się rozebrali, jako to: konia kasztanowatego z kul- 
baką, olstraml, valoris złotych sześćset, koni dereszowatych dwa, 
yaloris złotych dwieście, źupan adamaszkowy musulbasem podszyty, 
yaloris złotych ośmdziesiąt, pistoletów para z kapturkami srebrnemit 
yaloris złotych cztyrdzieści, czapka sobola, yaloris złotych pięćdzie
siąt, czapka zawoykowa, yaloris złotyeh sześć, źupan karmazynowy 
sukienny, yaloris złotych pięćdziesiąt, pasów jedwabnych dwa, zło
tych dwadzieścia cztyry, konia z kulbaką, szerścią białego, złotych 
sto, drugiego konia szerścią kasztanowatego, kosztuiącego złotych 
siedmdziesiąt, osobliwie kulbak trzy z woyłokami, yaloris wszystkie 
złotych cztyrdzieści, kontusz koralowy, yaloris złotych pięćdziesiąt, 
hamaleyka (sic) sadzona centkami srebrnemi, yaloris złotych dwa



dzieścia, fuzija i muszkiet krzosowy, yaloris złotych trzydzieści, woz 
skarbny z pułszorkami, w którym była skrzynia z rzeczami i legu
miny wszelakie, a mianowicie: w skrzyni kowsż srebrny w grzywny 
pułtory, yaloris złotych pięćdziesiąt, kowszyk drugi w puł grzywny, 
yal.iris złotych piętnaście, łyżek srebrnych dwie, yaloris złotych 
ośmnaście, noże z nożenkami w srebro oprawnemi i łańcuszkiem 
srebrnym, yaloris złotych dziesięć, uzdeczka gończa na czerwoney 
jedwabney taśmie, oprawna we srebro, yaloris złotych siedmdziesiąt, 
obrazek we srebro oprawny, yaloris złotych szesnaście, kilimów tr̂ zy 
perskich, yaloris każdy po złotych piętnaście, a czwarty prosty, ya
loris złotych siedm, facit złotych pięćdziesiąt trzy, chustek turec
kich trzy, obrusow, ręczników, materac, kołdra, poduszki, yaloris 
to wszystko na złotych dwieście; innych zaś drobiazgów, których 
pomnieć teraźniejsza protestans nie może, nie kładzie, o które to za
brane per yim niesłusznie i nienależycie: testament, konie, suknie i 
rzeczy, wyżey mianowane, gdy toties teraźniejsza protestantka, z 
pozostałemi sierotami, tak sama przez się, iako i przez ich mościow 
panów przyiacioł, u ich mościow panów Jabłońskich, małżonków5 
oddania reąuirowała, tedy oddać i przywrócić nie chcieli i nie przy- 
wracaią; owszem odpowiedzi dalsze na substantią protestantki i zdro
wie krewnych iej mości (któryby się o to upominać miał) czynią i 
diffiduią. Co wszystko, że przeciwko słuszności, świętey sprawied
liwości, z uymą życia, substantiej i prawu pospolitemu stało się, więc 
o to wszystko teraźniejsza protestuiąca solennie się protestuie i ta- 
łuie, deklaruiąc tego wszystkiego prawnym terminem dochodzić i 
inąuisitią dowieść i refusiey szkód poczynionych dochodzić, salwę so
bie tey teraznieyszey protestatiey meliorowania, albo przez pozew 
poprawienia, gdyby tego potrzeba prawna reąuirowała, zachowuiąc; 
ktorey protestatiey o przyięcie actis praesentibus prosiła, co i otrzy
mała: imieniem imć paniej Heleny Łączyńskiej, siostry moiej, iako 
pisać nie umieiącey, za ustną prośbą iey mości, podpisuię się, Osta- 
phi Trypolski.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3214, 
годъ 1688—1689; листъ 286.



Жалоба Редчицовъ и другихъ дворянъ на мѣщанъ овруцкихъ о 
томъ, что они, принимая участіе въ козацкомъ возстаніи, опустоши
ли иыѣнія истцовъ и ихъ самихъ истязали. 1688 августа 30.

Року тысеча шестсотъ осмьдесятого осмого, меседа аукгуста 
тридцатого дна.

На ураде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Казимиромъ Поецвиыъ, намеснивомъ вгрод- 
свимъ енералу подвоеводства виевъсвого и книгами нынешними, 
вгродсвими, киевскими, comparens personaliter urodzeni ich mość 
panowie: Hryhory i Samuel Redczycowie, swemi i urodzonych pa
nów: Alezandrow dwóch i Jana Redczycow, tudzież pana Mikołaja 
Synhaiewskiego, pana Mikołaja Kozłowskiego i innych wszystkich, do 
dobr niżey mianowanych należących, possessorow, (imionami) quam pri- 
mum acta prsesentia adire mogli, tak zaraz z wielkim żalem a prawie 
płaczliwie protestowali się naprzeciwko uczciwym: Daniłowi, Ki- 
rykowi, Wasylowi i Stephanowi, jako się być mienią, Buiakom, 
tudzież Iwanowi Tunince, Matwiejowi Szułyzie, mieszczanom owruc- 
kim i innym compryncypałom i pomocnikom, samymże obwinionym 
po imionach i przezwiskach lepiey wiadomym i znaiomym, którzy 
na tym tu mieyscu za wyrażonych rozumieć się maią, w ten spo
sób i oto: iż mianowani obwinieni, nabrawszy się swawoli podczas 
rebelliey kozackiey, uti complices na ten czas inyasorum, nie tylko 
korony polskiey i substantiy szlachetskich, ale zdrowia samego nie 
nowina pozbawiać było i różne zbytki nad rodowitą szlachtą czynić, 
co wszystko jest jawno całemu światu i okolicznym obywatelom wo
iewodztwa kijowskiego i miasta jego krolewskiey mości Owrucza;
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których to swych zawziętości swawolnych i po uspokoieniu się trochę 
kraiow tuteyszych nie poprzestając, jawnie dosyć krzywdy, oppres 
sye, contempta, łaiania, besztania i z uięciem honoru narągania 
protestantów, szlachty rodowitey, na dobrach swych dziedzicznych 
mieszkających od lat kilkunastu, potaiemnie i jawnie, coraz przyi- 
muiąc sobie świeższych comprincypałow, czynią; gdy ostrowy własne 
protestantów, nazwane Tenetyłowski i Jerlikowski, funditus, wydarszy 
jedne pszczoły, a drugie ze pniow pospuszczawszy, wniwecz obrocili 
i inne niewypowiedziane i do wypisania trudne cryminały czynili (kto* 
rych nec decet wyrazić), mianowicie: uchodząc za Dpiepr cum suis 
complicibus w cudze kraie, na pomienione ostrowy, Tenetyłowski i 
Jerlikowski, napadszy, pszczół pięcioro pod rzeczką, Hrezywą nazwa
ną, na głowę wydarli; że się to z szczęściem działo, już zza Dniepra, 
kryiomo do tegoż mianowanego ostrowa reiterowawszy się, dwadzie
ścioro znowu na głowę wydarli i miod w ziemię, pod Lasem Towstym, 
uroczyskiem nazwanym, nocuiąe, zakopawszy, by nie było poszlaku, 
ogień na tym mieyscu kładli, dla zmocnienia ziemi, a tak, odjacbaw- 
szy za Dniepr, pogodnieyszy czas inny upatrzyli i znowu się powró
ciwszy po mianowany miod, insciis protestantibus, w kilkunastu 
osob w też mieysce, z wozami wróciwszy, nietylko miod ten zakopa
ny zabrali, ale ostatek pszczół, ile było w tymże ostrowie Tenety- 
łowskim sosen z barciami i pszczołami, nie tak po wydzierali, jako 
ze pniow pospuszczali i funditus ostrowy zruinowali i te miody wszy
stkie in suum commodum obrocili. Którą to ruinę lekce ważąc i za 
nic nie maiąc, do większych oppressyi przystępuiąc, zmewhamowamey 
swey ku protestantom zawziętości, wprętce potym jednego z protes
tantów, imć pana Jana Redczyca, we wsi Moszkach zaskoczywszy, 
samego za szyię arkanem wziąwszy, koma z saniami i chomątem, va- 
loris złotych trzysta, odebrali, także rucznicę i szablę staroświecką 
w capię oprawną, traloris złotych piędziesiąt, in suum commodum ob
rocili, a protestanta, uti praemissum, za szyię wedle konia, do Owru- 
cza, biiąc, tłukąc, morduiąc, przyprowadziwszy, w komorę mieyską 
wsadziwszy, jeść i pić bez kilka dni nie daiąć i głodem morząc, in- 
carcerowaK, e ąuibus zaledwo się wyręczył obietnicą, że nie miał 
się upominać o wszelkie krzywdy, sobie poczynione; to na nim effe- 
cerunt. Jeszcze i temi, wspomnianemi, wszystkiemi, wyrażonemi np-



m
pressiami nie ukątentowawszy się, ale tym bardziey żal do żaln 
wzniecaiąc, oppressią do oppreseiey przyczyniając, kontempt do kon- 
temptu przydając, w roku przeszłym, tysiąc sześćset ośmdziesiąt 
trzecim, miesiąca oktobra dnia piętnastego, z zwykłemi swemi com- 
princypałami, na tenże ostrow protestantów wspomniany, Tenetyłow- 
ski, z rucznicami i innym orężem, do boiu sposobnym, vi et ѵіоіеп- 
to modo naiechawszy, gdzie protestantów zastawszy, słowami nie 
uczciwemi besztali, łajali, a niektórych bili i wiązali; przy ktorym- 
to gwałtownym naiezdzie, wołow parę, yaloris złotych sześćdziesiąt, 
miodu belcy dwadzieścia, yaloris złotych sto czterdzieści, zabrali. 
Psczoły, noviter osadzone, tak w sosnach, jako dębach, powydziera- 
li i na swoy pożytek obrocili, a potym roku tysiąc sześćset ośmdzie
siąt piątego, in octobri, gdy protestantes podczas trwóg od ordy, na
tenczas w tuteyszym kraiu grassuiącęy, tu, do Owrucza, byli uszli, tedy 
mianowani obwinieni w cancellariej grodskiej owruckiej wyszmianowane- 
go imć pana Jana Bedczyca, protestującego, zastawszy, in praesentia 
multorum nobilium słowami nieuczciwemi, honorowi i uszom szlacheckim 
skodzącemi słuchać, nie tylko tu wyrazić i wypisać (nieprzystojnemi, lżyli); 
a potym protestanta z cancellariej wsrod miasta Owrucza, ku gospod
zie idącego, zdybawszy, z tyłu przypadszy, z plecy rucznicę drugą, 
yaloris złotych dwadzieścia pięć, yiolento modo zdiąwszy i z rąk tegoż 
protestanta wydarszy, także z pazuchy jedyny taler bity, u niego 
będący, wziowszy, z odpowiedzią i przechwałkami odeszli i ku swemu 
pożytkowi obrocili; dopieroż, swe przechwałki do effectu przywodząc, 
gdy protestans obwinionych na siebie nie spodziewał się, zastępuiąc dro
gę, w prętkim potym czasie, idącego z łasa ku domowi, zaskoczywszy na 
dobrowolney drodze, «a tuś» okrzyknęli w kilku osob, czym perter- 
ritus, o ziemię padł; napadszy go, zaledwo nie ubili i trzecią rusznicę 
odjęli, a nakoniec odchodząc, ogniem spalenia grozili i zabiciem, 
jeśliby z budynku mógł uchodzić, a mianowicie dając ad intende ta- 
kowemi słowy: «skoro będziesz pozywał nas, wiedz o tym, że cię 
na kawałki dzielić będziemy i wszystkich zburzymy i wyrżniemy >; 
jakoż dla takowych znacznych zadatków, nietylko imć pan Jan Bed- 
czyc z protestantami wysz mianowanemi, i mnemi bracią swą sub- 
stantiey, ale i zdrowia securi być nie mogą; przez które to swoje tako
we postępki obwinieni, prawo pospolite zgwałciwszy, w winy, w nim



pro ąnalitate facti et excessus (opisane), popadli i na osoby swe za
ciągnęli, przywiodszy protestantów do szkód na dwa tysiące złotych, 
o krore to violentie iternm atque iterum, prae via sui facta mani- 
festatione, protestantur, salvam reserwowawszy facultatem alius fa- 
ciendae protestationis, sijuris necessitas exigerit, aut meliorationis, 
seu per editas citationes correctionis, prawnie de praemissis ofiarował 
in foro fori czynić nie zaniechać; a teraz o przyięcie tej mnie, urzędu, 
prosił; co i otrzymał. Imieniem protestuiących się, jako pisać nie 
umieiących, proszony do podpisu Jaa Michał Poiecki.

Kmta кгевская іродстя, записовая и поточная, М 3, іодъ 
1686—1688; листъ 305.

LI II .

Письмо польскаго полковника, Александра Гуровскаго, кт> игумену 
овруцкаго езуитскаго монастыря о томъ, что онъ расположилъ свои хо • 
ругви въ езуитскихъ имѣніяхъ по прикаэанію гетмана, для защиты ихъ 
отъ постоянныхъ притѣсненій, претерпѣваемыхъ отъ казаковъ Палѣя 
1688 марта 19.

Рову тысеча шестьсотъ осмъдесятъ девятого, месеца марца 
двадцать шестого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Михаиле мъ Ставецвимъ, хорунвимъ житомер- 
свимъ, подстаростнмъ вгродцъкимъ овруцъкимъ и книгами ни- 
нешъними, кгродцъкичи, овруцъвими comparens personaliter wieleb
ny w Bogu jego mość ociec Marcin Borowicz societatis Jesu, dla 
wpisania do xiąg ninieyszych, grodzkich, owruckich per oblatam po
dał list, od urodzonego jego mości pana Gurowskiego do przewie
lebnego w panu Bogu jego mości xiędza Woyciecha Trzebuchowskiego 
societatis Jesu pisany, w rzeczy, niżey, w tym liście inserovanym, 
mianowicie wyrażoney, jako ten list w sobie wszystkę rzecz wyraź
nie opisuie, ktorego podawaiący prosił, aby przyięty i do xiąg niniej • 
szych wpisany był, a tak ia, urząd, na affectacią podawaiącego, ten 
list ad acticandum przymuiąc, czytałem, ktorego tenor sequitur talis:



Przewielebny w Bogu mości xięże superiorze owrucki, moy mości 
panie i dobiodzieiu! Za powinszowanie urzędu mego waszmości, me
mu mości panu dziękuię, oznaymuiąc to, źe ja tylko mam komende 
nad temi chorągwiami, dla nieprzyjaciela krzyża świętego także i dla 
wielkości hultaystwa kozackiego, przed którym tu, w Polesiu nigdy 
pokoiu chorągwie polskie nie maią także i waszmość moi mościwi 
państwo. Strony zaś assygnaciey, oznaymuie, żem tu z temi chorą
gwiami bez woli jego mości pana hetmana, wodza i dobrodzieia me
go, nie. przyszedł i bez woli tegoż wodza naszego żadna chorągiew 
sobie consistentiey nigdy nie przywłaszczała; bez assignaciey tak w dal
sze waszmościow, mego mości państwa, pewnie byśmy nie zaszli 
kraie; za tąź wolą i assignacią chorągiew i jego mości pana Czer- 
kasa w dobrach waszmościow, mego mości państwa stoi, oznay- 
muię i rozumiem, że się lepiey obchodzą niżeli panowie mołodcy Pale- 
iowi; bo na nas waszmość, moie mości państwo, zawsze sprawiedli
wości świętey możecie doyść, a na kozakach nigdy; co strony chleba, 
waszmość, moy mości pan, możesz się miarkować po chorągwiach 
inszych, ia, ani rozkazuie, ani przymuszam, tylko waszmości, mego 
mości pana, uniżenie proszę, abyś był łaskaw na żołnierzow ubo
gich; gdzie i moie usługi zaleciwszy, zostaie waszmości, memu moś- 
panu, życzliwym i najniższym sługą. Aleksander Gurowski P. jego 
ci krolewskiey mości natenczas. W Hornostaypolu, dęcima nona 
marcii, millesiino sexcentesimo octuagesimo nono. На другой сторо
не въ томъ же листе приписокъ таковыми словы. Kopia assignaciey 
waszmości, memu mości panu, rozumiem mniey potrzebna. Инъты- 
туляція на томъ листе тыми есть писаная словы: Przewielebnemu w 
Bogu jego mości xiędzu Wojciechowi Trzebuchowskiemu societatis 
Jesu superiorowi, missionarzowi stolice apostolskiey w Polesiu, me
mu mości panu i dobrodzieiowi ma być oddany. Который же то 
листъ, за подавьемъ и прозьбою вышъ менованное особы подаваючое, 
а запринятемъ моимъ урядовымъ, до книгъ нинешнихъ, кгродскхъ, 
оврудкихъ слово въ слово есть уписаны.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3214, 
годъ 1688—t689; листъ 509.



Жалоба отъ имени ротмистра королевскаго, Данила Федоровича, 
ва козацкаго полковника Палія и козаковъ его о томъ, что они напали 
на арендное владѣніе Федоровича, віѣстечко Иванковъ, ограбили оное, 
угрожали убить Федоровича и причиняли друтія насилія 1689. Апрѣля 22.

Року тисеча шесть сотъ ос «десять девятого, месеца априяя 
двадцать второго дня.

На уряде кгродскомъ, въ замву его воролевсвое милости Ов- 
ручомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродсвимъ 
додстароства ѳвруцвогѳ и книгами винешъними, вгродскими, овруц- 
вими, comparens persoualiter urodzony jego mość pan Stephan Kud- 
życki, noraine jaśnie wielmożnego jego mości pana Jana na Kozinie 
Koniecpolskiego, woiewodziea Bełskiego, jako dziedzica, także jego 
mości pana Daniela Fedorowicza, rotmistrza jego korolewskiej mości, 
dobr miasteczka Jwankowa arendownego passessora, i wszystkich 
mieszczan, przez niżey mianowane osoby zrujnowanych, pobitych, po
kaleczonych i funditus zdesolowanych, imieniem, naprzeciwko imć 
panu Samuelowi, albo jakiegokolwiek inszego imienia Paliowi, puł
kownikowi jego królewskiej mości woysk zaporoskich, principałowi 
i rozkazującemu, także panom: Andruszenkowi, Tyszkowi i innym 
wielu setnikom, assawułom, kozakom, konnego zaciągu i pieszego lu
dziom, osobom do piąciuset i więcey, z rożnym orężem, z strzelbą 
ognistą, samopałami, rucznicami, muszkietami, szablami, do boiu na
leżącym, ua najazd, niżey mianowany, consulto zgromadzonym i wy
słanym, comprincipałom, inyasorom i coadhaerentom, samemuż imć 
panu pułkownikowi po imiouach i przezwiskach lepiey wiadomym, 
którzy, lubo imionami i przezwiskami na ten czas nie specificuią się,



za powzięciem iednak o nieb wiadomości, in ulteriori juris gradu 
Specificowaoi będą, a teraz, hoc loco pro expressis ac 'specificatis 
censeri debent, sołeamter et gravi cum ąuerela świadczył, manife, 
stował i protestował się., w ten niżey opisany sposob i  o to: iż jego 
mość pan pułkownik z przerzeczonemi setnikamii ludźmi swemi, lu- 
boby iniał, jako życzliwego króla jego mości i rzeczypospolitey offi- 
ciera, nieraz odważnie krew leiącego, od wszelkiego tueri, jako źołuiearz 
żołnierza, niebezpieczeństwa i z onym ścisłą certować przyiaźnią, to nad 
samą słuszność, prawo pospolite i świętą sprawiedliwość we wszyst
kim postępuiąc, śmiał i ważył się, roku przeszłego, tysiąc sześćset 
ośmdziesiąt osinego, miesiąca decembra dnia dwudziestego wtoręgo, 
na miasteczko wspomniane, dobra dziedziczne wyżej mianowanego jaś
nie wielmożnego imć pana woiewodzica Bełskiego, bez bytności na
tenczas jego mości pana rotmistrza, cum eo mand&to, aby funditus 
żruinowali, nasłać, samego imć pana pułkownika wziąć, okować i do 
siebie przyprowadzić serio przykazał; którzy parendo woli i roskaza- 
niu jego mości pana pułkownika swego, po nieprzyiacielsku prawie- 
wszyscy hurmem, z strzelbą wpadszy, ladzie tameczne bili, strzelali, 
z domow wyganiali; jakoż niemal wszystkich, od wszystkiego ubustwa 
onych wygnawszy, (bo do zamku uchodzić musieli) komory, swirnie, 
skrzynie, bodnie odbiali, pieniędzy gotowych, srebra, miedzi, sukien, 
strzelby i rożnych fant, osobliwym regestrem specificowanycb, na 
cztyry tysiące zabrali i na swoy pożytek, in vim praedae et spolii 
zagrabiwszy, obrocili; a potym sami w domach stanąwszy, sobie ieść, 
pić, koniom siana, obrok, i, iako chcieli gwałtownie, który się otrzy
mał gospodarz, nad niemi znęcaiąc, przez pięć dni postępowali; na 
wzgardę zaś у pośmiewisko kościoła bożego i wiary katolickiey, w
same Boże Narodzenie, ścierw wieprzowy na most wywlekszy, urągaiąc:

*>

«niech to Lachowe ziedzą, będą mieli na całe święta»; tamże pisarza 
imć pana rotmistuza na moście, do zamku idącego, kijami, stusami i 
komoszynami tak dalece zbili, że przez niedziel kilka chorować mu
siał; ledwo z tym się nie pożegnał światem. Do zameczku tameczue- 
go szturmowali i kilka szturmów przypuścili, sarnę iey mość panią 
rotmistrżową przestraszyli, wody brać przez dni trzy żadnemu, tak 
iey mość paniey rotmistrzowey samey towarzystwu i mieszczanom, 
w zamku będącym, nawet duchownym zabronili; cerkwie odbijać



chcieli, aż od onych, żeby nie odbijali, opłacali się; będąc tedy głodem 
i chłodem wszyscy w zaniku zmorzeni, kilkanaście talerow bitych 
złożywszy, mianowicie duchowni tameysi, do starszych setników i 
assawułow poszli, aby od tego przedsięwzięcia supersedowali, któ
rych, pieniądze wziąwszy, słowami nieutściwemi, honorowi kapłań
skiemu szkodzącemi, i samego imć pana rotmistrza zelżyli, do obu
chów bić porywali się, odpowiedzi dalsze na zdrowie i substąntią (dla 
których zdrowia bezpieczen. bydź nie może) czynili, mówiąc: «ma 
szczęście, żeśmy go nie zastali, pewnieby w kaydanach zgnił u na
szego jego mości pana pułkownika; i tak niech wie o tym, że na
szych rąk nie uydzie, mamy dobre na niego, lubo do jego mości pa
na hetmana, protektora swego poiachał, zasadzki»; po których od
powiedziach dwa dni ieszcze stoiąc, jego mości oycu Hrehoremu, 
prezbiterowi tameyszemu pasiekę wybili i innym wielu mieszczanom 
w fantach, leguminach, naczyniach, trunkach, gotowych pieniędzach 
nie mało naczyniwszy szkód, zaledwo ztamtąd nazad iedni odiachali 
a drudzy odeszli. Którym lakowym niesłusznym, nieprawnym a pra
wie niechrześciańskim postępkiem jego mość pan pułkownik z wysz 
mianowanemi inyasorami i comprincipałami swemi prawo pospolite i 
artykuły woyskowe, na takowych excessivos surowie obostrzone, 
violarunt, do szkód niemałych, czasu prawa specificowanych, przy
wiedli i przyprawili i winy, w tymże prawie opisane, na osoby swe- 
każdy zosobna, zawzięli i zaciągnęli; o co wszystko moderuus^compa, 
rens, tak jaśnie wielmożnego imć pana woiewodzica bełskiego, jako i 
imć pana Fedorowicza, rotmistrza jego królewskiej mości (imieniem) 
jure agere, tam communi, quam militari ofiarował; a, zostawiwszy ich 
mości tey protestatiey wolną melioratią albo przez pozwy poprawie
nie, teraznieyszey do xiąg ninieyszych o przyięcie i zapisanie prosił; 
co i otrzymał Stephan Kudrzycki.

Kuma гродская овруцкая, зашсовая и поточная, № 3214, 
%одъ 1688—1639; листъ 727 на оборотѣ.



Жалоба дворянки ѲеоФилы Тышкевичевой на дворянъ Франциска 
Харленскаго и Ивана-Станислава Бржескаго о томъ, что они, съ по
мощью козаковъ и на основаніи, полученнаго отъ козацкаго полковника, 
пернача, овладѣлм замкомъ и иыѣніемъ Тышкевичей, Бышевомъ, обѣща- 
ніемъ слободъ взволновали ихъ крестіянъ, разграбили ихъ имущество, 
избили с-лугъ и самую Тышкевичевую и ее мужа били и угрожали убить. 
Факты эти подтверждаются свидѣтельствомъ вознаго. 1690 генваря 27.

Року тысеча шестсотъ девятдесятого, месяца генваря двадцать 
семого оня.

На уряде вгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцЕОмг, передом ною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ иодстароства овруцкого и книгами нинешвими, кгродскими, 
овруцкими, comparens personaliter urodzona jeymość pani Theophi- 
la Gasparskiego Karolowa Tyszkiewiczowa, consors urodzonego jego 
mości pana Karola Tyszkiewicza, towarzysza roty parcernej jaśnie 
wielmożnego imć pana kasztellana chełmskiego, protunc assistentiam 
ob certas rationes, to iest dla niesłusznych nulliter (sic) yariis pro- 
cessibus w wojsku usługę rzeczy pospolitój tractuiącego, aggravatii 
praebere non yalentis, cum assistentia urodzonego imć pana Wła
dysława Korczewskiego, uti fratris ргохігао sanguine patrueli jun- 
cti de linea paterna, adherendo anterioribus processibus suis ze- 
wszystkim, jako pani oprawna i doźiwotnia super omnibus bonis ma- 
riti sui supranominati, solenniter gravique cum quaerela, summo 
dolore affecta, lacrimabun^a et piane vix acta praesentia adire valens» 
dla słabości zdrowia od zbicia i uszamotania srogiego od niźćy mia
nowanych osób, naprzeciwko urodzonym ich mościom: panu Fran-
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Ciszkowi Charlińskiemu i jego mości panu Janowi Stanisławowi Brze
skiemu, uti principalibus jussu, consilio et juramine, tudziesz panom 
Stanisławowi Postupalskiemu, zięciewi Kuzima chłopa, poddanego, 
młynarza byszowskiego у Janowi Pa włoskiemu, jako comprincipałom, 
pomocnikom, z rozkazu tychże panów moich gwałtownym najezdni1 
kom i rabownikom dobr czudzych, tudzież przeciwko całej groma
dzie miasta Byszowa, jako buntownikom i rebellisantom, tudzież i 
innym wielu rożnej condiciej ludziom, osobliwież kozakom, do niżej 
mianowanego uczynku przez tychże wyszmianowanych obwinionych 
in armis et cum armis przysposobionym, samymże ich mościom po 
imionach i przezwiskach lepiej wiadomym, osobom do pięciudziesiąt, 
excepto gromady tegoż miasta, protestowała się w ten sposob i o to: 
iż ich moście wyszmianowani obwinieni, przepomniawszy prawa pos
politego i win w nim, contra violentos invasores, jako et de abusu 
bombardarum rigide opisanych, nie contętuiąc się dawnemi krzywda
mi i naiazdami (o co dawnieysze processa prawne), ani na list króla 
jego mości zaręczny cum protactione protestantis małżonka in causa 
ich mościow, cum vadiis juxta legem publicam dany, ażeby więcej 
protestantów injuriari do rosprawy oczewistej, ani prawnemi termina
mi iexekutiami, za nieszłusznie otrzymanemi jako wemiżkolwiek in 
contumaciain banieijami, kiedy protestantis małżonek na usłudze rze- 
czypospolitej zostawał, ignarus będąc terminów prawnych pilnować, 
więcej z młodych lat Marsowym polem, i usługą całej ojczyzny z 
innym rycerstwem, zastawiaiąc się piersiami za całość oney, bawić 
się przywykszy, o czym tak processa jako listy i exempta szerzej 
w sobie obmawiają; dla czego, jako i dla rożnych zasadzek od obwinio
nych po drogach nie przyszło prawu pospolitemu comparere . dotąd; 
tylko protestans sama, widząc zgubę swoie, i niepoiednokrotną ruinę 
i niebespieczeństwo zdrowia przez takoweź naiazdy, przestrzegając 
całości swoiej, quo ad sortem iej mości, ex parte sua prawnie czy
nić nie zaniechiwa (o czym prooessa prawne z ich mościami szerzej 
w sobie obmawiają); tedy ich mość, sposobem zdawna zwykłym, śmie
li i ważili się, nullo jure et pretextu, lubo zdawna nie zaniechiwali 
tak gromady buntować przeciwko protestąptom variis inodis bonis et 
malis, żeby, rebeliter panów swych wygnawszy, onego sobie za parna, 
niewiedzieć jakim prawem, przyjęli, obiecuiąe za to ełobody dawać,



to też, przegrażaiąc się in contrarios, gdziekolwiek naścignąwszy, 
karku nadciąć, osobliwie i teraz, upatrzywszy czas, gdy protestans, 
maiąc swoie potrzeby, ztamtąd odiachała do maiętności swej, wsi 
Cbrystynuwki, pod Owruczym będącej, a jego mość pan Tyszkie
wicz, ratione krzywd od kozakow w dobrach swoich: tak Byszowie 
pomienionym, jako i w Korolowce stoiących, do jaśnie wielmożnego imć 
pana hetmana odjachał, zostawiwszy podstarościego, pana Gabryela 
Iwanickiego, szlachcica dobrego i Andrzeja Pawłowskiego z żonami 
ich i dziwcząt forbotnic pięć. Tedy ich mość, upatrzywszy czas nie- 
bytności protestantów, małżonków, przepomniawszy bojaźni Bożej i 
powagi świąt Narodzenia Pańskiego, gdzie, według zwyczaju, każdy 
człek powinien raczej nabożeństwem bawić się aniżeli drogami 
na zajazd i rabunki cudzych maiętności, śmieli, przybrawszy sobie 
niemałą kupę kozaków in armis et cum armis, jeszcze w Fastowie 
u pułkownika nakaznego pułku paliowskiego, za listem panów swo
ich, pomienionych obwinionych, wyprosiwszy kozaka z buzdyganem, 
alias piernaczem kozackim, ażeby jachał z nimiż do gromady byszow- 
skiej, loco officii alicuius esecutorialis, aby Koniecznie przykazać 
gromadzie, żeby mianowanych obwinionych czeladź, jako urzędni
ków panów swoich przyjąwszy, do zamku wpuścili; wszystkie sprzęty, 
krwawą pracą nabyte, onymże oddali, jakoż et de facto, za przy
jazdem obwinionyeb, poddani byszowscy: jedni z bojaźni, słysząc prze- 
grożki każdego karać lub w łeb strzelić, któryby onym niebył po
słuszny, drudzy zaś za pobłażaniem i obietnicami dać słobody i łaski 
uznania, do czego i sama (natura) każdego chłopa, zwłaszcza w tamej- 
szych krajach, między kozakami, pod Kijowem, zawsze pobudza do 
buntów przeciwko panom, którzy zawsze pobudzają do nieposłuszeń
stwa, sami więcej władnąc wszystkim, aniżeli który dziedzic do
brami własnemi, mianowanych obwinionych wpuściwszy do zamku, 
wszystkie sprzęty domowe w złocie, srebrze, szatach, tudzież miedzi, 
cynie, jako też koniach i bydłach i innych rzeczach domowych, ru
chomych i nieruchomych, jako też w gumnach i zbożach młóconych 
i niemłoconych i z drugiój maiętności, wsi Korolówki, tamże in eon- 
tiguitate będącćj, dla trwóg zwiezione, tak zboża, jako też miody 
protestautium i jego mości xiędza Bokinowicza, zakonu świętego Do 
minika, wikarego Owruekiego i Byszewskiego, co dla trwóg z Leśni,



wsi conwentu Owruckiego, zwieziono było, zabrali (któremu jego 
mość siędzu wikaremu seorsiva reservatur actio); tylko co protestan- 
ti zabrano: zrzebca masłowatego, złotych czteresta; gniadą klacz 
złotych siedmdziesiąt, a drugą, złotych ośmdziesiąt; bydła rogatego: 
krow trzy, każda złotych dwadzieścia, wołów trzy, każdy złotych 
czterdzieści, jałowice, złotych dwadzieścia, miodu beczek trzy prza- 
snego, złotych pułtorasta każda, patoki bełcy piętnaście, rachuiąc 
po złotych sześć; zboż niemłóconych: żyta osmaczek czterdzieści, 
każda złotych siedm, grochu osmaczek dziesięć, każda złotych pięć, 
owsa osmaczek trzydzieści, każda po złotych cztery, prosa osma
czek ośmdziesiąt, każda złotych ośm, maku osmaczek dwie, złotych 
dwadzieścia sześć, siemienia lnianego osmaczek cztery, złotych ośm, 
konopnego osmaczek dziesięć, każda złotych siedm, pszenice osma
czek sześćdziesiąt, osmaczka złotycb dwanaście, hreczki osmaczek 
siedmdziesiąt, każda złotych ośm, jęczmenia osmaczek dwadzieścia, 
każda złotych pięć; niemłoconego zaś: żyta kup sto dwadzieścia i trzy, 
każda valoris złotych trzy, pszenicy kup sześćdziesiąt, każda zło
tych sześć, hreczki kup sto pięćdziesiąt, każda kopa złotych trzy- 
jęczmienia kup sto czterdzieści, każda złotych trzy, owsa kup czter
dzieści, każda złotych cztery, siana styrt piętnaście, każda po zło
tych sześćdziesiąt; gęsi sześćdziesiąt; kur sto sześćdziesiąt; kaczek 
czterdzieści; kapłunow czterdzieści; masła fasek ośm; syrow kop 
pięć; wieprzów karmnych sześć, każdy po złotych czterdzieści, na
dwornych dziesięć, każdy złotych dwadzieścia, swiń dwadzieścia, 
każda złotych siedm, sadeł sześć, każde złotych siedm, połciow dzie
sięć, każden złotych szesnaście; kociełkow dwa; panewek dwie; pa- 
telenek trzy miedzianych; skowrod trzy żelaznych; garków miedzia
nych trzy; miednic dwie; cyny tuzinów dwa; łyżek srybrnych tuzin; 
w skrzyniach: sukna francuskiego brzoskwiniowego łokci dwanaście, 
łokieć po złotych jedynastu, sukna tuzinkowego postaw jeden, ma- 
teryej bławatnój na mantę złocistej łokci trzynaście, yaloris złotych 
sto dwadzieśsia, suknia tabinowa szkarłatnia z kabatem, korony 
srybrne, złotych sto pięćdziesiąt, kierejka podszyta popielicami, ob- 
toczysta, adamaszkowa, złotych dwieście i innych rzeczy do strojów, 
jako to; kwefach, kornetach, wstęgach, w chustach białych, płutnach, 
jako i naczyniach domowych żelaznych i drzewnianych, w wozach,



osobliwie: kolasa złotych sto, pułszorki złotych sześćdziesiąt, i in
nych wiele rzeczy, tak w przędziwach, jako i przędzach, w motkach 
i kłębkach, na kilkanaście tysięcy zabrali, excepto gotowej summy, 
złotych sześćset, ciż obwinieni, gwałtowni naiezdnicy, z roskażania 
obwinionych panów swoich, zabrali, a mianowaną czeladź, niemiło
siernie znęcaiąc się, biciem i głodem morząc, w więzieniu trzymali* 
Aż gdy protestująca, nie wiedząc o żadnym zaiezdzie dobr swoich, 
powróciwszy z Owruczego, do Byszowa prosto jachała, anno mille- 
siino sexcentesimo nonagesimo, die tertia januarii, gdzie przyiachaw- 
szy do Byszowa, a usłyszawszy o takowym gwałtownym zaiezdzie 
bezprawnym, miasto urzędu jakiego z buzdyganem, alias pirnaczem 
kozackim, że zabrano wszystkie, pracą krwawą nabyte, sprzęty, 
płaczliwie łzami zalawszy się, na gospodzie w mieście stanęła dla 
wytchnienia koniom, chcąc zaraz odiachać, tedy ciż yiolenti invaso- 
res, znać za roskazem panów swoich, wszystkiój gromady zwoław
szy, tudziesz i innych pomocników zebrawszy, koniecznie roskaza- 
li iść do gospody protestującej, roskazuiąc, żeby ją nieżywili i 
ostatnie konie, na których prżyiechała, poodbirali, gdzie, pod- 
poiwszy gromadę mianowaną, jeszcze idący z daleka, sami i z 
gromadą słowy usczypliwemi, z daleka każąc lżyć i sromo- 
cić, przegrażali się, że: «niezdrowa tu już wyjdziesz ztąd, wnet tu 
pozbędziesz i duszy, nietylko maiętności». Czym protestans będąc 
ustraszona, obaczywszy idących z rożnym orężem i strzelbą, zam
knęła się w gospodzie, dokąd i drzwi gdy kazali wystawować, tedy 
protestans, będąc strachem zdięta, gdy rękoma przytrzymywała, te
dy, bez respectu, wsadziwszy kij przez drzwi, tak po ręku, jako też 
po szyi i plecach i po łbie bili, a drudzy zaś, przedarszy strzeche, 
wirzchem wlazszy, niemiłosierdnie skoczywszy, porwali, szamotaiąc, 
stursając po bokach pięściami, żeby była i duszej zaraz pozbyła w 
ich ręku, gdyby kozacy tam stoiące, zmiłowawszy się, że poddani 
właśni tak się znęcaią nad swoią panią, od nich nie odratowali i, 
wsadziwszy na sanki, wyprowadzili iednym koniem tylko, a drugiego 
konia z pod czeladnika odieli. Ciż obwinieni: sam pomieniony Postu- 
palski, zięć młynarza byszowskiego, (czeladnika), to iest Kazimierza 
Jabłońskiego, szlachcica dobrego, także obuchami (gdy upraszał, aby 
paniej nie zabiano) zbiwszy niemiłosierdnie, od czego i teraz śmiertel



nie choruiąc, periclitatnr de vita, bo się już i wyspowiadał; który z 
nimże naywiększym buntownikiem był, (sic) także rucznice, dla cza
sów niespokojnych na ten czas i trwóg na plecach maiącemu, yalo
ris złotych dwadzieścia, szable, yaloris złotych dzieśięć i kontusz 
tuzinkowy zdarszy, onego biiąc, ledwie żywego z rąk upuścili; czym 
się nie kontentuiąc, ieszcze odpowiedzi na zdrowie uczynili, że: «my 
ieszcze kiedykolwiek upasiemy ciebie, lub trucizny postaramy się to
bie». Co słysząc protestans, aż w bok udawszy się kilka mil z drogi, 
do domu ledwie żywa przyiechała, a potym, usłyszawszy wyszmia- 
nowana czeladź o paniej swoiej i o takowym contempcie, pod czas te
go tumultu, wszystko porzuciwszy, tak wyszmianowany Gabriel Jwa- 
nicki, iako i Andrzej Powłowski, z duszą tylko, żone i dzieci po
rzuciwszy, piechotą uciekli; jako też i wyszmianowane dziewczęta, for- 
botnice, szlachcianki dobre: iedna Katarzyna Piotrowska, a druga, 
Mariana Boleścianka, także trzecia Krystyna Debedyńska, wychowan
ka, boso tylko, w iednych koszulach, będąc przestraszone takowym 
tumultem i odpowiedziami, pouciekali i pewnieby byli gdzie na 
drodze abo pomarzli, abo od zwierza pożarte, gdyby nie chłop 
iakiś, drogą iadąc, tamże za Korolowke, majętność protestuiącej, do 
drugiej wsi, niedaleko będącej, zmiłowawszy się nad nimi, na sanie 
wsadził i, słomą ukuta wszy, ledwie żywych pod wieś Korolowke 
odwiózł; od czego przemarzszy i od strachu niedziel kilka choruiąc, 
ledwie żywe wstali, a dwie forbotnice, na imie: iedną Tetjannę Głusz- 
kę z Dydowsczysny, dobr Czerneckich, od matki Za wychowankę 
oddaną i drugą Paraskę Sachnickę i teraz w więzieniu trzymaią, 
nullo praeteztu. Czym się jeszcze nie contentuiąc, gdy poddani pro
testantis, jako ludzie niepowinni nikomu, ani spodziwaiąc się nic złe
go na siebie, ze wsi Korolowki, według zwyczaiu tamejszego, po 
świętach ruskich Bożego Narodzenia, anno praesenti, millesimo sex- 
centesimo nonagesimo, die decima januarii, z kolendą do pułkownika 
nakaznego pułku palyowskiego, do Fastowa na Byszow, którędy goś
ciniec leży, iechali; gdzie w drodze, gdy protestantis małżonek, po
wróciwszy ze Lwowa z listem i libertatią na dobra swoie od jaśnie 
wielmożnego imć pana hetmna do pułkownika nakaznego pułku pa- 
lijowskiego, do Fastowa prosto, nie wiedząc o żadnym zaiezdzie na 
Byszow, rozumieiąc, że w Byszowie, iako w domu swoiem, popas-



m
sży, zaraz, pilno wziąwszy swiże konie, do Fastowa bezpiecznie 
iachał, aż gdy z wyszmianowanemi poddanemi swymi korolowskimi 
pod Byszowem ziacbał się, pognawszy, i o zaiezdzie dowiedział się, te
dy, iuż nie iako gospodarz w swoich dobrach, ale jako goić, przon 
mijającą iadąc drogą, posłał czeladnika swego do setnika, ftam z 
setnią stoiącego., upraszając o pokazanie gospody sobie _ dla popasa 
koniom, waiąc iaGhać zaraz do Fastowa. Jakosz gdy, za pokazaniem 
sobie od mianowanego .setnika swoiej przypisnej gospody, u Gzeleia, 
mieszczanina byszowśkiego, z temiż poddanemi swymi stanoł, ka
zawszy konie powyprzęgać dla wytchnienia, a sam do gospody pana , 
Zielińskiego, setnika, nic na siebie złego nie spodziewaiąc się, odszedł, ( 
maiąc z setnikiem do rozmowy, tedy, nulla data occasione, wyszmia- 
nowani obwinieni, zebrawszy kupę niemało,' osob ze dwieście i wię
cej, tak kozakow, iako i gromadę Byszowskę, do których naieli za 
przywodzcę niejakiego Dzieże, kozaka, armatim et catervatim, iako 
na nieprzyjaciela, na gospodę napadszy, na czeladź tylko i mianowa
nych chłopow, nic sobie niewinnych, ani najmniejszy occasiej do zwa
dy i małemu dziecięciu nie daiących, z cepami, kosami, oszczepami i 
rocznicami i rożnym ęrężem, bez miłosierdzia zbiwszy kijami, pra
wie na poły umarłych pobrawszy wszystkich do zamku, do więzienia, 
na sernik w mroz ciężki posądzali, zabrawszy tak konie, iako 
też i sanie protestantis małźąka z kobiercami, kilimami i końmi: 
jeden dereszowaty, złotych siedmset, pleszniwy—pięćset', myszaty zło
tych trzysta; także podiezdek myszaty chłopski z sańmi prostymi— 
złotych ośmdziesiąt, i drugi także z sańmi myszaty—złotych siedm
dziesiąt pięć, rzond srybrny pozłocisty, yaloris złotych sześćset, uzdecz- 
ka goucta (sic), złotych sto, szabla oprawna, złotych ośmdziesiąt, 
pałasz uprawny w cape z rękojeścią w jaszczurze., złotych piędziesiąt, . 
kulbak .dwie haftowanych, jedna yaloris złotych dwieście, a druga 
złotych pułtorasta, czeladnych zaś trzy, każda valoris złotycb dwa
dzieścia pięć, a trzecia valoris złotych ośmnaście, fuzyi czeladnich 
pocztowych dwie, kożda ѵаіогк złotych trzydzieści, bandolet złptygb 
ośmnaście, rusznic dwie w kość oprawnych, srebrem nabiianyi<&, 
specialnej roboty, kożda yaloris po złotych pięćdziesiąt, kilimów dwa 
czerwonych, paskowatych, yaloris złotych pięćdziesiąt, kobierców no
wych perskich dwa, yaloris złotych sto, kołdra turecka ,z .bawełny,



złotych sześćdziesiąt, materac z pokrowcem karmazynowy, złotych 
ośmdziesiąt, pistoletów para, złotych ośmdziesiąt, zabrali; a gdy pro
testantis małżąkowi, nic o tym nie wiedzącemu, dano znać o takowym 
naiściu gwałtownym na gospodę swoie i zabraniu rzeczy własnych, 
poddanych, rozumieiąc, że mieli mieć respect, iako na pana swego i 
mianowane rzeczy, jako żadnej okkazyej do zwady nie daiącemu, 
powracać, zwłaszcza nie wiedząc, żeby czeladź, iako i podannych ko- 
rolewskich mieli, ieszcze zbiwszy, do więzienia, na sernik, do zam 
ku pobrawszy, zaprowadzić; tedy bez żadnego respektu, obaczywszy 
protestanta biegącego, proszący, aby tego nie czynili, tedy pomienie- 
ni obwinieni: pan Postupalski i Pawłowski, krzyknowszy na miano
waną gromadę i kozakow, osobliwie na Dzieże, ktorego naieli za- 
przywódce do wyszmianowanego uczynkn z kupo, których było osob 
więcey dwóchset, roskazał, aby koniecznie protestantis małżonka 
łapali, abo rostrzelali, mówiąc że: «taki nam roskaz od pana, że 
kto go złapa, albo zabije, będę nagradzał, by też panom i na fun
ty go płacić, żeby już więcey nie dochodził swego»; jakoż de facto, 
biegąc za protestantis małżonkiem i strzelaiąc wszyscy, pewnie by 
zabili, gdyby nie osobliwa łaska Boska broniła, że wszystko mimo 
strzelali, tylko czapkę nade łbem postrzelili, a druga skiełzem kręsę 
czapki przebili, także pas w kilkoro mimo bok postrzelono skiełzem, 
co widząc protestans takie niebespieczeństwo zdrowia, gdy sam ieden 
tylko będąc,' uchodził do gospody pana Zielińskiego, setnika koza
ckiego z pułku paliiowskiego, tedy ciż, biegąc, wołali na gromadę: 
«że go łapaycie, bo i sami nie pokazuycie się panom, kiedy go 
upuścicie, a nie złapacie, żeby go rostrzelać»; jekoż et de facto, gdy 
za uciekaiącyp strzelali, tedy w ścianę gospody setnikowskiey, wedle 
okien, kula wpadła, że mało i samego setnika, pod oknem siedzą
cego, nie zabili; co widząc, że protestans uszedł, tedy tym się nie 
kontentuiąc, ieszcze posłali do setnika, upraszaiąc i nagrodę obie- 
cuiąc setnikowi, żeby pozwolił onym w swey gospodzie protestantis 
małżonka gromadzie wziąć, lubo ubić; tylko że protestantis małżo
nek, widząc takową zapalczywość obwinonych, upraszał jako żołnierz 
żołnierzuw, zwłaszcza z listem od jaśnie wielmożnego imć pana het
mana iadący, aby go nie wydawał, tedy, odchodząc, w te słowa uczy
nili diffidatią na zdrowie tak protestantis, jako i małżonka jey moś



ci: «że my przecie poty będziemy się starali, poki aż ciebie i żony 
twoiey zdrowia nie zbawimy, upasiemy gdziekolwek i żonę twoię, że
byście nie dochodzili więcey swoiey należy tości, a ty i teraz ptaszkiem 
ztąd nie wylecisz z Byszowa, bo cie przypilnuiemy, że w naszych rę
ku będziesz, a żonę twoię i potym uchodzimy». Pewnie by byli tego 
dokazali, wartuiąc wszędzie, zwłaszcza piechotnego, gdyby aż do 
jego mości pana Wilgi, regimentarza protunc wojsk jego królew
skiej mości koronnych, nie pisał, będąc w takowym więzieniu i od 
buntów w niebezpieczęstwie zdrowia swego; zkąd aż jego mość pan 
regimentarz, przysławszy jego mość pana Woiewodkę, chorążego jego 
mość pana Wasilkowskiego, cześnika sanockiego, prosząc, do mia
nowanego pana setnika, w Byszowie stoiącego, aby, quam tutissime 
et totissime wyprowadziwszy, lub do domu, lub do imć pana pułkowni
ka nakaznego paliiowskiego pułku, odprowadzili, iako żołnierza; iakoż 
tenże wyszmianowany pan setnik na swoich koniach wyprowadził do 
Fastowa, do imć pana pułkownika nakaznego; gdzie i imć pan Brze
ski, z jego mością panem Charlińskim, dowiedziawszy się o tym, 
przyiechali; a gdy protestantis małżonek, tak o swoie krzywdy, iako 
i o protestuiącey skarżył się na kozakow, że z gromadą pobuntowa- 
ną, tamże przy tym uczynku będąc naięci, rabowali i mało nie poza- 
biiali, osobliwie Dzieża, przywudca i comprincipał, z pomocnikami 
swemi, tedy ciż obwinieni zawołali: «że my to bierzemy na siebie i 
za to będziemy odpowiadali, choćby byli i zabili, bośmy sami kazał* 
byli ich, byleby się gdzie pokazali, pozabijać»; na co i kartę dali 
kozakom, uwalniaiąc onych od tego, mówiąc na protestantis małżonka: 
«że ty po staremu i żona twoia tego od nas nie uydziecie;» i pewnie 
by to było, gdyby sam jego mość pan pułkownik nie kazał przepro
wadzić; dla czego protestantes nie są tuti salutis et vitae suae, przez 
co obwinieni prawo pospolite zgwałcili, w winy, w tymże prawie 
pospolitym contra yiolentos invasores et de abusu bombardarum 
opisane, popadli, protestantów do szkód niemałych, których sobie 
recte na trzydzieści tysięcy, tak przez zabranie rzeczy zboż i siana, 
że muszą kupować, jako też i zbicie poddanych korolewskich i czela
dzi protestantis, jako też i zabranie koni, przywiedli i przyprowadzili; 
o co idem comparens iterum iterumque protestowawszy się, salva 
reserwata oney melioratione in toto et in parte, si necessitas juris
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expostulaverit, minuendo yel augendo pozwem, lubo inney uczynie
niem. Jn continenti*, in yerificationem premissorum omnium, stawiła 
ua urzędzie idem comparens woźnego generała woiewodstwa kijow
skiego, szlachetnego Prokopa Skorupińskiego, który w moc swey 
wierney i prawdziwey rellaciey, dla zapisania do xiąg ninieyszych, 
grodzkich, owruckich, ustnie, jawnie i dobrowolnie zeznał, iż on, ro
ku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego, dnia dwudzie
stego miesiąca januarii, ad reąuisitionem urodzonych ich mościow 
panów Tyszkiewiczów, małżonków, z przydania urzędowego, maiąc 
przy sobie stronę szlachtę, ludzi wiary godnych, to iest urodzonych 
jch mościow panów: Jana Brzostowskiego i Stephana Gruszczyckiego, 
jezdził do wsi Korolowki, dobr ich mościow panów Tyszkiewiczów, 
tu, w woiewodstwie kijowskim a powiecie owruckim leżących, gdzie 
widział n samego jego mość pana Tyszkiewicza czapkę bez szwy, 
nad rogami, zkiełzem, znać w głowę mierzącym, kolą ódezołganą, 
a drugi raz w opuszkę, skroź rogow sukno przestrzelone; takżei 
pas zkiełzem w kilkoro, znać w puł mierzącą kulą, przebity; a u sa- 
mey zaś jey mości paniey Tyszkiewiczowey ręce obiedwie zbite, 
zsiniałe, zpuchłe i krwią ociekłe od kijów, razów dziesięć, tudzież 
po grzbiecie i szyi razów kiiowych takowychże, sinieb, spuehłych 
dwadzieścia, jako mógł zliczyć przed zsiniałością ciała, dla czego 
lethaliter chorowała, leżąc na pościeli. Potym także widział i <glą- 
dał czeladnika, szlachcica dobrego, to iest urodzonego pana Jana De- 
bedeńskiego, na pościeli leżącego, okrutnie wszytkiego zapuchłego 
i od głowy aż do nogi zsiniałego, członkami władać nie mogącego, 
znać od zbicia ciężkiego cepami i kiiami, jako sam mienił sobie 
bydź zadanych razów, których, dla zsiniałości ciała, i zliczyć było 
trudno, mniey czyli więcey do stu ogułem, po wszystkim ciele i człon
kach onego, także i drugiego, szlachcica dobrego, urodzonego pana 
Kazimierza Jabłońskiego, okrutnie i niemiłosierdnie zbitego, spuch- 
łego, władnąć nie mogącego, prawie jnż konającego, dla którey sła 
bości zliczyć trudno razów było; potym, ztamtąd odszedszy na wieś, 
widział i oglądał w protestatiey mianowanych poddanych, to iest: 
Jaśka Bondarenka także zbitego, gdzie narachował razów zsinia
łych i spuehłych pięćdziesiąt, a krwawych, kijami poprzebianych po 
głowie, ręku i grzbiecie—sześć, iako też i Drozda, wójta korolew-



skiego, także zbitego, gdzie narachował znać cepowych i kijowych, 
po rożnych członkach; także widział Walka Kliraenka zbitego, gdzie 
narachował razów po rożnych członkach czterdzieści pięć, co wszy
stko sobie mienili bydż zadane przy gwałtownym naściu na gospodę, 
popasuiącym z panem swoim; także widział we dworze choruiących 
ciężko panienek niedorosłych trzy, co mienili sobie z przeziębienia, 
iadącym z Byszowa nieodziano; i w tym tenże woźny, ad reąuisitio- 
nem tychże ich mościow panów Tyszkiewiczów, małżonków, anno 
eodem et die januarii, z tąż szlachtą iezdził do Byszowa, gdzie wi
dział w gospodzie setnikowskiey kule wedle okien, co powiadali pod
czas tumultu strzelania na jego mość pana Tyszkiewicza postrzelili; 
a potym odszedł do zamku Byszowskiego, gdzie zastawszy samego 
imć pana Brzeskiego i imć pana Charlińskiego, tudziesz kupę niema
łą, tak kozakow, jako i gromadę, osob więcey dwuchset przed ni
mi stoiących i wszystkich w protestatiey mianowanych, czeladź obwi
nionych, jako też i Dziże, kozaka, przywodzce, gdzie, według prawa 

zwyczaiu, kożdą osobę do rosprawy prawney w tysiącu grzywien 
polskich arestował, jako też i forbotnic dwie, tamże będące, w zam
ku, w jzbie, iędna Tetyanna Głuszka, a druga Paraska Sachnicka, 
o których wydanie gdy prosił, nie chcieli wydać, tedy także w tysią
cu grzywien polskich kożdą z nich aresztował, w niesłusznym więzie
niu będących, który areszt, libere przyiąwszy ich moście, tych 
wszystkich aresztowanych do rosprawy prawney u* kożdego sądu 
stawić declarowali się, o czym mianowany woźny tąż szlachtą oświad- 
cziwszy się, ztamtąd odiechał i o tym tę swoię prawdziwą zaznał 
relacią, prosząc cum comparente haec actis connotari, co otrzymali: 
Teofila Tyszkiewiczowa, Władysław Korczewski, jako proszony będą
cy m. p. Prokop Szkorupiński, woźny.

Книга гродская овруцкая, записоѳая и поточная, Л: 3215 
годг 1690; листъ 232.



Жалоба дворянина Павла Горчинскаго на региментаря войск ъ ко- 
ролевскихъ, расположенныхъ въ Полѣсіи, Бальцера Вильгу, о томъ, что 
онъ дозволялъ козакамъ, находившимся подъ его командою, сбирать дань съ 
жителей и даже поощрялъ ихъ къ тому. Потомъ-же, назначивъ главную свою 
квартиру въ мѣстечкѣ Бородянкѣ, арендномъ владѣніи Горчинскаго, разо
рил!. въ вемъ крестьянъ и присвоилъ себѣ доходы изъ имѣнія 1690, 
марта 8.

Року тисеча шестьсотъ деветдесятого, месеца марца осмо- 
го дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, пере домною, Яномъ Якубовскимъ, намести икомъ кгродскимъ 
подстароства овруцкого и книгами нинешними, кгродскими, овруцкими, 
coinparens personaliter urodzony jego mość Paweł Gorczyński, pisarz 
generalny ceł jego krolewskiey mości, swym i wielmożnego jego mości 
pana Andrzeja z Drohoiowa Drohoiowskiego, starosty Łukowskiego 
imieniem, soleunissimam i prawielacrymabundam pozeciwko urodzonemu 
jego mość panu Balcerowi z Godzimirza Wildze, regimentarzowi woysk 
jego królewskiej mości koronnych, w Polesiu kijowskim, ku obronie 
pogranicza zostaiących, protestationem uczynił i zanosił: iż jego 
mość pan regimentarz, na wyraźną dispozytią jaśnie wielmożnego jego 
mości pana woiewody ziem ruskich, hetmana wielkiego koronnego 
wolą, nie respectuiąc na prawo pospolite, artikuły woyskowe i wi
ny, de diciplina militari opisane, śmiał i ważył się, miasto z siebie



dobrego przykładu, wiedząc, że dobra, miasteczko Borodiauka, wiel
możnego jego mości pana Drolioiowskiego, starosty łukowskiego, 
dziedziczne, a moderni comparentis arędowney possesiey, dosić maiąc 
obszerne sobie consistentie archimandriej kijowskiej i Chabeńskiej 
włości, w których wprzód stawszy niedziel kilka, odmiany czy
nił, za Chabne Borodianke i inne rożne dobra ziemskie szlacheckie 
na insze jakoś mere pokazało się (sic), gdy z własnego ordynansu 
swego, Mańka kozaka pułkownikiem był uczynił i setnie ku dispo- 
sitiey oddał, któryto Mańko, że, obawiaiący się artykułów woysko- 
wych, swey woli kozakom dopuścić nie chciał, tedy Krywonosenka za 
pułkownika odmienić kozakom kazał, dopieroż ten mianowany Kry- 
wonosenko w mieście Borodiance ńa dwa tysiące złotych polskich 
zebrawszy z ubogich ludzi, a gdy który dać nie mógł, bili, kaleczyli, 
ciemiężyli i mordowali; po którym wzięciu tenże obrany nowy puł
kownik za Dniepr uszedł z kozakami kulkunastu, z sobą namowione- 
mi. Respectu cujus brata rodzonego ciż kozacy, za consensem tegoż 
jego mości regimentarza, obrali, w których to stawszy w przód nie
dziel cztyry proprio suo ausu, postpositis auctoritate et literis jaśnie 
wielmożnego jego mości pana hetmana koronnego, wodza swego, 
ktoremi listami pomienione dobra, uti terestria, ab omni impetitione 
et ezactione militari in integro zachowawszy, immunia et indemnia 
mieć chciał, e converso, zprzeciwiaiąc się teyże woli, ze dwiema cho
rągwiami i wydanego Ordynansu do każdych chorągwi, tu, na pograni
czu będących, by po dwóch towarzystwa, czeladzi trzech, na koniach 
dobrych i kowanych, niby na nieprzyjaciela iakiego, do Borodzianki 
ziachał. Tamże, ncscitur quo rancore, w zameczku tameyszym kazał sobie 
kreydką stantią napisać, wszystkim zaś ich mościom panom woyskowym, 
z pod każdey chorągwie po dwóch źiachanych, z czeladzią, jako się 
pomieniło u kilkanastu gospodarzow, po kilku i kilkunastu osob go
spodami stać niedziel cztyry, czyli nie więcey kazał. Tandem gdy 
protestans, teraźniejszy comparens, ziachał, nie maiąc wstępu do swe
go własnego dworu, na ulicy poiazd zostawiwszy, do zameczku szedł 
i tam jego mości pana regimentarza żebrał łaski, imieniem swym i 
dziedzica, otrzymał słowa: <nie znam tego pana, czyia Borodzianka; 
co zechce, uczynię»; protestanta zaś lżył, sromocił, słowami sobie 
upodobanemi, dopioroż esactie rożne, ad victum należące, pozwolał, to



iest owsa pieńcset osmak miary kijowskiey, valoris każda po złotych czty
ry monety dobrey, siana, co potrzeba dla wszystkich koniey, chleb na 
każdego osobę po bochnow piąciu beż tydzień, krupy, jagły, sło
niny, mięsa, kury, gensi, kaczki i rożne zwierzyny, a naybarziey ku- 
nice, wilki, lisy dawać sobie roskazywał, iakoż mere dawano, bo 
chłopow kilka z drzew, dla kunie chodzących, popadali i porozbiial 
się; innych też niemało aggrawatiey, krzywd naczyniwszy, do szkód 
tak dziedzica, jako i possesora, przez rozegnanie i zniszczenie podda
nych, na ośm tysiącey, złotych czyli niewięcey, absolute dominando sine re 
ge et lege, przywiódł i przyprawił. Przez który swoy, contra omne fas et 
aequum popełniony, proceder, metam artykułów woyskowych transgres- 
sus, w winy, ratione laesae auctoritatis postponitae osoby i wolf 
jaśnie wielmożnego jego mości pana wodza swego, niemniey laesionis 
dziedzica i siebie, protestantis, libere popadł i na dobra swoie, respec- 
tu illationis szkód, desolationis dobr, rospendzenia poddanych, za
ciągnął, o co, że juri militari in omni judicio et oficio regui z 
wszystkięmi chorągwiami, ad memorata damna condictamen nec non 
facultatem maiącemi, progredietur et paenas, exinde emanentes omni- 
no urgebit, tą swoią deklaruie się protestatią, salva ejusdem, tam in 
toto quam in parte, reserwata sibi melioratione albo przez pozwy 
correctione. In verificationem omnium praemissorum idem comparens 
stawił Iwana Moszczenka, dziedzicznego poddanego i woyta Borodzian- 
skiego, ad comprobandam realitatero; którzy, flexis ad imaginem 
crucifisi genibus, za wydaniem sobie rotby juramentu, in praesentia 
officii i wielu ich mościow, natenczas będących, jurament w te słowa 
wykonał: ja Iwan Moszczenko, poddany dziedziczny i wuyt mieyski, 
przysięgam panu Bogu wszechmogącemu, w Troycy Swiętey iedyne- 
mu, na tym: iż jego mość pan Wilga, regimentarz, właśnie jakoby 
pan nasz dziedziczuy, w zameczku stał z opisanemi chorągwiami i 
rożnemi żołnierzami, wszystko opanował i rożne uciemiężenia, szko
dy, z młynów, winnic i browaru prowenta brał i na swoy pożytek 
obracał, także zboża zabrał i, cokolwiek się niżey w protestatiey 
wyraziło, nam samym i, sąsiadom naszym wypełnił, dla czego jedni 
precz rozeyść się musieli, a drudzy, lubo pozostali, ze wszystkiego 
będąc zniszczeni, za żebranym chlebem żyicmy, na czym, iako spra
wiedliwie przysięgam, tak mi panie Boże dopomoż i niewinna męka



Chrystusa pana, po ktorey wykonaniu przysięgi, protestans o przyięcie 
protestatiey wykonywaiący juramenti do xiąg ninieyszych prosili; co 
i otrzymali. Paweł z Gory Gorczyński.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3215, 
годъ 1690; листъ 277 на оборотѣ.

L V I I .

Письмо короля польскаго, Іоанна III, кт> гетману великому коронно
му о посылкѣ войскъ въ Овручъ для уничтоженія собравшегося тамь 
«гультайства» 1690 іюня 16.

Рову тисеча шесть сотъ осемдссятъ первого, мѣсяда сенътемб- 
ра семнадцатого дня.

На ураде вгродсвомъ, въ месте его воролевсвое милости Оьру- 
чомъ, передомною, Казимеромъ Поецвимъ, наместникомъ вгродсвимъ 
енералу подвоеводства киевскаго и книгами нинешними, вгродсвими, 
киевскими, comparens personaliter urodzony imć pan Marcin Micha
łowski, oryginał listu od naiaśnieyszego Jana trzeciego, króla pol
skiego, do jaśnie wielmożnego kasztelana krakowskiego, hetmana 
wielkiego koronnego, ratione introcontentorum benigniter pisany, ad 
acticandum podał tenoris seąuentis: Jan trzeci, z Boźey łaski kroi 
polski, wielki xiąże litewski, ruski, praski, mazowiecki, kijowski, wo
łyński, podolski, podlaski, inflanski, smoleński, siewierski i czerni
chowski. Wielmożny, uprzeymie nam miły! Ponieważ z rozkazu na
szego donosisz, że posłałeś w Owruczew komrnendą z wojska koron
nego, urodzonych: Alexandra Taborowskiego, maiora, Michała Paw- 
skiego, Josefa Kucickiego, rotmistrow, Antoniego Dolińskiego, Ma
teusza Kłosowskiego, Josefa Meiera, Antoniego Sanockiego, Jana 
Sochackiego, Jana Mełwmskiego, poruczników, Bazylego Naleszkie- 
wieza i Krzystofa Wiśniowskiego i innych chorążych, dla łapania 
hultaystwa, tam zagnieżdżonego, rozboiem, łupiestwem i napadami 
bawiącego się, ażeby, maiąc respectum na spokoyność i całość publiczną,



bultaystwo wykorzenić, a że to iest w liczbie niemałey i dobrze w 
strzelbę opatrzone, więc nadto z woyska naszego litewskiego wysa
dzony iest urodzony Jan Woyna-Kozakiewicz, pułkownik kowaleryi z 
ludem swoim zbroynym na te wyprawę, dla obięcia generalney koin- 
mendy, zostaiąc zawsze pod roskazami wierności twoiej. O czem wy
dasz stosowne na to ordynanse woysku i nie uczynisz inaczey pod łaską 
naszą królewską. Dan w Warszawie, XVI miesiąca junii, roku pań
skiego MDCXC. Origynał własną ręką jego królewskiej mości pod
pisany tak: Joannes rex, a na zatyłku tego listu, przy pieczęci koron- 
ney, adres jest takowy: wielmożnemu Stanisławowi Janowi Jabłonow
skiemu, kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronne
mu, uprzeymie nam miłemu. А такъ тотъ листъ, за поданемъ и 
прозбою вышъ менованое особы подаваючое, а за моимъ урядовымъ 
принятемъ, до квигъ нинешнихъ, кгродскихъ, кіевскихъ слово въ 
слово есть виисаыа.

Книга гродская кгевская, записовая, поточная и декретовая, 
№ 5, годъ 1691—1695; листъ 84.

L  V  1 1 1 :

Письмо гетмана великаго короннаго, Станислава Яблоновскаго, къ 
полковнику Семену ІІалѣю о томъ, чтобы онъ не занималъ квартиръ 
для своего полка въ имѣніяхъ Димитрія Жабокрицкаго и чтобы - возна- 
градилъ убытки, причиненные козаками въ этихъ имѣніяхъ 1690. 
Ноября 17.

Року тисеча шесть сотъ девятъдесятого, месеца декабря двад
цать третьего двя.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруц- 
комъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, намесникомъ кгродскимъ 
евералу овруцкого и книгами вивепшими, кгродскими, овруцкими, 
comparens personaliter urodzony imć pan Alexander Ochłopowski, 
sługa i administrator dobr Norzyńskiey włości wielmożnego imć pa
na Dymitra na Żabokrzykach Żabokrzyckiego, podczaszego wilko-



mirskiego, podwoiewodzego sądowego generału woiewodstwa kijowskie* 
go, dziedzicznych, dla wpisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruc- 
kich, list od jaśnie wielmożnego imć pana woiewody i generała ziem 
ruskich, hetmana wielkiego koronnego, do imć pana Semena Paleja, 
pułkownika wojska jego królewskiej  ̂mości i rzeczypospolitey zapo
roskiego, pisany, per oblatam podał, tenoris ejus modi: Panie pułkow
niku Palej I Dałem ochronę i libertatią na dobra Metropoliey Kijow
skiej, w Polesiu będące, imć panu Żabokrzyckiemu, podczaszemu, 
przyjacielowi memu wielkiemu, w którego dobra te zostaią terazniej- 
szey possessiej. Daie mi tu znać pomieniony jego mość, że wasz- 
mość ordynansu tego mego nie słuchasz, w dobrach tych stanąłeś i 
one ruinuiesz; zle to barzo, i takowe nieposłuszeństwo nikomu się 
nie podoba. Wola tedy moja jest, aby waszmość zaraz a zaraz z dobr 
pomienionych ustąpił i więcey tam sobie żadnej consistentiej nie prae- 
tendował, szkody, krzywdy, i praetensie wszelkie zagodziwszy. Co za
leciwszy i przykazawszy, dobrego zdrowia od pana Boga życzę wasz- 
mości. Życzliwy przyiaciel i służyć rad. S. Jabłonowski W. Z. R, H. 
W. K. Ze Lwowa, decima septima novembris, millesimo sexcentesi- 
mo nonagesimo. U tego listu pieczęć zwykła iest przyciśniona; inty- 
tulatia zaś temi iest pisana słowy: Panu Semenowi Palejowi, pułkow
nikowi woyska jego królewskiej mości i rzeczypospolitej zaporozskie- 
go, przyiacielowi memu do oddania. Który to list, za podaniem i proźbą 
wyszmianowanej osoby podawaiącej, a za moim urzędowym przyję
ciem, do xiąg niniejszych grodskich owruckich iest wpisany.

Книга гродская овруцкая, зашсооая и поточная, № 3215, 
годъ 1690; листъ 201.



Жалоба начальника королевской таможни, Павла Горчинскаго, на 
Кіевскаго козацкаго полковника, Григорія Карновича-Вольскаго, о томъ. 
что онъ, вступившись за торговцевъ, арестованныхъ за неуплату тамо- 
женныхъ пошлинъ, послалъ сотника Бутрима съ козаками въ мѣстечко 
Бородянку, гдѣ они разграбили домъ. Горчинскаго, нанесли побои ему, 
его семейству и. подчиненнымъ, забрали казну, самаго Горчинскаго отвели 
въ плѣнъ въ Кіевъ, держали въ тюрмѣ и заставили дать выкупъ. Факты 
эти подтверждаются свидѣтельствомъ вознаго 1690, Ноября 27.

Року тисеча шестсотъ девятдесятого, месяца ноября двадцать 
семого дня.

На урядѣкгродскомъ, въ замку его королевское милости овруцкомъ, 
передомною, Япомъ Песлякомъ, наместнивомъ на тотъ часъ по дета ро- 
ства и реентомъ кгродскимъ овруцкимъ и книгами нипешними, крод- 

 ̂ свиыи, овруцкими comparens personaliter, urodzony jego mość pan 
Paweł z Gory Gorczyński, pisarz generalny ceł jego królewskiej moś
ci i rzeczypospolitey komor podnieprskich, summopere będąc сопѵег- 
beratus, consauciatus, in strictis cathenis zostaiący, fame et inedia 
pressus, vix de iisdem carceribus eliberatus, contumeliose tractatus, 
swym i jey mości paniey Doroty Seymowiczowey, matki, także i 
urodzoney Zopbiey Seymowiczowny Pawłowey Gorczyńskiey, małząki 
swey, infantulam pułroku ad ubera sua maiącey, przy gwałtownym i 
bezbożnym nocnym dworu, domu i osob swych naiezdzie, perterefa- 
ctarum, z których iedney, jey mości paniey Seymowiczowey, po dziś 
dzień in lecto aegritudinis decumbentis, znacznie de vita saluteque 
periclitantis, tudziesz urodzonego Kazimirza Dymińskiego, strażnika 
swego tychże ceł, simili modo zbitego i więzionego imieniem, quam 
primum acta praesentia, ob factas insidias et diffidatioues in vitam,



adire mógł, proyidendo orani indemnitati censuura fiscalium sacrae 
regiao maiestatis, ne ulla protunc et in posterum skarbu koronnego 
przez przeraiiaiące osoby fiat diminutio, sollenissime magnoąue cum 
dolore, przeciwko jego mość panu Hrehoremu Karpowiczowi Wol
skiemu, pułkownikowi ich Carskich prześwietłych weliczestw woyska 
zaporozkiego kiiowskiemu, jussu, scitu, motu, informatione et instin- 
ctu niżey mianowanego nieprzyjacielskiego uczynku, gwałtownego, 
nocnego nasłania i naiazdu principałowi, także Butrymowi, sotniko- 
wi i Alexandrowi Antonowiczowi, pisarzowi, ad sinistram illationem 
przemyteow, kupców zadnieprskich, sto czterdzieści maż soli prowa
dzących, pod sto kozakow plus minus, samopołami i innym orężem, 
do boiu należącym, od princypała danych i consulto z sobo zaciąg- 
nionych maiącym, tegoż niesłusznego progressu, dworow i domow 
szlacheckich nocnego i gwałtownego naiazdu compryncypałom, manu- 
cooperatorom, jus et superintendentiam nad sobą maiących, ipsa re 
et effectu wypełniaiącym, tychże protestanta, circa nocturnam aggres- 
sionem dworu, omni supellectili domestica, splendore, orńamentis 
et apparatu, stanowi szlacheckiemu condignis, necessariis et perti- 
nentibus, funditus spoliantibus et depopulantibus, świadczył, manife
stował i protestował się o to: iż gdy Kołomycy zadnieprscy, roku te- 
raznieyszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego, miesiąca semptebra 
dnia osmego, z rożnych miast i miasteczek ze sto czterdzieści maż 
soli przez wieś Biłkie (gdzie przykomorek skarbowy zostaie) prze
chodzili i tam eo instanti urodzeni panowie: Zacharyasz Sienkiewicz, 
Bohdan Zacharyaszewicz i Kazimierz Dymiński, strażnicy skarbowi 
i czeladź, satisfaciendo muneri officii sui, u wspomianionych Koło- 
mycow należytego wniesienia do skarbu jego królewskiej mości try
butu, alias cła na przykomorek, upominali się, tedy, w potentią swą 
dufaiąc, a raczey contumaces et rebelles juri publico stawszy się, dębi- 
tum nie oddawszy vectigal i przemyciwszy się, reeta w dalszą, za
mierzoną sobie ad proprios limites, tendebant zadnieprską drogę, kto • 
rą znaczną wspomnieni strażnicy przerzeczonych Kołomycow widząc 
pertinatiam, conyulsionem praw skarbu koronnego, ejusdemąue fisci 
in toto prospiciendo integritati, vigilantique suo assiduo insistendo 
conatui, pozostałych z maźami Kołomycow, nie opodal, o poł mile 
nagnawszy, in vim debiti non exoluti census, dziesięć wołow wziow-



szy, do miasteczka Borodianki, rezydentii protestantis zaprowadziw
szy, one do grodu prowadzić i, ut juris et moris est, praesentowa- 
ne zostawić, lub ex seąuestro ejusdem officii do siebie wyręczyć 
chcieli; ktorego, częścią ob distantiam loci, częścią dla złych przepraw 
i drog, częścią (quod maximum) ob factas ubiyis locorum insidias et 
publicas in vitam ac salutem difidaciones, trudno prowadzić było, 
którzy to obwinieni principales actu, re et effectu Kołom у cy, miasto 
exolutionis retentse debitae do skarbu jego królewskiej mości koron
nego pensionis, od maiora et peiora udawszy się facinora, od wspom- 
nionego jego mości pana pułkownika, czyli appreciato, czyli też spe 
futurae appreciationis uwiedzionego, suppetias wziowszy, z pomienio
nym Butrymem, setnikiem, manuductorem i stem* kozakow, z samo
pałami i innym rożnym orężem munitis, consulto zesłanym, anno- 
praesenti, millesimo sexcentesimo nanagesimo, die decima quinta sep- 
tembris, o pułnocy wieś Kozarewicze, residentią protestantami, ar- 
matim et cateryatim, modo guerrico, tumultuoso et scitbico, inspera- 
cie okrzyk i hałas uczyniwszy, napadszy, dwor circum circa z koza
kami ze strzelbą nabitą otoczywszy, somno quietique deditos, omni 
pace et securitate fretos, nihil mali ac adyersi a quopiam sibi eve- 
niri sperantes, naiachawszy, jedni protestanta z łóżka porwawszy w 
białym odzieniu, stusami, kułakami, obuchami i wegierami po koza
cku pro libitu suo bili, tłukli, kaliczyli, razy sine, spuchłe, krwią 
ociekłe po plecach, krzyżu, rękach i nogach pozadawali, lżyli, sro- 
mocili; toż у pomiecionemu Kazimirzowi Dymińskiemu, strażnikowi i 
czeladnikowi, czynili; jey mość panią Seymowiczową, matkę, i małżon
kę protestantis, dziecie maleńkie przy piersiach maiącą, eadem noctur- 
na aggressione, armorum sonitu et sclopetorum strepitu perterrefece- 
runt, broniących protestanta stusami i kułakami, nullo habito respec
tu płci białogłowskiey, bili, trącali, tak dalece, że, humo alligae, 
yix eodem momento z tym się nie pożegnali światem, ale i po dziś 
dzień in lecto aegritudinis decumbunt, drudzy talerow bitych tysiąc 
skarbowych, przy protestancie w izbie, a cztyrysta złotych takowey- 
że monety, itidem skarbowych, od pomienionego Dymińskiego, pro
testantis zaś własnych pięćdziesiąt czerwonych złotych z kieszeni; ex 
mobilibus: auro, argento, apparatu, ornamentis et supcllectili domesti- 
ca namniey na trzysta złotych dobrey monety, koni dziewięć z kul-



bakami, woyłokami, odbiwszy stainią i też wołow dziesięć, za prze
myto wzięte, yiolentissime zawzięli i zagrabili, samego protestanta 
zbitego i związanego, niżey pasa obuchem przebitego i w krzyżu 
przetrąconego, na koniu oklep pułtory mili, nogi pod koniem pod
wiązawszy, a potym na woz simili modo związanego włożywsźy, nad 
protestantem rożne znęty czyniąc, bili, lżyli, sromocili, do Eiiowaza
prowadzili, tamże zaprowadzonego pod wartą,-in strictis carceribus 
przez dni pięć, fame et inedia pressum, incessanter trzymali, a Dy
mińskiego, strażnika, czeladnika, w okowach przez tenże czas wszy
stek mieli; którą tak znaczną swoią widząc protestans oppressią, 
dobr znisczenie i substantiey zrabowanie, pieniędzy skarbowych za
wzięcie, a co większa matki i małżonki z dziecięciem od przestrachu 
i potrącenia ledwie z tego świata nie zgładzenie, eliberuiąc siebie, rad 
nierad, vi prawie coactus, in carceribus detentus, kwit assecurationis, 
że napotym o te naiazdy, zbicie i zrabowanie turbować nie miał, 
dać'musiał. Insuper,. okupuiąc mobilia i, przy naiezdzie zabrane, 
rzeczy, siedmset złotych dobrey monety dał; a z tego nic a nic nie- 
wrocono pieniędzy skarbowych i protestantowych, ani rzeczy rucho
mych nie oddano, okrom koniey, i to wielce zmorzone, zchudzone» 
osadnione, skalićzone i na nic niezhoże; co większa na zdrowie, ży
cie i substantią pałam et privatim, na rożnych mieyscach, przed roż- 
ney condiciey ludźmi diffidant, insidias ubiyis locorum struunt, że 
protestantes securi vitae et salutis być me mogą, ale pro semper pe- 
riclitari muszą; przez który takowy swoy, contra omne fas et ae- 
quum popełniony, proceder, wspomniony jego mość pan pułkownik ki- 
iowski, principalis, setnik i pisarz, compryncypales, z kozakami alias 
setnią, pod władzą, zwierzchnością i wiadomością princypała swego 
będącymi, pakta wiecznie zawarte prześwietnych ich Carskich Wie- 
łyczestw z koroną polską violarunt, powagę jego krolewskiey mości, 
pana naszego miłościwego, naruszyli, securitas domow szlacheckch 
i komor skarbu jego krolewskiey mości koronnych (która in suo esse 
et robore, secundum praescriptum et yolumina legum powinna zo
stawać) per temere procedentes et rebelles personas yiolata, immen- 
saąue ejusdemąue fiscalis pensionis facta est diminutio, praecayendo 
ktorey, tak praesenti moderuus comparens declaruie się protestatio- 
ne, że tak ratione praemissorum omnium laesaeąue regiae maiesta-



tis cum inculpatis in omni foro, judicio et officio regni prawnie czy
nić będzie; refusionem szkód, restitutionem tak skarbowych, jako 
też własnych i swoich gotowych pieniędzy, quorumvis mobilium et 
supellectilium, circa yiolentam nocturnam invasionem, laesi honoris 
cum solenni revocatione, paenasąue, ratione yiolentiarum, difidationis 
in yitam et aliarum praetensiarum, omnino urgebit, tum de nulli- 
tate ac invaliditate pomienioney od siebie, uti ex carceribus vi wy- 
możoney i daney, assecuraciey kwitu cum aggravatione osoby swey 
(który kwit protunc cassatur et annihilatur) proseąuetur; salyam 
teyże protestaciey, tam in toto, quam in minima parte, si necessi- 
tas juris expostulaverit, zostawiwszy sobie meliorationem, auctionem, 
diminutionem, immutationem, vel per citationes correctionem. In ve- 
rificationem praemissorum omnium tenże comparens stawił woźnego 
generała woiewodstwa kijowskiego, szlachetnego Bazylego Steblow- 
skiego, który dla zapisania do ksiąg niniejszych, grodzkich, owruc- 
kich, w moc wierney, prawdziwey i skuteczney relatiey swoiey, jaw
nie, ustnie i dobrowolnie zeznał, iż on, prae via manifestationis (że 
in tempore tey relatiey, ob diffidationes obwinionych, do grodu zie- 
chać i zeznać nie mógł) teraz, roku teraznieyszego, tysiąc sześćset dzie
więćdziesiątego, maiąc przy sobie stronę szlachtę, urodzonych ich 
mościow panów: Michała Żurakowskiego, Pawła Falkowskiego, eo 
majoris ac eyidentioris testimonii gratia użytych, był tu, na urzę
dzie, in praesentia wielu ich mościów panów szlachty, obywatelow 
woiewodstwa kijowskiego, gdzie będąc, ministerialiter affirmavit, iż 
pomienionego comparenta widział wielce zbitego, ut supra scriptum 
est w protestaciey, we wsi Kozarowiczach у te wszystkie rany у razy 
oraz i koszul trzy, krwią zbroczone, na on czas na protestancie bę
dących, oglądał i słyszał, że pomieniony pan pułkownik setnika z 
kozakami nasłał, którzy, o północy napadszy, dwor zrabowali, pie
niądze skarbowe i jego mości protestującego własne zabrali, mał
żonkę togoż z dziecięciem i jej mość panią Seymowiczową przestra
szyli, potrącali, mało z tego świata nie zgładzili, jakoż widział na 
łóżkach, na onczas śmiertelnie leżących, którzy mienili sobie być: 
dziecie przestraszone, wielce chore, rany, razy przez pomienionych 
obwinionych stałe i zadane. Co on, woźny, juste vidit et audmt, o 
czym swoję, tąż stroną szlachtą, przy sobie będącą, oświadczywszy i



ztamtąd powróciwszy, prżedemną, urzędem, czyni i zeznawa rellatią, 
prosząc tak protestans swojey protestaciey, jako i woźny rellatiey actis 
praesentibus connotari; co ad affectationem suam i otrzymał. Paweł 
z Gory Gorczyński, pisarz generalny ceł jego krolewskiey mości ko* 
mor podnieprskicb i ukraińskich m. p.

Книга ѵродская овруцкая, зашсовая и поточная, № 3215, 
годъ 1690, листъ 54Л на оборотѣ.

L X ,

Жалоба отъ имени подчашія в'илькомирскаго, Дмитрія Жабокрицка- 
го, на козацкаго полковника, Семена Палѣя, о томъ, что онъ рэсполо- 
жилъ на квартирахъ въ имѣніяхъ, управляемыхъ Жабокрицкимъ, коза
ковъ полка своего и дозволилъ имъ разорять крестіанъ. Подлинность 
жалобы подтверждается присягою крестіянъ 1691 Февраля 6,

Року тисеча шесть сотъ деветьдесятъ першого, мѣсяца февраля 
шостого дня.

На уряде вгродсвомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Казимеромъ Поецкимъ, намеснивомъ вгрод- 
скимъ енералу подвоеводства киевскаго и книгами нинешними, 
вгродскими, киевскими comparens personaliter urodzony jego mość 
pan Alexandep Ochłopowski, sługa i administrator dobr wielmożnego 
jego mości pana Dymitra na Żabokrzykacb Żabokrzyckiego, podcza
szego Wiłkomirskiego, podwoiewodzego sądowego generału woiewod- 
stwa kijowskiego, sędziego deputata sądów głównych trybunalskich 
koronnych z woiewodstwa bracławskiego obranego, praecavendo in- 
demnitati dobr, do metropoliey i archymandryey pieczarskiey nale
żących, in posessione ad praesens tegoż jego mości pana podczaszego 
Wiłkomirskiego, pana protestantis, będących, nomine tegoż jego mości 
pana swego, solenissime et gravi cum ąuerela naprzeciwko jego mości 
panu Semenowi Paliowi, pułkownikowi woyska jego krolewskiey mości 
zaporozskiemu, na pomienione dobra koni puł czwarta sta kozakow 
nasyłaiącemu, sprawiedliwości ad saepissimas rnquisitiones ex deli-



ąuentibus nie czyniącemu, imo caventi et conniventi i innym wszystkim: 
setnikom, asawułom i atamanom, w tych dobrach consistentią maią- 
cym, po imionach i przezwiskach samemuż jego mości lepiey wiado
mym i świadomym, którzy in hoc loco pro espressis ac specificatis 
censeri maią, principałom, świadczył, manifestował i protestował się 
o to, iż jego mość obwiniony, sub potestate et gubernatione sua ma- 
iącym ludziom, lubo by miał bono praeesse ехетріо, abomniąue ex- 
torsione, aggravatione, oppressione et violentiis ubogich ludzi onych 
suprimere, to obwinionym pobłaźaiąc, ustawy rożne: sobie ieść, pić, 
koniom obroki i siana dawać, trunki rożne kupować, ubogim ludziom 
aby wydawali, serio iąjungit, którzy obwinieni, nic nie dbaiąc na 
wyraźną wolą, ordynans, powagę, listy i uniwersały jaśnie wielmoż
nego jego mości pana woiewody ziem ruskich, [hetmana wielkiego 
koronnego, wodza swego, ktoremi przerzeczone dobra od zimowey 
consistentiey i wszelkich in genere żołnierskich extorsii wolne mieć 
chciał i serio ostrzegł, śmieli i ważyli się, stanowszy consistentią w 
roku tysiąc sześć set dziewięćdziesiątym, dnia ośmnastego novembris, 
rożne krzywdy, szkody, violentie, opressie, poddanych verberibus com- 
pellendo, czynić i nanosić: na każdego konia co tygodnia rożnego 
zboża pd czetweriku miary kijowskiey wybierać, sobie jeść, pić, ko
niom siano ad libitum dawać, poddanych bić, kaliczyć, rozganiać, 
tak dalece, że jedni się rozeszli, drudzy zaś, omni exhausti będąc 
suppellectili domestica, emendicatis prawie żyć muszą suffragiis; ja
koż od zawzięcia consistentiey swey, na piętnaście tysiący szkód, 
osobliwemi regestrami liąuidowanych et certis documentis czasu prawa 
produkowanych, dotąd nanieśli i naczynili, w gumnie własnym pana 
protestantis, we wsi Nowosiółkach będącym, rożney crescentiey zboża, 
na kop pięć set, zmłocili, pszczoły drą i pasiekę wszystką w tychże 
Nowosiółkach spustoszyli1, słowem hostilissime postępuiąc, podsta- 
rościch, woytow i przełożonych topić, zabijać i nieżywić przegrażaią 
się, co że się dzieje przeciwko prawu pospolitemu, artykułom woy- 
skowym, wyrazney woli i ordynansowi jaśnie wielmożnego jego moś
ci pana hetmana wielkiego koronnego, samey słuszności i świętey 
sprawedliwości, o to wszystko, iż pan protestantis jure militari pro- 
gredietur, refusionem szkód i desolatiey dobr omnino urgebit, tą 
swoią declarowawszy protestatią, ktorey zostawiwszy wolną meliora-



tionem, albo przez pozwy poprawienie. In verificationem praemissae de- 
solationis dobr, zniszczenia poddanych, naniesienia rożnych krzywd, szkód, 
stawił roboczych ze wsi "Worobiow-wielkich: Marka Dubasenka, woyta 
a ze wsi Unina—Hryszka, ad comprobationem juratoriam, prosząc o 
wydanie onym rothy juramentu, którzy, za wydaniem • sobie, flexis 
ad imaginem crucifixi Jesu Christi genibus, in praesentia mnie, urzę
du, adstante ministeriali, szlachetnego Jana Moszkowskiego i wielu 
ich mościow panów szlachty, obywatelow woiewodstwa kijowskiego, 
dla spraw swoich zgromadzonych się, w te słowa wykonali przysię
gę: My, Marko, woyt, i Hryszko przysięgamy panu Bogu wszechmo
gącemu, w Troycy świętey jedynemu, na tym, iż te wszystkie, wyżey 
czasu i sposobem w protestatiey opisane, szkody przez wspomnia
nych: jego mości pana Semena Palia, pułkownika woyska jego kró- 
lewskiey mości zaporoskiego, setników i kozakow, w maiętnościach 
wyszmianowanych pana naszego, nam i sąsiadom naszym są praw
dziwie poczynione i istotnie spisane, dostatecznie położone, że nie
którzy o żebranym chlebie żyć musimy, czynszów i dani oddawać 
nie możemy, na tym, jako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie 
Boże dopomoż i niewinna męka Christusa pana. Po którym wykona
nym juramencie, prosili, tak comparens protestatiey, jako i przy
sięgające juramentu, aby te actis praeseutibus connotata byli, co 
otrzymał Alexander Ochłopowski.

Книга гродская кгевская, записовая, поточная и декретовая, 
№ 5, годъ 1691—1695; листъ 85.

LXI.
Жалоба отъ имени подчашія вилькомирскаго, Дмитрія Жабокрицкаго, 

на козацкаго полковника, Семена, о томъ, что онъ расположилъ на квар- 
тирахъ въ селѣ Оранномъ, находящемся во владѣніи Жабокрицкаго, коза
ковъ своихъ, которые разоряютъ какъ само имѣиіе, такъ и крестіянъ; 
справедливость жалобы клятвенно потверждаютъ крестіяне. 1691 Февраля 6.

Рову тысеча шестсотъ деветдесятъ первого, месяца февраля 
шестого дня.

На уряде кгродсвомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Вазимеромъ Поецвимъ, яаместникомъ вгрод-
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скймъ ейералу подвоеводства кіевйкаго и книгами нинешними, вгрод- 
скими, киевскими compafens personaliter urodzony iego mość pan 
Alexander Ochłopowski, administrator dobr poleskich i podniepr- 
skich wielmożnego jego mości pana Dymitra na Żabokrzykach Ża- 
boktzyckiego, podczaszego Wiłkomirskiego, podwoiewodzego sądowego 
generałii woiewodztwa kijowskiego, deputata trybunału koronnego 
woiewodstwa brafcłaWskiegó, nomine tegoż jego mości pana swego, 
solennissime przeciwko panu Semenowi, pułkownikowi woyska jego 
królewskiej mości zaporozkiego Dymirskiemu, tudzież setnikom, atk- 
manom, asawułom tegoż pułku pana Semenowego świadczył, mani
festował i protestował się o to: iż pomieniony jego mość pan Se
men, pułkownik, nic nie dbaiąc na wyraźną wolą jaśnie wielmożnego 
jego mości pana woiewody i generała ziem ruskich, hetmana wiel
kiego koronnego, niewiedzieć co upatrzywszy do dobr pana protestantis 
nie maiąc żadney asignatiey, a dobrze wiedząc, że te dobra do archiman- 
dryey pieczerskiey kijowskiey (należące), pod protectią tegoż jaśnie 
wielmożnego jego mości pana hetmana wielkiego koronnego zostaią, 
lekce sobie poważywszy ordynans i insze uniwersały, jako wodza swe 
go, jeszcze w roku tysiąc sześćset ośmdziesiąt dziewiątym, w miesią
cu nowembrze, osmego dnia, śmiał i ważył się nasłać na wieś Oranne, 
ante do archimandryey pieczerskiey kijowsKiey należące, ad praesens 
w posessiey jego mości pana podczaszego Wiłkomirskiego źostaiące, 
kozakow osob ośmnaście z koni piętnastą, którzy już do dnia dzi- 
sieyszego, wysz na accie mianowanego, w tey wiosce Orannym, u ubo
gich poddanych stano wszy, ieść, pić, rożne trunki kupować dla sie
bie poddanych ubogich, biąc, drencząc, rozkazuią; nadto na kożdy 
tydzień, excepto strawy dla samyćh siebie i siana, po czetweriku roż
nego zboża na obroki wydawać przymusżaią; insuper lasy piistoszą, 
popioły z nifch na rożne potrzeby, do farb należące, palą, do Ki- 
joWa i za Dniepr Wywożą i nieprześtannie tych ubogich ludzi ciemię
żąc, onych, prawie w wielkiey niewoli trzymaiąc, do wszelkich exor- 
bitantii usiłuią i coraz większe krzywdy czyniąc, z teyże wsi nie ustę • 
puią i ustąpić nie chcą i do szkód na cztyry tysiące złotych pol
skich przywiedli i przyprawili; co że się dzieje przećiwkó pćaWu 
pbspolitemu i artykułom woyskowym, wyrazney woli jaśnie wielmoż
nego jego mości pana hetmana wie kiego koronnego, samey słusznoś



ci, świętey sprawiedliwości, o to wszystko, iż pan protestantis jure 
mili tar i progredietnr, refusionem szkód i desolatiey dobr omnino 
urgebit, tą, swoią deklarowawszy protestatią, ktorey zostawiwszy 
wolną, melioratią, albo przez pozwy poprawienie, in verificationem 
praemissae desolationis, dobr zniszczenia, poddanym rożnych krzywd, 
szkód naniesienia, stawił roboczego Semena, woytą, ad comprobatio- 
nem jurątoriam, prosząc o wydanie onemu roty juramentu, który, 
za wydaniem sobie, flexis ad imaginem crucifixi Jesu Christi geni- 
bus, in praesentia mnie, urzędu,, i wielu innych ich mościow panów 
szlachty, obywatelow woiewodstwa kijowskiego, dla spraw swoich 
zgromadzonych się, w te słowa wykonał przysięgę: ja, Semen, wuyt, 
przysięgam pąnu Bogu wszechmogącemu, w Troycy Swiętey jedyne 
mu, na tym, jż te wszystkie szkody, wyżey czasu i sposobem wprotesta- 
tiey opisane, przez wspomnianych: pana Semena, pułkownika jego 
krolewskiey mości zaporoskiego, setników i kozakow we wsi Oran- 
nym, maiętności pana mego, mnie i sąsiadom moim są prawdziwie 
poczynione, istotnie spisane, statecznie położone, na czym, jako 
sprawiedliwie przysięgam, tak mi panie Boże dopomoż i niewinna 
męka Christusa pana. Po którym wykonanym juramencie, prosili, tak 
comparens protestatiey, jako przysięgaiący juramentu, aby to actis 
praesentibus connotatum było, co i otrzymali. Alexander Ochło- 
powski.

Книга гродская кіевская, записовая, поточная и декретовая, 
№ 5, годъ 1691—1695; листъ 87 на оборотѣ.

L X I I
Жалоба отъ имени кіевскаго хорунжича, Михаила-Федора Ельца, о 

томъ, что имѣнія его ограблены и разорены разными, квартировавшими 
въ нихъ въ продолженіи шести лѣтъ, войсками, въ томъ числѣ козацки
ми полками; Апостола-Щуровскаго, Данила Федоровича и Семена Палѣя. 
Прилагается подробное •описаніе грабежей и достовѣрность ихъ под- 
тверждаютъ присягою крестіяпе и управлающій. 1691 марта 26.

Року ты сеча іпестсотъ деветдесятъ первого, мѣсяца марта 
дватцатъ шостого дня.

' На уряде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Овру- 
чомъ, передомною, Казиаиромъ Поецкимъ, намеснивомъ кгродсвимъ



енералу подвоеводства киевского и книгами нинешними, кгродски- 
ми, киевскими personaliter stanowszy urodzony pan Jan Wieliczań- 
ski, sługa i administrator dobr generaliter wszystkich urodzonego 
jego mości pana Michała Theodora Jelca, chorążyca kijowskiego, w 
woiewodstwie kijowskim leżących, nomine tegoż pana swego solen- 
niter świadczył i protestował się przeciwko panu Pawłowi Aposto
łowi—Szczurowskiemu, pułkownikowi woysk zaporozkich jego kró- 
lewskiey mości, i setnikowi, assawułom i kozakom, pod komędą 
jego mości naonczas będącym, także urodzonemu jego mości panu 
Wacławowi Eysmontowi, woysk jego królewskiej mości wielkiego 
xięztwa litewskiego regimentarzowi i porucznikowi jaśnie wielmoż
nego jego mości pana woiewody wileńskiego i całey kompaniey chorą
gwie rożnych, (co do) niżey mianowanego uczynku roskaz jego mości peł- 
nioncym, tudzież panom: Daniłowi Fedorowiczowi, Semenowi Paliowi, 
pułkownikom woysk jego krolewskiey mości zaporozkich, setnikom, 
assawułom, atamanom i wszystkiey czerni, pod komędą ich mościow 
będącym, niemniey też jego mość panu Romanowskiemu, rotmistrzo
wi jego królewskiej mości i reymentarzowi chorągwie rożnych, tak 
pancyrnych, jako i tatarskich, naonczas pod komędą swoią maią- 
cych, i urodzonym ich mościom panom: Balcerzowi z Godzimirza 
Wildze, regimętarzowi pewney partiey woysk jego krolewskiey mości, 
w woiewodstwie kiiowskim anno infranominato locowanych, Jano
wi Rakowskiemu, namiesnikowi i całey kompaniey chorągwie pancer- 
ney wielmożnego jego mości pana Szczawińskiego, woiewodzica ino
wrocławskiego, w ten sposoh i o to: iż ich mość obwinieni, contra 
legem publicam, de securitate bonorum terrestrium et immunitate 
eorum constitutam, nec non metum artykułów woyskowych, de dis- 
ciplina militari rigide ostrzeżonych, excedendo, śmieli i ważyli się 
dobra pana protestantis injuriosissime et oppressive aggrawować, 
mianowicie: wysznamieniony jego mość pan Apostoł-Szczurowski, 
w roku tysiąc sześćset ośmdziesiąt piątym,- bez żadney assignatiey 
sobie od jaśnie wielmożnego jego mości pana woiewody i generała 
ziem ruskich, hetmana wielkiego koronnego, wodza swego, daney, 
vi et violenter, a prawie absolute dominando, sam osobą swoią z 
kozakami, w pułku swoim znayduiącymi się, na dobra pana prote
stantis naiachawszy, tamże consistentią sobie zimową założywszy,



niesłusznie młyny, myta i karczmy in dispositionem illicitam ode
brawszy, pro libitu suo całą zimę stoiąc, pana protestantis od wszy
stkich pożytkow i intrat alienowawszy, poddanych ubogich biiąc, 
ciemiężąc, niektórych zaś na śmierć zabijając, mianowicie roboczego 
Wasila Czerwczyka, ze wsi poddanego dziedzicznego lubowickiego 
(sic), samych siebie i konie nazbyt sianem i obrokiem karmiąc, 
komory poodbiiawszy, quaevis victualia zabrawszy, in suum proprium 
commodum obrocili i onych funditus exviscerovali, posłuszeństwo 
panu protestantis, minis et verberibus seviendo, imperiose zakazali, 
które tak znaczne widząc znęty nad misernemi i dość zniszczonemi 
poddanemi swemi, pan protestantis, eliberuiąc z ostatniey zguby onych, 
nolens volens, imo vi coactus, rumaka swego własnego, szerścią 
wronego, tysiąc złotych kosztującego, w domu swoim będącego, pa
nu Apostołowi dać musiał; his non contentus, kozakow swych, chcąc 
ieszcze więcey exigere, po dziesięćliroć razy i więcey na dwor arma- 
tim et catervatim nasyłał, słowy nieutściwemi, honorowi szlachec
kiemu szkodliwemi lżyć i znieważać kazał, requiruiącemu zaś z nich, 
tak o confusią swoią, jako też i o zabicie poddanego, Wasila Czer
wczyka, sprawiedliwości nie uczynił i czynić nie chciał, owszem do 
rabunków gumien własnych pańskich udawszy się, we wsi Pieniezie- 
wiczach gumno licentiosissime odbiwszy, zboża rożnego młoconego, 
w rożnych posudkach będącego i z inszych włości zwiezionego, 
własnego pańskiego, ośmak sto, zabrać; a potym na siedlisko puste, 
Morsole, vi et violenter ut supra nasławszy i poddanych przymu
siwszy, zboża rożnego, od lat kilku pracą pana protestantis i włas
nym staraniem przysposobionego i z inszych wiosek tamże do ku
py zwiezionego, kop pułtóra tysiąca, na boroszno do obozu, w dzie
sięć styrt złożonego, wymłocić i do pana hetmana swego, Mohyły, 
do miasta Niemirowa, podwodami chłopskiemi potentia sua zaprowa
dzić kazał et in usum proprium convertit. Tegoż roku drugi, jego 
mość pan Eysmunt, na też dobra simili modo Lubowiczc i dwor pa
na. protestantis w koni siedmiudziesiąt naiachawszy, z kozakami za- 
wodziwszy się, chcąc także extorquere od pana protestantis illicitam, 
pro libitu suo, pensionem, poddanych variis exactionibus ciemiężył, 
dobra nisczył, na samego pana protestantis diffidował i zabić serio 
umyślał, czego gdy efficere nie mógł, ruszywszy się z miasta No-



rzyńska do obozu, consutyp chorągiew tatarską jego mość paną 
Szczuckiego na też dobra nasłał, .którzy, nasłani motu jego, siana, 
obroki- dla koni, sobie jałowice, barany, gęsi, kury, syry, mapła, 
czeladzi zaś wieprze karmne, świnie nadworne biiąe, na pułtora ty
siąca złotych uszkodzili. Boku zaś tysiąc sześćset ośmdziesiąt szó
stego i tysiąc sześćset ośmdziesiąt siodmego trzepi, iego mość pan 
Daniło Fedorowicz, wysznamieniony, modo ut supra postąpiwszy, 
w tychże dobrach’ przez lat dwie z kozakami consistentią. zimową 
stoiąc, intraty karczemne, młynowe, czynszowe, daniowe i inne wszel
kie, które się kolwiek w tamtych dobrach znaleść mogli, yiolentissime 
brał i niby pan w swoich własnych majętnościach postempował; e pon- 
yerso hostilissime tychże poddanych oppressivis, injuriosissjmis es- 
hausionibus et estorsionibus, których nie mogąc znieść znęnt per 
summam aggrayationem, propriis derelictis laribus, jedni, nie maiąc 
się czego iąć, rożnie rozeyść się musieli, drudzy zaś, lubo, są, iedpak 
omni suppellectili domestica destituti, emendipatis żyć muszą suffrą ■ 
giis; a zatym, prae nimia egestate, żadney robocizny, poddaństwa i 
powinności ullatenus pełnić nie mogą; neque his saciatusale majores, 
injurias majoribus addmdo, damna damnis accumulando, na dwor 
własny pana protestantis tychże sprawców swoich nasławszy, tamże 
komory własne pańskie, we dworze będące, poodbiiać kaząwszy, 
absente pana protestantis, omnes ususfructus et supellectilein do- 
mesticam na tysiąc złotych polskich talarami, woz skarbny ze wszy
stkim porządkiem, żelazami okowany, z pułszorkami i leycami, yalo
ris złotych ośmdziesiąt polskich, wieprzów kormnych sześć, wołu 
karmnego, skur łosich dziesięć zabrać kazał, koni zaś swoich sztuk 
piętnaście we dworze i stainj pana protestantis postawiwszy, całą 
zimę obrokiem i sianem dworskim karmić kazał; quibus bonis ex- 
haustis, lubo do swoiey własney maiętności dziedziczney, jako pan 
przyiechawszy, widząc dwor i residentią swoią już deocupowaną, 
nie mogąc resistere potentiey obwinionych, u poddanego swego, jako-: 
by exul de patria, z w ielkim swoim niewczasem desistere pan protestan 
tis musiał; i tam obwinieni, od swey złey nie odstępując zawziętości, już 
niejakoby pana maiętności swoich, ale jakoby zawoiowanego człowieka, 
nocturno tempore naszedszy, yerbis scomaticis zelżywszy, z teyże maięt
ności wypędzili i gdyby osobliwa suprerai numinis nie salvovała pro-



videntia, pewnieby vita privaretur. Roku zaś tysiąc sześćset ośm
dziesiąt osmego, czwarty, pan Semen Paley, obwiniony, eodem modo 
et progressu postąpiwszy i kozakow pułku swego indebite locowaw- 
szy, też aggrawatie, z wyniszczeniem chudob ich, wyrządzał, woyta* 
tameyszego lubowickiego, Omeliana Morhuna, postronkami związaw
szy, bić kazał, samego też protestanta, przy poddanym swoim dzie
dzicznym oppouuiącego się, przy zelżeniu i zesromoceniu, mało vi- 
tain cum morte non commutavit.—Piąty obwiniony, jego mość pan 
Romanowski, roku tysiąc sześćset ośmdziesiąt dziewiątego, czyli za 
ordyńansem hetmańskim, czyli też proprio suo ausu et praesumptio- 
ne, chorągwi cztyrnaście rożnych, pod komędą swoią natenczas 
będących, do kupy zebrawszy, tak w mieście Korosteszowie, jako 
też innych rożnych majętnościach i włościach, kozakow Paliowców 
za rzekę Teterew wygnawszy, maiętnościami, do miasta Iwankowa, 
własnemi, pańskiemi, dziedzicznemi ciągnieniem idąc, i kożdey z wiel
ką kupą maiętności nie minąwszy, noclegi i popasy, choć w naymniey- 
szey szczupłości ludzi ubogich odprawuiąc, siana, chleby i obroki, 
bić jałowice, barany, gęsi, kury; dla czeladzi zaś i dalszego suplimen- 
tu wieprze karmne biiąc i do wozow połcie, sadła i mięso biorąc, na 
cztyry tysiące złotych damnificavit; tandem w tychże majętnościach, 
na kohi sześćdziesiąt kompaniey chorągwie swoiey własney nieiako* 
wąś ustawę naznaczywszy, plus minus na złotych cztyry tysiące 
extorsit, insuper trybem i informatią kozakow namienionych, co
kolwiek się w komorach ubogich poddanych znaleść mogło borosz-' 
na, jako to: suchary, mąki, jagły, na swoią własną kuchnią; barany, 
gęsi, kury, wędzone wybrawszy, in suum usum proprium accomo- 
davit, poddanych, ut supra, desolavit et damnificavit, nec non tegoż 
pana protestantis, do maiętności swoiey jeżdżącego, praenominatus 
injuriis, modo quo supra, armatim et catervatim na dobrowolnych 
drogach zastempuiąc i naganiaiąc, vita ргіѵаге chcieli. Szósty obwi
niony, jego mość pan Balcerz Wilga, superius specificowany, na też 
dobra kompanią siedmiu z rożnemi pocztami, koni ośmdziesiąt, supra 
praehominato modo, indebite nasławszy, przez niedziel dwie, bez żadney 
folgi chłopów, przez wyszmianowane chorągwie zruinowanych, irre- 
missibiliter, jako się im podobało, w komorach i w stodołach biorąc, 
na złotych sześćset polskich adduxit, tandem, in ultimariam jacturam



et pernitiem, chorągiew pana Sinicy, rotmistrza chorągwie wołoskiey 
jego królewskiej mości, pod komędą swoią będącą, na tychże dobrach, 
za assignatią swoią niesłuszną, quasi na ochronę tychże dobr, loco- 
wawezy, aż do samego ruszenia się do obozu, bez niedziel dwadzieś
cia pięć trzymaiąc, samych chlebem, konie zaś sianem, obrokami kar
mić każąc, woły, jałowice, wieprze karmne, barany, gęsi, kury bijąc, 
na dwadzieścia tysięcy złotych polskich wybrawszy, przed ruszeniem 
się do obozu, ustawy na koni sześćdziesiąt, na kożdy koń po zło
tych trzydziestu, puł ośmaki żyta i czetweriku pszona, taxuiąc czty- 
rysta dwadzieścia złotych, krom dziesięciu wozow hłabczastych, na 
żelezie, z chomątami, złotych sto polskich wartemi, extorsit, appro- 
priavit. Siódmy, jego mość pan Jan Kakowski, namiesnik wyszmia- 
nowanej chorągwi jego mości pana woiewodzica inowrocławskiego, 
inito consilio z mianowanym jego mością panem Wilgą, regimenta- 
rzem swoim, z całą chorągwią, po rumatiey z Wielednik do wsi No
waków, dziedziczney maiętnośei pana protestantis, tamże stanowszy na 
sześciu chłopach, samych siebie poki stawać mogło ubogiego sprzę
tu gospodarskiego, chlebem, et aliis victualibus, konie zaś sianem i 
obrokami karmiąc, przed ruszeniem się kilku dniami do obozu, in 
vim jakoweyści ustawy, poddanych biiąc, ciemiężąc, grabieże biorąc, 
z własney szkatuły pańskiey, in eliberationem onych, sześćdziesiąt 
pięć talerow bitych wyciągnęli, do szkód zaś, przez tak długi czas 
stoiąc, na dwa tysiące złotych poddanych ob injurias magnas przy
prawili, nihilominus tenże pan Paley temere, illiciose, contra consti- 
tutionem blizko przeszłego seymu warszawskiego, de securitate bo- 
norum terestrium, ex consensu omnium ordinum regni constytutam, 
rebeliter procedendo, tychże kozakow pułku swego nasławszy, buc- 
usque variis extorsionibus ubogich ludzi aggravat et sua illitiosa 
contra rem publicam malitia dirigit, przez co wszystko prawo po
spolite, de disciplina militari uchwalone, avulserunt i do szkód 
plus minus sta tysięcy złotych polskich adduxerut. O co wszystko, 
ut praemissum est, offert pana swego • jure agere velle czynić nie 
zaniechać, zostawiwszy sobie i panu salvam meliorationem tey teraz- 
nieyszey protestatiey swoiey, albo uczynienie inszey, szyrszey, lu
bo teyże przez pozwy poprawienie. Et in verificationem omnium 
praemissorum, stawił roboczych: Hawriła, Hryszka, Semena, Pilipa,



poddanych dziedzicznych pana swego, in senili aetate będących, kto1- 
rzy, za wydaniem sobie przez woźnego generała woiewodstwa kijow
skiego, szlachetnego Trochima Duchowskiego, rothy juramentu, przy* 
sięgli w te słowa: My: Hawryło, Hryszko, Semen i Pilip, poddani 
dziedziczni wyszmianowanego jego mości pana chorążyca kijowskiego, 
pana naszego, przysięgamy panu Bogu wszechmogącemu, w Trojćy 
Świętey jedynemu, na tym, iż prawdziwie przez wszystkie wyszpo- 
mienione chorągwie, tak violentie, gwałty i szkody są poczynione i 
dostateczniey, w protestatiey wyszopisaney exprimowane; na czym, 
jako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie Boże dopomoż i nie
winna męka Chrystusa Pana. Pro maiori ѵего ac evidentiori fidelita- 
te, idem comparens, za wydaniem sobie przez tegoż wyszwyrażonego 
woźnego rothy juramentu, super omnes circumstantias, in praefata 
protestatione expressas, że tak, jako jest opisano i wyrażono działo 
się, coram imagine Jesu Chrysti flexis genibus, corporali iuramen- 
to comprobaverunt i prosili, aby to wszystko actis praesentibus con- 
notatum było, co otrzymali. Jan Wieliczański.

Книга гродская кгевская, зашсовая, поточная и декретовая, 
№ 5, годъ 1691—1695] листъ 133 на оборотѣ.

Ь Х І І І .

Жалоба, управляющаго чорнобыльскимъ имѣніемъ, дворянина Антонія 
Фащевскаго, на козацкаго полковника, Василія Искрицкаго, о томъ, что ко
заки его, занявъ квартиры въ Чернобылѣ и близлежащихъ селахъ, разорили 
крестіянъ, многихъ принудили сбѣжать и причинили владѣльцу болшіе 
убытки. Достовѣрность жалобы подтверждаютъ присягою крестіяне. 1691. 
Іюня 19.

Року тысеча шестсотъ деветьдесять первого, месеца Іюня де- 
вятогонадцать дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцскомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, паместникомъ кгрод- 
й№мъ подстароства овруцъкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овруцъкими, comparetis personaliter urodzony jego mość pan An-
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drzej Faszczewski, syn urodzonego jego mość pana Antoniego Fasz- 
czewskiego, administratora dóbr jaśnie wielmożnego jegomość pana 
Kazimierza Sapiehy, kasztelana trockiego, brzeskiego etc. starosty» 
nomine tegoż jaśnie wielmożnego jego mość pana kasztelana, pana 
swego, vindicando desolatiey, krzywd, szkód, yiolentiey у oppressiey 
mieszczan у poddanych czarnobylskich, niżej mianowanych, solenis- 
sime gravique cum ąuerella naprzeciwko urodzonemu jego mości 
panu Bazylemu iskrzyckiemu, pułkownikowi Dymirskiemu, strażniko
wi poleskiego tractu i dworzaninowi jego królewskiej mości, cujus 
jussu, scitu et consensu infranominata patrata sunt; Pawłowi Dey- 
nece, nakaznemu pułkownikowi, jako wszelką, ex munere officii sui, 
nad niżej mianowanemi kozakami przytomnie maiącemu moc, władze 
i.dispositią, od złych non coarcenti uczynków i owszem in delictis 
onym faventi et conniyenti; Pawłowi Kaweckiemu, namiestnikowi, 
Marcinowi, setnikowi, Andrzejowi Jagodzińskiemu, pisarzowi, Janowi 
Dylewskiemu, piechotę wodzącemu, kozakom, principałom, manu co- 
operatorom i innym wielu, tak konnym, jako i pieszym, osob sto wy
noszącym, pułku tegoż jegomości pana Iskrzyckiego, samymże pri- 
matibus o imionach i przezwiskach lepiej wiadomym, in tractu juris 
specificowanym, którzy et hoc loco pro expressis ac specificatis eeu- 
seri mają, infraspecificatarum injuriarum, damuorum, yioleńtiarum 
et oppraessionum ipso facto exequutorom, świadczył, manifestował i 
protestował się o to: iż wyszwspomuieni jego mość pan pułkownik 
i nakazni officialistowie z tymi kozakami, nic nie uwaźywszy wyra
źnej woli, ordynansu i libertatiej jaśnie wielmożnego jegomość pana 
wojewody i generała ziem ruskich, hetmana wielkiego koronnego, 
wodza swego, ktoremi in minima et ab omni militari exactione li
bera dobra jaśnie wielmożnego jego mość pana kasztelana, pana pro
testantis, mieć chciał i owszem, one lekce poważywszy, roku teraź
niejszego, tysiąc szestset dziewięćdziesiąt pierwszego, primis diebus Mai, 
stanąwszy w mieście Czarnobylu i wsiach, do niego należących: Koro- 
hodzie, Sokołowieżach, Terechach, Karpiłowce, Kopaczowie, Jady- 
życzach, Gpaczycach i innych, poddanych circiter przez niedziel cztyry, 
a u drugich więcej stojąc, sobie jeść, pić, koniom obroki dawać, 
straże do koniej odprawować, gorzałki na każdego osobę, zrana 
kwartę, na wieczór puł kwarty codzień, mieszczan i poddanych, ver-;



beribus compellando, przykazywali, fanty różne brali, gotowych pie
niędzy, in dies ferme po groszy dwunastu, wymagali, pana Bazylego 
Dobrociewskiego, pisarza miejskiego, na mieście połapawszy, zbili i 
zconfundowali, przy odejściu zaś postojennego, każdy od każdego 
poddanego, po złotemu jednemu wymogli, króry zaś nie miał i nie 
mógł dostać, to płótnem i siermięgami dawać, albo przedawszy, pła
cić musieli; żydów arędarzów w Czarnobylu: Awrasia bili, trunki 
różne per vim brali, jakoż w mieście Czarnobylu pomienieni: nakaz- 
ny półkownik, Marcin setnik, pisarz, chorąży, namiestnik i asavuła 
trunkami nabrali na złotych trzysta dwadzieścia; kozacy zaś od gO' 
spodarzów gorzałkę, codziennie przymuszając, na złotych sto czter
dzieści wymogli; gotowych pieniędzy postojennego złotych sto czter* 
dzieście extorserunt ze wsiow zaś: Sokołowicz, Terech, Karpiłowki 
dla nieznośnych krzywd, szkód, bicia, aggrawatii, violentii i oppre- 
ssii, komor odbijania, kur, podświnkow, prosiąt, gęsi, kaczek, sło
nin, krup, jagieł, nad zamiar brania, trunków od arędarźa Kiwy z 
Karpiłowki, i co miał, zabrania, nawet sukni onego zdarcia, podda
nych trzydzieście z pomienionych wsi per summas aggravationes z 
własności ich i domów, omni suppellectili domestica privatos, expu- 
lerunt i precz poszli; a drudzy, lubo przostali, pierwiej ex permissu 
dirino przez sarańcze, a potym przez pomienionych obwinionych, ve- 
Iuti hośtes patriae, exviscerati będąc, prae summa inopja, żadnego 
jaśnie wielmożnemu jegomość panu kasztelanowi Trockiemu, panu 
protestuiącego, pożytku ani powinności nie czynią, ale prawie einen- 
dicatis żyć muszą suflragiis, takoweż i we wsiach: Korohodzie, Ko- 
paczowie, Eadyżyczach i Opaczyeach, nimio będąc obruti potu, czy
nili saeyities, poddanych bili, gorzałki, pieniądze odjezdne albo po- 
stojanne, odchodząc, wymusili i zabrali, słowem te dobra obróciwszy 
in planam Arabiam, nie imputując rozejścia poddanych, onych bicia 
i żydów, na cztery tysiące złotych polskich uczyuili dispendy. Przez 
który takowy, contra omne fas et aequum popełniony swój proceder, 
jegomość pan półkownik z pomienionemi obwinionemi prawo pospo
lite Yiolarunt, metam artykułów wojskowych transgressi, ordynansy 
dwa, wolą, liberatią i powagę jaśnie wielmożnego jegomości pana het
mana flocci penserunt, za tym winy, ratione temerarii et proprii sui 
ausns illicitiąue progressus, respectu poczynionych yiolentii, rospę-



dzeuia i aggravatii poddanych, zdezolowania dóbr, naczynienia po- 
mienionych krzywd, szkód, które omnino, secundum obloquentiam 
juratoriam refundera et restituere tenentur, jegomość pan pułkow
nik na osoby, dobra, pomienieni zaś obwinieni na zasługi i domy 
swe zawzięli i zaciągnęli; o co wszystko, iż jaśnie wielmożny jego
mość pan kasztelan trocki, lub plenipotent jegomości, in omni foro, 
judcio et officio regni etiam militari jure progredietur, refusionem 
szkód rozejścia poddanych cum seorsms paenis legum, ex arbitrio 
judicii decisis, yindicabit, tą swoją deklarował protestatią, której sal- 
vam, tam in tato, quam in minima ejus parte, si opus fuerit, temuż 
jaśnie wielmożnemu jegomości panu kasztelanowi trockiemu zosta
wiwszy mełiorationem, auctionem, diminutionem, seu per citationem 
correctionem, in yerificationem praemissornm omnium, tenże compa- 
rens stawił szlachetnego Bazylego Dobrociewskiego, pisarza z. mia
sta Czarnobyla, Andrzeja Cieluka, wójta ze wsi Korohoda, Jarmołę 
Borysenka, wójta ze wsi Kopaozów, na poprzysiężenie wyżej miano
wanych w protestatiej krzywd, szkód, wiolentii i oppraessii,, prosząc 
onym o wydanie roty juramentu; którzy in praesentia wielu ich moś
ciow, za wydaną sobie rotą juramentu, wykonali w te słowa: My: 
Bazyli, Andrzej i Jarmoła przysięgamy Panu Bogu wszechmogącemu, 
w Trójcy Świętej jedynemu, na tym, iż wyszrzeczone szkody, krzyw
dy, oppressie, rozejście poddanych i yiolentie, tak nam samym w 
mieście Czarnobylu i pomienionycb wsiach, żydom i sąsiadom naszym 
są prawdziwie i istotnie przez wyszmianowanych pułkownika na- 
kaźnego, kozakow jegomość pana iskrzyckiego, pułkownika i dwo
rzanina jego królewskiej mości, poczynione i naniesione i że poddani 
wyszpomieuiane od uciemężenia i aggravatii, jedni rozeszli się, dru
dzy zubożeli i zniszczeni zostali, na czym, jako sprawiedliwie przy
sięgamy, tak nam Panie Boże dopomóż i niewinna męka Chrystusa 
Pana; po którym takowym wykonanym juramencie, prosili protestans; 
protestatiej, a przysięgający swego juramentu do xiąg przyjęcie i za
pisanie, co,, za przyjęciem moim urzędowym, i otrzymali. Andrzej Fa- 
szczewski, Bazyli Dobrociewski.

Книга гродская овруцкая, запишет и поточная, № 3216, годг 
169 L—1692. Лить 263.



Жалоба отъ имени козацкого полковника, Василія Искрицкаго, на, 
управлающаго Чорнобыльскимъ имѣніемъ, дворянина Антонія Фащевокаго 
о томъ, что онъ ложно обвинилъ отрядъ, отправленный Искрацкимъ 
для вербовки, въ грабежахъ и насиліяхъ. 1691. Іюля 21.

Ролу тысеча шестъсотъ девятдесятъ первого, меседа іюля два
дцать первого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцвомъ, передомною, Яномъ Пес.іявомъ, наместпикомъ іга тотъ 
часъ подстароства и реентомъ кгродскимъ овруцкимъ u книгами 
нинешънвми, гродскими, овруцкими, comparens personaliter urodzo
ny imć pan Jan Żankiewicz, towarzysz roty pancernej urodzonego 
imć pana Bazylego Iskrzyckiego, strażnika poleskiego traktu i puł
kownika wojsk jego królewskiej* mości, quam primum de łaesiya 
protestatione przeciwko temuż jego mości panu pułkownikowi' swe-; 
mu dowiedzieć się mógł, actaque praesentia adire potuit, tak, eo 
instant!, yindicando laesum honorem, nomine tegoż jego mości, na
przeciwko urodzonemu jego mości panu Antoniemu Faszczewskiemu, 
administratorowi dóbr Gzornobylskich jaśnie wielmożnego' imć pana 
Kazimirza Sapiehi, kasztelana trockiego, brzeskiego etc starosty, 
cujus snać informatione, jussu et mandato, infranominata sinistra 
objecta scripta sunt, sollenem suam czynił i zanosił reprotestationem: 
Iż' imć pan strażnik, ob totam defensionem reipublicae, stanąwszy 
consistencją, za. wyraźną wolą, ordynansem i dyspozycją jaśnie wiel
możnego imć pana wojewody ziem ruskich^ hetmana wielkiego ko
ronnego, wodza swego, ż ludem sobie powierzonym1, do onycb przy
bierać i auctią czynić potestatem mając, sine nlla depactatione, aggra-



yatione mieszczan i poddanych, de solo tantnmmodo victn, zakazaw
szy i surowie ostrzegszy żadnej nie czynić exorbitaciej, a nie mając 
in primo introitu sufficientem temuż ludowi locationem, na zaciągnie- 
nie więcej ludu na ochronę i defensę rzeczypospolitej, do miasta 
Czornobyla, sicut pogranicznego, kilkanaście koni, cum inhibitione 
et praecautione ea, aby jako najskromnij sprawowali się, roku ty
siąc sześćset dziewięćdziesiąt pierwszego, zesłał był, którzy, secun- 
dum obloąuentiam et ordinationem jego mości, modestissime sese ge- 
rebant i ztaratąd, mało się bawiąc, ustompili; jego mość zaś pan 
Fasczewski, administrator, nescitur quo rankore ku pułkownikowi 
protestantis ductus, czyli ex sola malitia, czyli też ob aliąuod lucrum 
futurum, protestatione laesiva w grodzie owruckim, per sinistra 
objecta honorem, famam et intaminatam ab aevo reputationem me-
riti in sago civis calamo  et descripsit, zadając, że jakoby w
mieście Czornobylu, Korohodzie, Sokołowiczach, Terechach, Karpi- 
łowce, Kopaczówce, Eadyżycach, Opaczycach i innych nieznośne 
krzywdy, szkody, violentie i oppressie pomieniony, dla zaciągnienia 
posłany, ludziom czynić, nanosić i zadawać miał i ztąd, jakoby w 
pomienionych majętnościach na cztery tysiące złotych polskich na- 
czynili dispendii, co że in rei yeritate nie jest et ullatenus etiara 
per inquisitionem et omnes instantias dowieść nie może, przeto mo- 
dernus protestans, ut praemissum est, obviando sinistris objectis, de 
nullitate et inyaliditate memoratae calumniosae protestationis elimi- 
natione et cassatione onej ex actis, iterum atque iterum protestatur 
et reprotestatur. Co, że contra omne fas et dignum stało się i dzieje' 
ujma honoru et indebita vexa excrevit, o to wszystko, iż pomieniony 
imć pan strażnik, pułkownik protestantis, jure progredietur, restitu- 
tionem laesi honoris poenamque talionis, ratione sinistrorum objecto- 
rum, w protestaciej mniemanej tego jego mości expressorum, omnino 
urgebit, tą swoją deklarował i ofiarował reprotestacją, której salyam 
et seorsiye, tam in toto, quam in parte, si necessitas juris expostu- 
laverit, zostawiwszy temuż imć panu pułkownikowi swemu meliora- 
tionem, diminutionem, vel per citationem correctionem, tej teraźniejszej 
do xiąg przyjęcie i zapisanie prosił; co i otrzymał. Jan Zankiewicz m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3216, 
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Жалоба дворлнъ, Андрея Любовицкаго и Франциска Харленскаго, на 
козацкаго полковника, Василія Искрицкаго, о томъ, что онъ размѣстилъ 
въ ихъ имѣніи, Хабенской ‘волости, козаковъ своего полкан дозволилъ имъ 
разорить креетіянъ сбираніемъ излишнлго провіянта, грабежемъ и истя-» 
заніями 1691. Августа 1.

Року тисеча шесть сотъ деведесяіъ первого, мѣсеца августа 
первого дня.

На уряде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передом ною, Базимеромъ Ноедвимъ, намесникомъ кгрод- 
скимъ енералу подвоеводства киевскаго я книгами нинешниии, 
кгродсними, киевскими, comparens personaliter urodzony jęgo mość 
pan Andrzej Lubowicki, swym i urodzonego jego mości pana Fran
ciszka Charlińskiego, thowarzysza chorągwi pancernej jaśnie wiel
możnego jego mości pana łowczego koronnego, dziedzica dóbr mia
steczka Chabna cum attinetiis, solenniter świadczył, manifestowali 
w ten niżej mianowany sposób protestował się, przeciwko urodzone
mu jego mości panu Bazylemu lśkrzyckiemu, strażnikowi poleskiemu, 
pułkownikowi jego królewskiej mości wojska zaporozkiego, Pawłowi 
Kaweckiemu, nakaznemu pułkownikowi, także setnikowi pułku te
goż jego mości, nazwiskiem Deynece, obywatelowi dymirskiemu i 
innym kozakom setni teyźe, człowieka plus minus stu konnych o to 
i w ten sposób: iż jego mość pan Iskrzycki, pułkownik, nie mając ża
dnego naymnieyszego praetextu ani interessu do dóbr protestantium 
niżej mianowanych, tylko zawziąwszy jakowyś zły i niechętny ran- 
kor i nienawiść do protestantów i ony samym skutkiem wykonywa- 
iąc, roku niniejszego, tysiąc sześć .set dziewiętdziesiąt pierwszego, mie



siąca kwietnia dwudziestego dnia, setnią z pułku swego dawszy pod 
commendę wspomienionego Deyneczki, setnika, śmiał i ważył się nas
łać na miasteczko Cbabne, który to setnik i kozacy z instinctu jego mości 
pana pułkownika swego, przez dni pięć i nocy cztyry stoiąc w Chab- 
nym u ubogich poddanych, ile przez przeszłoroczną sarańczą w chleb 
cale zruinowanych i zubożałych, zbytki nieznośne czyniąc, jeść, pić 
dla siebie, czeladzi i koniom nad zamiar siana i owsa dawać każąc, 
bili, tłukli, znęcali się, co było w domach baranow, prosiąt, kur, 
gęsi rznęli, jedli, nawet dworskich świni troie, prosiąt dziesiącioro, 
kaczek pięcioro pobiwszy, co widzieli, w wozy pozabirali, szkód na 
złotych trzysta naczyniwszy, lubo byli odeszli, znowu tym się nie ukon
tentowawszy, tegoż roku, dnia siodmego maia, też setnią wspomniany 
jego mość pan Iskrzycki, pułkownik, pana Pawła Kaweckiego, na- 
kaznego swego pułkownika, do tegoż miasteczka Chabna ido wiosek 
Swiatockich, to iest: Tarasów, Jabłonki, Minkow i innych wiosek, 
w zastawie będących, z chorągwią nasławszy, nie maiąc żadney assig- 
natiey, ani sciągnienia, nie dbaiąc nic na uniwersały i libertatie jego 
królewskiey mości, pana naszego miłościwego i jaśnie wielmożnego 
jego mości pana woiewody i generała ziem ruskich, hetmana wiel
kiego koronnego, przez ćwierć roku consistentią, aż do dnia trzy
dziestego julii, nienależnie odprawować, z wielkim uciemiężeniem lu
dzi nbogich, przykazał, który to pan Kawecki, z kozakami wszy- 
stkiemi w pomienionych maiętnościach rospostarszy się i na wszy
stkie złości licenciowawszy się, bardziey tych poddanych wszystkich 
zbytecznie iedzeniem, piciem, obrokami i boki piernaczem okładaiąc, 
niszczyli, drapieżyli, niektórych in seąnestro trzymali, żeby im wszel
ka wygoda była fantować się i bydło wszystkie pfzedawać kazali, 
mięsa do iedzenia i ryb dostatkiem dodawać przez trzy miesiące 
dla wygody swoiey przymuszali, zboża wszystkie na zimę i na wies- 
nie zasiane końmi wypaśli, wytarzali i wytratowali, syry, masła, 
ryby, kury, gęsi, miod, patokę, grzyby, wieprze karmne sami iedli 
i gotować do wozow kazali, czosnki, cebule, mąki sami bez respek
tu do> wozow brali, ogurkom nie folgowali i inne ogrodne jarzyny 
poruinowali, ustąpić nie chcieli, aż onym na dziesięć kozakow, wed
ług ich roskazu, boroszna, sucharów miary narodyckiey, w korcu 
garcy prawdziwych pięćdziesiąt, osmaczek pięć, kożda valotis we



dług targu złotych szesnaście, krup ienczmiennych i hreczanych tey- 
źe miary osmak pięć, po złotych dwudziestu, mąki żytney osmak 
pięć, po złotych szesnastu, sadeł trzy, po złotych cztyrnastu, wa
żących funtów sto dwadzieścia, wozow dwa, po złotych dziesięć, 
siekier dwie, po złotemu iednemu i groszy piętnastu, kos dwie, ya
loris złotych trzy groszy sześć, rydlów dwa, yaloris złoty jeden 
groszy sześć, na maznice i dziegieć do wozów złotych dwa, ryb 
suchich bokowni (sic) i bez liczby; a osobliwie zaś z wiosek—Tara
sów, Zastawnych, Jabłonki i innych, na sześci kozaków osobliwie: 
sucharów ośmak trzy, krup hreczanych—osmak trzy, mąki żytnej 
ośmak trzy, sadeł—dwie, yaloris złotych dwadzieścia ośm, wozów -  
dwa, yaloris złotych dwadzieścia, siekier dwie, yaloris złotych trzy 
groszy piętnaście, kos dwie, yaloris złotych trzy groszy piętnaście, 
na maznice i dziegieć złotych dwa, wołów cztyry w podwodę, ya
loris złotych sto dwadzieścia, itidem gwałtownie wymusili; wołów 
nie powrócili i to wszystko, na wozy uładowawszy, i wołów sześć 
z Chabna, Swiatockich, Minkow, yaloris złotych dwieście cztyrdzieści, 
w podwodę wzięli i nie przywrócili, nawet i podwodnika niewiedzić 
gdzie zapodzieli, poddanych dwóch z żonami i dziećmi przez ucie
miężenie za Dniepr wypędzili, drudzy zaś poddani dla zarobku róż
no, że się już nie mieli cale czym żywić, porozchodzili; ostatni zaś 
lubo się i pozostali, lecz ci nie mają się czego trzymać, i ci precz 
dla takowego zniszczenia, rozejść się muszą, dla czego i robocizna 
wszystka wakuje, zboża pozostałe w polach, że niemasz kim zebrać, 
zprzątnąć i na zimę zasiać i czym zwieść, gniją i przepadają, przez 
co do szkód na złotych cztyry tysiące protestantów wyszmianowani 
obwinieni przywiedli i przyprawili, o co wszystko modernus protestans, 
iteratis yicibus manifestuiąc się i protestuiąc, ponieważ ich mość 
obwinieni prawu pospolitemu przeciwili się, winy, de disciplina militari 
in legibus regni opisane, na osoby i zasługi swoie, ratione temerarii 
et illiciti ausus, uciemiężenia i rospędzania ubogich ludzi, zawzięli i 
zaciągnęli, z niemi, tam ratione damnorum quam yiolentiarum, ibi, 
ubi de jure venerit, ofiarował czynić nie zaniechać, zostawiwszy jednak 
sobie i jego mości panu Charlińskiemu salvam meliorationem tey te • 
raznieyszey protestatiey swoiey, pozwami poprawienie, lubo iuszey 
uczynienie, si et in quantuin juris necessitas expostulaverit, a teraz-
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nieysza, aby actis praesentibus connotata była, prosił; co i otrzy
mał. Andrzey Lubowicki.

Книга гродская кгевская, записовая, поточная и декретовая, 
Л 5, годъ 1691—1695; листъ 227.

L X  VI .

Жалоба отъ имени вилькомирскаго подчашія, Димитрія Жабокрицкаго, 
на козацкаго полковника, Василія Искрицкаго, о томъ, что онъ дозволилъ 
своимъ козакамъ, безъ законнаго основанія, занять квартиры въ имѣніяхъ, 
находящихся подъ унравленіемъ Жабокрицкаго и разорить эти имѣнія 
сборомъ провіянта, данеп и истязаніемъ крестіянъ. Управляю щій и кре- 
стіяне подтверждаютъ присягою достовѣрпость жалобы. 1691. Августа 20.

Р

Року тисеча шесть сотъ девегдесятъ первого, мѣсяца августа 
одивадцатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомпою, Казимеромъ Поецкимъ, намесникомъ кгродскимъ 
енералу подвоеводства киевскаго и книгами нииешиими, кгродскими, 
киевскими, personaliter stanąwszy urodzony jego mość pan Jan 
Jarocki, sługa i administrator maiętności podnieprskich wszystkiey 
włości, do metropoliey i archimandryey pieczarskiey kiiowskich na
leżących, w woiewodstwie kiiowskim z tey strony Dniepru i Irpieni 
będących, protunc w posessiey wielmożnego imć pana Dymitra na 
Żabokrzykach Żabokrzyckiego, podczaszego Wiłkomirskiego, podwoie- 
wodzego sądowego generału woiewodstwa kiiowskiego, deputata są
dów głównych, trybunalskich, koronnych z woiewodstwa bracław
skiego, zostaiących, nomine tegoż jego mości pana swego, soleniter 
świadczył, manifestował i w ten niżey opisauy sposob i o to na prze
ciwko urodzonemu imć panu Bazylemu Iskrzyckiemu, strażnikowi 
poleskiemu, pułkownikowi jego królewskiey mości woyska zaporoz
kiego, jako roskazuiącemu i na zniszczenie ludzi ubogich wiosek 
niżey mianowanych informującemu, tudzież panom: Pilaiowi; Dilew- 
skiemu i Deynece, setnikom i innym wszystkim tychże setni atama- 
nom, asawułom i wszystkiey generaliter czerni, plus minus do trzech-



set człowieka, z woli, pozwolenia i roskazania jego mości pana puł
kownika uczynki niżey mianowane wypełniaiącym, ludzi ubogich 
ciemiężącym i niezmiernemi wydzirstwy у biciem niszczącym, same
mu jego mość panu Iskrzyckiemu imiony i przezwiski lepiey wiado
mym i znaiomym, protestował się: iż jego mość pan Iskrzycki, puł
kownik, z setnikami i kozakami swemi, nic nie uważaiąc na prawo 
pospolite i na winy w niem opisane, tudzież lekce sobie poważaiąc 
uniwersały ochronne i libertatie jego królewskiej mości, pana nasze
go miłościwego, jaśnie wielmożnego jego mości pana woiewody i ge
nerała ziem ruskich, hetmana wielkiego koronnego, wodza swego, 
nie maiąc żadney assignatiey na dobra wyżej i niżey mianowane, w 
possissiey pana protestantis zostaiące, podczas functiey jego mości de- 
putackiey na sądach głównych, trybunalskich, koronnych, lubelskich, 
skoro tylko przyszedł w kraie poleskie woiewodstwa kiiowskiego, jesz
cze przed świętym Janem Krzcicielem, świętem rzymskim, w roku te- 
raznieyszym, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pierwszym, in junio, idący 
na residentią swoią, do Dymira, tak zaraz usiłował, rożnemi przegroż- 
kami i grabieżami strasząc, aby na kuchnią jego mości samego nieznoś
ną i nigdy wystarczyć nie mogącą i niezwyczayną statią, rożnym zbożem, 
leguminami, rybami rozmaitemi i pieniędzmi gotowemi ż wiosek niżey 
mianowanych, jedno z drugim zrachowawszy, na pułtora tysiąca złotych 
monety dobrey chłopi wydawali, serio przykazał; czemu że wydołać 
żadną miarą nie można było,' protestans pokornie przy wspomnionych li- 
bertatiach i uniwersałach, aby miał miłosierdzie, upraszał i czym moż
na, według ubożstwa poddanych uwenerować chciał, aby tylko folgę mie
li i łaskawą declaratią odebrali, tym bardziey jego mość pan pułkownik, 
będąc rankorem uwiedziony, dla siebie samego jako nayprędzy ze 
wsiow: Unina i Worobiow małych i wielkich pokłonu złotych trzy
dzieści gotowemi złożyć kazał, i ryb wielkich, więdłych: leszczow i 
szczupaków cztyrdzieści, kożdy po groszy piętnastu, facit złotych dwa
dzieścia ; ztamtąd Kuryłowego syna, Pawła, zaprowadziwszy do 
wsi Kucharow i pośrod drogi położywszy, pan Pilaj, setnik, kazaw
szy kozakom trzymać, sam rękoma swemi z drugimi kozakami bił, który 
od takowego zbicia długo chorować musiał, a jego mość pan pułkownik, 
sam w Dymirze residentią założywszy, pomienionych setników z kozaka
mi po włości od dnia szesnastego junii ciągnieniem chodzić z chorągwią-



mi, dostatkiem dla siebie i koniey jeść, pić i werbować licenciował, 
którzy to setnicy i kozacy, tei okazyey będąc radzi, aż do dnia siodmego 
miesiąca augusta po wioskach chodząc jedni za drugiemi na prze
miany, noclegi odprawuiąc, dla siebie jeść, pić, siana i owsa dla 
koni i nad zamiar dawać kazali, komory odbiwali, z'nich rożne 
rzeczy do wozow, nie tylko legumina, masła, syry, ale i pieniądze 
gotowe, ezcepto boroszna niżey mianowanego, brali, w niewystar- 
czeniu traktamentu gospodarzow bili, w ostatku i od żon odpędzali, 
strarzyli, a mianowicie: gdy się ci panowie setnicy ruszyli z chorąg
wiami i po wioskach, bez żadnego respectu, werbunki odprawuiąc 
przez niedziel siedm, uczynili szkody na złotych trzy tysiące pol
skich, a osobliwie okrom tego w Worobiach małych wzięli wołu i 
zarzneli, yaloris złotych cztyrdzieści; na Rudni Rożawey u Krys
ka Rudnika komorę odbili, wzięli wozow pięć, kożdy po złotych 
dwunastu, facit złotych sześćdziesiąt, skur wołowych wielkich, na 
miechy rudnickie wyprawnych, pięć, po złotych dwunastu, facit zło
tych sześćdziesiąt, samego Rudnika zbili, zmordowali, w staw wpę
dziwszy, o włos nie utopili; po inszych zaś wsiach, excepto noclegow 
i szkód wyszmianowanych: u Zarachy (sic) wzięli złotych pięć pie
niędzy i chłopa, Charka Оіехіепка, tyrańsko i niemiłosierdnie zbili; z 
Lukoiedcow złotych pięć; w Orewiczach złoty ieden; z Dowhladow 
złotych cztyry; to wszystko na wychodnym; a tym się nie ukontentowaw
szy, znowu, już do obozu wychodząc, nie chcieli ustąpić żadną, miarą 
z tych wiosek, aż musieli wydać ubodzy poddani boroszna ze wsiow 
Unina i Worobiow na czyrnaście kozakow -sucharów osmaczek czty
ry miary kiiowskiej, kożda valoris złotych dwadzieścia, facit złotych 
ośmdziesiąt, krup hreczanych i jenczmiennych ośmaczek cztyry, 
itidem po złotych dwadzieścia, złotych ośmdziesiąt; mąki hreczaney, 
sitem sianey, ośmaczek cztyry, złotych ośmdziesiąt; mąki pszenney 
ośmak cztyry, po złotych dwadzieścia dwa, facit złotych ośmdziesiąt 
ośm; na kożdego kozaka sadła po dwunastu funtów, facit złotych 
ośmdziesiąt cztyry; soli po husek pięćdziesiąt, złotych cztyrnaście; 
wozow trzy na źelezie, po złotych dziesięć, złotych trzydzieści; sie
kier trzy, złotych sześć; ze wsi Tołokania zaś na cztyrech kozakow: 
sucharów ośmaka jedna, krup i jagieł ośmaka jedna, mąki hreczaney 
sianey ośmaka jedna, mąki pszenney ośmaka jedna, za sadło funtów



cztyrdzieści ośm, także i za soli dwieście husek, wszystko do kupy 
zfontowawszy, facit złotych sto ośm; ze wsi Koleńcow: ryb wielkich, 
więdłych, płatanych pogłowia czterdzieści, facit złotych dwadzieścia; 
osobliwie z wioski Żarzewicz: gotowych pieniędzy wzięli złotych 
cztyrdzieści sześć, mąki pszenney ośmaczek dwie, hreczaney mąki oś- 
maczek dwie, krup z jagłami ośmak pułtrzecia, sucharów ośmak 
pułtrzecia, także miarą kiiowską czyni złotych sto sześćdziesiąt i 
dwa, sadło, yaloris złotych dziesięć, masła garcy cztyry, facit zło
tych ośm, syrow dziesięć —złotych dwa, baranow siedm po złotych 
trzy, facit złotych dwadzieścia jeden, tamże komorę odbili, fanty 
rożne: kosy, siekiry, rydle i' inne drobiazgi pozabirali; z wioski Ro- 
soch: gotowych pieniędzy złotych trzydzieści, mąki pszenney i hre
czaney sianey ośmak trzy, krup i jagieł ośmakę, sucharów ośmakę 
miarą narodycką, wszystko to uczyni na złotych siedmdziesiąt pięć, 
masła garniec, złotych dwa, to wszystko gwałtownie wymusiwszy, 
summo na złotych tysiąc sto siemdziesiąt polskich wybrawszy, led
wie się do obozu ruszyli, przez który to takowy swoy nieprawny, 
prawie gwałtowny proceder jego mość pan pułkownik z setnikami i 
atamanami swemi winy prawne, w constitutiach, statutach i arty
kułach woyskowych (opisane), na osoby, poczty i zasługi swoie libe- 
re zawzięli i zaciągnęli, do szkód, wszystkie zrachowawszy wraz, 
na złotych cztyry tysiące sto siedmdziesiąt polskich przywiedli i przy
prawili; o co wszystko, ut praemissum est, pomieniony comparens 
pana swego w kożdym sądzie, do tey sprawy należnym, prawnie czy
nić ofiarował, zostawiwszy jednak w cale salyę do meliorowania pa
nu swemu pozwami tey protestatiey, lubo inszey uczynienie, iterum 
atque iterum manifestowawszy się i protestowawszy, tenże comparens 
stawił i dwóch mężów statecznych: Kondrata, woyta Żarzowickiego,
1 Jurka, woyta ze wsi Rosochow, i prosił mnie, urzędu, o wydanie’ 
sobie i onym rothy juramentu na werificatią tych szkód; krzywd po
czynionych; ktorego afectatiey ja, urząd, inhaerendo, rothę juramentu, 
przy bytności woźnego generała woiewodstwa kiiowskiego, szlachet
nego Prokopa Szkorupióskiego, wydałem i temi wykonał słowy: ja, 
Jan Jarocki, administrator, i my: Kondrat, wóyt Żarzowicki, i Jurko, 
wóyt ze wsi Rosochow, przysięgamy panu Bogu wszechmogącemu, 
w Troycy Swigtey jedynemu, na tym, iż te wszystkie kriminały, ex-



torsie, bicia, szkody, krzywdy, wydzierstwa i uciążliwe wybierania 
boroszna i gotowych pieniędzy, które wyżey w tey protestatiey są 
opisane, prawdziwie i istotnie i nieomylnie są położone, na czym, jako 
sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie Boże dopomoż i niewin
na męka Chrystusa pana; po którym wykonanym juramencie, 
tenże comparens prosił mnie, urzędu, o przyięcie i do act zapisanie 
tak tey protestatiey, jako i swego juramentu; co na affectatią swoią 
i otrzymał. Jako pisać nie umieiącego od imć pana Jana Jarockiego 
będąc uproszony, podpisuię się. Alexander Ochłopowski.

Книга гродская кіевская, записовая, поточная и декретовая, 
М 5, годг 1691—1695\ листъ 240 на оборотѣ.

L X  V 11.

Жалоба дворянъ воеводства кіевскаго на начальствующего надъ коза- 
камн коммисеара, Станислава Дружкевича, о томъ, что онъ, номѣстнвъ коза- 
ковт на квартирахъ въ шляхетскихъ имѣніяхъ кіевскаго воеводства, позво
ляет ь имъ разорять эти имѣнія 1692. Февраля 9.

Року тысеча тесть сотъ девятдесять второго, мѣсяца февраля 
девятого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости Ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместпикомъ кгродскнмъ 
подстароства овруцкаго и книгами нинешними, кгродскими, овруц- 
кими, stanąwszy oczewisto urodzeni ich mość panowie: Eemian, stol
nik iytomirski, i Marcin Surynowie, Theodor Pawsza, podstoli ow- 
rucki, swym i drugich ich mościow, niżej podpisanych, obywatelow 
woiewodztwa kijowskiego i powiatow owruckiego i żytomirskiego 
imieniem, zabiegaiąc przyszłej, lubo już i tak znacznej, desolatiej 
dobr ziemskich szlacheckich, zniszczenia i rozejścia się poddanych, 
ruinie, krzywdzie i szkodzie, żałośnie przeciwko jaśnie wielmożnemu 
imć panu Stanisławowi Drużkiewiczowi, kasztelanowi chełmskiemu, 
pułkownikowi jego królewskiej mości i komisarzowi pułków kozac
kich, manifestowali i protestowali się o to: iż pomieniony imć pan kaszte
lan chełmski, zostawszy komisarzem od najaśniejszego króla jego mości



pana naszego miłościwego, na to, aby, zgromadziwszy wojsko kozac
kie zaporozkie, szedł w ziemie wołoską i budziacką, na zniesienie 
nieprzyjaciela krzyża świętego, a potym, powracaiąc ztamtąd, na 
osadzenie fortec w tejże ziemi wołoskiej i na pograniczu od ordy 
woiewodstwa kijowskiego, brasławskiego, wołyńskiego pomienionym 
ludem kozackim, w dobrach króla jego mości, a nie na żadne ruinę dobr 
zemskich szlacheckich, dość już tak przez consistentie chorągwi li
tewskich, koronnych i przedtym kozackich, znacznie nadwerężonych, 
ponieważ jawna przez wojsko kozackie w kraiu tutejszym, poczow- 
szy od rzeki Kpienia po rzyki: Słowesznie i Słucz stała się i dzie- 
ie ruina i pustjnia, ludzi dręczenie i zabijanie, szlacheckich dwo
rów i domów naieżdżanie, rabowanie i wszystkiej substantiey zabi- 
ranie, że w swoiej własności wolni i bezpieczni być nie mogą. W 
czym, że publica injuria, stanu szlacheckiego oppressia, fortun i 
dobr diminutia, z okaziej i wiadomości samego jego mości pana ka- 
sztellana, jako komisarza i distrybutora, dzieie się, prawnie o to wszy
stko z jego mością, gdzie będzie należało, teraźniejsi protestantes 
czynić ofiaruiąc się, aggravatii, krzywd i szkód swych yindicować 
nie zaniechać, zostawiwszy sobie teraźniejszej protestaciej wolną me- 
lioratią, albo inszej uczynienie, a ta, aby do xiąg przyięta i zapisa
na była, ciż jch moście comparentes mnie, urzędu, prosili, co i otrzy
mali, Remiam Suryn, stolnik żytomirski, Franciszek Charlęski, Jan 
Kilkiewicz.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, Л? 3216, 
годъ 1691—1692) листъ 586 на оборотѣ.

L X  V I I I .

Жалоба отъ имени ловчего брацлавскаго, Ивана-Антонія Потоцка- 
го, на козацкаго полковника, Ярему, о томъ, что сотникъ его полка, Иванъ 
Ластуненко, разогналъ ярмарку, собравшуюся въ мѣстечкѣ Потоцкаго, 
Старыхъ Народичахъ, ограбилъ нѣкоторыхъ жителей и потомъ заставилъ 
мѣщанъ и крестіянъ окрестныхъ сель заплатить себѣ денежную дань. 
1692, Февраля 21.

Року тисеча шестсотъ девятьдесятъ второго, месеца февраля 
двадцать первого дня.



На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
рудъкомъ, передомною, Яиомъ Якубовскимъ, наместиикомъ кгрод- 
скимъ подстароства овруцъкого и книгами нинешниии, кгродскими, 
овруцъкими, comparens personaliter urodzony pan Jan Dombrowski, 
sługa у administrator miasta Starego Narodycz cum attinentiis, w 
województwie kijowskim a powiecie owruckim leżących, dóbr dzie
dzicznych wielmożnego jego mości pana Jana Antoniego Potockiego, 
łowczego wojewodstwa bracławskiego, thowarzysza roty usarskiej 
jaśnie oświeconego xiążęcia jego mości Radziwiłła, koniuszego wiel
kiego xięstwa litewskiego, nomine tegoż jego mości pana swego, pro- 
yidendo desolatione pomienionej włości, zniszczenia, zranienia у precz 
rozegnania mieszczan, poddanych i sielan tamejszych, solennissime 
przeciwko panu Jaremie, pułkownikowi, jako się bydź mieni, zapo- 
rozskiemu, za którego wiadomością у powodem wszystkie, niżey 
mianowane, excessa stały się, Iwanowi Łastunenkowi, setnikowi, te 
wszystkie exorbitantie oczewiście popełnionemu i drugich kozaków, 
pod sto człowieka konno i pieszo wynoszących, od mianowanych 
gwałtów nie hamującemu, wszystkiej zaś czerni, po imionach i przez
wiskach starszym lepiej wiadomym, samą rzeczą i skutkiem prae- 
missa oppressiones exequującym, świadczył i protestował się o to, 
iż pomieniony Jerema, setnik przytomny ze wszystkiemi ludźmi swy
mi, pryncipaliter obwiniony, sine rege et lege, a prawie absolute 
dominando, nie w żadnej służbie rzeczypospolitej będący, owsżein 
woluntarską i swawolną na zgubę ludzi zebranej kupie, proprio suo 
ausu śmiał i ważył się roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięć
dziesiąt wtórego, podczas jarmarku narodyckiego, na świętego Mi
kołaja ruskiego, na pomienione miasto Stare-Narodycze hostilissime 
napaść, jakoż aggressus, securitatem nundinarum violarunt et prae- 
pediverunt, ludzi postronnych i kupców, że nic lucrari nie mogli, 
tumultuose pozganiali, in vim prsedse et spollii postępowali, w mieście, 
po drogach i gościńcach przejmując, bili i rabowali, też passiones 
et cruciatus wspomnionym mieszczanom wyrządzali, pieniądze go
towe, qusevis victualia, mięsa, ryby et id genus, różne trunki: gorzał
ki, piwa, miody, pro libitu suo, brali i gdy który z nich zbraniał, 
sami komory i piwnice odbijali, gospodarzów kaleczyli, jako to: ten
że setnik i kozak Sałowar stawetnego Stephana, wójta tamejszego



miasta, za włosy wziąwszy, o ziemię uderzywszy, nasiekami, wege- 
rami bili, nogami, podkowkami deptali, stusowali, sinich, spuchłych 
i krwią ociekłych razów, po wszystkich ciała jego członkach, poza- 
dawali, ażeby do zamku nie chodził i żadnej powinności panu pro
testującemu nie czynił surowie zakazywali, mówiąc: «że już my tu 
wam panowie»; przechwalając się brody, nozdrze rznąć, wnętrzności 
wywlekać i nieznośne męki i tyraństwa zadawać; w ten czas sam 
setnik z kupą kozaków na zamek napadszy, konie pozabirali, umyś
liwszy z gruntu zrabować; samego podstarościego, za nogi wziąwszy, 
z zamku wywlec oraz i nieżywić, a zamek opanować, yociferando 
promulgabant; eundem conyulneratum confusią nieznośną nakarmili 
i, gdyby osobliwą supremi numinis mortem non iterfugeret providentia, 
infallibiliter vita priyaretur, także setnik niewiernego Szmojłę gar
batego, żyda, mieszczanina tamejszego, na ulicy złapanego, do gos
pody swej, a domu niewiernego Szlomy wielkiego, na nowym mieście, 
przyprowadzonego, nasiekami zbić mordersko kazał, u którego dwa 
talery dobrej monety extorsit у innych niemało mieszczan i sielan 
pokładając, kaleczyli: gotowymi zaś pieniędzmi dali: Andrzej Bo- 
rodka złotych pół siódma, Diduch złotych sześć, Borys szwiec i 
Martyn kowal z Tymoszem mielnikiem, wszyscy trzy razem dali zło
tych siedm, Iwan Łichoziom z Szłomczychą i Szmusiem żydem 
Arkuszy atamanowi dali złotych dziewięć, Stecko z Dackiem i Bu
rakiem złotych ośm, Denis z Fedorem z Rudym i z Iwanem szew
cem złotych ośm, Klim, Kondrat z Sobolichą złotych pięć, Nahorny 
złotych dwa, Ułas złotych pięć, Iwaszko złotych cztyry, Jurko zło
tych siedm, Sawko Bowtuch z Dubrowką złotych cztyry, Sznypko 
złotych pięć, pawię i kozła; u żydów w fantach, zrabowawszy, na 
złotych dziesięć dobrej monety wzięli, Fedor złotych siedm, Hawry- 
ło z Josiem żydem złotych ośm, Jawel żyd złotych pięć, Martyn 
kowal z Szmusiem żydem złotych ośm, Jakób żyd złotych sześć, 
Faybisz żyd złotych trzy; na Rudnią Zwiedajskę napadszy, z gruntu 
zrabowali na złotych pięćdziesiąt; wzięli ze wsi Nozdrysza: Kondrat 
Kawka złotych trzy, Tereszko złotych trzy, Demid Kawka pół tale- 
ra, Harasim Kawka złotych trzy, Jakim Sawczenko pułtalera, Jusko 
Hutor złotych trzy, Fesko Hutor złotych trzy, Maksym Sawczenko 
pułtalera, Nazar Serhienko złotych trzy; z wioski Stupiszcz: Iwan
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Władyka złotych trzy, Iwan Bednarz złotych trzy; ze wsi Szarnego: 
Iwan Rysik złotych trzy, Waśko Rysik złotych trzy, Abram Koło- 
myczyk pół talera, Łukowiczka pół talera, Sasim złotych trzy, Ław- 
ryn złotych trzy, Manacko pół talera, Łukian złotych trzy, Iwan 
Maitinow pół talera, Wasiuchno pół talera, Dechterycha wdowa zło
tych trzy; gotowych tedy pieniędzy u spomnionego miasta у sioł 
extorserunt in summa złotych dwieście dwadzieścia pięć dobrej mo
nety, excepto wołu, u Нгузка we wsi Chrystynówce wziętego, va- 
loris kop sześć dobrej monety. Denisa, Buraka у trzeciego Chomkę 
cieślę prae nimia aggravatione z miasta wypędzili, owo zgoła znacz
nie majętność pana comparentis zrujnowali i exviscerowali, a za tym 
w winy, w artykułach wojskowych opisane, popadli: Yerificando tedy 
supra scriptas omnes violentias, oppressiones, injurias, damna et 
conyulnerationes, tenże protestujący prosił mnie, urzędu, o wydanie 
sobie roty juramentu super realitatem poczynionych przez obwinio
nych szkód, którego affectationi parendo ex munere officii mei, ad- 
haerendo legi publicae, wydałem у temi wykonał słowy: Ja, Jan, pod- 
starości, przysięgam panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy świętej 
jedynemu, na tym, jako te wszystkie, wyżej w protestatiej pomie- 
nione, szkody, krzywdy, pobicia, pokaleczenia, poddanych rozpędze
nia i inne oppressie są prawdziwie spisane, a przez Iwana Łastu- 
nenka, setnika, i kozaków jego w mieście Starym-Narodyczach i 
wsiach mianowanych, w dobrach pana mego stałe у zadane, tak mi 
panie Boże dopomoż i niewinna męka Chrystusa pana. Oraz prosił 
mnie urzędu, aby to oboje: protestatia i jurament, przez niego wy
konany, do xiąg przyjęte у zapisane były, co i otrzymał: na miescu 
protestującego się, jako pisać nie umiejącego, podpisuję się Alexander 
Lewkowski m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, М 3216, годъ 
1691—1692. Жистъ 603 на оборотѣ.



L X I X .  ,

Цриказъ гетмана короннаго, Станислава Яблоновскаго, наказно- 
му козацкому гетману, Гришку, полковнику ГІалію и другимъ козацкимъ 
начальникамъ, о томъ, чтобы они не занимали квартиръ и сохраняли бы 
неприкосновенными имѣнія дворянъ Ельцевъ. 1692. Марта 2.

Року тисеча шестсотъ девятдесятъ второго, месеца апреля трид
цатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Лномъ Песлякомъ, наместникомъ на тотъ часъ 
подстароства и реентомъ кгродскимъ овруцкимъ, и книгами нинеш- 
ними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter urodzony imć 
pan Michał Theodor Ielec, chorążyc kiiowski, dla zapisania do 
xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich uniwersał jaśnie wiel
możnego imć pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego ko
ronnego, międzyrzyckiego etc. starosty, do imć pana Hryszka, het
mana nakaznego wojsk jego Kr. Mości у rzeczypospolitej zaporoz- 
skiego, у innych panów półkownikow, na ochronę dobr ich mościow 
panów Ielcow pisany, per oblatam podał, de tenore tali. Stanisław 
Jan na Jabłonowie Jabłonowski, kasztelan krakowski, hetman wielki 
koronny, międzyrzycki etc. starosta. Wiadomo czynię imć panu Hrysz- 
kowi, hetmanowi uakaznemu wojska jego królewskiej mości у rzeczy
pospolitej zaporoskiego, tudzież panom półkownikom, sotnikom et 
assawułoin у wszystkiej czerni wojska pomieuionego, osobliwie pół
kowi pana Palija, ^.ółkownika, у ludziom jego, tak konnym jako у 
pieszym, iż dobra w woiewodstwie kijowskim ich mościow panów 
Ielcow w osobliwej u mnie ochronie у nie w innym, tylko jako moje 
własne, respekcie Przykazuję tedy, aby się żaden w pomienionych



dobrach, ani stawać, ani popasów у noclegow odprawować, ani pod* 
wod brać у inszych żadnych nie ważył się czynić exactiej, ani ag- 
grawacyi, które dobra od wszystkiego tego wolne mieć chcę i de
klaruję pod surowością nieuchronnego sądu mego. Działo się we Lwo
wie, secunda martii, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt wtorego. U tego 
uniwiersału, przy pieczęci przyciśnionej, podpis ręki temi słowy: S. 
Jabłonowski, К. К. H. W. K. Który że to uniwersał, za podaniem 
wyszmianowanej osoby podawaiącej, a za moim urzędowym przyję
ciem, do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich jest wpisany.

Киша гродстя овруцкая, записовая и поточная, № 3216; 
%одъ 1691—1692; листъ 502.

L  X X ,

Приказъ гетмана короннаго, Станислава Яблоновскаго полковни
ку, Василію Искрицкому, подтверждающій ему приказаніе удерживать 
козаковъ отъ грабежей и насилій, и, учинившихъ таковые* доставить гет
ману на судъ. 1692, Марта 2.

Року тысеча шестъсотъ девятъдесятъ второго, месеца апреля 
тридцатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Песлякомъ, наместникомъ на тотъ 
часъ подстарбства и реентомъ кгродскимъ овруцъвимъ, comparens 
personaliter urodzony imć pan Michał Skipor, obywatel wojewod- 
stwa kijowskiego, dla zapisania do ksiąg niniejszych, grodzkich, ow
ruckich, uniwersał jaśnie wielmożnego imć pana kasztelana krakow
skiego, hetmana wielkiego koronnego, do imć pana Iskrzyckiego, 
pułkownika wojska jego królewskiej mości, pisany ratione introcon- 
tentorum, per oblatam podał, de tenore tali: Stanisław Jan na Jab
łonowie Jabłonowski, kasztelan krakowski, hetman wielki koronny, 
międzyrzycki etc. starosta. Daję ten mój powtórny ordynans wielmoż
ny panie Iskrzycki, pułkowniku wojska I. K. Mości i rzeczypospo- 
litej zaporozkiego! aby za jego odebraniem, ponieważ pierwszemu or- 
dynansowi memu nie dosyć się stało, teraźniejszym surowo przyka-



żuję, abyś mi zaraz a zaraz ludzi swawolnych pułku swego, którzy 
to w dobrach poleskich ludzi ubogich ciemiężą, uciskają, krzywdy i 
aggrawacye im czynią, biorą, biją i ledwie nie ostatnią z nich wy
muszają krew, połapał i onych do sądu mego poodsyłał pod dobrą 
wartą i drugim pod garłem przykazał, aby tych violentii i exorbi- 
tantii czynió się nie ważyli. Działo się we Lwowie, secunda martii, 
anno 1692. U tego ordynansu, przy pieczęci przyciśnionej, podpis 
ręki temi słowy. S. Jabłonowski, К. К. H. W. K., który że to or- 
dynans, za podaniem wyszmianowanej osoby podawającej, a za moim 
urzędowym przyjęciem, do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich 
jest wpisany.

Книга ъродская овруцкая, записовая и поточная, № 3216, 
год» 1691—1692] листъ 501 на оборотѣ.

L X X I .

Жалоба отъ имени столника кіевскаго, КриштоФа Ласка, на полков- 
никовъ козацкихъ: Василія Искрыцкаго, Семена Цалѣя и Ярему, о томъ, 
что первый завладѣлъ насильно замкомъ въ селѣ Демидовичахъ и оттуда 
наносилъ обиды подданнымъ Ласка, а два другіе разогнали ярмарку, 
собравшуюся въ имѣніи его, Новыхъ-Народичахъ, и о томъ, что всѣ 
они разоряютъ шляхетскія имѣнія 1692, Марта 5.

Року тысеча шестсотъ девятьдесятъ второго, меседа мар да пя
того дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
рудъкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства оврудъкого и книгами нинешними, кгродскими, 
comparens personaliter urodzony jegomość pan Jan Rowiński, admi
nistrator nowego miasta Narodycz cum attinentis, dobr dziedzicznych 
urodzonego jegomości pana Krzysztopha Laska, stolnika kijowskiego, 
pułkownika jego królewskiej mości, yindicando znacznej tychże dobr 
pana swego desolatii, krzywd i oppressii chrześcian, żydów i pod
danych, sielan tamecznych, proyidendo omni futurae (ex sevo eivis 
patriae et bene in republica meritus) bonorum, substantiae et hono



ris indemnitati, będąc per infrascripta summopere laesus, solenną, 
nomine tegoż jegomości pana swego, przeciwko urodzonemu jego
mości panu Bazylemu Iskrzyckiemu, pułkownikowi jego królewskiej 
mości wojska, albo raczej czerni kozackiej, tychże ludzi in disposi- 
tione mającemu, sub debita militari disciplina nie trzymającemu, ow
szem onym per conniyentiam znacznie folgującemu, dobra ziemskie 
szlacheckie wielce aggrawującemu, cujus scitu, deliberata mente, 
consensu et iussu, uti superintendentis, omnia infra nominata patra- 
ta sunt; tudzież przeciwko panu Semenowi Palijowi, owego na ten 
czas wojska kozackiego namiestnikowi, lubo nonin ipsa persona, ad 
omnia mala motorowi, informatorowi, z panem Jaremą, pułkowni
kiem, jako się bydź mienił, zaporozkim, mutuum jednak condictamen 
mającemu, manifestował i protestował się o to: iż wspomniony jego 
mość pan Iskrycki, pułkownik jego królewskiej mości, mając confe- 
rowane i zlecone sobie potestatem, nie ad suppressionem stanu szla
checkiego, ale dla zaszczytu, ochrony i obrony od nieprzyjaciela krzyża 
świętego, przy pasach i granicach fortec miast jego królewskiej mości, 
in contrarium czyniąc, czyli proprio suo ausu, czyli też jaśnie wiel
możnego jegomość pana Druszkiewicza, kasztelana chełmskiego, kom- 
misarza generalnego ad haec ezpedienda od jego królewskiej mości, 
szczęśliwie nam panującego, ordinowanego, injunctum, w polesiu 
wojewodstwa tutejszego kijowskiego sobie pozwolił; jakoż ipso facto, 
catervatim et aimatim, wprzód in ргохіто confinio będąc, possesie, 
Demidowicz, zamek Demidowski occupowawszy, rożnych czasów, dni 
i miesięcy urodzonego pana Kazimierza Skorupskiego, administratora 
tamecznych dóbr pana comparentis, per aggravationem ex subordi- 
natione sua, ludźmi swemi z zamku dimirskiego violenter expu- 
lit, tamże zamek zrujnował, rudników rudni dymirskiej poodbijaw- 
szy, rudni robić nie dał, cum summa diminutione pożytkow pana 
comparentis; tym się nie ukontentowawszy, z wspomni onym panem 
Jaremą, wyszrzeczony pan Palij wzajemną złą między sobą aspira- 
tią, roku przeszłego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pierwszego, pod 
czas jarmarku (który wszelkim pokojem i bezpieczeństwem obwaro
wany zostaje), w dzień świętego Mikołaja ruskiego, na pomienione 
dobra Narodycze, ut supra scriptum est, guerrico et tumultuoso, a 
prawie hostili napadszy modo, nieznośne, pro libitu suo, sine lege et



rege, imo absolute dominantes, czynili exorbitantie, mieszczan w mie
ście, na rynku, po ulicach i w samych domach bili, yictualia quae- 
vis i trunki różne brali et yictualia, komory odbijając, dawać kaza
li; po drogach gościńcach na targi jadących do miasta ludzi, prae- 
yentos, saeviendo nad nimi verbis et yerberibus, in strata publica 
opprimebant, bez nie mały czas numerosa sua ludzi multitudine 
oppressiye et iraperiose miasta i wsi aggrawując, do szkód namniej 
plus minus na dwanaście tysięcy złotych polskich, śeorsivo regestro 
które czasu prawa in termino yerificabuntur, przywiedli i przypra
wili, dobra zrujnowali, poddanych rospędzili, o co wszystko, że wiel
możny jegomość pan stolnik kijowski, pan comparentis, ze wszyst- 
kiemi ich mościami obwinionemi, ubiąuinario jure publico sive mili- 
tari, usitata via progredietur, praemissam desolationem, injuriam, 
contemptum, una cum refusione damnorum, ezpensis litium et pae- 
nis, exinde emanantibus, omnino urgebit, to swoją declaruje się 
protestatią, salvam temuż jegomości, panu swemu, tej protesiatiej, 
tam in toto, quam in minima parte, zostawiwszy meliorationem, au- 
ctionem, dimmutionem, immutationem, vel per citationes correctio- 
nem; a ta, aby actis praesentibus connotata była, tenże comparens 
mnie, urzędu, prosił, co i otrzymał. Jan Rowiński, administrator Na- 
rodycki m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3216, года 
1691—1692] листъ 614 на оборотѣ.

L X X I I .

Привилегія данная королемъ Іоанномъ III козацкому полковнику, За- 
харіи Искрѣ, и сыновьямъ его: Ивану, Климунту и Григорію на право 
пожизненнаго владѣнія землями, находящимися въ городѣ Житомирѣ, съ 
освобожденіемъ этихъ земель отъ всякихъ податей и повинностей. 1692. 
Марта 10.

Року тысеча шестсотъ девятдесятъ осьмого, месеца сепътембра 
второго дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милоети ов-



руцъкоыъ, переломною, Даниелемъ Леввовскимъ, наместнивомъ на 
тотъ часъ подстароства и реентомъ кгродсвимъ оврудъвимъ и 
внигами нинешннмн, вгродсвими, оврудъкими, comparens persona* 
liter urodzony jego mość pan Stephan Baranowski, ten przywilej 
jego królewskiej mości, przy pieczęci wielkiej koronnej przyciśnionej, 
z podpisem jego królewskiej mości, także z podpisem secretarskim, 
urodzonym ich mościom panom: Janowi, Klimontowi i Grzegorzowi 
Iskrom, synom urodzonego jego mość pana Zacharijasza Iskry, puł
kownika wojska jego królewskiej mości zaporoskiego, na pewne pła
cy, w mieście jego królewskiej mości Żytomirzu leżące, dany i mi
łościwie conferowany, dla zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, 
owruckich per oblatam podał, prosząc mnie, urzędu, aby ten przy
wilej do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich przyjęty i wpisany 
był; a tak ja, urząd, ex munere officii mei, ad acticandum przyj
mując, czytałem i temi ingrossowany jest słowy: Jan trzeci, z bo
żej łaski król polski, wielkie xiąże litewski, ruski, pruski, mazo
wiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflantski, smoleński, 
siewierski. Oznajmujemy tym listem przywilejem naszym, komu to 
wiedzieć należy: ta jest prac i trudów żołnierskich expectativa, że
by przez dobroczynność i łaskę królewską słuszne odnosili w po
trzebach swych nagrody; zaczym, iż urodzony Zachariiasz Iskra, puł
kownik wojska naszego zaporoskiego, przez swoj wiek wojnę służąc, 
zdrowie i krew na usłudze naszej i rzeczypospolitej ważąc, i na 
sławę dobrą zarabiając, życzliwym zawsze i wiernym przy odważ
nym sercu zostawał, za rzecz słuszną rozumiemy, onego i synów 
jegoź: Jana, Klimonta, Grzegorza Iskrow przy placach, Pluśniakow- 
ski .i Lelakowski nazwanych, w mieście naszym Żytomirzu leżących, 
w wolnym dzierżeniu i possessiej, ad vitae ipsorum tempora zacho
wać i conserwować, jakoż niniejszym listem naszym zachowujemy i 
conserwujemy, mocą którego pomienieni urodzeni: Jan, Elimont i 
Grzegorz Iskrowie, przerzeczone dobra, ze wszystkiemi in genere 
et specie, zdawna należącemi przynaleźytościami, rolami, ogrodami, 
łąkami, ostrówkami, sianożęciami, lasami, borami, rzekami, budyn
kami trzymać, używać, pożytków wynajdować wolni у mocni będą; 
nadto od wszelakich rzeczypospolitej podatków, poborów, podymnego, 
hyberny, służb staroście albo dzierżawcy oddawania, czynszów, skła



dek gromadzkich i wszelkich innych cienżarow, jako też od prze- 
chodow żołnierskich, statii, stanowisk excipujemy; obiecujemy zaś po 
nas i najjaśniejszych successorach naszych, iż pomienionych urodzo
nych Iskrów od spokojnej possessiej przerzeczonych placów nie od- 
dalemy, ani oddalenia mocy nikomu nie damy, prawa nasze у rzeczy- 
pospolitej wcale zachowując, na co, przy pieczęci koronnej, ręką się 
własną podpisujemy. Dan we Lwowie, dnia X miesiąca marca, roku 
MDCXCII, panowania naszego XVIII. У того правилен) печать ве
ликая короння есть притисненая, а подпись руки его королевское 
милости въ тые слова: Jan król. А за пршшсомъ и подпись руки 
секретарское тими словы: conseryatia prawa przy placach dwocb, 
w Żytomirzu leżących, urodzonego Iskry, pułkownika zaporoskiego. 
Franciszek Michał Denhoff, starogrodzki starosta, jego królewskiej 
mości sekretarz m. p. A такъ тотъ привилей, за иоданемъ и прозь- 
бою вышъменованое особы, а за моимъ урядовыиъ прннятіемъ, до 
книгъ кгродскихъ оврудъкихъ есть уписаный.

Кита гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3319, 
годъ 1697—1699; листъ 297.

Ь Х Х І І І .

Жалоба урядниковъ и землевладѣлыдевъ кіевскаго воеводства на ко- 
зацкаго полковника, Василія Искрицкаго, его наказнаго полковника, Афана- 
сіяПиляя, и вообще на весь полкъ, о томъ, что они, занявъ, вопреки при- 
казанію гетмана, квартиры въ разныхъ имѣніяхъ кіевскаго воеводства, pa— 
зоряютъ крестіянъ, производятъ беспорядки, сбираютъ огромныя контри— 
буціи, похваляются истребить всю шляхту и нападаютъ на польскія хоругви 
1692. Марта 18.

Року тысяча шестсотъ девятьдесятъ второго, месеца марда 
*осмогонадцать дня.

На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
рудъкомъ, передомною, Яномъ Поедкимъ, отъ вельможного его ми
лости пана Францишка на Потоку Потоцкого, старосты оврудкого,

81



адъ гунвъ солюмъ актумъ ужытымъ и высажонымъ субъделекга- 
томъ, и книгами нинешними, кгродскими, овруцъкими, stanąwszy 
personaliter wielmożni urodzeni ichiność panowie: Franciszek na Po
toku Potocki, starosta owrucki, Dymitr na Żabokrzykach Źabokrzyc- 
ki, podczaszy Wiłkomirski, podwoiewodzi sądowy generału wojewod- 
stwa kijowskiego, podstarości grodzki krzemieniecki, Michał Sta- 
wecki, chorąży żytomirski, podstarości grodżki owrucki, Paweł Try
polski, miecznik kijowski i insi urzędnicy ziemscy i obywatele gene
rału wojewodstwa kijowskiego, niżej na podpisach wyrażeni, swym 
i wszystkiego generaliter wojewodstwa kijowskiego, ich mość panów 
obywatelow, braciej swoich, absentium, którzy tu pro specificatis cett- 
seri debent, imieniem, przeciwko urodzonemu jegomości panu Bazy- 
lemu Iskrzyckiemu, strażnikowi, jako się bydź tytułuje, Polesia ki
jowskiego i półkownikowi wojska zaporozskiego, in obseąuio jego 
królewskiej mości, pana naszego miłościwego i rzeczypospolitej być 
się mieniącego, Aftanaziemu Pilajowi, tegoż pułku nakaznemu i na
stawionemu od pomienionego jegomości pana Iskrzyckiego pułkowni
kowi, yitae insolentissimae człowiekowi, et nuperrime w tutejszym 
Polesiu kijowskim, za miasteczkiem Bondarowką, przed dwoma laty, 
rozbójników hersztowi i pryncypałowi, Mojsiejowi, assawule pułko
wemu, Dylewskiemu, setnikowi, Janowi atamanowi, Hornie setniko
wi, Zacharkowi assawule, Tomkowi, Komanowi, Janowi Jelcowi, 
Chweśkowi, Prociowi atamanowi, Leganowskiemu pisarzowi, om- 
nium malorum motori, Heliaszowi setnikowi, Chwedorowi, Prociowi, 
Ihnatowi atamanowi, Grygoraszowi, Tedorowi, Nazarowi, Filonowi, 
Michajłowi, Hawryłowi, Iwanowi Łysemu, atamanowi, Jaśkowi bratu 
tegoż atamana, Michałowi, Jaśkowi, Mathwiejowi, Iwanowi, Sido
rowi, Stephanowi, Michajłowi, Serhejowi, Niczyporowi, Hryszkowi i 
innym setnikom, atamanom, star szynie i wszystkiey czerni kozackiej, 
numerum dwóch tysięcy ludzi przewyszającej, tegoż pułku, nie tylko 
swawolnie, ale hostiliter W dobrach ziemskich wszystkich, po całym 
Polesiu województwa kijowskiego, począwszy od włości Czarnobyl- 
skiej, posamąUszę rzekę, i aż po rzekę Słucz, do granic wojewod
stwa wołyńskiego i wielkiego xięstwa litewskiego z drugiej strony, 
żadnej najmniejszej pustej woski, nie tylko osiadłych włości, nie mi
jając, z płaczem, krzywdą i uciemiężeniem ubogich ludzi, a nawet



i samych ichmościow panów pbywatelow województwa kijowskiego i 
ich, w majętnościach zostających, urzędników i superintendentów, z 
niezmierną oppressią postępującym i stanowiskiem zimowym leżą
cym, ac summam tyrannidem nad szlachecką krwią, ą daleko barziej 
nad ubogiemi chłopami, suasu, scitu, jussu et conniventia promie- 
nionego jegomości pana Iskrzyckiego, pułkownika swego, bez żadnej 
kary, by o największy występek, czyniącym; solenniter, wzywając 
pomsty od Boga, violatus continui ubogich ludzi sprawiedliwego 
sędziego et vindicis, świadczyli i protestowali się o to: iż pomieniony 
jegomość pan Iskrzycki, snać umyślnie in depressionem et opres- 
sionem wolności szlacheckiej, resuscitando przeciwko niej w sercu 
swym przodków swoich Tirulentum odium, przyjąwszy na osobę swoje 
szarże pułkownictwa kozackiego i podobne suo generis na namniej- 
sze w pułku swoim urzędy plurimis notata criminibus et sceleribus 
przybrawszy ku myśli swojej subjecta, przeciwko prawom dawniej
szym wszystkim, a osobliwie przeciwko noviter et nuperrime, na sej
mie blizko przeszłym ostatnim, w roku tysiąc sześćset dziewiędzie- 
siątym, de immunitate bonorum terestrium uchwalonemu, postanowio
nemu i surowie obostrzonemu, temere et rebelliter, sprzeciwiając się 
jawnie onemu, in yiscera dobr ziemskich szlacheckich, w wojewod- 
stwie kijowskim leżących, per tot annorum decades woyną et yariis 
spustoszałych pressuris, dopiero co jeszcze za szczęśliwego jego 
królewskiej mości, pana naszego miłościwego, panowania i przezor
nych jaśnie wielmożnego jegomości pana Stanisława Jabłonowskiego, 
kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, jako czułe
go wodza i stróża wolności i krajów tych spustoszałych pieczołowa- 
niem, principia status et perfectionis suae brać poczynających, mia
sto miejsc pogranicznych od nieprzyjaciela, jako prawa mieć chcą, 
nescitur quo ausu, pułk swoj, mimo regestrowych kozaków, luźną 
kilka tysięcy swawolników, zewsząd ad oppressionem ubogich ludzi majo
rem naprzymować kazawszy (turbam), i pomienionemu Aftanazemu Pila- 
jowi, plusąuam ferina rabie scatenti, yultum et aniinuin tyran- 
nidis, acciendorum seditionum et tumultuuin ex natura prseferenti, 
wszystkie rządy i dispositią tegoż pułku swojego, jeszcze dobrze 
przed zimą, w roku blizko przeszłym, tysiąc sześćset dziewięćdzie
siąt pierwszym, zleciwszy, cobykolwiek bydź mogło ad oppressio-



nem dziedziców i possessorów w onych dobrach i majętnościach, a 
daleko bardziej z uciemiężeniem miserrimae plebis czynić perperam, 
sine quavis vel minima, etiam pro maximis sceleribus, paena, pozwo
liwszy i dopuściwszy, na consistentią zimową rozstawić i rozłożyć 
kazał; a sam, ut lupus, pelle оѵіпа indutus, mieni się b)dź i tytu
łuje strażnikiem Polesia kijowskiego, umyślnie subterfugiendo injuria- 
tis administrationem justitiae, pro officio swego starszeństwa puł- 
kowniczego debitse, z tych krajów w ruskie odjachał, nec amplius 
comparuit, dla udziału tylko, cokolwiek ex rapina pomieniony jego 
nakazny półkownik, Pilaj, impia manu congerit i z prywatnemi (Bóg 
to wie, jeżeli nie szkodliwemi .wrychle całej ojczyźnie) częstokroć 
przysyłając ordynansami swemi; pomieniony zaś Pilaj, pro arbitrio 
suo, na wszystkie włości ziemskie, kiedy jak wiele mu się podobało, 
poufałych swoich, co najswawolniejszych comprincipałów, setników i 
iatamanow, obseąuium bezpiecznych swoich roskazów przychilnych, (sic) 
poczyniwszy, z inszą wszystką pułku tegoż czernią kozactwa roze
sławszy; najpierwej pieniężne na osobę pomienionego jegomości pana 
Iskrzyckiego i swoją wielkie contributie kuniego, lisiego i rysiego 
futra, łosich i niedźwiedzich skur, z najmniejszej wioseczki, by też i 
od jednego, mieszkającego w niej, chłopa, składać kazawszy, to 
wsystko, stanowszy osobą swoją we wsi Łaskach, pod Owruczym, in 
magna copia realiter et effective odebrał, z pomienionym jegomością 
panem Iskrzyckim na podział i in commodum obrocił; gdzie zaś tylko 
namniejszą temu swemu niezbożnemu roskazaniu renitentiam w czyich 
dobrach pokazać mu chciano, tam multitudinem: po kilkudziesiąt, 
po stu i więcej kozakow swawolnych gwałtownie nasyłając, poty i 
samych panów, gdziekolwiek byli prsesentes, i urzędników ich nie
miłosiernie bić, wiązać, ubogie zaś poddaństwo, tak chrześcian, jako 
i żydów po miasteczkach niezmiernemi i niewymównemi, od samego 
piekła, wymysłami ciemiężyć, zabijać, żony od mężów brać, mężów 
od żoń odpędzać, substantie wszystkie zabierać, potrawy wymyślne 
dawać i do szczętu rujnować przykazał. (Co wszystko, czasu należ
nego, in termino juris, in foro competenti dowiedziono będzie) Poki 
aż, albo sami possessorowie, albo ich urzędnicy, miserti innocuae 
plebis, tak, jako mu się tylko podobało samemu, i całość zdrowia 
swego i poddaństwa nie okupili; co lubo inviti uczynili, przecie jed



nak swawolnego kozactwa pomieniony Pilaj nie sprowadzając, ani 
rozkazując, wszelkie wygody wymyślne sobie wyrządzać poz
wolił i dotychczas pozwala; a chocia i passim ad ąuerellas, ra- 
tione praemissorum, ssepissimas, jaśnie wielmożny jegomość pan 
kasztelan krakowski, jako wodz i najwyższy nad wszystkiemi woj
skami rzeczy pospolitej przez ojczyste prawa mający władzę, uni- 
versałami swemi surowie o to pomienionego pułku starszyznę i koza
kow napominał i z niektórych miejsc, aby koniecznie ustąpili, su
rowie przykazał, miasto tego, żeby miał bydź tym wyrokom naj
wyższego wodza posłuszny, owszem, jeszcze więcej na te miejsca lu
dzi nasyłając, in convulsionem powagi hetmańskiej, contumeliosissi- 
me (co dolendum i wspownieć) ordynanse jegomości z naśmiewaniem 
się i urąganiem odbirając, częstokroć komyszyną kozacką, przyno
szącym takowe universały do siebie, dawał odprawę i dawać szlach
cie rodowitej hucusąue nie przestaje, nawet chorągwi pancernej jego
mości pana Stephana Gurskiego, podczaszego kijowskiego, consistentiej 
zimowej, w starostwie owruckim przez ordynans tegoż jaśnie wiel
możnego pana krakowskiego, naznaczenie mającej, nie tylko zale
dwie, i to prawie precario modo, w samym mieście Owruczu, żadnej 
wioski, do tego starostwa należącej, niepopuszczając, i dotąd z kilku
nastu chałup nie ustąpiwszy; przecie do affrontowania znacznego za to 
pomienionej chorągwi takowy wynalazł sposób: iż gdy pomieniona 
chorągiew, dnia dwunastego marca, w roku niniejszym, tysiąc sześć 
set dziewięćdziesiąt wtorym, z ordynansu przerzeczouego jaśnie wiel
możnego jegomości pana kasztelana krakowskiego, pod komendą wiel
możnego jegomości pana Gałeckiego, kuchmistrza koronnego, na pod
jazd communikiem ruszywszy się, we,wsi Moszkach należącym so
bie (sic) przy słabostwie, o mile od Owrucza, na pozostałych jeszcze 
niektórych kompanią oczekiwając, zatrzymała się, et sine omni prae- 
judicio ac injuria tamejszych mieszkańców, Moszkowskich, konie 
u płota przy dwóch chałupach na ulicy mając przywiązane, ledwie 
aż przez godzinę substiterat; consulto informowani kozacy, suggestu 
et instioctu starszyny swojej, z kilku wiosek pobliższych, do koła o 
kilkoro strzelenia z łuku będących, łozami i baj rakami tajemnie 
zgromadziwszy się, i z temi Moszkówskiemi (którzy nie tylko sami 
siebie wieszać, ale i rzeczy pospelitej ludzi nieraz znosić consueve-



rant) kointelligentią uczyniwszy, chcąc pomienioną chorągiew znieść, 
ad internitionem, i wszystką in praedam pozabierać, ex improviso 
niespodzianych i pokojem obwarowanych ludzi rycerskich, ad opus 
belli idących, uderzywszy, kilku towarzystwa i czeladzi laethaliter 
postrzelili et in fiigam converterunt, vixque periculum vitae evadere 
inszym, przy chorągwi przytomnym, obronną ręką permiserunt. Na 
ostatek, despoticam dominationem sobie nad dobrami ziemskiemi usur- 
pując, wyszrzeczony Pilaj, w tejże wsi wyszpomienionej, Łaskach, pod 
Owruczym, commendę wyszrzeczonemu Mojsiejowi, assawule, na 
miejscu swoim zleciwszy, a sam w Dymirze zostając, uniwersał swoj 
do kozakow, nie tylko pozwalając, ale owszem rozkazując jeszcze do 
ostatka ubogich zgubić ludzi i z ostatnim kawałkiem chleba krew z 
nich prawie wyssać, wydał, aby boroszno tam, gdzie każdy w jakiej 
wsi albo miasteczku stoi, tak wszelkie na osobę swoją (zbierał), to jest: 
osmakę sucharów, puł osmaki mąki żytniej, czetweryk pszona, czet
weryk mąki lub hreczanej lub pszennej, dwanaście funtów 
słoniny, pięćdziesiąt husek soli, pięćdziesiąt ryb suchych, szostak 
na dziegieć; to wszystko na kozaka jednego, tudzież wóz z chomą
tem i ze wszystkim, kosę, siekirę, rydel, świder, aby koniecznie wybie
rali, roskazał; o ktorego boroszna wydawanie ubogich poddanych 
przez tak długi czas, blizko pułrocza, kozactwo pomienione, prowi- 
dujący ich różnemi sposobami, męczą ustawicznie po wszystkich mia
stach, miasteczkach i wsiach kozacy, śmiejąc jeszcze i przez listy 
swoje tenże Pilaj i assawuła Mojsiej do rożnych ich mościów pa
nów obywatelow, zdzierstwa tego w swoich dobrach cżynić zabra
niających, bezwstydnie pisać i, ustnie proszącym o miłosierdzie nad 
poddanemi, insimulare, że tę consistentią wszystką w dobrach ziem' 
skich i tak wielkie boroszno na każdego kozaka, z ordynansu jaśnie 
wielmożnego jego mości pana hetmana wielkiego koronnego, mając 
pozwolenie, mimo to wszystko, co się wyżej pomieniło, i wyrazić 
wszystkiego na papierze nie podobna, chiba tam, ubi de jure vene- 
nt, obszyrniej się dowiedzie, tenże Pilaj z starszyzną swoją, a da
leko barziej niepohamowana czerń kozacka w języku, ustawicznie 
publice czynić nie przestają krajowi temu diffidationes, pericula et 
ultimum exitum mieszkającym w nim ich mościóm panom obywate
lom, haec formalia ruskiemi słowy ogłaszając verba: «iż to Łachy



wesilja majete, jak czornaja stupa pryde, to i swaty pryjidut, 
będziemy was i po za Wisłą szukać». Przez który takowy swoj po
stępek wyszpomienieni, jego mość pan Iskrzycki, Pilaj, nakazny puł
kownik, Mojsiej assawuła i z inszą starszyzną i ludźmi pułku swe
go całego, swawolnie et bostiliter w dobrach ziemskich postępujące- 
mi i obchodzącemi się, prawo bożkie i pospolite, super transgresso- 
res et convulsores onych, de immunitate bonorum terrestrium obwa
rowane i surowie obostrzone, yiolarunt, paenas criminales, w nich 
expressos, sucumbuerunt et in personas suas traxerunt, do szkód 
nieoszacowaiiych ich mościów panów obywatelów województwa 
kijowskiego i ubogie poddaństwo ich adduserunt i one causarunt, 
pro quibus paenis extendendis et damnis resartiendis iterum atque 
iterum wielmożni i urodzeni ich mość panowie teraźniejsi protestan- 
tes, swym i inszych wszystkich ich mościów panów obywatelów (każ
demu z ich mościow seorsiyam, pro interesse suo, liberam zacho
wując in quolibet foro judicii competentis promoyendae actionis i 
spolnej jednemu, imieniem wszystkich, zachowując, także uczynienia 
inszej, pro exigentia temporis et rei, protestatiej facultatem), solen- 
niter et cum gravissima querela protestują się i oświadczają, offeren- 
do se, ratione praemissorum omnium, z pomienionym jego mość pa
nem Iskrzyckim, jako pułkownikiem et praemissorum omnium pryn- 
cypałem, i z całym pułkiem, ubi competierit, acturos et tam enormes 
stanu swego szlacheckiego i wolności laesiones yindicaturos; co, aby 
do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich przyjęto i zapisano było, 
prosili; co i otrzymali: Franciszek na Potoku Potocki, owrucki sta
rosta, manu propria. Dymitr na Żabokrzykach Żabokrzycki, podcza
szy Wiłkomirski, podwojewodzy sądowy generału województwa kijow
skiego, podstarości grodzki krzemieniecki. Michał Stawecki, cho
rąży żytomirski p. g. owrucki m. p. Paweł Trypolski, M. Kiow. 
Jan Penski. Jan Jakubowski H. grodzki owrucki. Jarosz Rostocki 
m. р.. Marcin Suryn m. р.. Theodor Pawsza, podstoli owrucki. 
Konstanty Kniehiniński. Xiądz Krzysztof Wierzchowski, residentiej 
owruckiej S. J. superior m. р.. Xiądz Paweł Miropolski, dziekan 
owrucki, proboszcz Wielednicki m. p. Jakub z B. Bahrynowski m. 
р.. Krzysztoph Budkiewicz m. p. Andrzej Bahrynowski, swym imie
niem i jegomości pana Michała Skipora, jako pisać nie umiejącego.



Stephan Mondryński. Jan Milkiewicz. Theodor Grzybowski. Domi
nik Zberkowski. Antoni Staszkiewicz. Ostaphi Trypolski, swym i bra
ta mego rodzonego przytomnego podpisuję się imieniem. Stephan na 
Didkowcach Didkowski, regent grodzki kijowski. Jan Pieslak, re
gent grodzki owrucki. Maciej Ciechanowski. Jan Zytkowicz. Jan 
Skipor m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3216, 
годъ 1691—1692; листъ 623 на оборотѣ,

Ь Х Х І Ѵ .
I

Письмо, писанное ассауломъ козацкаго полка, Мойсеемъ, къ овруц- 
кому старость, Франциску Потоцкому, требующее съ угрозами выдачи 
козакамъ провіянта изъ имѣній Потоцкаго. 1692. Марта 20.

Року тысеча шестсотъ девятьдесятъ второго, месеца марда 
двадцать первого дна.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Яноиъ Поецъкимъ, отъ вельможного его 
милости пана Францишка на Потоку Потоцкаго, старосты овруц- 
кого, адъ гункъ солюмъ актумъ ужытымъ и высаженымъ субъделе- 
гатомъ, и книгами нинешними, кгродскими, овруцъкими, personali- 
ter stanąwszy urodzony jego mość pan Aleksander Koziński, sługa 
i administator miasta Wielednik, dobr dziedzicznych tegoż wyszmia* 
nowanego wielmożnego jego mości pana starosty owruckiego, ze wsia
mi у przysiółkami, do tegoż miasta Wielednik należącemi, dla wpi
sania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich podał per oblatam 
list od pana Mojsieja, assawuły у namiesnika pułku, jako podpisem 
swoim affirmat, pana Pilaja, od wielmożnego jego mość pana Fran
ciszka na Potoku Potockiego, starosty owruckiego, z additamentem 
tegoż listu, na drugiej stronie pisanym, ręką tegoż assawuły podpi
sany, de tenori tali: Mości panie Potocki, moj wielce miłościwy pa
nie у dobrodzieju! Dowiedziawszy się, że waszmość pan u towarzy
stwa naszych zabrał boroszna, które prowadzili do korzenia swego, 
to tedy chciej waszeć imć pan z łaski swej kazać wydać, to jeżeli



dłużej tak będziecie czynić, to przyjdzie do tego, że muszę w kluczu 
dóbr wielmożnego pana chorągiew ledwie sciągnioną postawić, to te
dy у powtore proszę, chciej waszmość, z łaski swej, kazać wydać 
boroszno poddanym swoim, to tedy oznajmiwszy, piszę się. U tego 
listu podpis ręki temi słowy: Mojsiej, assawuła, namiestnik pułku 
pana Pilaja. W Łaskach, dnia dwudziestego marca, anno millesimo 
sexcentesiino nonagesimo secundo; przypisek zaś na drugiej stronie 
tak się w sobie ma: leżeli waszmość pan potrzebujesz ordynansu, 
było dawniej się dowiedzieć u naszego pana pułkownika Pilaja, może 
jest świadomo у waszmości, jakby to było, żeby mogli stać bez 
assignatiey hetmańskich, że taka jest wola jaśnie wielmożnego imć pa
na hetmana koronnego. Который же то листъ, за поданемъ и нрозь- 
бою вышъменованое особы подаваючое, а за моимъ субъделевгато- 
вымъ принятіемъ, до впигъ нинешнихъ, кгродсвихъ, овруцкихъ есть 
у писаный.

Книга іродская овруцкая, записовая и поточная, № 3216, годъ 
1691—1692; листъ 464 на оборотѣ.

L  X X V .

Приказъ отправленный гетманомъ великимъ коронныыъ, Стани- 
славомъ Яблоновскиыъ, козацкому полковнику Искрицкоыу о томъ, что
бы онъ доставилъ въ гетманскій лагерь козаковъ, производившихъ бес
порядки и чтобы не отпускалъ остальныхъ козаковъ изъ означеннаго для 
нихъ мѣста. 1692. Марта 25.

Року тисеча шесть сотъ девятдесятъ второго, мѣсяца априля 
двадцать пятого дня.

На уряде кгродскомъ, въ заику его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Песлякомъ, наиестяикомъ на тотъ 
часъ подстароства и реентомъ кгродскимъ овруцкимъ и книгами 
винешъними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter urodzo
ny imć pan Alexander Ochłopowski, sługa i administrator dóbr wiel
możnego imć pana Dymitra na Żabokrykach Żabokryckiego, pod
czaszego Wiłkomirskiego, podwoiewodzego sądowego generału woie-



wodstwa kijowskiego, podstarościego grodzkiego krzemienieckiego, 
nomine tegoż jego mości, dla zapisania do xiąg niniejszych, grodz
kich, owruckich, ordynans od jaśnie wielmożnego imć pana Stani
sława Jana na Jabłonowie Jabłonowskiego, kasztelana krakowskie
go, hetmana wielkiego koronnego, międzyrzyckiego etc. starosty, do 
imć pana Iskrzyckiego, pułkownika woyska jego królewskiej mości i 
rzeczypospolitey zaporozskiego, z pieczęcią i podpisem ręki tegoż jego 
mości pisany, ratione introcontentorum, per oblatam podał, de te- 
nore tali: Stanisław Jan na Jabłonowie Jabłonowski, kasztelan kra
kowski, hetman wielki koronny, międzyrzycki etc. starosta. Daie, ten 
moy ordynans waszmości, panie Iskrzycki! pnłkownikn woyska jego 
królewskiey mości rzeczypospolitey zaporozskiego, aby, za iego ode
braniem, zaraz a zaraz, nic nie bawiąc, zachodziłeś mi się waszmość 
około połapania tych ludzi swawolnych pułku swego, jakom i ust
nie przykazał, którzy to w dobrach, częścią imć pana Żabokrzyckie-. 
go, podczaszego Wiłkomirskiego, tak zasłużonego człowieka, częścią 
w innych, gwałtownie, bez wszelkiego pretextu, zaszedłszy, ludzi 
ubogich ciemiężą, uciskają, krzywdy у aggrawacie im czynią, biorą, 
biją у ledwie nie ostatnią z nich wymuszają krew; połapanych zaś, 
abyś do sądu mego poodsyłał pod dobrą wartą, dla executiej z nich; 
czerń zaś sarnę, to jest kozakow, abyś na swoje stanowisko, od imć 
pana kasztelana chełmskiego, kommisarza, dane, sprowadził у onych 
tamże, do dalszego mego ordynansu, przy sobie trzymał; co jakby 
się tak niestało, z władzy mej upewniam hetmańskiej, że na garle, 
bez wszelkiego respektu, karany będziesz waszmość, na co już pozwy 
moje wydać kazałem. Działo się we Lwowie, dwudziestego piątego 
martii, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt wtórego. U tego ordynansu, 
przy pieczęci przyciśnionej, podpis ręki temi słowy. S. Jabłonowski, 
К. К. H. W. K. Który że to ordynans, za pedaniem i prozbą 
wyszpomianowanej osoby podającej, a za moim urzędowym przyję
ciem, wszysteu, z początku aż do końca, słowo w słówo czytany, 
do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich jest wpisany.

Лита гродская овруцкая, затсовая и поточная, № 3216, 
годъ 1691—1692; щсшъ 500.



Сознаніе вознаго о томъ, что онъ вручилъ наказному полковнику 
полка козацкаго Василія Искрицкаго, Моисею, гетманскій приказъ объ осво- 
божденіи отъ постов имѣній вилкомирскаго подчашія, Дмитрія Жабокрицкаго 
и позовъ, требующй къ гетманскому суду какъ самаго Искрицкаго, такъ 
и многихь изъ числа его козаковъ за совершенные ими беспорядки. 1692. 
Аирѣля 12.

Року тисеча шестсотъ девять десять второго, месеца априля 
двадцать девятого дня<

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруц- 
комъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ 
яодстароства овруцъкого и книгами нинешними, кгродскими, овруц- 
кими, stanąwszy oczewiście woźny generał woiewodstwa kijowskiego, 
wołyńskiego, bracławskiego i czernihowskiego, szlachetny Prokop 
Szkorupiński, w moc swojej prawdziwej, wiernej i skutecznej rela- 
tiej, zeznał, iż on, na reąuisitią wielmożnego jegomości pana Dymi
tra na Żabokrzykach Żabokrzyckiego, podczaszego Wiłkomirskiego, 
podwojewodzego sądowego generału wojewodstwa kijowskiego, pod- 
starościego grodzkiego krzemienieckiego, mając przy sobie ich moś- 
ciów szlachtę, ludzi wiary godnych, obywatelów wojewodstwa kijow
skiego, urodzonych panów: Alezandra Rybińskiego i Mikołaja Wy- 
howskiego, był we wsi Łaskach, w wojewodstwie kijowskim, a po
wiecie owruckim leżącej, (w której od jesieni chorągiew pułkowa i 
nakazny pułkownik pułku jego mości pana Bazylego Iskrzyckiego 
zawsze consistentiją swoją aż dotąd ma) i tam ordynans jaśnie wiel
możnego jegomości pana Jana Stanisława na Jabłonowie Jabłonow- 
skiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, ze



Lwowa, dnia dwunastego miesiąca aprilis, roku teraźniejszego, tysiąc 
sześćset dziewięćdziesiąt wtorego, do wyszrzeczonego jegomości pana 
Bazylego Iskrzyckiego, półkownika wojska zaporozkiego jego kró
lewskiej mości i rzeczy pospolitej, aby z dobr przerzeczonego jego
mości pana Żabokrzyckiego, podczaszego Wiłkomirskiego i innych 
szlacheckich, w województwie kijowskim leżących, ludzi pułku swego 
sprowadził, tych zaś, którzy excessa, szkody i kryminały popełnili, 
aby ich seąuestrował, pisany, a do xiąg niniejszych, grodzkich, ow- 
ruckicb, przez urodzonego jegomości pana Michała Skipora per ob
latam podany, zastawszy Mojsieja, assawułę półkowego i natenczas 
nakaznego pułkownika tegoż pułku jegomości pana Iskrzyckiego, w 
ręce onemu oddał i zaraz natychmiast kozaków wszystkich, w dob
rach pomienionego jegomości pana podczaszego Wiłkomirskiego sto
jących, excessivos, którzy cudzołozstwa, gwałty, bicia tyrańskie ży
dów i poddanych, exactie nieznośne, pieniądze et alios actus illicitos 
exercebant, osobliwie: Micbajła, Hnmę, setnika nakaznego, herszta i 
pryncypała wszystkich zbrodni, Wasila Jelca, Chwilona, Matwija, 
Jurka Wołoszyna, Wasila Serdiuka, w Chajczy-wielkiej stojącego, 
Махіта, w Żerewcach stojącego, i inszych wszystkich, po imionach 
i przezwiskach temuż panu pułkownikowi nakaznemu lepiej wiado
mych i znajomych kozaków, u tegoż pomienionego Mojsieja, nakaz
nego pułkownika jegomości pana Iskrzyckiego, aresztowawszy, i, aby 
ich mość, podług przerzeczonego ordynansu, przed sąd jaśnie wiel
możnego jego mości pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkie
go koronnego, połapawszy, we Lwowie, dnia trzydziestego maja, w 
roku niniejszym, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt wtorym przypada
jącego, albo tam, gdzie natenczas residentia jaśnie wielmożnego 
jegomości pana hetmana wielkiego koronnego będzie, pod surowością 
i rigorem, w tymże ordynansie wyrażonym, przez pozew, temuż assa
wule, w niebytności jegomości pana Iskrzyckiego, oddał i przypo- 
ręczył i termin w tej sprawie, tak samemu jegomości panu Iskrzyc- 
kiemu, jako i pomienionym aresztowanym, sposobem i na miejscu 
wyżej wyrażonym, dnia trzydziestego maja, przed sądem jaśnie wiel
możnego jego mości pana hetmana wielkiego koronnego, zawity na
znaczył, o czym tę swoją relatią, tak aresztu położonego, jako i 
ordynansu, z pozwem hetmańskim oddanego, wyszmianowany woźny



urzędownie czyniąc i zeznając, aby to do xiąg niniejszych przyjęto i 
zapisano było, prosił, co i otrzymał: Prokop Szkorupiński, woźny 
m. p.

Книга гродская овруикая, записовая, и поточная, № 3216; 
годъ 1691—1692; листъ 683.

ЬХХѴІІ.
Счетъ обидъ и контрибуций, взятыхъ козаками полка Василія Искриц- 

каго въ Народицкой волости, имѣніи вилькомирскаго подчашія, Дмитрія Жа
бокрицкаго 1692. Апрѣля 30.

Року тысеча шестсотъ девятьдесятъ второго, ѵесеца апреля 
тридцатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Песлакомъ, наместникомъ на тотъ 
часъ подстароства и реентомъ кгродскимъ овруцкимъ и книгами 
нинешними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter urodzo
ny jegomość pan Alexander Ochłopowski, sługa у administrator dóbr 
wielmożnego imć pana Dymitra na Żabokrzykach Żabokrzyckiego, 
podczaszego Wiłkomirskiego, podwoiewodziego sądowego generałn 
wojewodstwa kijowskiego, podstarościego grodzkiego krzemienieckie
go, dla zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich regestr 
poczynionych sżkod w dobrach dziedzicznych tegoż jego mości pana 
podczaszego Wiłkomirskiego przez setnika у kozaków urodzonego 
imć pana Bazylego Iskrzyckiego, półkownika wojsk jego królewskiej 
mości, stałych i prawdziwie spisanych, przez podawającego у niżej miano
wane osoby, super realitatem eorundem damnorum, poprzysiężony, per 
oblatam podał, de tenore tali: Regestr poczynionych szkód w dobrach 
wielmożnego imć pana Dymitra na Żabokrzykach Żabokrzyckiego, pod
czaszego Wiłkomirskiego, przez kozakow jego mość pana Bazylego Iskrzy
ckiego, pułkownika jego królewskiej mości wojsk zaporozskich, w rokach: 
tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pierwszym i tysiąc sześćset dziewięćdzie
siąt wtorym, rożnych dni, czasów у miesięcy stałych у prawdziwie spisa
nych: Naprzód w mieście Norzyńsku: Daniłczyk Bartnik Ihnatowi koza-



kowi gotowych pięniędzy złoty jeden, groszy piętnaście, za złotych pięć 
gorzałki kupił, tenże Jelcowi kozakowi musiał gorzałki kupić za 
groszy piętnaście; Prokop Siekierzycki dał Jelcowi kozakowi gorzał
ki у miodu pitego za złotych cztery у groszy piętnaście, u tegoż, 
ustawicznie hałasy robiąc у bijąc, tenże Ielec kozak okien powy
bijał na złotych piętnaście у żonę jego gwałtownie do wypełnienia 
grzechu przymusił. Inszych zaś datków wydać musiał na złotych 
trzydzieście, tenże assaule skurę safianową, yaloris złotych dwa, 
grosźy dwanaście; Iwan Batura z kowalem Hryckowi kozakowi mu
sieli dać złotych trzy, groszy piętnaście, owsa ośmakę, setnikowi poł 
ośmaki. Serhiey setnikowi gotowych pieniędzy złotych trzy, groszy 
piętnaście, owsa z Prokopem Siekierzyckim ośmak trzy у czwiartka, 
Matwiej Burmistrz setnikowi gąrcy czterdzieści piwa, owsa ośmakę, 
pieniędzy gotowych złotych trzy, groszy piętnaście; Jasko kramarz 
temuż setnikowi gotowych pieniędzy złotych sześć; Prokop Rybak 
Romanowi kozakowi gotowych pieniędzy złotych trzy, groszy piętnaś
cie, owsa połtrzeci czwiartki; Paweł £uhiniec temuż Romanowi ko
zakowi gotowych pieniędzy złotych trzy, groszy piętnaście, owsa poł 
ośmaki; Omelko Nazarowi kozakowi gotowych pieniędzy złotych trzy, 
groszy piętnaście, owsa z Danilczykiem czetwerikow. pięć; Jaśko 
Rabczenko Chweśkowi kozakowi gotowych pieniędzy złotych trzy, 
groszy piętnaście, owsa pułtrzeci czwiartki; Misko Eorczanik Matwie
jowi kozakowi gotowych pieniędzy złotych trzy, groszy piętnaście, 
owsa pułtrzeci czwiartki; Petro Zima setnikowi owsa czetweryk jeden 
i Onisko krawiec setnikowi gotowych pieniędzy złotych trzy, groszy 
piętnaście, owsa pułtora czetwerika; Iwan wojt gotowych pięniędzy 
złotych dwanaście; Abram szwiec gotowych pieniędzy złotych trzy, 
groszy piętnaście, Iwanowi kozakowi owsa czetweryków dwa, gorzał
kę, złoty ieden, groszy piętnaście; Herman winnik temuż Iwanowi ko
zakowi gotowych pieniędzy złotych trzy, groszy piętnaście, owsa puł- 
tory czwiartki; Pilip Potapowiec ОІеху kozakowi pieniędzy gotowych 
złotych trzy, groszy piętnaście, owsa pół osmaki; Hrzyszko Potapowiec 
Michajłowi kozakowi gotowych pieniędzy złotych trzy, groszy pięt
naście, owsa czetweryków pułczwarta; Moysiej Jurkowi kozakowi 
gotowych pieniędzy z Iwanem Rabczenkiem złotych pięć groszy 
sześć, owsa półtory osmaki, za rożny trunek złotych dwa, groszy



sześć; Stefanko Fedorowi kozakowi gotowych pieniędzy złotych trzy, 
groszy piętnaście, za różny, trunek złotych trzy, owsa czetweryków. 
trzy; Jowszuk Garbarz assawule kozakowi safianowych skur dwie, 
które kosztowali złotych sześć. We wsi Bondarach przez kozaków 
poczynione szkody setni Pilajowej: naprzód Petryk atamanowi Ihna- 
towi gotowemi pieniędzmi у za różne trunki dał złotych dwanaście, 
groszy piętnaście; Oleszko wojt temuż atamanowi gotowemi pieniędz
mi za różne yictualia złotych dwanaście, groszy piętnaście; Hordij- 
ko temuż atamanowi gotowych pieniędzy у za różne trunki złotych 
dwanaście, у groszy piętnaście; Hryszko Primenko Hryckowi koza
kowi gotowemi pieniędzmi у za różne, trunki złotych dwanaście, gro- 
sży piętnaście; Pachno temuż Hryckowi gotowemi pieniędzmi у za 
różne trunki złotych dziesięć; Worona temuż Hryckowi kozakowi 
za różne trunki у gotowemi pieniędzmi złotych piętnaście; Weremiej 
Fedorowi kozakowi za różne trunki у gotowemi pieniędzmi za różne 
yictualia złotych piętnaście; Petro Bren Chwedorowi kozakowi za rożne 
trunki у gotowych pieniędzy złotych piętnaście; Stephan temuż Fedoro
wi za rożne onemu wymyślne yictualia у gotowych pieniędzy złotych pię
tnaście; Ołyszko temuż Fedorowi gotowemi pieniędzmi у za rożne trun
ki złotych dwadzieście; Hryszko Hładysz Filonowi kozakowi gotowe
mi pieniędzmi za rożne trunki złotych dziesięć; Tymoch temuż koza
kowi także gotowemi pieniędzmi у za rożne trunki złotych piętnaście; 
Jurko Bartnik temuż kozakowi za różne trunki у gotowych pieniędzy 
złotych dziesięć; Mojsiejko temuż Fedorowi za rożne trunki у go
towemi pieniędzmi złotych dziesięć; Połujan Nazarowi kozakowi go
towemi pieniędzmi у za różne trunki złotych dziesięć; Waśko temuż 
Nazarowi gotowych pieniędzy у za rożne trunki złotych ośmnaście; 
Hryszko Ławrinow syn temuż Nazarowi gotowemi pieniędzmi у za 
różne trunki złotych dziesięć; Tyszko Jurkowi kozakowi za różne 
trunki złotych dwa, groszy piętnaście; Moysa Michajłu kozakowi go
towemi pieniędzmi у za różne trunki złotych dwadzieście; Mina te
muż kozakowi za różne trunki złotych dwadzieścia; Matwiej stary 
temuż kozakowi gotowych pieniędzy у za różne trunki złotych dwa
dzieścia pięć; Wasilec Hawnłowi kozakowi gotowych- pieniędzy у za 
różne trunki złotych dwadzieścia; Matwiej Potapowiec temuż koza
kowi za różne trunki złotych trzy; Parchom Skok temuż Hawriłowi



za różne trunki у gotowemi pieniędzmi złotych dwadzieścia pięć, 
Jowchim Hrymieczycz temuż Hawriłowi kozakowi gotowemi у za 
różne trunki złotych dwadzieścia; Lewko Zub temuż kozakowi za 
różne trunki złotych dwa; Iwan Pryma temuż kozakowi za różne 
trunki gotowemi złotych cztery, owsa z gromady na ich potrzebę 
osmak trzy, za lisa złotych siedm, groszy piętnaście, przy tymże 
wymogli na gromadzie złotych sześć; z miasta Norzyńska od żydów; 
naprzód u Froima Ghwilon, Matwiej i Juśko, odbiwszy komorę, trun
ki różne sobie z różnemi kozakami i gotowych pieniędzy na złotych 
trzysta wydali, oprocz bicia i wyrzucenia dzieci na śnieg; u Majora 
setnik gotowemi pieniędzmi i za różne trunki dawać sobie kazał na 
złotych pięćdziesiąt; u Abrama setnik z całym korzeniem nabrał 
różnemi trunkami i gotowemi pieniędzmi złotych pięćdziesiąt; u Jan
kiela Słuckiego ataman Ihnat różnemi trunkami i gotowemi pieniędz
mi wziął złotych dwadzieście; u Szymszy asawuła, stojąc gospodą, 
różnemi trunkami i gotowemi pieniędzmi złotych czterdzieście; u 
Monusza żyda Czornoje-Licho, Procik, Sieńko, kozacy, gotowemi pie
niędzmi i za różne trunki, brane yiolento modo, na złotych pięć
dziesiąt; u Morduchaja żyda atamanowi Iwanowi i Оіехіе, kozakom, 
miodu beczkę wypili, która yaloris złotych czterdzieści; gorzałki i 
gotowemi pieniędzmi nabrali na złotych trzydzieści, sub juramento 
przyznał; u Lejby arendarza Ielec, gospodą stojąc, różnemi trunka
mi i gotowemi pieniędzmi wymusili złotych sto. Imć pan Ochłopow- 
ski, będąc w oblężeniu w zamku Norzyńskim, okupując się dla wyj
ścia, wydał różnym kozakom dobrą monetą złotych czterdzieście. We 
wsi Chajczy Wielkiej atamanowi Procykowi Strybut, Herman i Miel
nik gotowemi pieniędzy wydali złotych sześćdziesiąt; kozak Fedorzec 
u Waśka Łysego, Krywonosa, Fedora i Łukina wybrał złotych trzy- 
dzieście i pięć; Seńko i Iwan, w kupie chodząc, Sawie, Bechowi, 
Oleziejowi, Dawidzisze w gotowych pieniędzach i leguminie wy
brali na złotych czterdzieście; Czornoje - Licho, kozak, u Were- 
mija i u wójta Bożka wybrali na złotych trzydzieści; Wasyl 
Seredenko z białogłową mężatą, nazywającą się Kozlenkową, 
kilka razy na cudzołóstwie złapany, za uskarżeniem się i reąuirowa- 
niem sprawiedliwości przez podstarościego, żadnej nie odniosł kary, 
p nawet, gdy tenże pedstarości żądał u setnika nakażnęgo Horny i



Procyka atamana, żeby, zabiegając ponowienia znowu tego grzechu 
cudzołóstwa, odmienione miał gdzie indziej stanowisko, tedy i tego 
nie uczynili pomieniona starszyzna, a zatym znowu na tymże 
grzechu tegoż kozaka kiikakroć zastawano; tenże Serdiuk u Iwana, 
Karasia, Kiryka, Puzania, Kuryłca wybrał złotych czterdzieście. 
Andrzey kozak u Kyryenka, Newhada, Szonenka złotych trzydzieś- 
cie wymógł; Nester kozak u Tyszka, Mojsieja., Jewczy na złotych 
trzydzieście wybrał. We wsi Zbrankach Kostra kozak u Janka Ło
sika- wymógł, excepto wiktii, złotych trzydzieście; ciż kozacy wszyscy 
u całej gromady wybrali owsa ośmak dwanaście. We wsi zaś Że- 
rewcach sam pan Dylewski z kozakami setni swej takowych naczy- 
nili szkód: u Stepana Rudnika Jarema' ataman konia, targiem wrzko- 
mo, którego nie dopłacił, złotych siedmnaście, tenże rusznice vio- 
lento modo wzioł, kosztującą złotych dziesięć, tenże Rudemu Paw
łowi, setnikowi nakaźnemu, najachawszy z setnią na Rudnią, nabrał 
gwałtownym sposobem gorzałki kwart siedmdziesiąt, żelaza pół wo- 
za, yaloris złotych sześć; chorążemu, asawule i atamanowi przymu
sili sobie dać żelaza woz, yaloris złotych dwanaście; tenże Dylew
skiemu setnikowi monety dobrej złotych trzy, żelaza szyn sześć, ya
loris złotych dwa, groszy piętnaście; tenże Pilajowi,. pułkownikowi 
nakaźnemu, gotowych pieniędzy złotych dziesięć, skore żółtę, która 
kosztowała złotych cztery, prochownice przez gwałt wziął, yaloris 
złotych dwa; u wójta Pilipa -Wasilina kozak, stojąc, jedząc i pijąc, 
wymusił na nim gorzałki za groszy dwadzieścia, jagieł kowszow 
trzy; Iwan Prokopienia temuż kozakowi pieniędzy gotowych groszy 
dwadzieścia, jagieł kowszow trzy; Kirej Tychy cenią temuż pieniędzy 
gotowych groszy dwadzieścia, jagieł kowszów trzy; Trochim temuż 
kozakowi groszy dwadzieście, jagieł kowszów trzy; Andrzej Szurenia 
temuż kozakowi gotowych pieniędzy groszy dwadzieścia, pszona kow
szów trzy; Iwan Szurenia temuż, przypisny będąc, gotowych pie
niędzy groszy dwadzieście, jagieł koszów trzy; temuż ogółem słoni
ny funtów dwanaście, mąki hreczanej czetweryk, żytuej mąki pół 
ośmaki, sucharów ośmaka jedna, soli husek sześćdziesiąt. Michał 
Eliaszenko Kalukowi kozakowi z przypisnymi, z Jackiem krawcem, 
Daniłem, Mikitą, Ochrymem i Łaszkiem wydali onemu sucharów 
ośinakę jednę, mąki żytoej pół ośmaki, hreczanej mąki czetweryk
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jeden, jagieł czetweryk jeden, słoniny ftwtow dwanaście, soli husek 
sześćdziesiąt, pieniędzy gotowych złotych sześć; Roman Bogdanenko 
atamanowi Jaremie z Jarmołą, Demianem, Opanasem i drugim 
Jarmołą wydali sucharów ośmakę jednę, mąki żytniej pół ośmaui, 
mąki hreczannej czetweryk jeden, jagieł czetweryk jeden, słoniny 
funtów dwanaście, spli husek sto, pieniędzy gotowych złotych sześć; 
Hryszko i illaszenia Mazimowi kozakowi z Borysem, Karpem, Mar
cinem, i Jaroszem, i wdową Tuszczychą—sucharów ośmakę jednę, 
mąki żytniej pół ośmaki, hreczanej mąki czetweryk jeden, pszona 
czetweryk jeden, słoniny funtów dwanaście, soli husek sześćdziesiąt, 
pieniędzy gotowych złotych sześć; tenże Мах im kozak, nie pomnąc 
na surowość prawa i przykazanie Boże, z białogłową męźatą, nazy
wającą się Iwanichą, pokilkakroć na cudzołozstwie złapany, męża 
оД żony przez gwałt odbiwszy, za uskarżeniem się i requirowaniem 
sprawiedliwości przez podstarościego, żadnej nie odniosł kary, a na
wet, gdy tenże podstarości żądał u setnika nakaznego, Pawła Ru
dego i atamana Jaremy, żeby, zabiegając uczynkowi złemu pono
wienia znowu tegoż grzechu cudzołozstwa, żeby mu w inszej wsi 
odmienił stanowisko, tedy żadnej sprawiedliwości z spomienionego 
kozaka nie uczynili i stanowiska nie odmienili; ciż kozacy i wyszpo- 
mieniony ataman u tejże gromady wymogli gwałtownym sposobem 
złotych dziewiętnaście, owsa wydać musieli ośmak piętnaście, siana 
nadzwyczaj koniom i rzucaniem pod konie wydać musieli i kupować 
onegó wozów czterdzieści ośm, tymże kozakom musieli przez gwałt 
dać; bijąc i kalecząc, u ubogich ludzi wymogli na bóty złotych szes
naście, lisa, który yaloris złotych sześć, za kunicę musieli dać złotych 
pięć; tymże kozakom kolendy i włoczebnego wymusili gwałtownym 
sposobem złotych pięć, ujednywając zaś pana Athanaziego Pilaja, 
pułkownika nakażnego pomienionego jego mości pana Iskrzyckiego, 
aby dalszych nie kazał czynić exorbitantiej, gotowych pieniędzy zło
tych czterdzieście, skur sześć żółtych, yaloris złotych trżydzieście i 
sześć, item skór dwie czarnych, kozłowych, yaloris złotych dziesięć, 
rucznica, kością sadzona, yaloris złotych dwadzieście cztery, piwa 
beczek dwie —złotych dwanaście, wieprz karmny, yaloris złotych dwa
dzieście cztery, owsa ośmak cztery, yaloris natenczas po złotych 
ośm, facit złotych trzydzieście dwa, papieru liber dwie, po groszy



dwudziestu cztery, facit złoty i groszy ośmnaście, tiutiunu papusz 
sześć, po groszy dwanaście, facit złotych dwa i groszy dwanaście, 
za lisa gotowemi pieniędzmi dali złotych ośm i groszy ośmnaście; 
in summa facit złotych sto dziewięćdziesiąt i groszy ośmnaście; z 
całej zaś włości Norzyńskiej, excepto wiktu i różnych legumin, tak 
dla samych, jako też obroków i siana dla koni, in summa wynosi: 
dwa tysiące złotych polskich, także ezcepto samego pana Pilaja, 
któremu wydali, jako się wyżej pomieniło, złotych sto dziewięćdzie
siąt polskich i groszy ośmnaście. Super realitatem prawdziwie spi
sanego regestru pomienionych poczynionych szkód, tenże offerens in- 
simul z stawionymi do poprzysiężenia onych: pierwszym z miasta No- 
rzyńska, sławetnym Prokopem Siekierzyckim, drngim z Wielkiej Chaj- 
czy, roboczym Kirykiem, trzecim ze wsi Bondarów, Timochem, czwar
tym ze wsi Żerewiec, Iwanem Prokopieniem prosili o wydanie sobie 
roty juramentu; a tak, za wydaną sobie urzędowną rotą, jurament 
w te wykonali słowa: My, Alexander Ochłopowski, administrator, 
Prokop, Kiryk, Tymoch i Iwan, przysięgamy panu Bogu wszechmo
gącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, na tym, jako prawdziwie i 
istotnie, według tego regestru pisanego, w wyżej mianowanych dob
rach, pana naszego dziedzicznych, przez setników, pułkownika na
kaznego, asawułow, atamanów i czerń kozacką, wyżej w regestrze 
mianowaną, jego mość pana Bazylego Iskrzyckiego, półkownika wojsk 
jego królewskiej mości to zostało poczynione; na czym, jako spry- 
awiedliwie przsięgamy, tak nam panie Boże dopomoż i niewinna mę
ka Chrystusa pana; po którym podanym regestrze i wykonanym jura- 
mencie, ciż wszyscy insimul, prosili mię, urzędu, hoc totum actis 
connotari, co i otrzymali: Alexauder Ochłopowski, administrator. A 
tak ten regestr poczynionych szkód, za podaniem i prośbą wyszmia- 
nowanej osoby podawającej, a za moim urzędowym przyjęciem, 
wszystek, z początku aż do końca, słowo w słowo do xiąg niniej- 

* szych, grodzkich, owruckich jest wpisany.

Книга гродская овруцкая, зашсовая и поточная, № 3316, 
годъ 1691—1692; листъ 504.



Ь Х Х Ѵ І І І .

Письмо отъ польскаго гетмана, Яблоновскаго, къ Палѣю, о томъ, что
бы онъ запретилъ своимъ козакамъ разорять имѣніе хорунжія кіевскаго, 
Федора Ельца. 1692, Апрѣля 30.

Року 1692 месеца апреля 30-го дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, переломною, Яномъ Песлякомъ, наместникомъ на тотъ 
часъ подстароства и книгами нынетнвми, кгродскими, овруцкими, 
comparens personaliter urodzony imć pan Michał Teodor Ielec, cho- 
ronżyc kijowski, dla zapisania do xiąg niniejszych, grodzskich, owru- 
ckich, list jaśnie wielmożnego imć pana kasztelana krakowskiego, 
hetmana wielkiego koron ego, międzyrzyckiego etc. starosty, do imć pana 
Palija, pułkownika wojsk jego królewskiej mości zaporoskich, na 
ochronę dóbr imć panów Ielców, vocanti (sic) sigillo przypieczento- 
wany, per oblatam podał, tak się w sobie mający: Mości panie Palej 
pułkowniku. Już to nie pierwsza skarga do mnie przychodzi, jako w 
dobrach imć panów Ielców ludzie waszmości, a osobliwie pan Sawa, 
wielkie szkody, krzywdy, aggrawacje, wiolcncje i excessy ludziom ubo
gim czynią tamecznym, tak, że*ani sam imć pan Ielec, possessor, osie- 
dzić się w domu własnym nie może; źle to bardzo, i cale trzeba w tym 
swawolę poskromić; za tym tedy moim teraźniejszym ordynansem wejrzy 
wasz mość pan sam w to, niech się takowe nie dzieją besprawia; bo jak 
zaś to przyjdzie do sądu mego, na kogo się pokaże, pewnie i bez nag
rodzenia szkód wszystkich i bez kary należytej nie obejdzie się. W czym 
upewniając, dobrego od Pana Boga życzę zdrowia waszmości. Życzliwy 
przyjaciel, S. Jabłonowski, К. К. H. W. K. Intitulacja u tego listu otwo- 
rzystego, tak się w sobie ma: imć panu Semenowi Palejowi, pułkowniko
wi wojska jego krulewskiej mości i rzeczypospolitej Zaporowskiego,



przyjacielowi memu, do oddania. Który to list, za podaniem wyszmia* 
nowanej osoby podawaj ącej, a za moim urzędowym przyjęciem, do 
xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich jest wpisany.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, 1691—1692 
№ 3216; листъ 502 на оборотѣ.

Ь Х Х І Х .

Жалоба, управляющаго имѣніями епископа Львовскаго уніятскаго, 
іо с и ф э  Шумлянскэго, дворянина Степана Вильковскаго и ревизора этихъ 
имѣній, Александра Рудницкаго, на управляющего королевскими таможнями, 
Павла Горчинскаго, о томъ, что онъ, въ сопровожденіи козаковъ изъ пол
ка Искрицкаго, напалъ на нихъ, нанесъ имъ побои и разграбилъ ихъ 
вещи. 1692. Мая 17.

Року тисеча шестсотъ девятьдесятъ второго, месяца маіа сем
надцатого дня.

На уряде вгродскомъ, въ замку его королевское милости ов* 
руцъкомт , передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ 
подстароства овруцъкого и книгами нинешыими, гродскими, овруц- 
кими, comparens personaliter urodzony jego mość pan Stephan Wit
kowski, sługa i administrator dóbr jaśnie wielmożnego w Bogu je
gomości xiędza Józepha Szumlańskiego, Episkopa Lwowskiego, (po
nieważ urodzony jegomość pan Alexander Rudnicki, pojezdnik tych
że dóbr, circa violentam et indebitam aggressionem tychże dóbr 
przez niżej mianowane osoby obwinione, discrimen salutis et imbeci- 
litatem yirium patieus, acta praesentia cum solenni sua ąuerimonia 
adire niemógł), imieniem tak pana swego, jako i pojezdnika, żałośnie 
przeciwko urodzonemu jegomości panu Pawłowi z Góry Gorczyń
skiemu, pisarzowi generalnemu ceł jego królewskiej mości komor 
podnieprskich, niżej mianowanego gwałtownego najazdu i niesłusz
nie popełnionego excessu samą, rzeczą, skutkiem i osobą swą pryn- 
cypałowi umyślnemu, perpetratarum yiolentiarum executorowi, także 
czeladzi jegomości i kozakom plus minus piętnastu z pułku jego
mości pana Bazylego Iskrzyckiego, strażnika podolskiego, ad infe- 
rendam yiolentiam consulto zaciągnionym, z dispositii teraz nakaz-



taógo pułkownika, pana Pawła Dejneki, będącym, po imionach i przez - 
wiskach temuż panu Dejnece i obwinionemu lepiej wiadomym, któ
rych czeladzi statuitio de jure omnino urgetttr et hoc loco pro ex- 
pressis et specificandis censeri mają et in termino specificabuntur, 
transakcijej oczewistym uczestnikom, manucooperatorom, compryn- 
cypałom i pomocnikom manifestował i protestował o to: iż wspom- 
niony jegomość pan Gorczyński, nescitur quo spiritu ductus et ausu, 
nie mając żadnego prawnego praeteslu i interessu, in meram rebellio- 
nem juris publici czyniąc, temere praesumpsit roku teraźniejszego, 
tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt wtorego, dnia szostego miesiąca maja 
z pomienionemi kozakami na wieś Tołokoń, w wojewodstwie kijow
skim, a powiecie owruckim leżącą, violento, guerrico, tumultuoso et 
armato modo in multitudine ludzi najechać, securitatem publicam vi- 
dare, jakoż ipsa re et facto exequutus, kiedy nad przerzeczonym 
jegomość panem Rudnickim, pojezdnikiem, teraźniejszym comparen- 
tem, administratorem, iinnemi, exbrachio jaśnie przewielebnego jego
mości xiędza Episkopa lwowskiego zesłanymi, praejudiciosissime na- 
padszy, niesmaczne tym affronta i dysgusta, pro libitu suo, sine 
lege et rege, a prawie absolute dominantes, wyrządzali, jegomości 
pana Rudnickiego i czeladnika jego, po imieniu i przezwisku lepiej 
temuż, jako panu, wiadomego, wielką confusią i słowami uszczypli- 
weini nakarmiwszy, sam jegomość pan Gorczyński jegomości panu 
Rudnickiemu, nic sobie niewinnemu, w gębę dwa razy pięścią dał, a 
potym, dobywszy szable, pro velle suo płazował. Deinde, nie ukon
tentowawszy się w swym złym umyśle i affeccie, z tejże wsi Toło- 
kunia, ex loco delicti, ad majora et pejora postępując, tegoż jego
mości pana Rudnickiego, protestanta, i roboczego Kuryła ze wsi Unina 
z tymiż kozakami zaciągnionemi, do dzierżawy swojej, Kozarowicz, 
na koniach jadących, kańczukami bijąc i pędząc, niby Orda, bez ża
dnego respectu bliźniego i krwi chrześciańskiej, amotoque timore 
divino et misericordiae, aż do samego domu, z wielką znętą i op- 
pressią stanu i osoby szlacheckiej, prowadził, gdzie przyprowadziw
szy teraźniejszego protestanta i Kuryła, nibi jure victos vel quid- 
piam sibi reos, do jamy, albo raczej w loch, wrzucić kazał, bez dzień 
cały aż do nocy trzymał, postremo, ab actu wzięcia aż do tego dnia 
wtorkowego sub custodia, niby jakowych złoczyńców i podejrzanych



sobie, z wielką ruiną osob ich, trzymał, jegomość zaś pan Rudnicki, 
widząc eyidens prae oculis periculum, gdyby fuga saluti non consule- 
ret, pewnieby też jego potkała poczesna, co wszystko ex documen- 
tis literatoribus, od tegoż obwinionego do Kolendy, setnika pułku 
jegomości pana Iskrzyckiego kozackiego, directis, luculentisśime pa- 
tebit; że kilka kroć kozaków zaciągał, która kartka et in termino 
juris probabitur, przy której incarceratiej, custodiej i popełnionych 
excessach, czeladź jegomości pana Gorczyńskiego teraźniejszemu pro
testantowi konia siwojabłkowitego swego chowania, szóstej paszy, 
yaloris złotych siedmdziesiąt dobrej monety, in vim praedae et spolii 
wziąwszy, zbiegali, i na wszystkie nogi skaleczyli, którego protestans, 
dla praesentatiej do grodu, super yerificationem, prowadził, lecz, 
nie mogąc doprowadzić, za wsią Ihnatowką przy człowieku na pa
szy porzucił, z ktorego -konia skaleczonego żadnego nie będzie miał 
pożytku, uzdeczkę rzemienną, yaloris złotych pułtora polskich, jego 
mości panu Rudnickiemu, rucznicę, szablę, pas у chustkę turecką у 
botów par dwie wzięli, innych nie mało exorbitantiej, które czasu 
prawa verificabuntur, nanieśli, przez który swoj niesłuszny, gwałtow
ny у nieprawny proceder jegomość pan Gorczyński cum comprinci- 
palibus, complicibus et statuendis suis, prawo pospolite et securitatem 
publicam violavit, winy pro ąualitate facti et excessus, una cum resti- 
tutione, acceptarum rerum refusione, damnorum et expensis litium 
libere succubuit; o co wszystko, że tak jaśnie przewielebny w 
Bogu jegomość xiądz episkop lwowski, jako у pojezdnik dóbr, jego 
mość pan Rudnicki, wespół z sobą, teraźniejszym protestującym ubi- 
ąuinario fori, officii et judicii regui progredietur via, tą swoją te
raźniejszą deklaruje protestatią, której salvam tymże ich mościom, 
tam in toto, quam in parte, jeżeli prawna tego będzie ukazywała 
potrzeba, zostawiwszy meliorationem, auctionem, diminutionem, vel 
per citationem correctionem, hanc vero actis praesentibus connota- 
ri mnie, urzędu, prosił, со у otrzymał. Imieniem jego mość pana Ste
phana Witkowskiego, jako pisać nie umiejętnego, za ustną prośbą jego 
mości, podpisuję Franciszek Bilski.

Книга уродская овруцкая, записовая и поточная, № 3216; 
годъ 1691—1692] листъ 707 на оборотѣ.



Жалоба дворянина Юрія Олекшица и луковскаго старосты, Андрея 
Дрогоевскаго, на урядника львовскаго уніятскаго епископа іо с и ф э  Шум- 
лянскаго, Александра Рудницкаго, о томъ, что онъ, въ сопровожденіи коза
ковъ изъ полка Искрицкаго, выбивалъ ихъ насильно изъ имѣній и аренд- 
наго владѣльца однаго изъ ихъ селъ, Павла Горчинскаго, посадилъ въ 
тюрму. 1692 Мая 24.

Року тисеча шестсотъ девятьдесятъ второго, месяца мая двад
цать четвертого дня.

На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское микоста ов- 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Явубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овруцъкого и книгами ыинешними, вгродскими, 
овруцъкими, comparens personaliter urodzony jego mość pan Jerzy 
Oleksżyc, obywatel województwa kijowskiego, dobr wsiow: Tołokunia, 
Weremiek i Krymskiej-Rudni, .yigore collati sibi a sacra regia 
majestate privilegii, cum omnibus attinentiis possessor, swym i wiel
możnego jego mości pana Andrzeja Drohojowskiego, starosty Łukow
skiego, dobr wsi Kozarowicz i innych dziedzica, imieniem, przychy
lając się we wszystkim do protestatiej, tak od siebie, jako i od 
urodzonego jego mości pana Pawła z Góry Górczyńskiego, tejże wsi 
Kozarowicz teraźniejszego possessora, .w roku teraźniejszym, tysiąc 
sześćset dziewięćdziesiąt wtorym, miesięcy i dni niżej specifikowa- 
nych, w tychże protestatiach wyrażonych, w grodzie owruckim za
niesionych, solennissime przeciwko jaśnie przewielebnemu w Bogu 
jego mości xiędzu Józephowi z Szumlan Szumlańskiemu, episkopowi 
lwowskiemu, jussu, scitu et mandato pryncypałowi, urodzonemu jego 
mości panu Alezandrowi Rudnickiemu, pojeznikowi jego mości, jussa 
principali sui exequującemu z zaciągmonemi umyślnie kozakami, do



osob kilkudziesiąt, z wiadomością i zezwoleniem urodzonego jego 
mości pana Bazylego Iskrzyckiego, strażnika poleskiego, pułkownika 
jego królewskiej mości wojsk zaporozskicb, także i z czeladzią swą, 
po imionach i przezwiskach panom ich lepiej wiadomym, których 
statuitio omnino de jure urgetur, infrascripti facti, yiolentiarum, 
invasionis et deprsedationis dworu, perpetrationis damnorum compryn- 
cypałom, manucooperatorom, czeladzi convulneratorora, na zdrowie, 
życie i substantią diffidatorom, privilegii sacrae regiae majestatis 
yiolatorom, świadczył, manifestował i protestował się o to, iż wspom- 
nieni principales cum comprincipalibus suis, wiedząc dobrze o tym, 
że tak pomienione dobra protestantis za przywilejem najjaśniejszego 
króla jego mości są oddane i conferowane protestanti, jako też i 
wieś Kozarowicze, dobra ziemskie, nulli immunitati et indemnitati sub- 
jecta, a quavis impetitione libera zostawać mają, przecie jednak, 
bis omnibus spretis, nie ukontentowawszy się tym, że wprzód na We- 
remijki i Krymską-Rudnię violento modo najachano, podstarościch i 
czeladź pobito i poraniono, krzywd i szkód naczyniono, nie mało 
excessow contra prsescriptum juris publici naniesiono, (o co wszystko, 
roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt wtorego, dnia 
dwudziestego, dziewiątego aprilis, cum plena circumscriptione fac- 
torum, czasu i sposobem in eadem protestatione exprsessorum, przez 
tegoż protestanta zaniesiona, fusius in se sonat ąuserimonia); ale zno
wu powtórnie na wieś Tołokoó, dobra protestantis, violento modo 
najacbawszy, pro libitu suo, co chcieli, czynili: bili, kaleczyli, exor- 
bitowali, rabowali, ztamtąd do wsi Kozarowicz w kilkudzieśiąt ko
zaków, z pułku jego mości pana Iskrzyckiego zaciągnionych, na dwór 
Kozarowieki, possessią jego mość pana Gorczyńskiego, na dobra 
dziedziczne wielmożnego jego mość pana starosty łukowskiego, po 
nieprzyjacielsku, armatnie, napadszy o północy, absolute sobie po
stępowali, jego mość pana Gorczyńskiego, wziąwszy z domu, sub 
custodia aż do Dymiera prowadząc, pod wartą trzymali i, gdyby 
na porękę jegomość pan Boryczewski z pod warty nie wziął, pan 
Bóg wie, coby się z jego mością działo, którego był wydał jego mość 
pan Iskrzycki jego mości panu Rudnickiemu, tak dalece, że, oku
pując zdrowie swoje, musiał dać dziesięć serów samemu panu Tskrzyc- 
kiemu i gdyby wprzód, za osobliwą prowidentią Boską i za ma-
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nuductią tegoż pana Baryczewskiego, fnga saluti consulendo, widząc 
evidens prse oculis discrimen ob factas insidias et diffidationes, do 
miasta Owrucza i grodu nie przybył, pewnieby vita priyaretur; 
jakoż i teraz promulgatum, iż wszędy po drogach, gościńcach i in
nych miejscach z ludźmi subordynowanemi, umyśliwszy nieżywić i 
ze wszystkiego, coby przy nim zastali, obnażywszy, zabić, factis 
insidiis, czyhają i z życiem dzielić moliuntur, że teraz nigdzie 
przejechać et ad proprios suos przybyć limites, ob imminens pericu- 
lum, nie może; circa yiolentam tegoż dworu aggressionem, deprae- 
dationem et spoliationem, na tysiąc złotych dobrej monety temuż 
jego mości dispendiis nanieśli; czeladź więziono, bito, majętność zruj
nowano. O czym protestatia roku teraźniejszego, tysiąc sześćset 
dziewięćdziesiąt wtórego, dnia dwudziestego trzeciego maji, przez 
tegoż jego mości pana Gorczyńskiego w grodzie owruckim zanie
siona, którą in omnibus punctis, clausulis, actibus, factis, essentia 
et re, swym i wielmożnego jego mości pana starosty łukowskiego 
imieniem, in toto approbat, confirmat et ratificat, fusius in se sonat 
protestatio. Przez który takowy swoj gwałtowny proceder ich moś- 
ciowie wszyscy obwinieni: jegomość siądź episkop lwowski z com- 
principałami swemi—prawo duchowne i pospolite; jego mość pan 
Iskrzycki—prawo pospolite i artykuły wojskowe, cum statuendis, na
ruszyli; wszyscy zaś przywilej najaśniejszego króla jego mości vio- 
larunt, rigorem de immunitate bonorum terrestrium una cum psenis, 
ratione perpetratarum yiolentiarum, libere na osoby i dobra swoje 
generaliter wszystkie succubuerunt, damnaąue esinde perpetrata 
refundere, una cum restitutione omnium rerum, omnino tenentur; o 
co wszystko, że tak wielmożny jego mość pan Drohojowski, staro
sta łukowski, ratione dobr swoich, oraz z possessorem tejże majęt
ności, jego mością panem Gorczyńskim, jako teraźniejszy protestans, 
respectu suorum bonorum, actionem in omni judicio et officio regni 
cum prsefatis inculpatis jure progredientur et praemissa omnia vin- 
dicabunt, tąź swoją declaruje się protestatią, albo raczej .approbatią, 
która, aby actis connotata była, tenże comparens mnie, urzędu, pro
sił, co i otrzymał Jerzy Olekszyc.

Кнта гродекая овруцкая, затсовая и поточная, № 3216, годъ 
1691—1692. Листъ 731.



Жалоба Александра Ясенскаго, намѣстника панцырной хоругви, 
товарищей той-же хоругви: Ѳомы и Казимира Рудницкихъ и другихъ лицъ 
на козацкаго полковника, Семена Палія, и на козаковъ полка его о томъ, 
что они не допускали польскихъ хоругвей занимать, назначенный имъ 
гетманомъ квартиры, наносили имъ разныя обиды и, наконецъ, напавъ на 
нихъ, товарища Франциска Рудницкаго убили, другихъ изранили и огра
били. Факты эти подтверждаются сознаніемъ вознаго. 1693. Марта 18.

Рову тисеча шестсотъ девятьдесятъ третего, месяца марца 
осьмънадцатого дня..

На уряде вгродсвомъ, въ замву его воролевевое милости овъ- 
руцвомъ, передомною, Яномъ Явубовсвимъ, наместнивомъ вгродсвимъ 
подстароства овъруцвого и книгами нинешыими, вгродсвими, овруц- 
вими, comparens personaliter urodzony jego mość pan Alexander 
Jasieński, namiestnik, natenczas będący, chorągwie pancernej wiel
możnego jego mości pana Alexandra Michała na Tuczapach Laszcza, 
grabowieckiego i jasielskiego starosty, rothmistrza jego królewskiej 
mości, vindikujący pro persona et parte sua znacznej confusiej, convul- 
neratiej, strat; także i ich mość panowie: Thomasz i Kazimierz Rud
niccy, bracia między sobą rodzeni, tegoż znaku thowarzystwo, pro- 
sequuiący crudelissimam et enormissimam, przez śmiertelne i tyrań- 
skie zadane razy, zeszłego recentissime z tego świata, urodzonego 
jegomości pana Franciszka Rudnickiego, brata swego rodzonego, te
goż znaku thowarzysza, песет, oraz posteriori, посіѵо et таіеѵоіо 
obviando molimini, immunitatem zaś, securitatem et praerogativam, 
antiąuitus stabilitam, ordinis nobilitaris et equestris in toto conservan- 
do, niemniej też ingratis, jego królewskiej mości dosyć nasyconym



chlebem, przytym zdradliwym i szkodzącym, zabiegaiąc ludziom, so- 
lenissime przeciwko jego mości panu Semenowi Paliowi, połkowni- 
kowi wojsk kozackich jego królewskiej mości, principali actu, ratio- 
ne iufrascriptorum, winnemu; tudzież przeciwko Ułasowi, drugiemu 
Hawryłowi Wielkiemu, trzeciemu Michałowi Darienkowi, setnikom, 
także Butkowi, Eostyrce, Pankowi i innym kozakom, do osob plus 
minus trzydziestu excedentil>us, armata manu, catervatim et tumul- 
tuatim invasoribus, a nadto, dominio sacrae regiae majestatis ingen- 
tibus imo infensissimis rebellibus, intro in patria hostilibus, także prze
ciwko urodzonemu jegomości panu Stephanowi Didkowskiemu, ma
nifestowali i protestowali się o to, iż gdy pomieniony jegomość pan 
namiestnik współ z drugiemi trzema chorągwiami: jegomości xiędza 
biskupa chełmińskiego, jegomości pana Dunina, podstolego bełzskie- 
go, za ordynansem, wolą i wyraźną assignatią jaśnie wielmożnego 
jegomości pana kasztellana krakowskiego, hetmana wielkiego ko
ronnego, wodza swego, na consistentią zimową do starostwa owruc
kiego przybywszy, stanowiskiem honestissime et modestissime sta
nąwszy, postępowali, proprietate sua kontentując się, aliści niewdzię
czni kozacy przeciwko Bogu i panu, najaśniejszemu królowi,, nam 
szczęśliwie panuiącemu, militando, lares patriae funditus depopulan- 
do, wielkie i nieznośne z ostatnią ruiną kraiu czyniąc exorbitantie, 
zwykłe zdawna excessa i violentie, też na protestantach, nic sobie 
niewinnych, złe reassumowali impraesie et ipso facto exequowali. 
Naprzód przed przyściem jeszcze chorągwi na konsistentią, ich moś
ciow panów pisarzów, od pomienionych chorągwi zesłanych, miano
wicie urodzonych ich mościow panów: Stanisława Korabiowskiego i 
Bazylego Pieniańskiego, z pod znaku jaśnie przewielebnego w Bogu 
jego mości xiędza biskupa chełmińskiego; z pod znaku wielmożnego 
jegomości pana starosty grabowieckiego, urodzonych ich mościow pa
nów: Jana Iwanickiego, i Jana Jałtuchowskiego; zpod chorągwie 
wielmożnego jegomości pana cześnika ciechanowskiego, sędziego woj
skowego: jegomości pana Bazylego Strzelbickiego; także z pod czwar
tej chorągwie wielmożnego jegomości pana Dunina, podstolego bełzkie- 
go, ich mościow panów: Stanisława Jaskulskiego, i Michała Nartow- 
skiego, nic sobie nie będąc winnych, bez żadnych dania sobie oka- 
ziej, we wsi Rokowszczyznie, Ułas nazwiskiem, sotnik, z innemi, po



bliżu będącemi, setnikami i kozakami, catervatim, cum summa igno- 
mima et confusione, hałasował; powtórnie we wsi Wańkowiczach, 
tychże ich mościow panów pisarzow; potentia dominando, infestowali; 
potrzecie, gdy wspomnione chorągwie, na swoje przyszedszy stano
wisko, a dowiedziawszy się dowodnie, że kozacy spędzaią i hałasują, 
ich mość panowie namiestnicy z pod wszystkich czterech chorągwi, 
postrzegając całości honoru i consistentiej swojej, pisali list do po- 
mienionego paną Palia, aby kazał tym kozakom ustąpić i więcej nie 
aggrawować, jakoż listem swoim i przez zesłanego z ramienia swe
go, pana Żeleńskiego, wrzkomo do upacificowania iniunzit, aby z tych 
wsiów ustąpili i do consistentiej ich mościów pomienionych nie in- 
teressowali się, gdzie niejaki, nazwany Lewko, setnik tegoż jego
mości pana Palia, w miasteczku Wiazowce, przy hałasowaniu com 
paniej znaku wielmożnego jegomości pana sędziego wojskowego, u uro
dzonego jegomości pana Franciszka Wojewodki, chorążego tegoż zna* 
ku, konia gniadego, łysego, valoris złotych polskich dwieście, ze wszy
stkim rynsztunkiem wzięli; po czwarte we wsi Eocowszczyznie, na
zwany Hawryło Weliki, setnik, przedawszy się z setnią ludzi od 
jego mości pana Bazylego Iskrzyckiego pod pułk przerzeczonego 
jegomości pana Paleja, gwałtownie naszedszy na pomienione wioski, 
wyszrzeczoną kompanią, czeladź pocztową, zabierając konie, oppri- 
mował, a co większa, nadto sobie pozwoliwszy, gdy jegomość pan 
namiestnik z mianowanymi ich mościami pany Budnickiemi, dla spra
wowania rzeczy i potrzeb swoich, jako i dla wykupna zastaw w 
mieście Narodyczach, na masną zapustną ruską niedzielę, roku teraź
niejszego, tysiąc sześć set dziewięćdziesiąt trzeciego, miesiąca marca 
dnia ośmego, będący i, już posprawowawszy, przypozniwszy się, do 
wsi Rosoch, do przystawstwa swego, na noc zajechał, na trakcie i 
gościńcu, do Owrucza idącym, w domu Daniła Wójta i tam, nic 
na siebie ni od kogo nie spodziewając się złego, przyjechawszy, je
no co z sanek zsiadać poczęli, natychmiast Kostyra, Butko i Pań- 
ko z innemi kozakami, z umysłu na to sprowadzonemi, do osób plus 
minus, jako się wyżej namieniło, trzydziestu, setni Daryenkowej, a 
pułku wspomnionego jego mości pana Paleja, z instynktu i infor- 
matiej, jako sami natenczas kozacy twierdzili, jawnie odpowia- 
dając, jego mości pana Stephana Didkowskiego, regenta grodzkiego



kijowskiego, mającego dobra natenczas w opiece swojej jaśnie prze
wielebnego w Bogu jego mości ojca Szumlańskiego, episkopa lwow
skiego, jako i te wioskę Rosochę, umyślnie cum ѵагіо armorum ge- 
nere przygotowanemi, zasadziwszy się po nieprzyjacielsku, jedni z 
chałup, drudzy z kątów i zza płotów wypadli, strzelali, siekli, i drą
gami bili, jakoż nieboszczykowi jegomości panu Franciszkowi Rud
nickiemu głowę drągami, samopałami zbili i zgruchotali, aż do móz
gu, upadłemu na ziemi w plecy cięty raz zadali, od których zada
nych razów w tydzień vitam cum morte commutare musiał; przy 
którym tumulcie i zabiciu nieboszczyka Franciszka Rudnickiego, sza • 
blę oprawną, yaloris złotych sto dwadzieścia, wzięto; jego mości panu 
Thomaszowi Rudnickiemu, bratu rodzonemu zabitego, koni dwa: jed
nego cisawego, yaloris złotych ośmdziesiąt, drugiego gniadego, yalo
ris złotych siedmdziesiąt, pistolet, yaloris złotych trzydzieści, wzięto; 
jegomości panu namiestnikowi tejże chorągwie razów dwa w głowę 
muszkietem uderzono: z lewego boku, drugi w łeb żerdzią, aż do 
kości zadany, trzeci w rękę lewą, niżej łokcia cięty zadali; koni 
cztyry temuż jegomości panu namiestnikowi: jednego powodnego, 
szerścią wronego, yaloris złotych polskich trzysta sześćdziesiąt, dru
giego pocztowego, dereszowatego, yaloris złotych sto siedmdziesiąt, 
wozowych zaś dwa, szerścią wronę, yaloris złotych sto sżeśćdziesiąt, 
rządzik czerkieski biały, yaloris złotych siedmdziesiąt, kulbak dwie 
ze wszystkim moderunkiem: z powodnego jedna, druga pocztowa, 
yaloris złotych sześćdziesiąt, ładowniczkę oprawną, bóty żółte, nowe, 
te oboje yaloris złotych dwadzieścia; pieniędzy gotowych złotych 
sześćdziesiąt wzięli. Jakubowi Wapczyńskiemu, pocztowemu jego
mości pana namiestnika, raz cięty w głowę zadali aż do kości, te
muż szablę, yaloris złotych dziesięć, wzięii. Wojciechowi Kozłow
skiemu, pocztowemu urodzonego jegomości pana Andrzeja z Zaklu- 
czyna Jordana, porucznika chorągwi wielmożnego jegomości pana 
starosty grabowieckiego razów dwa: wzdłuż głowy jeden, a drugi z 
prawego boku w głowę, krzosem muszkietowym zadane, plecy drą
gami zbili, któremu przy zbiciu muszkiet, yaloris złotych dwa
dzieścia, wzięli, szablę, yaloris złotych dziesięć, wzięli, kontusz tuzin- 
kówy, czapkę, ładownicę, yaloris złotych ośmdziesiąt, wzięli; pachoł-; 
ka pocztowego jegomości pana Thomasza Rudnickiego, rodzonego in-



terempti, w lewej ręki bez dwa palce cięte zadali, którzy protestan- 
tes, adherendó lege publicae et sancitis regni, tegoż wspomnionego, 
okrutnie zabitego, jegomości pana Francisżka Rudnickiego cada- 
wer w grodzie owruckim praesentowawszy, przez woźnego generała 
wojewodstwa kijowskiego, szlachetnego Jana Hlebowskiego, in locis 
publicationibus solitis, in praesentia szlachty i rycerstwa, consistentią 
w Owruczym stojącego, jako też mieszczan i różnych kondycii ludzi, 
urodzonych ich mościów panów: Alexandra Szaciły Kulikowskiego, 
Franciszka Zdżarskiego, Kazimierza z Strumian Dąbrowskiego, Jana 
Grywskiego, Michała Staszkiewicza, Stephana Baranowskiego, Ale- 
xandra Redczyca, Jerzego Jabłońskiego i innych proclamował, do
nosząc to wszystkim do wiadomości, że nieboszczyk przez pomienio
ny ch: Butka i Kostyrkę, Pańka i innych kozakow z setni Daryenkowej 
a pułku wspomnionego jegomości pana Paleja został okrutnie zabity. 
Przez który takowy swój, contra omne fas etaeąuum, postempek, pomie
niony jegomość pan Palej z setnikami i wszystkim swoim wojskiem 
kozackim postąpiwszy, privato et malevolo suo ausu jawne sacrae 
regiae majestatis dolum et rebellionem w państwie exequtus, pro ac- 
ceptis beneficiis, summa pensavit ingratitudine, a zatym winy, prze
ciwko takowym jawnym rebellizantom ex senatus-consulto et ordi- 
num regni, pro ąualitate facti et excessus sui, na osoby i dobra ge- 
neraliter wszystkie swoje libere zawzioł,.salva tej protestatiej, tam 
in toto, quam in parte reservata melioratione, diminutione, immuta- 
tione, vel per citationem' eorrectione. In verificationem praemissorum 
tenże woźny, personaliter stanąwszy, in ѵіт ѵегае, realis et fidelis 
relationis suae, dla zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruc- 
kich, pałam, publice, libere ac per 'expressum recognovit: iż on, roku 
tegoż, miesiąca i dnia, wysz na accie mianowanych, ad affectationem 
juridicamque requistionem memoratorum comparentium, tu, w mieś
cie Owruczu, u każdego z ich mościów, począwszy od jegomości pana 
namiestnika, w gospodach, consistentią stojących, pomienione rany i 
razy cżasu i sposobem, wyżej w protestatiej opisane, widział, i oglą
dał, którzy mienili bydź sobie od Butka, Pańka, Kostyrki i innych 
kozakow, setni i pułku wspomnionych, sobie bydź stałe i zadane; 
także słyszał, że wszystkie pomienione ich mościow konie, rynsztun
ki, gotowe pieniądze et id genus, jako się opisało, przez nich są za



brane z instynktu i informatiej jegomości pana Stepana Didkowskie- 
go, regenta grodzkiego kijowskiego, te zabójstwa, zranienie, strata 
i zabór stał się. Co, utjuste vidit et audiyit, proclamayit, o tym swoją 
prawdziwą przedemną, urzędem, czyni i zeżnawa relatią, prosząc, 
tak protestantes swojej protestatiej, jako i woźny proclamatiej ciała 
zabitego, oglądania ran, razów i zabrania pomienionych rzeczy, ac- 
tis praesentibus connotari; co i otrzymali: Alexander Jasieński, na
miestnik ch. W. J. P. S. grabowieckiego, Thomasz Rudnicki, Kazi
mierz Rudnicki, Jan Hlebowski woźny.

Кнша гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3217; 
годъ 1693', листъ 156.

ЬХХХІІ .

Письмо гетмана великаго короннаго, Станислава Яблоновскаго, къ 
вйлькомирскому подчашію, Дмитрію Жабокрицкому, съ арозьбою отстро
чить на 6 недѣль судебный срокъ по дѣлу между Жабокрицкимъ и ко- 
зацкимъ полковникомъ, Искрицкимъ, такъ какъ послѣдній не можетъ проѣ- 
хать свободно но причинѣ опасности отъ Паліевыхъ козаковъ. 1693, 
Марта 29.

Рову тисеча шестсотъ девядесятъ третего, месяца мая семого
ДНЯ.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъвомъ, передомною, Яномъ Песлякомъ, намест&ивомъ на тотъ 
часъ подстароства и реентомъ вгродсвимъ овъруцвимъ, и книгами 
йинешннми, вгродскими, овъруцвими, comparens personaliter uro
dzony jego mość pan Alexander Ochłopowski, sługa i administrator 
miasta Norzyńska cum attinentis, dobr dziedzicznych wielmożnego 
jego mości pana Dimitra na Źabokrzykach Żabokrzyckiego, pisarza 
ziemskiego łuckiego, podwoiewodzego sądowego generału wojewod
stwa kijowskiego, ten list, od iaśnie wielmożnego jego mości pana 
Stanisława na Jabłonowie Jabłonowskiego, kasztellana krakowskiego, 
hetmana wielkiego koronnego, do tegoż wielmożnego jego mości pa- 
na swego, ratione introcontentorum pisany, dla wpisania do xiąg



niniejszych, grodzkich, owruckich per oblatam podał, prosząc mnie, 
urzędu, aby actis connotaretur; a tak ja, ex munere officii mei, po
mieniony list do xiąg przymuiąc, z początku aż do końca czytałem, 
i temi jest inserowany słowy. Mnie wielce mości panie podczaszy 
Wiłkomirski, moj mości panie i bracie! W sprawie tej wm. pana, 
z jego mością panem Iskrzyckim sam widzę, do wywiedzenia inqui- 
sytiej barzo skrocony czas, bo i jemu obmyślić trzeba securitatem 
inter infensos et obnoxios zdrowiu swemu, między kozakow Paliow- 
skich, iadąc, ile ieszcze w teraźniejszych conjuncturach, które to 
hostilia ich głoszą; wielce tedy wm. pana proszę, abyś ieszcze nad
to niedziel sześć pozwolił pomienionemu jego mości panu Iskrzyc- 
kiemu; nie żadna w tym prolatia, albo ubliżenie słuszności, ale 
temporis insufficientia, bo po staremu satisfactia musi bydź wm. 
panu, w czym, jako de aeąuanimitate wm. pana, nic nie wątpię, tak 
proszę wyświadczyć to dla teraźniejszej interpositiej mojej, jeśli zasłużę 
uczynność, zostaiąc na zawsze; конъвлюзия листу и подпись руки 
гласное тогожъ его милости въ тые слова: wm. pana uprzejmie 
życzliwym bratem i sługą. S. Jabłonowski К. К, H. W. K. Data 
na boku: z Wilii (sic), vigesima nona martii. Инътитуляція зась на 
вооперте зложеного листу того есть таковая: Mnie wielce miłości
wemu panu i bratu, jego mości panu Dymitrowi Źabokrzyckiemu, 
podczaszemu Wiłkomirskiemu, wm. panu. А такъ той листъ, за 
поданемъ и прозбою вышъ менованое особы подаваюаое, а за мо- 
имъ урядовымъ принятемъ, до внигъ нинейшихъ, вгродскихъ, овъ- 
руцвихъ есть слово въ слово уписаны.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3217, 
годъ 1693; листъ 41.



Свидѣтельство, выданное дворянами овруцкаго уѣзда мѣщанами 
Народицкими и громадою села Жерева дворянину Юрію Карлу Мильке- 
вичу о томъ, что онъ. обмѣнялъ въ 1775 году лошади по обоюдному со- 
гласію со вдовою, козачкою, и что, сынъ ея, находящійся теперь въ полку 
Палія, ограбилъ Милькевича, утверждая, что кони взяты были у его мате-* 
ри насильно 1693. Апрѣля 24.

Року тисеча шестъсотъ девядесятъ третего, месяца мая ше
стого дна.

На уряде кгродсвомъ, въ замку его королевское милости 
овъруцвомъ , передомною, Яномъ Песлявомъ, наместнивомъ на 
тотъ чаеъ подстароства и реентомъ вгродскимъ овъруцвимъ, и 
книгами нинешними, вгродсвими, опъруцвими, comparens perso- 
naliter urodzony pan Alexander Ray, sługa urodzonego jego 
mości pana Jerzego Karola Milkiewicza, nomine tegoż jego 
mości pana Milkiewicza, pana swego, dla zapisania do xiąg ni
niejszych, grodzkich, owruckich, attestacią, z podpisami rąk wiel
możnych ich mościów panów obywatelów wojewodstwa kijowskiego 
a powiatu owruckiego i innych, niżej ua podpisach de nominibus et 
cognominibus wyrażonych, ratione violentii, przez niżej mianowane 
osoby panu podawającego poczynionych, per oblatam podał, de te- 
nore tali: My, niżej na podpisach mianowani, szlachta, obywatele 
wojewodstwa kijowskiego; my, mieszczanie miasta Starego i Nowego 
Narodycz; także i my, cała gromada ze wsi Żerewa, dajemy te na
sze prawdziwe świadectwo urodzonemu jego mości panu Jerzemu 
Karolowi Milkiewiczowi w ten sposob: iż gdy ieszcze w roku ty
siąc sześćset siedmdziesiątym piątym, pod czas zamieszania w Ukrai
nie, wdowa z miasta Niemirowa z synem swoim, przezywającym



się Sinicą, także z zięciem swóim, setnikiem tegoż miasta Niemiro- 
wa, uchodząc za Dniepr, gdzie dla niebezpiecznego przeiazdu, pod
czas zamieszania, tak od wojska koronnego, jako też i wielkiego 
xięstwa litewskiego, ziechała do wśi Źerewa, jego mości pana Jerze
go Milkiewicza majętności; którą i tam panowie żołnierze litewscy, 
na onczas w Narodycżach stojące, po dwa razy napadali; iednak, za 
obroną pana Żaby, podstarościego jego mości pana Milkiewicza, tak
że za przyiazdem samego imć pana Milkiewicza, nic nie skurawszy, 
odtechać z nizczym musieli, która wdowa, mieszkając we wsi Że- 
rewie, u jego mości pana Milkiewicza, przez niedziel kilka wytra
wiwszy się, nie mśjąt i піё mogąc zkąd inąd wynaleść sposobu do 
życia i zimowania koni, ile podeżas drogiego czasu, taż wyszmia- 
nowana wdowa z pomienionym synem, przezywającym się Sinicą, i 
zięciem, setnikiem, swemi, upraszali jego mości pana Milkiewicza, 
aby jej za konie, iednego kdrego, drugiego siwego, dał konia iakie- 
go do wozu, pieniędzmi i zbożem żeby ją opatrzył; jego mość pan 
Milkiewicz, na proźbę jej uczyniwszy commiśbratią, dał onćj konia 
gniadego, za którego dał był bitych talerów dziesięć, przydał puł- 
torakami talerow dziesięć, żyta ośmak dwie miary narodyckiej, któ
re natenczas było po złotych pięć dobrej monety, mohoryczu 
—gorzałki belec. Teraż tedy, w roku przeszłym, tysiąc sześć 
set dziewiędziesiąt wtórym, niejaki kozak, przezywający się Andrusz- 
ko, z pułku jego mości pana Palia, pułkownika wojska jego kró
lewskiej mości Zaporozkiego, z setni Feśkowej a kurenia Lewko
wego, który natenczas stał w Wiazówce, mieniąc się bydź wyżej 
pomienionej wdowy synem, którego na ten czas nikt ani znał, ani 
wiedział, udając przed drugiemi kozakami, iakoby jego mość pan 
Milkiewicz gwałtownym sposobem u tejże wdowy konie zabrał, dla 
czego, przybrawszy sobie kompaniej, po dwa razy na dwor w Że- 
rewie napadał, z ktorego dworu ledwie sam jego mość pan Milke- 
wicz zdrowie swoie, za prowidentią Boską, uniósł; inszych ludzi, 
którzy, natenczas we dworze byli, porozganiawszy, konia cisawe- 
go z stajni wzięli, za którego dał był jego mość pan Milkiewicz 
talerow bitych dwanaście, także kożuch u Kondrata, żerewskiego 
jego mości pana Milkiewicza poddanego, wzięli, który kożuch kosz- 
tuie złotych pięć, myto, ńa jego mości paua Milkiewicza należące,



przez niedziel cztery, Iwan Czajkowski, ataman z setni natenczas 
Feśkowej, a teraźniejszej Hawryłowej, mieniąc za konie i za rzeczy, 
brali, na ostatek na zdrowie i życie samego jego mości pana Mil- 
kiewicza przechwałki uczynili. Na co, dla lepszej wiary i pewniej
szej wagi, tę naszę prawdziwą attestatią, pod wiarą, sumnienia i
poczciwości, z podpisami rąk naszych własnych, dajemy. Działo się
w Żerewie, roku teraźniejszego, tysiąc sześć set dziewięćdziesiąt 
trzeciego, miesiąca aprila dwudziestego czwartego dnia. У тое ате- 
стацией подписи рукъ тыми словы: Jan Trypolski, Jan Penski, Sta
nisław Krukowski, Jan Grywski, Antoni Staszkiewicz, Jozeph Czer
wiński, do tej attestatiej podpisuie się Alexander Zankiewicz, Ba
zyli Kobyliński, Jan Uszczapowski, Maciej Ciechanowski, Michał 
Skipor, Stephań Redczyc, Piotr Zakusiło, Harasim Zakusiło, Michał 
Skałkowski, do tej attestatiej podpisał ręką swoią Samuel z Do- 
maszewice Domaszewski, Jan Zakusiło, Jan Niewmirzycki, Piotr 
Domaracki, Samuel Kobyliński, Gabryel Stempkowski, Stephan Ba- 
ranenko, pisarz nowego miasta Narodycz, sam od siebie i Iwana 
Jaszuka, pisać nie umiejącego, imieniem także Iwana Osadczego, 
dobrze tej sprawy wiadomych, podpisuie się. Petro Lewonenko, całej 
gromady Żerewskiej imieniem, podpisuie się. Которая же то атеста- 
ція, за поданемъ и прозьбою выгоъ мянованое особы поцаваютое, а 
за моимъ урядовымъ принятемъ, до б н и г ъ  нинейшихъ, кгродскихъ, 
овъруцкихъ есть слово въ слово вписана.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3217,
іодъ 1693; листъ 33 на оборотѣ.

ьхххіѵ.
Письмо, писанное изъ Львова неизвѣстнымъ лицемъ, содержащее 

разный текущія новости, между прочнмъ извѣстіе о походѣ Татаръ на 
Палѣя 1693. Декабря 3.

Ze Lwowa, die 3 decembris 1693.

Po tey akciey, którą imć pan generał Brant, septima praeter- 
lapsi, pod Kamieńcem felicissime odprawił, cicho było od pograni



cza; onegday z Horodynki dano znać, że widziano kilkaset ordy, 
mimo, ku Buczaczu idącej; nie wiedzą w którą się stronę obrocili, 
ale ordynowano z szańcu dobrych ludzi na 3 siaki, żeby ich przey- 
mować, day Boże, aby cum clade tych inwasorow.

Z Ukrainy niemasz ponowy żadnej. Sołtan powrocił na Bu- 
dziak, widząc, że Paleja trudno ubiec.

Po odprawionej commissiej hibernowey, coraz we Lwowie 
mniej ludzi. Imć pan wojewoda Krakowski tu swoie residentią con- 
tinuat. Seymik podolski, powtorno reassumowany, skończył się. Sta
nęli posłami: Imć pan starosta popczycki, syn imci pana woiewody 
Krasowskiego, imć pan Stephan Potocki, kasztelanie kamieniecki, 
imć pan Krasnowski, chorąży podolski, imć pan Mysliszewski, imć 
pan Minor, sędzia woyskowy, imć pan Czermiński, chorąży nowogrodzki.

Tydnia przeszłego tumulabat tu, we Lwowie, w kościele u ojcow je
zuitów swoję jejmość imć pan Łaszcz, starosta grabowiecki, pomposis- 
sime, w ogniach, we wszystkim apparacie; dwa dni reąuialna dewo- 
tio z kazaniami była in concursu magno, osobliwie dnia pierwsze
go, gdy imć X. Kałuski disertissime kazał.

Изъ Тулъчинскаго архива. Связка газетъ и писемъ, содержа
щим политическія новости, № 8.

ьхххѵ.
Жалоба дворянина Александра Болсуиовокаго на дворянина Анто- 

нія Пашинскаго о томъ, что онъ, вмѣстѣ съ родственниками своими и 
съ нанятыми козаками изъ полка Каліяна, напалъ ночью на домъ Болсу- 
новскаго, изранилъ его жену и брата и похитилъ разныя вещи. 1693. 
Декабра 9.

Року тисеча шестсотъ девядесятъ третего, месяца декабря де
вятого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овъ- 
руцкомъ, передомною, Лномъ Якубовсгеимъ, наместникомъ кгродскнмъ 
подстароства овъруцкого и книгами нинешними, кгродскими, овъ- 
руцкими, comparens personaliter urodzony jego mość pan Alexander 
Bołsunowski, prae imminenti salutis suae discrimine, przy gwałtów-



Пут nocnym domn swego najściu zaledwie życie swoje, derelictis 
propriis laribus et onmi substanlia sua domestica, pedester uniosszy, 
a do act grodu tutejszego ptzybywszy, na niżej mianowanych ob
winionych prawną zanosząc ąuaerimonią, swym i urodzonej jej 
mości paniej Heleny Czeczkowny Aleiandrowej Bołsunowskiej, mał
żonki swej, jako też urodzonego, brata swego rodzonego starszego, 
insimul z sobą mieszkającego, od tychże obwinionych okrutnie zbi
tych, skaleczonych i ledwie co żywych, ad praesentandum do mia
sta jego królewskiej mości Owrucza przywiezionych et in momentu 
znaczne periculum yaletudinis suae patientium, imieniem, solenissime 
a prawie lacrimabundus, przeciwko urodzonym ich mościom panom: 
Antoniemu Paszyńskiemu, zięciowi, Alexandrowi Jwaszewiczowi, teś- 
tiowi, gwałtownego domu nocnego najścia, także w domu własnym 
quaerulantów pobicia, zranienia, szkód naczynienia, pryncypałom; 
Demianowi, bratu rodzonemu, Jakubowi, stryjowi, Paszyńskim, wyżej 
mianowanego pryncypała, Antoniego Paszyńskiego, umyślnym manu- 
cooperatorom, tudzież Haponowi, ojcowi, Łuckowi i Leonowi, synom, 
także Fedorowi Żewżykom, Prokopowi Kaleńskieinu, Pawłowi Cho
dakowskiemu, Hrehorowi, ojcowi, i Danielowi, synowi, Bołsunowskim, 
niemniej Daniłowi Sawenkowi, nullibi fixam possessionem ma
jącemu, tychże wszystkich yiolentii, oppraesii, excessów i exorbitan- 
tii una juncta manu comprincypałom, uczęstnikom, pomocnikom i 
adhaerentom, manifestował i protestował się o to, iż pomienieni 
wszyscy obwinieni pryncipales cum comprincipalibus, ргохіта jura 
yicinitatis transgrediendo, paenasąue, przeciwko gwałtownym nocnym 
dworU i domow szlacheckich sąsiedzkich aggressorom, w tychże do
brach ich własnych zabójcom, rigide in statuto discriptas, mini me 
formidando, nie ukontentowawszy się dawniejszym czynieniem krzywd, 
szkód, różnych przykrości w palach, grantach, zbożach zasianych i 
w kopach będących, w barciach pszczelnych, innych obchodach i wsze
lakich pożytkach, in antecessum częstokrotnie protestantibus nano
szonych, propria nie będąc satiati sorte, (które wszystkie a igores te
raźniejsi ąuaerulantes, zgodę raczej, przyjazd i miłość sąsiedzką 
między sobą zachowując, a niżeli jakową złą, szkodliwą knując 
niechęć, do żadnych nie wdając się terminów prawnyeh, uti pacis 
amantes, przez czas niemały prae se ferebant, i lubo z znaczną krzyW-



pą i jawną ujmą, chudoby swojej, summa, qua potuerant, modestia); ale 
od dawnej swej złej non desistendo zawziętości, owszem easdem co
raz reassumendo injurias, w onych perseverant, jakoż i w roku te
raźniejszym, tysiąc sześć set dziewięćdziesiąt trzecim, siano w stoż
kach dwóch własne, na własnej sianożęci i gruncie protestantium 
złożone, kopie w sobie pięćdziesiąt mające, valor każdej kopicy kła* 
dąc po groszy piętnastu, przez protestantów, dla nieuezynienia szko
dy, dobrze ogrodzone, coraz też siano odgradzając, końmi swemi, 
umyślnie napędziwając, spasywali, o które szkodę i spasywanie siana 
gdy teraźniejszy protestans niepojednokrotnie, tak sam przez siebie, 
jako i przez drugich sąsiadów swoich, wyżąj mianowanych obwinio
nych upraszał, aby mianowanego siana nie odgrodzywali, ani końmi 
swemi nie spasywali, na tę submisię protestanta, po staremu nic nie 
dbając, jako poczęli, tak bez przestanku czynili, i gdy pan Stephan 
JBołsunowski, syn pretestanta, w niedziele, to jest dnia dwudziestego 
dziewiątego nowembris, tegoż siana, jeżeli w nim jakiej ponowy i 
szkody nie masz, oglądać wyszedł, aliści znowu siano rozgrodzono i 
konie przy nim zastał; gdy krzyknął, konie, ułąkszy się, jako przed- 
tym zwykli, od siana w chojnę skoczywszy, klacz pomienionego ob
winionego, pana Antoniego Paszyńskiego, niewiedzieć jakim sposobem, 
sama obraziła się, którą klacz pan Jacko Bołsonowski, uproszony 
od obwinionego, teraźniejszemu protestantowi, aby ją leczył, dnia 
siodmego decembris, przywiódł, iakoż protestans przez tegoż 
pana Jacka Bołsunowskiego declarował: «że ja tę klacz, wy
leczywszy, zdrową oddam; pan Antoni Paszyński z drugiemi uczę- 
stnikami swemi, niech mi siano moje spasione nagrodzi.» Ten tedy 
pan Paszyński siana spasionego płacić nie chciał, ale jeszcze kozakow 
pułku Kiliana, umyślnie zaciągnowszy, aby protestanta nieżywili, prze- 
najoł; jakoż kozacy, do domu własnego protestanta kilka godzin w 
noc przyszedszy, a protestanta w domu nie zastawszy, nazad odeszli; 
powtore—aż wszyscy obwinieni z pomienionemi kozakami sami już z 
zajątrzonym sercem przyszedszy, pan Antoui Paszyński, kosą, w ręku 
mającą, małżonce protestantis rękę prawą niżej łokcia sztychem 
przebił, od którego razu na ziemię upadłą, wszyscy już, czym kto 
miał, bili, kolanami gnietli, podkowami, noscąmi po wszystkich ciała 
członkach ztłukli, kaleczyli, razy sinie, spuchłe, bezbożnie, bez żąd



nego miłosierdzia krwi chrześciańskiej i mdłej płci białogłowskiej, 
okrutnie i po nieprzyjacielsku zadali, prostowłosą uczynili, za puł- 
umarłą a prawie ubitą zostawili, panu Iwanowi, bratu protestantis, 
oko lewe podbili, rękę i nogę z lewej strony kijami zbili, owo zgo
ła wszystkiego, pro libitu suo, skaleczyli, w okna strzelali, z doby- 
temi szablami koło domu biegali, sztychami w okna i drzwi stur- 
chali, wybijali, samego protestanta po wszystkich kątach na zabicie 
szukali, spalić dom jego ze wszystką chudobą chcieli, i gdyby, za 
osobliwą prowidentią Boską, tenże protestans z synem swoim od 
takiego tyraństwa i zuchwałości ich nie uszedł, pewnieby był na 
śmierć ubity, dzieci poprzestraszali, w tymże hałasie po nocy sier- 
mięgę, yaloris złotych dwa, i czapkę tuzinkową zieloną, także valo- 
ris złotych dwa, wzięli, i teraz protestant nie wie, jeżeli dzieci swoje 
w domu zdrowe i chudobę w całości zastanie, bo obwinieni już tam 
kozaków, aby z gruntu dom comparentis niszczyli, subordynowali, 
na zdrowie, życie i substantią jawną odpowiedź uczynili i zasiadać 
się myślą. Przez które przegrożki protestantowie życia i zdrowia 
bezpieczni bydź nie mogą, ale na wszelkim miejscu i każdego czasu 
periclitari muszą. Co że przeciwko prawu Bożemu, prawu pospoli
temu i samej słuszności i sprawiedliwości świętej stało się i dzieje, 
ażeby takowe impietata, najazdy, gwałty, morderstwa, zabójstwa, 
zabory i opresie nie działy się i bez pomsty nie były, ad asyllum 
sacrosanctae justitiae udawszy się, swoją declaruje ąuaerimonią, że 
o to wszystko z zwyszpomienionemi obwinionemi, w koźdym sądzie i 
urzędzie, pro ąualitate facti et excessus, prawnie czynić będzie, oraz 
win, cum refusione damnorum et expensis litium, w statucie opisa
nych, omnino urgebit, salvam jednak zostawiwszy sobie tej protesta
tiej, tam in toto, quam in minima parte, meliorationem, auctionem, 
diminutionem, immutationem, albo przez pozew correctionem. In v.e- 
rificationem praemissorum omnium, stanąwszy oczewiście woźny ge
nerał wojewodstwa kijowskiego i innych, szlachetny Jan Hlebowski, 
dla zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich, w moc wier
nej, .prawdziwej i skutecznej relatiej swojej, jawnie, ustnie i dobro
wolnie zeznał, iż on, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięć
dziesiąt trzeciego, dnia dziewiątego decembris, na affectatią i praw
ną requisitią paniej Alexandrowej Bołsunowskiej, małżonki i pana



Iwana Bołsunowskiego, brata comparentis, pobitych, na saniach przy
wiezionych, będąc ofitiose additus, mając przy sobie stronę szlachtę: 
urodzonych ich mość panów Jana Grywskiego i Marcina Szymań
skiego, dla tym lepszej wiary i wagi użytych, był w mieście Ow- 
ruczu, pod monastyrem, w domu Chomichi wdowy, a gospodzie af- 
fectantów, gdzie będąc, wszystkie razy, wyżej w protestatiej roku, 
miesiąca, dnia i czasu opisanych, istotnie naniesione, widział i oglą
dał, które to razy ciź pobici mienili sobie przez pomienionego pana 
Antoniego Paszyńskiego, testia, brata i stryja jego, pryncypałów i 
drugich compryncypałęw, w domu swoim własnym, we wsi Bołsunach, 
bydż stałe i zadane, i to też słyszał, że siano spasiono, dzieci pana 
Prokopa Kaleńskiego proso z ogrodu wyrwali, odpowiedź na zdrowie, 
nawet i spalenie chudoby protestantów uczynili i czynią. Co, że ju- 
ste vidit et audivit, o tym swoją prawdziwą przedemną, urzędem, 
czyni i zeznawa relatią, prosząc tak protestans swojej protestatiej, 
jako i woźny obductiej relatiej actis praesentibus connotari, co i o- 
trzymali. +  Przy krzyżyku, ręką własną protestanta napisanym, za 
ustną i oczewistą proźbą jego, jako pisać nie umiejącego, na miejscu 
podpisuje się Stephan Baranowski m. p

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3217, 
годъ 1693\ листъ 411.

Ь Х Х Х Ѵ І .

Прнказъ региментаря войскъ королевскихъ, Бальцера Вильги, на- 
казнымъ козацкимъ полковникамъ: Кевличу и Мартыну, о томъ, чтобы они 
непременно явились къ пятому Марту на указанные имъ пункты. 1694. 
Февраля 25.

Року тисеча шесгсотъ деветдесятого четвертого, месеца фев
раля двадцать семого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Песлякомъ, наместникомъ на тотъ 
часъ подстароства и реентомъ кгродзкимъ овруцкимъ и книгами 
нинептними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter urodzo-

Бб



ny imć pan Eliasz Sulatycki, sługa wielmożnego jego mości pana 
Franciszka na Potoku Potockiego, starosty owrnckiego, nomine te
goż wielmożnego jego mości pana swego, dla zapisania do xiąg ni
niejszych, grodzkich, owruckich, ten ordynans od urodzonego imci 
pana Баісега z Godzimierza Wilgi, regimentarza wojsk jego kró
lewskiej mości, na uwolnienie i ustąpienie z miasteczka Wielednik 
cum attinentis, dóbr dziedzicznych tegoż jego mości pana swego, do 
panów: Kiewlicza i Martyna, pułkowników dwóch nakażnych, komun- 
nikowego Lpieszego wojska jego królewskiej mości zaporoźskiego, 
w pułku jego mości pana Iskrzyckiego zostających, z zwykłą pie
częcią i podpisem ręki własnej jego mości wydany, per oblatam po
dał, de tenore tali: Powagą jaśnie wielmożnego wodza i dobrodzieja 
mego rozkazuję i mój daję ordynans panu Kiewliczowi, nakaznemu 
pułku jego mości pana Iskryckiego, aby za jego odebraniem, ruszyw
szy się z swego stanowiska z komunnikiem wszystkim, ile mieć mo
że, szedł ku Czerniechowu do pana pułkownika Iskry, tam dalszy 
moj zastanie ordynans, któremu panu Kiewliczowi naznaczam, aby 
pro ąuinta martii stanął pod gardłem w Czenichowie. Martynowi, 
nakaźnemu tegoż pułku jego mości pana Iskrzyckiego, powtórny moj 
opowiedzieć ordynans, jakom napisał, aby piechota, która w Le
szczynie stała, ruszała się i szła do Kotelni na konsystencią zimową 
i stawała na tenże dzień, pod gardłem, piątego marca, co, aby inaczej 
nie było, przykazawszy, podpisuję się ręką moją. Dat z Czarnobyla, 
die yigesima ąuinta febrnarii, anno milesimo sexcentesimo nonagesi- 
mo ąuarto. У того ординансу, при печати притисненой, подпись 
руки тыми словы: Balcer Wilga z Godzimierza, R. W. jego królew
skiej mości. А такъ той ординансъ, за поданіеыъ и просьбою офе
рента вышъ менованого, а за моимъ урядовымъ принятіемъ, до 
внигъ нывешнихъ, вгродсвихъ, овруцвихъ есть вписанный.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218; 
годъ 1694—1696; листъ 25.



Жалоба отъ имени дворянина Казимира Стецкаго на дворянина Сте
пана Сущанскаго—Проскуру о томъ, что онъ не держитъ управляющего 
въ имѣніи своемъ Мартиновичахъ, вслѣдствіе чего одинъ изъ крестіянъ 
переманилъ къ себѣ жену мельника изъ имѣнія Стецкаго, а потомъ на- 
палъ вмѣстѣ съ козаками Палія на дворъ Стецкаго, ограбилъ его и про- 
износилъ угрозы противъ дворянъ 1684. Февраля 25.

Року тысеча шестъ сотъ девятьдесятъ четвертого, месяца 
Февралш двадцать пятого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ вгрод- 
скимъ подстароства овруцъкого и книгами нинетними, вгродскими, 
овруцкими, comparens personaliter urodzony pan Michał Koźmiński, 
sługa urodzonego jegomości pana Kazimirza na Steczance Steckiego, 
tychże dobr, wsiow: Steczanki, Łubianki, Illiniec i Rudni Ilińskiej dzie
dzica у possessora, providendo omni futurae suae indemnitati, solennis- 
sime wprzód przeciwko urodzonemu jego mości panu Stephanowi 
Suszczańskiemu Proskurze, podczaszemu kijowskiemu, w miastecz
ku ąuondam Martynowiczach cum attinentiis, w woiewodstwie ki
jowskim a powiecie owruckim leżącego, nikogo sposobnego ad admi- 
nistrandam justitiam nie mającemu, jako panu, Andrzejowi assawule, 
w samym dworze martinowickim mieszkającemu, temiź dobrami de 
brachio pana swego rządzącemu, jednakże od wspomnionej disposytii, 
że nima żadnej mocy у pozwolenia, wymawiającemu się, osobliwie 
przeciwko roboczemu Prokopowi, poddanemu Martinowickiema, prin- 
cipali actu winnemu, (którego statuitio, ad extendendas super illo 
legum paenas, omnimo urgetur), manifestował у protestował się o to,



iż pomieniony Prokop, principaliter obwiniony, nie tylko że roku 
blizko przeszłego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzeciego, dnia os- 
mego angusti, gdy Jaśko mielnik, na Rudni mińskiej, w dobrach 
pana comparentis mieszkający, za Dniepr, do krewnych swoich w 
pilnych interessach у potrzebach na krótki czas odszedł, absente 
illo, przyjechawszy do młyna illińskiego pana comparentis, sam swoje 
zboże we młynie meł, a za groblą konia z wozem na zabranie rze
czy mielnikowej, aż do samej nocy bawiąc się, już z dawna namó
wioną, do wsi Martynowicz, domu swego, cum omni suppelectili ejus 
domestica wyzuł, a ztamtąd, z domu, pod Mozyr wyprowadził; po
tym wspomniony mielnik, powróciwszy zzaDniepra, nie zastawszy 
żony, in fundo Illiniec zostawionej, tamże do niej pod Mozyr po
szedł, przez co, ob defectum mielnika у miewa we młynie, namniej na 
złotych sto piędziesiąt polskich dispendii pan comparentis praetendit. 
Tenże Prokop, nie ukontentowawszy się praemisso illicito suo ausu, 
jeszcze ad majora et pejora postąpiwszy, roku tegoż, na świętą Po- 
krowę ruską, absente protunc pana comparentis w domu przez odjazd 
w wołyński horizont, non desistendo a malevola intentione sua, za- 
ciągnowszy dwudziestu kozakow z sobą Paliowych, ѵагіо armorum ge- 
nere munitos, na dwor steczański, szlachecki, wszelkim pokojem у 
bezpieczeństwem obwarowany, tumultuari, guerrico et violento modo 
napadszy, cum hac formali, hostili prawie, diffidatione, przez tegoż 
samego Prokopa: cza Wisłu Lachiw prohnaty, szczoby ich tut у 
noha ne postała». Eadem instanti Iowa, gumiennika Steczańskiego, 
związawszy, po nieprzyjacielsku nad nim pastwiąc się, nogami, pod- 
kówkami, noscami bili, tłukli у kaliczyli, kolanami gnietli et pro li- 
bitu suo znęcali się, mało co żywego zostawiwszy, a violentiis et 
verberibus ad praedam et spolia udawszy się, konia gniadego, z prę
gą czarną, valoris złotych polskich sto pięćdziesiąt, zboża varij se- 
minis у fantów, tak dwornych jako у gumiennego, namniej na zło
tych sto polskich tasując, circa praemissam aggressionem curiae, cau- 
sante praesente Prokopa, kozacy umyślnie zaciągnieni zabrali у między 
sobą się podzielili, o co wszystko, że pan moderni comparentis, patione 
statuitionis przed sąd pomienionego Prokopa, z jegomością panem pod
czaszym kijowskim ubiąuinaria juris forma w sądzie każdym у urzę
dzie czynić pie zaniecha, refpsipnem szkód, ratione wykocenia miel-



niczki, restitutionem zabranych rzeczy przy gwałtownym najeździe 
у najściu dworu z winami prawnemi omnino urgebit, tą swoją de- 
claruje się protestatią, salram tejże imć panu swemu, tam in toto, 
quam et in parte zostawiwszy meiorationem, auctionem, diminutionem, 
vel per citationem correctionem; ta teraźniejsza, aby do xiąg przyję-: 
ta у zapisana była, tenże comparens mnie, urzędu, prosił, co otrzy
mał Michał Kozmińsky.

Книга гродская овруцкая, занисовая и поточная, № 3218, іодъ 
1694—1696; лисшь 159,

ЬХХХѴНІ.

Жалоба рядоваго жолнера, Севастіяна Яроцкаго, на управляющего 
Хойницкимъ иыѣыіемъ, дворянина Ивана Здитовицкаго, о томъ, что онъ, 
въ то время, когда хоругвь, въ которой служилъ Яроцкій, отправилась въ по
ходъ противъ ІІалія, по ошибкѣ заключилъ Яроцкаго въ тюрму и продер- 
жалъ въ ней нѣсколько мѣсяцевъ. 1694, Іюня 4.

Року тисеча шестъсотъ девятьдесятъ четвертого, месеца юня 
четвертого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов* 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Якубовъснимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овруцъкого и книгами нинешними, вгродскими, 
овруцъкими, comparens personaliter urodzony pan Kazimierz Jaroc
ki, incola palatinatus Russise, terrse Prsemisliensis, urodzonego jego
mości pana Sebastiana Jarockiego, miecznika przemy slsk iego, syn, ob 
casus fortuitos fortuna będąc destitutus, czeladnik pocztowy urodzo
nego jegomości pana Piotra Wolskiego, thowarzysza roty pancernej 
wielmożnego jegomości pana Szczawińskiego, wojewodzica Inowrocław
skiego, quam primum de strictis carceribus zostawszy redactus, acta 
praesentia adire mógł, tak zaraz, mdicando znacznego dishonoru, 
cum summa ignominia domus et nominis sui, w niewinności żałośnie, 
przeciwko urodzonemu jegomości panu Janowi Zdzitowieckiemu, 
administratorowi miasteczka Choynik cum attinentiis, dobr dziedzicz
nych wielmożnego jegomości kniazia Szujskiego, pisarza wielkiego



arięstwa litewskiego, niżej mianowanej niesłusznej transactiej z cze
ladzią swą i mieszczany tamecznemi, lepiej sobie po imionach i przez
wiskach wiadomemi, ad inferendam violentiam consulto sciągnionemi, 
ѵагіо armorum genere munitis, motorowi, pryncypałowi i manuco- 
operatorowi cum principalibus et complicibus ejus manifestował i 
protestował się o to: iż gdy pomieniona chorągiew wielmożnego jego 
mości pana wojewodzica Inowrocławskiego, roku blisko prźeszłego, 
tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzeciego, in nowembri, pod którym 
znakiem comparens i pan jego zostaje, w przerzeczonych dobrach 
Chojnikach cum adjacentiis, zimową stanowszy consistentią, modestis- 
sime, sine omni aggravatione, zostawała, tandem ż woli i ordynansu 
jaśnie wielmożnego jegomości pana kasztelana krakowskiego, hetma
na wielkiego koronnego, wodza swego, wespół z urodzonym jego
mości ą panem Balcerem z Godzimierza Wilgą, regimentarzem pewnej 
partiej wojsk koronnych i zaporoskich jego królewskiej mości, z inne- 
mi chorągwiami, tu, w polesiu wojewodstwa kijowskiego zostają
cymi i pilno na podjazd przeciwko imprsezie Paliowej, anticipando 
jeszcze jarmark chojnicki, pod Chwastów posżła, a teraźniejszy com
parens z podjazdu umyślnie na jarmark tenże, roku teraźniejszego, 
tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt czwartego z inną czeladzią na Stryte- 
nie Pańskie, w dzień piątkowy, dwunastego februarii, dla kupienia 
i przysposobienia prowiantów przyjechał i, quseque necessaria spra
wiwszy, w domu kozaczyehy wdowy na Wołokach a gospodzie swej, 
w sieniach, nic nikomu nie będąc winien, modeste stał, w tym razie 
na mieście czeladź odeszła od urodzonego jegomości pana Połubiń- 
skiego, który i sam, będąc prawem convincowany, z tych krajów 
za Dniepr przeniósł się, tumult i hałas, ja koto bezpańscy na 
mieście wszczęli, to jest Tyszewicz. i Tur, interea przerzeczony 
obwiniony, jegomość pan Zdzitowiecki, na ten okrzyk wypadszy, a 
że ta czeladź, już uchodząc, do gospody comparentis przybliżali się, 
tamże z pomienioną czeladzią i mieszczany, cseco impetu furibuudus » 
nie rozpytawszy się sprawy, miasto winnych niewinnego, lżąc, bijąc, 
kalecząc, innocuum, omni suspitionis nota carentem, nullo jure con- 
victum, hominem bene possessionatum, in opere belli ezistentem, cap- 
tivatum, niby jakowego złoczyńcę i zdrajcę, nad nim, przez ulicę 
idącym, znęcając się, incarceravit, atque in strictis carceribus et



squallidis catenis detentum, fame et inedia prsessum, niemal przez 
ćwierć roku sub continua custodia na ciężkim mrozie, omni remoto 
zelo misericordise, orthodoxse fidei, aż do powrotu z podjazdu cho
rągwie trzymał; którego gdy eo instanti ich mość kompania, opo
wiedziawszy co za człowiek i jakiej paranteliej, swoim i pana swego, 
niemniej i rodzica jego imieniem, aresztowali, i w tenczas, już po
strzegłszy jawny błąd swój i że w niwczym comparens nie jest wi
nien, jako się z inkwizyciej przed zacną i godną szlachtą z strony 
comparentis, którą wywodzić chciał, pekazało się; lecz, żeby mie
szczanie prawdy nie przyznawali i inquisitiej wywiedzionej mieć nie 
mógł, minis et verberibus sseviendo, serio onym interdixit; compa- 
renta zaś, z oków żelaznych kazawszy odkować, liberum puścił i 
gdy z pomienionego zaniesionego aresztu protestans od niego ullate- 
nus odejść nie chciał, ale, żeby tej kalumniej, którą mu objecit, ob
winiony dowodził, sedule conabatur, którego per vim et potentiam 
czeladzi wypchnąć, gdy już się z consistentiej ruszała chorągiew, 
kazał; i tak zostawszy confusus, pomienione okowy żelazne przed się 
z sobą porwawszy, ad productionem ich u sądu z chorągwią poszed- 
szy, tę swoją powtórną czyni i zanosi querimonią« Offerendo se z 
pomienionym obwinionym, jegomość panem Zdzitowieckim, totius mali 
progressus motorem, ubiquinaria juris forma, w sądzie należytym 
czynić nie zaniechać i znacznej zniewagi, więzienia, głodem morzenia, 
na ciężkim mrozie trzymania vindicować; a za tym winy, pro quali- 
tate excessus ęjus, na osobie i dobrach jego generaliter wszystkich 
prosequovać, cum refusione dainnorum et expensarum litium, salvam 
jednak zostawiwszy tejże protestatiej, lubo samemu sobie, lubo ro
dzicowi jego, albo też panu swemu, lubo li też całemu znakowi zo
stawiwszy melioratią, auctią, diminutią, albo przez pozew correctią; 
a teraz, aby do xiąg przyjęta i zapisana była, tenże comparens 
mnie, urzędu, prosił, co i otrzymał.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, 
ходъ 1694—1696; листъ 210 на оборотѣ.



І і Х Х Х І Х .

Жалоба отъ вмени дворянина Александра Немирича на козацкаго 
полковника, Василія Искрицкаго, и на наказнаго полковника его полка. 
Кевлича, о томъ, что послѣдній ограбилъ села Немирича, Яровую и Ра- 
довле и истязалъ въ нихъ жителей. Факты подтверждаются свидѣтельтвомъ 
вознаго и присягою крестіянъ. 1694 Іюня 16.

Року тысеча шестсотъ девятьдесять четвертого, месеца іюня 
шеснадцатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Якубовъскимъ, паместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овъруцъкого и книгами нинешними, вгродски- 
ми, овруцъвими, comparens personaliter urodzony jegomość pan Ka
zimierz Czerniawski, sługa i administrator dobr miasteczka Olewska, 
wsiow: Jarowej, Radowla, Dowhosiela cum attinentiis, dziedzicznych 
wielmożnego jegomości pana Alexandra na Olęwsku Niemirzycza, w 
wojewodstwie kijowskim a powiecie owruckim leżących, nomine tego 
jegomości pana swego, windicując znacznej desolatiej dobr pomienfo- 
nych: Jarowej i Radowla, zrabowania dworów i poddanych, jednych 
pobicia, drugich postrzelania i mało o śmierć nie przyprowadzenia i 
innych nieżnośnych wiolentii popełnienia, solenissime wprzód prze
ciwko urodzonemu jegomości panu Bazylemu Iskrzyckiemu, pułkow
nikowi jego królewskiej mości wojsk zaporożskich, lubo in absentia, 
jednak yoluntario consensu et suggestione niżej mianowanych tran- 
zakcii pryncypałowi, urodzonemu jegomości panu Stanisławowi, seu 
alterius nominis, Kiewliczowi, od tegoż jegomości pana Iskrzyckiego 
czerni kozackiej, jegomości nakaznemu pułkowniKowi, exorbitantii 
wszystkich samą rzeczą i skutkiem uczestnikowi, manucooperatorowi,



panu Jaroszewskiemu, pisarzowi, i innym kozakom, osob plus mi
nus sześćdziesiąt i pięć konnym excedentibus, tychże licentii com- 
pryncypałom, manifestował i protestował się o to: iż wspomniony 
jegomość pan Iskrzycki, wiedząc dobrze o tym, że dobra ziemskie 
szlacheckie prawem pospolitym od wszelkich exactii żołnierskich są 
immunia, libera, nie respectując też nic na to, że wprzód piechotni 
kozacy jegomości w mianowanych dobrach pana comparentis zimową 
stali consistentią, po ustąpieniu których pomieniony jegomość pan 
Kiewlicz, de brachio jegomości do dispositiej pomienionych ludzi ze
słany, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt czwarte
go, dnia dziewiątego junii, przybywszy do Olewska, chciał koniecznie 
w tymże Olewsku ludzi swoich rozłożyć, dopominając się boroszna 
in praesentia samego pana protestantis, tamże w zamku Olewskim 
natenczas residuiącego, i póty stać chwalił się, poki boroszna nie 
wydadzą; gdy tedy pan protestantis onemu deklarował: «stój, kiedy 
chcesz, ale tobie pewnie boroszna dać nie każe»; jednak, ochrania
jąc dobra i poddanych swoich, z szkatuły swojej pewne dawał, in 
ѵіш kontentaciej, honorarium, tenże pan Kiewlicz, z zamku od pana 
protestantis odchodząc, na moście takową uczynił odpowiedź: <dam 
ci ja teraz pokój, ale, po staremu, nie nasyciwszy się i nie napiw
szy się krwi twojej i poddanych twoich i dzieci końmi nie natra- 
towawszy, z tych krajów nie odjadę». Jakoż, po staremu, roku te
goż, dawszy pokój samej wsi Jarowej, na dwór tameczny tatarskim 
trybem z wielkim okrzykiem i tumultem armatnie, gdy wszyscy do 
dworu, bojąc się onych srogości, dla ochrony zbiegli, tamże, w tym
że dworze, wszelkim pokojem i bezpieczeństwem obwarowanym, pod- 
starościną tameczną, Zophią Stanisławową Gromadzką, za którą było 
i dziecie wyszło, pod niebytność natenczas samego podstarościego, 
małżonka jej, lżąc, sromocąc bez żadnego respectu płci mdłej bia- 
łogłowskiej, kauczukami, kułakami bijąc, rurami stursając, prosto- 
włosą uczyniwszy, pokrwawiwszy, morderskie nad nią znęty czynili, 
też dziecie kańczukiem uderzyli, od którego zbicia, zkaleczenia i 
przestrachu oboje: matka z dziecięciem, lethaliter chorując, Bog 
wie, jeżeli z tym się nie pożegnają światem, chłopy i białogłowy,także 
i dzieci ich bili, tyranizowali, gumno pańskie odbiwszy, żyta i owsa 
kop trzynaście wziąwszy, między konie porozrzucawszy, tymiż koń-



mi strawili, taxując pomienione zboże in unum, namniej na ośm
dziesiąt złotych polskich dispendii uczynili; potym, komory chłopskie 
poodbijawszy, różne zboża, mąki, krupy i jagły, masła, syru, bryn
dzy, połcie i inne, do wiktu należące, jedząc, biorąc, także różne 
fanty, w schowaniu będące, zabierając, tym wszystkim między sobą 
się popajowali, osobliwie: siekier pięć, każda, rachując po złotych 
dwa, facit złotych dziesięć; płachet dziesięć, każde rachując ogułem 
po złotych dziesięciu, czyni złotych sto; siana końmi strawili wozów 
sześć, każdy woz rachując po złotych trzy, czyni złotych ośmnaście. 
Tym się nie ukontentowawszy, po trzecie, roku tegoż, dnia dziewią
tego junii, na drugą wieś Eadowlą, dobra pana comparentis, simili 
modo, ut supra, we dnie napadszy, a nie zastawszy we wsi ludzi, że 
przed niemi do dworu tamecznego poucbodzili, w tenże dwor furi- 
bundi et nimio irae commoti fenrore, niby nieprzyjaciel jaki wpadszy, 
także poddanych, żony i dzieci ich, do upodobania swego bili, nad 
nimi się pastwili i znęcali, z między których chłopa ze wsi Dowho- 
siela, Hrehorego, poddanego pana comparentis, tam natenczas, w 
tejże wsi Radowli, będącego, w nogę lewą, nad kostką, na wylot z 
rucznice laethaliter postrzelili, który, na śmiertelnej pościeli po dziś 
dzień leżąc, Bog wie, jeżeli od tego postrzału vita non privabitur; 
potym a yerberibus i zabójstwa udali się ad praedas et spolia, gdzie, 
poodbijawszy komory, sine lege et rege, a prawie absolute dominan- 
do, omnia sibi licere putando, exorbitowali; zboże ѵагіі seminis i 
inne leguminy, jako się wyżej namieniło, brali, z między których 
płachet szesnaście, każdę rachując ogułem po złotych dziesięć, fa
cit złotych sto sześćdziesiąt; podwik dwadzieścia, każde także rachu
jąc po złotemu i groszy piętnaście, czyni złotych trzydzieści; siekier 
dziesięć, złotych ośmnaście; żelaza od soch siedmiu, każde rachując 
ogółem po złotych sześć, facit złotych pięćdziesiąt cztery; czapek 
trzy, po złotych dwa, facit złotych sześć; Ślusarskie naczynie wszy
stkie, yaloris złotych czterdzieści; rucznicę, yaloris złotych dwadzie
ścia cztery; zboże zasiane: żyto i jęczmień, końmi biegając, strato
wali, potłóczyli i wniwec obrócili; z obudwoch wsiów taxowanych 
zabranych rzeczy, źelaz i fantów, excepto wiolentii, wynosi summa 
generalis pięćset piędziesiąt złotych polskich i groszy piętnaście; przez 
który takowy swoj niesłuszny proceder pomieniony jegomość pan



Iskrzycfei (a quo omnis dependet) animadversią, dispositią, ut ordo- 
mandatarius, scitu et commissu suo principalis; secundario namie
stnik pułku jego królewskiej mości, nakazny czyli też pułkownik, per 
meram rebellionem suam z pomieniony czernią kozacką, violentiarum, 
converberationum et homicidionem praesens ipsemet manu coope- 
rator et comprincipalis, sancita regni yiolarunt, w rigor artykułów 
wojskowych, de disciplina uchwalonych, libere popadli, winy, pro qua- 
litate facti de excessis, na osoby i dobra swoje, excepto kozaków, 
na których osobliwie extenduntur paenae, na dobra generaliter wszy
stkie i osoby swoje zawzięli, a zatym praetacta damna wcale panu 
comparentis • nagrodzić, oddać i zapłacić omnino tenentur, salvam 
tejże protestatiej, tam in toto, quam in parte zostawiwszy panu 
swemu meliorationem, auctionem, diminutionenem, vcl per citationem 
correctionem. Et incontinenti stanowszy oczewisto woźny] generał 
wojewodstwa kijowskiego, wołyńskiego, bracławslciego i czernihow- 
skiego, szlachetny Jan Hlebowski, dla zapisania do xiąg niniejszych, 
grodzkich, owruckich, w moc wiernej, prawdziwej i skutecznej re- 
latiej swojej, jawnie, ustnie i dobrowolnie zeznał: iż on, roku teraź
niejszego, tysiąc sześćset' dziewięćdziesiąt czwartego, miesiąca junii 
dnia jedynastego, na affectatią i prawną requisitią wielmożnego jego
mości pana Niemirycza, będąc officiose additus, mając przy sobie stro
nę szlachtę, urodzonych ich mościow panów: Jana Brzeskiego i Krzy
sztofa Wołynieckiego, eo majoris ac evidentioris testimonii gratia uży
tych, był wprzód we dworze, we wsi Jarowej, gdzie będąc, zastał 
panią Gromadzkę z dziecięciem jej, od okrutnego zbicia i przestrachu 
na śmiertelnej pościeli leżące, samą matkę wszystką zbite, zekrwa- 
wione i prostowłosą będącą; to też słyszał od okolicznych szlachty, 
sąsiad i ludzi, że przy najachaniu gwałtownym na dwor, chłopów, 
żony i dzieci ich bili, komory poodbijawszy, z nich rożne zboża, le
guminy, fanty pozabierali; ztamtąd ztąż stroną szlachtą powruciw- 
szy, był w drugim dworze, wsi Radowli, gdzie widział pomienionego 
Hrehorego, w lewą nogę nad kostkę na wylot z rucznicy postrze
lonego, śmiertelnie chorującego; o takowychże słyszał exorbitan- 
tiach, jako się w pierwszej wsi namieniło, które to zbicie i postrze
lenie, tak pani Gromadzka, podstarościna z Jarowej, jako i Hreho- 
ry, poddany ze wsi Dowhosiela, mienili sobie bydź przy gwałtów-



nym najachaniu i rabowaniu dworów przez pomienionego pana Kie- 
wlicźa z ludźmi jegomości pana Iskrzyckiego, w zawiadywaniu jego 
będącemi, istotnie bydź stałe i zadane, czasu i sposobem wyżej w 
protestatiej opisanemi; co że juste vidit et audiyit, o tym swoje 
prawdziwą, przedemną, urzędem, czyni izeznawa relatią. In veri£ca- 
tionem praemissorum damnorum omnium, personaliter stanowszy ze 
wsi Jarowej roboczy Petro Pałochowicz, ze wsi Radowli Mojsiej, sue 
per realitatem prosili mnie, urzędu, o wydanie sobie rothy juramentu; 
a tak, za wydaną, flexis ad imaginem crucifixi Iesu Christi genibus, 
w te słowa wykonali przysięgę: Ja, Petro, у ja, Mojsiej, przysięgamy 
Panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy świętej jedynemu, na tym, 
jako pomienione szkody, wyżej w protestatiej czasu у sposobem opi
sane, przez jegomość pana Kiewlicza, pułkownika albo namiestnika 
setni wspomnianego jegomości pana Iskrzyckiego, w dobrach pana 
naszego, Radowli у Jarowej, nam samym i sąsiadom naszym, przy gwał
townym najachaniu tychże dworów, są prawdziwie stałe i istotnie po
czynione, na czym jako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie Boż- 
dopomóż у niewinna męka Chrystusa Pana. Post quod totum per- 
actum, modernus comparens prosił mnie, urzędu, o przyjęcie у zapi
sanie do act swojej protestatiej, jako też seorsive woźny relatiej 
juramentu, praestantes vero przysięgi; со у otrzymali: A. Kazimierz 
Czarniawski, Jan Hlebowski, woźny m. p.
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Жалоба дворянки ѲеоФилы 'Гышкевичевой на дворянина Ивана Хар- 
ленскаго о томъ, что онъ, нанявши козацкую сотню изъ полка Иалѣя, 
не дозволилъ ей иохоронить мужа, выгналъ ее изъ ея имѣнія, Бышева, и на- 
несъ ей ыногія друпя обиды. 1694. Іюня 22.

Року тисеча шестсотъ деветдесятъ четвертого, месяца іюня 
двадцать второго дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов-



руцкомъ, передомою, Яномъ Явубовскимъ, намѣстникомъ кгродскимъ 
подстароства оврудкого и книгами пипешними, кгродскими, овруц- 
кими, comparens personaliter urodzona jej mość pani Teofila Gaspar- 
skiego Karolowa Tyszkiewiczowa, pozostała wdowa, dóbr: miasteczka 
Byszowa i wsi Korolowki, w wojewodstwie kijowskim a powiecie 
źytomirskim leżących, vigore jurium suorum, od nieboszczyka, god
nej pamięci, urodzonego jego mość pana Karola Tyszkiewicza, mał
żonka swego, w grodzie Łuckim recognitorum, pani oprawna, doży
wotnia, in orphanitate zostająca, jeszcze po miłym małżonku swoim 
recentes z oczu swych nie otarłszy lacrymas, majorem przy znacz- 
nej oppressji swojej i dyshonorze poniósłszy dolorem, będąc i tak 
od codziennej imkursiej, impetitiej i rebeliej kozackiej, prawie w nie
woli ciężkiej, zostając z fortun, wiernej pracy swej i zeszłego po- 
mienionego małżonka swego, exhausta, tym bardziej przez niesłuszny 
proceder niżej mianowanego obwinionego ad extreinam przyszedłszy 
egestatem, funditus zrujnowania, solenissime przeciwko urodzonemu 
jego mości panu Janowi Franciszkowi Charlęskiemu, towarzyszowi 
chorągwi hussarskiej najjaśniejszego królewicza jego mości, iufi ascrip- 
ti facti pryncypałowi, tudzież urodzonemu jego mości panu Wacła
wowi albo Władysławowi Okolińskiemu, towarzyszowi roty pancer
nej wielmożnego jego mości pana Stefana na Malowie i Łukowie 
Zahorowskiego, kasztelana wołyńskiego, tychże wiolencii przytomne
mu compryncipałowi, niemniej przeciwko Fedorowi Ślepemu, setniko
wi pułku pana Semena Palia, w pięciudziesiąt plus minus kozaków, 
od tegoż imć pana Charleńskiego, ad exviscerationem et expulsionem 
dóbr protestantki in armis et cum armis consulto za ciągnionym, ma
nifestując się, urzędowi niniejszemu protestowała się o to: iż wspom
ni on у obwiniony, jego mość pan Charleński, nie respektując nic na to, 
że zmarłemu ciału, w kościele Byszowskim zostającemu, piaexequia pro 
anima defuncti odprawić et cineres jego podług obrzędu chrześcijań
skiego żałośnej pozostałej małżonce pochować pozwolić nie dopuściw
szy, (na ktorego już pogrzeb gotowała się), pogrzebść nie dawszy, 
insperato modo, nim zajechał Byszów, roku teraźniejszego, tysiąc 
sześćset dziewięćdziesiąt czwartego, dnia dwudziestego piątego mai, 
tegoż Fedora Ślepego, wcześnie przed sobą obwieściwszy, ouegoż pa- 
rata missa paecunia dobrze ukontentowawszy, aby z Makarowa wyjeż-



dżałemu in medio między tymże Makarowem a Byszowem z swemi 
ludźmi potykał; z ktorymto pomienionym sotnikem do tegoż miastecz
ka Byszowa i zamku Byszowskiego nocą, zjechawszy, sine ulla juri- 
dica exequtione officiali neąue uli o reproducto decreto, i u solam tyl
ko supressionem pozostałej protestantki wdowy, vergente już ad oc- 
casnm sole, kazawszy w kolasę konie protestantce zaprządz, bez żad
nego respectu, że noc następowała i niebezpieczeństwo od kozaków; 
nawet i w mieście, w domu jakim, nie dawszy przenocować, hostilis- 
sime temiż kozakami wypędził. Circa quod expulsionem ciż kozacy, 
consulto od obwinionego zaciągnieni, z pomienionym Fedorem setni, 
kiem i kozakami protestantkę lżąc, sromocąc, rurami, muszkietami 
szturchając, szamocąc, targając, wszystką fortunę i chudobę, w zbo
żach ѵагіі seminis i splendorze szlacheckim, in unum computanuo, na 
dwa tysiące złotych polskich zabrał, z tychże dobr violenter expulit. 
Hoc illicito ausu suo non saciatus, tenże jego mość panCharleński, ro
ku tegoż i miesiąca, dnia trzydziestego, do wsi Korolowlci, w kluczu 
Makarowskm będącej, prawu zastawnemu w summie trzydziestu tysię
cy złotych polskich protestantce podległej, żadnym processem, długiem 
nie obciążonej, wespół z tymże jegomością panem Wacławem Okoliń- 
skim, omnium malorum motorem, i snać ex instinctu urodzonego jego 
mości pana Jana Zacharjasza Boguckiego, wojskiego żytomirskiego, z 
którym insimul zdawna w prawnym z protestantyą zostają procederze- 
facta violenta inyasione, similiter chcąc i też wieś Korolówkę snać in- 
debitae appropriare possesioni, sam, stanąwszy na wsi, chłopów wszy
stkich do gromady przed siebie zwoławszy, i że ich jest własnym pa
nem opowiedziawszy, wszelkie sobie posłuszeństwo i robociznę pełnić 
rozkazał, ażeby protestantki w niczem nie słuchali, srogim biciem i 
szubienicą grożąc, serjo zakazał, a jego mość pana Okolińskiego, spiri- 
tum ejusdem ipsius (habentem), na rezydencją i dwór protestantki na
słał; który nasłany, mimo słuszność szlachecką postąpiwszy, formaliter 
mówił: «prawa, zapisy, zeznania, albo testamenta, j eżelr jakie masz, 
taka owaka—pokazuj, a jeżeli nie masz, to cie każę, za kark wziąw
szy, wyrzucić»; na struże i wartę coraz do szabli porywając się; które
mu gdy protestantka odpowiedziała: «że mam prawa, niema tu, w Lub-, 
linie—tam pokażę, komu.będzie należało»; tedy jego mość pan Okoliń- 
eki, słowy nieuczciwemi zelżywszy, wartę szablą płazując, mianowi



cie: Abrama Klimenka i Matwieja Tiuturę, precz wypędzili; na osta
tek klacz dwie gniadych, własnych protestantki, na polu pasących 
się, każdą po złotych ośmdziesiąt taksując, sam jego mość pan Char- 
leński wziąć kazawszy, dotychczas trzyma i wrócić nie chce, i in
nych nie mało przykrości, excessów i licencii, odpowiedzi na zdrowie, 
życie i substancją uczyniwszy, z tych że dóbr wypędzić nie za dłu
gi czas nachwaliwszy się, ztamtąd odjechał. Przez który takowy 
swój niesłuszny proceder jego mość pan Charleński, wespół z jego- 
mością panem Okolióskim, z pomienionemi zaciągnionemi setnikiem i 
kozakami, z ktoremi osobliwa reservatur actio, prawo pospolite yiola- 
runt, winy, ratione ezpulsionis bonorum, contemptuationis protestan
tki, immissionis kozakow i innych wiolencji, na osoby i dobra swoje 
generaliter wszyskie libere succubuerunt, a zatym pretacta damna 
z Byszowa, na dwa tysiące złotych polskich taxata, refundere; klacz 
i innych rzeczy restitutionem omnino tenetur; salyam tej protesta- 
cji, tam in toto, quam in minima ejus parte, meliorationem, auctio- 
nem, diminutionem, immutationem, vel per citationem correctionem 
sobie zachowując; a teraźniejsza, aby do ksiąg niniejszych przyjęta i 
zapisana była, taż komparentka mnie, urzędu, prosiła, co i otrzymała 
Teofila Tyszkiewiczowa.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, 
%одъ 1694—1696; листъ 225 на оборотѣ,
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Жалоба отъ имени Овруцкой езуитской коллегіи на козацкаго пол
ковника, Ярему Гладкаго, о томъ, чю козаки полка его собрали отъ крес— 
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наыъ побои, а ихъ женамъ насиліе. 1694 августа 2.

Року тисеча шестъсотъ девятьХесятъ четвертого, месеца авгу
ста второго дня.

На уряде кгродскомъ, въ замву его воролевсвое милости овт 
руцъвомъ, передомною, Яыомъ Песлявомъ, наместнивомъ на тотъ 
часъ нодстароства и реентомъ вгродсвимъ овруцъкимъ и книгами



нинеілними, кгродскими, овруцъкими, comparens personaliter wieleb
ny w Bogu ociec Marcin Borowicz, prokurator Collegium xawerow- 
skicgo, residentiej owruckiej societatis Jesu, imieniem przewielebnego 
w Bogu jego mości xiędza Czechuckiego, rektora ejusdem collegii ac 
residentiae totiusąue communitatis societatis Jesu, yindicując tak 
znacznej desolatiej dobr, Deo et ecclesise dedicowanych, jawnej exvis- 
ceratiej poddanych sui protestantium, magno cum dolore gravique 
cum ąuerela przeciwko panu Jaremie Hładkiemu, pułkownikowi jego 
królewskiej mości zoporozkiemu, Łobodzie, setnikowi, Kołosowi, Drew- 
niańskiemu, atamanowi, pisarzowi i innym kozakom pułku tegoż, 
po imionach i przezwiskach iemu samemu lepiej wiadomym, mani
festował i protestował się o to: iż pomieniony pan Jarema, tak 
wielkich łask i dobrodziejstw od najjaśniejszego króla jegomości, 
pana nam szczęśliwie panującego, ingratus sta wszy się, których abun- 
dantissime in yisceribus regni zażywa, nie dbając nic na wyraźną 
wolą, ordynans у libertatią jaśnie wielmożnego jegomości pana kasz
telana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, wodza swego, 
(którą serio ostrzegł, aby dobra protestantium duchowne ab omni 
exactione et impetitione militari, uciążliwego wybierania boroszna 
immunia et indemnia zostawali i nie inaczej tylko tak, jako swoje 
własne we wszelakiej całości conserwowane byli), his omnibus post- 
positis, extra mentem jaśnie wielmożnego jegomości pana hetmana, 
wodza swego, imo privato ausu suo, sine lege et rege, absolute do- 
minando, omnia sibi licere putando, iż gdy chorągwi ej trzy pancer
nych: jaśnie przewielebnego w Bogu jegomości xiędza Szumlańskiego, 
episkopa lwowskiego, jegomości pana Cetnera, starosty tymbarskie- 
go, jegomości pana Piotra Łaska, starosty dymirskiego, i czwarta 
wołoska jego mości pana Waleryana Błędowskiego, rothmistrza jego 
królewskiej mości, w dobrach niżejmianowanych protestantium, roku 
teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt czwartego, injunio, nie 
mało ustaw od ubogich poddanych, dość zniszczonych, przez całą 
zimę i wiosnę stojąc, wybrawszy, na imprezę wojenną poszli, po 
których odejściu, ciż poddani ejus spei byli, że już nie od kogo 
amplius z wojskowych nie mieli bydź inąuietowani, owszem we wszy - 
skim tuti et securi, aliści pan Jarema we dwie niedzieli, in maiorem 
©ppraessionem, Łohodę, setnika, atamana, pisarza у innych kozakuw



na wioski: Bazar, Kalinówkę Ihnatpole nasławszy, takowe w tych 
dobrach ustawy i boroszna wybrali, hostiliter postępując, niezmier
ne exorbitantie, licentie, yiolentie pełnili: naprzód w wiosce Kalinów
ce od charłaków sześciu i siódmej wdowy wzięli sucharów ćwiartek 
dziesięć, za nie yaloris złotych polskich piętnaście; mąki żytnej 
ćwiartek dziesięć ośmak, ośmaczkę rachując po złotych sześciu, facit 
złotych piętnaście; mąki hreczannej przesiewanej ćwiartek pięć, oś- 
makę rachując po złotych pięć, złotych sześć; jagieł ćwiartek pięć 
ośmak, rachując po złotych dwudziestu, facit złotych dwadzieścia i 
pięć; za sadło dali złotych siedm; soli husek dwieście pięćdziesiąt, 
sto rachując po groszy dwadzieścia cztyry, złotych dwa; woz ze 
wszystkim porządkiem, yaloris złotych dziewięć, za chomąt złotych 
dwa, groszy dwadzieścia cztyry, za kosę złoty jeden, groszy ośmnaś
cie, za siekierę złoty jeden, groszy dwanaście, za rydel groszy dwa
naście, za bukłak do woza groszy piętnaście, na maznicę groszy 
dwanaście, za dziegieć groszy dwadzieścia cztyry, koszul pięć z 
płótna ciękiego, z których mieli bydź namiotki na głowy białogło
wom, to z nich kazali sobie koszule dostatnie szyć, yaloris złotych 
piętnaście, od Jachima koszulę, którą żona na jego uszyła była, a 
że przykrótka była, musiał tenże Jachim temu kozakowi dopłacić 
groszy ośmnaście, ubrania pięć, na pokłony wydali płóciennych (sic) 
złotych pięć, setnikowi nakaźnemu złoty jeden, groszy sześć, atama
nowi groszy ośmnaście, chorążemu złoty jeden, groszy ośmnaście, 
pisarzowi groszy sześć, w jedzeniu wymyślali: w mięsne dni, aby 
koniecznie mięsa i pieczenie były, w ostatku podświnki, byki, owce, 
kury, gęsi rznąć kazali, w postne zaś dni ryby, miod, olej, grzyby 
aby kupowali, ażeby im wszelaki dostatek był, minis et verberibus 
ssevebant, tak dalece, że ubodzy charłacy to wszystko czynić mu-t 
sieli: byki, barany et idem genus, ryby, olej, jako się wyżej pomie- 
niło, kupowali, a jeżeli «który z poddanych protestantium mięsa i 
pieczeni, ut praemissum est, nie kupił, tedy bili, kaleczyli, jakoto: 
Stephan kozak Janczychę wdowę, że pieczeni nie było, dębczakiem 
bił, aż się krew i nosem uszyma rzuciła, od ktorego zbicia bez 
niedziel trzy śmiertelnie chorowała i po dziś dzień znaczną w zdro
wiu swoim czuje imbecillitatem, tegoż dnia musiała zarznąć podświn- 
ków dwa, yaloris złotych cztyry; Paweł zarznął podświnków dwa,



złotych cztery, i owieczkę, yaloris złotych trzy, Stephan także mu
siał zarznąć byka, yaloris złotych dwanaście*, bo mie miał czego in-* 
szego; Lawryn podświnków dwa, złotych cztyry, Semen* musiał zarż
nąć owieczkę od jagnięcia, złotych trzy, podświnkow trzy, złotych 
sześć, Jachim podświnków trzy, złotych sześć, Jacko* owieczkę od 
jagniąt, złotych trzy i podświnka jednego, złotych dwa, kary wszy
stkie z wioski wyrżnęli, na chowanie sobie nic nie zostawili, za pod- 
wodę dali złotych dwadzieścia, Semenowi konia, kosztującego zło
tych sześćdziesiąt, wzięli, któremu potym dali złotych trzydzieściei 
to z temi pieniędzmi, któryGh nikt brać nie chce, owo zgoła nędz
nych charłaków ad eztremam przywiodszy egestatem, mianowicie 
pomieniony pan Jarema ipso motu, scitu, informatione et missu (nie 
dbając nic i na copią listu od urodzonego jego mości pana Balcera; 
z Godzimirza Wilgi, regimentarZa, do siebie pisanego, z którą copią 
comparens posłał był urodzonego pana Mikołaja Szczygielskiego, 
dozorcę wszystkich wiosek protestantium, aby dobra ich żadnemi 
borosznami nie byli aggrawowane, ale wolne, według libertacyej jaśnie 
wielmożnego jegomości pana hetmana, zostawali) miasto się uhamo- 
wania, tegoż pana Szczygielskiego zbesztawszy, bić onego porywając 
się, i pomienionej copiej listu jemu nie oddał, ale jeszcze gorszym 
się stawszy, większe exorbitantie i yiolentie setnikowi i kozakom 
swoim w wioskach querulantium czynić kazał, jakoż jnssus jego 
exequendo, dobra protestantium funditus przez ludzie swoje depo- 
pulavit; z tej wioski Kalinówki, za wybrane zboże, różne leguminy, 
boroszna et parata pecunia, jako się wyżej opisało, summa genera
lia* eficit złotych polskich dwieście czterdzieście i trzy, groszy pięt
naście; w Bazarze na części protestantium* od chłopów sześciu i wdo- 
,wy siódmej wzięli boroszna na trzech- kozaków: sucharów ćwiartek 
sześć, złotych dziewięć, mąki żytnej ćwiartek sześć, złotych dzie
więć, mąki hreczannej ćwiartek trzy, złotych sześć, jagieł ćwiartek 
trzy,- złotych piętnaście, na sadło dali złotych dziesięć, woz dali- ze 
wszystkie, valoris złotych dziesięć, za chomąt złotych cztyry, za 
kosę złotych dwa, groszy ośmnaście*, za siekierę złoty jeden groszy 
sześć, za świder groszy dwanaście; po* staremu drugi* świder u gos
podarza wzięli, yaloris groszy dwanaście, za dłuto groszy dwanaśeia, 
za rydel groszy piętnaście, za dziegieć groszy ośmnaście, za bukłak



groszy dwanaście, za proch złotych trzy, groszy ośmnaście; similiter 
jako w Kalinówce w wiktowaniu siebie wymyślali: podświnki, byki, 
owce et id genuś rznąć kazali, mięsa kapować musieli, także w post 
ryby, olej; Prokop Jaroszenko zarznął podświnków cztyry, złotych 
ośm, .Jarko podświnków cztyry, złotych ośm; Pasiuczyna, wdowa* 
uboga, podświnków dwa, złotych cztyry; Hryszko podświnków dwa, 
złotych Cztyry; Waśko podświnków dwa, złotych cztyry; na pokło
ny panu Jaremie, pułkownikowi, złotych cztyry, pisarzowi złotych 
dwa, setnikowi Łobodzie złotych cztyry, groszy ośmnaście; podwodę 
wzięli z wielkim ciężarem, aż do Berdyczowa, mil sam i tam czter
dzieści i dwie, tak dalece, że ubodzy chłopi, głodem zmorzeni, led
wo co żywe do chat swoich powrócili, także 'konie barzo nędzne, 
tylko co skura na nich, zaledwo przygnali, że i sami, choremi bę
dąc, ani panom swoim, protestantom, żadnej pańszczyzny, robocizny 
odbywać, ani też samym sobie żadnej pomocy czynić nie mogli dla 
znędznionych koni. Z Bazaru summa totalis computat złotych polskich 
sto dwanaście у groszy dwadzieścia jeden; ad extremum kozaków 
dwa ze wsi Waśkowicz, na podwodzie wioski Ihnatpola przyjechaw
szy, у do dworku tamecznego, w którym mieszka Jan Moszkowski, 
a jego w domu niezastali, do chałupy Chwedora niemego, człowieka 
wielce ubogiego, o chlebie у wikcie protestautium żyjącego, przyszed- 
szy, zastawszy samego, dziecie maleńkie na ręku trzymającego, i żo
nę jego, w tym czasie zaraz uczyniwszy krzyk, hałas у tumult, po
mienionego Chwedora z chałupy, minis et yerberibus saeviendo, wy
pędzili, a sami, quod expiandum et Deo detestabile, przerzeczonej 
białogłowej, znęcając у okrutnie pastwiąc się nad nią, gębę zatyka
jąc, żeby gwałtu nie wołała, ѵіш inferebant, a gdy pomieniony niemy 
Chwedor, chyłkiem pod okno przyszedszy, postrzegł gwałt żony 
swej, tedy jeden z nich, muszkiet porwawszy, z tegoż okna w pier
si mierzył; у tak, nie mając nizkąd subpetias, bo pustynia у ludzi 
mało było, praetremore et horrore, z diecięciem maleńkim, które 
ad ubera matki było, nie wiedzieć gdzie zabiegł; żenie zaś jego* 
ipsa re et de facto, vim intulerunt. Post quod peractum, ztamtąd 
dalej odjechali, po której yiólentiej u tegoż Chwedora niemego wo
łów dwa, jednego protestantium, a drugiego, tegoż niemego, nago* 
niwszy na dobrowolnej drodze, gwałtownie wzięli у aż do wsi Did-



kowiec zaprowadzili, o którym odjęciu wołów dowiedziawszy się 
szlachetny Jan Moszkowski, woźny, we wsi Ihnatpolu, we dworku 
protestantium mieszkający, imieniem panów swoich upraszał o przy* 
wrócenie pomienionych wołów, krorzy zaledwie przywrócili jednego, 
a pomienionego niemego, bez niedziel trzy u siebie trzymając, za 
wielką proźbą, na wychodzie, już bardzo zchudzonogo, we wsi Żere- 
wie, jadąc, porzucili, Z wioski Lubarki. od osadczego у poddanych 
dwóch pomieniony Łoboda, setnik, nasławszy jednego kozaka, takowe 
kazał dawać boroszno, który wybrał: sucharów ćwiartek dwie, yalo
ris złotych trzy; mąki żytnej ćwiartek dwie, złotych trzy; jagieł ćwiar
tek pięć, złotych dwadzieścia pięć; mąki hreczannej ćwiartek, zło
tych cztyry; na sadło złotych trzy, za chomąt złotych trzy, za 
chust parę złotych cztyry, na pokłon Kołosowi atamanowi wydali 
złoty jeden, groszy dwadzieścia cztyry, temuż Łobodzie setnikowi 
złotych trzy, groszy sześć; tenże setnik przy wybieraniu boroszna 
roboczemu Prokopowi klacz wziąć kazał, którą przez trzy niedziele, 
gdzie im potrzeba było, harcując, zchudzoną, nędzną, ledwo co żywą, 
nazad przywrócić kazał. Postremo wyszpomieniony setnik Łoboda, 
bez dania żadnej okazy ej, kiedy Cbwedor, osadca pomienionej wioski 
Lubarki, venerandi gratia do niego przyszedł у pokłon, lubo by nie 
należał, położył; tedy paiwo praetio nie ukontentowawszy się, nie- 
miełosierdnie obuchem zbił, razów nie mało pozadawał, rękę prawą 
z naruszeniem kości przetrącił y, gdyby fuga saluti non consuleret, 
pewnieby onego vita priyaret; na ostatek tejże setni Lobody z wioski 
Jhnatowki kozakom wydali boroszna: sucharów ćwiartek cztyry, zło
tych sześć; mąki żytniej ćwiartek cztery, złotych sześć; mąki żytniej 
ćwiartek cztery, złotych sześć; jagieł ćwiartek dwie, złotych dziesięć; 
mąki hreczanej ćwiartek dwie, złotych cztery; soli husek sto, gro
szy dwadzieścia cztyry; z obudwuch wiosek: Lubarki у Jhnatowki 
efficit summa złotych polskich siedmdziesiąt у sześć у groszy dwa* 
dzieścia cztyry; ze wszystkish zaś wiosek, in unum computando, sum
ma generalis facit, excepto wiktowania у wzięcia robocizny, złotych 
polskich cztyrysta trzydzieści i trzy; co że contra omne fas stało 
się i dzieje, i żeby authoritas jaśnie wielmożnego jegomości pana kasz
telana krakowskego, hetmana i wodza, niemniej iegomości pana re- 
gimentarza dispozitio nie byli postposita, niemniej perpetratnm om



nibus aboininabile, prawem bożym, pospolitym, i wojskowym zakazane, 
scelestissimum facinus (które coelitus vindictam clamat) nie było 
impunitum, przeto do sądu wojskowego należytego modernus com- 
parens udawszy się, deklaruje, że przerzeczouy jegomość xiądz 
rector cum conventu suo, tak o wybrane boroszna, gotowe pieniądze 
i różne zboża, niemniej i o violentię; z pomienionym panem Jaremą, 
pułkownikiem jego krulewskiej mości wojska zaporozkiego, tych 
wszystkich, wyżej mianowanych, transactii pryncypałem i motorem, 
setnikiem, atamanami i wszystką czernią jego prawnie czynić będzie, 
praemissaąue omnia vindicabit, salvam ejusdem protestationis, tam 
in toto, quam in parte melioratione, auctione, immutatione vel per 
citationem correctione. In verificationem wyżej opisanych violentii, 
wybranego boroszna, tenże comparens stawił urodzonego Mikołaja 
Szczygielskiego, dozorcę wiosek protestantium, z wioski Bazaru—Pro* 
кора Jaroszenka, z wioski Kalinówki—Pawła Łytczenka, ad compro- 
bationem juratoriam, którzy, personaliter stanowszy, prosili mnie, 
urzędu, o wydanie sobie rothy juramentu; a tak, za wydaną, flexis 
ad imaginem crucifixi Jesu Christi genibus, jurament w te wykonali 
słowa: Ja, Mikołaj, i my, Prokop i Paweł, przysięgamy panu Bogu 
wszechmogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, na tym, jako te, wy
żej pomienione, wybrane boroszna, rożne zboża, leguminy, gotowe 
pieniądze z wioski Kalinówki, części Bazaru, Ihnatówki i Lubarki, 
dóbr państwa naszego, od пае i sąsiadów naszych są istotnie wyda
ne, jako też i w wiosce Ihnatpolu Fedora niemego żonie przek dwóch 
kozaków pana Jaremy, przy tumultnym napadnieniu chaty, jawna i 
prawdziwa popełniona jest wiolentia, jego samego, dziecie na ręku 
trzymającego, z chałupy, muszkietem szturchając, precz wypędzili, 
a potym, jako się wyżej pomieniło, z muszkietu do piersi mierzyli i 
niewiedzieć go gdzie zapędzili, na czym jako sprawiedliwie przysię
gamy, tak nam panie Boże dopomoż i niewinna męka Chrystusa 
pana; post quod peractum, tak protestans swojej protestaciej, jako 
też jurantes wykonanej przysięgi mnie, urzędu, prosili actis prsesen- 
tibus connotari; co i otrzymali. Marcin Borowicz societatis Jesu m. p.

Kuma гродская овруцкая, записовая и поточная, Л? 3318, 
годъ 1694—1696; листъ 370.



Жалоба управляющего Чернобыльскимъ имѣніемъ, дворянина Григо - 
рія Польчевскаго, на козацкаго полковника, Ярену Гладкаго о томъ, что 
козаки его полка собрали контрибуцію съ крестіянъ Чернобыльской во
лости, крестіянъ били и крестіянокъ насиловали. Факты эти подтвержда
ются присягою крестіяаъ. 1694. Августа 20.

Рову тисеча шестсотъ девятьдесятъ четвертого, месеца августа 
двадцатого дня.

. На уряде вгродсвомъ, въ замву его воролевсвое милости ов- 
руцвомъ, передом ною, Лномъ Явубовсвимъ, наместникомъ вгрод- 
вимъ подстароства овруцвого и внигами нинешниыи, кгродсвимц, 
овруцъкими, comparens personaliter urodzony jegomość pan Grzegorz 
Polczewski, administrator włości Czarnobylskiej, dóbr dziedzicznych 
jaśnie wielmożnego jego mość pana Kazimierza Władysława Sapiehy, 
kasztelana trockiego, starosty brzeskiego, vindicując znacznych krzywd, 
szkód, oppraessii, yiolentii et. extra prseceptum divinum zakazanych 
licentii i exorbitantii, nomine tegoż jaśnie wielmożnego jegomości 
pana swego, solennissime przeciwko panu Jaremie Hładkiemu, puł
kownikowi jego królewskiej mości wojsk zaporozkich i wszystkim 
ludziom pułku jego, pod dispositią >i rządem będącym, lepiej po 
imionach i przezwiskach sobie wiadomym, providendo omnimodae 
eorundem bonorum terrestrium, nobilitarium, sancito regni et tot 
constitutionibus firmatae et serio de immunitatibus dobr ziemskich, 
szlacheckich descriptse indemnitati, opowiadając urzędowi niniejszemu, 
manifestował i protestował się o to: iż przerzeczony pan Jarema, tot 
gratiarum et gratitudinum będąc plenus od najjaśniejszego króla 
jegomości, pana miłościwego, wprzód mimo wyraźną wolą i ordynans



ж
jaśnie wielmożnego jegomości pana kasztelana krakowskiego, hetmana 
wielkiego koronnego, wodza swego, postposita authoritate et potestate 
ejns (a quo omnis dependet ordinatio et cui specialis od ludzi rycer
skich observari powinien respectus), powtórnie przeciwko woli i ordy- 
nansowi urodzonego jegomości pana Balcera z Godzimirza Wilgi, od 
tego jaśnie wielmożnego jegomości pana hetmana wielkiego koronnego 
nad pewną partią wojsk jego królewskiej mości koronnych у koza
ckich, w Polesiu wojewodstwa kijowskiego consistentią zimową col- 
locowanemi, regimentarza, mającego praesentia et tot admonitionibus, 
ut se modeste gerat et secundum instituta, sibi tradita, we wszy- 
skim się conserwoWał, przestrzegającego, ingratus zostawszy benefi- 
ciornm sacrae regiae majestatis, a prawie intro in patria hostis, nie 
mając sobie ni od kogo pozwoloną consistentią, tumultuaria mann ze 
dwoma setniami wszedszy, у chorągwie koronne rugowawszy, a nie 
mając żadnego względu na rninę miasta у włości Czarnobylskiej, 
przez locatią zimową dwadziestu kilka chorągwi poniesioną, w ro
ku teraźniejszym, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt czwartym, dnia 
dziewiętnastego maii, ludzi swoich w tejże włości gwałtem rozłożył, 
aż do wyścia z tejże consistentiej, do dnia trzynastego Julii, persisten- 
do, wprzód przeciwko Bogu, przykazaniu jego у prawu pospolitemu, 
absolutum prawie, sine lege et rege, usuprowawszy sobie dominium 
et omnia sibi licere putando, ad criminales actus et yiolentias udał 
się; gdy setni Matwija, w Korohodzie stojącej, assawuła1 у pisarz, 
lepiej jemu po imionach у przezwiskach wiadomi, w jednej. gospo
dzie insimul stojąc, ad effrenataslicentiarum scorias (sic) resolwowawszy 
się у kazawszy sobie, aby omnino gospodynie a nie gospodarze do 
gospod ich im jeść nosili ,gdy Lucia Truchanenka żona, nic takiego 
na siebie nie spodziewając się, у będąc praegnans, jeść onym przy
niosła, przepomniawszy bojaźni bożej, oną gwałtem porwali et vim 
intulerunt, jakoż, skoro wyszła z ich ręku, nie doszedszy do domu? 
abortum passa. Denuo assawuł pułkowy, Perebynos, sub praeteztu 
karania swawolnych, zjachawszy z miasteczka iwankowa do miasta 
Cżarnobyla, po wsiach jeżdżąc, pieniędzmi wybrał złotych polskich 
cztyrdzieści, ode wsi do wisi z kozakami, a potym, upiwszy się, do 
Wsi Kopaczów gdy przyjechał, niewiastę Katarzynę Ochrymowę* 
kazawszy czterem kozakom, bo ullatenus pozwolić nie chciała Ьепеѵо^



le, trzymać, sam niecnotę et viotentiam onej popełnił; a gdy taż 
opressa, deplorabat conjugalis foederis sni casum, tenże, nefandi 
criminis reus, minis et yerberibns saeviebat post factum perpetra- 
tum, formalibus dixit: «milcz, niepowiadaj nie cnoto!» Insze exces- 
sus, auditu aurium honestarum indignos, explebant, molestias va- 
rias inferebant, kiedy który jakowego dnia nie jadł u gospodarza, 
od każdego gospodarza seorsive po szahu, drudzy po groszy dwana- 
stu injuriosissime et aggrayatorie brali, cujus exactionis efficit 
summa sto dwadzieścia złotych polskich ad minimum, excepto wy- 
kupowania koniej у bydła swego, bo choć żadnej potrzeby nie było, 
kazawszy podwodę nagotować, że tam a tam ma jechać, sam w 
karczmie zasiadszy pić, gospodarza z bydłem darmo wodząc, co się 
у zrachować nie może; owo zgoła, co jeno mogła inventia, złość у 
natura kozacka excogitare in oppressionem ludzi ubogich, wszystko 
było licitnm; у gdy protestans toties ąuerimonie swoje przed pomie- 
nionym panem Jaremą, pułkownikiem wnosił, tedy wszyscy obwinie
ni: czerń у setnia jego kozacka, obyiando mało suo, jawną odpo
wiedź na zdrowie, życie у substantią jego czynili; promulgando haec 
verba: «nechaj Lachy znajut kozakiw*; od przejeżdżających kupców, 
tak zadnieprskich, jako у protestantis, myta po złotych sześć, od 
innych po złotych trzy, jako gdzie mogli wydrzeć, na setnika brali, 
przez co szlak у gościniec popsowali у kupiec się odraził; bo kup
cy o mil dziesięć objeżdżać musieli; jakoż kupców jaśniewielmożnego 
jegomości pana kasztelana krakowskiego z miasta Ostroga, na kilka
naście złotych od nich wydarszy, oktrutnie obuchami zbili; z miasta 
Czarnobyla u Waśka Lobaczenka, drugiego Petra koni dwoje, yalo
ris złotych sto, wzięli; post has yiolentias, damna, injurias et ango- 
res takową u mieszczan czarnobylskich i chłopów, do tejże włości 
należących, dość zniszczonych, a prawie ad extremam przywiedzio
nych egestatem, tę niesłuszną i gwałtowną boroszna swego wybrali 
ąuantitatem: naprzód z miasta Czarnobyla na pana pułkownika pok
łonami, jesiotrami, piwem, gorzałką, które do Iwankowa posyłali, 
wydali złotych polskich siedmdziesiąt i sześć; ze wsi Korohoda na 
kozakow dziewięciu, według ustawy, boroszno wydali, pieniędzmi 
panu pułkownikowi złotych cztyry, setnikowi złotych trzy, atamanowi 
złotych trzydzieści, assawule pułkowemu, Perebinosowi, złotych dwa,



chorążemu złotych trzydzieści sześć, na wychodzie z każdego dymu 
pieniędzmi brali po groszy sześć—złotych szesnaście, napili rożnemi 
czasy złotych dwanaście, na boty złotych dwadzieścia siedm, na 
chusty złotych czterdzieście i pięć; in summa w tejże wsi Koroho- 
dzie wzięli złotych polskich dwieście czterdzieści i dwa i groszy dzie
więć; w tejże wsi wojlowi sam assawuła rękę obuchem wybił; osob
liwie: za wozy dwa, chomąt,kosę, siekirę, zastup wydali złotych 
szesnaście, groszy ośmnaście, z wiosek Zalesia, Haponowicz, Czere- 
waczów i Zapola na kozaków sześć zbożem wydali i boroszno wed
ług ustawy, a za chusty, boty, wozy, chomąty, masło, syry, dzie
gieć, rydle i na pokłony pieniędzmi dali złotych dwieście piętnaście; 
z wiosek Teremiec i Ładyżyc na kozakow pułtora, za woz, chomąt, 
pieniędzmi—złotych dwadzieścia; za sadło pieniędzmi złotych pięć i 
groszy czternaście, pokłonu atamanowi i chorążemu złotych pięć, 
napili gorzałkę ataman z kozakami złotych ośm, tak tej setni, jako 
i Kaznodziejowej, gdy jachali do wioski Czykołowicz; oprocz ryb, 
co jedli, pili, in summa w tej wiosce exegerunt piędziesiąt у trzy 
złotych polskich i groszy trzy; w wiosce Teremcach wójta teremec- 
kiego zbito; z wiosek Rozjeżdżej i Żołnierzowki na kozaków puł- 
czwarta ustawę wydali, na bóty i na pokłony złotych czterdzieści, 
oprocz chust, za wóz złotych pięć, chomąt złoty jeden, groszy czter
naście, siekirę złoty jeden, kosę złoty jeden, groszy czternaście, ma
sła garcy dwa złotych cztyry; syrów. trzydzieści, złotych sześć; na 
Perebinosa osobliwie za masło pieniędzmi brali, masłem i syrem z 
dymu złotych dwanaście; in summa czyni sto trzydzieści dziewięć 
złotych polskich. Z wioski Kopaczów na kozaków pięciu ustawę 
wydali: na pokłony szesnaście, na bóty i chusty złotych trzydzieści, 
za woz złotych czternaście, za kosę i dziegieć, siekirę złotych pięć, 
groszy dwanaście, na gorzałkę złotych trzy, groszy sześć, za pod- 
wodę złotych dwadzieścia i pięć, masła garcy dwa, złotych cztyry, 
syrow piędziesiąt złotych siedm, na proch złotych cztyry; in summa 
złotych polskich sto ośmdziesiąt i pięć i groszy trzy, z wiosek Kras
nego, Maszowa, Skrzypków na kozaków dwóch boroszno wydali, za 
bóty, woz, chomąt i na pokłony złotych czterdzieści, konia wzięli z 
wioski Krasnego, yaloris złotych piędziesiąt, na chusty złotych dzie
sięć. In summa efficit z tych wiosek sto dwadzieścia dziewięć złotych



гое
polskich; z wioski Semichodów i Bobrówki na kozaka jednego za 
boroszno pieniędzmi złotych piętnaście, zś kroz, choihąt, siekirę i 
kósę złotych ośm, za chusty złotych pięć, ża bóty złotych trzy, na 
pokłony złotych trzy. Z tych wiosek in suinma wynosi złotych pol
skich trzydzieści i siedm i grośzy piętnaście; z wioski Opaczycz na 
kozaków pułtora, boroszna podług ustawy Wybrali: na chusty, buty, 
za koła, chomąt -złotych czternaście, nś pokłon setnikowi groszy 
dwanaście, masła kwart trzy złoty jeden, groszy piętnaście; syrow 
ośmnaście złotych trzy groszy ośmnaście; in summa wynosi złotych 
polskich czterdzieści i grosźy dwadzieścia ośm; z wiosek Sokołowicz, 
Terephów i Karpiłowki na kozaka jednego ustawę wybrali: za bóty, 
wóż złotych szesnaście, masła garniec złotych dwa, miodu kwart 
dwie złoty jeden, syrów siedm złoty jeden, groszy dwanaście, za 
chusty złotych trzy; in summa złotych polskich trzydzieści i siedm 
i groszy dwanaście; z Towstego Łasa i Słobody na kozakow dwóch 
i Chomąt złotych dźiesięć, za woz złotych siedm, za sadło złotych 
Cztyry, insuper nad ustawę syrow trzydzieści, z dymów piętnastu 
złotych sześć, masła kwart sześć złotych trzy, na pokłony starszyz- 
nie złotych czterdzieście, za świdry, dłota, siekirę, rydle i z tym, 
co na bóty i chusty dali, i za woz drugi, co gwałtem wzięli, zło
tych sześć; in summa czyni złotych polskich tysiąc pięćset dziewięć
dziesiąt i groszy cztyry. Przez który takowy swoj gwałtowny, nie 
potściwy, niesłuszny, Bogu obmierzły uczynek pomieniony pan Jare
ma z ludźmi swemi prawo Boskie i artykuły wojskowe violavit-; 
Witiy, pro ąualitate facti et excessus, na osobę i dobra swoje gene- 
raliter wszystkie także zasługi libere zawzioł, salvam tej protesta
tiej, tam in toto, quam in minima parte, si necessitas juris etpo- 
stnlaverit, jaśnie wielmożnemu jegomości panu kasztelanowi trockie
mu zostawiwszy meliorationem, auctionem, diminutionem, immutatio- 
nem, vel per citationem correctionem, in verificationem praemisso- 
rum perpetratarum violentiarum, criminosorum actuum et damno- 
rum in praetactis bonis illatorum, tenże comparens stawił ad com- 
probationem juratoriam: z miasta Czarnobyla sławetnego Iwana Po- 
lesieczę, ze wsi Eorohoda Matwieja wójta, którzy, personaliter sta- 
nowszy, za wydaniem sobie lothy juramentu odemnie, urzędu, flexis 
ad imaginetn ćfucifixi Jesu Christi genibus, w te słowa swoje wyko-



nali przysięgę. My, Iwan i Matwiej, przysięgamy panu Bogu wszech
mogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, na tym, jako wysz opisane 
czasu i sposobem, roku, miesięcy i dni w protestatiej, popełnione 
gwałty, zabory, szkody, krzywdy i uciemiężenia prźez pana Jaremę, 
pułkownika, i ludzi pułku jego w pomienionej włości Czamobylskiej, 
dobrach jaśnie wielmożuego jegomości pana Sapiehy, kasztelana troc
kiego, nam i sąsiadom naszym prawdziwie są stałe i istotnie poczy
nione, na czym, jako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie Bo
że dopomoż i niewinna męka Chrystusa pana. Post quod prsestitum 
prosili, tak protestans o przyjęcie i do act zapisanie swojej protesta
tiej, jako też et explentes juramentum swojej wykonanej przysięgi 
ąctis praesentibus connotari; co i otrzymali. Grzegorz Polczewski, 
administrator czarnobylski m. p.

Книга гродская овруцкая, запиеовая и поточная, № 3218, 
годъ 1694—1696; листъ 288.

х е ш .
Жалоба дворянина Андрея Матіяшкевича на кіевскаго мечника, Павла 

Тринольскаго, о томъ, что, съ его вѣдома, выкочены были изъ села Ма- 
тіяшкевича, Копищъ, въ село Тринольскаго—Клочки крестіяие: Моисей, 
Мартыиъ и Василь, которые потомъ съ козаками Палъя нападали на Ма- 
тіяшкевича и родныхъ его, грабили ихъ и били. 1694. Августа 23.

Року тисеча шестсотъ девятьдесятъ четвертого, меседа августа 
двадцать третего дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Якубовсдимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства рвруцъкого u книгами нынешними, кгродскими, 
овруцъкими, stanowszy oczewiście urodzony jegomość pan Andrzej 
Matiaskiewicz, swym i urodzonej jejmość paniej Maryanny Wy ho w • 
skiego, primi voti Bazylowej Sokołowskiej, secundi ad praesens 
Andrzejowcj Matiaskiewieżowej, małżonki swej imieniem, dobr i 
wsi Kopiszcz, ąuondam ab antiąuo Wyhowa, w wojewodstwię kijow
skim, a powiecie owruckim leżącej, jure liquido et legitimo posse-



зов
sor, żałośnie przeciwko urodzonemu jegomości panu Pawłowi Try- 
polskiemu, miecznikowi kijowskiemu, dobr pewnej części wsi Kłocz- 
ków, w tymże wojewodstwie i powiecie leżącej, dziedzicowi, tu
dzież przeciwko urodzonemu panu Janowi Wolskiemu, pod starości emu 
dóbr jegomości, niżej mianowanych wszystkich transaktij pryncypa- 
łowi, manifestował i protestował się o to, iż roboczy Mojsiej, ojciec, 
ze dwoma synami: Martyuem i Wasilem, z starodawna dziedziczni, 
starożytni, pomienienej wsi Kopiszcz poddani, niewiedzieć'quo spiritu, ale 
znać z wiadomością i informatią wyszspomnianego jegomości pana 
Trypolskiego, obwinionego, do wsi Kłoczkow, części i possessyej 
dziedzicznej jegomości, roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt wtórego 
wykocony został, od którego poddanego należyta bez te wszystkie 
lata powinna była iść robocizna i intrata, który, mając już napięte 
rzeczy i samego siebie z żoną, dziećmi i chudobą swoją, na deter
minowane miejsce, do mianowanej wsi Kłoczków, przeniósł się, 
wszystkie swoje z otczyny pszczoły powydzirawsży, barci dwadzieś
cia sześć, na swoj własny pożytek obrócił, za które robociznę i po
winność jego za wspomnione lata przychodzi ad minimum protestanti 
summa cztyry sta pięćdziesiąt złotych polskich, względem zaś powy- 
dziranych pszczół, efficit summa dwieście sześćdziesiąt złotych pol
skich, insuper Martyn, starszy syn jego, zostając z kozakami pułku 
Palija a setni Daryenkowej, nietylko że roku przeszłego», tysiąc sześć 
set dziewiędziesiąt trzeciego, po narodzeniu Christusa pana ruskim, 
we młynie iskoroskim, przy bytności nie mała ludzi, urodzoną jej
mość panią Maryannę Synhajewskiego Janową Wyhowską, bratową 
żony comparentis, zelżywszy, zesromociwszy, prawie z błotem zmie
szawszy, klacz cisawą, yaloris złotych czterdzieści monety polskiej, 
in vim niesłusznego grabieżu sobie appropriavit; powtórnie tegóż 
roku, przed świętem Świętej Trójcy ritus graeci, z kozakami tejże 
sotni Daryenkowej, pułku Paliowego, naszedszy z kupą nie małą 
na dom urodzonego jegomości pana Jana Sokołowskiego, pasierzba 
ąnaerulantis, w niebytności samego jegomości pana Sokołowskiego, samą 
jej mość panią Apołonią Sokołowską, małżonkę jegomości, bez żadne
go respektu stanu szlacheckiego у płci mdłej białogłowskiej, obucha
mi, rurami, stusami et id genus zbiwszy, rucznicę, yaloris złotych 
dwadzieścia wzioł у onej nie przywrócił, ad extremum roku terazniej-



szego, tysiąc sześćset dziewiędziesiąt czwartego, dnia szesnastego 
augusti, podczas jarmarku na świętego Spasa ruskiego, w mieście 
. starych Narodyczach, snać z instinctu, wiadomości tak samego jego
mości pana Pawła Trypolskiego, jako też pana Jana Wolskiego, 
mniejszej—Chajczy у innych attinentii, do tych że dóbr należących, 
zawiadowcy, na który jarmark gdy przybyła małżonka protestantis, 
quaeque necessaria pacatissime sprawowała z wyszmianowaną jejmość 
panią Sokołowską, którą jejmość panią Sokołowską, nie wiedzieć 
dla jakiego praetextu, pomieniony obwiniony Mojsiej z synami swemi, 
uczynku owego wszystkiego pryncypał, pod sam jarmark w mieście 
Narodyczach starym, klacz gwałtem biorąc, grabił, której klaczy 
gdy małżonka comparentis dać у brać sobie recusabat, tedy onę, pro 
libitu suo lżąc, sromocąc, rurami, stusami у pięściami zbili у razów 
nie mało sinich, spuchłych, krwią ociekłych nazadawąli; z których 
poddanych gdy protestans tegoż roku у miesiąca, dnia dwudziestego, 
przyjechawszy do wsi Kłoczków, requirował sprawiedliwości u po- 
mienionego pana Jana Wolskiego, podstarościego jegomości, miasto 
tedy uczynienia z wyszpomienionych chłopów a poddanych własnych 
protestantów sprawiedliwości, confusią nakarmiwszy, na większy dis- 
honor у ruinę klacz siwą, własną obżałowanego z kulbaką, wojłokiem 
у uzdeczką, wszystko valoris złotych sto, in vim niesłusznego, nie
prawnego у gwałtownego grabieżu, łupu et praedae, nic sobie nie 
będąc winnemu, wziąwszy, do tych czas nie oddaje у oddać żadną 
miarą nie chce у tejże klaczy, niewinnie wziętej, ut norma et praxis 
juris każe, iu triduo w grodzie nie praesentował, owszem jeszcze na 
zdrowie, życie у substantią obojga protestantów pałam et privatim 
diffidat, dla których odpowiedzi modernus comparens z małżonką 
swą salutis et vitac suae tutus et securus bydż nie może, ale na 
zawsze, ubivis locorum periclitari musi; woźny zaś żaden, ob metum, 
horrorem et tremorem jegomości pana Trypolskiego, żadną miarą 
jechać na oglądanie pomienionych zadanych razów, jako też у na 
arestowanie wspomnionych własnych poddanych protestanta, exorbi- 
tantów, nie chciał, dla czego у relatia obductiej у areszt w grodzie 
zeznane bydź nie mogły; przez który takowy swój niesłuszny у gwał
towny proceder, tak sam jegomość pan Trypolski, miecznik kijowski, 
tej trantactiej forti tum instinctu suo reus, jako też у pan Jan Wol-



skij- podstarości jegomości, ipso facto et re principalis (ktorego pana 
Wolskiego, jako też у roboczego Mojsieja, z synami wykoconego, 
extraditio et statnitio omnino urgetur) prawo pospolite violarunt, 
winy, pro qualite facti et exeessus, libere succubuerunt, salvam jednak 
tąjże protestatiej swojej zostawiwszy sobie meliorationem, auctionem, 
diminutionem, immutationem, vel par citationem correctionem; a te
raźniejsza, aby do xiąg mniejszych przyjęta i zapisana była, tenże 
comparens mnie, urzędu, prosił; со у otrzymał.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, годъ 
1694—1696; листъ 294,

Х С ІѴ .

Жалоба Францисканскаго монаха, Лаврентія Пекарскаго, на козацка
го полковника Искру о томъ, что козаки изъ его полка разорили совер
шенно контрибуціями крестіянина Пекарскаго, Василія Коржа; послѣдній 
подтверждаетъ это присягою, 1684 Августа 26.

Року тысяча шестсотъ девятьдесятъ четвертого, месеца авгу
ста двадцать шестого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруц- 
комъ, передомною, ЯномъЯвубовскимъ, наместникомъ кгродскимъ под
староства овруцкого и книгами нынешнеми, кгродсвими, овруцвими 
comparens personaliter przewielebny w Bogu jegomość xiądz Wawrzy-, 
niec Piekarski, ordinis sancti Francisoi minorum comrentu, wiosk, 
Ko^uchowki, w wojewodstwie kijowskim a powiecie owruckim leżąceji 
dziedzic, vindicując znacznego zniszczenia у przez niezwyczajne, nie
słusznie wybrane boroszna ad extremam przyprowadzenia eges- 
tatem poddanego swego, niżej exprimowanego, solennissime gravique 
cum querela przeciwko panu Iskrze, pułkownikowi jego królew
skiej mości wojsk zaporozskich, z którego wiadomością у rozkaza
niem, uciążliwą boroszna exactią, poddany protestantis jest zgruntu 
zrujnowany, także setnikom jego: Odyócowi у Karpowi, rz pod któ
rego pułku у ichże setni kozacy, roku blisko przeszłego, tysiąc sześć
set dziewię<J?iesiąt trzeciego, mensibus octobris, novembris et decem-



bris, zimową stanowszy consistentią, jeden drugiemu podając, siedmio
ro boroszna wybrali, manifestował у protestował się o to: iż pomie- 
niony pan Iskra, pułkownik, z setnikami у czernią swą kozacką, 
mimo wyraźną wolą у ordynans jaźnie wielmożnego jego mości pana 
kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, wodza swe
go, powagę у władzę jegomości hetmańską postppnowawszy, także 
też mimo wiadomość urodzonego jegomości pana Balcera z Godzimi^ 
rza Wilgi, regiraentarza pewnej partiej wojsk tak koronnych, jakó 
też у zaporożskich jego królewskiej mości, pod ktorego komendą у 
teraźniejszy obwiniony, pan Iskra, z wojskiem swym zostawał, dispo- 
sitione ejus floctipensa, omnia Sibi licere putando, miasto jednegó 
boroszna, oppressive et iąjuriose ezegerunt, gdy przerzeczony 
Wasyl Korż, wprzód jednemu kozakowi z pułku wspomionego obwi
nionego, a setni pana Odyńca, pierwsze takowe wydał boroszno, to 
jest: sucharów puł ośmaki, yaloris złotych trzy, mąki żytnej puł 
ośmaki złotych trzy, mąki pszennej ezwiartkę ‘złotych trzy, mąki 
hreczannej ezwiartkę złoty jeden, groszy pół osma, jagieł ezwiartkę 
złotych pięć, za dwanaście funtów słoniny złotych dwa, soli husek 
piędziesiąt groszy dwanaście, grzyby złotych dwa, gotowych pienię
dzy złotych pięć; drugi kozak tegoż pułku a setni Earpowej tako- 
weż boroszno (ut Supra scriptum est) extorsit у na woż dał goto
wych pieniędzy złotycli pięć, insuper pięcioro bóroszna, z pod tegoż 
pułku у setni kozakom, mniejsze, cum Summa chodoby swojej exvi- 
sceratione у domostwa destitutione, mihis et yerberibus będąc соШ- 
pulsus, nolens yolens, vi prawie coactus, extradere musiał, excepto 
bez całe stanowisko rożną leguminą y, co dom miał, wiktowania, 
gorzałki dla nich nad zamiar kupowania ѵ podwod brania, wynosi 
in summa złotych polskich sto dwadzieścia, przez które extorsie mia
nowany Wasil Korż, nie mając czego się iąć, za czym żyć у czym 
robić, emendicatis prawie żyjąc suffragiis, derelictis propriis laribus, 
precz iść myśli; ąuerulans zaś, ob ad nihilum reductionem poddane
go swego, niemałę, futuro da Bóg in termino juris reprodukowaną, 
poniosł у ponosi dispendium. Quo tali temerario et illicito suo ausu 
wyszmianowany jegomość pan Iskra, pułkownik, z pany setnikami у 
czernią swoją kozacką woli jaśnie wielmożnego jegomości pana het
mana wielkiego koronhego, wodza swego, niemniej jegomości pańa



regimentarza interdicto we wszystkim sprzeciwił się, rigor artyku
łów wojskowych, de disciplina uchwalony, libere succubuit, a za tym 
taxam za wybrane boroszna, superius expressam, protestantowi om- 
nino resarcire et damna, ex inde emergentia, refundere in toto tene- 
tur, salvam tejże protestatiej, tam in toto, quam in minima parte 
sobie zostawiwszy meliorationem, auctionem, diminutionem, iminuta- 
tionem, vel per citationem correctionem. E t incontinenti, stanowszy 
oczewiście roboczy Wasil Korż z wioski Kożuchowki, dobr dziedzicz
nych protestantis, super realitatem wydanego od sobie siedmiorga 
boroszna, prosił mnie, urzędu, o wydanie sobie rothy juramentu, za 
wydaniem której, flexis ad imaginem crucifixi Iesu Christi genibus, 
przysięgę w te wykooał słowa: Ja Wasil, przysięgam Panu Bogu 
wszechmogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, na tym, jako te sie
dmioro boroszna, roku, miesiąca, dni, czasów wyżej w protestatiej 
opisanych, przez kozaków pułku pana Iskry z setni zaś dwóch, pa
nów: Odyńca у Karpa, u mnie są prawdziwie wybrane у odemnie 
onym istotnie wydane, tak dalece, że mnie wszystkiej chudoby poz
bawili у do wielkiego ubózstwa przywiedli, że nie mam za czym żyć 
na świecie; na czym, jako sprawiedliwie przysięgam, tak mnie Panie 
Boże dopomoż у niewinna męka Chrystusa pana; post quod praesti- 
tum prosili, mnie, urzędu, tak protestans o przyjęcie у do act zapi
sanie swojej protestatiej, jako też у Wasil swego, przez siebie wy
konanego, juramentu; co na affectatią swoją у otrzymali. Kiądz 
Wawrzyniec Piekarski zakonu świętego Franciszka, ra. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, М 3218, годг 
1694—1696. Листъ 296 на оборотѣ.

Х С Ѵ .

Жалоба житоыирскаго стольника, Рсмигіяна Сурина, на ригимента- 
ря, Бальцера Вильгу, о томъ, что онъ, отправляясь въ походъ нротивъ 
Семена Палія, ограбилъ имѣніе Сурина, Гостомель. 1694. Сентября 27.

Року тисеча піестсотъ девятьдесятого четвертого, меседа сеп- 
тембрия двадцать семого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское мнлости ов- 
рудъкомъ, передом ною, Михаломъ Михалькевичомъ Кончаковскимъ,



наместнивомъ кгродскимъ подстароства овруцъкого 8 книгами ни- 
нешыими, кгродск^іи, овруцъкими, stanowszy oczewisto urodzony 
jegomość pan Remijan Suryn, stolnik żytomirski, obywatel wojewódz
twa kijowskiego, swym i urodzonej jej mość paniej Zophiej Orze
chowskiego Remianowej Surynowej, stolnikowej żytomirskicj, małżą- 
ki swej imieniem, dóbr miasteczka Hostomla, w wojewodstwie kijow
skim leżących, yigore jurium tejże małźąki swej, possessorki zastaw
nej, solennissime, gravi cum ąuerela, przeciwko urodzonemu jegomości 
panu Belcerowi z Godzimirza Wildze, rejmentarzowi pewnej partiej 
wojsk koronnych i kozackich jego królewskiej mości, w Polesiu 
wojewodstwa kijowskiego collocowanych, zupełną moc i komendę nad 
tymże rycerstwem od jaśnie wielmożnego jego mości pana Jabłonow
skiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, 
wodza swego, nie na oppressią dziedzicznych ziemskich dóbr szla
checkich, ale na suppressią imprsesy małe machinantium osob mają
cemu, manifestował i protestował się o to: iż przerzeczony jegomość 
pan rejmentarz, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewiędziesiąt 
czwartego, dnia trzynastego februarii, z konsistentiej swej zimowej, 
z miasta Czarnobyla, z pomienionym wojskiem, gdzie i syn protestan- 
tium, urodzony jego mość pan Jan Suryn, thowarzysz chorągwie 
pancernej jaśnie wielmożnego jegomości pana Lubomirskiego, starosty 
Kazimirskiego, prsesens zostawał, ruszywszy się, przeciwko szkodli
wej, niewdzięcznego łask i dość obfitych dobrodziejstw jego królew
skiej mości, pana miłościwego, in regno szczęśliwie panującego pa
na, Semena Paleja, zawziętości, wpadszy hostilissime do pomienionych 
dóbr Hostomla, tylko czterech kozakow zastawszy, z gruntu, śmiał 
i ważył się depopulare poddanych tamecznych protestantium exvisce- 
rować, jakoż samą rzeczą i skutkiem explevit, kiedy koniej czter
dzieści, wołów dwadzieścia wziąwszy, majętność tameczną i ludzi do 
szczętu zrujnować kazał i zrabować dopuścił, żadnego nie mając 
względu i komizeratiej nad protestantami i jegomością panem Janem 
Surynem, synem icbmości, też usługę wierną rzeczypospolitej trak
tującym, gdy upraszał uniźonością swoją, certując, a prawie z pła
czem mówiąc, opowiedziawszy, «że to moja i rodziców moich*, żeby 
kazał to wszystko przywrócić, co pozabierano, a dobr i poddanych 
nie rujnować, tedy jego mość pan rejmentarz, postponowawszy usilną



prośbę i submissyą syna ichmości, żadnego uwadze nie dawszy miesca, 
odpowiedział: «już to panie bracie są zawotOM^ne rzeczy»; i tak 
jedyną z majętności protestantium uczynił pustynią, przez co prote* 
stantes prsetendunt sobie szkody namniej na pięć tysięcy złotych 
polskich; którym niesłusznym procederem swoim przykazanie, ni- 
wczym nie zachowawszy modestiej, priyatoausu postąpiwszy, wspom- 
niony jegomość pan rejmentarz nie tylko metam artykułów wojsko
wych przestąpił, ale też winy, de eadem disciplina opisane, na osobę 
i dobra swoje generaliter wszystkie libere popadł; a za tym też wy
rażone szkody in toto nagrodzić z wykładami i kosztami prawnemi 
omnino protestantibus powinien; wolno jednak tejże protestacyej w 
przydaniu, ujęciu, odmienieniu zostawiwszy sobie melioratią, albo 
przez pozew, jeżeli tego prawna będzie ukazywała potrzeba, correc- 
tią, na yerificatią tego wszystkiego, tenże comparens stawił ad com- 
probatiooem juratoriam urodzonego Jana Moszczyńskiego, dozorcę i 
podstarościego swego hostomlskiego, i sławetnego Iwana Bohducha, 
wójta tamecznego, którzy, oczewiście stanowszy, prosili mnie, urzędu, 
o wydanie rothy juramentu; za wydaniem której, poklęknąwszy na 
kolana przed obrazem ukrzyżowanego pana Jezusa Chrystusa, przy
sięgę w te wykonali słowa: ja Jan, podstarości, i ja Iwan, wojt 
hostomlsky, przysięgamy panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy Świę
tej jedynemu, na tym, iż jegomość pan Wilga, rejmentarz z wojs
kiem, pod commendą swoją będącym, roku, miesiąca, dnia i czasu, 
wyżej w protestacyej opisanym, idąc przeciwko imprsezie pana Se
mena Paliia, pańską majętność, dobra Hostoml, zgruntu zrujnował, 
mnie zaś, Iwana, i sąsiadów moich wszystkich hostomlskich do szczę
tu zrabować dopuścił i te wszystkie szkody, wyżej wyrażone, z oka- 
zyej tegoż jegomości pana rejmentarza, że są prawdziwie stałe i 
istotnie poczynione i z majętności pustynią uczynił; na czym, jako 
sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie Boże dopomoż i niewinna 
męka Chrystusa pana; post quod peractum, tak protestans o przyję
cie i do act zapisanie swojej protestaciej, jako też i przysięgające 
wykonanego przez siebie juramentu mnie, urzędu, prosili, co i otrzy
mali, Remian Suryn, stolnik żytomirski m. p.

Кнта гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, 
годъ 1694—1696', листъ 360 на оборотѣ,



Жалоба житомирскаго стольника, Реыіяна Сурина, на региментаря, 
БальцераВильгу, о томъ, что онъ опустошилъ село Сурина—Обиходы, распо- 
ложивъ въ немъ на постой цѣлую к озацкую сотню изъ полка Яреиы Глад- 
каго; жалоба подтверждается присягою крестіянъ.1694 Сентябра 27.

Року тисеча шестсотъ девятьдесятъ четвертого, месеца септеврия 
двадцать сеиог о дня.

На уряде вгродсвоыъ, въ заиву его королевское милости ов- 
руцвомъ, передомною, Михаломъ Михалевичемъ-Конъчаковъскимъ, 
наместнивомъ кгродскимъ староства овруцвого и книгами вгрод- 
скими, овруцвими, comparens personaliter urodzony jegomość pan 
Remian Suryn, stolnik żytomirski, swym у urodzonej jej mości 
paniej Zopbiej Orzechowskiego Surynowej, stolnikowej żytomirskiej, 
małżąki swej, imieniem, dobr wsiów Obychodow, w wojewodstwie 
kijowskim a powiecie owruckim leżącej, possessor, windicując deso- 
latiej tychże dobr у poddanych swoich znacznego zrujnowania, solen- 
nissime przeciwko urodzonemu jegomości panu Balcerowi z Godzie- 
mirza Wildze, rejmentarzowi na ten czas pewnej partii wojsk jego 
królewskiej mości koronnych у kozackich, w Polesiu tegoż wojewódz
twa kijowskiego stojących, manifestował się у protestował się o 
to, iż jegomość pan Wilga, nie tylko że lat kilka, pierwszego razu 
mając directią nad pewną partią wojsk, kraj tutejszy uciążliwą exac- 
tią znacznie opprimował, ludzi exviscerował, dobra ziemskie szla
checkie rujnował, immunitatem onych, według opisu prawa nie uwa
żając, o co nie mało zaniesionych jest protestacyej, ale i teraz, pow
tórną commendę i dispozitią z woli jaśnie wielmożnego jegomości 
pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, wodza



swego, roku tysiąc sześćset dziewiędziesiąt trzeciego i czwartego 
mając, z ordynansu sobie zleconego, jakowa mens jaśnie wielmożnego 
jegomości pana hetmana w nim wyrażona i opisana jest, i jakoby z 
tutejszymi dobrami i krajem obejść się miał, z ktoregoby też po- 
mienionego ordynansu obywatele tegoż wojewodstwa informować się 
mogli, do grodu nie podawszy, na libertatią produkowaną nic nie 
dbając, circom circa insze majętności uwolniwszy, i modestius z ni
mi postąpiwszy, jedyne dobra, wieś Obychody protestantium, na pod
danych dziewięciu całą setnie pułku pana Jaremy Hładkiego, jakoż 
od tego pana pułkownika i setnika jego listy świadczą, do tegoż 
comparenta pisane, z gruntu zniszczył, tak dalece, że od krow i 
bydła, zboża i wszystkiej chudoby swojej odpadszy, nie mając cżego 
się jąc i za czym dalej żyć, opieszawszy, domy swoje porzuciwszy, 
z żonami i z dziećmi precz rozejść się musieli, w folwarku zaś dwor
skim protestantis konie, bydło rogate, owce i inszy dobytek, że nie 
było kim robocizny odbywać, sian wozić, zboż młócić, bez czasu po- 
odpadać musiała, wszystkich zaś szkód dworskich i chłopskich, 
rachując rospędzenie i rozejście się poddanych imputując, ponieważ 
tylko sama Arabia została, protestans sobie na trzy tysiące złotych 
polskich prmtenduje; o co wszystko, że z pomienionym jegomością pa
nem Wilgą, na ten czas będącym rejmentarzem, prawem pospolitym 
i wojskowym protestans sobie postąpi, wyżej mianowanych szkód 
nagrodzenia z winami, podług artykułów wojskowych i statutowych 
opisanemi, omnino urgebit, to swoją ofiaruje się protestatią, wolną 
tejże melioratią w przyłożeniu, ujęciu, odmienieniu, lubo pozwem 
poprawieniu, zostawiwszy. Na dowod przerzeczonych szkód, desolacii 
dobr, rozpędzenia poddanych, stanowszy oczewiście urodzony Jan 
Mackiewicz, sługa i podstarości Obychodowski, z roboczym Miśkiem 
Sobczenkiem, tamejszym dziedzicem pozostalcem, prosili mnie, urzędu, 
o wydanie rothy juramentu, za wydaniem której, flezis ad imaginem 
crucifizi Jesu Christi genibus, w te przysięgę wykonali słowa: Ja, 
Jan, i ja Misko, przysięgamy panu Bogu wszechmogącemu na tym, 
iż te wszystkie szkody w dobrach wsi Obychodach pana naszego 
przez setnią pana Jaremy, pułkownika, a setnika Lobody z towa
rzystwem jego, z okaziej zaś jegomości pana Wilgi, rejmentarza, ro- 
kow, miesięcy, dni i czasów, za consistentiej zimowej, panu naszemu,



mnie, Miśkowi, i sąsiadom moim są prawdziwie i istotnie poczynio
ne; jako na czym sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie Boże 
dopomoż i niewinna męka Chrystusa pana; post quod peractum, 
tak protestans o przyjęcie i do xiąg zapisanie swojej protestacyjej, 
jako też jurantes, swojej wykonanj przysięgi mnie, urzędu, prosili; 
co i otrzymali. Remyan Suryn, stolnik żytomirski m. p.

Книга гродская овруцкая, затсовая и поточная, № 3318; 
годъ 1694—1696; листъ 362.

схѵп.
Жалоба дворянки Ѳеоѳилы Тышкевичовой о томъ, что при нападе- 

ніи козаковъ Налія на ея имѣніе, мѣстечко Бышевъ, они сожгли всѣ до
кументы, хранМвшіеся въ ея домѣ. 1694. Ноября 12.

Року тысеча шестсотъ девятдесятъ четвертого, ноября дванад- 
цатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Лномъ Песлякомъ, наместникомъ на тотъ часъ 
подстароства и реентомъ вгродсвиыъ овруцкимъ и книгами нынеш
ними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter urodzona jej 
mość pani Teofila Gasparskiego Tyszkiewiczowa, niegdy urodzone
go imć pana Earola z Łohojska Tyszkiewicza pozostała małżonka, 
wdowa. Iż jako w grodzie generału wojewodstwa kijowskiego, roku 
teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego czwartego, miesią
ca nowembra trzeciego dnia, praecawendo omnino bonorum et sub- 
stantiae suae indemnitati ac integritati, ratione, przy gwałtownym 
najeździe miasteczka Byszowa, juribus teraźniejszej manifestującej 
podległego, tu, w województwie kijowskim a powiecie żytomirskim 
leżącego, jeszcze stante vita tegoż zeszłego imci pana Tyszkiewicza 
małżonka manifestującej, w roku teraźniejszym, tysiąc sześćset dzie
więćdziesiąt czwartym, miesiąca februarii dnia dziewiątego, wszystkiej 
substanciej: srebra, złota, klejnotuw, cyny, miedzi, szat, rynstunków 
wojennych, gotowych pieniędzy, sprzętów gospodarskich, szkatuły z 
sprawami, oryginałami, kartami ręcznemi, blankietami, cerographa- 
mi, tak zeszłego małżonka manifestującej, jako samej jej mości, na



rożne dobra, w województwie kijowskiem w rożnych powiatach zo
stające, niemniej wieczystych przedaży, donatii, obligationis, zapi
sów, na rożne summy od wielu ich mość panów, których manifestu
jąca de actu et data pamiętać nie może, danych i służących; przez 
kozaków pana Semena Palija, pułkownika wojsk jego królewskiej 
mości żaporożskich, zabrania, zagrabienia i tychże dóbr funditus 
zrujnowania, manifestowała i protestowała się była, tak i ad prae- 
sens pomienioną manifestacją aprobując i oną w niektórych punktach 
meliorując, corporaliąue juramento stwierdzając, manifestuje się o to: 
iż jako w pierwszej manifestacji ezprimowane są. czasu i sposobem 
wyżej mianowanym, gwałty, krzywdy, szkody i wiolencje, w mia
steczku Byszowie stałe, tak dalece, że sama, unosząc zdrowie swoje, 
zaledwie ad tutiora loca, aż na Wołyń, derelictis omnibus fortunie 
et propriis laribus suis, uiechała, kozak zaś, ezcepto inszych splen
dorów, nomine Bema, podczas tegoż najazdu: (jako manifestującej od 
wielu mieszczan byszowskich ex velatis patet): szkatułę odbiw
szy, pieniądze gotowe pobrawszy, sprawy, jako się wyżej pomieniło, 
w szufladach zamknięte, w ogień wrzuciwszy, spalił; o czym po- 
mieniona manifestacja szerzej a dostateczniej w sobie obmawia, a tak 
manifestująca, inhaerendo legi publicae, pomienioną manifestacją 
w grodzie generału województwa kijowskiego i teraźniejszą corpora- 
li juramento stwierdzaiąc, prosiła mnie, urzędu, o wydanie sobie roty 
juramentu, za którą wydaną, flezis ad imaginem crucifai Iesu Chri- 
sti genibus, w te wykonała jurament słowa: Ja, Teofila, przysięgam 
Panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, na tym, 
iż tak zeszłemu małżonkowi memu, jako i mnie samej, wszystkie 
rzeczy, sprawy i gotowe pieniądze z szkatuły, czasu i sposobem, 
jako się wyżej pomieniło, przy gwałtownym najeździe przez kozaków 
pułku pana Palija są zabrane i te szkody prawdziwie poczynione, na 
czym, jako sprawiedliwie przysięgam, tak mi Panie Boże dopomoż i nie
winna męka Ghristusa Pana. O co iterum atque iterum manifestowaw- 
szy się, a zostawiwszy sobie salyam tej manifestaciej, si necessitas juris 
ezpostularerit, seorsiyam meliorationem, prosiła mnie, urzędu, hoc to- 
tumactispraesentibus connotari, co i otrzymała Teofila Tyszkiewiczowa.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная № 3218, 
годъ 1694—1696; листъ 399.



Жалоба отъ имени дворянки Катерины Дрогоевской на козацкого Пол
ковника, Ярему Гладкаго, о томъ, что онъ разорилъ ея вмѣнія постоемъ и 
контри буціями. 1695. Іюня 13.

Року тисеча шестъсотъ девятьдесятъ пятого, месеца юня три
надцатого дня.

На уряде вгродсвомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъвомъ, передомною, Михаломъ Михалевичомъ-Конъчаковъскимъ, 

. наместникомъ кгродскимъ подстароства овруцъвого и книгами ни- 
нетними, кгродсвими, овруцъвими, comparens personaliter urodzony 
jegomość pan Jan Taranowski, sługa wielmożnej jejmość paniej 
Johanny Katarzyny z Drohojowa Drohojowskiej, starościanki Mie- 
dzielskiej, dóbr wsiow: Rowtycz, Domontowa, Łopatków, futora Kry- 
niowa i Stracholesia, do klucza Hornostajpolskiego należących, tu, 
w wojewostwie kijowskim, a powiecie żytomirskim leżących, dzie
dziczki, nomine tejże wielmożnej jejmość panny starościanki Mie- 
dzielskiej, yindicując znacznego zniszczenia i zrujnowania przez nie
słuszne i niezwyczajne wybrane boroszna, rozpędzenia poddanych i 
ad extremam przyprowadzenia egestatem, solennissime, gravique 
cum querela, przeciwko panu Jaremie Hładkiemu, pułkownikowi 
jego królewskiej mości zaporozskiemu, od wybierania niesłusznych 
boroszen, krzywd, szkód, ѵіоіепсіі nie animującemu, owszem samą 
rzeczą i skutkiem exekutorowi i principałowi, także Mat wijowi Czaj
kowskiemu, setnikowi, Bochanowi i Chweśkowi, atamanom i innym 
wszystkim, do siedmiudziesiąt i pięciu osób kozakom, w wyszpomie- 
nionych wioskach stojącym, rożne krzywdy, szkody, violentie i op- 
ressie, z wiadomością pułkownika swego, czyniącym, manifestował



i protestował się w ten niżej opisany sposob i o to: iż pomieniony 
pan Jarema Hładbi, pułkownik, z setnikami, atamanami i czernią 
swą kozacką, mimo wyraźną wolą i ordynans jaźnie wielmożnego 
jegomości pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koron
nego, wodza swego, powagę i władzę jegomości hetmańską postpo- 
nowawszy, także mimo wiadomość urodzonego jegomości pana Bal
cera z Godzimierza Wilgi, regimentarza pewnej partiej wojsk, tak 
koronnych, jako też i zaporozkich jego królewskiej mości, pod którą 
commendą i teraźniejszy obwiniony, pan Jarema, z wojskiem swym 
zostawał, dispositione ejus floccipensa, omnia sibi licere putando, 
stanowszy zimową consistentią, w roku przeszłym, tysiąc sześćset 
dziewiędziesiąt czwartym, in definio nowembris, oppressive et in- 
juriose od nbogich ludzi, sam osobą swą, z setnikami, atamanami, 
siedmiądziesiąt i pięcią kozakami, postanowionemi w przerzeczonych 
wioskach, którzy stojąc, od wymysłu każąc sobie jałowice i woły 
rznąć, a w post z rybami, aby im dawali wyrozuby, albo leszcze 
świeże były, serio przykazywali, aby im koniecznie to było, takowe 
wybrali boroszna: naprzód we wsi Rowtyczach, Matwiej setnik stojąc 
bez niedziel trzydzieści z kozakami setni swojej dwudziestą siedmią, 
na wszystkim wikcie gospodarskim, którzy wzięli: dla koni owsa 
osmak kijowskiej miary pułtorasta, każdę osmakę rachując po zło
tych dziesięć, facit pułtora tysiąca złotych polskich, siana wozow trzy, 
po złotych dziesięć, facit złotych trzydzieści, za stroże wydali zło
tych sto czterdzieści; tenże Matwiej setnik z wioski Stracholesia 
wzioł gotowych pieniędzy złotych ośmdziesiąt i ośm, sadło złotych 
sześć, owsa ośmak pięć i czwiartek dwie, facit złotych pięćdziesiąt i 
pięć; w wiosce Domontowie Bochon ataman z kozakami dwudziestą, 
stojąc przez całą zimę, wzięli: owsa ośmak siedmdziesiąt, facit zło
tych sto siedmdziesiąt, wozów trzy złotych trzydzieści, za stroże 
złotych sześćdziesiąt; w tejże wsi kozak z pod setni Matwiowej, 
odmówiwszy żonę od Iwana, przezywającego się Babanenka, wziąw
szy gotowych pieniędzy złotych sto czterdzieści, precz poszedł, u 
ktorego to chłopa pan Jarema kazał wziąść woła i krowę z cielę
ciem, wszystko yaloris złotych ośmdziesiąt, a potym, za dogonieniem 
tegoż kozaka, zaledwie białogłowę przywrócili; w wiosce łopatko
wym futorze, Chweśko ataman z kozakami dziesięcią stojąc, wzięli:



ośmak piętnaście złotych polskich sto piędziesiąt, wozów dwa zło
tych dwadzieścia, za stroże złotych trzydzieści; w wiosce Hryniach 
Czajkowski, setnik, z kozakami dziewiętnastą stojąc, wzięli owsa ośmak 
trzydzieści i pięć złotych trzysta pięćdziesiąt, wozów trzy złotych 
trzydzieści, za strożę złotych sześćdziesiąt i ośm, w której to wsi 
Semen, kozak setni Czajkowskiego, dziewce, na imie Zience Żytownie, 
idącej za wsią, gwałt popełnił; wychodząc tedy z consistentiej do 
obozu, na kozakow siedmiudziesiąt pięcia, na każdą osobę seorsire, 
wybrali boroszno; to jest: po puł ośmaki mąki żytniej, po puł ośma- 
ki sucharów, po czetweryku mąki pszennej, itidem po czetweryku 
jagieł, soli husek po siedmdziesiąt, chust po parze, rachując tedy 
wraz suchary, mąkę pszenną i żytnią, jagły, sól i chusty, za mąkę 
żytnią ośmak siedmdziesiąt i pięć, każdą ośmakę rachując po zło
tych czternastu, facit złotych siedmset siedmdziesiąt i ośm, itidem 
sucharów ośmak siedmdziesiąt i pięć, także facit złotych siedmset 
siedmdziesiąt i ośm, jagieł ośmak dziewięć i czwiartek dwie, po 
złotych szesnastu, facit złotych sto pięćdziesiąt i dwa, mąki pszen
nej ośmak dziewięć, czwiartek dwie, po złotych piętnastu, facit zło
tych sto czterdzieści i dwa i groszy .piętnaście, chust par siedmdzie
siąt i pięć, każdą parę rachując po złotych dwa i groszy piętnastu, 
czyni złotych sto ośmdziesiąt, sadeł ze wszystkich wiosek dziesięć, 
po złotych sześć, facit złotych sześćdziesiąt, za sól złotych dziesięć; 
ad extremum siekiry, rydle, bosy, maźnicy et idgenus gwałtem od 
gospodarzów brali, samemu panu pułkownikowi z każdej wsi, pod
czas Bożego narodzenia i Wielkiej nocy, mąki żytne, pszenne i jęczmien
ne na słody, za rozkazaniem jego, musieli dawać, których nie moż
na i wymienić, rybami więdłemi samemu panu Jaremie do obozu 
wydali za złotych sto dwadzieścia, którzy to poddani z przerzeczo- 
nych wiosek, nie mogąc na sobie tak ciężkich okrucieństw znieść, 
trzydziestu z wyszmianowanego klucza z żonami, dziećmi et cum 
tota supellectili domestica, za Dniepr pójść musieli, po niektórych 
gumna pozostałe, którzykolwiek miawszy odeszli, powymłacali na 
kop trzydzieści ośm rożnej crescentiej zboża i na swoj pożytek obró
cili, niemniej myto, pannie comparentis należące, na przewozie 
Demontowskim, na Dnieprze, od kupców przechodzących, począwszy 
od consistentiej swojej, aż do wyjścia, brał i teraz przy wyjściu, swe-



go Niegiłasa, kozaka, dla odbierania, zostawił, zkąd praetendit pro- 
testans za wybrane myta złotych ośmset; wybraną leguminą, goto- 
wemi pieniędzmi, rożnym zbożem, od poddanych z wiosek wyszpo- 
mienionych exceptowania, summa generalis, in unum computando, 
pięć tysięcy pięćset siedmdziesiąt i siedm złotych polskich. Quo tak 
temerario et illicito suo ausu wyszmianowany pan Jarema, pułkow
nik, z ichniość pany setnikami, atamanami i czernią kozacką woli 
jaśniewielmoźnego jegomości pana hetmana wielkiego koronnego, 
wodza swego, niemniej jegomości pana regimentarza interdicto we 
wszystkim sprzeciwił się, rigor artykułów wojskowych, de disciplina 
uchwalonych, libere succubuit, a zatym taxam za wybrane borosz
na, superius expressam, pannie protestantis omnino resarcire et 
damna, exinde emergentia, refundere tenentur; salvam tejże prote
statiej, tam in toto, quam in minima parte zostawiwszy wielmożnej 
jejmość pannie starościance Miedzialskiej, pannie swojej, salvam me- 
Uorationem, auctionem, diminutionem, immutationem, vel per citatio- 
nem correctionem; a teraźniejsza, aby do xiąg niniejszych przyjęta i 
zapisana była, mnie, urzędu, prosił, co i otrzymał. Jako pisać nie 
umiejącego, jegomości pana Jana Jaronowskiego za prożbą, ręką swą 
podpisuję się Stanisław Stephan Białobrzeski m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, 
годъ 1694—1696; листъ 670 на оборотѣ.

Х С ІХ .

Жалоба дворянъ: Адама и Федора Недашковскихъ на сзуивовъ оврѵц- 
кихъ о томъ, что они захватили утварь, принадлежавшую Недашковскимъ, 
и нотомъ позволили крестіянамъ своимъ, вмѣетѣ съ козаками Палія, на - 
пасть на домъ Недашковскихъ, нанести имъ побои и насильно отобрать 
волы, заграблеішыс у этихъже крестіянъ Ііедашковскиыи. 1695 Сентября 15.

Рову тисеча шестъсотъ деветдесятъ пятого, ыесеца сентября 
пятьнадцатого дня.

На урядѣ кг'родскомъ, въ замку его королевской милости ов- 
ручскомъ, передомною, Михаиломъ Михалкевнчемъ—Кончаковскимъ,



намѣстникомъ кгродсвимъ подстароства овручского и книгами ни- 
нешними, кгродскими, овручскими, comparens personaliter urodźony 
imć pan Adam Niedaszkowski, będąc suminopere, circa inyasionem 
domu swego szlacheckiego, conyerberatus, injuijatus et damnificatus 
per infrascriptas personas, swym i urodzonej jej mość pani Połoniej 
Skuratowskiego, primi voti Andrzejowej Niedaszkowskiej, secundo 
ad praesens Janowej Grochowskiej, pozostałej wdowy, wleciech po
deszłych, pobitej i poszamotanej, matki swej, imieniem. Także Feodor 
Niedaszkowski, brat stryjecznie rodzony wyszpomienionego kompa- 
renta, sam przez się, windykując tegoż pobicia, jawnej i znacznej 
oppressiej i ukrźywdzenia, solenissime gravique cum ąuerella świad
czyli: primario przeciwko przewielebnemu w Bogu jego mości
księdzu Janowi seu alterius nominis Niedobylskiemu, supeijo- 
rowi kollegium ksawerowskiego i owruckiego societatis Iesu; secun- 
dario, przeciwko wielebnemu w Bogu jego mości księdzu Marcinowi 
Borowiczowi, prokuratorowi societatis Jesu ejusdem residentiae owru- 
censis, (ąuorum snać scitu, jussu et mandato infra nominata patra- 
ta sunt), niemniej przeciwko Prokopowi Kowalenkowi, testiowi, Fe- 
dorowi, zięciowi, Maksymowi i innym poddanym Tgnatowskim ich moś- 
ciow ojcow Jezuitów owruckich, consulto na niżej mianowany uczynek 
zgromadzonym, samymże ich mościom po imionach i przezwiskach 
lepiej wiadomym i znajomym, (ąuorum statuitio przed przyszły sąd, 
pro sumendis super illis paenis legum, omnino urgetur), ipsa re, fac- 
tu et effectu pryncypałom, manucooperatorom i adhaerentom, przy
chylając się -We wszystkiem do prawa pospolitego i processu swego, 
rationc yariarum praetensionum, przeciwko obwinionym do przeświet
nego trybunału koronnego lubelskiego wytoczonego, manifestował i 
protestował się w ten niżej opisany sposób i o to: Iż ich mość ob
winieni, nie kontentując się dawniejszemi krzywdami, szkodami i op- 
presijami, rożnych lat, miesięcy i dni czynionemi, gruntów własnych 
protestantium dziedzieeznycli, niesłusznie incorporując do swej posse- 
sji apprehendowaniem, sianożęci koszeniem, drzewa bartnego za
chodzeniem i innych codziennie przykrości wyrządzaniem, jednak
że ich mość obwinieni, non saciati, gdy protestantes, dowiedziawszy 
się o znalezieniu pieniędzy dzbana, pasa srebrnego i innego nie ma
ło, w tymże dzbanie będącego, srebra, dzwonów i klepadła, do



cerkwi comparentów Niedaszkowskiej należących, na gruncie własnym, 
dziedziczym, siedlisku Niedaszkach, przez roboczego Prokopa Kowal
czuka, poddanego obwinionych ignatowskiego ich mościow ojców 
jezuitów owruckich, orzącego i siejącego na tymże siedlisku, Niedasz
kach, o które gdy protestantes, częstokrotnic rekwirując, upominali 
się u obwinionych, aby przywrócono, nie kazawszy srebra i dzwo
nów oddać, do siebie zabrali i na swój własny pożytek obrócili. In- 
super ciż poddani ignatowscy, jako nieraz przed tym siewali na tym 
siedlisku Niedaszkach querulantiiim, z któregoby mogli protestan
tes, jako dziedzicowie, dziesięcinę pożytek mieć od onych, z tego 
gruntu żadnej dziesięciny nie dawali i teraz, tegoż roku, oddać nie 
chcąc, przyjechali byli po zboża swoje, u których protestantes, nie bio
rąc przez tak długi czas żadnego pożytku, względem dziesięciny so
bie należącej, wzięli byli wołow cztery i one woły chcieli, ut norma 
juris każe, we trzy dni, ponieważ satysfactia żadna nie bj ła w dzie
sięcinie protestantom od poddanych obwinionych uczyniona, do grodu 
owruckiego dla presentacji wieść; ich mość tedy przerzec/eni obwi
nieni, ojcowie jezuici, za daniem sobie znać od chłopów swoich, roku 
teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt piątego, dnia jedyna- 
stego septembris, .śmieli i ważyli się, nad opis prawa pospolitego i 
winy w niem, eo nomine rigide de invasoribus domów szlacheckich 
opisane, informować i rozkazywać poddanym swoim najechać na dom 
protestantium; którzy, favendo woli i rozkazaniu pauów swoich, ad 
effectum swój niezbożny uczynek przywodząc, w samą niedzielę, przed 
wschodem słońca, przybrawszy sobie kozakow Palijowych, setni Da- 
ryjenkowej, w osób plus minus dziesięciu, cum ѵагіо armorum gene- 
re, jako to: rusznicami, pistoletami, kosami, cepami i inuyin orężem, 
do woiny należącym, na wieś Skuraty, dom i rezydencją jego mości 
pana Adama Niedaszkowskiego, protestującego, hostili modo napad- 
szy, krzyk i tumult, niby orda, uczyniwszy, śpiących protestantów 
zastawszy, wpadłszy do izby, sine omni zelo misericordia et tiuiore 
Dei, kijami, dzidami samego protestanta i matkę jego mości bili, mor
dowali, namitkę z głowy zerwali i, niby jakowe monstrum, na poś
miewisko ludziom uczynili; i razów nie mało, tak samemu protestan
towi, jako i matce, po wszystkich ciała członkach obojga, sinych, 
spuehłych, krwią ©ciekłych, pozadawali, czeladź domową porozpędza-



li, a potym też woły, przez protestanta za dziesięcinę wzięte, ode
brawszy, i protestantowych wołów własnych dwa i konia wziąwszy, 
które woły, rozpatrzywszy się, że źle uczynili, wrócili; matkę zaś 
protestanta porwawszy, niby jakowi główni nieprzyjaciele, za szyję 
podwiką przy koniu, aż Za mil dwie, do wsi Ihnatówki, przy koniach 
wiodąc, grożąc zabiciem, zaprowadziwszy, ledwie nie ledwie nazad 
puścili; która, rada nie rada, musiała nazad pedester ku domowi swe
mu, do wsi Skuratów rejterować, gdzie, nie mogąc od tak tyrańskiego 
zbicia i zmordowania dalej iść, musiała na drodze położyć się, jakożby na 
tymże miejscu, bez spowiedzi i sakramentów najświętszych, bez czasu 
Panu Bogu ducha oddała, gdyby jego mość pan Andrzej Skuratow- 
ski jej nie odprowadził; na ostatek dalsze odpowiedzi na zdrowie, 
życie i substancją protestantów uczynili i czynić nie przestają*, dla 
których tak znacznych odpowiedzi protestantes ubivis locorum 
periclitari muszą.Przez który takowy swój, contra omnefas etaeąuum 
popełniony, proceder, ich mość obwinieni prawo pospolite ѵіоіа- 
runt i winy, w niem opisane, na osoby i dobra swoje generaliter wszy
stkie libere succubuerunt, i do szkód niemałych, na dziesięć tysięcy 
złotych polskich, przywiedli i przyprawili. O co wszystko, ut prae- 
missum est, przerzeczeni protestantes ofiarowali się z ich mościami 
obwinionemi jure agere in omni foro, judicio et officio regni praw
nie czynić nie zaniechać, zostawiwszy sobie teraźniejszej protestacjej 
swojej salvam melioratiouem, auctionem, diminutionem, immutatio- 
nem, vel per citatiouem correctionem, a teraźniejszej, wkrótce na
pisanej, mnie, urzędu, prosili o przyjęcie, co i otrzymali. Teodor Niedasz- 
kowski, swym i brata swego, pisać nie umiejącego, imieniem, podpi
suję się.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, 
годъ 1694—1696; листъ 738 на оборотѣ.



Письмо полковника Семена Палѣя къ начальнйкамъ польскихъ хоругвей
0 томъ, чтобы они не выгоняли козаковъ съ назначенныхъ имъ квартиръ; 
въ случаѣ отказа, Палѣй угрожаетъ имъ войною. 1695. Декабря 18.

'Року 1695, месяца декабря 31 дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передоыною, Даніелемъ Левковскимъ, реентомъ кгродскимъ 
овруцкимъ, наместникомъ на тотъ часъ нодъстароства овруцкого, 
и книгами нинешними, кгродскими, овруцкими, comparens persona* 
liter urodzony imć pan Jan Lasota, sługa urodzonego imć pana Mi
chała Staweckiego, chorążego żytomirskiego, podstarościego grodz
kiego owruckiego, ten list, ratione introcontentorum, dla zapisania 
do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckichper oblatam podał, prosząc 
mnie, urzędu, aby do xiąg niniejszych przyjęty i wpisany był; a 
tak ja, urząd, pomieniony list ad acticandum przyjmując, czytałem
1 tak się w sobie ma: Mnie wielce mości panowie namiesnicy cho- 
rągwiej, a mnie wielce mości panowie i bracia! Donosi mnie wie
dzieć setnik pułku mego piechotny, który przez całe lato na usłudze 
Rzeczypospolitej, za ordynansem jw. imćpana Krakowskiego, usługę od
prawiał w okopach gury Świętej Trójcy, pod Kamieńcem, a teraz mu 
z danej consistenciej zimowej, krwawię zasłużonej, najechawszy imć 
państwo z Waławska i Skorodnego, rugujecie, żadnej nie mając 
assygnaciej jaśnie wielmożnego imć pana Krakowskiego; to teraz 
wszystko Polesie wydano na wojsko kozackie, zaczem proszę wasz 
mość panów nie rugować ludzi moich, gdzie stanęli za wyraźną 
konnotacją jw. dobrodzieja, pana Krakowskiego; a mieliby jakie 
krzywdę uznać ludzie moje od waszmość panów, każę się okupić i,



za krwawię zasłużony chleb swój, wybić się jak z nieprzyjacielem, 
następującym na chleb zasłużony. Co deklarowawszy waszmość 
państwu, jestem waszmość panów we wszem życzliwym przyjacie
lem i powolnym sługą. Semen Pali, pułkownik jego królewskiej moś
ci wojska zaporoskiego. Z Chwastowa, dnia 18 decembris 1695. А инъти- 
туляція зась въ тые слова естъ. Mnie wielce mm. panom i braci, 
ich mm. panom namiestnikom chorągwi, zostającym w Waławsku i 
Skorodnym. А такъ тотъ листъ, за поданемъ и дрозбою внпіъ мя- 
нованое особы подаваючое, а за моимъ урядовымъ принятемъ, до 
книгъ нинешнихъ есть слово въ слово вписаный.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218; 
годъ 1694:—1696\ листъ 534 на оборотѣ.

C t

Объявленіе дворянина Якова Лемеша о томъ, что во время неудач
на го похода региыентаря, Вильги, на Палѣя, козаки послѣдняго ограбили 
доыъ Лемеша и истребили его документы. 1695. Декабря. 29.

Рок/ тисеча шестьсотъ девятдесятъ пятого, месеца декабря 
двадцать девятого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Данелемъ Левковскимъ, наместникомъ на 
тотъ часъ подстарост ва а делегатомъ кгродкимъ овруцкимъ и кни
гами нинешними, кгродскими, овруцъкими, comparens personaliter 
urodzony jego mość pan Jakób Lemiesz, quam primum acta prsesen- 
tia adire mógł, tak zaraz, urzędowi niniejszemu opowiadając, świad
czył i manifestował się w ten niżej opisany sposób i o to: iż gdy 
roku blisko przeszłego, tysiąc sześćset dziwięćdziesiąt czwartego, 
wielmożny jego mość pan Balcer z Godzimierza Wilga, regimentarz 
pewnej partii wojsk jego królewskiej mości koronnych, z woli jaśnie 
wielmożnego jego mości pana Jabłonowskiego, kasztelana krakow
skiego, hetmana wielkiego koronnego, wodza swego, pana Semena 
Palija, pułkownika wojska jego królewskiej mości kozackiego, chciał 
znieść i kozackie swawole, aby nie exorbitowali i nie aggrawowali



ich mościów panów obywatelow województwa kijowskiego i podda
nych ich mościow, uskromić. Pod który czas niespokojny i zamięsza- 
ninę, kozacy pana Semena Palija, hostili modo na dom manifestan
ta, we wsi Bieżowie, w województwie kijowskiem a powiecie żyto- 
mirskim będący, w nocy napadłszy, samego manifestanta wziąwszyi 
chudobę wszystką funditus zabrawszy i zrabowawszy, sprawy i dys
pozycje różne, to jest: pierwszy oryginał zapisu wieczystej przedaźy 
od ich mościów panów Jlińskich ich mościom panom Tyszowskim, 
na dobra wieś Minki służący; drugi oryginał zapisu od jegomości 
pana Suryna jej mości pani Brańskiej na summę trzy tysiące i czte
rysta złotych, na części tejże wsi Minijkach będącej, dany; trzeć, 
kwit zobopolny między imci pany Tysźewskiemi a jego mością panem 
Jlińskim z processów; czwarty zapis wieczystej darowizny czwartej 
części stawu z młynem od jego mości pana Jana Jarmolińskiego 
jegomości panu Aleksandrowi Jlińskiemu, we wsi Minijkach będą
cych, służący; piąty oryginał zapisu cessionis od jego mość pana 
Jlińskiego jego mości panu Tyszewskiemu wyszmianowanej summy 
trzech tysięcy i czterechset złotych; nie mało rożnych dyspozycji, 
w oryginałach i ekstraktach będących, zapisów rożnych, od rożnych 
ich mościow na rożne dobra i summy służących, kart ręcznych, 
membranów, cerografów, kwitów poborowych, których modernus 
manifestans i pamiętać nie może, zabrali i onych nie zwrócili, przeto 
modernus manifestans, providendo omnimodae futurae indemnitati ac 
integritati bonorum suorum, iteratis yicibus manifestował, zostawiw
szy tej teraźniejszej manifestacji salyam meliorationem, a teraźniej
szej o przyjęcie i do akt zapisanie mnie, urzędu, prosił, co i otrzy
mał. Jakub Lemiesz, manu propria.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, годъ 
1694—1696. Листъ 797,



Приказъ гетмана великаго короннаго, Станислава Яблоновскаго, наказ
ному гетману, Самусю, чтобы онъ вывелъ изъ имѣній луцкаго епископа, 
Жабокрицкаго, расположившихся въ нихъ козаковъ; чтобы впредъ запре- 
тилъимъ занимать квартиры въэтихъ имѣніяхъ и чтобы приказалъ возвратить 
всѣ, причиненные въ нихъ, убытки, 1696. Февраля 20.

Року 1696, месеца апреля 18 дня.

На уряде кгродскомъ. въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, псредомною, Михаломъ Ммхалкевичемъ-Кончаковсвимъ, 
намѣстникомъ кгродскимъ подстароства овруцкого, и книгами ни- 
нешними, вродскими, овруцкими, conparens personaliter urodzony 
imć pan Antoni Żabokrzycki, porucznik jego królewskiej mości, re
gimentu pieszego jaśnie wielmożnego imć pana Alexandra Jabłonow
skiego, chorążego koronnego, ten ordynans od jaśnie wielmożnego imć 
pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, z pie
częciami dwoma: jedną wielką, a drugą mniejszą, przyciśnionemi, 
także z podpisem ręki tegoż imć pana kasztelana krakowskiego, 
na ochronę dóbr miasta Norzyńska cum attinentis jaśnie przewieleb
nego w Bogu jego mości ojca Deonizego na Żabokrzyczach Źabokrzy- 
ckiego, nominata episkopa łuckiego, prototroniego motropoliej kijow
skiej dany, ratione introcontentorum, ad acta praeseńtia per obla
tam podał, prosząc mnie, urzędu, aby do xiąg niniejszych przyjęty i 
wpisany był. A tak ja, urząd, ex munere officii mei, pomieniony 
ordynans ad acticandum przyjmując, czytałem i tak się w sobie ma: 
Jan na Jabłonowie Jabłonowski, kasztelan krakowski, hetman wiel
ki koronny, daję ten mój ordynans surowy do imci pana Samusia, 
hetmana nakaźnego, i wszystkich pułkowników i setników wojska jego



królewskiej mości i rzeczy pospolitej Zaporowskiego, aby, za odeb
raniem teraźniejszego ordynansu, zaraz a zaraz, ludzi pułków swo
ich sprowadzili z majętności Norzyńskiej imci xiędza Żabokrzyckiego, 
nominata łuckiego, które dobra ochronione były, z dyspozyciej woj
ska generalney, od wszelakich stanowisk i przechodów, więcej tam
tędy nic uzurpować sobie stanowiska i ludziom ubogim żadnych 
krzywd, ani aggrawacji nie czynić, ztąd tam zaraz a zaraz ustom- 
pić, szkody, jeśli jakie poczynione, aby tamże na miejscu uspokoić, 
przykazuję, pod ostrością sądu mego nieuchronnego. Działo się we 
Bwowie, dnia 20 Februarii, 1696. У того ординансу печати притеснен
ии; подпись руки тыми словы: Jabłonowski К. К. Н. W. К. А 
такъ тотъ ордынансъ за поданемъ и прозьбою вышъ менованое осо
бы подаваючое, а за моимъ урядовымъ принятіемъ, до книгъ нинеш- 
нихъ есть слово въ слово уписанъ. (*)

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, 
годъ 1694—1696; листъ 868 на оборотѣ.

C I I I .

Жалоба дворянъ кіевскаго воеводства на регимснтаря, Бальцера Виль- 
гу, о томъ, что онъ дозволялъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, находя
щимся подъ его начальствомъ, польскимъ и козацкимъ отрядамъ грабить 
безнаказно имѣнія дворянъ кіевскаго воеводства. 1696, Марта 13.

Року тисеча шестъсотъ девятьдесятъ шостого, месеца марца 
тринадцатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Михаломъ Михалкевичемъ—Кончаковъскимъ, 
наместникомъ кгродскимъ подстароства овруцъкого и книгами ни- 
нешними, кгродскими, овруцъкими, comparentes personaliter uro

(*) 1696, 16 Ноября Яблоиовскій издадъ изъ Львова точно такой же уннвер- 
салъ къ Палѣю, охраняя отъ постоя его полка Веледнпви, ммѣвіе принадлежавшее Францу 
Потоцкому, старостѣ овруцкому. (Кппга та же, листъ 944 на оборотѣ).



dzeni ichmość panowie: Kemigiati Suryn, stolnik żytomirski, Theodor 
Pausza, podstoli owrucki, Marcin Suryn, Kazimierz Pruszyński, Ale- 
xander Staszkiewicz, Mikołaj Dymitr Wyhowski, obywatele wojewod
stwa kijowskiego, swym i drugich ichtnościow panów obywatelow 
wojewodstwa kijowskiego imieniem, zapobiegając dalszych przeszłych 
ruin, oppressii i exorbitancji dobrom swoim, oraz windicując znacz
nych przeszłych w wojewodstwie tymże kijowskim ciężkich, niezmier
nych i nieznośnych od lat kilku, ex occasione niżej mianowanego 
obwinionego dziejących się ruin i extorsii, testificando officii prsesen- 
tis, solennissime gravique cum querela świadczyli naprzeciwko uro
dzonemu jegomości panu Balcerowi z Godziemirza "Wildze, regimen- 
tarzowi pewnej partiej wojsk tak koronnego, jako i kozackiego za
poroskiego jego królewskiej mości, manifestowali i protestowali się, 
w ten niżej opisany sposób i o to: iż przerzeczony obwiniony, jego • 
mość pan regimentarz, podobawszy sobie od lat kilku consistentią 
zimową w wojewodstwie kijowskim, zawsze się u jaśnie welmożnego 
jegomości pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkego koron
nego, wodza swego, regimentarstwa na zgubę i ruinę całego woje
wodstwa napiera, a do tego jeszcze teraz, zostawszy kommisarzem 
nad wojskiem kozackim zaporoskim, iż przez lat dwa nie będąc 
assidue przy wojsku, tylko mając urodzonego jegomości pana Wisz- 
niowskiego, przy chorągwie swej chorążego, na miejscu swym, ktu- 
remu contra legis vetitum i artykułom wojskowym, de disciplina 
militari uchwalonym, nic nie respectując na wyraźną wolą i liber* 
tatią jaśnie wielmożnego jegomości pana kasztelana krakowskiego» 
hetmana wielkiego koronnego, wodza swego, i oneż sobie postpo
nując, lekce poważając, mając sobie tylko jedyny pozwolony dach, 
różne exorbitancye, krzywdy, szkody i ruiny chorągwiom, po consi- 
stentiach stojącym, pozwala i dopuszcza, ustawami niezmiernemi ag- 
grawując, czynić; a gdy protestantes, nie mając żadnego recursu ni 
do kogo, tylko do obwinionego, jako regimentarza, gospodarza i dis- 
positora, w krzywdach swoich kiedy zechcą uskarżyć, to miasto uczy
nienia sprawiedliwości, owszem wszelką wolę chorągwiom tak 
polskim, jako i kozackim pozwalał czynić i pozwala dotąd, przez 
który takowy swoj, contra omue fas et equum popełniony, proceder, 
jegomość obwiniony prawu pospolitemu i artykułom wojskowym"



sprzeciwił się i winy, w niem opisane, na osobę, dobra, poczty i zasługi 
swoje generaliter wszystkie libere succumbuit, o co wszystko pomienieni 
protestantce offiarowali się, tak siebie samych, jako i całego woje- 
wodstwa nomine, jure agere z jegomością panem Wilgą, regimen- 
tarzem, we wszelakim sądzie i urzędzie czynić nie zaniechać, zo
stawiwszy sobie salvam meliorationem tej teraźniejszej protestatiej, 
albo uczynienie inszej szyrszej, lubo tejże przez pozew poprawienie, 
inquantumby tego potrzeba prawna ukazywała, a teraźniejszej, 
wkrutce napisanej, mnie, urzędu, prosili, aby actis praesentibus conno- 
towana była, co i otrzymali: Remigian Suryn, stolnik żytomirski, 
Theodor Pawsza, podstoli owrucki, Marcin Syryn, Kazimierz Pru- 
szyński, Alexander Staszkiewicz, Mikołaj Dymitr z Wyhowa 
Wyhowski m. p

Книга гродская, овруцкая, записовая и почтовая, Л& 3318, 
годъ 1694—1696. Листъ 1006 на оборотѣ.

СIV.

Жалоба отъ имени козацкаго полковника, (ТимоФея?) Ѳомы Кутыска- 
го- Барабаша, на нанцырную хоругвь о томъ, что товарищи этой хоруг
ви, выбивая изъ назначенныхъ гетманомъ квартиръ полкъ Барабаша, из
рубили нѣсколько козаковъ, а нѣсколько другихъ неизвѣстно куда дѣвали 
1696. Марта 15.

Року тисеча ілестсотъ девятьдесятъ шестого, месеца ыарца 
петнадцатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Михаломъ Михалъкевичемъ— Коцъчаков- 
скимъ, наыестникомъ кгродсішмъ подстароства оируцъкого и кни
гами нынешними, кгродекими, оврудъкими, comparens personaliter 
urodzony jegomość pan Jerzy Srokowski, setnik pułku urodzonego 
jegomości pana Thomasza Kutyskiego-Barabasza, pułkownika wojska 
jego królewskiej mości kozackiego, swym i tegoż przerzeczonego 
jegomości pana Barabasza, także Iwana Chmielewskiego i Hryszka 
Stebliny, kozaków tegoż pułku, tyrańsko i niemiłosiernie posieczo-
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nych i pokaleczonych, ad acta prsesentia, castrensia, owrucensia com- 
parere nie mogących, imieniem, vindicando wprzód dishonoru tak 
jegomości pana pułkownika swego, jako i posieczenia tychże рощіе- 
nionych kozaków setni swojej, testificando officii prsesentis, solennis- 
sime gravique cum querela, primari© naprzeciwko urodzonemu jego- 
mości panu Bartłomiejowi Eilińskiemu, namiestnikowi natenczas 
chorągwie pancernej wielmożnego jegomości pana Rzewuskiego, sta
rosty chełmskiego, z niżejmianowanych obwinionych sprawiedliwości 
nie czyniącemu, także urodzonemu jegomości panu Borowskiemu, tho- 
warzyszowi wyszpomienionej chorągwie jegomości pana starosty chełm
skiego, samą rzeczą i skutkiem pryncypałowi, niemniej i urodzo- 
nemu jegomości panu Grocholskiemu i innym companiej i czeladzi, 
do osob plus minus piętnastu, compryncypałom, manucooperatorom 
i adhserentom, manifestował i protestował się w ten niżej opisany 
sposób i o to; iż gdy modernus querulans, mając assygnatią od jaśnie 
wielmożnego jegomości pana kasztelana krakowskiego, hetmana wiel
kiego koronnego na dobra wieś Łaski, tu, w wojewodstwie kijow
skim a powiecie owruckim leżące, za którą assignatią w tychże 
przerzeczonych dobrach, wsi Łaskach, pomienionych kozaków: Chmie
lewskiego, Stebline i innych z niemi, na consistentią zimową, dla 
wyżywienia, wzelkie modestia i skromność im przykazawszy, posta
wiał, ich mość zaś przerzeczeni, obwinieni panowie: Borowski, pryn- 
cypał uczynku, z jegomością panem Grochowskim i innemi thowarzy- 
stwem, po imionach i przezwiskach lepiej sobie wiadomemi, i z cze
ladzią swą, postponowawszy wyraźną wolą i assignatią jaśnie wiel
możnego jegomości pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkie
go koronnego, wodza swego, contra legis vetitum i artykułom 
wojskowym, de disciplina militari uchwalonym, postępując, śmieli i 
ważyli się roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewiędziesiąt szóste
go, dnia pierwszego martii, na gospody stanowszy kozackie we wsi 
Łaskach modo yiolento et tumultuoso napaść, kozaków bić, rąbać, z 
gospod wypędzać, a wypędziwszy onych, stać, circa quam violentam 
inyasionem, sam obwiniony jegomość pan Borowski, sine omni zelo 
misericordise et timore Dei, Chmielowskiemu bezbronnemu szablą w 
łokieć lewej ręki razy dwa zadał; jeden cięty z naruszeniem kości, 
a drugi w tenże raz sztychowy; a Hryszkowi Steblinie razy cztyry



szablą ciętych: jeden po palcach, drugi niżej łokcia, trzeci wyżej 
łokcia, a czwarty w samą łopatkę, barzo szkodliwych na ręce pra
wej, i innych niemało płazowych, sinich, spuchłych, krwią ociekłych 
obwinieni kozakom nazadawali; quod majus, kozaków cztyrech na
tenczas niewiedzieć gdzie się podziało, czy ich potopili, czyli gdzie 
ich indziej zaprowadzili; na ostatek dalsze odpowiedzi uczynili i czy
nić nie przestają, a gdy modernus ąuerulans u przerzeczonego jego • 
mości pana Kilińskiego, namiestnika, reąuirował z obwinionych spra
wiedliwości, na co jegomość pan namiestnik żadnej repliki nie dawszy, 
infectis rebus, odprawił, quo tak temerario illicito suo progressu ich 
mość wszyscy prsenominati inculpati prawo pospolite violarunt i wi
ny, w niem opisane, na osoby, dobra, poczty i zasługi swoje generaliter 
wszystkie libere succumbuerunt: o .co wszystko, ut praemissum est, 
pomieniony querulans iterum atque iterum manifestując i protestując, 
ofiarował siebie i jegomości pana pułkownika swego o contempt i 
posieczenie kozaków w sądzie wojskowym prawnie czynić nie zanie
chać, zostawiwszy tej teraźniejszej protestatiej salvam meliorationem 
vel per citationem correctionem; et in yirificationem prannissorum 
omnium, tenże protestans stawił woźnego generała województwa 
kijowskiego i innych, szlachetnego Jana Kożuchowskiego, który, per- 
sonaliter stano wszy, in vim suse verse ac fidelis relationis, pałam, 
publice, libere ac per expressum recognovit, iż on, roku teraźniej
szego, tysiąc sześćset dziewiędziesiąt szóstego, miesiąca marca dnia 
trzeciego, ad affectationem juridicamque requisitionem pomienionego 
protestanta, będąc officiose ądditus, mając przy sobie stronę szlachtę, 
ludzi wiary godnych, urodzonych ichmościów panów: Samuela Ko
bylińskiego i Jana Kozłowskiego, eo majoris ac evidentioris testi- 
monii gratia użytych, był we wsi Czernihowcach, w wojewodstwie 
kijowskim, a powiecie owruckim leżącej, w domu roboczego Oniska 
Michalenka, gdzie, tamże będąc, rany i razy, szablami zadane, na 
Janie Chmielewskim i Hryszku Steblinie, laethaliter chorujących, 
czasu i sposobem, w protestatiej wyżej opisanemi, widział i oglądał; 
którzy to kozacy pomienione rany i razy mienili sobie bydź przez 
jegomości pana Borowskiego i drugich compryncypałów, thowarzystwo 
chorągwie wielmożnego jegomości pana Rzewuskiego, starosty Chełm
skiego, bydź stałe i zadane; co widziawszy i oglądawszy, tąż stroną



szlachtą, przy sobie będącą, oświadczywszy, ztamtąd nazad powró
ciwszy, o tym swoją prawdziwą przedemną, urzędem, czyni i zezna- 
wa relatią, prosząc wespół, tak protestant swojej protestatiej, jako 
i woźny obductiej relatiej, aby actis praesentibus connotowane były, 
co, na affectatią swoją, i otrzymali Jerzy Srokowski m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, 
іодъ 1694—1696\ листъ 1008 на оборотѣ,

С V.

Жалоба дворянъ кіевскаго воеводства на козацкаго полковника, (Ти- 
моФея?) Ѳому Кутыскаго—Барабаша, о томъ, что онъ разоряетъ посто- 
емъ и контрибуціями имѣнія дворянъ, не внимаетъ гетманскимъ приказаыъ, 
посланныхъ къ себ® съ этими приказами салсаетъ въ тюрму; также о 
томъ, что онъ житомирскаго хорунжаго, Михаила Ставецкаго, требовав
шего удаленія козаковъ изъ его имѣній, посадилъ подъ стражу, при чемъ 
объявилъ ему, что никакой власти надъ собою не признаетъ, 1696. Іюня23,

Року тисеча тестсотъ девятьдесятъ шестого, месеца іюня 
двадцать третего дня.

Na urzędzie grodskim, w zamku jego królewskiej mości owru- 
ckim, przedemną, Remianem Surynem, stolnikiem żytomirskim, sub- 
delegatem, ad hunc solum actum użytym, zasadzonym, у xięgami ni- 
niejszemi, grodzkimi, owruckimi, comparens personaliter urodzony 
imć pan Michał Stawecki, chorąży żytomirski, podstarości grodzki- 
owrucki, będąc summopere confusus, injuriatus et damnificatus, pro- 
yidendo omnimodae futurae indemnitati ac integritati bonorum suo- 
rum hereditariorum, swym у drugich ich mościów panów szlachty, 
braci, obywatelów wojewodstwa kijowskiego, niżej na podpisach mia
nowanych, imieniem, yindicando niezmiernych aggrawatii, oppressii 
i confusii, jawnych i znacznych krzywd, szkód i ad estremam przy
prowadzenia ubogich poddanych protestantis egestatem, solennissi- 
me gravique cum querela świadczył naprzeciwko urodzonemu jego-
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mości panu Tomaszowi Kutyskiemu-Barabaszowi, pułkownikowi 
wojska jego królewskiej mości kozackiego . zaporozkiego, nie tylko 
od czynienia krzywd, szkód i oppressiej kozaków pułku swego nie 
animującemu, ale sam, osobą swą, tak różnych ich mościow szlachtę, 
jako у samego comparenta contemptem niezmiernym karmiącemu, у 
nad innych pułkowników ezorbitującemu, także kozaków setni całej 
Kisteniowiej, zesłanej do wsi Czerniehowicz, pułku obwinionego, same- 
muż obwinionemu po imionach у przezwiskach lepiej wiadomym у 
znajomym, manifestował у protestował się w ten niżej opisany spo
sób у o to: iż praenominatus inculpatus, nic nie uważając na prawo 
pospolite у rygor artykułów wojskowych, niemniej na libera- 
tią jaśnie wielmożnego jego mości pana kasztelana krakowskiego, 
hetmana wielkiego koronnego, wodza swego, śmiał i ważył się ro
ku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewiędziesiąt szostego, na zimową 
consistentią w wiosce Czernihowcach, u poddanych protestantis, całą 
setnią pułku swego kozaków postawić, którzy kozacy, na innych kozaków 
(zapatrując się), sobie pozwalając, ludzi ubogich wymyślnemi pokar
mami i borosznami, po kilka razy biorąc, opprimowali i wielkie 
zbytki, ile pod tak wielką drożynę, czynili; a gdy modernus prote
stans w tak wielkiej oppraessiej i ruinie poddanych ubogich swoich, 
z libertatią jaśnie wielmożnego imci pana kasztelana krakowskiego, 
hetmana wielkiego koronnego i osobliwym listem, do obwinionego 
pisanym, obnixissime upraszając, aby kozakow z dobr pana prote
stantis umniejszył i sprowadzić kazał,, sługę swego, szlachetnego 
Jana Kożuchowskiego, woźnego, do Czerniechowa, do obżałowanego 
posłał był, którą libertatią jaśnie wielmożnego imć pana kasztelana 
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, postponowawszy, tegoż 
posłanego protestantis, sine omni zelo misericordiae et timore Dei, 
obuchami tyrańsko i niemiłosierdnie zbiwszy i zkaleczywszy, przez 
niedzie dwie w prywatnym więzieniu, nie dając onemn jeść, pić, gło
dem i chłodem morząc, trzymał i, żadnego responsu na list prote
stanta nie dawszy, ledwie nie ledwie, za wyproszeniem się tegoż po
słanego, infectis rebus, wypuścił; quod majus, kiedy już sam mo 
dernus ąuerulans, nie mogąc tak wielkiej oppressiej i ruiny w 
dobrach swych na sobie znieść, przyjachawszy do obwinionego do 
Czerniechowa, upraszając: «mości panie pułkowniku, każ waszmość



pan kozaków swych sprowadzić z moich poddanych, gdyż wniwec 
się obrócili, a do tego mam i libertatią jaśnie wielmożnego imć pana 
kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, żeby się 
waszmość pan potym przed imć panem krakowskim nie wstydził, 
że się woli jegomości sprzeciwiasz»; który pomieniony obżałowany, 
miasto sprowadzenia, zapaliwszy się gniewem wielkim i furią, wy~ 
warszy, yerbis inhonestis et contumeliosis, czego ob reyerentiam 
honestarum aurium hoc loco ехргігаеге nefas, protestanta zelżyw
szy, zesromociwszy i zconfundowawszy, wrota w zamku zamknąć, 
kozakom z muszkietami stanąć i pod wartę wziąć kazawszy, haec 
formalia mówił: <ja ani Korola, ani hetmana ne bojusia, u mene 
korol—car turecki, a hetman—hospodar wołoski, bo treba toje wida- 
ty: de Barabasz, tam niczoho nemasz»; i tak protestanta z despek- 
towawszy i zdyzhonorowawszy, zaledwie z pod warty z zamku wy
puścił; a potym, na ostatnie-zniszczenie у ruinę poddanych protestan
tis czyniąc, przysławszy starszynę swoją, kazał chłopom na kilku
nastu kozaków leguminą z gotowemi pieniędzmi boroszno wydać; 
którzy kozacy póty stali, boroszno wybrawszy, aż poki onych Pa- 
liowcy ztąd zpędzili; przez którego obwinionego okazią i uciemię- 
żliwość kozaków, ubodzy ludzie, nie mogąc na sobie tak ciężkich 
znieść znęt, musieli z żonami, dziećmi i ze wszystką chudobą swą 
pozostałą, prawie jedną pustynię zostawiwszy, precz pójść; w czym 
wszystkim protestanta do szkód nie małych, plus minus na dwa ty
siące złotych, przywiódł i przyprawił; quo tali temerario, illicito 
suo progressu praenominatus inculpatus prawo pospolite violavit i 
winy w niem, na o3obę, dobra i zasługi swoje generaliter wszystkie, 
libere succubuerunt; o co wszystko, ut praemissum est, modernus 
comparens, iteratis vicibus manifestując у protestując, ofiarował, 
tak samego siebie, jako i ichmościów panów obywatelów wojewodstwa 
kijowskiego imieniem, we wszelakim sądzie i urzędzie z jegomościem 
obwinionym prawnie czynić nie zaniechać, zostawiwszy sobie tej te
raźniejszej protestaciej z drugimi ichmość pany obywatelami wojewod
stwa kijowskiego salvam meliorationem, vel per citationem, si neces- 
sitas juris expostulaverit, correctionem, a teraźniejszej, breyibus na
pisanej, mnie, subdelegata, prosił, aby actis praesentibus connotowa- 
na była, co i otrzymał. Michał Stawecki Ch. Ż. P. G, O. Jarosz
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Rostocki, Jan Pęski, Jan Trzeciak, Stauisław Jaskulski. Jan Jaku
bowski, Stephan Kazimierz Godebski.

Книга гродская овруцкая, запиеовая и поточная, № 3218, 
годъ 1694—1696] листъ 1125.

С VI.

Жалоба дворянина Вбигнева-Александра Якубовскаго на дворянъ 
Александра и Людвику ІІогойскихъ о томъ, что ихъ крестіяне, выѣстѣ 
съ козаками Палѣя, нападали на домъ Якубовскаго, грабили его имущес
тво, истребляли документы, истязали его тещу, и избили слугъ Якубов
скаго, посланныхъ для отысканія бѣглыхъ его крестіянъ. 1696. Іюня 23.

Року тисеча шестсотъ деветдесятъ шестого, месеца іюня двад
цать третьего дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Михаиломъ Ставецкимъ, хорунжиыъ овруц- 
кимъ и книгами нинешними, кгродскими, овруцкими, comparens 
personaliter urodzony jego mość pan Zbigniew Aleksander Jakubow
ski, porucznik chorągwi pancernej wielmożnego jego mości pana Iskry, 
stolnika buskiego, dóbr wsi Czajkowki urendatorius possesor, swym 
i urodzonych imci panów: Konstantego i Anny Strybylowej Plichtów, 
małżonków, tychże dóbr Czajkowki dziedziców, także urodzonej jej 
mości pani Ewy Janowej Podlewskiej, teszczy swej, imieniem, vin* 
dicando summam depopnlationem praefatorum bonorum, zniszczenia 
i zrujnowania poddanych włości Czajkowskiej, drugich rozpędzenia, 
domu i chudoby swej wszystkiej i sprzętu szlacheckiego gospodar
skiego, przez niżej mianowane osoby funditus zrabowania, skrzyń z 
rożnym ochędostwem, szatami, sukniami, klejnotami i fantami, także 
z roźnemi sprawami i munimentami zabrania, solenissime, gravique 
cum querela na przeciwko urodzonym imci panom; Aleksandrowi i 
Ludwice Strybylównie, pierwszego małżeństwa Janowej Onikiewiczo- 
wej, do wszystkiego złego przywódcę pobudzającej i poduszczającej, 
secundi ad praesens Aleksandrowej Pohojskim, małżonkom, pryncypa-



łom; także chłopom ze wsi Kiszkierów, do osób plus minus trzydżie- 
stu, samymże obwinionym po imionach i przezwiskach lepiej wia
domym i znajomym, (ąuorum statuitio przed przyszły sąd, dla wska
zania na nich win prawnych, omnino urgetur), sąmą rzeczą i skut
kiem pryncypałom i gwałtownym najezdnikom, o to: iż jej mość obwinio
na, bywsza Onikiewiczowa, nie trzymając w wstrzemięźliwości i karze 
poddannych swych Kiczkierowskich, ani onym zabraniając, tak wiel
kiej swawoli i złego uczynku aby nie czynili, owszem jeszcze ofiym 
pobłażając, i do niżej mianowanego niezbożnego progressu przywo
dząc i poduszcźając, którzy chłopi i gwałtownicy bywszej Onikiewiczo- 
wej a teraźniejszej Pohojskiej, w roku tysiąc sześćset dziewięćdzie
siątym trzecim, do osób plus minus trzydziestu excedentes; arma- 
tim, catervatim et tumultuatim do pomienionego miasteczka, Czaj- 
kówki i zameczka tamejszego, na zrabowanie zgruntą- protestatium 
chudoby wszystkiej, domostwa, gospodarskiego sprzętu i apparamen- 
tów szlacheckich i żołnierskich, pieniędzy gotowych, dyspozycji sta
rożytnych, wieczystych przywilejów, od najjaśniejszych królów, panów 
miłościwych, na rożne dobra protestantibus służących, et gratiose 
nadanych, zabranie, samego protestanta złapanie, insperato modo 
na dom, mieszkanie i residencją protestantów, wszelkim pokojem i 
bezpieczeństwem prawa pospolitego obwarowanych, napadszy, immis- 
si et invasores oinnia exequebantur; co gdy modernus protestans, za 
osobliwszą providencją boską postrzegłszy, ledwo co konia dopaść ż 
małżonką swą oklep zdrowie swe unieść mogli. Których nie zastaw
szy protestantów w domu, tylko przerzeczoną jej mość panią Podle 
ską, teszczę protestanta, ob imbecillitatem yirium, decrepitae aetatis 
będącą, consulere saluti suae nie mogącą, ad peragendas yiolentias 
potentia sua swawolni gwałtownicy, sine lege et rege, a prawie abso- 
lute dominando, principali actu, motu, conatu, iudustria et studio 
snać pomienionych obwinionych, ciż gwałtownicy, najezdnicy wszyst
kie bydła, sztuk ośmdziesiąt, koni jezdnych, wojennych i innych trzy
dzieści, owiec plus minus pięćdziesiąt, szaty, suknie, skrzynie, sreb
ro, złoto, klejnoty, futra rożne, sprawy, munimenta, owo zgoła, 
jako się wyżej mianowało, przez tych najeżdników, chłopów obwinio
nych funditus zabrano. A naostatek, czego już sami zabrać nie mog
li, kozaków jego mości pana Palija, pułkownika wojska jego królew



skiej mości zaporozskiego, osób pod sześćdziesiąt, ciż rebelizanci 
przywiedli i naprawili, cbąc koniecznie samego protestanta złapać 
i do więzienia zaprowądzić, cokolwiek tylko było i być mogło, po 
zrabowaniu tychże chłopów pomienionych obwinionych panów Onikie- 
wiczow, do ostatka funditus zrabowali, kozaków jeszcze namówiw
szy, aby pomienioną jej mość panią Podleską wzięli w ręce swoje, 
żeby onym o wszystkich nieruchomościach, gdziekolwiek są zachowa
ne, powiedziała; jakoż oną złapawszy, okrutnie po nieprzyjacielsku 
związawszy, do płonki topić prowadzili, tamże pacierz mówić каздіі, 
która, pacierz zmówiwszy, widząc jawne życia swego niebezpieczeństwo, 
poczęła z płaczem prosić, aby nie nastempowali na zdrowie jej i życiem 
darowali, obiecując ukizać schowane i wydać wszystkie dobra, skrzy
nię z pieniędzmi, z sprawami i innym wszystkiem ochędostwem i sprzę
tem, fantami. Jakoż, za wskazaniem szkatuły i skrzynie ż pieniędz
mi gotowemi, z rożnem i sprawami, munimentami, re. ogniti&mi, 
membranami, cerografami, zapisami, w oryginałach i ekstraktach bę- 
dącemi, kwitami, dispozycjami, prawami, dzielnemi granicami, od 
rożnych osób sobie na rożne dobra służącemi, na sześć tysięcy zło
tych zabrali, kart i obligów nie mało towarzyskich, na dwa tysiące 
złotych wynoszących, sobie służących, między któremi sprawami i 
kontrakt arendowny na też miasteczko, Czajkówkę, cum attinentis, mo
dernie protestantibus od wielmożnych panów Plichtów, małżonków, tych
że dobr dziedziców, cum exoluta summa siedmnaście set złotych super 
eadem bona haeredibus od teraźniejszych protestantów, in vim prae- 
dae et spolii, raczej hostili modo, zagarnęli; w których rabunku i tu 
mulcie pomienione munimenta poginęły i pobrane są, hoc praecauto et 
addito w tychże, iż protestantes pomienione dobra, miasteczko Czajków
kę, i wsi do niego przynależące, za possesji swojej arendownej, ludź
mi poobsadzali, dwór z innemi wszystkiemi budynkami znacznie 
kosztem i groszem swoim restaurowali, nie mało pożytkow i obwen- 
cji przemysłem, staraniem i pracą swoją w pomienionych dobrach 
dziedzicom* przysposobili, za którą to restauracją i założenie ludzi i 
inne, w tymże kontrakcie fusius expressae, opisane, intervenientur; 
po ехрігасіі arendy ich mość panowie dziedzicowie dóbr Czajków- 
ki ich mościom panom Jakubowskim, małżonkom, tejże włości areu- 
downym possesorom, pomienionym kontraktem, albo raczej intercyzą



arendowną, wcale nagrodzić i gotowemi pieniędzmi zapłacić pod za* 
kładem, w tymże kontrakcie wyrażonym, zapisali się i obligowali; 
tak omnes casus fortuitos modernus protestans ̂  w defalkowaum os
trzegł, że w niczem szkodować arendowni possesores nie mają, i nie 
powinni. Quo in passa et puncto futurae cujusvis substantiae et for- 
tunarum suarum i idem querulantes provident inaemnitati. Quod 
majus, ich mość przerzeczeni obwinieni, panowie Aleksander i Ludwika 
Strybylowie-Pohojscy, małżonkowie, na tym dość pie mąjąc, tu 
ruinam et oppressionem protestanta czyniąc, roku już teraźniejszego, 
tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt szóstego, dnia dwóna&tego aprilis, 
śmieli i ważyli się, contra legem publicam postąpiwszy, przez subor- 
dynowanych swoich poddanych, nocnym sposobem do wsi Filipowiec 
podjechawszy, poddanych trzech, dziedzicznych protestantów, do dóbr 
Czajkówki należących: jednego na imie Iwana Grzesienka, drugiego 
Hawryła, tegoż brata, trzeciego Jakima, z żonami, dziećmi, końmi, 
bydłem, owcami i wszystką chudobą i sprzętem ich domowym, wy- 
koczyć i na kilka tysięcy szkody, co futuro, da Bóg, in termino juria 
seorsiyo regestro liąuidowano będzie, uczynić. A gdy- protestans, 
dowiedziawszy się, nazajutrz w pogoń czeladź swą dworską posłał, 
która czeladź, nagoniwszy pode wsią Kiczkierami, majętnością obwi
nionych, w Miuijkach, chcieli onych, jako zdrajców zbiegłych, nazad 
pobrać i powracać, tedy ciż wykotcy pomienionych obwinionych, czer 
ladź protestantis, na imie: Jana Toczyłowskego, Swiderskiego, Ma
kowieckiego, Zaleskiego, Tchorzewskiego i innych, nie dopuszczając 
brać zbiegów, do strzelby, kijów i cepów porwawszy się, nie dopuś
ciwszy, czeladź protestantis temiż kijami, cepami bili, kaleczyli, i 
pokrwawili, wołając: «bijmy, pozabijajmy, bo nam nasz pan kazał 
bić»; i razów im nie mało sinych, spuchłych i krwawych, jako to: 
Swiderskiemu po plecach, bokach i głowie dziesięć, drugiemu Za
leskiemu po rękach i bokach kijowych, sinych, spuchłych, krwią 
ociekłych, gdzie dla zsiniałości ciała i zliczyć trudno hyło, i dru
gim innym czeladzi razów nie mało kijowych i cepowych po gło
wach, bokach i plecach pozadawali, i gdyby pomieniona czeladź, za 
osobliwą suprerai numinis providentią, fuga saluti non consuleret, 
pewnieby pozabijali; jednakże, pon desistendo a malerolo suo pro- 
gressu, ich mość praenominati inculpati, przydając żal do żalu,



oppressjądo oppressiej, contempt do contemptu, sźkodę do szkody, eodem 
anno, die octava junii, chłopów swych, z tejże wsi Kiczkierów, consulto 
subordynowawszy, nasłali do puszczy, lubo nie do obwinionych należącej, 
a zastawszy nasłani chłopa, na imie roboczego Matfieja Wołoszyna, 
ze wsi Kutanówki, majętności protestantis, łyka drącego, bez żad
nego respektu i uwagi, siekierą w łokieć u lewej ręki tak dalece 
uderzyli, że natychmiast od bolu wielkiego i ciężkiego upaść musiał 
na ziemię; tamże też na ziemi obuchami, siekierami bili, kaleczyli ad 
libidum suum, i ledwie żywego zostawili, że aż wozem do domu przy
wieźli i razów nie mało sinych, spuchłych, krwią ociekłych, po 
plecach, po ręku, po bokach, obuchowych, sinych, spuchłych, 
krwią ociekłych, których i zliczyć nie podobna, pozadawali. Przez 
który takowy swoj, contra omne fas et aeąuum popełniony, proceder, 
ich mość panowie nominati iuculpati prawo pospolite, de invasoribus 
domów szlacheckich opisane, violaruut i winy w niem, pro qualitate 
facti et ezcessus sui, na osoby i dobra swoje generaliter wszystkie 
libere succubuerunt; o co wszystko, ut praemissum est, modernus 
comparens, itćratis vicibus manifestując i protestując, ofiarował się 
z ich mościami obwinionemi in omni foro, judicio et officio regni, 
usitata juris via, progredi, zostawiwszy sobie tej teraźniejszej pro- 
testacji salvam meliorationem, auctionem, imminutionem, immutatio- 
nem, vel per dtationem, si necessitas juris expostulaverit, correc- 
tionem. Et in yerificationem praemissorum omnium, tenże compa
rens stawił woźnego generała wojewódstwa kijowskiego i innych, 
szlachetnego Jana fflebowskiego, który, personaliter stanąwszy, dla 
zapisania do ksiąg niniejszych, grodzkich, owruckich, w moc wier
nej, prawdziwej i skutecznej relacji swojej, jawnie, ustnie i dobro
wolnie zeznał: iż on, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięć
dziesiąt szóstego, na affektacją i prawną rekwizycją urodzonego jego 
mości pana Aleksandra Jakubowskiego, protestującego, będąc officiose 
aditus, mając przy sobie stronę szlachtę, ludzi wiary godnych, uro
dzonych ich mość panów: Piotra Dowykowskiego i Franciszka Put- 
kowskiego, eo majoris ac evidentioris testimonii gratia użytych, był 
podwakroć w miasteczku Czajkowce, gdzie będąc, tak na wyż po- 
mienionej czeladzi affectanta, jako i na chłopie razy kijowe, cepowe 
i obuchowe sine, spuchłe, krwią ociekłe, czasu i sposobem, wyżej



w protestacji mianowane, widział, i oglądał, kture razy mienili so
bie ciż pobici przez chłopów obwinionych być stałe i. zadane. Co, 
że juste vidit et audivit, o tym swoją prawdziwą przedemną, urzędem, 
czyni i zeznawa relacją, prosząc, tak protestans protestacji, jako i 
woźny obdukcji relacją, aby do ksiąg niniejszych przyjęte i zapisa
ne było. Co i otrzymali Aleksander Jakubowski, porucznik m. p.
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СѴП.

Жалоба отъ имени луцкаго епископа, Діонисія Жабокрицкаго, на 
козацкаго полковника, Тимо-ьея Кутисскаго-Барабаша, о томъ, что онъ, 
разставивъ свой полкъ въ имѣніяхъ, находящихся во владѣніи Жабокриц
каго, разорилъ эти имѣнія постоемъ и контрибуціями и отказался удо
влетворить Жабокрицкаго. 1696. Іюля 7.

Року тисе.ча шестсотъ девятьдесятъ шостого, месеца іюля се- 
мого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Михаломъ Михалъкевичемъ—Конъчаковскимъ, 
наместникомъ кгродскимъ подстароства овруцъкого и книгами ни- 
вешними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter urodzony 
jego mość pan Antoni Żabokrzycki, porucznik jego królewskiej moś
ci, będąc sumopere confusus et opressus per infrascriptas personas, 
swym у jaśnie przewielebnego w Bogu jego mości ojca Deonizego 
na Źabokrzykach Żabokrzyckiego, nominata episkopa Łuckiego, pro- 
totroniego metropoliej kijowskiej, stryja swego, nomine tegoż jego 
mości, windicując jawnej, znacznej krzywdy, szkody у dezolatiej w 
dobrach niżej mianowanych a włości Norzyńskiej dziejącej się, tu, w 
wojewodstwie kijowskim, a powiecie owruckim leżącej, solennissime 
gravique cum ąuerela urzędowi niniejszemu opowiadając, świadczył 
naprzeciwko urodzonemu jego mości panu Tymoszowi Kutyskiemu— 
Barabaszowi, pułkownikowi wojska jego królewskiej mości zaporoz
kiego koronnego, kozaków pułku swego od czynieniu szkód, krzywd,



wiolentii, exorbitantiej nie animującemu, owszem onym faventi et con- 
niyenti, także przeciwko kozakom jego mości, w dobrach pomienio
nych stojącym, wielce ludzi aggrawującym, samemuż obwinionemu 
po imionach у przezwiskach lepiej wiadomym у znajomym, manife
stował у protestował się w ten niżej opisany sposób у oto: iż prze- 
rzeczony obwiniony, imć pan pułkownik, nic nie dbając tak na listy 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, do siebie pisane, jako 
też у na libertatią jaśnie wielmożnego imci pana kasztelana krakow
skiego, hetmana wielkiego koronnego, na zaszczyt włości nófzyńskiej 
daną, у one postponowawszy, śmiał у ważył się kozaków pułku 
swego we wsiach Chajczy, Bondarach, Żerewcach у Putyłowiczach, 
osób trzydzieści у pięć, na wielką ruinę у niezmierną oppressią 
ludzi ubogich, postawić у niezwyczajne boroszna na osobę swą у 
kozaków pułku swego ludziom wydawać, jako też bowiem roku te
raźniejszego, tysiąc sześćset dziewiędziesiąt szostego, podczas zimo
wej consistentiej we wsi Chajczy—Wielkiej, chłopi wydali boroszna 
na samego jego mości obwinionego, pana pułkownika, mąki żytniej, 
sianej ośmak dwie, ośmakę rachując po złotych polskich dwadzieś
cia, sucharów żytnich ośmak dwie—złotych trzydzieście, kur cztyr- 
dzieści cztery, po groszy dwanaście, facit złotych siedemnaście у gro
szy ośmnaście, kunie dwie, facit złotych dziesięć; z tejże wsi Chaj
czy Michałko, ataman, na swoich kozaków sześć wzioł boroszna: mą
ki źytnej ośmak trzy, po złotych piętnastu, facit złotych cztyrydzieś- 
cie pięć, sucharów ośmak pułpięty, rachując ośmakę po złotych pięt
naście, facit złotych sześćdziesiąt siedm i groszy piętnaście, krup 
osmak pułtory, facit złotych trzydzieści, mąki pszennej sianej osmak 
pułtory, facit złotych trzydzieście, gotowych pieniędzy dali: na po
łeć złotych piętnaście, także gotowych pieniędzy: za woz—złotych 
dwanaście, za chomąt złotych sześć, za siekierę złotych dwa, za 
kosę złotych dwa, za świder, zastup i dłuto złotych dwa; soli husek 
trzysta— złotych trzy; ze wsi Bondarów: na samego jegomość pana 
pułkownika wydali chłopi: mąki żytniej osmak dwie—złotych czty- 
rydzieście, krup hreczannych osmakę—złotych dwadzieścia, sucha
rów żytnich osmak dwie—złotych cztyrydzieście, kur piędziesiąt dwie — 
złotych dwadzieścia i groszy dwadzieście cztery, kunie dwie—zło
tych dziesięć; ciż bondarowscy chłopi na kozaków dzięsięciu wydali:



mąki żytniej osmak pięć, facit złotych siedmdziesiąt pięć, sucharów 
osmak pułosmy, osmakę rachując po złotych piętnastu, facit zło
tych siedmdziesiąt pięć, krup hreczanuych osmak dwie i ćwiartek 
dwie, facit złotych pięćdziesiąt, mąki pszennej osmak pułtrzeci, fa
cit złotych pięćdziesiąt; gotowych pieniędzy: na półei dwa wydali 
złotych trzydzieście, na wozów dwa dali złotych dwadzieścia cztyry, 
za chomątów dwa dali złotych dwanaście, za kos dwie złotych czty
ry, za siekier dwie złotych cztyry, za dwa świdry, dwie dłocie у 
dwa zastupy— złotych cztyry, soli husek pięćset—złotych pięć; ze wsi 
Żerewców: na samego imć pana pułkownika wydali zesłanym od nie
go z Czerniechowa chłopi krup hreczanuych ośmakę jedną—złotych 
dwadzieścia, mąki żytniej sianej ośmak dwie—złotych cztyrydzieści, 
sucharów ośmak dwie—złotych cztyrnaście, kur cztyrydzieści cztyry 
facit złotych siedmnaście у groszy ośmnaście, kunicy dwie—złotych 
dziesięć; z tejże wsi Żerewiec na kozaków piętnastu wydali boroszna: 
mąki żytnej osmak siedm у ćwiartek dwie, facit złotych sto dwa
naście у groszy piętnaście, sucharów ośmak jedynaście у ćwiartkę, 
facit złotych sto sześćdziesiąt osim у groszy dwadzieście dwa, krup 
hreczanych ośmak trzy у ćwiartek trzy, facit złotych siedmdziesiąt 
pięć, pszennej mąki ośmak trzy, facit złotych siedmdziesiąt pięć; go
towych pieniędzy na pułci wydali złotych cztyrydzieści pięć, za wo
zów trzy złotych trzydzieści, za chomątów trzy złotych ośmnaście, 
za kos trzy złotych sześć, za siekier trzy złotych sześć, za trzy 
świdry, у trzy dłuta, у trzy zastupy—złotych sześć, soli husek siedm
set pięćdziesiąt—złotych siedm у groszy piętnaście; ze wsi Putyło- 
wicz: na samego pułkownika boroszna wydali: mąki żytniej sianej 
puł ośmaki—złotych dziesięć, krup hreczanych ośmakę—złotych dwa
dzieście, sucharów ośmakę sitnych—złotych dwadzieścia, pszennej 
mąki puł ośmaki—złotych dziesięć, kunicę jednę—złotych pięć; z tej
że wsi Putyłowicz na kozaków cztyrech wydali boroszna: mąki żyt
niej ośmak dwie—złotych trzydzieści, sucharów ośmak trzy facit zło
tych cztyrydzieści pięć, krup hreczannych ośmakę—złotych dwadzieś
cie, pszenicznej mąki ośmaka-złotych dwadzieścia, gotowych pienię
dzy: na połcie wydali złotych piętnaście, za woz złotych dwanaście, 
za chomąt złotych sześć, za kosę złotych dwa, za siekirę złotych 
dwa, za zastup świder у dłuto—złotych dwa; ze wszystkich cztyrech
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wiosek wybranym borosznem tak przez imć pana pułkownika, jako 
i kozaków jegomości, z niżej mianowaną, na pokłony wydaną, sum
mą, in nnum computando computandis, excepto samych wiktowania, 
snmma generalis efficit tysiąc siedmset siedmdziesiąt siedm złotych 
polskich i groszy sześć; quod majus, praenominatus inculpatus ko
zaków swoich w osob dwodziestu na dwór, we wsi Chajczy-Wielkiej 
będący, na protestanta z strzelbą ognistą po kilka kroć razy, za
bić chcąc, nasyłał, którzy nasłani kozacy do dworu z muszkietów, 
jako do nieprzyjaciela jakowego, strzelali, słowami nieutściwemi lży
li, sromocili, odpowiedzi, zabiciem grożąc, gdziekolwiek zdybawszy 
protestanta, czynili i dotąd czynić nie przestają; dla których odpo
wiedzi protestant ubivis locorum semper periclitari musi; insuper, 
gdy protestant, w tak ciężkich i niezmiernych oppressiach siebie 
samego i pomienionych ubogich poddanych, umyślnego (posyłał) do 
imć pana pułkownika obwinionego z listem jego królewskiej mości, 
do obwinionego pisanym, także i libertatią jaśnie wielmożnego imć 
pana kasztelana krakowskiego, na ochronę dobr Norzyóskich wy
daną, któremi postponowawszy, nie obserwując uroczystości Zmar
twychwstania Chrystusa pana, tegoż posłańca do turmy kazawszy 
wsadzić, nie dając mu jeść i pić, przez całe trzy dni i trzy nocy 
trzymał i ledwie onego, nie z listem, ale z paszkwilem, do prote
stanta napisawszy, odprawił, który in termino juris produkowany 
będzie; pokłony sobie jakoweś wymyśliwszy, gromadzie z dóbr No- 
rzyńskich kazali dawać, która gromada, ubiegając dalszej ruiny swojej, 
rada nie rada rożnemi czasy ichmościom panom: Tyszeckiemu, Kiście- 
nowi i Naydunowi musieli dać złotych ośmdziesiąt, przez którą rui
nę, oppressyą i uciemiężliwość, zbytki i wymysły w wiktowaniu ko
zaków, chłopów ciągłych: z Chajczy pięć, z Bondarów cztyrech, z 
Żerewiec siedm, nie mogąc na sobie takich aggravatii znieść, mu
siało z żonami, dziećmi i ze wszystką chudobą precz pójść; quo 
tak temerario illicito suo progressu praenominatus inculpatus cum 
complicibus et adhaerentibus suis prawo pospolite violavit i winy, w 
niem pro qualitate facti et excessus sui, na osobę, dobra i zasługi 
swoje generaliter wszystkie libere succubuit, o co wszystko, ut prae- 
missum est, modernus comparens iteratis vicibus manifestując, pro
testując, ofiarował siebie samego i jaśnie przewielebnego w Bogu



jegomości ojca Żabokrzyckiego, nominata episkopa łuckiego, imieniem, 
w sądzie należytym prawnie czynić nie zaniechać, zostawiwszy sobie 
tej teraźniejszej protestatiej salvam meliorationem, vel per citationem 
correctionem, a teraźniejszej, wkrótce napisanej, mnie, urzędu, prosił, 
aby do xiąg niniejszych przyjęta i zapisana była, co i otrzymał. 
Antoni na Żabokrzykach Żabokrzycki, porucznik jego, k. mości m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, годъ 
1694-1696. Листъ 1115,

СѴІІІ.

Жалоба отъ имени реФерендарія короннаго, Станислава-Антонія 
Щуки, на дворянку Катерину Дрогоевскую о томъ, что она, съ иомощію 
Палѣевыхъ козаковъ, отняла у Щуки волости: Горностайпольскую, Боро
дянскую и Козаревицкую, на которыя заявила незаконный притязанія. 
1696. Іюля 21.

Року тысеча шестьсотъ деветдесятъ шестого, месеца іюля двад
цать першогодня.

На урядѣ кгродскомъ, въ замку его королевской милости ов- 
ручскомъ, передомною, Михаиломъ Михалькевичемъ—Коичаковскимъ, 
намѣстиикомъ кгродскимъ подстароства овручского и книгами ни- 
нешними, кгродскими, овручскими, comparens personaliter urodzony 
imć pan Piotr z Krynice Sasin, towarzysz chorągwi hussarskiej 
jaśnie wielmożnego jego mości pana Stanisława Antoniego na Szczu
czynie i Radzinie Szczuki, referendarza koronnego, lubelskiego, wa
reckiego etc. starosty, dóbr kluczów: Hornostajpola, Borodzianki i 
Kozarowicz cum attinentiis, vigore zapisui perpetuae donationis od 
sukcessorów zeszłego wielmożnego imci pana Andrzeja Drohojow- 
skiego, starosty łukowskiego, tu, w województwie kijowskim, a po
wiecie owruckim leżących, dziedzica, nomine tegoż imci, solenissime 
gravique cum ąuerella świadczył, primario naprzeciwko wielmożnej 
jejmość pannie Katarzynie z Drohojewa Drohojewskiej, starościance 
miedzialskiej, niesłusznej, nieprawnej pomienionych dobr, kluczów: 
Hornostajpolskiego, Kozarowickiego i Borodziańskiego deoccupator-



се i espulsorce, secundario przeciwko urodzonemu imci panu Józe
fowi Drohojewskiemu, miecznikowi przemyślskiemu, jako opiekuno
wi i do wszystkiego złego przywódcy, także przeciwko urodzonym 
imd panom: Sewerynowi Drohojewskiemu i Janowi Jaronowskiemu, 
ipsa re, facto et effectu conpryncypałom, manucooperatorom i adhae- 
rentom, manifestował i protestował się w ten niżej opisany sposób 
i o to: iż jako prawo pospolite, ut nemini a nemine inferatur injuria, 
serio zabroniło, propriaque sorte, alienis non locupletando bonis, 
recte et honeste ѵіѵеге kazało, przedsię jednak przerzeczona ob
winiona, wielmożna imci panna Drohojowska, starościanka miedzial- 
ska, in contrarium tegoż prawa pospolitego postępując, śmiała i 
ważyła się pod protekcją Palija, pułkownika wojska jego królew
skiej mości zaporożskiego swawolnego udawszy się, a zaciągnąwszy 
kupę nie małą kozaków pułku tegoż Palija na niżej mianowany 
uczynek, roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt szóste
go, in aprili, na wyż pomienione dobra klucze: Hornostajpolski, Ko- 
zarowicki i Borodziański, które dobra, yigore prawa sobie służącego, 
iaśnie wielmożny imci pan referendarz koronny oficiose, in praesen- 
tia przerzeczonych obwinionych ich mościów panów: Seweryna Dro- 
hojewskiego i Jana Jaronowskiego, nemine impugnante et contra- 
dicente, z żadnym nie odzywających się prawem, w realną, spokoj
ną, aktualną, wieczną i nigdy nie odzowną odebrał possesją, z temiż 
kozakami najechać, podstarościch i dozorców, dla dojrzenia dóbr prote 
stantis zostawionych, wybiwszy, wygnawszy i wypędziwszy, poddaństwo i 
posłuszeństwo odebrać i do swojej niesłusznej, nieprawnej i nienale
żytej inkorporować possesji; jakoż bowiem, injuriosissime et praeju- 
diciosissime w swoją possesją objąwszy i cale expulsją z dóbr uczy
niwszy, w wszelkie pożytki i obwencje, co jeno wynaleść się mogą, 
hucusque bierze i ad commodum suum obraca; a gdy już te
raz świeżo modernus protestans, ex brachio i za uniwersałem 
jaśnie wielmożnego imci pana referendarza koronnego, do gro
mad dobr kluczów przerzeczonych zjechawszy, chciał tychże dóbr 
dojrzeć i porządek w nich, wedle woli imci pana referendarza koron
nego, uczynić, gdzie natenczas praenominati inculpati, imci panowie 
Drohojewski i Jaronowski, wcześnie mając moc i władzę od pani 
swej, jej mości panny starościanki miedzialskiej, insimul et semel



z kozakami, consulto na to przygotowanemi, protestanta do dóbr nie 
dopuściwszy, przez subordynowane osoby, kozaków, protestanta zabić 
usiłowali, i dalsze odpowiedzi, nie tylko na protestanta, i ktoby inny 
miał do wyszprzerzeczonych dóbr więcej zjeżdżać, pałam et privatim 
odpowiedź na życie uczynili, w kturych dobrach protestans, żadnego 
porządku nie uczyniwszy i ledwie zdrowia nie pozbywszy, iufectis 
rebus, odjechać musiał; przez który takowy swój, contra omne fas 
et aeąuum popełniony, proceder, przerzeczona obwiniona, wielmożna 
jejmość panna Drohojowska, starościanka miedzialska cum complici- 
bus et adhaerentibus suis, prawo postpolite violavit i winy, w niem 
eo nomine rigide de invasoribus dóbr cudzych opisane, na osobę i 
dobra swoje generaliter wszystkie, libere succubuit, o co wszystko, 
ut praemissum est, modernus ąuerulans, iteratis yicibus manifeS' 
tując i protestując, ofiarował jaśnie wielmożnego imci pana Szczukę, 
referendarza koronnego (którego nomine agit) z przeszeczoną obża- 
łowaną, imci panną starościanką miedzialską, in omni foro, judicio 
et officio regni, usitata juris via, progredi, zostawiwszy teraźniejszej 
protestaciej salvam meliorationem, diminutionem, immutat.onem, 
vel per citationem, inąnantumby tego potrzeba prawna ukazywała, 
correctionem, a teraźniejszej, brevibus napisanej, mnie, urzędu, pro
sił, aby do ksiąg niniejszych przyjęta i zapisana była, co na affek- 
tacją swoją i otrzymał. A. Piotr z Krynice Sasin.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218', 
годъ 1694—1696; листъ 1122.

СІХ.

Приказъ, данный гетманомъ великимъ коронньшъ, Станиславомъ 
Яномъ Яблоновскимь, Семену Палѣю и другимъ козацкимь полковникамъ о 
томъ, чтобы они не размѣщали козаковъ на квартирахъ u не собирали 
контрибуций изъ имѣнія овруцкаго старосты, Франциска Потоцкаго, мѣс- 
течка Веледникъ. 1696. Ноября 16,

Року тысеча гаестьсотъ деиетдесятъ шестого, месеця декабря 
третьего дня.

Ца уряде вгродскомъ, въ замку его королевское милости ов-



ручскомъ, передомною, Данелемъ Левковскимъ, наместникомъ на 
тотъ часъ подстароства и реентомъ кгродскимъ овручскимъ, и кни
гами нннешннми, кгродскиыи, овручскшш, comparens personaliter 
urodzony imu pan Kołakowski, sługa wielmożnego imci pana Frań- 
Ciszka na Potoku Potockiego, starosty owruckiego, ten ordynans 
jaśnie wielmożnego imci pana Stanistawa Jana na Jabłonowie Jabło
nowskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, 
na ochronę dobr miasta Wielednik cum attinentiis pana comparen
tis, z pieczęcią wielką i podpisem ręki tegoż imci pana kasztelana 
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, do imci pana Semena 
Palija wydany, dla zapisania do ksiąg niniejszych, grodzkich, owruc- 
bich per oblatam podał, prosząc mię, urzędu, aby ten ordynans ad 
acta przyjęty i wpisany był, a tak ja, urząd, pomieniony ordynans 
ad acticandum przyjmując, czytałem i temi jest ingrossowany słowy: 
Stanisław Jan na Jabłonowie Jabłonowski, kasztelan krakowski, het
man wielki koronny. Daję ten mój surowy ordynans imci panu Se
menowi Pali jo wi, tudzież i innym panom pułkownikom, assaułom, 
setnikom i wszystkim mołodeom wojska rzeczypospolitej zaporożskie- 
go, aby, za jego pokazaniem, wiedzieli: iż dla respektu zasług w 
wojsku i rzeczypospolitej imci pana Franciszka Potockiego, starosty 
owruckiego, dobra iego mości Weledniki ćum attinentiis, jako w na
leżytej mieó chcę ochronie, tak od wszelakiej zimowej, władzą moją 
hetmańską, uwalniam je consistentiej, przechoduw, ciężarów; przy
kazuję tedy, aby żaden z ludzi wojska zaporożskiego w pomienio- 
nych dobrach stanowiska pretendować, noclegów, popasów odprawo- 
wać, stacji, chlebów pobocznych i boroszna wybierać i innych żad-. 
nych nie ważył się czynić exactii ani aggravatii, pod surowym i 
nieuchronnym sądem moim. Działo się we Lwowie, dnia piętnastego 
novembra, roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt szóstego. У того 
ординансу, при печати притисненой, подпись руки тыми словы: 
Jabłonowski, К. К, hetman W. К. А такъ тотъ ординансъ, за по- 
даніемъ и просьбою вышъменованое особы подаваючое, а за йоимъ 
урядовымъ принятіемъ, до книгъ нинетнихъ, кгродскихъ есть сло
во въ слово увесь вписанный.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3218, 
годъ 1694—1696; листъ 944 на оборотѣ.



Жалоба отъ имени князя Доминика Шуйскаго на сотниковъ козац- 
каго полка Яремы: Лободу и Чепарняку, о томъ, что Лобода ограбилъ 
дворъ Шуйскаго въ имѣніи Остроглядовичахъ, а Чепарняка беззаконно 
и насильно занялъ квартиры для своихъ козаковъ въ мѣстечкѣ Хойникахъ, 
при чемъ козаки его убили боярина Степана Петровскаго. 1697. Мая 2.

Року тисяча шестсотъ девятьдесятъ семого, меседа мая второ
го дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруц- 
комъ, передомною, Даніелемъ Левъковскимъ, наместникомъ на тотъ 
часъ подстароства и реентомъ кгродскимъ оврудкимъ и книгами ни- 
нешними, кгродскими, оврудкими, comparens personaliter urodzony 
pan Alexander Gołesky, sługa wielmożnego imci pana Dominika knia
zia Szujskiego, chorążego wojewodstwa brzeskiego, dobr włości 
Chojnickiej у Zahalskiej tu, w wojewodstwie kijowskim a powiecie 
owruckim leżących, dziedzica, nomine tegoż jego mości pana cho
rążego brzeskiego, także nomine urodzonego jego mości pana Fry
deryka Lewenfatera, ekonoma tychże wyszpomienionych włości 
Chojnickiej у Zahalskiej, yindicując niżej mianowanych po dwakroć 
najazdów, gwałtownych zaborów, tudzież tyrańskiego, okrutnego, 
bezbożnego у niemiłosierdnego Stephana Piotrowskiego, bejarzyna 
chojnickiego, przy tymże gwałtownjm najezdzie, przez niżej mia
nowanych obwinionych z muszkietu zabicia, solennissime gravique 
cum querela urzędowi niniejszemu opowiadając, świadczył naprze
ciwko Łobodzie, setnikowi, у Czepurniace, itidem starszyznie pułku 
Jaremy wojska kozackiego rzeczy pospolitej, także kozakom do 
dwocbset osob tegoż pułku Jaremińskiego, samymże obwinionym:



Eobodzie у Czepurniace po imionach у przezwiskach lepiej wiadomym 
у znajomym, pryncypałom, compryncypałom у adhaerentom, manife
stował у protestował się w ten niżej opisany sposób у o to: iż wysz- 
rzeczeni obwinieni, a mianowicie primario Eoboda, setnik, nic nie 
uważając na prawo pospolite у artykuły wojskowe, de disciplina mi- 
litari uchwalone, śmiał у ważył się z kozakami swemi modo ѵіоіеп- 
to et rebelliter na dwor. Ostrohladowski pana ąuerulantis, roku te
raźniejszego, tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siodmego, dnia dziesią
tego februarii najachać, jakoż et de factu najechawszy, woły, konie, 
owce, świnie, rożne yictualia in vim praedae et spolii pozabierawszy, 
ad commodum sunm obrocił, a potym, eodem anno, dnia szesnastego 
aprilis, wyszrzeczony obwiniony Czeparniaka z kozakami Jaremińcami, 
cum ѵагіо armorum genere, jako to: muszkietami, pistoletami, dzi
dami i innym orężem, do wojny należącym, wziąwszy pocbop ra
bunku wyszmianowanego w mieście Chojnikach, nic do niego nie na
leżąc, ani assignatiej nie mając, stać, a potym zrabować, a gdy uro
dzony imć pan Frideryk Lewenfater, econom tychże dóbr, kozaków 
nie dopuszczał, tamże natenczas, gwałtem wpierając się, do ludzi, 
jako do nieprzyjaciela strzelając, i onych bijąc, wyszrzeczonego 
Stephana Piotrowskiego z muszkietu dwa razy w piersi pod same 
serce i w ramie, sine omni zelo misericordiae et timore Dei postrze
lili, od których tak tyrańskich postrzałów tenże Stephan Piotrow
ski, tegoż dnia, z tego świata zszedł; przez który takowy swoj, 
contra omne fas et aeąuum popełniony, proceder, przerzeczeni obwi
nieni metam artykułów wojskowych transgressi sunt i winy, pro 
ąualitate facti et ezcessus, na osoby i zasługi swoje generaliter wszy
stkie libere suęcubuerunt i do szkód na kilka tysięcy złotych pol
skich przywiedli у przyprawili; o co wszystko, ut praemissum est, 
modernus comparens iteratis vicibus manifestując у protestując, ofia
rował panów swoich we wszelakim sądzie z obwinionemi prawnie czynić 
nie zaniechać, zostawiwszy tej teraźniejszej protestatiej sal wam meliora- 
tionem, vel per citationem, in ąuantum by tego potrzeba prawna ukazy
wała, correctionem, której o przyjęcie у do act zapisanie mnie, urzędu, 
prosił; co, ad afectationem suam, i otrzymał. Alezander Gołeski m p.

Kumą гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3219; 
годъ 1697—1699; листъ 164.



Жалоба отъ имени князя Доминика Шуйскаго на Кинріяна Петро
вича, прикащика мозырскаго скарбника, Рейтана, о томъ, что Петровичъ, 
отправляясь на смотръ ополченія воеводства Кіевскаго вмѣстѣ со слугами 
Шуйскаго, похвалялся, что будетъ ловить козаковъ Палія, вслѣдствіе че
го козаки напали на слугъ Шуйскаго, избили ихъ и ограбили, а потомъ 
самъ Петровичъ, захвативъ команду надъ этими слугами, билъ ихъ и 
обижалъ и впослѣдствіи наносилъ разныя оскорбленія Шуйскому. 1697. 
Іюня 23.

Року тысяча шестсотъ девятьдесятъ семого, месяца, іюля двад
цать третего дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овруцъ- 
комъ, передомною, Стефаномъ Барановскиыъ, наместникомъ на тотъ 
часъ подстароства и книгами нинешними, кгродскими, овруцкими, 
comparens personaliter urodzony pan Jan Sowiński, sługa urodzonego 
jegomości pana Fryderyka Lewenfatera, ekonoma włości Chojnickiej 
i Zahalskiej, dobr dziedzicznych wielmożnego jegomości kniazia Do
minika Szuiskiego, chorążego wojewodstwa brzeskiego księstwa lites- 
kiego, nomine tak przerzeczonego wielmożnego imci kniazia Szujskie
go, chorążego brzeskiego, jako i imć pana Frederika Lewenfatera, 
ekonoma wyszpomienionych włości pana swego, ob ąuasdam legalita- 
tes saas ad acta castrensia capitanealia owrucensia dla uczynienia tej 
teraźniejszej querimoniej osobą swą comparere nie mogącego, yindi- 
cando niżej mianowanego bicia, zaborow у szkód, z okazyej jednego 
pryncypała niżej mianowanego poniesionych, solennissime gravique 
cum querela, urzędowi niniejszemu opowiadając, świadczył: primario 
naprzeciwko urodzonemu jegomości panu Marcianowi Rejtanowi, skarb
nikowi mozyrskiemu, niżej mianowanego podstarościego swego od

45



wszystkiego złego nie animującemu, ale snać owszem pobłażającemu, 
także przeciwko urodzonemu panu Cypryanowi seu alterius cujus— 
vis nominis Piotrowiczowi, wysz pomienionemu podstarościemn Hłu- 
cbowickiemu wyszpomienionego jegomości pana Rejtana, skarbnika 
mozyrskiego, ipsa re, facto et effectu wszystkich niżej mianowanych 
transactii pryncypałowi, także chłopom Hubarowickim do osob dzie
siątka, samymże obwinionym po imionach у przezwiskach lepiej 
wiadomym у znajomym, ąuorud StStuitio przed przyszły sąd, dla 
wskazania na nich win prawnych, omnino urgetur, ćompryncypałom 
у mańucooperatorom, manifestował у protestował się w ten niżej 
opisany sposob у o to: iż gdy roku teraźniejszego, tysiąc sześćset dzie
więćdziesiąt siodmego, pan protestantis, jegomość pan Friderik Lewen- 
fater, posłał był sług swoich, panów: Macieja Bilskiego, Gnatowskie- 
goj Markiewicza, Goławskiego у innych boiar z dóbr wielmożnego 
jegomości pana fehorążego brzeskigo na popis wojewodstwa kijowskiego, 
pro die yigesima quarta aprilis przypadający, do których у Wyszrze- 
czony obwiniony, pan Piotrowicz, tamże jadąc na popis od pana swe
go, przywiązawszy się, począł, ustawicznie sobie okładając liąuorem 
gorzałczanym głowę, ezcessa w drodze wszędzie czynić, jalćó to iniat- 
nowicie: zawróciwszy do wsi Szołomek, majętności wielmożnego jego 
mości pana Remigjana Surina, stolnika żytomirskiego, sędziego у de
putata sądów głównych kapturowych województwa kijowskiego, na 
wsi hałasy czynił, a potym za sługą tegoż wielmożnego jego mości 
pana stolnika żytomirskiego ugnawszy się, do dwotu strzelał, z do
bytą szablą biegał, samą jej mość panią etolnikowę żytomirską у 
innych, tamże we dworze będących, eonfusią niezmierną nakarmiw
szy, przestraszył, kozaków Paliowych brać chcąc, szukał) z której 
okaziej obwinionego kozacy, dowiedziawszy się, iż dwór najachał у 
kozaków brać w tymże dworze upominał się, wprzódy pana Macieja 
Bilskiego, przy wozach będącego, w Chajczy-Małej, nic niewinnego 
у przytym wyszpomienionym excessie nie będącego, wzięli у do mia
steczka Korzyńska zaprowadziwszy, przez dzień у ńoc pod wartą 
trzymali, a potym, gdy drudzy słudzy pana protestantis dowiedzieli 
się, że pada Bilskiego kozacy wzięli у w Norzyńsku trzymają, tak
że pówziąwszy wiadomość, że już z popisu ich mość panbwie szla
chta powracają z miasteczka Wielednik, a do pomienionego miasta



Korzyńska z między siebie. wypracują dwóch, eliberując wyszrze- 
c?onego pana Bilskiego, którego nie beż kosztu eliberowawszy, już 
nazad recta do, demu swęgo, znowu się skupiwszy, jaęhah; taudeffi
kozacy, dowiedziawszy się, że powracają, nagopiwszy pode Szo-
łomkąmi wyszpomienionych sług рада protestantis у drugich ięh 
mościów panów szlachty sług, którży w kompanjęj jachali, nic sobie 
niewinnych, pro Jibitu suo bili, przy którym bipiu, pienjendzy рада 
protestantis, u Pana Goław&kiego będących, do szaftmkp danych, 
talernw bitych dwadzieście, muszkietów parę, yalo>ris talęypw bityęh 
dziesięć, szabel dwie, Yaloris złotych piętnaście, у innych drobiazgów, 
któż to może у spomnięd, nie mało pozabierali; gdzie na ten czas 
obwiniony pan Piotrowic?, Sochańskiego,, nic sobie niewinnego, да 
ziemie obwaliwszy, czyniąc się comendantem nad sługami, dp 
upodobania swego bił; z którego to przerzeczonego obwinionego oka- 
zyej у niesłusznego procederu, wielmożny jegomość pan stolnik żyto-
mirski i panowie querulantium szkodę niemałą ponosić muszą у pono'
szą; tandem, gdy się już wszyscy powracali nazad do domów swych, 
pan protestantis, będąc na ten czas w klasztorze ich mościów xię- 
ży dominikanów ostrohladowskich, a obaczywszy obwinionego pana 
Piotrowicza, począł bonis modis mówić: «mości panie bracie! coś 
miał do moich sług w drodze, żeś bił у starszym się nad niemi 
pzynił у z twey przyczyny kozacy poobierali?» A obwiniony, furyą 
Wywarłszy, przy wielu ich mościach szlachcie, tamże w klasztorze bę
dących, do szabli się porwawszy, verbis inhouestis et contumeljosis 
pana protestantis lżył, sromocił, odpowiedź jawną na zdrowie у 
substanciją uczynił. Naostatek roku teraźniejszego, wysz na akcie 
mianowanego, dnia siedmnastego julii, pan protestantis ugodzonym 
żołnierzom chorągwie draguńskiej jaśniewielmożnego jegomości pana 
wojewody Potockiego posłał prowiant do wsi Hubarowicz przez Hry
szka, wójta chojnickiego, z kusznierzowym parobkiem, którzy, oddaw
szy, 4Ц żąkrocżenia nocy, obnocowali u aęendarza tamecznego, a 
pan Piotrowicz, w przedsięwzięciu swoim nie ustając, dowiedziawszy 
się o podwodnikach pucujących pana ąuerulantis, bez żądnej dania 
okaziej у ratiej, przybrawszy do siebie chłopów nie mało hu- 
barewickich, nocturno tempowe, czyniąc іц merąm postpęsitionem et 
cęjiteniptftm рада protestantis, nąpadszy да Jrarczmę, tychże ludzi,



podwodników, sine omni zelo misericordiae et timore Dei, bił, wią
zał у tyranizował, ktoryto wojt, od tak ciężkiego у niemiłosiernego 
zbicia, Bog wie, jeżeli długo żyć będzie, gdyż znaczną imbecilitatem 
usług swoich czuje; przez co obwiniony pana comparentis do szkód nie 
małych, futuro, da Bog, in termino juris liąuidowanych, przywiódł 
у przyprawił. O co wszystko, ut praemissum est, modernus compa- 
rens iterum atque iterum manifestatur et protestatur, ofiarował pa
nów swich we wszelakim sądzie у urzędzie z ich mościami obwinioue- 
mi, usitata juris via, progredi, zostawiwszy tymże panom swoim, 
ąuorum nomine agit, salvam meliorationem, vel per citationem, in 
quantumby tego potrzeba prawna ukazywała, correctionem, a teraź
niejszej o przyjęcie у do act zapisanie mnie, urzędu, prosił, со у 
otrzymał. Jan Sowieński m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3219, 
годъ 1697—1699; листъ 188 на оборотѣ.

С Х ІІ.

Жалоба житомирскаго стольника, судіи каптуроваго воеводства кіев- 
скаго, Ремигіяна Сурина, на козацкаго полковника, Семена Палѣя, о томъ, 
что, когда Суринъ отправился въ мѣстечко Кухары, для исполненія своей 
должности, то, на обратномъ пути, на него напал ь сотникъ полка Па— 
лѣя—Цвиль съ другими козаками; они Сурина и его слугъ избили и огра
били, держали подъ арестомъ, бывшіе съ нимъ документы разбросали 
и объявили, дабы впредъ «Ляхи» не ѣздили судить, потому, что въ этой 
мѣстности долженъ имѣть силу судъ козацкій. 1697. Октября 3.

Року тысяча шестсотъ девятьдесятъ семого, месеца октобрія 
третего дня.

На уряде вгродсвомъ, въ замку его королевское милости овруц- 
комъ, передомною, Даниелемъ Левъковскимъ, намествикомъ на тоіъ 
часъ подстароства и реентомъ кгродскимъ овруцъкинъ и книгами 
нынешними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter wielmoż
ny jegomość pan Remigian Snryn, stolnik żytomirski, sędzia у de
putat kapturowy wojewodstwa kijowskiego, solennissime magnoque



cum dolore, opowiadając urzędowi niniejszemu żal, zniewagę у kon- 
tempt swoj, przez niżej wyrażonych obwinionych osob poniesiony у 
popełniony, naprzeciwko jegomości panu Semenowi Paliowi, pułkow
nikowi kozackiemu rzeczy pospolitej, jako z kozaków swóich spra
wiedliwości nie czyniącemu у owszem na wszystko złe dopuszczające
mu, tudzież Cwilowi, setnikowi jego, re ipsa, facto et effectu niżej 
mianowanego uczynku pryncypałowi у przywódcy, niemniej assawu- 
łowi у atamanóm trzem у czerni kozackiej, setni tegoż Cwila, jako 
to: Markowi, Sazkowi, Iwanowi Wołoszynowi у innym kozakom, o 
imionach у przezwiskach samemu Cwili, setnikowi ich, wiadomym у 
znajomym, plus minus do osob dwudziestu, na tenże uczynek swoj 
niesłuszny у wiolentią gwałtowną, na dobrowolnej drodze uczynioną, con- 
sulto etdeliherato animo zgromadzonym у przysposobionym, compryncy- 
pałom, pomocnikom у adhaerentom, rozkaz у wolą setnika swego czynią
cym у wypełniającym, których statuitio przed sąd należyty wojskowy, mia
nowicie Marka, Sazka у Iwana Wołoszyna, dla wskazania na nich win 
garłowych, pro illicito ausu et temerario progressu illorum, in strata 
publica perpetratarum, omnino tenetur, świadczył i protestował się 
w ten niżej opisany sposób у o to: iż gdy protestans, roku teraźniej
szego, tysiąc sześćset dziewiędziesiąt siodmego, in augusto, za dekretem 
głównym, kapturowym wojewodstwa kijowskiego, jako sędzia kaptu
rowy, ad reąuisitionem juridicam urodzonego jego mości pana Samue
la Szumlańskiego, cześnika podolskiego, jezdził -do miasteczka Ku- 
charów, tu, w wojewodstwie kijowskim leżącego, na ezekutią, gdzie, 
ut juris est, odprawiwszy pomienioną ezekutią, nazad, ku domowi, 
pod Owrucz, drogą pospolitą z czeladźią swoją, tudzież woźnym у 
z szlachtą, na tę wyszpomienioną ezekutią, według prawa z sobą 
użytą, jadąc, imminente occasu solis, we wsi Ihnatowce, majętności 
ich mościów ojcow jezuitów owruckich, zanocował, obwiniony pan 
Cwil, setnik, z assawułem у atamanami swemi, dowiedziawszy się, że 
pan protestantis w pomienionej Ihnatówce nocuje, nescitur qua ratione 
et causa, zebrawszy w nocy wyszpomienionych kozaków nie mało setni 
swojej z rożnych wsi, na chlebie stojących, у przebiegszy w nocy 
naprzód, którędy protestans miał jechać, o pułtore mile od prote- 
testanta, gdzie nocował, we wsi Kalinówce z kozakami swemi na 
protestanta zasiadł; tandem nazajutrz, to jest dnia ósmego augusta,
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gdy protestans, przenocowawszy, zrana przyjechał do miąnęw&pftj 
wsi Kalinówki, nie wiedząc o takowych na siebie insidiach, у skpro 
tylko co w samą wieś, nic złego nie spodziewając się, począł wjeź? 
dżać, alić obwiniony Gwil, setnik, z wyszpomienionemi kozakami, eon- 
suito już na to zgromadzonemi у przysposobionemi ad шіпітцт, we 
dwudziestu koni, insperate z między chałup, po nieprzyjacielską 
wpadszy na drogę, przez wieś idącą, у okrzyk his formalibus: «byjte 
Lachiw, byjte! nechaj ne jizdiat na sudy, nasz tut kozackij sud», 
uczyniwszy, zaraz w koło protestanta na drodze oskoczyli; tamże, 
jedni za cugle koni chwytać poczęli, drudzy samego protestanta, w 
kolasie siedzącego, w leciech już barzo podeszłego, zaraz obuchami, 
kanczukami zewsząd okrywszy, zabijać poczęli, a insi czeladź prote
stantis, na koniach będącą, goniąc, także obuchami, kanczukami у 
kijami, który czym mógł, bili у kaleczyli, tak dalece, że mało wszyT 
stkich na śmierć nie pozabijali, jakoż samemu protestantowi razów 
dwa, krwią nabiegłych, między plecyma, barzo szkodliwych, z naru
szeniem kości mianowany Marko Sazko, kozak setni tegoż Cwila,, 
obuchem zadał; od których eo momento protestans mało z tymże 
się nie pożegnał światem; urodzonemu zaś Władysławowi Czarnec
kiemu, słudze protestantis, razów trzy, raz wedle razu, niżej łopat
ki prawej na plecach, a dwa między ziobrami, także obuchem, tak 
dalece zadali, że, z konia na ziemię spadszy, krwią z nosa у gęby 
zalał się у innych razów krwawych, tak samemu protestantowi: gło
wę, twarz, szyję kańeżukiem poprzecinawszy, jako у sługom jego 
mości po wszystkim ciele nie mało nazadawali, potym tegoż prote
stanta, yiolento modo z kolasy wziąwszy у do izby do chłopa wprowa
dziwszy z rana, aż do południa za wartą trzymali, skrzynkę, tamr 
że w kolasie będącą, wziowszy, odbili, sprawy, w niej będące, poroz 
rzucali у pogubili; pieniędzy złotych półtorasta polskich, nie wie
dzieć który z nich, z między tychże kozaków, porwawszy, nie przy
wrócili у wszystką kolasę francuzką, więcej szukając pieniędzy, koń
mi szamocąc, popsowali у połamali; piwa beczkę, gorzałki kwart 
piętnaście aquavitej, na podwodzie przy tymże protestancie będącej, 
wziowszy, popili у porozlewali, syry, masło у inne yictualia poza
bierali у tak protestanta у czeladź jego mości pobiwszy у pokale
czywszy, wszystko przy nich, to jest strzelbę, szable, suknie, pienią-



у ійпё НеЩ Ш fiift ptaedae et spoili porabotfrafaśzy у pozabie
rawszy; у SkinOgO protestanta ź czeladzią ze wsi Kalinówki nazad 
żftłrtHi; na więksźy contempt; zawrócili у za Wartą wszystkibh; tak 
proteśłaiitańta; jśkb У czeladź proWadząć; lżyli, Srbffioeilij co do gę^ 
by pfźyść mogło, śłbWy wielcO nieprzystójneiui, kbzackiemi swemi; z 
рйоШШйа nagi-aźali Siig; potyin; zaprbwSdziWfeźy naźad za mil trzy; 
ak fli*bdżb porzucili; к Sami odjachali; 0 co,* gdy tenże protestujący 
sić; nażad źńdwii powróciwszy; у do ddmii Swego zaledwo po tak 
tyfafiśkim pobibiti przyjacbawszy, prżeż umyślnego posłańca swego 
listami u saniegb jegohibśći pana Palia, pnłkownika, za takową 
gwałtbwną yiblfentią у rozboj ria dobrdwolńej drodze przez kdżaków 
jegtt, z rozkazania mianowanego setnika popełiiiony, uskarżał się, 
sprawiedliwości spiętej reąuirował, żadnej; aż dotąd oczekiWając, 
óie bdńiosł, ani odnosi; przez ćó wyszpomiebWńy óbWidiony Cwil, set
nik, cum complicibus śuis w Winy i póeny eriminalne, wojskowe, pro 
delicto facti et excessus sui, na osoby swoje zaciągnęli; idem com- 
parens, dowodząc sprawiedliwości świętej w tak ciężkiej oppressiej 
swojej у krzywdzie, coram officio prsesenti iterum iterumque Świadczy! 
у protestował się, offiarując się o to z obwinionemi w sądzie wojsko
wym, albo innym należnym, prawnie czynić nie zaniechać; у salve 
sobie tej teraźniejszej protestatiej swojej, do uczynienia inszej szyr- 
sżej, lub też przez pozwy poprawienie, jeżeli z prawa potrzeba bę
dzie, zostawił; a teraz, na dowod praemissorum omniuin, tenże coin- 
parens stawił woźnego generału wojewodstwa kijowskiego, szlachet
nego lana Dedowicza, który, in vim suae ѵегае ac fidelis relationis, 
jawnie, ustnie у dobrowolnie zeznał: iż on, roku teraźniejszego, ty
siąc sześćset dziewięćdziesiąt siodmego, miesiąca augusta dwudzieste
go dnia, ex officiosa additione, mając przy sobie śtrónę szlachtę, uro- 
dżonyćh ich mość panów: Jana Słotwińśkiego у Jana Grywskiego, 
eo inajóris testimonii causa użytych, ad reqhisitionein comparerita 
pobitego, od pobicia chorującego, у razów, wysz w protestatiej opi
sanych, na plecach—dwOch dbuchóWych, barzo szkodliwych, z narti- 
sźeniem kości, także głowę, twarz у sźyję kańczukami pobite у po
przecinane, a na słudze jego mości, Władysławie Czarnieckim, ra
zów pięć, na plecach niżej łopatki у na źiobrabh, także óbiichowych, 
Oglądał у hme razy, tak obuchowe, jako у kańczukami pobite', kt®*



rycb у zliczyć było nie podobna, widział у urzędownie oglądał; któ
re pobicie у pokaleczenie tenże comparens у słudzy jego mości у 
inni ludzie, dobrze tego świadomi, przez Cwila, setnika, у kozaków 
jego na dobrowolnej drodze by di mienili; у to też słyszał, tak od 
comparenta samego, jako у od rożnych ludzi, że skrzynkę odbiwszy, 
pieniędzy złotych pułtorasta ciż kozacy porwali, sprawy porozrzucali 
у pogubili, a insze poszarpali, piwo, gorzałkę popili у porozlewali, 
syry, masła у inne victualia pozabierali y, funditus zrabowawszy, 
kolasę francuzką, końmi goniąc, popsowali у połamali et comparen
ta, z czeladzią nazad zawróciwszy, trzymali, za wartą prowadzili; 
co widziawszy у słyszawszy, tąż szlachtą, przy nim będącą, oświad
czył się, у o tym tę swoją obductionis relatią przedemną, urzędem, 
uczynił у zeznał, prosząc wespół z protestantem, aby protestantis 
protestatia i jego obductia do act niniejszych przyjęte у zapisane 
były, со у otrzymali: Remigian Suryn, stolnik żytomirski m- p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3219\ 
годъ 1697—1699; листъ 203.

СХІІІ.

Универсалъ гетмана велика го короннаго, Станислава Яблоновскаго, 
выданный полковнику Палѣю, о томъ, чтобы козаки его не занимали квар— 
тиръ внѣ назначеннаго имъ рейона и не притѣспялибы шляхетскихъ 
имѣній. 1698. Февраля. 9.

Роеѵ 1698, месеца окътеврыя третого дня.

На уряде кгродскомъ, вь замку его королевской милости ов- 
рудъкомъ, передоыною, Стефаномъ Барановскимъ, наместникомъ на 
тотъ часъ подстароства и вицереыътомъ вгродскимъ овруцъвимъ и 
книгами нинешними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter 
urodzony imć pan Jan Janiszewski, ten uniwersał jaśnie wielmożne
go imci pana Stanisława na Jabłonowie Jabłonowskiego, kasztellana 
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, na ochronę dóbr imć 
panów obywatelów wojewodstwa kijowskiego, z pieczęcią wielką i 
podpisem ręki tegoż imci pana kasztellana krakowskiego, hetmana



W. E, do imci pana Palija wydany, dla wpisania do xiąg niniejszych, 
grodzkich, owruckich per oblatam podał, prosząc, aby ten uniwer
sał ad acta przyjęty i wpisany był: a tak ja, urząd, przyjmując, czy
tałem i tak się w sobie ma: Stanisław Jan na Jabłonowie Jabło
nowski, kasztellan krakowski, hetman wielki koronny, wiadomo czy
nię teraźniejszym uniwersałem moim, który za surowy ordynans 'daję 
imć panu Palijowi, pułkownikowi, tudzież i innym panom assawu- 
łom, sotnikom i wszystkim mołodcem wojska jego królewskiej moś
ci i rzeczypospolitej zaporoskiego. Zachodzą mię tu wielkie skargi, 
nie tylko od prywatnych ichmościów, ale też i publicznym imieniem 
wojewodstwa kijowskiego, przez ichmościów panów posłów, że nie
należyte aż ku Słuczy uzurpujecie sobie stanowiska, przy ciężkich i 
nieznośnych agrawacjacb dóbr szlacheckich, dziedzicznych ichmościów 
panów obywatelów tamecznych. Zalecam tedy i surowo tym uniwer
sałem przykazuję, aby zaraz a zaraz ztamtąd ustompiliście, i w 
swojej mieściliście się consistenciej, pod nieuchronnym sądem moim. 
Działo się we Lwowie, die nona februarii, anno 1698. У того уни
версалу, при печати притисыеиной, подпись руки тыми словы. Sta
nisław Jabłonowski, К. Krakowski, hetman wielki koronny. Кото- 
рый*же то универсалъ, за поданемъ и прозбою выпшенованое особы 
подаючое, а за моимъ урядовымъ принатемъ, до внигъ нынешнихъ 
есть у писаный. *)

Книга гродская овруцкая, записовая w поточная, И? 3219, 
годъ 1697—1699; листъ 315.

*) Того-же числа ЯнншевсЕІй заявилъ точно такой-же универсалъ Яблонов- 
скаго, выданный на имя козацкаго полковника, Искры. (Книга таже. Листъ 315 на 
оборотѣ).



Универсалъ гетмана великаго короннаго, Станислава Яблоновскаго, 
къ козакамъ, о томъ, чтобы они не притѣсняли шляхетскихъ имѣній. 
1698. Октябра 31.

Рову 1698, месеца деваврыд 9 дня.
‘На уряде кгродскомъ, въ замку его королевской милости ов- 

руцвомъ, передомною, Стефаномъ Барановсвимъ, наместнивомъ на 
тотъ часъ нодстаровства и вицеренътомъ кгродскимъ овруцвимъ, 
в книгами винетними, вгродсвими, оврудкими, comparens persona* 
liter urodzony imć pan Walerjan Otwinowski, administrator dóbr 
miasta Norżyńska jaśnie w Bógu przewielebnego imci ojca na Źa- 
bokrzykach Żabokrzyckiego, nominata episkopiej łuckiej, ten uni
wersał jego mości pana Stanisława na Jabłonowie Jabłonowskiego, 
kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, na ochronę 
dóbr imć .panów obywatelów wojewodstwa kijowskiego, z pieczęcią 
wielką i podpisem ręki tegoż imci pana kasztelana krakowskiego, 
hetmana wielkiego koronnego, do imci pana hetmana nakaznego i 
pułkownika wojska jego królewskiej mości i rzeczypospolitej zapo
roskiego wydany, dla wpisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruc
kich per oblatam podał, prosząc, aby ten uniwersał ad acta przyję
ty i w xięgi wpisany był, a tak ja, urząd, przyjmując, czytałem i 
tak się w sobie ma: Stanisław Jan na Jabłonowie Jabłonowski, 
kasztelan krakowski, hetman wielki koronny, wiadomo czynię teraź
niejszym uniwersałem moim, który za surowy ordynans daję, jako 
imci panu hetmanowi nakaznemu, tak i panom pułkownikom, assa- 
wułom, sotnikom i wszelkiej czerni wojska jego królewskiej mości 
i rzeczypospolitej zaporozskiego, jako prawa koronne, dobrom szla
checkim dziedzicznym należyte, obwarowały bezpieczeństwo i wszel-



kich zabroniły, pod karami, krzywd i oppressii ichże, tak i ja, sto
sując się do słuszności samej i do surowej rzeczypospolitej w tem 
ordynacii, zalecam i surowo przykazuję władzą hetmańską, jako 
starszyźnie, tak i całemu wojsku zaporozkiemu, aby dobra dziedzicz
ne iclimościów panów obywatelów województwa kijowskiego pod tąż 
mieli obserwacją prawa i żadnych krzywd, szkód, exactii, albo 
przeszkód jakichkolwiek czynić się w dobrach pomienionych nie wa
żyli i nic w nich nie pretendowali, pod surowością artykułów woj
skowych. Ktokolwiek by zaś z wojska tego przeciwnym się pokazał 
woli mojej i nie miał^ słuchać ordynansu tego, takiego, że za do
niesieniem najmniejszym sądzić i karać będę, deklaruję i upewniam. 
Działo się we Dwowie, die 31 octobris, 1698. У того универсалу, 
при иечати примененной, подпись' руки тыми словы; Stanisław 
Jabłonowski, К. К. Н. W. К. т .  р. А такъ той универсалъ, за 
поданемъ и . прозьбою вышменованое особы подаваючое, а за моимъ 
урядовымъ принатеыъ, до внигъ вгродсвихъ овруцкихъ есть уписаны.

Книга, гродская, овруцкая, записовая и поточная, Ш. 3219, 
годъ• 1697—1699. Листъ 329 на оборотѣ.

С  X V .

Жалоба товарища панцырной хоругви, Ивана Бачинскаго, на Аѳа- 
насія Скорича, наказнаго .полковника козацкаго полка графа Юрія-Доми- 
ника Любомирскаго, о томъ, что Скоричъ съ козаками своими напалъ 
на квартиру Андрея Темрука, брата Бачинскаго, убилъ его и ограбилъ 
его вещи. 1699. Февраля 26.

Року тисеча шестъсотъ девятьдесятъ девятого, месеца февра
ля двадцать шостого дня.

На уряде вгродсвомъ, въ месте его королевское милости Овъ- 
ручомъ, передомною, Михалемъ Сингаевскимъ, наместнивомъ на 
тотъ часъ подвоеводства, вицереентомъ кгродсвимъ енералу воевод
ства киевского и книгами нинешними, вгродсвими, киевскими, сот- 
parens personaliter urodzony jego mość pan Jan Baczyński, towa
rzysz chorągwie pancernej jaśnie wielmożnego jego mości pana kasz



telana chełmskiego, qaam primnm od usługi wojennej trochę uwol
niwszy się, acta prsesentia adire mógł, natychmiast, windikując 
okrutnego zabicia urodzonego jego mości pana Andrzeja Temruka, 
przyrodniego brata swego, to jest jednej matki, a nie jednego ojca, 
przeciwko panu Tanazemu Skoryczowi, na ten czas pułkownikowi 
nakaznemu kozackiemu, samemu pryncypałowi zabójcy, i innym ko
zakom tegoż pułku jaśnie wielmożnego jego mości pana Jerzego 
Dominika hrabi na Wiszniczu i Jarosławie Lubomirskiego, podsto- 
lego koronnego, o imionach i przezwiskach temuż panu Skoryczo
wi wiadomym i znajomym, jako pomocnikom jego, soleniter świad
czył i protestował się o to: Iż pomieniony obżałowany, pan Skorycz, 
będąc na ten czas pułkownikiem nakaznym kozackim jaśnie wiel
możnego jego mości pana Lubomirskiego, podstolego koronnego, a 
zawziowszy jakowyś niesłuszny gniew i rankor na pomienionego za
bitego nieboszczyka, jego mości pana Andrzeja Temfuka, przyrod- 
nego brata protestantis, dworzanina i rotmistrza jego królewskiej 
mości kwarcianego, niwczym sobie niewinnego, na konsistenciej <na 
ten czas w miasteczku Horodnicy, za assignacią jaśnie wielmożnego 
jego mości pana hetmana wielkiego koronnego, będącego, na góspo- 
de jego stanowne (sic) violento modo zkozakami swemi, w kilkudzie- 
siąt koni, nocnym sposobem, z strzelbą ognistą i innym orężem, do 
boju należącym, najechał i, zapomniawszy bojaźni Bożej, okrutnie i 
niemiłosierdnie, .dobywszy szturmem w gospodzie, onego z musz
kietu na śmierć zabił, gdzie i samego protestanta, który na ten 
czas do nieboszczyka, jako do brata swego, w interessach swoich 
od chorągwi do Horodnicy, ni o czym nie wiedząc, przyiechał był, 
tenże obwiniony pan Skorycz cum complicibus suis mało nie zabił, 
gdzie na ten czas wszystkie fortunę, porządki wojskowe, tak nie- 

.boszczyka zabitego, jego mości pana Temruka, brata protestantis, 
jako i samego protestanta, to jest: samych pieniędzy gotowych , nie
boszczyka jego mości pana brata protestantis ośm tysięcy złotych 
polskich, suknie, szable oprawne i proste, sahajdaki, strzelbę, pan
cerze, rządziki, rumaki, konie, kulbaki oprawne i proste, i innych 
rzeczy nie mało, na kilkanaście tysięcy złotych polskich, tak nie- 
boszczykowskich, jako i protestującego jegomości, co wszystko osob
liwym regestrem pokaże się i przez inquisitią in termino termini



dowiedzione będzie, wszystko to obwiniony pan Skorycz niesłusznie, 
gwałtownie, przy tej invasiej i zabójstwie nieboszczyka, zabrał, zra
bował i na swój obrocił pożytek. Potym pomienionego nieboszczyka, 
jągo mości pana Temruka, brata protestantis, zabiwszy, zrabowaw
szy i wszystkie rzeczy, ut praemissum, pozabierawszy, wszędzie po 
drogach, gościńcach zasadzki przez kozaków swoich czynił, żeby i 
ciała nieboszczyka zabitego nie można było gdziekolwiek w grodzie 
praesentować. O które to takowe zabójstwo nieboszczyka brata, jako 
o zrabowanie i zabranie wyszpomienionych rzeczy i o przechwałki 
dalsze idem comparens przeciwko panu Skoryczowi i kozakom jego, 
przy tej gwałtownej violentiej i żabojstwie będącym, iterum iterumąue 
świadczył, protestował się i prawnie o to czynić we wszelkim sądzie 
deklarowawszy, salvam meliorationem, vel per citationes correctio- 
nem tej protestaciej swojej, si opus fuerit, zostawił, i prosił, aby 
do xiąg przyięta i zapisana, była, co i otrzymał Jan Baczyński.

Книга гродская кіевская, записывая и поточная, № 7, годъ 
16.97—1699; листъ 439 на оборотѣ.

СХѴІ,

Объявленіе войскаго овруцкаго, Степана—Александра Должкевича, о 
томъ, что, по поводу козацкаго постоя въ селахъ: Вязовкѣ, Вересахъ и 
Хвосенкѣ, находящихся въ его арендномъ владеніи, онъ не могъ поль
зоваться надлежащимъ доходомъ, потому что многіе крестіяне отошли 
изъ этихъ селъ въ Хвастовщину. 1699. Апрѣля 8.

Року тисеча шестсотъ девятьдесятъ девятого, месеца априля 
осьмого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомыою, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ подстароства овруцъкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овруцъкими, comparens personaliter urodzony jego mość pan Ste
phan Alexander Dołżkiewicz, wojski owrucki, postrzegając wszelkiej 
przyszłej całości swojej et indebiti litigii juris, quąm primum actą



praesentia adire potnit, tak zaraz, przychylając się do dawniejszej 
manifestatiej Swojej, roku niedawno przeszłego, tysiąc sześćset 
dziewiędziesiąt siodmego, w miesiącu octobrze, w grodzie tutejszym 
uczynionej, anticipando rumationem possessionis siiae, bonorum Wia- 
zowka, Weresy у Chwosenka, w powiecie tutejszym Owruckim leżą
cych, sobie certo contractu od urodzonego jego mości pana Jana 
Woronicza, podkomorzyca kijowskiego, in trigennium puszczonych, 
manifestował się o to: iż dóbr tych poddani, nulla data sibi ratione 
od comparenta, ani ni od kogokolwiek z familiej ich mościow, 
czasy rożnemi, przez uciążliwe stantie kozackie, precz wyszli, a 
mianowicie: Artem z Weresow do Chwastowa, dó testia swego, z 
wołem jednym, w niebytności comparenta, który natenczas był u 
jego mości pana podkomorzyca kijowskiego, pod który czas kozacy 
kocieł z winnicy, z pieca jego mości pana podkomorzyca kijowskiego 
ukradli; drugi Wasil Wielki także z wołem jednym a z parą koni, 
podany w inventarzu, z tychże Wer esów precz poszedszy, z pół ro
ku nie bywszy, nazad powrocił; trzeci Robców syn, także z jednym 
wołem, z tymże mianowanym Artemem precz poszedszy, pół roku 
zabawiwszy, itidem nazad powrócił;. czwarty Lukian z Wiazowki, 
roku przeszłego precz poszedszy, pół roku pańszczyzny nie robił у 
ten nazad powrócił; Karp zaś z żoną umarł w puł roku; a Boyka 
manifestant nie zastał w possessiej swojej; pasieka wszystka na dru- 

-gi rok wydechła, tylko jedne pszczoły z dziesięciu się zostali; grob
le swoim kosztem у pańszczyzną, co wiosny zerwaną, gacił у most 
w tejże Wiazowce, chłopom się nie przykrząc, przy tak niezmiernej 
kozackiej oppressiej, swym własnym kosztem także naprawiał; ze 
młyna przez cały rok żadnego pożytku manifestant niema, także od 
kupców  ̂ w czym wielką deminutią manifestant ponosi у poniosł; ko
zaków uctawicznie, starszyznę traktując, trunkami у darując, upra
szając za chłopami, aby nie ciemiężyli у nie wiele w tych dobrach 
stanowili, dispendią ponosi na złotych ośmdziesiąt, zaczym tedy mo- 
dernus manifestans, zabiegając szkodzie swojej, jeżeliby napotym 
jakowa od dziedzica mogła bydź, urzędowi niniejszemu opowiadając,' 
iterum atque iterum manifestował, zostawiwszy tej teraźniejszej ma
nifestatiej swojej salvam meliorationem do uczynienia inszej szyrszej, 
jeżeliby tego potrzeba prawna ukazywała, której o przyjęcie у do



act zapisanie mnie, urzędu, prosił, со у otrzymał Alexander Stępban 
Dołźkiewicz, wojski owrucki m. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3219; 
годъ 1697—1699; листъ 667.

СХѴІІ.
-г

Письмо Семена Палѣя къ дворянамъ повѣта овруцкаго, о томъ, чтобы 
они не выгоняли изъ квартиръ расположившихся въ нихъ козаковъ, ибо, въ 
нротивномъ случаѣ, Палѣйза нихъ обѣщаетъ вступиться. 1699. Апрѣля 12.

Року 1699, месяца априля 16 дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевской милости ов- 
руцкомъ, передомного, Яномъ Явубовсвимъ, наместъникомъ кгрод- 
скиыъ подстароства овруцкого и книгами нинешнимн, кгродскиыи, 
овруцвими, stanąwszy oczewiście urodzony imć pan Jan Staszkie
wicz, list od pana Palija, pułkownika jego królewskiej mości i rze
czypospolitej wojska zaporozkiego, do imć panów obywatelów wojewod
stwa kijowskiego pisany, z datą z Chwastowa, dla wpisania do xiąg 
niniejszych, grodzkich, owruckich, ratione introcontentorum, per obla
tam podał, prosząc mnie, urzędu, aby ten list ad acta przyjęty i 
wpisany był, którego ja, urząd, przyjmując, czytałem i jest tenoris 
seąuentis: Mnie wielce miłościwi panowie obywatele ziemi owruckiej, 
moi mości panowie i przyjaciele! Doszedł mię list od sotników moich, 
uskarżając się na wielką nieuwagę waszmość panów, że kozaków z 
stancięj zganiacie i różnych niewinnie towarzystw siła pokaleczo
nych od waszmość panów zostaje; wszak ci ludzie nie swewolnie 
stoją, aie za wyraźną jego królewskiej mości i.całej rzeczypospolitej 
(wolą); ponieważ im nie odpowiedziano, ale na dalszą usługę jego 
królewskiej mości, pana naszego miłościwego, są conserwowani, jako 
i w pierwszych moich listach dość rzetelnie wasz mość panom wy
raziłem, a wasz mość panowie bunty niepotrzebne zadzieracie i lu
dzi niewinnych kaleczycie, zaczem chciejcie wasz mość panowie od 
swej niepotrzebnej zawziętości supersedować i zaniechać, bo i ja, za 
moją zniewagę i ból niewinnych ludzi moich, którycheście waszmość



panowie pokaleczyli jednych, drugich zaś na śmierć pozabijali, zaw
sze, tak na publicznym miescu, jako też i na prywatnym, upomnieć 
się gotów będę tej zniewagi mojej, co i powtóre doniosszy, upraszam 
ww. panów, supersedować od tej swej niepotrzebnej ambiciej chciejcie; 
a tym ludziom, którzy sobie dobrze i całej rzeczypospolitej zasłu
żyli ten dach mizerny a kawałek chleba tego, więcej ich nie kłó
cili, ani onych zganiali; uważając tak, jakoby napotym było z dob
rym waszmość panów. Zostaję na zawsze waszmość panów życzli
wym przyjacielem i powolnym sługą. У того листу подпись руки 
и дата тыми словы: Semen Paliej, pułkownik jego królewskiej moś
ci wojska zaporoskiego, z Chwastowa, 12 aprilis, 1699. Инътитуля- 
ціл зась въ те слова: Ichmościom panom obywatelom wojewodstwa 
kijowskiego, ziemi owruckiej, moim wielce mości panom i przyjacie
lem, w pilne należy, oddanie. Который-же то листъ, за подапемъ и 
прозьбою, вышменованое особы подаваютое, а за моимъ урядовымъ 
принятіемъ, довнигъ нынешнихъ есть уписаны.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, годъ 1697— 
1699, Л? 3219; листъ 553.

СХѴІІІ.

Универсал, гетмана ведиваго короннаго, Станислава Яблоновскаго, 
къ наказному гетману, Самусю, къ козацкимъ. полковникамъ: Палѣю, Ис- 
крѣ, Абазину и Барабашу и ко всѣмъ козакамъ о томъ, что, всдѣдствіе 
рѣшенія сеймоваго, козачество уничтожено, козаки должны изъ полковъ 
разойтись по домамъ, а, въ случаѣ ослушанія, будутъ разогнаны силою, 
для чего и отправлено въ Украину польское войско. 1699. Августа 20.

Року 1699, месеца овтоврия пятого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, намѣстникомъ вгрод- 
скимъ староства оврудвого и книгами нинешними, вгродсвими, ов- 
Руцкими, comparens personaliter urodzony imć pan Alexander Ko- 
zerski, ten uniwersał od jaśnie wielmożnego imć pana Jabłonowskie
go, kasztellana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, z pie



częcią i z podpisem ręki własnej tegoż jego mości do panów puł-' 
kowników wojska zaporozkiego, ratione introcontentorum wydany, 
dla zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich, per oblatam 
podał, prosząc mnie, urzędu, aby ten lińiwersał do xiąg niniejszych 
przyjęty i wpisany był, a tak ja, urząd, pomieniony uniwersał ad 
acticandum przyjmując,'' czytałem i temi jest ingrossowany słowy: 
Stanisław Jan na Jabłonowie Jabłonowski, kasztelan krakowski, het
man wielki koronny, buski starosta, wiadomo czynię panom: Samusio- 
wi, hetmanowi nakaźnemu, Semenowi Palijowi, Iskrze, Abazinowi, 
Barabaszowi i wszystkim, pod jakimkolwiek tytułem, pułkownikom 
wojska jego królewskiej mości i rzeczypospolitej zaporozkiego, tu
dzież panom assawułom, sotnikom i wszystkim panom mołodcom, w 
służbie tejże wojska zaporozskiego zostającym, przy zwykłej mojej 
doniesieniu przyjaźni. Bosporządzenie wojska koronnego w dalszy 
nastempujący czas, gdy rzeczpospolita na teraźniejszym, świeżo 
ukończonym sejmie, inne przedsięwzięła, nie tak jako przedtym zo
stawało, i komput nowy jego uczyniła, zaraz też. i wyraźną napisa
ła, z reflexiej swojej i konjunktur zachodzących, konsistencją, aby 
wojsko zaporozkie wszystko, w służbie u siebie będące, za uniwersa
łami memi cale a cale zwinęło się. Daję tedy ten mój ordynans 
waszmościom, stosując się do tegoż, świeżo napisanego, prawa, abyście 
waszmość wszystcy, którzykolwiek w tej służbie wojska zaporoz
kiego zostawaliście dotąd, za odebraniem tegoż ordynansu, zaraz a 
zaraz cale i zupełnie zwinęli się, służby już żadnej u rzeczypospo
litej nie mając i stanowiska więcej żadnego sobie w żadnych dob
rach, czy to jego królewskiej mości, czy duchownych i szlacheckich, 
nie pretendując, owszem, wiedząc, że gdyby to sie stać nie miało, 
żebyście się waszmość nie zwinęli, nie rozeszli, i dóbr wszelkich, 
gdzieście przedtym stanowiska swoje zimowe miewali, nie oczyścili 
i wolnych nie uczynili, że takowych wszystkich, za kupy swawolne 
i nieposłuszne, deklaruje i znosić, jako nieprzyjaciuł, każe. Gwoli 
czemu tam i wojska jego królewskiej mości i rzeczypospolitej kilka
dziesiąt chorągwi i regimenty piesze posyłam; co surowo zalecam i 
przykazuję i uniwersały te moje, po grodach wojewodstwa Kijow
skiego i Bracławskiego, dla wiadomości imć panów obywatelów wo
jewództw tych rozesłać kazałem. Działo się w Warszawie, dnia 20-go



augusta, aono 1699. У того универралу, при печати( притисненой, 
подпись руки тыми словы: Stanisław Jabłonowski, К. К. Н. W. К. 
Ą такп тотъ универсалъ; за поданемъ и прозьбою вышъ менованое 
особы подаваючое, а за моимъ урядовымъ принятіемъ, до книгъ ны- 
нешнихъ есть'увесь^'у писаный.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3219; 
годъ 1697—1699; листъ 605 на оборотѣ.

СХІХ.

Объявленіе дворянъ: Станислава Бялобржескаго и Александра Гур- 
ковскаго о томъ, что они не получили надлежащего дохода изъ ареднаго вла- 
дѣиія своего, мѣстечка Иванкова, потому что козаки, послѣ убіенія Па— 
лѣемъ полковника Яремы Гладкаго въ 1696 году, взяли въ свою пользу дань 
отъ. меда, оброки и другіе доходы;- крестіяне отказались повиноваться и 
отбывать истцамъ обяаательныя повинности. 1699. Сентября 19.

Рову тисеча шестсотъ девятьдесятъ девятого, месеца септем- 
брія девятнадцатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъкомъ, передомною, Яномъ Явубовъскимъ, наместникомъ кгрод- 
скимъ староства овруцкого и книгами нинешними, кгродскими, 
овруцъкими, comparens personaliter urodzony jego mość pan Stani
sław Białobrzeski, thowarzysz chorągwie pancernej urodzonego jego 
mości pana Zahorowskiego, stolnika mozyrskiego, swym i urodzonego 
jegomośei pana Alexandra Gurowskiego, thowarzysza chorągwie pan
cernej jaśnie wielmożnego jegomości pana kasztelana krakowskiego, 
hetmana wielkiego koronnego, imieniem, quam primuin acta prsesen- 
tia adire potuit, tak zaraz, praecavendo omnimod® futur® indem- 
nitati ac integritati su®, urzędowi niniejszemu natychmiast opowia
dając, solenniter świadczył, manifestował i protestował się przeciwko 
jaśnie wielmożnej jejmość paniej Jadwidze Saczkownie Stephanowej 
Zaborowskiej, kasztelanowej wołyńskiej, pozostałej wdowie, w ten 
sposób i o to: iż co jaśnie wielmożny zeszły jegomość pan Stephan 
na Malowie i Łukowie Zaborowski, kasztelan wołyński, wespół z



małżonką swą, jaśnie wielmożną jej mość panią Zahorowską, kasz
telanową wołyńską, teraźniejszą obwinioną, puściwszy dobra swoje 
własne, dziedziczne, miasto Iwankow cum attinentis, w wojewodstwie 
kijowskim a powiecie owruckim leżące, tak protestantowi, jako i 
jegomości panu Gurowskiemu, ktorego nomine protestatur, za suińmę 
trzy tysiące siedmset piędziesiąt złotych polskich, ze wszystkiemi 
tych dobr przychodami, pożytkami i intratami, czynszami miodowemi 
i piniężnemi, w inwentarzu specifikowanemi, w roku tysiąc sześćset 
dziewiędziesiąt szóstym, od dnia i święta Najświętszej panny, wed
ług rzymskiego kalendarza, a kończąc roku teraźniejszego, tysiąc 
sześćset dziwiędziesiąt dziewiątym, o takowymże dniu i święcie na
rodzenia Najświętszej panny, sposobem arędownym w lat trzy, któ
rym kontraktem, jeżeliby jakowakolwiek lub ruina w dobrach przez 
nieprzyjaciela stała się, lub gradobicie zboża, za tenuty arendownej 
protestantium, w tym defalkę w arędzie uczynić opisali się; po któ
rym objęciu w arędowną possessię dóbr miasta Iwankowa, zaraz 
pierwszego roku, na tep czas kiedy Palej Jaremę wzioł i stracić 
kazał, w Iwankowie dań miodowe, czynsze i wszelakie intraty ko
zacy zabrali i samego protestanta zrujnowali i ze wszystkiego, osob
liwym regestrem szkody specifikowane, zabrali; drogiego roku pro
testans tylko szczególnie dań wziął, a czynszu chłopi podług іпѵеп- 
tarza, nescitur ob quam rationem, nie oddali; a na trzeci rok także 
szczegulną dań odebrał, a inszych prowentow nie wziął, w czym 
protestantes, w niedobraniu prowentów, w summie swojej, wespół 
z jegomością panem Gurowskim, z dobr Iwankowa ponosi sobie szko
dy na złotych polskich czterysta; chleb, w Iwankowie siedząc, sam 
protestans za swoje własne pieniądze kupował, a powinniby chłopi 
protestanta, zasianym zbożem na dwor, prowidować, w czym dimi- 
nutia protestantowi nie mała dzieje się; młynów dwa i komorę 
swym własnym kosztem pobudował, zamek Iwankowski palami osta- 
wił, pieców dwa nowych, okna, ławy, drzwi, piwnice et id genus 
swym własnym kosztem restawrował; chłopi według inyentarza po
winności nie pełnili; stróża do dworu iwankowskiego, przez gromadę 
iwankowską najętego, taż gromada, któraby powinna proprio sum
ptu sustentować, nie sustętowała; żyta kop szesnaście, grochu wozow 
dziewiętnaście, prosa kop siedmnaście, przez nieposłuszeństwo chłop



skie, mysz zjadła i wniwecz obróciła, tak dalece, że protestans i 
żadnego ziarna nie spożytkował; roku zaś teraźniejszego, tysiąc sześć
set dziewiędziesiąt dziewiątego, grad wszystkie zboże wybił; w czym 
protestantes: tak w niedobraniu według inventarza sobie danego pro
wentu z dobr arędownych, jako też funditus zrujnowanie kozackie, 
w nieposłuszeństwie chłopów, w reparatiej budynków, fundowanie 
młynów, protestans prsetendit sobie szkody ad minimum na złotych 
tysiąc; a zatym jaśnie wielmożna pani kasztelanowa wołyńska, kon
traktowi swemu, między małżonkiem swym a protestantami spisa
nemu, jawnie się sprzeciwiła i w zakład, w kontrakcie założony, 
popadła; o co wszystko, ut prseinissum est, manifestując i protestując, 
ofiarował się z jejmość obwinioną we wszelakim sądzie i urzędzie 
prawnie czynić nie zaniechać, zostawiwszy tej teraźniejszej protesta
tiej salvam meliorationem, vel per citationem, inąuantumby tego 
potrzeba prawna ukazywała, correctionem; a na ten czas o przyję
cie tej protestatiej, brevibus napisanej, mnie ,urzędu, prosił, co i 
otrzymał. Stanisław Białobrzewski m.. p.

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3219, 
годъ 1697—1699; листъ 751 на оборотѣ.

схх.
Жалоба отъ имени тарногродскаго старосты, Ѳедора Немирича, на 

козацкихъ полковниковъ: Семена Палѣя и Захлрія Искру о томъ, что они, 
расположивши на квартирахъ въ имѣніяхъ Немирича козаковъ своихъ, въ 
продолженіи 16 лѣтъ стояли въ этихъ имѣніяхъ, окончательно ихъ разо
рили и крестіянъ изъ нихъ разогнали. 1699. Октябра 3 .

Року тысеча гаестсотъ деветьдесятъ девятого, месеця октоб- 
риія третего дня.

На уряде кгродсвомъ, въ замку его королевское милости ов- 
рудкомъ, передомною, Яномъ Якубовскимъ, наместникомъ вгрод- 
скимъ староства овруцъкого и книгами нинешними, вгродскими, 
оврудъвими, comparens personaliter urodzony pan Samuel Otfinow-



ski, sługa wielmożnego jegomości pana Theodora na Horoszkach Nie- 
mirycza, starosty tamogórskiego, nomine tegoż jegomości pana swe
go, yindicando znacznej desolatiej w dobrach ziemskich szlacheckich, 
miasteczkach: Horoszkach i Uszomirzu i wioskach: Isajkach, Susz
kach, Baskakach, Czyhirach, Skołobach, Skołozubach i Jelenszczyz- 
nie, per infrascriptas personas Uczynionej, i hucusque czynić nie 
przestającej, krzywd, szkód, jawnych i znacznych oppraessii, bicia, 
rozpędzenia poddanych pana swego et ad extremam przyprowadzenia 
egestatem, providendo omnimodae indemnitati, solennissime prze
ciwko panom: Semenowi Palijowi i Zacharyaszowi Iskrze, pułkow
nikom jego królewskiej mości wojska zaporoskiego kozackiego, ąuorum 
jussu, scitu, motu et assensu infranominata patrata sunt, także set
nikom, atamanom i wszystkiej czerni, kozakom pułków tychże mia
nowanych panów Palija i Iskry, samymże półkownikom po imionach 
i przezwiskach lepiej wiadomym i znajomym, samą rzeczą i skutkiem 
pryncypałom, manifestował i protestował się w ten sposób i o to: 
iż wyszprzerzeczeni obwinieni: panowie Palej i Iskra, pułkownicy, 
nad wyraźną wolą jaśnie wielmożnego imci pana kasztelana krakow
skiego, hetmana wielkiego koronnego, wodza swego, postępując, mając 
sobie consistentią zimową tu, w Polesiu wojewodstwa kijowskiego, 
gdzie od lat szesnastu w wyszmianowanych dobrach pana protestan
tis: Horoszkach, Uszomirzu, Isajkach, Suszkach, Baskakach, Czyhi
rach, Skołobowie, Skołozubach i Jelenszczyznie kozakow pułków 
swoich postanowiwszy, rożnych krzywd, szkód, oppressii, ubogich 
ludzi ciemiężenia onym czynić dopuścili i pozwolili; którzy kozacy 
ustawicznie, ut praemissum est, od lat circiter szesnastu, rok po ro
ku stojąc, chleby, zimowe prowianty alias boroszDa co rok od 
poddanych po kilka razy aż dotąd wybierali i wybierają, ubogich 
ludzi bili, kaleczyli, ustawicznie hałasowali, znęty niezmierne wy
rządzali, z dobr powypędzali, jakoż jedni prae minis et verberibus, 
będąc omni supellectili domestica destituti, derelictis suis propriis 
laribus, precz poszli, drudzy, lubo pozostali, jednak nieznośne wy
dając boroszna, ile pod tak drogi czas,* bydło za bezcen ek przedaw- 
szy, z chudoby swojej znacznie wyzuwszy się, nie mając się czego 
jąć, czym i za czym dalszego gospodarstwa prowadzić, o żebranym 
chlebie żyjąc, przez rozejście się wyszli, dla ktorego rozejścia pod-



m
danych, barziej niżeli po invasii nieprzyjaciela krzyża świętego, z 
mianowanych dóbr swoich pan comparentis intrat przez te wszystkie 
lata brać i żadnego pożytku dotąd mieć nie może, bo większą ad 
prasens pustynią pan comparentis w dobrach swoich zastał, niż po 
wojnach dawnych kozackich; bo gdyż w Horoszkach nie zastał wię
cej tylko chałup cztery, a w Isajkach chałup dwie, przez co pan 
protestantis ad minimum na czterdzieście tysięcy, oprócz tego, coby 
mógł był przez te lata pożytku mieć i przychodu od tych chłopów, co 
precz dla ruiny i uciemiężenia kozackiego poszli, prsetendit sobie 
szkody; quo tak temerario illicito suo progressu przerzeczeni obwi
nieni: panowie Palej i Iskra, pułkownicy jego królewskiej mości ko
zackie, metum artykułów wojskowych, de disciplina militari uchwa
lonych, transgressi sunt i winy, pro qualitate facti et excessus, na 
dobra, osoby i zasługi swoje generaliter wszystkie libere succubue- 
r-unt, o co wszystko, jako się wyżej pomieniło, modernus comparens 
iterum atque iterum manifestując i protestując, ofiarował pana swe
go, wielmożnego jego mości pana starostę Tarnogórskiego, we wsze
lakim sądzie i urzędzie z obwinionemi prawnie czynić nie zaniechać, 
zostawiwszy tej teraźniejszej protestatiej salvam meliorationem, 
auctionem, diminutionem, immutationem, vel per citationem correc- 
tionem, której o przyjęcie i do act zapisanie mnie, urzędu, prosił, co 
i otrzymał Samuel Otwinowski m. p,

Книга гродская овруцкая, записовая и поточная, № 3219, годг 
1697—1699. Листъ 763 на оборотѣ.

СХХІ.

Сознаніе вознаго о томъ, что онъ осматривалъ тяжелыя ра
ны, нанесенные дворянину Казиміру Ясидьковскоыу во время нападе- 
нія на него, ограбившихъ его, Паліевыхъ козаковъ, 1700 іюля 5.

Boku tysiąc siedemsetnego, miesiąca julii piątego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości Win
nickim, przedemną, Jauem Pawłem z Umina Umińskim, burgrabią 
grodzkim winickim i xięgami niniejszymi, stanowszy oczywiście opatrz-



ny Michał Subocki, woźny autentyczny i przysięgły, a generał woje
wództw: kijowskiego, bracławskiego, wołyńskiego, w moc prawdzi
wej swojej relacii, jaśnie, jawnie i dobrowolnie zeznał: iż on, na re- 
ąuizyciją urodzonego jego mości рапа Kazimirza Jasilkowskiego, 
gubernatora hajsyńskiego, mający przy sobie szlachtę, urodzonych 
ich mościow panów: Wacława Złobickiego, porucznika na ten czas 
wielmożnego jego mości pana wojewodzića podolskiego i Franciszka; 
Adamowicza, gubernatora Winnickiego, dla tym lepszej wiary do wi
dzenia razów, czasu niedawno przeszłego, to jest dnia dwudziestego 
trzeciego miesiąca czerwca, w roku teraźniejszym, z pomienionemi 
ich mość panami slachtą, do gospody requirenta schodził, i tam na 
ręce lewej ranę wielką szeroką, głęboką, a prawie większą część 
ręki przeciętą blisko pięści, widział, tak, iż kaleką będzie (jako 
cyrulik asseruit); cięcie i okaliczenie pomienionego requi renta przeż 
kozaków Paliowych, najechawszy pomienionego requirenta, dnia dwu
dziestego pierwszego czerwca, roku niniejszego, bez żadnej danej oka- 
zii, bezbronnego, szablą zadane jest; do tego funditus zrabowali, pro- 
ut asseruit requirens, o czym pomienionego woźnego ta niniejsza 
relacia; co prosił, aby presentibus connotowano było, co otrzymał.

Книга гродская винницкая, записовая и поточная, № 4599; 
годг 1700—1704. Листъ 225 на оборотѣ.

С Х Х І І .

Жалоба товарища панцырной роты, Ивана Кимбаровскаго, на дворя
нина КриштоФа Сечинскаго, о томъ, что онъ, во время бытности Ким— 
баровскаго въ походѣ подъ Хвастовомъ, отнялъ у него насильно его се
ло—Сторожи. 1700 октября 20.

Roku tysiącznego siedmsetnego, miesiąca octobris dwudziestego
dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łu
ckim, przedemną, Piotrem Skuratowskim, namiestnikiem burgrabstwa



zamka łuckiego у xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, com- 
parens personaliter urodzony jegomość pan Jan Kimbarowski, towa
rzysz rothy pancernej jaśnie wielmożnego imci pana Lubomirskiego, 
podstolego koronnego, jako prędko z wojennej usługi z pod Kasto
wa powróciwszy, o niżej mianowanym uczynku dowiedział się, tak 
natychmiast, suo у urodzonej imć paniej Anny Kownackiego, mał
żonki swej, nomine, manifestował się у solenniter protestował prze
ciwko urodzonym ich mościom panom: Krzystophowi yTeressie Żół
kiewskiego Seczyńskim, stolnikom wendeńskim, małżonkom, uti man- 
datariis, tudzież sługom, czeladzi у innym osobom, na niżej miano
wany uczynek przysposobionym, samymże ich mościom panom stol
nikom wendeńskim po imionach у przezwiskach lepiej wiadomym у 
znajomym, in termino juris specificowanym, a teraz pro specificatis 
censendis, executorom, w ten sposob у o to: iż pomienionieni ich 
mość panowie Seczyńscy, stolnikowie wendeńscy, nie kontentując się 
dawniejszemi krzywdami у szkodami, protestantibus naniesionemi, 
(jako o tym protestacie у manifestacie fusius enarrant) у teraz, die 
yigesima secunda septembris, in absentia protestanta, wojenaej usługi 
przy chorągwie pod Fastowem ‘pilnującego, czasu у sposobem, w 
pozwie oryginalnym in termino wyrażonych, sług swoich, czeladzi у 
у innych osob na wieś Storożów, w possessiej zastawnej ichmość pa
nów Kimborowskich będącą, nasłali, tumult uczyniwszy, samą jej 
mość panią Kimborowską przestraszyli, że dotychczas z tej okazyjej 
in lecto aegritudinis zostoje et de vita periclitatur; a potym posses- 
sią poddaństwa, stante obligatoria protestantium na wyszrzeczone 
dobra Storożów inscriptione, odebrali у tychże protestantów w pos
sessiej pomienionych dóbr impediują, a zatym w zakład, w tymże 
zapisie wyrażony, popadli, poddanych dwóch: Iwana Sawczuka, Be- 
huna z sąsiadem jego, nie wiedzieć dla jakiej przyczyny wzięli, prze
to w winy prawne, jako będą ex arbitrio judicii na ichmosciów 
wskazane, na osoby swoje zawzięli у zaciągnęli, ratione tedy prae- 
missorum, idem comparens у powtórnie manifestuje się у protestuje, 
zostawiwszy tej protestaciej augendi, seu minuendi per aliam, seu 
per citationes meliorationem, z obwinionemi o to ichmościami praw
nie czynić nie zaniechać offert se, prosząc, id totum actis connotari, 
со у otrzymał. Imieniem urodzonego imci pana Jana Kimbarskiego,



jako pisać nie umiejącego, in praeseutia jego mości samego, za proś
bą ustną podpisuję się Jerzy Kossowski m. p.

Книга гродская, луцкая, поточная, Л? 2578, годъ 1700\ листъ
530.

С Х Х І І І .

Жалоба товарища панцырной хоругви, Ивана Лйбицкаго иа Гржы- 
бовскаго, губернатора города Лабуня, его слугъ, надворныхъ козаковъ, 
иѣщанъ и крестіянъ, о томъ, что, когда Либицкій возвращался вмѣстѣ 
съ своею хоругвью изъ похода подъ Хвастовъ, то крестіяне и мѣщане 
Лабунскіе избили его безъ повода, а потомъ козаки, догвавъ его, поса
дили подъ арестъ; Гржыбовскій приказалъ также арестовать хорунжего, 
Чаплица, и не отпустилъ ихъ обоихъ до тѣхъ поръ, пока они не задобрили 
крестіянина, раненнаго какими-то жолнерами. 1700. Октября 23.

Roku tysiącznego siedmsetnego, miesiąca octobris dwudziestego 
trzeciego dnia.

Na urzędzie grodzskim, w zamku jego królewskiej mości łuc
kim, przedemną, Piotrem Skuratowskim, namiestnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, com- 
parens personaliter urodzony imć pan Jan Libicki, thowarzysz cho
rągwie pancernej jaśnie wielmożnego jegomości pana chorążego ko
ronnego, quam primum acta praesentia, po zbiciu i skaleczeniu swoim 
przez niżej mianowanych osob, nieco do zdrowia przyszedszy, ad- 
ire mógł, tak zaraz solenniter et gravi cum ąuerella przeciwko jaśnie 
wielmożnemu jegomości panu, cujuscunąue nominis, Lubomirskiemu, 
staroście Sądeckiemu, ratione iucontinentia famulorum et subdito- 
rum suorum, tudzież przeciwko panom, quorumvis nominum: Tu- 
palskiemu, Łodzińskiemu i Łowczemu, sługom tegoż jegomości, tak
że, przeciwko jegomości panu, jakiegokolwiek imienia, Grzybow
skiemu, gubernatorowi miasta Łabunia i przeciwko imci panu, jakie
gokolwiek imienia, Chołodenkowi,, rothmistrzowi kozackiemu, tamże 
w mieście Łabuniu zostającemu, i kozakom chorągwie tegoż, także 
mieszczanom i przedmieszczanom Łabuńskim, po imianach i przez-



wiskach samemuż imć panu gubernatorowi lepiej wiadomym i znajo
mym, za powzięciem jednak wiadomości, in ulteriori juris tractu 
specificowanym, a teraz za wyrażonych rozumianym, manifestował 
się i protestował takowym sposobem: iż przerzeczony imć pan gu
bernator cum suis comprincipalibus, yiolando pacem et securitatem 
publicam, a nie obawiając się win, w prawie eo nomine opisanych, 
śmiał i ważył się, w roku teraźniejszym, tysiącznym siedmsetnym, 
dnia siodmego octobris, powracającego za wojskiem z pod Chwasto
wa i przejeżdżającego przez miasto Łabuń, wespół z wielmożnym 
imć panem Czaplicem, stolnikiem owruckim, chorążym tejże chorąg
wie pomienionej jaśnie wielmożnego imci pana oboznego koronnego, 
i pytającego na przedmieściu o drogę pewnego chłopa, na Wołyń 
jadącego, gdzie, juxta suam barhariam rusticam, nie tylko drogi 
ukazać nie chciał, ale tergiversionem, na stogu zboża stojąc, in- 
honeste pokazał, a potym słowami niepowściągliwemi, karczemnemi, 
grubiańskiemi protestującego lżył i sromocił i, zawoławszy gwałtu 
na innych sąsiadów, na folwarkach w stodołach będących, którzy 
przypadsży, z nimźe Około ostąpiwszy, i z konia zbiwszy, kijami, 
cepami po głowie i po rożnych ciała miejscach bili, tłukli i kali- 
czyli, razów sinych, spuehłych, kijowych nie mało zadali i, za nie
żywego porzuciwszy, zaledwie odeszli, który protestans zbity, ledwo 
do siebie przyszedszy i konia dosiadszy, za pomienionym jegomością 
panem chorążym jechał; a w tym czasie tenże chłop, do zamku po- 
biegszy, mianowanemu jegomości pani) gubernatorowi dał znać, udając, 
jakoby protestans z innemi miał tumult czynić; który jegomość pan 
gubernator ad ejus suggestionem ordynował wyszrzeczonego Choło- 
denka, rothmistrza, z kozakami i sługami wyszpomienionemi; a o puł 
mile od miasteczka ordynowani protestującego i wyszrzeczonego imci 
pana chorążego nagDawszy, jedni, jakoby w dobry sposób rozma
wiając, a pomieniony Chołodenko, z tyłu, zdradziecko zaraz przypad- 
szy, pod lewą łopatkę, pośrodku krzyża, aż pod sam oboyczyk 
pchnął; a potym ciż obwinieni protestanta i jegomości pana chorą
żego i innych ichmościów, cum summa confusione, nazad, do miasta 
Łabunia zawróciwszy, tamże zaraz protestanta jegomość pan guber
nator pod wartę wziąć kazał, którego przez noc od samego połu
dnia trzymał i aż zaledwie nazajutrz jegomość pan chorąży do te-



goź imci pana gubernatora, opowiadając innocentiam snam i obelgę 
tak wielką protestanta, uskarżając się i sprawiedliwości reąuirując, 
do zamku, do jegomości pana gubernatora pojachał; nie tylko w tak 
znacznej confuziej i oppressiej swojej, żeby miał u tegoż imci pana 
gubernatora sprawiedliwość z pomienionych obwinionych otrzymać, 
ale, quod maximum, i sam imć pan chorąży w zamku zatrzymany 
został z tymże protestantem, dając tę ratią tenże imć pan guberna
tor, że z zamku poty protestanta wypuścić nie każe, aż poki iakie- 
goś chłopa, który chłop od przechodzącej jakiejści raytaryej czyli 
piechoty przedtym postrzelony był, tegoż chłopa tenże pan guberna
tor ugodzić kazał; na ostatek, nie wypuszczając protestanta z zamku 
póty, aż póki kartę jakowąś szkodliwą tenże protestans od siebie 
dać, ile in carceribus zostając, musiał, która pomieniona karta, jako 
wymuszona na protestancie, ile w więzieniu będącego, i przez same
go imci pana gubernatora, czyli pisarza jakiegoś napisana i przez 
protestanta nie była czytana, nullitati subesse debet et de nullitate 
onej tenże protestans manifestatur, przez który takowy swoj postę
pek, wyszwyrażony imć pan starosta Sądecki, Lratione incontinen- 
tiae sług i poddanych, a ichmość pomienieni principales cum suis 
complicibus prawo pospolite et securitatem publicam wzruszyli, winy 
w nim jakie do jakiej, osoby ściągać się będą, na osoby i dobra 
swoje zawzięli i zaciągnęli, a protestanta do szkód niemałych i ruiny 
zdrowia przywiedli. O co wszystko idem protestans iterum atqne 
iterum manifestuje się i protestuje, ofiarnjąc się ichmościom, gdzie 
z prawa przyjdzie i należeć będzie, jure agere, zostawiwszy praesen- 
tis salvam auctionem vel per citationes meliorationem, Et inconti- 
nenti stanąwszy woźny, Jan Dmitrowicz, w moc prawdziwej, wiernej 
i skutecznej relatiej swojej, jawnie i dobrowolnie zeznał: iż on, roku 
teraźniejszego, tysiącznego siedmsetnego, dnia dwudziestego wtórego 
octobris, mając przy sobie stronę szlachtę, urodzonych ichmościów 
panów: Stephana Kisiela i Gabryela Olizarowskiego, ad affectationem 
tegoż, protestanta, był we dworze wielmożnego imci pana Stępkow
skiego, kasztelanica bracławskiego, gdzie na ten czas w tymże dwo
rze protestans leżał chory i tamże, przy opatrzeniu przez cyrulika 
Szulima, żyda łuckiego, widział ranę i razy po wszystkim ciele i 
głowie kijowe i cepowe, wyżej w protestatiej opisane, co widziaw-



szy i słyszawszy od tegoż protestanta, że to się wszystko od obźa- 
łowanych, czasu i sposobem wyżej wyrażonemi, w mieście Łabuniu 
stało, o tym rellatią swoję przedemną, urzędem, czyni i zeznawa, 
prosząc insimul z protestantem, aby to wszystko actis couuotowano 
było; co i otrzymali Jan Libicki m. p.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2578, годъ 1700. 
Листъ 541.

С Х Х ІѴ .

Жалоба отъ имени дворянки, Маріянны Ласковой, на полковника, Се
мена Палѣя, о томъ, что его нлемянникъ Чеснокъ съ козаками напалъ 
на имѣніе Ласковой—нѣетечко Билиловку, разогналъ крестіянъ и, заб- 
равъ волы и селитру изъ завода, доставил !, къ Палѣю, въ Хвастовъ. 
1700 октября 25.

Року 1700, месяца октября 25 дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевкое милости ов- 
руцкомъ, передомною, Стефаномъ Барановскимъ, намѣстникомъ на 
тотъ часъ и впцереентоыъ кгродскимъ овруцкимъ и книгами ни- 
нешними, кгродскими, овруцкими, comparens personaliter urodzony 
imć pan Jan Jakubowski, nomine wielmożnej imci paniej Marjanny 
Potockiego Krzysztofowej Laskowej, recenter pozostałej wdowy, sio
stry swej wujecznie rodzonej, dóbr, ęuondam miasteczka Biliłówki, w 
województwie kijowskim leżących, posscssorki, imieniem, jak prędko 
mógł powziąść wiadomość o spustoszeniu i zrujnowaniu funditus 
majdanu Biliłowskiego, gdzie salitrę robią, o zabraniu wołów i ros- 
pędzeniu ludzi, przez niżej mianowanego obwinionego, pana Palija, 
tak zaraz, postrzegając wszelkiej całości dóbr i substancji tejże wiel • 
możnej imci paniej stolnikowej kijowskiej, soleniter przeciwko panu 
Semenowi Paliowi, pułkownikowi wojska jego królewskiej mości i 
rzeczypospolitej zaporoskiego, tudzież Czosnykowi, siestrzeńcowi po- 
mienionego pana Palija, i kozakom onegoź, samemu panu Paliowi po 
imionach i przezwiskach lepiej wiadomym i znajomym, manifestował i 
protestował się, w ten niżej opisany sposób i o to: iż przerzeczo-



ny obwiniony, pan Palij, nic nie uważając na surowe ordynanse jaś
nie wielmożnego imci pana kasztellana krakowskiego, hetmana wiel
kiego koronnego, ktoremi serio ostrzegł, aby do dóbr ziemskich 
szlacheckich żadnego interessu nie miał, nie zachowując się według 
artykułów wojskowych, de disciplina militari, wparszy się w rabunki, 
swawoli, gwałty i excessa i one sobie zasmakowawszy, śmiał i wa
żył się roku teraźniejszego, 1700, miesiąca maja dnia 23, modo ѵіо- 
lento et tumultuoso, siestrzeńca swego, przezwiskiem Czosnyka, z ko
zakami w koni pięciudziesiąt, z różnym orężem, do wojny należącym, 
nieprzyjacielskim sposobem na miasteczko Biliłówkę i majdan Bi- 
liłowski, gdzie saletrę robiono, dobra imci pani stolnikowej kijow
skiej, nasłać, jakoż i de facto ciż nasłani, z rozkazu i subordinaciej 
pana Palija, tak miasteczko i majdan salitrowy, najachawszy, zruj
nowali, ludzi porospędzali, woły, co jej mość pani stolnikowa kijow
ska, tak dla wożenia saletry, jako i dla zapomożenia ludzi tamecz
nych podawała, które woły, futuro, da Bóg, in termino juris seorsi- 
vo regestro liąuidowane będą, pozabierali; podstarościego i osadce 
tamejszych bili, tłukli i onych powypędzali, miasteczko i majdan 
funditus zrabowali i te wszystkie woły, salitrę i inne rzeczy poza
bierali, do miasta Fastowa, do pana Palija zaprowadzili i do szkód 
niemałych przez zrujnowanie miesteczka i majdanu salitrnego, tak
że ludzi rozpędzenie, salitry zabranie, zkądby mogła jej mość intra- 
tę mieć, czasu prawa redukowanych, przywiedli i przyprawili, o co 
wszystko, ut praemissum est, modernus comparens, iterum atque ite
rum, nomine wielmożnej imci pani Kaskowej, stolnikowej kijowskiej, 
siostry swojej, we wszelakim sądzie i urzędzie prawnie czynić nie 
zaniecha i, zostawiwszy tej teraźniejszej protestaciej salyam meliora- 
tionem, do uczynienia inszej, jeżeliby tego potrzeba prawna ukazała, 
albo przez pozew poprawienie, a na ten czas o przyjęcie i do akt 
zapisanie, mnie, urzędu, prosił. Go i otrzymał Jan Jakubowski m. p.

Книга гродская, овруцкая, записовая и поточная, № 3220, 
годъ 1700 -1703) листъ 213.



Жалоба отъ имени волынскаго стольника, Адама Олизара-Волчке- 
вича, на чесника подольскаго, Самуила Шумлянскаго, о томъ, что, онъ съ 
слугамн и нанятыми Палѣевыми козаками, напалъ на имѣнія Олизара: 
Унинъ и Воробіи, занялъ ихъ, и захватилъ въ Унинѣ кассу Олизара, 
хранившуюся тамъ какъ въ мѣстѣ болѣе безопасномъ и удаленномъ 
отъ Палѣя. 1700. Ноября 19.

Roku tysiącznego siedmsetnego, miesiąca novembris dziewiętr 
nastego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuc
kim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiestnikiem burgrab* 
stwa zamku łuckiego i zięgami uiniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, 
comparens personaliter urodzony pan Stephan Szkrabski, admini- 
strator dobr poleskich, w wojewodstwie kijowskim leżących, wiel
możnego imci pana Adama Olizara Wołczkiewicza, stolnika wołyń
skiego, imieniem tegoż pana swego, przeciwko urodzonemu imci pa
nu Samuelowi Szumlańskiemu, cześnikowi podolskiemu, także cze
ladzi, strzelcem, poddanym, po imionach jemuż samemu wiadomym, 
których imiona i przezwiska na dalszym terminie prawnym, za po
wzięciem wiadomości, specificowane będą, osób naymniej do sta, umyśl
nie do gwałtownego zajazdu i ezpulsiej z dóbr niżej mianowanych 
zaciągnionym i sposobionym, solenniter świadczył i protestował się o 
to: iż jegomość pan czesnik podolski, nie mając żadnego prawa i 
preteztu do dóbr wsi Unina, Worobijow Wielkich i Małych, Rut- 
wianki cum attinentis, w wojewodstwie kijowskim leżących, prawu 
pana comparentis należących, w roku teraźniejszym, tysiącznym 
siedmsetnym, miesiąca octobra wtorego dnia, z czeladzią swoją i



zaciągnowszy do siebie innych nie mało lndzi służałych, strzelców, 
kozaków Paleiowców, rebellizantów rzeczypospolitej, z muszkietami, 
rusznicami, rohatynami, szablami, pistoletami et alio armorum ge- 
nere, na dobra wspomniane: Unin i Worobije Wielkie i Małe cum 
attinentis najachał, dwory i posłuszeństwo poddauych yiolenter pood- 
bierał, podstarościch tamecznych, urodzonych: Jendrzeja Buszyńskie- 
go i Marczyńskiego, czeladzi, kozakom i adherentom swoim bić, ze 
dworów powyganiać kazał, jakoż obuchami pobili, muszkietami po- 
stursali i ze dworów powyganiali i takowym gwałtownym sposobem 
przerzeczone dobra odjąwszy, de eisdem yiolenter expulsit; zboża 
rożne, ozime i jare, w ziarnie i w stogach będące, konie, bydła i 
wszystkie sprzęty gospodarskie, miodu pułbeczkow cztery, pieniądze 
gotowe—trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych polskich, w dobrej 
srebrnej monecie od arendarzów, od mielników młynowe i czynszowe, 
od poddanych z rożnych majętności tamtejszych włości Koresteszow- 
skiej i Wołczkowskiej i innych dobr pana comparentis powybierane, 
i tam, w Uninie, na miejscu od Fastowa i consistenciej kozaków Pa- 
liowych odleglejszym i bezpieczniejszym, ile teraz podczas zatarżki 
z Paliem lokowane i w depozycie będące, z skrzynką intercepit, 
szkód nie mało, nie includując w to copiam interceptarum rerum, 
które osobliwym regestrem spisanym in termino termini probabun- 
tur, naczynił; o co comparens iterum iterumque protestując się, 
salvam meliorationem in toto et in parte, etiam per citationes, jeże
li tego potrzeba ukaże, tej teraźniejszej protestatiej ostrzega i o to 
wszystko pana swego cnm praefatis inculpatis, gdzie z prawa będzie 
należało, prawnie czynić ofiaruje; a teraz prosił, aby ta jego prote- 
stacija do act niniejszych przyjęta i zapisana była; co i otrzymał. 
Stephan Skrabski m. p.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2578, годъ 1700; 
листъ 6-04 на оборотѣ.



Жалоба отъ имени дворянки Александры Головинской на дворянъ: 
Мартына и Михаила Микульскихъ, Филона и Михаила Вороничей, о томъ, 
что они, во время смутъ козацкихъ, забрали пушки и мортиры изъ имѣ- 
ній Головинской, укрѣпили ими свой замокъ въ Сингурахъ и отказались 
возвратить ихъ Головинской. Потомъ Михаилъ Микульскій, набравъ от
рядъ козаковъ, по порученію Палѣя, напалъ съ ними на имѣніе Голо
винской, Шуыскъ, избилъ ея зятя, Станислава Львовича, забралъ пчелы 
и дань медовую, слѣдующую Головинской, и разогналъ ея крестіянъ. 
1701 Февраля 22.

Boku tysiącznego siedmsetncgo pierwszego, miesiąca februarii 
dwudziestego wtorego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łu
ckim, przedemną, Adamem Nicmirowskim, namiesnikiem burgrab- 
stwa zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, 
stanowszy oczewiście urodzony jego mość pan Jan Zarzycki, sługa 
urodzonej jej mości paniej Alexandry Woroniczównej, urodzonego 
niegdy jego mości pana Dimitra Hołowińskiego pozostałej małżonki 
wdowy, imieniem tejże jej mości paniej Hołowińskiej, pani swojej, ex 
commisso jej mości, także imieniem wielmożnego jego mości pana 
Woronicza, stolnika kijowskiego, deputata sądów trzybunału lubel
skiego, jako spolnych niżej mianowanych dóbr z jego mością panem 
Symeonem Hołowińskim, consuccessorów, żałośnie opowiadał się i pro
testował przeciwko urodzonym: jego mości panu Marcinowi Mikulskie
mu, ojcu, jego mości panu Michałowi Mikulskiemu, synowi jego mości 
pana Marcina Mikulskiego, tudzież przeciwko urodzonym: jego moś
ci panu Fiłonowi Woroniczowi, ojcu, i jego mości pann Mi
chałowi Woroniczowi, synowi jego mości pana Filona Wo
ronicza, iż obżałowani ich moście panowie Mikulscy i Woro
niczowie, podczas przeszłych w ojczyźnie, w wojewodstwie



kijowskim trwaiących rozruchów, na dobra Sźumsk, Woliee, 
Dworzec, Źeleznice urodzonej jej mości paniej Alexandry Woroni- 
czówny Hołowińskiej i jego mości pana stolnika kijowskiego, w bl!z- 
kości dóbr swoich Syngurów położone, spustoszyli; armaty, dział i 
mozdzierzów spiżowych i żelaznych przeszło dwanaście zabrali i, 
sub specie osadzenia zamku, w Syngurach, dobrach swoich, postawili; 
upominaiących się ich mościów panów Hołowińskich o własność swoią 
obietnicami swojemi oddania, gdy pokój będzie, zbywali; teraz, gdy, z 
łaski Bożej, pokój stanoł, odpowiedziami jakiemiś własności jakoby 
swojej na te armatę grożą i diffidnią; obżałowani zaś, ich mość pa
nowie Mikulscy, osobliwie.jego mość pan Michał Mikulski, prawo po
spolite, similes ausus surowie zakazujące, postponowawszy, do Palija, 
kozaka, ex multis argumentis rebelizanta i dobrą województwa kijow
skiego nieprzyjacielskim sposobem najeżdżającego, o list przypowiedny 
na zaciąg chorągwi otrzymawszy pozwolenie, i pod też chorągiew collu- 
viem ludzi sw у wolnych, do wszelakiej złej licenciej wy lany ch, nie małą 
zgromadziwszy kupę, urodzonego jego mości pana Stanisława Lwowicza, 
dobra jej mości paniej Hołowińskiej, teszczy swojej, respektem (admini
strującego) w dobrach, wsi Trojanowie, z temiż swawolnemi kozakami na
jechał, zabić usiłował, rzeczy ruchome porabować dopuścił; vix spiran 
tem, latebris abscondosum (sic) wypuścił; potym, w roku przeszłym, ty
siącznym siedmsetnym, miesiąca julii dwunastego dnia, wziowszy z sobą 
tychże kozaków, strzelbo i innym orężem uzbroionych, osób piędziesiąt, 
na grunt dobr Szumska najechał, w puszczy, do Szumska należącej, trzy
sta barci wydrać z miodu z pszczołami kazał, miod na swoj obrócił po
żytek; ciż obżałowani, ich mość panowie Mikulscy, ojciec z synem, sto 
kop dziesięciny rożnego ozimego i jarego zboża z gruntu Szumskiego, 
ich mościom panom Hołowińskim należącej i od poddanych Syngurskich 
oddać powinnej, gwałtownie zabrali, poddanych pięciu, domami ze 
wszystkim gospodarstwem na części ich mościow panów Hołowińskich 
w dobrach Szumsku osiadłych, wypędzili; domy ich popalili, a gdy 
jego mość pan Symeon Hołowiński, drugich dziesięć poddanych do 
Szumska, dawszy im woły, konie, zaprowadził i tam ich osadzić in- 
tendebat, ciż obżałowani, ich mość panowie Mikulscy, znać, że ex 
consensu ich mościów panów Woroniczów, tychże poddanych rospę- 
dzili, wygnali, osadzać się im nie dopuścili. A przez te sposoby ich



mościów panów ucześników dóbr: Szumska, Wolicy, Dworca iŻelez- 
nicy w spokojnej possessiej dóbr tychże nie conserwuią, przez co 
winy prawne na się zaciągnęli i zaciągaią; o które ich mość pano
wie Hołowińscy prawnie czynić obiecuią i salvam tej protestaciej 
ich mościom panom uczesnikom dóbr, niżej pomienionych, zacho
wawszy i ostrzegszy ineliorationem, o teraźniejszej przyjęcie prosił; 
co i otrzymał. Imieniem jego mości pana Zarzyckiego, jako pisać 
nie umieiącego, do podpisu proszony, podpisuię się, Adam Michał 
Izdebski.

Книга гродская луцкая, Лоточная, № 2579; годъ 1701; листъ
229,

С Х Х Ѵ І І .

Жалоба дворянина Константина Корженевскаго на жолнеровъ изъ 
разныхъ хоругвей о томъ, что они, возвращаясь изъ похода противъ 
Палѣя на Хвастовъ, напали на его имѣніе, Брусиловъ, крестіянъ пора
нили, ограбили и скотъ ихъ угнали. Факты эти подтверждаются свидѣ- 
тельствомъ вознаго и присягою крестіянъ. 1701 Февраля 26.

Року тисеча семъсотъ первого, месеца февраля двадцатъ ше
стого дня.

На уряде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Михалемъ Синъгаевъскимъ, напесникомъ под- 
староства, реенътомъ кгродъсвимъ еьералу воеводъства віевъского 
и книгами нинешними, кгродскими, кіевскими, comparens personali- 
ter urodzony jego mość pan Eonstanty Korzeniewski, dobr miasteczka 
Brusiłowa zastawny possessor, quam primum acta praesentia adi- 
re mógł, natychmiast, swym i dziedziców tychże dobr imieniem, 
przeciwko urodzonym ich mościom panom: Kłembowskiemu i Bere- 
źeckiemu, kompaniej chorągwie pancernej jaśnie oświeconego siążęcia 
jego mości starosty Krzemienieckiego, Stanisławowi Kwaśniowskiemu, 
Kordzińskiemu i Jackowskiemu, kompaniej chorągwie wielmożnego 
jego mości pana starosty Dymirskiego, Zaborowskiemu najmłodszemu, 
towarzyszowi chorągwie wielmożnego jego mości pana Zaborowskie
go i innej kompaniej i czeladzi pocztowej z pod rożnych chorągwi,



przy niżej mianowanym gwałtownym uczynku i najezdzie będącym, 
de nominibus et cognominibus futuro' in termino specifikowanym, 
tudzież pomienionych chorągwi namiesnikom, i całym tymże chorą
gwiom soleniter świadczył i protestował się o to: Iż ich mość, po- 
mieniona kompania i czeladź, pospolitego nie obawiając się prawa i 
artykułów wojskowych, o wiolentiach surowie opisanych, będąc 
z wojskiem pod Fastowem w roku przeszłym, tysiącznym siedmset- 
nym, w jesieni i już po rospuszczonym wojsku i ogłoszonym pokoiu 
natenczas z Paleiem, powracaiąc z pod Fastowa, zebrawszy się plus 
minus koni ze trzydzieście, śmieli i ważyli się na dobra protestan- 
tis, miasteczko Brusiłów, gwałtownie napaść i naiechać, jakoż napad- 
szy hostili modo, poddanych tamejszych wniwecz zrujnowali, uboz- 
two onych wszystkie zabrali, a nie tylko uboztwo, ale i samych, 
iednych pobili, drugich porąbali i postrzelali, jako to: napadszy na 
cmętarz, gdzie byli ludzie pouciekali, pod dzwonicą roboczego, Mi- 
chajła Magdenka, w plecy raz postrzelono, drugi raz szablą cięto; 
drugiego, Оіехе Magdenka, szablą trzy razy zacięto: raz w głowę po 
skroniach z lewej strony, drugi w też rękę przez wszystkie palce, 
na którą rękę kaleką został i, przez całe ćwierć roku choruiąc, 
mało nie poumierali; tamże cmętarz, dzwonnice i cerkiew, goniąc 
się za ludźmi, okrwawili; potym bydła rogatego u tychże chłopów 
brusiłowskich wzięto sztuk czterdzieście dwoje, które bydło, głowa 
na głowę szacowali sobie po złotych polskich czterdzieście, gdyż po
wiadali, że niektóre woły byli i po siedmdziesiąt złotych. Sum
ma facit tego bydła wszystkiego złotych polskich tysiąc sześć
set ośmdziesiąt. Koni wzięto ośmioro, także głowa w głowę 
szacowali ad minimum po złotych polskich piędziesiąt; jakoż fa
ma fertur, że ich mość obwininieni, między sobą dzieląc się, nie
które konie taxowali po dwadzieście talarów bitych, summa facit za 
konie złotych polskich cztyrysta; owiec wzięli ośmdziesiąt, każde 
owcę rachując po złotych cztery, facit złotych polskich trzysta 
dwadzieścia; świnie iedne pobito, drugie, pozajmowawszy, na stronie 
poprzedali pogłowia czterdzieścioro, każde rachując po złotych trzy, 
facit złotych sto dwadzieście. Gotowych pieniędzy pańskich przy 
Jowchimie Magdenku wzięli talarów bitych sześć, czyni złotych czter
dzieście i dwa, fant rożnych jako to: kożuchów, siermięg, sukna,



płócien i chust białych ad minimum wzięto na złotych polskich pnł- 
torasta i innych drobiazgów z rzeczy gospodarskich nie mało poza
bierali i szkód naczynili, summa czyni wszystkich szkód, nie inklu- 
duiąc w to pokaleczonych ludzi i violentiej, dwa tysiące siedmset 
dziesięć złotych polskich; przez który takowy gwałtowny najazd i 
wiolentią ich mość obwinieni, prawo i artykuły wojskowe naruszywszy, 
winy, w niem eo nomine opisane, pro ąualitate facti, na osoby swoie 
zaciągnęli, a protestanta, przez zrujnowanie majętności, do szkód 
niemałych przywiedli i przyprawili, o co wszystko idem comparens 
iteratis przeciwko wyszmianowanym ich mościom obwinionym vicibus 
protestowawszy się, w sądzie wojskowym et ubi de jure venerit, 
prawnie z niemi czynić niezaniechać ofiarował się i salvam sobie tej 
protestaciej swojej meliorationem, ieżeli z prawa należeć będzie, 
zostawił. A na dowód tych violentii i chłopów pokaleczonych, tenże 
comparens stawił woźnego generała województwa kiiowskiego, szla
chetnego Trochima Duchowskiego, który, oczewiście stanowszy, w 
moc prawdziwej relatiej swojej zeznił: Iż on, roku teraźniejszego, 
tysiąc siedmset pierwszego, miesiąca februarii dwudziestego piątego 
dnia, mając przy sobie stronę szlachtę, urodzonych ich mościów pa
nów: Theodora Dumióskiego i Bazylego Urbanowskiego, dla lepszej 
wiary użytych, był tu, w mieście Owruczym, w gospodzie compa
rentis, gdzie bywszy, u pomienionych: Michała, i Оіеху Mogdenków, 
poddanych comparentis, rany i razy, wysz w protestaciej opisane: 
u iednego na plecach postrzelony i cięty, a u drugiego na głowie 
i na ręce prawej, także i na palcach tejże ręki, na którą już kaleką 
został, widział i urzędownie oglądał, które to razy ciż poddani być 
sobie mienili przez companią i czeladź, czasu i sposobem, wysz w 
protestaciej wyrażonym, przy gwałtownym naiezdzie zadane; także i 
od innych rożnych ludzi toż słyszał; co widziawszy i oglądawszy, 
stroną szlachtą oświadczył się, i o tym tę swoią prawdziwą relatie 
przedemną, urzędem, czyni i żeznawa. Potym na poprzysiężenie szkód, 
w protestaciej opisanych, stawił roboczych: Оіехе Magdeuka i Awra- 
ma z miasteczka Brusiłowa, poddanych swoich, którzy mnie, urzędu, 
prosili o wydanie sobie roty iuramentu do .wykonania i o przydanie 
woźnego do attentowania; a tak ia, urząd, na affectacią onych, 
woźnego wyszmianowanego przydawszy, rote juramentu, w statucie



opisaną, wydałem; za której wydaniem, super realitatem szkód i 
waloru onych, flexis geuibus eoram imagine crucifixi Dei, przysięgli 
w te słowa: ja, Оіеха Magdenko, i ja, Awram ź miasteczka Brusiłowa, 
poddani jego mości pana Korzeniowskiego, przysięgamy panu Bogu 
wszechmogącemu, w Trójcy świętej iedynemu, na tym, iż tak u nas 
samych, jako i u sąsiadów naszych w miasteczku Brusiłowie, wysz- 
pomienionych chorągwi compania i czeladź, w protestaciej miano
wani, bydła, konie, owce, świnie, fanty i gotowe pieniądze, przy 
gwałtownej wiolentiej i najezdzie, powracaiąc ż pod Fastowa, za
brali i nas samych bili, rąbali i strzelali i, cokolwiek w protesta
ciej jest, to wszystko tak a nie inaczej było, i że walor zabranego 
bydła, koni i innych rzeczy prawdziwy jest; na czym, jako prawdziwie 
przysięgamy, tak nam panie Boże dopomoż i niewinna męka Chry
stusa pana. Po której obductiej i wykonanym juramencie, idem 
comparens cum prefato ministeriali et statutis, mnio, urzędu, pro
sili hoc totum actis connotari, co i otrzymali. Konstanty Korze
niowski m. p.

Книга гродская кіевская, записовая и поточная, А? 33, годъ 
1701—1703; листъ 357.

С  X  X  V 1 1 1 .

Жалоба дворянъ: Іоанна и Александра Даниловичей Братковскихъ 
на дворянина Николая Семеховскаго о томъ, что онъ, владѣя частью села 
Свищева, (принадлежавшею ихъ отцу и подаренною послѣднимъ истцамъ), 
въ качествѣ залога за сумму 2000 злотыхъ, занятую имъ Даніилу Брат— 
ковскому, разорилъ это имѣніе, не возвратилъ его истцамъ, не смотря 
на уплату слѣдовавшей ему суммы и старается причинить имъ раз- 
ныя обиды и убытки. 1701. Апрѣля б.

Boku tysiącznego siedmsetnego pierwszego, miesiąca aprila 
piątego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuc
kim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrabstwa



zamka łuckiego i sięgam i niniejszemi, grodzkimi, łuckimi, stanąw
szy personaliter urodzony jego mość pan Jan Bratkowski, syn uro
dzonego jego mości pana Daniela Bratkowskiego, podczaszego wen- 
deńskiego, swoim i urodzonego jego mości pana Alesandra Bratkow
skiego, brata swego rodzonego młodszego, od niedziel dwunastu 
choruiącego, et acta praesentia adire nie mogącego, imieniem, prze
ciwko urodzonemu jego mości panu Mikołaiowi Siemiechowskiemu 
solleniter protestował się o to: iż pomieniony jego mość pan Siemie- 
chowski, trzy maiąc pewną część Swiszczowa od pomienionego jego 
mości pana podczaszego wendeńskiego, rodzica protestantium, pro- 
testantibus teraz wieczyście darowaną, te część w poddanych tamej- 
szych i innych circumstanciach zrujnowawszy, za pare tylko wołów 
i dwóch poddanych tylko, maiąc siedmiu poddanych i pługów dwa 
per cessionem prius iuris, dwa tysiące złotych polskich zpełna od 
rodzica protestantium odebrawszy, czas na uspokoienie prseteusiej, 
stante rumatione, naznaczywszy, pod czas rumatiej, więc i po rumaciej 
wynalazkiem polubownym zgardziwszy, te części pomienione, już po 
rumatiej, ausu tamerario deocupat; końmi, bydłami, świńmi zboże 
protestantium, pode dworem zaraz odsiane, wniwecz obraca, płoty 
opala, pasze pustoszy i inne, pod czas tej gwałtownej horum bono- 
rum deocopaciej swojej, rzeczy po zeszłych poddanych należytych, 
nie wraca temere; ratione tedy penarum et damnorum, exinde pro- . 
cedentium, teraz protestans, salyam huius protestationis zostawiwszy 
viam, iterum atque iterum protestatur, prosząc actis connotari, co 
i otrzymał, Jan Bratkowski, swym imieniem i brata mego Ale- 
zandra Bratkowskiego.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2579, годъ 1701; 
листъ 501 на оборота,.



Жалоба дворянина Николая Семеховскаго на венденскаго подчашія, 
Даніила Братковскаго, о томъ, что онъ, вопреки собственной записи, 
отнялъ, бывшее у Семеховскаго подъ залогомъ, имѣніе Свищевъ, не 
удовлетворивши его счетовъ, переуступилъ это имѣніе сыновіямъ, а самъ 
отправился къ Палѣю. 1701. Апрѣля б.

Roku tysiącznego siedmsetnego pierwszego, miesiąca aprilis 
szóstego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuc
kim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, stanowszy 
osobiście urodzony imć pan Michał Siemichowski, swoim i urodzonej 
jej mości paniej Marianny Wolskiego Siemichowskiej, małżonki 
swojej, imieniem, solenniter opowiadał się i manifestował przeciwko 
urodzonemu jego mości panu Danielowi Bratkowskiemu, podczaszemu 
wendeńskiemu, dóbr wsi Swiszczowa pewnych części dziedzicowi, w 
ten sposób i o to: iż jego mość pan podczaszy wendeński, sprzeci
wiając się zapisowi swemu, primo et originaliter na osobę urodzo
nego niegdy jego mości pana Thomasza na Hulanikach Afanasowicza 
Hulanickiego, pisarza grodzkiego generału województwa kijowskiego, 
przez siebie zeznanemu, na sumę dwóch tysięcy złotych polskich, 
sposobem zastawnym na dobrach części yrsi Swiszczowa zeznanemu, 
do manifestanta i jej mości paniej małżonki jego mości per cessiones 
jurium przyszłemu, tudzież i assekuraciej swojej, w Łucku, dnia 
czternastego miesiąca februarii, roku teraźniejszego, tysiącznego 
siedmsetnego pierwszego spisanej, od siebie manifestanti danej; przez 
który zapis i assekuracią powinien był i zapisał się przyiacioł, do



uznania reparationis vel desolątionis dóbr części wsi Swiszczowa, od 
manifestantów, ich mościow, parów Siemichowskich, małżonków, wyku
pionej, durante rumatione manifestantom przez zapis pozwolonej, 
na gruncie dóbr tychże, wsi Swiszczewa, lokować, decyziej tychże 
ich mościów panów przyiaciół lokowanych w praetensiach manifestan
tom czynić dosyć i, cohy ciż ich mość panowie przyjaciele locati 
nakazali, wszystko uczynić et ехріеге, jako o tym tenże zapis, wy
żej wspomniony i assekuracia szyrzej w sobie mają. Naprzeciwko 
supra praemissorum, tak wiele razy od manifestantów będąc proszo- 
ny, przyiaciół nie lokował, za pobudowanie nowego dworu, własnym 
kosztem manifestantium pobudowanego, żadnej nagrody nie dał, załóg 
poddanym, od manifestantów danych podatków skarbowych, w tak 
ciężkich i drogich czasach, przez manifestantów za poddanych zapła
conych, nie nagrodził, za poddanych, przez manifestantów nowo 
osadzonych wielkim kosztem odszukanych , żadnej satisfactiej 
nie dał, i w tym wszystkim sprzeciwiwszy się zapisowi i as- 
sekuratiej swojej, sola temeritate, manifestantów z ich własnego 
budynku wyrzucać, do Paleia iechać, komu innemu dobra resigno- 
wać, samego siebie impossessionatnm uczynić, czy prawdziwie, czy 
chimerice, grozi się i odpowiada. Przez co jego mość w zakład, w 
zapisie i assekuraciej założony, popadł, manifestantów do szkód 
przywiódł i przywodzi, o co menifestans prawnie czynić submituiąc 
się, salvam tejże manifestatiej zachowawszy sobie meliorationem, o 
teraźniejszej przyięcie prosił, co i otrzymał. Mikołaj Siemichowski.

Книга гродская, луцкая, поточная, М 2579; годъ 1701. Листъ 
512 на оборотѣ.



Инструкція данная дворянами воеводства волынскаго депутатамъ 
отнравляемымъ на сеймъ. Въ ней, между прочими пунктами, поручается 
посламъ требовать, чтобы гетманъ коронный изгналъ Палѣя изъ предѣ- 
ловъ речи посполитой и привелъ—бы въ исполненіе, рѣшенное сеймомъ, 
уничтоженіе козаковъ. 1701. Апрѣля. 18.

Roku tysiącznego siedmsetnego pierwszego, miesiąca kwietnia 
dwudziestego szostego dnia.

Ma urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łu 
ckim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiestnikiem burgrab- 
stwa zamku łuckiego у xięgami niniejszymi, grodzkimi, łuckiemi, 
comparens personaliter wielmożny jego mość pan Michał Kossakow
ski, marszałek koła rycerskiego wojewodstwa wołyńskiego, dla za
pisania do xiąg niniejszych, grodzkich, łuckich, instrukcią na sejm 
walny warszawski, od wojewodstwa wołyńskiego, ich mościom pa
nom posłom, in loco consultationum obranym у uproszonym, daną, 
podał per oblatam, z podpisem ręki swej własnej, o czym ta in- 
structia latius ac enucleatius in se sonat, prosząc mnie, urzędu, o 
przyjęcie onej у do act wpisanie; a tak ja, urząd, ad acticandum 
przyjmując, czytałem, która jest de serio verborum tali: Tnstructia 
wielmożnym у urodzonym ich mościom panom: Władysławowi Krzy- 
szkowskiemu, staroście włodzimirskiemu, Piotrowu Stephanowi Rze- 
czyckiemu, podczaszemu źytomirskiemu, Michałowi Liniewskiemu, 
miecznikowi nowogrodzkiemu, Theodorowi Hulewiczowi, podczaszemu 
Wiłkomirskiemu, Antoniemu Starczewskiemu, podstolemu nowogrodz
kiemu, Stephanowi Karczewskiemu, kasztelanicowi halickiemu, na 
sejm walny warszawski, pro die. trigesima mai anni praesentis zło-



żony, uproszonym у obranym posłom na sejmiku w Lucku, dnia 
ośmnastego aprilis, w roku teraźniejszym, tysiącznym siedmsetnym 
pierwszym, dana. Naprzód Bogu zastępów, per quem reges regnant, 
potentes jura decernunt, powinne oddawszy dzięki, że sub felicissimis 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, auspiciis, który 
non tam annis quam in Oriente victoriis życie swoje metiri zaczął, 
kiedy hydras edomuit othomanicas, potym, za zgodą wszystkich sta
nów rzeczypospolitej, na tron et majestatem assumptus, pożądany 
uczynił pokój; przez co nieprzyjaciół terrore, ojczyzny amore pro- 
seąuitur, za co dextera ezcelsi tron pański incolumem na dalsze 
piastować raczy lata, województwo nasze, innąta monarchów ѵепега- 
tione, submissa majestatu jego królewskiej mości, szczęśliwie nam 
panującego, observantia, za wszelkie respektów jego królewskiej 
mości favory, które i teraz, circa pacificandam interne rempublicam, 
ŚwMIęzyć rąężył, przez ichmośęjpw paflpw posłów pąszyęh, wielmoż
nych panów i braciej, przy oddaniu w ie r n y  ppddąństwa, najniższe, 
składa podziękowanie. Do obrania imci pana marszałka sejmowego 
ich) napść pąpewje posłowie pąst. nie przy&tompj,ą, ąfli pozwolą, aż 
jegp królewską mość, pan, nąs? miłościwy, wpj^om swojip cudzo
ziemskim zę. wszystkich łortep, i#k w koronie, jąko i w wiel,kiip 
xięstw,ip LitewskW leżących,, za granjpę pstopapić nie pozl ą̂że i fortece 
nię będą ęyaeuewąne.No. WPJOe przepiwkp Szwedppa żąópym, sposę- 
kę?n ipk japćć pąnowie posłowie, pąsi pozwąląć nie mąją, Tąpyffa, 
PEzeę, sejjn ąnpi milłesipai se?centpsimi pępagesimi nqpi, Z pciepiię- 
żępięm gt e*tjrą publicipp, consenspm (jpfeo o tępi p rostą  pja jch 
mpśęiow papów podiów przeszłych,, przeciwko imć papu mąp&załkowi 
przes^eipu poselskiemu uczyniona, fusiąs okłpquitur i której ich 
ipOÓĆ. pappwje pępłowie terązniejsi proseępi serio, powinfli) na woje- 
wq4ztwq nasze włqż°na, ut antiqpąe for-mae et solutioni. sześciu 
dzjesjąt tysięcy redpicatnr, pa przyszłym sejmie, etiem cum pfi];ięnlo 
onęgp, prgere comipitimus; jako ną generalne s?eli§żse i czopowe, ці- 
lątenns nie pozwolą. Pącificątjopem między stąpąmi wielkiego xi§- 
8^щ l^itqwskiegq ahy jego królewska mość, authoritąte. sщ  intewe- 
nieftte, огфпцрще mediatjone instapte, ppocurpt, ut haec сіѵіііа 
bella pqs,sęut ąuo propedere fąto, ich mość papowie posłowie ipąta- 
bppt. fCpropy, i klejnotów, zastawnyęji ц xięcio jego mości Pruskje-



go, ihitis cum republica niediis (aby tę petisią xiąźfe jego mość, re- 
spectu niestawienia ludzi, które od tego czasu, jako się pokaże, 
rżecźypóśpólitej zatrzymał, w dług sobie zastaWnej korony potrącił) 
testitutionem dotaawiać się będą. Kbrońacją tego jego mości Zięcia 
Pruskiego, uti Yasalli regńi, jako pro illegitima mieć, tak też titn- 
lftm majestatiś przyznawać nie poWibńi. Wojsko 'dóbrze zUśłnźóńe, 
aby śWojej zapłaty ód rzeczypospolitej odntósło effectum et |jr&fciłu- 
dinem, ich tń'ó‘ść panowie posłowi nasi inslabunt. Moneta aby wszę
dzie: po wśzyśtkich wójeWodstwach, powiatach i ziemiach, aub tfńo 
ѵйіоге eodemquć praetio szła, niech będzie pór cońśtitutióiłem śub 
rigore declaratum. Żupy jego królewskiej mości i rzeczypospolitej 
jako i oekoUomje, dó stołu' jegó królewskiej mości tiależąde, które 
cudzoziemcy adininistrańt, aby do direkcjej imci pańa podskarbiego 
nadwornego koronnego, cnjuś est muneris juxta antiqua juta, Mleu 
żeli, domowiĆ się mają. Wakanse wszelkie, cujuscunque tituli, obójga 
narodów, aby bettfe merentibus, śecundum pakt poprZysiężonych, ćoń- 
cmbUs tegui, a hie cudzoziemcom, aby byli dawane; a koninsżósftWo 
wielkiego xięstwa Litewskiego, imci panu Flamingowi dane, Odebra
ne było, innemu— teririgeuae cońferatut. Szkody i krzywdy przez 
Wojskó Cudzoziemskie wojeWUdstWU ńaszemu aby refOUdańtur, ich 
mość pOśłoWle nasi jyrośić będą; i upomnieć się imć pand mar
szałkowi przyszłemu, pośelskiemu, że w konstitućją przeszłą 
refOsiónem onycb nie dołożono, mają; odebrańą zaś śatisfSkcją na 
fortifitatią Kamieńća Podolskiego nomine WójeWodstWtt ich móść 
panowie posłowie deClaruWać teńebuntttr. Authorem związku przesz
łego cónąuirete i sądzić instańtissime procurabunt. Paleja, buńtbW- 
nika, aby któl jegomóść w protekciej nie miał, ani żaden ek civi- 
bus z nim nie korrespóndował i prótekciej mu żadnej nie daWał, 
sub rigore Oavóndum. Za czym jaśnie wielmożnego imci pana kasztel- 
lana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, przy winnej ob- 
sefvah'tiej, ichmość panowie posłowie upraszać mają, aby, reasśumująte 
constituCją, o Wypowiedzeniu służby kożakom postanowioną, tegóż 
Paleja extra fines patrise, collata sibi a republica potestate, rugować 
raczył. Zaciągi extra notitiam władzy hetmańskiej, jaśnie wielmoż
nego jegO mości pana krakowskiego, aby żnośzońe były, stkrszyżńh 
zaś, aby pto mfattibńś deklarowani była. Órdyińnse, sine consensu



ordinum do wojska wielkiego xięstwa Litewskiego, ńowo erigowa- 
nego, jako też i koronnego, aby nie były wydawane, ad fines patriae 
excurrendos, ne exinde belli origo nascatur. Król jegomość aby za 
granice nie wyjeżdżał sine consensu statunm reipublicae, jako i ich- 
mość panowie senatorowie także za granice nie wyjeżdżali, lege antiąua 
cayebunt. Pacta conventa, przez jego królewską mość poprzysięźone 
i między innemi monarchami postanowione, ut in integro continan- 
tur. Xiężna jejmość, pani marszałkowa nadworna koronna, jura ordi- 
naciej Ostrożskiej ad ulteriorem decisionem reipublicae na sejmie 
producat. Commisarze ad tractum revidendnm w województwie na
szym, aby od rzeczypospolitej naznaczeni byli. Zgony i towary wszel
kie, które pod pretextem pańskim wyprowadzone bywają, aby spaśne 
i pogrobelne dawali, domowić się mają, Wielkie zasługi, koszty, 
fatygi od lat kilkudziesiąt dla dobra pospolitego i całości ojczyzny 
jaśnie wielmożnego imci pana kasztelana krakowskiego, hetmana 
wielkiego koronnego, osobliwemu jego królewskiej mości i rzeczypos- 
politej zalecą respektowi i, aby summa na starostwie Janowskim 
przyznana była od jego królewskiej mości i od stanów rzeczypospo- 
litej, supplicabunt; tudzież za iehmość pany commissarzami, odrzeczy- 
pospolitej do odbierania Kamieńca Podolskiego deputowanemi, aby 
prace i fatygi ichmościów jego królewska mość i rzeczpospolita w 
respekcie mieli i recompensowali, zalecą. Osobliwie wielmożnemu 
imci panu podkomorzemu Halickiemn, aby na dobrach, wsi Siemia
nówce, summa przyznana była. Jaśnie wielmożny imć pan podskarbi 
wielki koronny, aby calculum uczynił z prowentów rzeczypospolitej, 
mając po jednemu od wojewodstwa wysadzonych do calculatiej przez 
sejm delegatów, jego królewskiej mości panowie posłowie nasi instan- 
tissime upominać się mają. Podatków na żadne privatne expensa 
contribuere lege publica cayebunt. Otworzenie mennicy wBidgoszczy 
do consensow całej rzeczypospolitej odkładamy. Milliony gdzie się 
podziały i komu je rozdauo? król jegomość, pan nasz miłościwy, aby 
manifestare raczył, ne successionem sobie et posteritati przez nie do 
rzeczypospolitej usurpet, upraszać iehmość panowie posłowie mają. 
Secundum pacta conventa, aby nad dwanaście set ludzi gwardiej nie 
było i na dworze jego królewskiej mości, jako też i w cancelariach 
ludzie terrigense, szlachta polska, conserwowana była. Tudzież ciż



ich mość panowie posłowie nasi upraszać mają xiężny jejmości, pa- 
niej marszałkowej nadwornej koronnej, aby ich mość panów ordi- 
natów, dobrze zasłużonych, condyes patriae, bracią naszę, circa jura 
et possessiones ich conserwować raczyła. Ratione Elblonga confcrent 
cum tota republica ich mość panowie posłowie nasi. Na nobilitatie i 
indigenaty nowe żadnym sposobem ichmość panowie posłowie nasi 
pozwalać nie będą. Senatusconsilia aby priwatne nie bywali, ale 
praemissis dwiema niedzielami deliberationis per modum conyocationis 
stanowione byli, lege lata, cayendum. Imć pana podczaszego koron
nego, ex usurpatu posła od rzeczypospolitej, że eo titulo do xięcia 
jegomości Pruskiego, cum applausu et gratulatione tytułu królew
skiego, jezdził, ich mość panowie posłowie nasi pytać się mają, qua 
auctoritate et instrumento? et judicandum urgebunt.’ Ut ordines regni 
per legem sancitam jurisdictionem ich mościów panów duchownych 
opisali i seyire na szlachcie, za lada praetensią, w sądach swoich 
duchownych non praesumant, ale aby ciż ichmość duchowni, bona 
terrestria possidentes, competenti foro seculari subsint, ichmość pa
nowie posłowie domowią się. Słobody miast i wsiów, jako wojewód
ztwu naszemu barzo szkodliwe, aby zniesione byli i nowych bez 
pozwolenia stanów rzeczypospolitej nie erigowano, per constitutionem 
latam ichmość panowie posłowie nasi starać się mają; prawo dawne 
o wydanie zbiegłych poddanych reassumując, aby o nich nie w tym 
powiecie, do ktorego zbiegli, ale w tym, z którego ubieżeli, agere 
wolno; do tego, żeby irremissibiliter urzędy grodzkie albo wydawać 
natychmiast poddanych zbiegłych, albo tysiąc grzywien za każdego 
płacić nakazywali. Listy priwatne, od jego królewskiej mości za 
granice ordinowane, negotia reipublicae w sobie nie includujące, aby 
pod pieczęciami obojga narodów z caucelariej nie wychodzili, ichmość 
panowie pieczętarze koronni i wielkiego xięstwa Litewskiego, aby 
invigilent sub privatione officiorum suorum, lege scripta cavendum. 
Prerogatywy osób, immunitates, priyillegia ritus graeci, tamunitorum, 
quam disunitorum, secundum antiqua jura, dipplomata, in suo robore 
et authoritate conserventur, chce wojewodstwo. Constat, że plebania 
Skorecka, manastyry ritus graeci: Poczajowski, Zahorowski, Biało
stocki, w Milczu pod Dubnem, właśnie na gruntach szlacheckich 
ziemskich są ufundowane; prżeto, aby od hybernii i consistentiej



żołnierskiej, lege lata, wolne deklarowane były. Instructia-, na przesz
ły sejm od wojewodstwa naszego dana, że swego nie wzięła effoctum, 
ich mość panowie posłowie na teraźniejszym sejmie promulgare te- 
nebuntur. Wielkie i znaczne merita jaśnie wielmożnego imci pana 
Franciszka Leduchowskiego, kasztelana wołyńskiego, uprzejmą od 
naS merentur wdzięczność; zaczyni ichmościoni panom posłom na
szym zlecamy, aby jego królewskiej mości i stanów rzeczypospolitej 
na sejmie teraźniejszym instantissime prosili, aby pewna summa na 
dobrach Smidinie i Cecinowcach zapisana była. Eundemque respectum 
meretur w województwie naszym wielkie usiłowanie około dobra 
pospolitego wielmożnego imci pana Xawerego na Horochowie Wiel- 
horskiego, podkomorzego włodzimirskiego; za czym, aby jegomości 
na dobrach SwiiiiuchaCh summa przyznana była. Do jego królewskiej 
mości i stanów rzeczypospolitej supplikować będą za imć panem 
jakUbetó Kossakowskim, który* z niewoli pogańskiej w lat piędziesiąt 
z synem rediit ad patriuin. 'Clementissimo jego królewskiej mości 
patris patrise respektowi ich mość panowie posłowie nasi zalecą jego 
mości pana Putóśżyńskiego do wielmożnego imci pana starosty Są
deckiego prsetensie; jako l ićh mość panów Obuchów do jego królew
skiej iności ludzi intetess sollicitae curse ich mościow panów posłow 
zalecamy. Pro mąuitate et justitia znajdują u nas compassią, przez 
dziesięć lat niebierąca efifectu, sprawa ż successorami jaśnie wielmoż
nego niegfly imci pana Grzymałtowskiego, wojewody poznańskiego, 
z ich mość pany kijowskiego i ćzerhihowskiego Województw obywa
telami, aby według constitutiej anni millesimi sexcentesinii hotta- 
gesirni uchwalonej, exigua proportioae, za tak odeszłe dobru swoje 
ih partes mosćoviticas inogli wziąć od tychże succOśśeróW, według 
commissiej dekretów trybunalskich, adjudicataih pro prsemissis 
portionem; przetoż inśtabunt ich mość pahoWie posłowie nas', aby 
super rebellibus prawu pospolitemu rigor poenae peculatUs przez 
sejta i ćomissią Włożony był i extendowany, ani nabroić tymże ich 
mość panom sUccessomm imć pana wojewody poznańskiego nie póz* 
W0I4, aż pleniSsime ich mość panowie, exulóS wojewodstW pomienio
nych, uspokojeni będą. Pretensia wielmożnego imć рйпа Jerzego ha 
Matkowiczach Hulewicza, Wojskiego ziemskiego włodzimirskiego, 
Sędziego grodzkiego łuckiego, deputata Wojewodstwa naszego o



zrujnowanie' dobr jegomości przez wojską Saskie, wsi Majtkowie?, 
osoMwemu respektowi jogo królewskiej mości zalecą i o sątisfaetią 
skarbu saskiego od jego królewskiej mości instabunt; też wniosą, 
instaaitią za wielmożnym imć panem Stanisławem Kazimirzem na 
Drohiezanach Łiniewskim, łowczym kijowskim, aby, według assignaciej 
jego królewskiej mości, z skarbu jego królewskiej mości danej, mógł 
mieć saiisfactionem. Merita jego. mości pana Liniewskipgo, kasztelana 
lubaczowskiego, jako i całego domu zalęcają się respektowi jego. królew
skiej mości i całej rzeczypospolitej, a osobliwie wieś Dmitrów, w 
wojewodstwie Bełzkim, aby jegomości przywrócona była i coźkolwiek 
a mimistris jego królewskiej mości ponosi krzywdy, to wszystko jego 
mości compensentur; parem meretur respectum jaśnie oświeconego xią- 
żęcia jegomości Władysława ze Zbaraża Woronieckiego. stolnika wen- 
deńskiego, brata naszego, woIdość, aby, według rescriptn jego królew
skiej mości danego, ratione poczynionych szkód przez wojsko Saskie 
у w ziemi Chełmskiej, w dobrach swoich, wsi Maszowie, у innych 
został satisfactus; do tego, aby pustynie, temuż xiążęciu jego mości 
Woronieokiemu, wsi Podłaszkowce Nowe у Stare, w wojewodstwie Po
dolskim leżące, do których się imć pan wojewoda podolski interessnje, 
in pacificam jego mości były przywrócone possessionem. Do reąuisi- 
tiej dóbr władyetwa łuckiego, aby byli ich mość panowie, commis- 
sarze przez sejm z ich mościów panów posłów naszych destinowani, a 
to dla verificatiej taryffy у wypłacenia hyberny, secundnm propor- 
tionem dóbr, in moderno statu zostających. Za jego mością panem 
Ziołkiewskim, chorążym żytomirskim, ich mość panowie posłowie na
si instabunt, o respekt meritorum jego mości, do jego królewskiej 
mości, oraz do królewiczów ich mościów, aby w swoich praetensiach 
był satisfactus. Jarmark, z Jazłowca do Kamieńca indebite przenie
siony, aby znowu do Jazłowca był przeniesiony, promovebunt ich 
mość panowie posłowie nasi. Działa fortece Brodzkiej aby conserwo- 
wane były wszystkie, albo jeżeli są które zepsowąne, aby byli na
prawione, albo jeżeli które byli wywiezione, ІцЬ przedąne, aby na
zad przywrócone byli, legem latam ichmość panowie posłowie nasi 
procurabunt: Myta po miasteczkach,' miastach i wsiach, aby przez 
żydów i dzierżawców od szlacheckich podwód nie były wyciągane, 
obwarowano, bydż ma. Instantia za imć panem Jerzym Czaplicem^



stolnikiem owruckira, starostą krzemieńczuckim, w pewnym jegomości 
interessie do jego królewskiej mości i całej rzeczypospolitej ichmoś- 
ciom panom posłom naszym comendatur. Ante omnia zeluni wiary 
świętej, katholickiej, rzymskiej, promovendum immunitatem swiątnic 
pańskich, praw i wolności tutionem (za których całość mille peri- 
cnlis życie i fortuny nasze ехропеге tenemur) jnratae fidei, desteri- 
tati, activitatique ich mościów panów posłów naszych committimus 
et injungimus, żądając tego po ichmościach, aby circa eandem, 
zelo, jurata z przodków swoich indole instare, рготоѵеге, adversis 
se opponere, etiam cum periculo zerwania sejmu, raczyli; w czym 
genitatis yicibus, amore boni publici ich mościów obsecramus et 
stringimus. Które to zgodne nasze consiliorum puncta, w instrukciej 
opisane, wielmożnemu imci panu marszałkowi koła naszego rycerskiego 
ręką własną podpisać i ad acta podać zleciliśmy. Actumanno, mense, 
die et loco consiliorum quo supra. U tej instruktiej podpis ręki imci 
pana marszałka w te słowa: Michał Kossakowski, marszałek koła 
rycerskiego wojewodstwa wołyńskiego. Ktoraż to instrukcia, per 
oblatam podana, za podaniem i prozbą wyszmianowanej osoby poda- 
wającej, a za moim urzędowym przyjęciem, de verbo ad verbum, 
tak, jako się w sobie pisana ma, do xiąg niniejszych, grodzkich, łuc
kich jest ingrossowana.

Книга гродская, луцкая, записовая, № 2237, годъ 1701. 
Листъ 443.

С Х Х Х І

Жалоба дворянина Станислава Сачинскаго па дворянъ Куманов- 
скихъ, о томъ, что они его избили и ограбили, напавъ на дорогѣ; по- 
томъ-же наняли козаковъ, для того, чтобы убить Сачинскаго. 1701. Мая 9.

Feria secunda post Dominicam Exaudi ргохіта, anno Domini 
millesimo septingentesimo primo.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, Latico-. 
yiensia, personaliter yeniens generosus Ioannes, generosi Stanislai 
Rawicz Saczyński filius, bonorum generosi Ioannis Drobycz, subda-



piferi Żytomiriensis, patris, et Constantini, ejusdem filii, Tuszynówskich, 
in palatinatu Podoliae, districtu Laticoyiensi esistentium, admini
strator, suó et generosorum dominorum suorum nomine, solenniter 
coram officio praesenti ąuaestus in et contra nobiles: Basilium et 
Mariannam Kumanowskie, conjuges, facti infra specificati principales, 
nec non eorum familiam domesticam aliosąue complices, facti patrati 
cooperatores, sibi, generosis Kumanowskim, de nominibus et cogno- 
minibus melius notos, generosusąue: Alexandrum, fratrem generosi 
Basilii patruelem, nec non generosos: Basilium et Ioannem, generosi 
Alexandri filios, Kumanowskie, omnium antocedentium sequentiumque 
injuriarum causatores intuitu praecedentium, coram actis praesentibus 
factarum protestationum et rebus eriminaliter a generosis Kuma- 
nowskich peractarum provenientibus, ratione scilicet injuriarum, 
yiolentiarum, oppressionum, inyasionum, in yitam generosi moderni 
protestantis toties diffidationum factarum, et protestatus est idque in 
eo: Quia praedictus generosus Basilius, cum suis cooperatoribus et 
complicibus, Kumanowski, ommissis hactenus anterioribus yiolentiis, 
tempore non ita pridem- praeterito, scilicet feria tertia post dominicam 
Bogationum, anno ad praesens currenti, generosum protestantem, 
cum paratis litteris et certis ad judicia tribunalitia regni lublinensia 
authenticis documentis iter ex requisitione sui protestantis domino- 
rum peragentem et recte pergentem, yariis stipulatis hominibus et in- 
structis armis paratus, (viam) obsedit, intentumque, toties et per tot pro- 
bandum, quod per cosacos vel quosvis homines leves et fide carentes, 
tam generosum protestantem, quam patrem ejus vita ргіѵаге voluis- 
set; ad praesens apparuit, siquidem aliquot centena numero imperiales 
praedonibus cosacis, ut secum generosos parentes sui protestantis 
occiderent, domumque eorum et substantiam diriperent, in praemium 
dandos appromisit, hominemque innocuum, nihil sibi małe еѵепіге 
sperantem, yariis cum armis, circa curiain generosorum Kumanow- 
skich propriam, via tamen strata et publica pereuntem,. agressus, 
prout saepissime, clandestine, yicibus innumerum aggrediebatur 
eundem geneiosum protestantem, intcntioneque occidendi hominis, con- 
cussit. Ita in mało animo praeparatus, ut non solum ipse generosus 
Kumanowski suis cum complicibus, verum etiam ipsa generosa 
consors sua erepta, jam yictum, stratumque certo et de facto



oceidisset, ni in auxilium lacrymosa generosa Theodora Mączyńskilch 
Saczyńska, parens sui protestantis, occurisset, jam jdmąue necandum 
filinm esplorasset; frameam in vim rapinae, pecuniamque ausi per 
se, suosąue complices, florenos scilicet centum polonicales, in sup- 
plementum itinerarium procuratam, ademit. Nec his cbntentus, per 
Kiryło, cozacum, et Stanislanm Recczyna, alios cosacos conducere in 
rninam toties coram iisdem actis protestantes minatur. Snbditos, 
snmptu generosbrum Tuszyńskich conductos, dispellit et dispulit- 
seminationes sni protestantis dominorum variis pecoribus et pecudibus 
depascnat, agros aratos et paratos adimit in suis vero frumentis 
deStrnit, aliaąne quam plurima mala ad id temporis et in post exequi-. 
tur et minatur. Pro quibus praemissis, se generososąue principales 
suos jure acturos et mdicaturos velle, iterum atque iteruih mani* 
festatur protestaturąue, salva nihilominus protestationis htijus ańni- 
bilatione meliorationeąue. Et incontinenti idem generosus protestans 
praesefttaHt officio praesenti signa seu concussiones: et quidem pri- 
muńl signum' baculo conchssum, in brachio manus dextrde, item 
secunduin simile, pehes primum, similliter baculo illatum; signa tu- 
mida; liyida, śanguine suffusa; collum tumefactum, itidem baculo 
cóhcussum; quae vulńera idem generosus supraspecificatus protestans 
sibi jier getiferbsum Basilium Kumanowski illata esse asseruit. Itbm, 
vbstem superiorem, per eundem generosum Ebmanowski lacessatam, 
teinporfe et anno, ut supra in protestatione, specificatis.

'Книга гродская, летичевская, записовая и поточная, № 5248, 
го'дъ 1701—1709) листъ 28.



Протестъ многихъ дворянъ воеводства кіевскаго противъ нѣсколь— 
кихъ пунковъ, помѣщенныхъ въ инструкціи данной посланъ, отправляе
мыми на сеймъ, особенно-же противъ предложенія о доставленіи дво- 
рянскаго достоинства козацкому полковнику, Вахаріи Искрѣ, который 
угнеталъ недавно еще дворянъ воеводства кіевскаго. 1701 мая 27.

Року тысеча семсотного первого, месеца мая двадцать семого
дня.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości wło- 
dzimirskim, przedemną, Tomaszem Pałuskim, subdelegatem naten
czas a burgrabim zamku włodzimirskiego i sięgami niniejszymi, 
grodzkimi, starościńskimi, stanąwszy oczewisto wielmożny imć pan 
Jąn z Wojnarowej Wojnarowski, sędzia ziemski kijowski, podstaroś- 
fci grodzki włodzimirski, jako skoro dowiedział się o niektórych pun
ktach, w instrukcji na sejm przyszły warszawski ich mościom panom 
posłom danej i spisanej, extra mentem et consensum ich mościow pa
nów obywatelow wojewodstwa kijowskiego, niżej na podpisach speci- 
fikowanych, de nullitate tychże punktów, niżej wyrażonych, świad
czył i manifestował się, to jest pierwszego punktu, ratione ordina- 
tiej Ostrogskiej, ut praemissum est, contra mentem et consensum 
ich mościów panów braci obywatelów województwa kijowskiego na
pisanego; drugiego, ratione nobilitacji niejakiego Zacharjasza Iskry, 
ąuondam pułkownika kozackiego, człowieka w rzeczypospolitej w 
niwczym nie zasłużonego, oppressora szlachty i poddanych ich moś
ciów w tamtych krajach województwa kijowskiego invasora i synów 
jego. Trzeciego zaś punktu, ratione niesłusznego zniesienia alternaty 
obierania ich mościów panów posłów na sejm electionis tegoż woje
wództwa, na sejmikach przeszłych, unanimi consensu totius nobilita-



tis in antecessum we Włodzimierzu postanowionej, a teraz noviter 
w instrukciej włożonej, a to ex eo respectu, aby każdy bene meritus 
in republica et palatinatu kijoyiensi, aeąualiter eadem funkcjone gau- 
dere mógł; jako też ratione inszych punktów niektórych, alio tempore, 
w osobliwej protestaciej, si de jure opus fuerit, specifikowanych, 
ratione quorum praemissorum, iterum manifestuje się comparens, pro
sząc, aby ta manifestacja do xiąg. niniejszych była przyjęta; co i 
otrzymał, U tej protestacjej podpis rąk tymi słowy: Jan Wojnarow
ski, S. Z. К. P. G. Wło. m. p. Alexander Omian Wolski. Jarosz 
Omian Wolski. Jarosław Podhorodeński. Jakub Sienicki m. p. To
masz Podhorodeóski m. p; Tomasz Woronicz, Piotr Wojnarowski, 
łowczy i podstarości grodzki owrucki. Adam Suryn. Marjan Rusinow- 
ski, Skar. Woł. Andrzej Wojnarowski, podstoli bracławski m. p. 
Stefan Wojnarowski, stoln. O. U. W. Konstanty Mołodecki. podsto
li nowogrodski m. p. Jerzy Wojnarowski, Skar. Żytomirski. Wale
rian Bukar. Stanisław Suryn. Jan z Łyszkowa Dogiełł—Cyryna m. 
p. Konstanty Grazny m. p. Mikołaj Radoczyński. Mikołaj Czarno- 
łuzki, łowczy smoleński. Krzysztof Suryn. Ludwik Omian—Wolski, 
cześnik piński. Szymon Wolski, Mikołaj Wolski m. p. Andrzej Wol
ski. Michał Podhorodyński. Jarosz Woszczatyński—Obuch. Jan Du- 
biski m. p. Jerzy Dubiski m. p. Andrzej Osmolski, komornik gra
niczny bracławski m. p. Co wszystko dla pamięci do xiąg niniej
szych jest zapisano.

Книга гродская, владимірская, записовая, поточная и декре- 
товая, № 1077, годъ 1701\ листъ 203 на оборотѣ.



Жалоба отъ имени дворянки Маріянны Ласковой на графа Юрія 
Любомирскаго о томъ, что его слуга, межирицкій войтъ, Григорій Кос- 
совичъ, съ козаками' какъ межирицкими такъ и нанятыми у Палѣя, от— 
нялъ у Ласковой Бѣлиловское имѣніе, доставшееся ей по насдѣдству. 
1701. Мая 30.

Roku tysiącznego siedmsetuego pierwszego, miesiąca mai trzy
dziestego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuc
kim, przedemoą, Kazimirzem Malickim, namiesnikiem na ten czas 
burgrabstwa zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuc- 
kiemi, stano wszy personaliter urodzony imó pan Оіехі Lisiecki, sługa 
wielmożnej jej mości paniej Marianny z Potoka Laskowej, stolnikowej 
kijowskiej, przed aktami grodzkiemi, łuckiemi, solenniter, imieniem 
tejże jej mości paniej swej, świadczył i protestował się naprzeciwko 
wielmożnemu jego mości panu Jerzemu na Wiszniezu i Jorosławiu 
hrabi Lubomirskiemu, podstolemu koronnemu, o to: iż wielmożny 
jego mość pan podstoli koronny, do dóbr miasta Beliłówki, alias 
Rostawicze, miasteczka Sokole i wsi, do nich przynależących: Doro- 
kaniowki i Pruszyniec, w possessiej i w spokojnem dzierżeniu za
stawnych wielmożnej jej mości paniej Laskowej, za prawem zastaw
nym w summie pięciudziesiąt tysięcy złotych polskich od jaśnie 
oświeconego xięcia jego mości Samuela na Korcu Koreckiego, jej 
mości paniej Katharzynie Jankowskiego Florianowej Potockiej, roku 
tysiąc sześćset czterdziestego piątego, zapisem w Beliłowce danym, 
miesiąca junii dwudziestego dnia i też dobra Beliłówke cum omnibus 
attinentiis et pertinentiis in realem possessionem puszczone i przy-



znaniem zapisn, jako i per oblatam podaniem, na roczkach sądowych 
grodzkich kijowskich, roku tysiąc sześćset czterdziestego osmego, 
miesiąca januarii dwudziestego czwartego stwierdzone, w których to 
dobrach, pomienionych miastach: Beliłowkach z przynależytościami, 
in pacifica possessione jej mość pani Katharzyna Jankowska, babka 
rodzona jej mości paniej Laskowej, zostawała, jako i, po śmierci jej 
mości, jego mość pan Konstanty Potocki, stolnik owrucki, rodzic jej 
mości paniej Laskowej, zostawał, także jej mość pani Laskowa, po 
babie i rodzicu swym, jure divino et naturali successione, tych dóbr 
spokojnie zażywała przez lat kilkadziesiąt; tandem, nie wiedząc 
quali praetextu, wielmożny jego mość pan podstoli koronny sługę 
swego, imci pana Hrehorego Kosowicza, wójta międzyrzyskiego, z 
kozakami kilkadziesiąt, tak międzyrzyckich, jako i od Paleia na ten 
zajazd użyczonych czyli zaciągnionych, roku teraźniejszego, tysiącz
nego siedmsetnego pierwszego, miesiąca aprila, w same Wielkanocne 
święta, turmatim, w ludzi kilkadziesiąt do miast pomienionych Be- 
liłówki, najechał, podstarościego, na ten czas będącego od jej mości 
paniej Laskowej, wygnał, i dobra, in possessione jej mości paniej 
Laskowej zostaiące, in rem et possessionem swoie wielmożny jego 
mość pan podstoli koronny, przez pana Kosowicza, vi violenterque 
odebrał; o które to gwałtowne expulsią i niesłuszne dóbr odebranie 
pomieniony jego mość pan Lisiecki, praecavendo indemnitati wiel
możnej jej mości paniej Laskowej, stolnikowej kijowskiej, imieniem 
tejże paniej swej, iterum atque iterum protestuie się, salyam melio- 
rationem tej protestaciej zachowuiąc, lub in parte, lub in toto, si 
opus et ratio exiguerit; a za tym, prosząc, aby ta protestacia przyięta 
była, co otrzymał. Аіехі Lisiecki podpisuię się ręką własną.

Книга ѵродская, луцкая, поточная, № 2579, годъ 1701; листъ 
861 на оборотѣ.



Жалоба епископа луцкаго, Діонисія Жабокрицкаго, на дворянина 
Ѳеодора Гулевича о томъ, что Гулевичъ распространилъ на счетъ Жа
бокрицкаго клевету о томъ, якобы онъ видѣлъ у Палѣя письмо Жабо
крицкаго, подстрекающее Палѣя къ войнѣ противъ речипосполнтой 
1701 октября 5.

Roku tysięcznego siedmset pierwszego, miesiąca octobris pią
tego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuckim, 
przedemną, Piotrem Skuratowskim, namiesnikiem borgrabstwa zamku 
łuckiego i zięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, personaliter 
comparens jaśnie przewielebny w Bogu jego mość ociec Dionizy na 
Źabokrzykach Żabokrzycki, archimandryta owrucki, nominat epi
skop łucki i ostrogski, prototroni metropoliej kijowskiej, quam pri- 
mum, przez cały trybunał lubelski, od początku, spraw swoich i ka- 
thedry swojej łuckiej attentuiąc, acta praesentia adire valuit, solenni- 
ter et gravi cum querela przeciwko urodzonemu jego mości panu 
Theodorowi z Wojutyna Hulewiczowi świadczył i protestował się o 
to: iż pomieniony jego mość obwiniony*, przepomniawszy Boskiego 
i pospolitego prawa, in destructorss alienae bonae famae in 
yoluminibus onego opisanych, nescitur ex quo demerito et prae- 
concepto przeciwko protestantis malevolo animo ac Vatinia- 
no odio, naprzód w roku przeszłym, tysiącznym siedm setnym} 
będąc in opere belli pod Fastowem przeciwko Paleiowi z
wojskiem koronnym, tam natenczas zaordynowanym, śmiał i wa
żył się między tymże wojskiem koronnym, a potym znowu, z woj
ska powróciwszy, między ich mościami panami urzędnikami ziem- 
skiemi i grodzkiemi i różnemi bracią szlachtą województwa Wołyń



skiego obywatelami et crimen perduellionis ac machinationis in rem- 
publicam passim spargere et intentissime protestanti insimulare, 
powiadając i udaiąc za rzecz pewną, jakoby list protestantis do Pa* 
leia ręką pisany, będąc u niego w Fastowie, widział i czytał, prowo- 
kujący ad iniąna tegoż Paleja contra rempublicam molimina et tur- 
bines. Do czego jako się protestans, tutus będąc in foro conscienciae 
nec degener od przodków swoich in promovendo omni bono publico 
powszechnej matki swojej ojczyzny, korony polskiej, nigdy nie zna, tak, 
ne silentii causa arguatur a melevolis esse reus, o tę niesłuszną ca- 
lnmnią i detractią przeciwko pomienionemu jego mości panu Theodo
rowi Hulewiczowi iterum atque iterum świadcząc i protestuiąc się, 
o to z jego mością prawnie czynić, pro paena talionis coram tota 
republica, na sejmie blisko przyszłym, walnym, warszawskim, że nie 
zaniecha, ofiarowayrszy się, et salvam meliorationem huius protesta- 
tionis pro exigentia temporis et rei sobie zachowawszy, aby teraź
niejsza do akt niniejszych przyięta i zapisaua była, prosił, co i o- 
trzymał- Dionizy na Źabokrzykach Żabokrzycki, nominat episkop łuc
ki i ostrogski, prototroni metropoliej kijowskiej.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 3580, юдъ 1701; листъ
455.

СХХХѴ.

Инструкція данная дворянами воеводства кіевскаго посламъ, отправ- 
ляемымъ на сеймъ. Посламъ поручаютъ: Стараться препятствовать вой- 
нѣ со Шведами; примирить распри въ Литвѣ; требовать неотступно, 
чтобы Палѣй былъ изгнанъ изъ воеводства кіевскаго и козаки уничтоже
ны; требовать удовлетворенія за грабежи, причиненные жолнерами; тре
бовать: возстановленія порядка въ судопроизводствѣ, возвращенія суммы, 
похищенной бывтимъ епископомъ кіевскимъ, устаиовлонія правильнаго 
курса монеты, раздачи наградъ разнымъ дворянамъ воеводства кіевскаго 
и т. п. 1701. Ноября 14.

Рову тысеча семъсотъ^перпого, ыесеца новембрия семнадца
того дня.

На уряде вгродсвомъ, въ замву его воролевсвое милости жи-



томирскимъ, передомною, Базилимъ зъ Вигова Виговскимъ, намест- 
нивомъ староства, реентомъ кгродскимъ. житомирскимъ и книгами 
нинешними, кгродскими, житомирскими, comparens personaliter uro
dzony imć pan Jan Putiatycz Suryn, miecznik у sędzia grodzki żyto- 
mirski, marszałek koła rycerskiego wojewodstwa kijowskiego, dla 
zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, żytomirskich tę instrukcię, 
na sejm walny warszawski wielmożnym ichmościom panom posłom od 
wojewodstwa kijowskiego daną, per oblatam, z podpisem ręki swo
jej własnej podał, prosząc mnie, urzędu, aby do xiąg niniejszych 
przyjęta у wpisana była, którą ja, urząd, instruktią ad acticandum 
przyjmując, czytałem у jest de serie verborum tali: instruktią od nas: 
senatorów, dygnitarzów, urzędników ziemskich, grodzkich, rycerstwa, 
szlachty, obywatelow wojewodstwa kijowskiego, na sejmik przed
sejmowy, za uniwersałem jego królewskiej mości, pana naszego mi
łościwego, do Żytomirza, pro die decima novembris, roku teraźniej
szego, tysiąc siedmset pierwszego zgromadzonych, wielmożnemu 
imć panu Franciszkowi na Potoku Potockiemu, staroście owruckie" 
mu, imć panu Jędrzejowi z Wojnarowej Wojnarowskiemu, podstole 
lemu brasławskiemu, imć panu Stanisławowi Kazimirzowi na Ste- 
czance Steckiemu, podczaszemu i podstarościemu grodzkiemu żyto- 
mirskiemu, imć 'panu Hrehoremu Benedyktowi na Żabokrzykach 
Żabokrzyckiemu, łowczemu brasławskiemu’, sędziemu grodzkiemu 
Winnickiemu, imć panu Alexandrowi Druczaninowi—Kniehynińskiemu, 
cześnikowi żytomirskiemu, imć panu Stanisławowi Antoniemu z Szpa- 
nowa Czaplicowi, na sejm walny warszawski, rite et legitime, ж in 
loco solito consultationum obranym posłom, dana: jest to osobliwej 
opatrzności Boskiej dzieło, że post tot bellonae aestus, nie tylko dać 
seculo pacem, orbi quietera, ale też nadwątlonej prawie roźnemi 
ab extra wojnami ojczyźnie naszej reddere tranquilitatem. Jakoż

o

województwo nasze kijowskie zdezolowane et per omnia fata zrujno
wane odbiera tę szczęśliwość, że już, niby e cineribus, adpristinum 
reducitur statum, za co, jako przed majestatem pana zastępów uni
żonym sercem fundimus podziękowania, tak niepojętej jego wszech- 
mocnośći Boskiej pokornie supplikujemy, aby dextera virtutis suae 
całą rzeczpospolitę, matkę naszą, ab extra od nieprzyjacielskich 
incursii, ad intra od domowego zamieszania zaszczycać raczył. Seculis



mensorandis jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, he- 
roicas actiones cała rzeczpospolita veneratur, wojewodzsto zaś nasze 
kijowskie, wszelkim niebezpieczeństwom przełożone, równo z innemi, 
potenti jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, dexterae 
udarowane, pokojem powinne, przez ichmość panów posłów odda 
podziękowanie, które tym dostateczniej ich mość panowie posłowie 
wyrażą, im profundius dnlcem recordationem łask jego królewskiej 
mości, pana naszego mi łościwego, w sercach naszych sentimns. A 
lubo przez wtargnienie króla jego mości Szwedzkiego z wojskami 
swemi w Kurlandią sentit rzeczpospolita znaczną krzywdę, gdy 
pseudo—podległe xięstwo od króla jego mości Swedzkiego opprimi- 
tur, pacta rumpuntur, jednak po tak ciężkiej wojnie cum oriente, 
że nondum respiravit colonus i owszem tak długą wojną i domo- 
wemi niezgodami nadwątlone siły rzeczypospolitęj nie pozwalają na 
nową wojnę z królem jego mością Szwedskim, ponieważ subsidium 
żadnego, ex praemissis rationibus, na tę wojnę rzeczpospolita obmyślić 
nie może; jednakże, gdy cała rzeczpospolita cum statibns regni ad- 
inyeniet takowe media, które bydź mogą cum commodo publico, 
tedy w tym ich mość panowie posłowie nasi ad sensum communem 
całej rzeczypospolitej, ut sit bene patriae, stosować się mają. A jako 
za panowania jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, życzy 
województwo nasze omnia widzieć pacata, czym regius zwykł fir- 
mari tronus, tak niemniej nad tym ubolewać musi, że pierwsze 
królestwa tego xięstwo Litewskie bellis citilibus dotychczas aestuat, 
i do żadnego nie chce się mieć uspokojenia i owszem majores słyszy 
concipi ex cognato sanguine flammas; więc gdy żadne media pacis- 
cendi inter partes contrariantes na teraźniejszym sejmie ujść nie 
będą mogły, tedy pilno ich mość panom posłom naszym urgere zle
camy, aby te сіѵіііа odia etiam decreto comitiali cum certa execu- 
tione jego uspokojone były et motores tego zamieszania poena con- 
digna puniantur, żeby tak niesłychany, ani praktykowany nigdy w 
oyczyznie naszej publicznego pokoju wzruszenia przykład impune 
nie poszedł. Ponieważ constytucya sejmu pacificationis, anni millesimi 
sexcentesimi nonagesimi noni, wszystkie wojska kozackie de facto 
zwinęła, której executio ichmość panom hetmanom koronnym injuncta, 
że jednak rebelizujący Palij zwinąć się nie chce i onej nie słucha,



ich mość panów hetmanów ordynansom dosyć nie czyni i owszem 
Chwastów, do biskupstwa kijowskiego należący, possidet, dobra 
ziemskie cum summo praejudicio aggrawuje, zajowszy sobie po rzykę 
Teterew jakoweś granice, kozakow swoich z wielkićm uciemiężeniem 
ubogich ludzi zimuje i w lecie onychże lokuje, najeżdża, rabuje, 
tak dalece, iż gdy ab oriente miłej ojczyźnie naszej refloruit pokój, 
województwo nasze stało się praeda furentium, przeto pilno injun- 
gimus ichmościom panom posłom naszym, aby in ipso limine zaczynają
cego się sejmu, wyraziwszy tak ciężką oppressią naszą, od bun
tującego się Paleja i pułku jego pochodzącą, upraszali jego królew 
skiej mości, pana naszego miłościwego у całej rzeczypospolitej, aby 
jak najskuteczniejsze wynalezione byli media, jakoby, durantibus 
comitiis, constitutia przeszłego sejmu przyszła do ezecutiej et hoc 
opprobrium z wojewodstwa naszegq i z Chwastowa tollatur; czego, 
etiani cum periculo sejmu, ich mość panowie posłowie dopilnować 
mają. Jaśnie wielmożnym ich mościom panom hetmanom koronnym, 
inaszym wielmożnym ich mość panom, których ехітіа przeciwko oy- 
czyznie merita et indeffessos labores ku dobru pospolitemu gdy 
summa yeneratione wojewodstwo nasze proseąuitur, doniosą ich 
mość panowie posłowie tak ciężkie krzywdy, oppressie, laesio- 
nes praw у wolności naszych, od rebelizującego Paleja pochodzące, 
у oraz adhibebunt operam, jakoby ten buntownik mógł bydź z woje
wodstwa naszego wypędzony, do czego przyda monientum imć. pan 
Krakowski, nasz wielce miłościwy pan, kiedy nie tylko kawalerją, ale 
у infanterją do wypędzenia rebellizanta, nieposłusznego prawu 
у ordynansom hetmańskim, dopomoże. Im znaczniejsze widzimy jaś
nie wielmożnego imci pana podskarbiego wielkiego koronnego wielce 
miłościwego pana ku ojczyźnie przysługi, tym barziej, należytąpensando 
wdzięcznością, zlecamy ich mościom Panom posłoni naszym, aby, godne 
Jego mości naszego wielce miłościwego pana utroąue foro merita respe- 
ctowi pańskiemu у całej rzeczypospolitej zaleciwszy, domówili się, aby 
imć nasz wielce miłościwy pan wojewodstwo nasze informować raczył, 
jako się pogłowne żydowskie, ab anno millesimo sexcentesimo nonage- 
simo septimo uchwalone, obróciło у oraz, aby injuriatis od kozakow 
wojewodstwa naszego assignata summa z niego cedat, urgentissime 
upomnią się et lege cavebunt ich mość panowie posłowie. Dość dob-



m
rze immunitas dobr ziemskich, tak wielą obwarowana constitutiami, 
jednakże, mimo wszelką słuszność, lokowane chorągwie kwarciane 
w wojewodstwie naszym na consistentiach у przystawstwach po dob
rach, nie tylko królewskich, duchownych, ale też у ziemskich, usta
wy, chleby zimowe, cum summo praejudicio praw у wolności szla
checkich wybierając, ciężkie dobrom ziemskim intulerunt damna sta
nowi szlacheckiemu, przez przechody у uzurpowane bez ordynansów 
consistentie, nieznośne poczynili gravamina; przeto domowią się ich 
mość panowie posłowie, qua publice całej rzeczypospolitej, qua pri- 
yatim jaśnie wielmożnemu jego mości panu kasztelanowi krakowskie 
mu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, aby, tak in laesione legum 
patriciarum, jako też w nagrodę szkód ukrzywdzonym, justa nastąpi
ła satisfactia et ne id in posterum fiat, oarebunt ich mość panowie 
posłowie. Ordynacja Ostrogska. у Czudnowska ma bydź według 
prawa swego zachowana, z tym jednak dokładem, aby xiężna jej 
mość, teraźniejsza possessorka tej ordynaci ej, nie alienowała od dobr 
tych, którzy, quocunque titulo et jure, od antecessorów xiężny jej 
mości possident dobra, w tej ordynaciej będące; in alleniationem (sic) zaś 
dobr ziemskich szlacheckich wojewodstwą naszego, aby subiaceat or- 
dynatia Uzudnowska locationi, cum omni jednak jej iudemnitate, ella- 
borabunt ich mość panowie posłowie. Extra dubiuin zostaje woje- 
wodstwo nasze, że miliony, ex clementia 1. К. М. P. N. miłości
wego, na zapłatę wojsku, tak koronnemu, jako у W. X. Litewskie
go deklarowane, będą wyliczone; więc, że przez lokacyą wojska 
W. X. Litewskiego w dobrach ziemskich wojewodstwa naszego tak 
wielkie poczynione są szkody, prawo de immunitate dóbr pomienio
nych riolatum, upraszać będą ich mość panowie posłowie nasi 
j. k. m., pana naszego miłościwego, aby tych milionów ze skarbu 
swego pomienionemu wojsku w. x. litewskiego wydawać nie kazał, 
quousque non subsequetur ukrzywdzonym wojewodstwa naszego 
justa satisfactio. A że, vetante lege de incompatibilitate multiplici- 
bus, rożni ichmość fruuntur jarisdictionibus, przez co confunduntur 
jurisdictiones, prawo violatur, domowią się ich mość panowie posło
wie, aby lex, lata o jurisdictiacb, in suo była robore. Constitutia o 
sądach ichmość panów starostów: żytomirskiego i owruckiego, na 
sejmie szczęśliwej jego królewskiej mości koronaciej reassumowana,



ut suum sortiatur effeetum. Curam apponent ich mość panowie po* 
słowie, aby, podług constitutiej anni millesimi sexcentesimi nonagesi- 
mi ąuinti, rozgraniczenie między powiatem źytomirskim i owruckim, 
także i mozyrskim powiatem z owruckim, według dawnych consti- 
tucii, ob evocationem extra forum, nastąpiło; dla czego, aby nazna
czeni ich mość panowie commisarze byli, exigeut ich mość panowie 
posłowie. Perstringit wojewodstwo nasze, niesłychana a tot seculis, 
xięcia imci Brandeburskiego coronatia in regem Prussiae, przeto, 
jako ten titulus jest derogativus nietylko osobie jego królewskiej 
mości, pana naszego miłościwego, ale i rzeczypospolitej, et juri 
pheudali Prussiae nocivus, tedy ich mość panowie posłowie nasi, do' 
j. k. m, pana naszego miłościwego serio instabunt, aby cancelaria żad
nych expedycii do xięcia jego mości Brandenburskiego nie wydawała 
sub titulo regis i, jako temu zabieżeć, applicabunt sensum suum ich 
mość panowie posłowie ad communem całej rzeczypospolitej men
tem. Eiedy zaś wojewodstwo nasze tą się zaszczyca szczęśliwością, 
że constituta swoje in proprio tenere solo życzy, oraz adaequare 
ordinem sejmików swoich z wojewodstwem wołyńskim, więc pilno 
injungimus ich mościom panom posłom, ut instent ad rempublicam, 
ażeby alterneta sejmiku deputackiego w Owruczu prawem obwaro
wana była. Lubo, podczas wprowadzenia wojsk saskich jego królew
skiej mości in viscera ojczyzny naszej, odebrała rzeczpospolita dek- 
laratią pańską, że w marszu i na consistentiach lokowane pomienione 
wojska z własnego skarbu swego miał sustentować, znalazły się 
jednak wyrażonej woli pańskiej, prawom i wolnościom naszym prze
ciwne regimenta, które rożnemi, niezwyczajnemi narodowi naszemu, 
exactiami, tak ucięźyli wojewodstwo nasze, że nie tylko igne et ferro 
vexata corpora, ale też alimentum totius yitae odebrane; w czym 
wyraziwszy żal nasz, penetralia przenikający, upraszać będą ich 
mość panowie posłowie, aby jego k. m., pan nasz miłościwy, nie 
tylko z wrodzonej dobroci swojej, ale też pro justitia, która każe 
reddere unicuiąue, quod suum est, należytą in injuriatis injungat 
ze skarbu swego uczynić satisfactią. Kiedy ex diyina dispositione 
dobrami naszemi in tranquillo cieszymy się, życzymy oraz, ut pro- 
pitium numen honor sobie in cathedrali eeclesia odbierał, na co 
wojewodstwo nasze, z dostojnej summy, dwadzieścia tysięcy złotych



dekretem commissarskim przysądziwszy, ad manus jegomości xiędza 
biskupa, ad praesens Warmińskiego, a natenczas Eijowskiego, exol- 
yit; że zaś dotychczas haec pia intencja swego nie odebrała skutku, 
domowią się serio iehmość panowie posłowie, tam publice, quam 
priyatim, aby pomieniona summa ad manns jegomości xiędza biskupa 
naszego Kijowskiego, przez jegomości xiędza biskupa Warmińskiego 
wzięta, oddana była, dobrze tusząc de intaminata pietate et zelo 
jegomości xiędza biskupa naszego, że zaniedbaną dotychczas erectią 
do executiej przyprowadzi i sam, authoritate sua, do odebrania tej 
summy pomienionej admoyebit manum. Że zaś dobra, Babicze na
zwane, mensam episcopalem concernentia, nullo habito praetextu et 
jure, dotychczas przez jego mości pana Chaleckiego, starostę Mozyr- 
skiego, deoccupantur, addent momentum ich mość panowie posłowie, 
żeby się ad legitimam possessionem jegomości xiędza biskupa Kijow
skiego, una cum perceptis proventibus, powróciły et debita in inva- 
sores poena, o niesłuszne onych trzymanie, subsequatur; gdy dobra 
ayulsa zadnieprskie biskupstwa kijowskiego i kapituły kijowskiej 
cesserunt do dysposycyej Cara jego mości Moskiewskiego, które possident 
monastery kiowskie, za słuszne rzecz wojewodstwo nasze sądzi, aby 
te dobra, które zostają w granicach województwa naszego, a przez 
różnych ich mościów deoccupantur, yicissim sacro usui cedere mogły. 
Wielką w tym generał wojewodstwa naszego sentit krzywdę, gdy, 
mimo wyraźną constitutią anui inillesimi sexcentesimi, septingente- 
simi, rożnych wojewodstwów sprawy w trybunale koronnym wchodzą 
(weń), tak dalece, że obywatele wojewodstwa naszego, sicientes justitae 
sanctae, częstokroć bez sprawiedliwości odchodzą, zaczyin, aby ta 
pomieniona constytucya reassumowana była, i żeby się żadne sprawy 
w generał wojewodstwa kijowskiego nie mieścili sub nullitate decre- 
torum, inibunt media na teraźniejszym sejmie ich mość panowie po
słowie; pisarze zaś generału naszego wszyscy, aby każdy wojewod
stwa swego decreta, circa insidentiam causarum palatinatus, pisał, 
a in defectu w którym wojewodstwie pisarza ziemskiego, nie inszy, 
tylko z naszego generału, który na tenczas in vivis extabit, et ad- 
missibilis, pisać będzie; a to, że confundatur ordo actorum publicorum 
wojewodstw, a regenci, szlachta osiadła, każdy z swego wojewod
stwa ma bydż; co, żeby lege perpetua constituatur, incumbent ich



mość panowie posłowie. Akta województwa naszego kijowskiego 
że dotychczas nulliter są trzymane w Kijowie, ńa których wojewod- 
stwu naszemu siła zależy, upraszać będą ich mość panowie posłowie 
j. k. m., pana naszego miłościwego i całej rzeczy pospolitej, żeby 
powagą swoją u Cara jego mości Moskiewskiego sprawić raczył, 
jakoby pomienione acta przywrócone i oddane wojewódstwu naszemu 
były. A jako una lege ojczyzna nasza zaszczyca się, tak życzy woje- 
wodstwo nasze, aby valor monetae jednako szedł in yisceribus 
regni, dla której teraz waryaciej wielkie dzieją się incommoda, pilno 
tedy zlecamy ich mość panom posłom, ut instent ad ordines regni 
et magni ducatus Lituaniae, żeby, dla publicznego całej rzeczypos- 
politej dobra, do jednego ѵаіогп pomieniona moneta przywiedziona 
była. Praetensie wszystkie reipublicae ad domum regiam świętej 
pamięci króla jego mości Jana trzeciego promovebunt ich mość pa
nowie posłowie, aby ex justo et aequo cała rzeczpospolita et privati 
uspokojeni byli; media zaś satisfactionis inibunt ichmość panowie 
posłowie cum tota republica. Godne zasługi toga et sago wielmoż
nego imci pana Jerzego z Szpanowa Czaplica, stolnika owruckiego, 
deputata na trybunał koronny z wojewodstwa naszego, respectowi 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, ich mość panowie 
posłowie recomendabunt, żeby, w nagrodę starostwa krzemeóczuckie- 
go, ex munificentia regia, dignum pro meritis odebrał subsidium. 
Meruit sobie także imć pan Konstanty Młodecki, podstoli nowogrod- 
ski, aby na majętności, nazwanej Kowszowatey, w wojewodstwie na
szym leżącej, summa certa od rzeczypospolitej przyznana była. Woj- 
towstwo latyczowskie, niesłusznie apprehendowane przez imci pana 
Mierzwińskiego, legitime należące imci panu Dołżkiewiczowi, wojskie
mu owruckiemu, za przywilejem najjaśniejszego króla jego mości 
Kazimierza, tudzież wioski, w starostwie lityńskim leżące, nazwa
ne: Pułtowce у Iłkowce, aby były przywrócone pomienionemu imci 
panu Dołżkiewiczowi, jako własnemu possessorowi, ellaborabunt ich 
mość panowie posłowie. Wiadome wielmożnego imci pana, z Wojna- 
rowej Wojnarowskiego, sędziego ziemskiego kijowskiego, in utroąue 
foro godne actiones należytą w sercach naszych wzbudzają wdzię
czność, z której zlecamy ich mościom panom posłom naszym, aby wiel
ki dom jego mości у godną osobę łasce jego królewskiej mości у



osobliwemu respectowi całej rzeczypospolitej zalecili. Jawne całemu 
wojewodstwu naszemu у wszystkiemu rycerstwu znaczne w dziełach 
rycerskich odwagi у tak wielkie straty imci pana Zbigniewa Jaku
bowskiego, porucznika chorągwie pancernej wielmożnego imci pana 
starosty dymirskiego, singularem merentur respectum; który podczas 
incursii tatarskiej, w wojewodstwie naszym stawając odważnie przy 
zaszczycie kraiów naszych, ze wszystką substantią swoją у z całym 
domem w niewolą zabrany, tak dalece, że dotychczas w więzach ta
tarskich potomstwo jego zostaje, aby instabunt ich mość panowie 
posłowie do xięcia imci kardynała, prymasa korony polskiej у W. X. 
Litewskiego, żeby, na recuperowanie pomienionych dziatek jego z nie
woli, tatara dać raczył; in recompeńsam zaś wdzięczności domowią 
się ich mość panowie posłowie, aby wieś Krasnohorka у Miedzyrzyczka 
prawem lennym służyła onemu. Zasłużył sobie dobrze imć pan 
Wiszniewski, chorąży chorągwie pancernej wielmożnego imci pana 
Wilgi, pułkownika wojska jego królewskiej mości у rzeczypospolitej, 
abyśmy respektowi I. К. M. i całej rzeczypospolitej odważne 
actiones jego in rebus militaribus zalecili; zaczym ipjungimus 
ich mościom panom posłom, ut haec recomendationi incumbant. Cae- 
tera fidei, dezteritati, intaminato candori et delicatae conscientiae 
ich mościow panów posłow naszych commitimus. Którą instrukcją 
naszą zgodnie, rite et legime umówiwszy у napisawszy, podpisać 
ręką swoją imci panu marszałkowi koła naszego rycerskiego zlecamy 
у one do act należytych podać injungimus. Działo się w Żytomirzuj 
in loco cousultationum solito, dnia czternastego nowembra, roku ty
siąc siedmset pierwszego. U tej instrukcyej podpis ręki jego mości 
pana marszałka sejmiku przedsejmowego temi słowy: Jan Putiatycz— 
Suryn, miecznik у sędzia grodzki żytomirski, marszałek koła rycer
skiego sejmiku antecomicialnegn wojewodstwa kijowskiego m. p. 
Która to instructia, za podaniem у prośbą wyszmianowanej osoby 
podawającej, a za moim urzędowym przyjęciem, słowo w słowo, jak 
się w sobie ma, do xiąg niniejszych, grodzkieh, źytomirskich jest 
ingfossowana.

Книга гродская,. житомирская, записовая, № 209, годъ 
1701—1713. Листъ 33.



Приказъ короля Августа 11 козацкому полковнику, Семену Палѣю, 
чтобы онъ распустилъ свой козацкім полкъ и очистилъ отъ козакбвъ 
воеводства Кіевское и Браслэвское и городъ Хвастовъ, согласно' поста
новление сейма, состоявшемуся въ 1699 году. 1702. Генваря 25,

Року тысеча семъсотъ второго, мѣсяца мая четвертого дня.

На урядѣ кгродскомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Михалемъ Синъгаевскомъ, (наместникомъ) 
подвоеводства, реентомъ кгродскимъ енералу воеводства кіевского 
и книгами нинешними, кгродскими, кіевскими, comparens persona- 
liter urodzony jegomość pan Jachim Lewkowski, dla wpisania do 
xiąg ninieyszych, ordynans najjaśniejszego króla jego mości polskiego, 
Augusta wtorego, z pieczęcią koronną przyciśnioną i z podpisem 
ręki jego królewskiej mości, do Semena Palija, pułkownika wojska 
kozackiego, ratione introcontentorum wydany, per oblatam podał, te- 
noris seąuentis: August wtóry, z Bożej łaski król Polski, wielki 
xiążc LiteWski, Buski, Pruski, Mazowiecki, Źmudzki, Kijowski, 
Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i 
Czernihowski, a dziedziczny xiąże Saski i elector, urodzonemu Se
menowi Palijowi, pułkownikowi wojska naszego zaporoskiego, wier
nie nam miłemu, łaskę naszą królewską. Urodzony wiernie nam 
miły! Stosując się do konstytucijej szczęśliwej koronaciej naszej i sej
mu pacificationis, anni 1699-ni, zwinienie kozaków w kijowskim i 
bracławskim województwach, na usilną instancją od izby poselskiej 
do nas wniesioną, ten dajemy wierności twojej ordynans, abyś bez 
wszelkiej odwłoki, nie tylko pomienione województwa: kijowskie i 
bracławskie i Chwastów, do biskupstwa kijowskiego należący, ewa-



kuował, ale oraz tęż kozacką militią, tak konną, jako i pieszą, 
zwinął i rospuścił, bo ta jest nieodmienna wola nasza Inaczej nie 
uczynisz wierność twoja dla łaski naszej królewskiej i owszem pod
padniesz pod rigor constituciej anni 1646, sub titulo: «o zaciągu 
wojska nowego». Na co, dla lepszej wiary, ręką własną, przy pieczę
ci naszej, podpisujemy. Dan w Warszawie, dnia XXV miesiąca stycz
nia, roku pańskiego 1702, panowania naszego piątego. У того op- 
динансу, при печати коронной притисненой, подписъ руки найясней- 
шого короля его милости тими словы*. Augustus гех. А подписъ 
руки секретарское въ тые слова: Jan Eazimirz Odolski, jego królew
skiej mości sekretarz. М. Р. Которыжъ-то ординансъ, за поданемъ 
выіпъ менованое особы подаваючое, а за моимъ урядовымъ при- 
нятъемъ, до книгъ нинешнихъ, кгродскихъ, кіевскихъ есть вписаный.

Книга гродская, кіевская, записовая и поточная, № 23, годъ 
1701—1702-, листъ 552.

СХХХѴІІ.

Письмо короля Августа II къ Семену Палѣю о томъ, что, по рас- 
поряженію сейма, козачество должно быть уничтожено; потому король 
предлагаетъ Палѣю очистить занимаемую имъ область и распустить ко
заковъ. 1702. Генваря 25.

Року 1702, месеца мая четвертого дня.

На уряде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Михалемъ Синъгаевскимъ, наместеикомъ под- 
воеводства, реентомъ гродскимъ енералу воеводства кіевского и 
книгами нинешыими, кгродскими, кіевскими, comparens personaliter 
urodzony imć pan Joachim Lewkowski, dla wpisania do xiąg niniej
szych, list, od najjaśniejszego króla jego mości polskiego, Augusta 
wtórego, z pieczęcią koronną przyciśnioną i z podpisem ręki jego 
królewskiej mości, do Semena Pali ja, pułkownika wojska kozackiego, 
ratione introcontentorum pisany, per oblatam podał, tenoris sequen- 
tis: August wtóry, z Bożej łaski król Polski, wielki xiąże Litewski,



Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, 
Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czeruihowski, a dzie
dziczny xiąże Saski i elector. Urodzony wiernie nam miły! Nie tajno 
wierności twojej, jako constitucje szczęśliwej koronacji naszej i sejmu 
pacificationis o zwinieniu i eyacuatiej kozaków w kijowskim i brac- 
ławskim województwach i Chwastowie, do biskupstwa kijowskiego 
należącym, za zgodą wszech stanów rzeczypospolitej, stanęły, któ
rych executia, że dotychczas skutku swojego nie wzięła, tedy na 
instancją posłów ziemskich i całej izby poselskiej, serio wierność 
twoią ostrzegamy i napominamy, abyś nieodwłocznie, nie tylko z 
Chwastowa ustompił i miejsc zwyżpomienionych, ale oraz tę ko
zacką militią, tak konną, jako i pieszą, wcale zwinął, nie zaciągając 
rygoru constitucjej anni 1646, ale raczej woli naszej i rzeczypospo
litej przyzwoicie się w tym accomodując; któremu dobrego teraz od pana 
Boga życzymy (zdrowia). Dan w Warszawie, dnia 25 miesiąca stycznia, 
roku pańskiego 1702, panowania naszego piątego. У того листу 
подпись руки найяснѣйшого короля его милости, при печати при- 
тиснеяой, тими словы: Augustus гех; а подпись руки секретарское 
въ тые слова: Jan Kazimirz Odolski, jego królewskiej mości sekre
tarz m. р. Нижей зась подписано такъ: Do urodzonego Semena 
Palija, pułkownika wojsk zaporoskich. Который же то листъ, за пода 
немъ и прозбою вышъ менованое особы, а за моимъ урядовымъ нри- 
нятъемъ, до книгъ нинешнихъ, кгродскихъ, киевскихъ есть вписаны.

Книга гродская, кіевская, записывая и поточная, 1701—1702 
года, № 23\ листъ 553.

схххѵш.
Жалоба старосты сенницкаго, Антона Чарнецкаго, на подкоморія 

новогродскаго, Константина Слюбачъ—Заленскаго, и на князя Илію Чет- 
вертинскаго, о томъ, что они, съ помощью козаковъ Палѣя, завладѣли 
его селомъ, Сенницею, и его слугъ ограбили и заключили въ тюрму 
1702. Мая 18.

Roku tysiąc siedmset wtorego, miesiąca mai ośmnastego dnia.
Na urzędzie grodzkim, w zamku jego krolewskiey mości łu-



ćfcim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i xięgami ninieyszemi, grodzkiemi, łuckiemi ptauow- 
szy osobiście -urodzony jego mość pan Antoni Joseph Czarnecki, starosta 
Siennicki, swoim, także imieniem urodzonych panów: Jana Rytela, 
Stanisława Łokockiego, Franciszka Wysockiego, sług swoich, solenis- 
sime skarżył i protestował się przeciwko wielmożnemu jego mości 
panu Konstantemu Szlubiezowi Załęzkdemu, podkomorzemu nowo
grodzkiemu i jaśnie oświeconemu xiążęciu jego mości Eliaszowi Swia- 
topełko.wi na Boroniczach, alias nowey Czetwertni, Czetwertyńskiemu, 
także słngom ich mości, z imion i przezwisk ich mościom lepiey wiado
mym, in termino juris specifikowanym,, także pułkownikowi koza
ckiemu, cujuscunąue sit nominis, Samusiowi i innym kozakom, z imion 
i przezwisk samym ich mościom, jako do ich prezydyum udających 
się, liczbę piędziesiąt osob przechodzących, uczynku i expulsyey infra 
ąpecificatorum compryncipałom i manualibus exequu torom, w ten 
niżey opisany spośob i o to: Iż obżałowani, wielmożni ich moście: 
pan podkomorzy nowogrodzki i jaśnie oświecone xiąże jego mość 
Eliasz Swiatopełk Czetwertyński, nullo juris innixus fundamento, sa
mą tylko praesumpoją temeritatis, nie dbaiąc, że protestans collatione 
przywilejem od jego krolewskiey mości, pana naszego miłościwego, дп 
possessione continua et interrupta dobr wsi Siennicy, w woiewodztwie 
kijowskim, a powiecie źytomirskim leżących, jest solidatus, niewie- 
dzieć quo pretextu, czyli ad małe narrata, obtento posteriore priwile- 
gio, czyli ex vi contractus jakiego z jaśnie wielmożnym jego mością 
panem Janem Jabłonowskim, oboznym koronnym, postanowionego, na 
wyżey pomienione dobra, wieś Sinnice, roku teraznieyszego, tysiąc 
siedmset wtórego, miesiąca mai dnia trzeciego, z ludźmi jaśnie wiel
możnego jego mości paua oboznego koronnego, ludzi swoich nasłali, 
którzy do kozakow, buntowników, przy Paleju herscie, przywiązawszy 
się, poddanych przez jego mości pana Czarneckiego, starostę Sinni- 
ckiego, protestanta, osadzonych, większą ich część przeciwko ich moś
ci panu Czarneckiemu, protestantowi, i zastawnym jego mości namies- 
nikom, do nieposłuszeństwa przez tychże kozakow, swoich adhae- 
rentow, nakłoniwszy, wyżey wspomnionych ich mościow panów: Ryte
la, Łokockiego, Wysockiego do więzienia, rowno z jego mością jpanem 
Roszkowskim, kommissarzem jaśnie wielmożnego jego mości pana



Jana Jabłonowskiego, oboznego koronnego, brać, więzić, z Jkulbak, 
strzelby i wszelkich ruchomości obierać, grabić kazali, omni erudeli- 
tatis specie nad osadzonemi w więzieniu saevire głodem, pragnieniem 
i inszemi oppressionibus dopuszczali, z dobr et ex possessione ich 
wygnali, wypchnęli, wybili, wycisnęli, przez co winy prawne, con
tra expulsores in поѵеііа constitutione postanowione, na siebie za
ciągnęli; o które jego mość .pan Czarnecki, protestans, prawnie czynić 
sobie obiecuiąc, reservata presentis protestationis suae melioratio- 
ne, o ktorey przyjęcie mnie, urzędu, i do akt zapisanie prosił. Co i 
otrzymał: Antoni Jozef Czarnecki, starosta Siennicki.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2582, годъ 1702\ листъ
153.

С Х Х Х ІХ .

Жалоба старосты сенницкаго^ Антона Чарнецкаго, на обознаго 
короннаго, .Ивана Станислава Яблоновскаго, о томъ, что онъ,, вьшросивъ 
себѣ вторичный дипломъ изъ королевской канцеларіи на староство Сен- 
ницкое, послалъ своего слугу, Петра Рошковскаго, отнять оное у Чар
нецкаго. Рошковскій, съ помощію полковника козацкаго Искры, занялъ 
село Сенницу, овладѣлъ имуществомъ Чарнецкаго и его слугъ истязалъ 
и посадилъ въ тюрму, 1702. Мая 18.

Roku tysiąc siedmset wtorego, miesiąca mai ośmnastego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego krolewskiey mości 
łuckim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrab- 
stwa zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkimi, łuckiemi, 
stanowszy osobiście urodzony jego mość pan Antoni Jozef Czarnecki, 
starosta siennicki, swoim, także imieniem urodzonych panów: Jana
Rytela, Stanisława Lokockiego, Franciszka Wysockiego, sług swoich, 
sollenissime skarżył i protestował się przeciwko jaśnie wielmożnemu 
jego mości panu Janowi Stanisławowi na Jabłonowie Jabłonowskiemu, 
oboźnemu koronnemu, jako principaliter do dobr, niżej specificandis, 
interessuiącemu się, tudziesz urodzonemu jego mości panu Piotrowi 
Roszkowskiemu, jaśnie wielmożuego jego mości (pana oboźnego koron



nego, jako się sam powiadał, comissarzowi, Iskrze, pułkownikowi 
kozackiemu, cujus cun que sit nominis, Samusiowi i innym kozakom, z 
imion i przezwisk jego mości panu Roszkowskiemu, iako i od jego 
mości zaciągnionym, lepiey wiadomym, liczbę sto osob przechodzącym, 
uczynku i expulsyey, infra specificandorum, compryncypałom i ma- 
nualibus exequutorum, o to: Iż lubo chwalebne korony polskiey pra
wa i konstytucie gwałtów, ѵіоіепсуі i wszelakich tumultów surowie 
zabraniaią, tey jednak surowości prawa jaśnie wielmożny jego mość 
'pan oboźny koronny immemor, wiedząc barzo dobrze, że jego mość 
pan Antoni Czarnecki, protestans, w dobrach wsi Siennicy, w woie- 
wodztwie kijowskim a powiece żytomirskim leżących, za przywileiem 
jego królewskiej mości, sobie conferowanym, obiowszy te dobra po 
woynach przeszłych puste i podczas possessyey jego mości pana 
Czarneckiego, protestantis, wielkim kosztem reparowane i osadzone, 
in continuata i nigdy nierozerwaney zostawał possessjey; jakoż sobie, 
ad malam concellaryey koronney inforraationen, poslednieyszy daleko 
uprosiwszy przywiley, postpositis^-mediis juris i, w takowych oka- 
zyach ordinaria, jego królewskiej mości privilegiorum cognitione spre- 
ta, roku teraźniejszego, tysiąc siedmset wtorego, die tertia mai, 
wyszwspomnianego jego mości pana Piotra Roszkowskiego, jakoby 
comissarża swego, na dobra, wieś Siennice, nasłał, który jego mość 
pan Roszkowski, charakter jakoby jakiś kommissarski na sobie nio
sąc, zebrawszy kozakow buntowników, przy Paleiu, wodzu ich, 
wiążących się, poddanych przytym, przez jego mości pana Czarneckie
go, protestanta, osadzonych, większą część przeciwko tegoż jego mości 
pana Czarneckiego, protestanta, i zostawionych od jego mości na- 
miesnikow, do nieposłuszeństwa, przez kozakow, przy sobie będących, 
przyprowadziwszy, na dobra, wieś Sienice, i dwor nowoufortyfi- 
kowany naiechał, sług jego mości pana Czarneckiego, urodzonych 
panów: Rytela, Łokockiego, Wysockiego, quorum nomina supra ex- 
pressa connotata sunt, pobrać w więzienie kozakom immanissimum et 
barbarum, contra nobilitatem geoti, kazał, którzy, wyżej pomienio
nych jego mości pana Czarneckiego sług pobrawszy w więzienie, ta
ką nad niemi exponebant crudelitatem, jaką pianemu chłopstwu 
dyktowała feritas: pięściami, deynekami (sic) bijąc, policżkuiąc, samo
pałami sturcząc, z niezmiernymi blasphematis zapitego chłopstwa,



w więzieniu przez trzy nocy do czwartego dnia zwilżanych, 
pobitych, potłuczonych, głodem, pragnieniem enecatos, trzy
mali, więzili; konie, suknie, kulbaki, pistolety, co ieno przy nich 
było, pobrali, papiery, regestra poszarpali, z dwora, z dobr, wsi Sien
nicy, z wielkim urąganiem wybili, wycisnęli, wygnali; obżałowany jego 
mość pan Roszkowski poddanych wszystkich in violentam zabrał 
oppressionem, aby nikogo, i samego jego mości pana Czarneckiego, 
nie słuchali, ani o imieniu jego mości wiedzić nie chcieli, surowo, 
pod garłem, zakazał; zboża w ziarnie, na zasiew wiesienny zosta
wione, woły, konie, pługi, radła, krowy jego mości pana Czarnec
kiego własne pobrać, pograbić kazał, z dobr, z zasianemi osiewkami 
ozimemi i poczęści jaremi, wygnał. Przez co przeciwko prawu i 
constytucyej, contra expulsores postanowionej, obżałowani ich mość 
principales et comprincipales excesserunt; o co, że jego mość pan 
Czarnecki, protestans, prawnie czynić będzie, obiecuiąc, zostawiwszy 
salvam tejże protestacyej meliorationem, o teraznieyszey przyięcie 
i do act zapisanie mnie, urzędu, prosił. Co i otrzymał. Antoni 
Jozef Czarnecki, starosta siennicki m. p.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2582, годъ 1702] 
листъ 154.

C X L .

Постановленіе сеймика воеводства Подольска™, которымъ засѣданія 
сеймика откладываются и постановляется, въ виду крестіянскаго волненія, 
чтобы всѣ урядники сельскіе, подъ опасеніемъ смертной казни, преслѣ- 
довали и сажали въ тюрму всѣхъ лицъ, которыхъ можно подозрѣвать въ 
сочувствіи волненію. 1702. Іюня 8.

Sabbato post festa solennia Sacri Pentacosten ргохішо, anno 
Domini 1702.

Ad officium actaąue praesentia, castrensia, capitanealia, came- 
necensia Podolise, personaliter yeniens generosus Stanislaus Michal
ski, obtulit officio prsesenti et ad acticandum porrexit laudum, per



incotas palatinatus presentis, hic, Cameneci, in loco consultationum 
solito, snb directione generosi Josephi de Strumiany in Mnksza 
Dąbrowski, subdapiferis terrestris et notarii castrensis laticzowiensis, 
mareschalci ejusdem congressus, sancitnm, mann propria ejusdem 
magnifici mareschalci subscriptnm et sigillatum, introcontentum, 
cujus tenor seąuitur talis: My, rady, dygnitarze i urzęduicy woje
wództwa podolskiego, koła rycerskiego, na sejmik zgromadzeni za 
uniwersałem jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, pro 
die octaya mensis junii, in loco consultationum solito, nnanimi omnium 
assensu et consensu, ubolewamy tej nieszczęśliwości ac prsesenti 
yicissitudini rzeczypospolitej, oraz et coronato capiti najjaśniejszego 
króla jego mości, pana naszego miłościwego, który wszelkie starania 
et paternas curas, przy całości tejże ojczyzny, impendit, cnm de- 
nuntiatione przy pańskim dostojeństwie czułości, że zaś ad praesens, 
ex variis circumstantiis, animum nostrum promoventibus, subseąuen- 
tis et subsequendis, teraźniejszą obradę naszą nie kończemy skutecz
nie, ten teraźniejszy sejmik, unanimi consensu, ab actu presenti, do 
niedziel czterech praecise, to jest pro die yidelicet sexta Julii, limi
tujemy. I termin, naznaczony reasumptią tego sejmiku, przy tejże dy
rekcji imci pana marszałka teraźniejszego konserwujemy, ulterius ad 
consulendum zachowujemy. Domestica zaś et imminentia pericula o 
których daje się słysżeć, że ludzie swawolne, na życie i substancje 
rożnych ludzi kondycji następować usiłują, ejusmodi mało wcześnie 
subyeniendo, zgodnie uchwaliliśmy, ażeby haeredes et possesores, ac 
tenutarii bonorum, seria super ejusmodi delicta imminentia, in futu
rum subsequenda, mieli animadyersionem et debitam attendentiam, 
watamani, osadnicy i gromada, którychkolwiek tu, na Podolu, dóbr 
zostających, o takowych excessach, jeżeliby wiadomość mieli, aby 
takowych zabierali, chwytali et ad sequestrum officii competentis, to 
jest do grodu Kamienieckiego, jako generału podolskiego, dawali, wsi 
i miasteczka pobliższe, wszystkie się kupić i zabierać tych powinni; 
inquantumby zaś naszemu zgodnemu pestanowieniu byli contrarii, 
na takowych poenas infamiae et colli skazuje się, in omni judicio 
et officio regni yindicanda; i to wszystko, podpisem ręki imci pana 
marszałka koła naszego stwierdzić uprosiliśmy, za direkcją imci pa
na marszałka tegoż koła naszego, przy reassumpcji tegoż sejmiku.



Dan w Kamieńcu, die ut supra, roku pańskiego tysiąfc siedmsetńego 
drugiego. Jozef z Strumian na Mukszy Dąbrowski, podstoli ziem
ski i pisarz grodzki latyczowski, marszałek koła rycerskiego sej
miku województwa podolskiego, mauu propria. Łocus sigilli illius 
usitati. Post cujus laudi ad acta officii praesentis iugrossationem, 
idem offerens originale ejusdem circa acta officii praesentis religuit.

Книга каменецъ-подольекая, гродская, записовая и поточная, 
№ 3956, годъ 1702', листъ 132.

схы.
Инструкція, данная сеймикомъ воеводства Подольскаго послу, от

правляемому къ гетману великому коронному, въ которой просятъ гет
мана прислать помощь противъ Левенцевъ и удержать оФицеровъ отъ 
беззаконнаго преслѣдованія мѣщанъ. 1702. Іюня 8.

Sabbato post festa soleouia sacri Pentacosten ргохіто, anno 
Domini 1702.

Ad officium et acta presentia castrensia, capitanealia, camenecen- 
sia Podoliae, personaliter yeniens generosus Stanislaus Michalski, 
obtulit officio presenti et ad acticandum porrexit instructionem pala- 
tinatus Podoliae, in comitiolis ipsius sancita, generosi Francisco de 
Magna Lukaszyn Makowiecki, pocilatori Podoliae, ad illustrem et 
magnificum castellanum cracoviensem, exercituum regni supremum 
ducem, ordinato et sancito, manu generosi Josephi de Strumiany in 
Muksza Dąbrowski, subdapiferis terrestris et notarii castrensis latyczo- 
yiensis, marechalci conyentus ejusdem, propria subscriptam sigillogue 
communitam, cujus tenor seąuitur ejusmodi: jnstrukcja imci panu 
Franciszkowi z Wielkiego Łukoszyna Makowieckiemu, podczaszemu 
podolskiemu, posłowi do jaśnie wielmożnego imci pana kasztelana 
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, z sejmiku województwa 
podolskiego, na dzień ósmy mensis iunii, roku teraźniejszego, yigore 
uniwersału od Króla Jego Mości, pana naszego miłościwego, podana, 
podpisem ręki wielmożnego imci pana marszałka tegoż koła ry-
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cerskiego województwa podolskiego podpisana: jnsigbia merita in 
campo Martis wojewodzsto nasze jaśnie wielmożnego imci pana 
kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, et in ante- 
cessis et ad praesens, zważywszy corde pleno, gratulatur, że dignus 
est meritis snis tej godności, nt sit semper pnmus honore senator 
in senatu, primusque in exercitu dux supremus; zjechawszy się na 
sejmik teraźniejszy, za uniwersałem jego królewskiej mości, pana 
naszego miłościwego, naznaczony, z którego koritenta wyrozumiawszy, 
jako serdecznie na teraźniejsze, jam subseąuentia, pericula ubolewa, 
a ledwie nie perimenta rzeczypospolitej; conseąuenter najjaśniejsze
go Króla Jego Mości, pana naszego miłościwego, że in yiscera reg- 
ni zaszłemu nieprzyjacielowi, una nohiscum, omnibus necessario con- 
sentientibus, vires nie wykonywa (sic), ita supremo arbitrio et judicio 
addicimus; województwo jednak nasze, propugnaculum totius Ghristia- 
nitatis, jako eliberatum ab Othomanica potestate, tak też ab immi- 
nentibus casibus et periculis zabiegać umyślą, kiedy zagęszczające 
się nowiny: świeżo Lewency, alias zbójcy, na dobra i substancje 
dóbr i fortun i osób województwa podolskiego znajdują się, tym 
ażeby principiis et malis subseąuentis et subsequendis obstare, zleca 
województwo nasze imci panu posłowi, omnium assensu obranemu, 
alby sua actmtate et dexteritate, qua semper pollet, imieniem całe
go województwa, upraszał jaśnie wielmożnego imci pana kasztelana 
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, ut provideat securitati 
et suffragio całości dóbr podolskich у osób, hic commanentium, iet 
authoritate sua, medellam aliam non invenit, tylko konnych i drago- 
niitłudzi, aby za osobliwym ordynansem swywolnych ludzi kupy rozpła- 
szali. Ich mość panowie oficerowie praesidii mieszczan i obywa
telow tutejszych, extra forum, non jure victos, nec in faro fori, ubi 
competit, 'de jure sądzących, pnivatim do kurdygardy publicznej sa
mi przez się wtrącając, i przez nie mały czas, bo i dotychczas 
in detentione. niektórzy zostają; zleca i eommitit serio, ut instet imć 
pan poseł, aby powagą i władzą swoją serio jaśnie wielmożny 
imć pan kasztelan krakowski, hetman wielki koronny, ex regimine 
suo rozkazał, wyraźnym swoim uniwersałem, aby justa leges et con- 
stitutiones negni ac priyilegia, a serenissimis regibus Polonise gratiose 
collata, iin alienas (jurisdictiones eese mon in«oltvant,iale ten eąd, iktoremu



subeunt, aby exekwował. Którą, instrukcją imci pana marszałka koła ry- 
cerskiego województwa naszego podpisać i imci panu posłowi nasze
mu oddać ad manus zleciliśmy. Dan w Kamieńcu, loco consultationis 
solito, die octava mensis junii, anno Domini milesimo septingentesimo 
secundo. Josephus de Strumiany in Muksza Dąbrowski, podstoli 
ziemski, pisarz grodzki latyczewski, marszałek koła rycerskiego 
województwa podolskiego, manu propria. Locus sigilli illius usitati. 
Post cujus instructionis suprascriptae ad acta officii prsesentis ingros- 
sationem, originale ejusdem idem offerens circa acta officii praesen- 
tis reliąuit.

Kuma каменецъ-подолъская, гродская, записовая и поточная, 
№ 3956, годъ 1702; листъ 130 на оборотѣ.

CZŁII.

Жалоба дворянъ: Михаила Дубисскаго и Александра Рудницкаго 
на чесника подольскаго, Самуила Шумлянскаго, о томъ, что Шумлянскій 
раздражилъ извѣтами нротивъ нихъ Иалѣя, вслѣдствіе чего они под
верглись оскорбленіямъ и онасностямъ, когда ѣздили къ Палѣю въ 
качествѣ пословъ отъ дворянъ воеводства кіевскаго. 1702. Іюля 4.

Рову ты сеча семъсотъ въторого, мѣсеца юля четвертого дня.

На уряде кгродсвомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцъвомъ, передомною, Даниелемъ Левъвовъскимъ, наместяикомъ 
на тотъ часъ и реентомъ вгродсъвимъ оврудъкимъ и книгами ни- 
нешъними, вгродсъкими, оврудъвими, comparens personaliter uro
dzony imć pan Michał Dubiski, thowarzysz chorągwie pancerney 
jaśnie wielmożnego imci pana Lubomirskiego, podkomorzego koron
nego, swym i urodzonego imci pana Alexandra Rudnickiego, collegi 
swego, imieniem, solenniter przeciwko urodzonemu imci panu Samue
lowi Szumlańskiemu, cześnikowi podolskiemu, manifestował się, in 
hunc modum: iż gdy manifestantes, będąc od woiewodstwa kijow
skiego na sejmiku w Żytomirzu, roku teraźniejszego agituiącym się, 
uproszeni do pana Palia, pułkownika wojsk zaporozkich, aby z uni
wersałem i listem jego królewskiej mości, także i listem od woie-



wodztwa, do tegoż pana Palia pisanym, jacbali do Fastowa, a jegomość 
obwiniony, nescitnr ob quam cansam et rationem, anticipative jeszcze 
przed manifestantami będąc u tegoż mianowanego pana Palia, puł
kownika wojska zaporozkiego, sinistris illationibus, tak manifestan
tów, jako i innych ich mościow, panów obywatelow woiewodztwa 
kijowskiego, znać maiąc jakowyś rankor, udał; za ktorego udaniem 
manifestantes od pana Palia, przy oddaniu uniwersału i listów jego 
królewskiej mości, wielką confuzią, z niebezpieczeństwem zdrowia swe
go, szczegulnie przez illatią niesłuszną imci obwinionego, odnieśli; 
zaczym tak jawney confuzyey swej vindicuiąc, idem manifestans, 
swym i imci pana Rudnickiego, collegi swego, imieniem, iteratis vi- 
cibus przeciwko imci obwinionemu manifestuie się, declaruiąc się z 
obwinionym o to wszystko we wszelakim sądzie i urzędzie prawnie 
czynić nie zaniechać i prosił mnie, urzędu, aby ta manifestacya do 
act przyięta i zapisana była; co i otrzymał, Michał Dubiski.

Кнта гродская, овруцкая, затсовая и поточная, Л? 3220, 
нодъ 1700—1703; листъ 580.

С Х Ы І І .

Поставовленіе сеймика воеводства Подольскаго. На немъ рѣшеио; 
собраться всѣмъ дворянамъ на поголовное ополченіе по повелѣнію ко- 
ролевскаго универсала; вступиться за тѣхь изъ дворянъ, которые потер- 
пѣли отъ крестьднскаго возстанія; ограничить право перехода, вновь селя
щихся крестіянъ, до одного года, а право слободы до трехъ лѣтъ; огра
ничить право частнаго сбора пошлинъ еътоваровъ; просить воеводу по
дольскаго объ устройствѣ выборовъ земскихъ чиновниковъ; привести нъ 
порядокъ земскія книги; просить короля о сохраненіи городу, Каменцу, 
его привилегій и т. п. 1702. Іюля 6.

Feria tertia ап te festum sanctse Margarithse virginis et mar- 
tyris ргохіта, anno Domini 1702.

Ad officium actaąue praesentia, castrensia, capitanealia Cainc- 
necensia Podolise, personaliter yeniens nobilis Alexander Rudkow
ski, obtulit officio praesenti et ad acticandum porrexit, laudum pa-



latinatus Podoliae, per incolas palatinatus 'ejusdem, Cameneci sanci- 
tum, mann ejusdem infraexpressi magnifici marechalci subscriptum» 
introcontentum, cujus tenor sequitur ejusmodi. My, rady, dygnitarze, 
urzędnicy i całe .rycerstwo województwa podolskiego, na sejmik, ex 
limitatione in reassumptione tegoż sejmiku, pro die sexta julii zjechaw
szy się, et in solito województwa naszego cnnsultationum loco za- 
siadszy, pod toż dyrekcją, wielmożnego imci pana Jozefa z Stru- 
mian na Mukszy Dąbrowskiego, podstolego ziemskiego i pisarza 
grodzkiego latyczowskiego, marszałka koła naszego; nietylko te 
placita illata nostra, in auteriori laudo unanimi consensu probata, i 
teraz approbamus, alś owszem, przy tej konsyderacji, że te сопѵеп- 
tiones nostri molem całej rzeczypospolitej sapere debent, niektóre 
tylko privatse necessitatis województwa naszego namieniwszy teraz 
punkta, że diuturniori restantia egent deliberatione uważywszy. Po
nieważ jego królewska mość, pau nasz miłościwy, caput et athlas 
orbis królestwa polskiego, pari dolore, tak przy dostojeństwie maje
statu swego, jako i wolności naszej imminentibus, albo raczej iam 
yisis, periculis, ad propellendos hostes po wszystkich województwach, 
przez uniwersały swoje, militarem expeditiouem intymował; nequid- 
quam negatores, referując się do województw tych, które już publi- 
cam ab infestante hoste injuriam ponosić poczęli, jako wiadomszych 
inde proyenientium casuum suorum, tudźiesz do liczniejszego con- 
gressu ichmościow braci naszych, tenże sejmik, pro imponendo totali 
fine cousultationibus ńostris, pod tąż laską, tegoż wielmożnego imc- 
paua marszałka koła naszego, na dzień dwódziesty czwarty praesen- 
tis, to jest miesiąca lipca, w roku teraźniejszym, teraz go limitując, 
odkładamy i reassumpcją onego, una cum coronide, unanimiter naz
naczamy; a zaś, znając się insegnes, stawać, tak przy dostojeństwie 
majestatu pańskiego, jako przy pospolitej z województw braci na
szych lub to krzywdzie, lub to wolności, ultro expeditionem affecta, 
tam, non per mercenarios, ale sami corporibus, sanguine et vitai 
chcąc pro Deo, aris, focis, patria et patriotis, ubi mos noster exigit, 
litare, do czego Podolia volens esse parata, my, praesentes, sami o 
sobie et de absentibus nostris in pari, ażebyśmy na tenże dzień 
dwódziesty czwarty lipca, yiritim et in armis parati, pod Kamień
cem, * in loco solito lustrationis conscribendae nobilitatis, stawali, do



czego my sami i ichmość bracia nasi województwa podolskiego, kto 
tylko mieni się być szlachcicem, sab confiscatione bonorum, stawili 
się, constituimus; tak żebys'my i bracia nasi, którzy stipendiario 
Martę obstrincti, tantisper zatrzymali się, i in communitate nostri 
zostawali, póki nas i braci naszych, juxta costitutiones o wojewódz
twie podolskiem, stante moderno regni discrimine, excubiarios potrze
ba będzie, na co województwo nasze literas testimoniales, czy to 
in genere takowym—universales, stante et dnrante hoc laudo nostri, 
dać mamy. Ichmość ci, kturzy starostwa całe w województwie po
dolskiem, lub też partikularia bona regalia possident et occupant, 
a są obstricti stawieniem ludzi wojennych pro tuendo communi bono, 
aby na tenże czas popisu, jako to; starostwo Barskie, Chmielnickie i 
inne, hisce oneribus nodati, jako województwa podolskiego incorpo- 
ratami będąc, albo z niemi stawali sami, albo onych toties, ąuoties 
opus fuerit, jako i teraz stawili. Et sic de publicis. O prywatnych 
zaś interesach tegoż województwa podolskiego, caveudo particulari 
integritati, uti membri communis reipublicae et affectando bonum 
ordinem w tymże województwie podolskiem, że ichmościów braci na
szych, jako to: imci pana Stanisława Szydłowskiego, virum bello in re * 
pubbca emeritum, czerń chłopska mohylowska, antiąuo rebelionis imbuta 
yeneno, przez dni kilka sub custodia trzymali, kajdanami grozili, są
dzić go more suo chcieli, sądem koronnym jure yicti, odgrażali i 
inne plura, które w processie tegoż imci pana Szydłowskiego Stani- 
asłwa z temiż chłopami mohylowskiemi pateut, poczynili; że zaś, pari 
modo, imci pana Stanisława z Kawieczyna Eawieckiego, łowczyca hali
ckiego, do Eojowiec Wołosza i chłopi z Uszycy .wpółtoraset koni naje
chali, dwór porabowali, pod praetextem jakiejsi, szukając i upominając 
się, pretensyi, na gruntach łojowskich pasieki pozabierali, i to począt
kiem futuri grayioris mali yetandum, ex puncto laudi pierwszej sesji 
naszej o buntach chłopskich, tam excessiyos in forma juris exe- 
qui yiritim; o czym i list, omnium nostri consensu, instancjalny, z 
podpisem ręki wiemożnego imci pana marszałka koła naszego, do jaś
nie wielmożnego imci pana podkomorzego, także i do wielmożnego 
imci pana starosty sandeckiego, ale w inszej materji, instancjonalny 
za imci panem Stanisławem Gulczewskim, pisać. Że passim chłopi, przy
chodzący na słobody, wysiedziawszy czas nie mały, z miejsca do miejsca,



zawiodszy panów swoich w koszty, a potym w kłótnie, przemykają 
się, aby tacy, rok wysiedziawszy pod pierwszym panem, jako dzie
dziczni, pierwszemu wydawani byli; ciż, tak po miastach, miasteczkach, 
jako i wsiach, ex ratione, (absque omni imridia mówiąc), że fertili, 
lactati gleba, nazbyt długo siedząc na słobodach, łatwiejsi ad recal- 
citrationem, quam ad obedientiam być by mogli, aby dłużej nad lat 
trzy słobody, każdy z nich, od czasu przyjścia swego na słobodę, 
nie mieli, -po wyjściu zaś lat trzech, aby należyte powinności, czynsze, 
daniny i robocizny, według dawnego na każdym miejscu zwyczaju, 
panom swoim odbywali; które to o chłopach kondycje dotrzymane 
być mają sub poenis mille marcarum et banitionis perpetuae; także 
poddanych, na słobody idących, podług woli ich, dokąd by szli, ta
mować nikt, tak z panów samych, jako i ich administratorów, nie 
ma, ani też nic od nich odbierać. O mytach, do dawnych się sto
sując konstytucji, ponieważ częste zagęściły się myta, tak, że ku
pieccy ludzie, od szlaków dawnych odwróceni, ani się przez to w 
handle żadne wdawać mogą, coby było decoris et incommodi, non 
posse fieri nec esse commertia w województwie, tych żaden usurpo- 
wać sobie z nas, tak po miastach, jako i po wsiach, nie powinien, 
któryby nie miał, juxta mentem antiqui statuti, prawa sobie na to 
danego, ani, sub specie mostowego albo zpaśnego, plus quam valet 
mostowe albo popas, sub poena, in eodem statuto, de injusta thelone- 
orum extorsione, expressa, wyciągać i wybierać. Jako wszyscy, 
inadministratione sądów grodzskich kamienieckich ukrzywdzeni bę
dąc dla absentiej imci pana pisarza, tak albo o frequentią same
go jegomości, albo o mutacją personae officialis prosząc, pisać do jaśnie 
wielmożnego imci pana wojewody krakowskiego, generała podolskie
go. Kiedy czas niemały w województwie naszem immemoranda trwa
ła ruina, teraz własności naszych i potrzebnych interesów wiedzieć, 
dla nieotwarcia nam ksiąg ziemskich, nie możemy dotychczas, za
czyni imci pana sędziego ziemskiego o komportacją onych i o in
stancją do imci pana wojewody naszego podolskiego, dla uniwersa
łów na sejmik electionis tak imci pana podsędka, jako i imci pana 
pisarza ziemskich, tegoż jaśnie wielmożnego imci pana wojewody na
szego o imci pana podwojewodziego, prosić. Dla czego imci pana 
marszałka teraźniejszego koła naszego, z jegomością panem Lancko-



rońskim, skarbnikiem podolskim, do rewizji ksiąg ziemskich uprosiliśmy. 
Na instancją urzędu miejskiego kamienieckiego za sobą i całem pos
pólstwem, którzy itidem przez ten czas ruiny sua passi mala, wło
żyć w instrukcją do iego królewskiej mości, aby suis antiąuis va- 
leant inmunitatibus et praerogativis. Ponieważ, jako nobis jus est 
illatum, perillustre capitulum camenecense, nullis productis juribus, 
odbiera onym z pospolitości kamienice, grunta et alliis non probatis 
aggrarat praetensionibus, o czym do imci księdza biskupa kamienie
ckiego pisać, na instancją tychże mieszczan Kamieńca podolskiego. 
Że po dworach szlacheckich mieszkający gospodarze wzięli się do 
handlów, a mianowicie do szynków, gdyby ciż gospodarze pewnej od 
takowych handlów nie dawali kontrybucji do społeczności miasta, 
mieszczanie rujnować by się mogli, jakoż, justis seąuentes rationibus, 
to tylko, co od szynków naleźyć będzie, dawać, ale od gruntu, albo jakiej 
inszej kontrybucji, onych nie pociągać zezwoliliśmy. I tak wszystkie 
te wyrażone punkta, jedne uproszone, drugie unanimi consensu para- 
ta, zgodnie, jednostajnie, bez żadnej kontradykcji, dla utwierdzenia 
onych, wielmożnego imci pana marszałka koła naszego, aby podpisem 
ręki swojej stwierdził przy dyrekcji swojej, na reassumpcją tegoż 
sejmiku uprosiliśmy. Datum w Kamieńcu podolskim, dnia szóstego 
lipca, roku tysiącznego siedmsetnego wtórego. Iozef z Strumian na 
Mukszy Dąbrowski, podstoli ziemski i pisarz grodzki latyczowski, 
marszałek koła rycerskiego sejmiku kamienieckiego województwa 
podolskiego, manu propria. Post cujus laudi supraezpressi ad acta 
officii praesentis mgrossationem, originale idem offerens circa acta 
praesentia reliąuit.

Книга каменецъ-подолъская, гродская, затсовая и поточная, 
№ 3956, годъ 1702. Листъ 169.



\ '
Инструкція, данная дворянами брацлавскаго воеводства посламъ, от- 

правленнымъ къ Палѣю; имъ поручено: утвердить дружелюбныя отношенія 
къ Палѣю; обѣщать ему заступничество брацлавскаго воеводства на сей- 
мѣ; требовать выдачи Федорина и Тригуба, напавшихъ на Илинцы и 
изранившихъ тамошнего губернатбра. 1702. Іюля 6.

Roku 1702, miesiąca julii 8 dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego krolewskiey mości Win
nickim, przedemną, Michałem Kordyszem, podczaszym bracławskim, 
podstarościm grodzkim Winnickim i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, 
comparens personaliter urodzony pan Iuszkowski, instrukcją do imci 
pana Paleja, imć panom posłom daną, per oblatam podał, z podpi
sem ręki imć pana marszałka koła naszego. A tak urząd, ad acti- 
candum przyjmując, czytałem, cujus seąuitur tenor talis: Instrukcja 
dana z sejmiku Winnickiego woiewodztwa bracławskiego, roku 1702, 
dnia 6-go miesiąca julii ichmościom panom: Janowi Pawłowi z Umi- 
na Umińskiemu, burgrabiemu grodzkiemu Winnickiemu, towarzyszo
wi chorongwi pancernej wielmożnego imć pana starosty Winnickiego, 
Karolowi Pawłowskiemu, uproszonym i użytym od woiewodztwa, po
słom do imci pana Semena Paleja, pułkowuika: Za ofiarowane chę
ci w responsie na pierwszą instrukcją naszę, przez imć panu Fasz- 
czewskiego oddaną, podziękują imć panowie posłowie imć panu puł
kownikowi, wzajem zaś życzliwość swoją przyrzekając, i, kiedy czas 
nastąpi, u rzeczypospolitej i u króla jego mości usilną instancją obie- 
cają, aby zasługi odwagi imć pana pułkownika należyte wdzięcznoś
ci odebrali ukontentowanie, spodziewając się, że imć pan pułkownik 
ten swoj życzliwy affekt, który przyobiecał, skutkiem wypełni, i od



wszelkiej przeszkody wojewodstwo bracławskie wolne będzie i żadnej 
szkody nie poniesie, tak od ludzi jegomości, jako i samego imć pana 
pułkownika, o co upraszać imć pana pułkownika iehmość panowie po
słowie będą. A że Fedoryna, mimo wiadomość imć pana pułkownika, 
śmiał i ważył się, zebrawszy kupę hultajstwa, najachać Ilińce, dob
ra wielmożnego imć pana Kazimirza, Hrabię z Leszna Leszczyńskie
go, starosty Winnickiego, tamże przez gwałt Tryhuba, poddanego 
imć pana Hordysza, podczaszego bracławskiego, zbiega i zdrajcę, 
wzioł gubernatora, zostającego w Ilińcach natenczas, urodzonego 
pana Dembickiego, szlachcica dobrego, porombał i okaliczył; tym się 
nie kontentując, bydła gromady Ilinieckiej pozabierał; zaczym, aby 
imć pan pułkownik Fedoryne, jako tego, który zaczęty pokój szczę
śliwie za panowania jego królewskiej mości, najjaśniejszego Augusta 
wtorego, wzrusza, dobra szlacheckie najeżdża, szlachtę kaleczy i rom- 
ba, zdrajcom i zbiegom pomoc i protekcją daje, i wszystkiego złe
go zostaje pierwszą przyczyną i autorem, imć pan pułkownik do 
grodu Winnickiego Fedorynę wydał, imć panowie posłowie upraszać 
będą. Tryhuba, poddanego dziedzicznego imć pana Eordysza, pod
czaszego bracławskiego i oraz zdrajcę, upraszać będą imć panowie 
posłowie, aby imć pan pułkownik wydać rozkazał z żoną i dziećmi, 
i ze wszystką jego chudobą, i aby przez ludzie swoje imć pan puł
kownik, dla bezpieczeństwa przejazdu i przyprowadzenia onegoż, 
conwojować ludziom swoim rozkazał, o to imć panowie posłowie usil
nie upraszać będą. A lubo pewni jesteśmy, że z affektu swego imć 
pan pułkownik na te expostulacją nasze pozwoli, żaś my wzajem 
wdzięcznością i przyjaźnią imć panu pułkownikowi oświadczać goto
wi i, żeby ta expostulacja nasza skuteczną i prędką odebrała satis- 
factią, list jaśnie oświeconego imć pana Lubomirskiego, kastelana 
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, posyłamy. Czekamy na 
sejmik zwrotu teraźniejszych imć panów posłow naszych do wasz- 
mości pana wyprawionych z szczęśliwą i skuteczną od imć pana puł
kownika odprawą, którą, aby nie bawiąc otrzymali, upraszamy. I tę 
instrukcją naszą imć panu marszałkowi koła naszego rycerskiego 
wojewodstwa bracławskiego podpisać zleciliśmy. U tey instrukiej, per 
oblatam podanej, podpis imć pana marszałka w te słowa: Michał 
Heronim na Eordiszuwce Kordysz, podczaszy bracławski, podstarości



grodżki winni cki, marszałek koła rycerskiego. Która to instrukcja, 
za podaniem i prozbą wyszmianowanej osoby, a za moim urzędow- 
nym przyjęciem, wszystka, z początku aź do końca, jest do xiąg 
grodzkich, Winnickich ingrossowana.

Книга гродская, винницкая, записовая и поточная, № 4599, 
годъ 1700—1704. Листъ 171.

CXLV.

Объявленіе сондецкаго старосты (Юрія Любомирскаго) о томъ, что 
онъ отсылаетъ въ Дубенскую крѣпость козаковъ, взятыхъ въ плѣнъ и гра- 
бившихъ имѣнія Жолкевскаго. 1702. Іюля 10.

Actum feria secunda, quae erat dies 10 menśis julii, anno 
1702.

Podczas jarmarku w4 Dubnie mieście, na S. Piotr ruski, anno 
1702, die 10 julii odprawuiącego się, jaśnie wielmożny jego mość 
pan starosta sądecki, nasz wielce miłościwy pan, przyzwał urzędu 
miejskiego pana Łukasza, sędziego, wójta natenczas, pana Jana Sij- 
łowskiego, lantwojta, tudzież Szymona Wojewódzkiego, pisarza maj- 
deburiej dubieńskiej, soleniter uczynił swoją, wysoce pańską, osobą 
protestatią, w ten niżej opisany sposób: iż w dobrach wielmożnego 
jego mości pana Żółkiewskiego wielki roztek i rozbój i rabunek stał 
się przez kozaków i swywolnych- buntowników, którzy się zaszczy
cali pretextem i imieniem żołnierzami jaśnie wielmożnego jego moś
ci pana starosty, przez których, tak w majętności wielmożnego jego 
mości pana starosty Sądeckiego, jako też i w dobrach jego mości 
pana Żółkiewskiego swywole, najazdy, rabunki, kradzież pokazała 
się; tych tedy kozaków, i iednego Wojciecha Gurskiego, setnika, 
Wasila, Mikitę i Matwieia jaśnie wielmożny jego mość pan starosta 
odsyła do więzienia fortece dubieńskiej, do dalszej rozprawy podług 
wolej swojej pańskiej. Którą protestatią, tak sąd wójtowski, jako i 
radziecki, miejski, dubieński przyiął do akt miejskich. Quod susceptum. 
Tą protestatią, wypisaną z ksiąg niniejszych, kontentował się jaśqie



wielmożny jego mość pan starosta Sudecki, oddaliśmy do rąk jego 
mości dobrodzieja, anno et die ut supra.

Snuta дубенскаго городоваю магистрата, Л? 1339, іодъ
1700—1702; листъ 76.

C X L  VI.
Постановленіе съѣзда дворянъ воеводства кіевскаго, состоявшагоса 

на урочищѣ, Степановкѣ. На немъ рѣшено; Объявить королю черезъ пословъ, 
что воеводство кіевское готово, согласно съ приказомъ короля, соста
вить ополченіе. Выбраны начальники оиолченія и опредѣлено преслѣдовать 
судебньшъ порядкомъ тѣ лица, кототрыя не явятся. Постановлено жаловать* 
ся королю на старосту овруцкаго о томъ, что онъ желаетъ составить 
подъ своимъ начальствомъ отдѣльное ополченіе. Рѣшено предпринять 
искъ противъ подольскаго чесника, Шѵмлянскаго, о томъ, что онъ нахо
дится въ связи съ Палѣемь и открываетъ ему результаты дворяыскихъ 
совѣщаній. 1702. Августа 20.

Roku tysiącznego siedmsetoego wtorego, miesiąca augusta trzy
dziestego pierwszego dnia.

Przed urzędem i aktami niniejszemi, grodzkiemi, krzemienie- 
ckiemi i przedemną, Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, stolnikiem 
drogickim, burgrabią grodzkim krzemienieckim, personaliter compa- 
rens urodzony, jego mość pan Alexander Danicz, dla wpisania do 
xiąg niniejszych, grodzkich, krzemienieckich, podał per oblatam lau- 
dum województwa kijowskiego, per via manifestatione contra offi- 
cium castrense żytomirense o nieprzyięcie onego ad acta sui, pro* 
sząc mnie, urzędu, o przyięcie* i do- xiąg wpisanie, które ja, urząd, 
prozbie anuendo, też laudum ad acticandum przymując, czytałem; de 
eo, qui sequitur, verborum tenore: My: rady, dygnitarze, urzędnicy, 
obywatele i wszystkie rycerstwo wojewodzstwa kiiowskiego, iia dzień 
dzisiejszy, podług uchwały publicznej, pod miasteczkiem Iskorością 
stałej, zgromadzenia determinowany; panowie rothmistrzowie z 
chorągwiami i innym apparamentem, do wojny należącym, także bra
cia terrigenae, każdy z osoby i fortuny swojej z porządkiem należy, 
tym wojennym, na miejscu tutejszym, to jest pustym siedlisku, Ste- 
panowce, iednostajnie stanowszy, dalsze postanowienia nasze, tak za 
ordiuem pospolitego ruszenia, jako ad bonum publicum należące, una-



nimi consensu et voto stanowiemy: naprzód aby wszelakie bespieczeń- 
stwo, pokoj pospolity i, należyta modestio między bracią, w pospo
litym ruszeniu pod chorągwiami zostaiącą, i obrząd żołnierski zacho
wane były, jego mości pana Jakuba na Bieżowie Lemiesza, skarb
nika kijowskiego, ża sędziego pospolitego ruszenia województwa ną- 
szego publico ore obraliśmy i postanowili, daiąc jego mości plena- 
riarn absolutamąue potestatem wszelkie sprawy i exorbitantie, woj
sku województwa naszego nastąpić miane, decidendi, a, do dekretów 
pisania i wydania, za assessora i pisarza jego mości pana Michała 
Fedkiewicza, instigatora województwa naszego, do jego mości przy
dajemy. Za strażnika zaś pospolitego ruszenia naszego jego mości 
pana Stepana Mieleniewskiego, a za oboźnego jego mości pana Je
rzego Wyhowskiego także publico ore obraliśmy i postanowiliśmy; któ
rzy ich mość należycie każdy ргоѵіпсіат et muuus suum adjninistrar 
re, sine cuiusvis laesione, powinni będą, a to pod rigorem, w prawie 
wojskowym ,de similibus postanowionym. A co do samego pospolitego 
ruszenia, skoro tylko uniwersały najjaśniejszego króla, pana naszego 
miłościwego, z kancellariej praepostere. wydane, rąk naszych dojszły,, 
tak zaraz, pańskiej nie przecząc woli, lubo codzienne nas o tumul
tach i buntach kozackich zachodzą wiadomości i niebezpieczęstwa, 
atoli, na zaszczyt majestatu monarchi swego, dolny i fortuny swoie, 
na pograniczu będące, porzuciwszy i iednostajnie zgromadziwszy się, 
viritim wszyscy ku granicy ciągniemy; dalszego w tym od najjaśniej
szego króla, pana naszego miłościwego, czekaiąc ordynansu. Jakoż 
i posłów eo nomine .do jego mości pana naszego miłościwego i do 
jaśnie wielmożnego jego mości pana hetmana wielkiego wojsk koron
nych, to jest; jego mości pana Eazimierza na Steczance Steckiego, 
podczaszego i podstarościego grodzkiego' żytomirskiego, porucznika 
chorągwie powiatowej województwa kiiowskiego; wielmożnego jego 
mości pana Józefa na Korczewie Korczewskiego, starostę żytomir- 
skiego, i jego mości pana Michała na Wyhowie Wyhowskiego, po
rucznika chorągwi takowejże; wielmożnego jego mości pana Ale- 
zandra na Olewsku Niemirycza jednostajnenii głosami obraliśmy, 
uprosiliśmy et praesenti laudo, przydawszy bracią nasze e medio no
stri, pro assistentia ich mościów, postanowili, którzy ich mość pa
wie posłowie, munus suum exequendo,. quam primum jachać we



dług instrukciej, do rąk swoich danych, osobliwej do jego królewskiej 
mości, pana naszego miłościwego, a osobliwej do jaśnie wielmożnego 
jego mości pana hetmana koronnego i punktów w nich, publico ore 
umówionych, sprawić się mają. Jakoż in vim gratitudinis declaruie- 
my ich mościom panom posłom po tysiącu złotych polskich, a na 

' bracią naszą, dla assisstentiej ich mościom przydaną, trzeci tysiąc 
złotych polskich z podatku szelężnego województwa naszego, laudo 
publico, na sejmiku w Żytomierzu uchwalonego, do wybierania jego 
mości panu Trzeciakowi i jego mości panu Jakubowskiemu, exacto- 
rom, podanego, wypłacić; z tegoż podatku i innym ich mościom pa
nom posłom, którzy na przeszłym sejmie, dla całości województwa 
będąc praesentes, pracowali, condigne ukontentować laudo prasenti te- 
nemur, a largitie wszelkie z tegoż podatku, jako nie należnie nie
dawno na sejmiku w Żytomierzu rożnym ich mościom nuliter ac in- 
debite, mimo protestatią, illo nomine uczynioną, naznaczone, oddala
my, de nullitate onych publico ore protestuiemy się i tychże ich 
mościów panów exactorów laudo prasenti stringimus, aby pomienio- 
nych largitii z summy podatkowej nikomu nie wydawali i wydawać 
sub paenis legum nie ważyli się. Gdzie i jego mości pana instyga- 
tora swego, dla wniesienia na tę summę podatkowę urzędowego aresztu, 
u tychże ich mościów panów exactorów naznaczamy. Cum condolio 
to wszystkim braci przychodzi, iż wielmożny jego mość pan starosta 
owrucki, czyniąc in conyulsionem legum, po wyszłych już wiciach 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, vigore których 
bracia ze wszystkich trzech powiatów województwa naszego pod mia
steczko Iskorość zgromadzili się i popisywali, prywatnie, do powiatu 
tylko owruckiego powydawał, convocanda jakby nobilitate, uni
wersały; gdzie nieszłuszną, in postpositionem seąualitatis uczyniwszy 
scyssią, priyata autontate na pustym siedlisku, Pełczy nazwanym, 
chorągwie porozwiiał, deiude posłem z pewnemi ich mościami do 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, obstante protunc 
protestatione, imieniem nas, braci, ze wszystkich trzech powiatów 
pod Iskorość zgromadzonych, facta, z województwa całego obrał się. 
Insuper, jako nam niedawno doniesiono, na dobra niektórej szlach
ty nasyłał et yiolentissimis modis aggrawował. O co wszystko, jako 
przeszłym, tak i teraźniejszym laudum przeciw jego mości iterum



iterumąue oświadczywszy się, et publico ore protestuiemy. A ich moś- 
ciów panów posłów naszych serio prosimy et affectu fraterno obowią
zujemy, aby illam convulsionem legis et aggrawationem szlachty 
najiaśniojszemu majestatowi donieśli. Rożne i od rożnych braci na
szych in medium koła naszego maiąc doniesione wiadomości o jego 
mości panu Szumlańskim, cześniku podolskim, w dobrach, admini- 
stratiej kiowskiej należących, mieszkającym, jakoby miał nowum z 
kozactwem iednać, z Paliiem, województwu naszemu spirare malum, 
i jakoby miał wszelkie województwa onym rewelować arcana i obra
dy, temu nienależnemu zabiegaiąc progressowi, jego mości panu in- 
stigatorowi swemu serio zlecamy, aby jego mości, post soluta woje
wództwa naszego castra, do sądu wszelakiego, osobie i dobrom na
leżnego, osobliwie jednak na sądy grodzkie źytomirskie ad instan- 
tiam sui instituat do rosprawienia się w tym. i usprawiedliwienia 
actionem. Ac tandem, aby prawo pospolite, uniwersały jego królew
skiej mości, pana naszego miłościwego, najmniejszej nie miały laeziej 
i ad effectum pierwsze i teraźniejsze laudum nasze przychodziło, jego 
mości pana instygatora naszego stringimus, aby w tym miał adyer- 
sionem, jako i z jakich dobr na niniejsze pospolite ruszenie wyszła 
wyprawa i jeżeli według ostatnich jego królewskiej mości wici i 
uchwał naszych? In casu zaś contraventionis conjmuni yęto et pub- 
lico ore temuż jego mości instigatorowi zupełną moc i władzę daiemy in 
foro ubiquinario, osobliwie iednak grodzkich żytomirskich generału woje
wództwa kiiowskiego i innych jakichkolwiek contra quemvis renitentem 
ratione paenarum legum, exinde promanentium, litis inchoandae et fi- 
niendae. Działo się na wsi pustej, Stepanowce, w polu, w kole brater
skim, anno millesimo septingentesimo secundo, die yigesima augusti 
U tej obiaty laudum województwa kiiowskiego podpisy rąk w te słowa: 
Kazimierz Stanisław na Steczczance Stecki, podczaszy i podstarości, 
grodzki żytomirski, Alesander Kniehiniński, cześnik źytomirski, Ale- 
xander na Olewsku Niemirycz R. J. К. M. Jan Korczewski, skarbnik 
kiiowski, Jakub Lemiesz S. W. Hryhory Mieleniewski, Michał z 
Wyhowa Wyhowski, porucznik W. K. Benedykt Ierlicz, skarbnik 
owrucki, chorąży województwa kiiowskiego. Władysław Wizgierd- 
Brański. Ierży Alexander Zbikowski. Michał Fedkiewicz, pisarz i 
insty gator wojewedzwa kiiowskiego. Ierzy na Wyhowie Wyhowski,



obozny województwa kiiowskiego m. p. Alexander Mokosiej-Szy- 
. binski, Jakub Białobrzeski, Franciszek Żuczkiewicz m. р. Аіехап- 

der Bigoski, Stephan Mielenowski, strażnik W. K. Michał Dubiski, 
Stanisław Biłobrzeski, Benedykt Maryński, Alexander Omieciński. 

, Theodor Hejewski-Łowdykowski.. Thomasz Szczeniowski m. p. Ste
phan Nowosielecki. Michał Lubiski. Jan Grek. Stanisław Paszyński 
Ierzy Rodowicz, Jan Uhłowski. Demian Wyhowski, Maciej Mosz- 
kowski. Paweł Wołkowski. Daniel Cybulski na Cybulkowszczyznie, 
Michał Bieniewicz-Motowidło. Jan Kobyliński. Stanisław Grywski. 
Jan Kaleński m. p. Samuel Chodakowski m. p. Theodor z Wyhowa 
Wyhowski m. p. Theodor Niedaszkowski. Antoni Waśkowski. Miko
łaj Waśkowski. Jakub Staniszewski. Ierzy Bielski, Jan Waśkowski. 
Antoni Waśkowski. Andrzej Mieleniewski. Gabryel Kobieniewski. Ro
man Mieleniewski. Jan Żukowiecki. Paweł Mieleniewski. Jan Uhłow
ski, Konstanty Didkowski, Daniel Didkowski. Bazyli Didkowski. 
Theodor Chodakowski. Jan Kulczycki. Józeph Ziółkowski. Łukasz z 
Chodaków Chodakowski. Jan Wyhowski. Alexader z Synhajów 
Synhajewski. Audrzej z Wyhowa Wyhowski. Michał Chodakowski. 
Alexander Chodakowski. Jan Kaleński. Hrehory Chodakowski. An
drzej Chodakowski. Jan Chodakowski. Demian Chodakowski. Jakub 
Chodakowski. Benedykt Jankowski. Jan Rodowicz. Ierzy Bazyli Cho
dakowski. Mikołaj Lewkowski. Jan Lewkowski. Prokop Niewmirzy- 
cki. Jendrzej Niewmirzycki. Theodor Werpowski. Bazylij Bełocki- 
Łanowicz. Jan Wyhowski. Michał Uszczapowski. Jan Dumiński. Jan 
Czułajewski. Roman Potopalski. Wojciech Wonsowski. Mikołaj Boł- 
sonowski. Krzysztof Baranowski. Alexander Czopowski. Andrzej Czo- 
powski. Konstanty Czopowski. Thomasz Karpiński. Piotr Zakusiło* 
Mikołaj Zakusiło. Stephan Zakusiło. Stanisław Olszewski. Daniel 
Bułkowski m. p. Któraż to oblata laudi województwa kiiowskiego, 
za podaniem i prozbą, wyszrzeczonego offerenta, a za moim urzę
dowym przyięciem, wszystka zupełnie, od słowa do słowa, do xiąg 
niniejszych, grodzkich, krzemienieckim jest wpisana.

Книга гродская кременецкая записовая, поточная и декрете- 
вая, № 1611, годъ 1702', листъ 1010 на оборотѣ.



Инструкція, данная посламъ, отправляемымъ къ королю дворянами 
кіевскаго воеводства. Имъ поручено; извѣстить короля о томъ, что дво
ряне кіевскаго воеводства ополчились по его приказанію; просить, дабы 
предприняты были мѣры къ усмиренію возстанія Самуся и Искры и къ 
изгнанію Палѣя изъ Хвастова; жаловаться на овруцкаго старосту о томъ, 
что онъ собираетъ отдѣльное ополченіе и разъединяетъ силы воеводства. 
1702. Августа 20.

Roku tysiącznego siedemsetnego wtorego, miesiąca augusta 
trzydziestego pierwszego dnia.

Przed urzędem i actami niniejszemi, grodzkiemi, krzem ieniec- 
kiemi i przedemną, Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, stolnikiem 
drogickim, burgrabią grodzkim krzemienieckim, comparens persona
liter urodzony jego mość pan Alexander- Danicz, obywatel wojewódz
twa kiiowskiego, praemissa manifestatione in eo, iż difiicilis aditus 
do grodów województwa kiiowskiego, tę instructią ad acta praesentia, 
caetrensia, capitanealia, cremenecensia, w rzeczy niżej mianowanej, per 
oblatam podał, którą ja, urząd, ad acticandum przymuiąc, czytałem, 
de eo yerborum tenore, qui sequitur talis. Instrukcia w kole braterskim 
wszystkiego rycerstwa wojewodstwa kiiowskiego, in fundamento wi
ci jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, pod miastecz
kiem, Iskorością, Tiritim zgromadzonego w polu, in fundo siedliska 
pustego, Stepanówka, ad mentem laudi ich mościom panom posłom, 
to jest: jego mości panu Kazimierzowi na Steczance Steckiemu, pod
czaszemu i podstarościemu grodzkiemu źytomirskiemu, porucznikowi 
chorągwie województwa kiiowskiego; wielmożnemu jego mości panu 
Józephowi na Karczewie Karczewskiemu, staroście źytomirskiemu i jego 
mości panu Michałowi na Wyhowie -Wyhowskiemu, porucznikowi



chorągwie wiemoźnego jego mości pana Alexandra na Olewsku Nie- 
mirycza, do najjaśniejszego króla jego mości, pana naszego miłości
wego, dana dnia dwudziestego augusti. Nieupośledzona w sercach 
naszych najiaśniejszemu majestatowi jego królewskiej mości, panu 
naszemu miłościwemu, jako wiernych poddanych, haeret życzliwość, że 
lubo województwo nasze, tot infelicitatibus dotknione, ad mentem le- 
gum, granic swoich pilnować powinno, jednak, w teraźniejszych rze
czypospolitej opałach, ochotnie życie swoje niesie i przeto, jak pręd
ko tylko najiaśniejszego króla jego mości, pana naszego miłoś
ciwego, wojewodstwo nasze doszły wicie, tak zaraz domy i fortuny 
swoje, sub praessura kozackiej rebeliej i na pograniczu będące, zo
stawiwszy, viritim na koń wsiedliśmy i ku granicy ciągniemy, na dal
sze pana i monarchy swego czekaiąc ordynanse. Indolet sorti suae 
województwo nasze, że wszystkie expedicie jego z kancellariej ko
ronnej praepostere dochodzą, tak dalece, że co drugie województwa 
exequuntur, nasze dopiero województwo o tym radzić zaczyna, ponie
waż i teraz wici jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, 
octava augusti doszłe, nie rychłe pospolite ruszenie województwa 
naszego causarunt. Przeto ich mość panowie posłowie nasi najiaśniej
szego króla jego mości, pana naszego miłościwego, upraszać będą, 
aby kancyllariej iniungere raczył, jakoby w przesłaniu expediciej in 
futurum prędsza i skuteczniejsza była executio. W teraźniejszych 
rzeczypospolitej zamieszaniach powinna być w wadze i Palia rebeli- 
zuiącego saevities. który uietylko ordynansów pańskich, jego mości 
pana naszego miłościwego, za instantią całej izby poselskiej, podczas 
przeszłego sejmu wydanych, słuchać, z Fastowa ustąpić i wojska 
swego zwiiać nie chce, owszem in dies kozaków zaciąga, zkąd usta
wicznie województwu naszemu następuią niebezpieczeństwa, ponieważ 
Samuś z Iskrą, ex fomento jego, zbuntował się i tak wiele w Bo- 
husławiu, Korsuniu i innych publicznych miejscach intulit ruiny; ciż 
ich mość panowie posłowie do najiaśniejszego majestatu jego kró
lewskiej mości instare maią,’ ażeby bezpieczeństwo wszelkie ргоѵі- 
deat, i te bunty poskromione wcześnie być mogli. Doniosą i to ich 
mość panowie posłowie najiaśniejszemu królowi jego mości, panu na
szemu miłościwemu, iż jego mość pan starosta owrucki, przeciwko 
wiciom jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, swoje



prywatne do powiatu owruckiego, w województwie naszym leżącego, 
powydawawszy uniwersały, scizją w województwie naszym uczyniwszy, 
gdy iu fundamentu wici jego królewskiej mości, pana naszego mi
łościwego, in raajeri parte nobilitas pospolitym ruszeniem z domów 
swoich ku granicy, ad obseąuium jego królewskiej mości, paua na
szego miłościwego, ciągnęła, jego mość pan starosta owrucki, loco- 
wawszy się przy Owruczu, szlacheckie dobra in ruinam puścił, i 
tam, insciis fratribus całego województwa, mimo protestatią, in post- 
positionem aeąuąlitatis, uczynił się, jakoby od wszystkiego wojewó
dztwa, do majestatu jego królewskiej mości, pana naszego miłościwe
go, posłem; przeto upraszać będą ich mość panowie posłowie nasi 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, aby, za przyby
ciem jego mości, jako coutroverso, audientia nie była dana i ta li
centia adseąuatis mediis coerceatur. Caetera fidei, prudentiae et 
dexteritati ich mościow panów posłów commititur. Dat na pustym 
siedlisku, Stepauówce, die vigesima augusti, anno millesimo septin- 
geutesimo secundo. U tej instructiej, wyżej inserowanej, podpis w 
te słowa: Od koła naszego rycerskiego, jako dyrektor, podpisuie się 
Kazimierz Stanisław na Steczczance Stecki, podczaszy i podstarości 
grodzki żytomirski. Która to oblata instructiej, wyszinserowanej, za 
podaniem i proźbą wyszrzeczouego offerenta podawaiącego, a za 
moim urzędowym przyjęciem, wszystka zupełnie, de verbo ad ver- 
bum, z początku aż do końca, do xiąg niniejszych, grodzkich, krze
mienieckich jest ingrossowana.

Книга гродская, кременецкая, записовая, поточная и декрето- 
вал, И? 1611, годъ 1702. Листъ 1008 на оборотѣ.



Ииструкція данная посламъ, отправляемый!» дворянами кіевскаго вое
водства къ великому коронному гетману. Имъ поручено; просить гетма
на о томъ, чтобы онъ изгналъ Палѣя изъ Хвастова, чтобы усмирилъ воз- 
станіе Искры и Самуся, чтобы размѣстилъ часть войска въ старо- 
ствахъ кіевскаго воеводства и чтобы вознаградилъ обиды, нанесенныя 
разными хоругвями дворянамъ этого воеводства. 1702. Августа 20.-

Roku tysiącznego siedmsetnego wtór ego, miesiąca augusta trzy
dziestego pierwszego dnia.

Przed urzędem i aktami ninięjszemi, grodzkiemi, krzemieniec- 
kiemi i przedemną, Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, stolnikiem 
drogickim, burgrabią grodzkim krzemienieckim, personaliter compa- 
rens urodzony jego mość pan Jan Kaleński, obywatel województwa 
kiiowskiego, praemissa manifestatione in eo, iż dificilis additus do gro
dów województwa kiiowskiego, te instructie ad acta praesentia, ca- 
strensia, cremenecensia, w rzeczy niżej wyrażonej, per oblatam podał, 
którą ia, urząd, ad acticandum przymuiąc, czytałem, de eo ѵегЬогиш 
tenoie, qui seąuitur talis: Instructia w kole braterskim całego rycer
stwa województwa kiiowskiego, ich mościom panom posłom, to jest: 
jego mości panu Kazimierzowi na Steczance Steckiemu, podczaszemu 
i podstarościemu - grodzkiemu żytomirskiemu, porucznikowi chorągwie 
pospolitego ruszenia województwa kiiowskiego; wielmożnemu jego moś
ci, pauu Józephowi na Korczewie Korczewskiemu, staroście żytomirskie • 
mu, i jego mości panu Michałowi na Wyhowie Wyhowskiemu, po
rucznikowi chorągwie wielmożnego jego mości pana Alexandra na 
Olewsku Niemirycza, do jaśnie wielmożnego, jego mości pana kaszte
lana krakowskiego, hetmana wielkiego wojsk koronnych, dana. Maiąc



tyle dowodów województwo nasze emeritarum antenatów przeświet
nego domu ich mościow panów Lubomirskich, tak w rzeczy pospo
litej, jako i w województwie naszym actionum, którzy, powierzone 
sobie od rzeczypospolitej, maiąc jus gladii w pogranicznych, a osob
liwie w województwie naszym, zawsze kozakom rebelizuiącym vietri- 
ces dabant leges; jako i teraz, gdy kozackie, dotąd przygaszone, 
carbones już rozżarzaią się przez. Sarausia i Iskrę w Korsuniu i 
Bohusławiu i codzień wybuchaią inflammas, do jaśnie wielmożnego 
jego mości pana kasztellana krakowskiego, hetmana wielkiego koron
nego, w tym wyuczonej, uskramiaiąc wszelkie bunty, recurrit czułości 
i przezorności, winszuiąc sobie, że temu, który i z antecessorów swo
ich i sam z siebie et consilio regere et ense gubernare i pogranicz
ne utrzymywać dobrze świadomy województwa, oddana władza. Tak, 
rozumieiąc, żeherbowna Srzeniawa tego domu, która gasiła zawsze 
ognie kozackie i teraz iisdeni fontibus zaleie tę isk rę i nie da onej 
ultro żarzyć się. O co prosi uniżenie województwo: I-mo uboliwana 
to serdecznie wojewodzstwo nasze, iż, vigore constitutiej sejmu coro- 
nationis et pacificationis i przeszłego sejmu, nawet i ordynansom 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, za instantią całej 
izby poselskiej wydanym, zadosyć nie stało się, tudzież tak wiele 
ordynansów świętej pamięci jaśnie wielmożnego jego mości pana 
kasztelana krakowskiego, nietylko żadnego skutku nie wzięły, ale 
jeszcze, in elusionem onych, posłów naszych Palej zdespektował i niez
nośnym contemptem nakarmił; zaczym tak ominuie sobie wojewódz
two nasze, iż za szczęśliwą już jaśnie wielmożnego jego mości pa
na kasztelana krakowskiego, wodza swego, directią i oppraessii na
szych od kozactwa ulżenie i publiczych sejmowych uchwał, szczęśli
wy nastąpi effekt. O co posłowie ich mość panowie jaśnie wielmoż
nego jego mości pana kasztellana krakowskiego submisse upraszać 
będą, aby chciał uti jure belli, aby, ad mentem constitutionum regni, 
ewakuował przez ordynansy swoie Palia z Fastowa i aby buntom 
Samusiowym z Iskrą, które nie małą pogranicznym miastom intule- 
runt ruinę, zapobieżeć raczył. S e с u n d o. Dla zaszczytu krajów na
szych i dla uskromienia buntów chłopskich, ich mość panowie po
słowie jaśnie wielmożnego jego mości pana kasztelana krakowskie
go upraszać będą, aby część wojska, w woiewodztwie naszym, dob-



racb królewskich i duchownych, osobliwie jednak w starostwach: 
Białocerkiewskim, Korsuńskim, Bohusławskim i innych, w pogra
niczu będących, które hactenus były wolne i są osiadłe, także nic 
do skarbu rzeczypospolitej uie wnosiły, nawet i terazuiejszą rzeczy- 
pospolitej' usługę, z ostatniemi jego królewskiej mości wiciami, nie 
wyprawiły; losować na corsistentie raczył, excipowawszy jednak do
bra wszelkie ziemskie szlacheckie, które, jako omnibus reipublicae 
oueribus, tak żołnierskim consistentiom i uciążliwym przechodom subesse 
nie powinny. T e r t i o .  Wiedząc nieznośną krzywdę braci naszych, ich 
mościów panów Didkowskich i innych, którzy niesłychaną prawie 
confusią i conyerberatią od chorągwiej jaśnie wielmożnych ich mości 
panów: koniuszego i krajczego koronnych recenter ponieśli, doniosą 
to ich mość panowie posłowie jaśnie wielmożnemu jego mości panu 
kasztellanowi krakowskiemu i condignas za ten excess na też cho
rągwie urgeant paenas. Q u a r t o. Ciż ich mość panowie posłowie 
opowiedzą jaśnie wielmożnemu jego mości panu krakowskiemu i dru
gich braci, jako to: ich mościow panów Lewkowskich i ich mościów pa
nów Niemirzyckich, w okolicach swoich mieszkaiących, od chorągwie 
caśnie wielmożnego jego mości pana ordynata Zamojskiego aggrawa- 
cią i niesłuszną w nich, non sine lesioue honoris et ruina substan- 
tiej ubogiej, uzurpowaną zimową consistentią, a to mimo ordynansy 
świętej pamięci jaśnie wielmożnego jego mości pana krakowskiego. 
Caetera dexteritati et prudentiae ich mościów panów posłów com- 
mendantur. Działo się w obozie, w kole braterskim, na wsi pustej, 
Stepanówce, anno millesimo septingentesimo secundo, die yigesima 
augusti. U tej instructiej, wyżej inserowanej,podpis w te słowa: od 
koła rycerskiego, jako dyrektor podpisuie Kazimierz Stanisław na 
Steczczance Stecki, podczaszy i podstarości grodzki żytomirski. Która 
to oblata instructiej wyszmserowąnej, za podaniem i proźbą wysz mia
nowanej osoby podawaiącej, a za moim urzędowym przyięciem, wszy
stka, z początku aż do końca, de yerbo ad yerbum, do xiąg niniej
szych, grodzkich, krzemienieckich jest wpisana.

Книга гродская, кременецкая, записовая, поточная и декрето- 
вая, № 1611, годъ 1702; листъ 1007.



»

C X L I X .

Универсалъ кастеляна волынскаго, Франциска Лсдуховскаго, къ 
дворянамъ волынскаго воеводства, объявляющій о возстаніи Самуся и 
созывающій дворянское ополченіе. 17Ѳ2. Августа 30.

Року тисечъного семъсотъного второго, месеца септемъвра 
второго дня.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości wło- 
dzimirskim, przedeinną, Thomaszem Pałuskim, burgrabim zamku 
włodzimirskiego у xięgami niniejszymi, grodzkiemi, starościńskiemi, 
comparens personaliter urodzony pan Paweł Podbereski, uniwersał, 
od jaśnie wielmożnego jego mości pana Franciszka Ledochowskiego, 
kasztelana wołyńskiego, pułkownika generalnego pospolitego ruszenia 
tegoż województwa, przy pieczęci, ręką tegoż jego mości, w rzeczy 
niżej wyrażonej, podpisany, dla wpisania do xiąg niniejszych, per ob
latam podał, tak się w sobie mający: Franciszek na Ledochowie Le- 
dochowski, kasztelan у pułkownik generalny pospolitego ruszenia woje
wództwa wołyńskiego, wszem w obec у każdemu z osobna z ichmoś- 
ciów panów obywatelów województwa wołyńskiego, wszystkich trzech • 
powiatów, mości panom у braci, po zaleceniu życzliwych chęci 
moich, do wiadomości donoszę: ponieważ hac aflicta sorte reipublicae, 
nowy zapał buntów kozackich z Ukrainy, publica et plus quam 
notoria fama, osobliwie wiadomością od imć paua Wawrzyńca Pep- 
łowskiego, wojskiego ziemskiego у pisarza grodzkiego łuckiego, pro 
munere officii jegomości doniesiony, że Samuś, obywatel miasta jego 
królewskiej mości у rzeczypospolitej Bohusławia, wziąwszy przed się 
nową zawziętość, in pernitiem rzeczypospolitej całej; a najpierwiej 
depopulationem krajów naszych, od Ukrainy najbliższych, hostilia



bantów kozackich już skutkiem samym attentavit у dalsze excidia 
kupieniem buntownych ludzi do siebie, in caedes et praedas groma
dzących się, minatur, jako bliższe wiadomości od tegoż buntownego 
kozactwa samymże wielmożnym panom lepiej są wiadome, przeto, 
z władzy urzędu mego, obwieszczam wszyskich wielmożnych panów 
o takowych swawolnego kazactwa buntach, którym, że nonnisi forti 
mann zabieźeć się może, a wojska jego królewskiej mości у rzęczy- 
pospolitej in yisceribus ojczyzny nad szwedskiemi wojskami, nie- 
przyjacielami jej de consilio bellico excubant, inaksze repressalia 
prędsze et magis salubria znaleść się nie mogą, tylko, za pozwole
niem jego królewskiej mości у rzeczypospolitej, pospolite ruszenie 
województwa naszego, wszystkich trzech powiatów, kupić у jak naj
prędzej, unita yirtute, te bantów incendia gasić; upraszam tedy wszyst
kich waszmości panów et in fundamento prawa, o pospolitym ru
szeniu napisanego, obwieszczam, abyście waszmość panowie na dzień 
czternasty miesiąca września, w roku teraźniejszym, tysiąc siedmset- 
nym wtórym, pod Miatyn, nad rzeką Ikwą, kupić się yiritim, sami 
osobami swojemi, sub poenis, de expeditione bellica sancitis, raczyli, 
na którym miejscu, cokolwiek pro salute rei publicae у województw 
naszych pogranicznych radzić yidebitur, do spolnej obrady et ad pro- 
pulsanda hostilitatis pericula, zapraszam. Ten moj uniwersał kupie
nia pospolitego ruszenia po grodach у parafiach publikować eo no- 
mine zlecam. Działo się w obozie pospolitego ruszenia pod Sędomi- 
rzem, dnia trzydziestego augusti, millesimo septingentesimo secundo 
aono. U tego universału, przy pieczęci, podpis ręki temi słowy: F. 
Ledochowskii К. P. W. Wołyńskiego m. p. Który to uniwersał, za 

• podaniem' oezewistym wyszrzeczonej osoby podawającej, a za moim 
urzędowym przyjęciem, do xiąg niniejszych jest wpisany.

Книга гродская, владимірская, записовая, поточная и декре- 
товая, № 1078, годъ 1702 1706. Листъ 303

Примѣѵаніе: Тотъжс универсала, шіесенъ вт. книгу гродскую, луцкую, 
записоиую 1702-го года (№ 2238) на листѣ 1074.



Письмо наказнаго гетмана, Самуся Ивановича, къ козацкимъ стар- 
шинамъ, находившимся около Днѣстра; Палладію, Валазону и Рынгашу, 
о томъ, что Самусь исполнилъ присягу на вѣрность Петру I и подчи
нился гетману Мазепѣ, что онъ осаждаетъ Бѣлую Церковь и намѣренъ из
гнать всю шляхту изъ Украины. Онъ просить ихъ собрать побольше 
войска и спѣшить къ нему на помощь. 1702. Сентября 7.

Mości panie Palladij, rotmistrzu Hetmanowy. Mości panie Wa- 
łazon, bywszy sędzio Kumiański (sic). Mości panie Stefanie Eyngasz 
Jampolski. Mości panowie, łaskawi przyjaciele i dobrodzieje!

Przy najniższym ukłonie moim, przez umyślnych Baszkowców, 
zdało mi się do waszmościow pisać i odezwać się, iż, z łaski Wszech
mocnego Boga, najpotężniejszemu panu i Carowi Moskiewskiemu, jaśnie 
wielmożnemu imć panu hetmanowi Mazepie całą duszą przysiągłem 
do śmierci nie opuszczać i służyć wiernie na służbie monarszeńskiej i 
regimentarskiej za wszystek naród prawowierny Ukraiński; jako i 
zostaie, za pomocą Bożą, ze wszystkim- wojskiem ukraińskim pod 
miastem Białocerkowskim, azaliby nam Pan Bóg dopomógł zamek 
otrzymać у w dalszy czas, na odpór przeciwko nieprzyjacielom naszym, 
polakom, z wojskiem zaporożskim jednostajnie stawać, za wolności 
kozackie, jako у przed tym bywało, żeby od tego czasu Laszkowie 
z ojczyzn naszych ukraińskich ustępowali i więcej już na Ukrainie 
nie rozpościerali się. Proszę mości panowie, chciejcie wszelkiego sta
rania przyłożyć y, ochoczo zebrawszy dawnego towarzystwa z kilka 
set abo у tysiąc zwerbowawszy, koło Dniestru, po wszystkich mia
stach, żebyście, skupiwszy się, ciągnęli do nas jako najprędzej. Mam
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nadzieje w Panu Bogu, że do wojska zdobyoz i łaskę regimentarską 
jako największą będziemy mieli, o to proszę; skoro zaś nam da 
Pan Bóg zamek Białocerkiewski odebrać, to nie będziemy się bawili, 
ale zaraz w górę, do polskich panów, przeciwnych nam, będziemy 
jednostajnie na odpór stawać. leśli chcecie bratersko uczynić, proszę, 
żebyście, niż wojsko sprowadzicie, znać dawali wprzód konno dniem 
i nocą o sobie kogokolwiek; abyście mię waszmość tym nie zawiedli. 
Co przełożywszy, życzę waszmość panom od Pana Boga dobrego zdro
wia, jako sam sobie; у zostawam w. m. panów we wszystkim szcze
rze życzliwym przyjacielem i sługą. Jego Prześwietnego Wełyczestwa 
wojska zaporożskiego Samuś Iwanowicz, hetman ukraiński. Datum w 
taborze pod Białącerkwią, die 7-ma septembris, 1702 r. T y t u ł :  
Mnie wielce miłościwym: panu Palladyuszowi, rotmistrzowi hetmań
skiemu, także panu Wałozunowi Eumiańskiemu, panu Stefanowi 
Byngaszowi Jampolskiemu, na Podniestrzu wszystkim miastom ogło- 
szając, łaskawym przyjaciołom, wielkim dobrodziejom, pilno oddać.

(Здѣсь находится слѣдующее приыѣчаиіе: <Z oryginału ruskiego sam fideliter 
przetłumaczyłem, a  oryginał JW . panu kasztelanowi krakowskiemu oddany. J . Szum- 
laóski, episcop Lwowski).»

Сообщено членомъ—сотрудникомъ Коммиссги, Г. Перльштей-
номъ.

CLI.

□нсыю полковника Семена Палѣя къ ротмистру Палладію, о томъ, 
чтобы онъ спѣшилъ соединиться съ Палѣемъ, котораго жители приднѣ- 
стрянскіе признали своимъ покровителемъ. 1702. Сентября 7. (?)

Mości panie rotmistrzu Palladij, moj wielce życzliwy przyjacielu! 
Dobre zdrowie waszmości przesyłam od papa Boga, a przy tem 
mojem braterskiem zaleceniu, proszę, ponieważ o to włość wasza po- 
dniestrzańska suplikowali do nas, abyśmy im byli za patrona, więc



waszmości bratersko proszę, abyś waszmość z naszym Lukganem, znaj* 
dującym się w Raszkowie, przybywali do nas. Wiadomości, jeśli będą 
jakie u was, prędko dawajcie mi znać. О со у powtórnie waszmości 
upraszając, zostawam życzliwym przyjacielem у teraz. Waszmości 
wszystkiego dobrego życzliwy przyjaciel, Semen Palej, pułkownik 
Jego Cesarskiego Wieliczestwa wojska zaporożskoho.

(Здѣсь находится слѣдующее примѣчаніе: «Z oryginału ruskiego sam fideliter 
przetłumaczyłem, a oryginał JW . panu kasztelanowi krakowskiemu oddany. J .  Szum- 
lański, episcop Lwowski.)»

Сообщено ч,іеномъ—сотрудником Еоммиссіи, V. Перльштей-
номъ.

C L I I .

Универсалъ подкоморін подольскаго, Ивана—Мартына Богуша, къ 
дворянамъ воеводства Подольскаго, созывающий ихъ на поголовное опол- 
ченіе противъ возставшихъ крестіянъ и козаковъ, истребаяющихъ 
шлахту въ воеводствѣ Подольскоыъ. 1702. Сентября 9.

Sabbato in crastino festi natiyitatis beatissimae virginis Mariae, 
anno Domini milesimo septingentesimo secundo.

Ad officium et acta presentia, castrensia, capitanealia, camenecen- 
sia Podolise, personaliter veniens genertsus Stanislaus Michalski, 
obtulit officio praesenti et ad acticandum porresit litteras ипіѵег- 
sales a magnifico Bogusz, succamerario Podolise, ad incolas inclyti 
palatinatus ejusdem, de actu et data ejus, inferius expressis, tenoris 
talis: Jan Marcin z Ziemlic Bogusz, podkomorzy województwa po
dolskiego, jaśnie oświeconym, jaśnie wielmożnym, wielmożnym ich* 
mościom panom obywatelom województwa podolskiego, moim wielce 
mości panom i braci, przy zaleceniu powolności mojej braterskiej, 
do wiadomości donoszę: iż, ledwie co wytchnąwszy po tak ciężkiej ture
ckiej wojnie, gdzie mało co się deserta krajuw naszych obaczyły (sic),



alić nowa buntującego się hultajstwa i kozactwa następuie tirannis 
i tak saevit okrutnie, że ani szlachcie, ani gubernatorom, ani panom 
nie borgując, w pień ścinają, plebs cum nobilitate periit. Tych wia
domości rozumiem, że moim wielce mości panom dostało się słyszeć, 
a drugim ichmościom już i cierpieć. Więc, ex munero officii mei, 
(ile in absentia jaśnie wielmożnych ich mościów panów senatorów, 
primatum w województwie trzymających) wydaję ten uniwersał, per 
amorem DEI et patrise, upraszając ichmościów moich wielce miłoś
ciwych panów, aby, zabiegając tantae effrenatae licentise chłopstwa 
tego, wsiadali waszmość miłościwi panowie na koń i kupili się pod 
Eamieniec na dzień piętnasty miesiąca września; ichmość zaś pa
nowie powiatu latyczewskiego, pod Latyczów, na tenże dzień pomie- 
niony stawali, do których ichmościow osobny uniwersał wydaję i 
sam, osobą moją, lubo słabym będąc, adesse zechcę, uźyczy-li Bog 
zdrowia. Co intime zaleciwszy, przy pieczęci, ręką własną podpisuje. 
Datum w Janowie, die septima mensis septembris, anno Domini mile- 
simo septingentesimo secundo. Łocus sigilli illjus usitati, in caera ru
bra expressi: J. Marcin Bogusz z Ziemlic, podkomorzy podolski, 
maau propria.

Книга наменецъ-подолъская гродская, записовая и поточная, 
Л* 3956, годь 1702; листъ 241.

CLIII.

Жалоба луцкаго гродскаго писаря, Лаврентія Пепловскаго, на у -  
правляющаго мѣстечкомъ Зинковомъ, дворянина Франциска Бережанскаго, 
о томъ, что зинковскіе крестіяне напали на село Пепловскаго, Маліевцы, 
и, называясь козаками ІІалія и Самуся, произносили угрозы, требовали 
контрибуціи и оскорбили управляющего, дворянина Михаила Ходоров- 
скаго. 1702. Сентября 13.

Feria quarta post festnm Nativitatis beatissimae Virginis Ma- 
riae ргохіша, anno Domini 1702.

Inducenda erat hoc loco protestatio generosi Sigismundi Po- 
rudzki, nomine magnifici Laurentii de Pepłowo Pepłowski, tribuni et



notarii castrensis luceoriensis, bonorum ѵіііае Maliowce, in palati- 
natu Podoliae, terra praesenti Camenecensi existentium, haeredis, in 
et contra generosum Franciscum, sive alterjus cuj usvis nominis, Bere- 

oppidi Zinków gubernatorem, tum laboriosos: Joannem Suto* 
rem, Stanislaum Chorąży, Petrum Turczyn, Leszko, Andream, ejus- 
dem oppidi subditos, ratione per ipsos, tempore praesenti, in republi- 
ca turbulento, feria ąuarta, ante festum beatissimae Virginis Mariae 
ргохіте praeteritum ргохіта, bona ѵіііае Maliowce ejusdem magnifi- 
ci protestantis yiolenta mauu tumultuarie superaggressionis, promul- 
gando sese pałam cosacos et commilitones Palei et Samusia; ibidem 
ezistentes, contributiones certae ąuantitatis summae constitutae velle 
extorsionis, pleno ore contra persouam coujugis generosi Micbaelis Cho
dorowski, administratoris bonorum dictorum Malejowce, vociferando et 
contumeliaudo, in haec yerba: «daj nam taka a taka gorzałki, bo tu 
będziemy z tobą cuda robili, poznasz kozaków Samusiowych! po
wiedz nam gdzie masz żyda koniecznie, bo z tobą chatę wywrócimy.» 
Tandem, dum superadvenisset generosus Michael Chodorowski, ad
ministrator bonorum praedictorum, eosdem yellet compescere atąue 
per ministerialem et nobiles aresto innodare, tum et debitam justi- 
tiam, super eosdem yiolentos, bonorum terrestrium superagres- 
sos, expostulare, ejusdem denegationis, nec officiosum arestum 
impositum acceptationis, imo subditos eosdem suprafatus gene
rosus Bereżański, ad mala agenda fomentationis, pałam pro- 
mulgando:» jako przyjedzie Chodorowski, to mu kijmi na moście daj
cie*; subditum, alias parobka, cum binis coetricibus (sic) inservien- 
tibus, ad se receptionis, yerbis iudecentibus calumniationis, dishonora- 
tionis, contemptuationis, aliarumąue laesionum illationis facta. Cujus, 
latior copia dari debuit. Yerum, ąuoniam intra triduum, ut juris et 
moris est, ad acticaudum non est porrecta, idcirco, de diligentia gene
rosi notarii loci praesentis in suscipiendo, negligentia vero partis 
protestantis in porrigendo, manifestatum est.

Книга «аменецъ-подольская гродская, записовая и поточная 
№ 3956, годъ 1702', листъ 260 на оборотѣ.



Объявленіе житомирскаго стольника, Реміяна Сурина, о томъ, что 
онъ, по причинѣ козацкаго возстанія, не могъ отправиться, въ назначен
ный срокъ, въ Топорискую волость, для принятія, бѣжавшихъ туда, своихъ 
крестіянъ. 1702. Сентября 14.

Року тисеча семъсотъ второго, иесеца септембра четвертого 
вадцатого два.

На ураде кгродскомъ, въ месте его королевское милости ов- 
рудкомъ, передомною, Михаломъ Сингаевскимъ, намесвикомъ под- 
воеводства, реентомъ кгродскимъ енералу воеводства киевского и 
книгами яинешними, кгродскими, киевскими, comparens personaliter 
urodzony jego mość pan Bemian Suryn, stolnik żytomirski, swym 
i urodzonej jej mości paniej Zofiej Orzechowskiego Surynowej, stol- 
nikowej żytomirskiej, małżonki swej, imieniem, praecaveudo omni- 
modae integritati snae, świadczył i manifestował się o to, iż ich 
mość manifestantes, według dekretu sądu grodzkiego źytomirskiego, 
roku teraźniejszego, tysiąc siedmset wtórego, in junio ferowanego, 
gotowi byli poddanych swoich, na imie: Jaśka i Miska, ze wsi Oby- 
chodów, do majętności wielmożnego jego mości pana Nimirycża, 
wojewodzica kiiowskiego, włości Toporzyskiej, zbiegłych i tam bytem 
osiadłych, wydać sobie ze wszystkim nabytkiem ich, tymże dekre
tem nakazanych, odebrać i onych znowu do swojej maiętności, Oby- 
chodów, odszukać; ale że jeszcze ante terminum praefixum incursio 
i bunty kozackie powstali, i dotąd nie ustaią, dla których difficilis 
aditus w tamten kraj był, i odebrać tychto pomienionych podda
nych swoich cale nie można było; zaczym manifestans, ne videatur 
contra ѵепіге decreto i żeby ztąd szkody jakowej nie poniosł, iterum



atąue iterum manifestowawszy się, captato opportuno tempore, za 
uspokoieniem, Deo dante, buntów kozackich, wyszmianowanych pod
danych swoich odebrać deklarował i salyam meliorationem teraźniej
szej manifestatiej swojej, breviter napisanej, zostawiwszy, o przyię- 
cie jej do xiąg prosił, co i otrzymał, Remian Suryn, stolnik żyto- 
mirski.

Книга гродская, кіевская, записовая и поточная, № 23, годъ
1701—1702; листъ 812.

C L  V .

Тяжба между мѣщанами Каменецкими за подозрѣніе одного изъ 
нихъ въ сочувствіи козацкому движенію. 1702. Сентября 16-21.

Actum Cameneci Podoliae, 16 semptebris 1702.

Theodor Brodakiewicz, actor. Honaratus Stanislaus Szorbański, 
citatus.

Proponit actor: Że go pozwany podał przed JM. panem 
Malinowskim, jakoby actor miał mówić w cechu bednarskim, że pot. 
rzeba wyciąć xięży i Polaków. Petens puniri.

Citatus respondet. Żem nie udawał, tyłkom to słyszał 
od Pana Theodora, że jeden człowiek wymówił: «jak kozaki przy
stąpią, trzeba naprzód wyciąć;» ale nie wie kogo.

Judicium  praesens сіѵііѳ camenecense: mandat inąuisitio- 
nem in instanti. Tandem actor statuit testes, petens ехашіпагі.

1) Fam atus Stanislaus Skałatowicz recognovit: Sły
szałem od P. Brodakiewicza, gdyśmy się zgadali o kozakach, 
że mówił: «ba niewiem, kogo się tu bać, czy kozaków, czy Polaków? 
gdyżem słyszał, że jeden z Polaków mówił, że trzeba wprzód Ruś 
wyciąć». A gdym się pytał, ktoby to mówił? nie chciał odpowiedzieć.

2) W alenty Kopiński sic recognovit: Pan Brcdakie- 
wicz był u nas w cechu, gdyśmy się umawiali. Pan cechmistrz 
rzekł: «dajcie pokój, kozacy jak przyjdą, pogodzą nas». Na co pan' 
Brodakiewicz rzekł: <Pan Bóg go wie, kogo się bać, czy Polaków, 
czy kozaków? gdyżem słyszał od jednego przełożonego, że Polacy 
chcą Ruś wyciąć».



3) Casimirus Stanowicz recognovit; W cechu u nas 
pa№ Brodakiewicz mówił: «niewiem kogo się bać, czy Polaków czy 
kozaków? gdyżem słyszał od godnej osoby, że się Polacy na Rud 
buntują.»

Comprobayerunt per erectionem digitorum.—Datum ad ргохі-
mum,

19 Septembris.

Actor statuit testes, petens ехатіпагі.
Honoratus Andreas Pawlicz sic recognoTit: Od JM. 

Pana Malinowskiego słyszałem, który mi powiadał, że sto
larz Szorbański mówił przed nim, że Brodakiewicz mówił: «trzeba 
wprzód xięży i Polaków wyciąć*.

Basilius Chmielik: recognovit sicut primus testis.

21 Septembris.

Actor, inhaerendo inąuisitioni, petit ferridecretum.
Judicium  praesens сіѵііѳ Camenecense przeczytaw

szy inąuisitią, przez stronę powodową wywiedzioną, z której 
ponieważ się pokazuje, że pozwany actora niesłusznie udał, jakoby 
słowa, w propozyciej położone, miał mówić; od których słów mówie
nia świadkowie, natenczas w cechu będący, aktora ewinkują, dla 
tego nakazuje: aby stronę powodową, tu, publicznie na ratusżu, prze
prosił, więzienie zaraz zasiadł i ono przez tydzień odprawił, drzwi 
na ratusz, z drzewa miejskiego, naprawił, koszty aktorowi powrocił. 
Deklarując, że te słowa zadane aktora poczciwości, honorowi i sła
wie szkodzić nie mają; jeżeliby zaś więcej te słowa miał pozwany 
przed kim mówić, tedy od rzemiosła i od cechu ma odpadać.

Книга каменецъ-подоАьстго городоваго магистрата, № 4437, 
годъ 1700—1713; листы: 344 на оборотѣ, 345 на оборотѣ и 346.



Инструкція, данная дворянами воеводства Подольскаго посламъ, 
отправляемымъ къ гетману польному коронному. Дворяне просятъ 
помощи противъ козаковъ и возставшихъ крестіянъ, просятъ от
пустить жалованіе каменецкому гарнизону и его коменданту и сне
стись съ господаремъ Молдавскимъ игетманомъ, Мазепою, дабы они за
претили своимъ подчиненнымъ переходить въ ряды возставшихъ коза
ковъ. 1702. Сентября 20.

Feria tertia ante festum sanctae Catherinae, virginis et mar- 
tyris, anno Domini 1702.

Ad officium actaąue praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae, personaliter veniens generosus Thomas Skarźeński, vi- 
cesgerens officii praesentis, obtulit officio praesenti et ad acticandum por- 
rexit instructionem incolaram palatinatus Podoliae ad illustres et magni- 
ficos: castelanum cracoviensem, supremum ducem regni, atque palatinum 
bełzensem, campestrem ducem, data, manu generosi Josephi de Stru- 
miany in Muksza Dąbrowski, subdapiferi terrestris et notarii castrensis 
latyczoviensis, directoris confederationis palatiuatus ejusdem, propria 
subscriptam et sigillo usitato communitam, introcontentam, cujus te
nor seąuitur ejusmodi: Jnstrukcja ichmościom panom: Andrzejowi 
Wasilkowskiemu, porucznikowi, laudo publico województwa podolskie
go ordynowanemu, towarzyszowi jaśnie wielmożnego jego mości pa
na wojewody lubelskiego, i Samuelowi Paplińskiemu, posłom do jaś
nie wielmożnego jego mości pana wojewody bełzkiego, hetmana pol
nego koronnego, za zjazdem rycerstwa, circa defensionem wojewódz
twa podolskiego, dana w Kamieńcu, die vigesima septembris, anno 
milesimo septingentesimo secundo: Najprzód ich mość panowie jaśnie
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wielmożnemu imci panu wojewodzie bełzkiemu, hetmanowi polnemu 
koronnemu, imieniem całego województwa naszego podziękują za 
wszelkie starania, prace i podjęte fatygi około dobra pospolitego i 
upraszać jego mości będą, aby eadem cura et sollicitudine raczył 
ingruentibus periculis ojczyzny zabiegać, doniosą i to ich mość pa
nowie posłowie, że województwo nasze, zostawszy uwolnione ab au- 
thore pacis a sagittą yolante, że, zamiast szczęśliwego pokoju, przez 
dwadzieścia dziewięć lat pożądanego, sub auspiciis najjaśniejszego 
króla jego mości Augusta wtórego, nam panującego, przywróconego, 
augustissimas dies spodziewaliśmy się,na ten czas in manifesto zo
stajemy periculo, gdy zuchwalne chłopstwo, dolose począwszy od 
Bogusławia, co dzień to bardziej in oppressionem kiwi szlacheckiej, 
per subjugationem miast i wsi, jednych przez szturm pobranych, 
drugich per foedus, wydarłszy z posłuszeństwa dziedzicom, w po- 
tęgę się i siłę fortunami naszemi utwierdzają i zmacniają i już 
pod sam Międzyboż zakraczają, przechwalając się ustawicznie, że, quid- 
quid yirium et armorum mają, pod Kamieniec obrócą; jakoż w oko
licy Kamieńca chłopstwo buntować się poczęło, któremu nieszczęściu 
że siły nasze, ani odpor dać, ani zabieżeć temu złemu nie mo
gą, upraszać będą imieniem całego województwa imci pana wo
jewodę bełzkiego, hetmana polnego koronnego, aby, jako custos 
et defensor limitum regni, raczył nas jaką porcją wojska i 
piechotą, secundum antiquam normam et ргахіт usitatam, suffraga- 
ri, ne jus detur sceleri in commune nefas. Upraszać będą ich mość 
panowie posłowie, aby w ordynansie dołożono ich mościom panom 
porucznikom, albo namiestnikom, chorągwiami do Kamieńca ordyno
wanym, ażeby znosili się z jego mością panem komendantem i z na
mi, oraz żeby forwachty odprawowali, dla informowania fortecy o 
nieprzyjacielu, do czego i województwo nasze dopomoże. Opowie
dzą i o tem ich mość panowie posłowie, żenie tylko przez samych 
chłopów swywolnych dzieją się województwu naszemu oppressje, ale 
i ludzie z strony wołoskiej i zadnieprskiej do tego się przykładają 
i są pomocą; upraszać tedy będą jego mości pana wojewody bełzkie
go, aby raczył, powagą swoją, list napisać z powagą do hospodara 
jego mości ziem mołdawskich, aby ejusmodi ausus raczył surowym 
ordynansem swoim compescere. O podobną interpozycją listową upra



szać będą ich mość panowie posłowie do imci pana Mazepy, hetmana 
wojsk zaporoźskich, ażeby nie doźwalał ludziom zadnieprskim na tę 
swywolną imprezę łączyć się, przez co by nie tylko u nas, ale w ca
łej rzeczypospolitej, dał okazją do zerwania przymierza. Przydadzą 1 
to ich mość panowie posłowie, że praesidentarii Kamieńca podolskie
go, przez niedyskrecje województw, do których repartycii należą, 
będąc niepłatni, ztąd niektórzy nago, bez lonungów, małoby, strzeż 
Boże czego, pomogli; upraszać tedy będą imci pana wojewody bełz- 
kiego, hetmana polnego koronnego, aby onych w świeżej raczył 
mieć pamięci, w osobliwym respekcie w obmyśleniu sustentamentów, 
ile kiedy o nich i komisarze jego królewskiej mości, pana naszego 
miłościwego, płacący na kompanji tegorocznej półtory ćwierci woj
sku wszystkiemu, o nich nie zapomnieli, aby potym całemu narodo
wi naszemu у rzeczypospolitej nie było to ignominiosum. Wniosą też 
instancją ich mość panowie posłowie, imieniem całego województwa 
.naszego, za imcią panem Koszkielem, generałem majorem, który la
ta swoje i fortunę swoją wszystką na usługach rzeczypospolitej i 
po dziś dzień i tu ad praesens, in praesidio tej fortecy, zostający, nie 
bez kosztu dni swoje traci sine ullo solatio ac respectu rzeczypos
politej, bez ktorego dalej nie może subsistere, aby go inter ceteros, 
bene meritóś, w swoim raczył mieć respekcie, i jaką pewną obmyś
lił sumińę. Cetera aćfivitati, dexteritati et prudentiae ich mościów 
panów posłów commituntur. Na któie wszystkie punkta praesentis 
instructiónis unanimes zezwoliwszy, do podpisania tejże wielmożnego 
imci pana dyrectora naszego uprosiliśmy. Dattum ut supra. Jozef z 
Strumian na Mukszy Dąbrowski, podstoli ziemski i pisarz grodzki 
latyczowski, dyrektor konfederacji koła rycerskiego województwa 
podolskiego. Locus sigilli illius usitati. Post cujus instructiónis ad acta 
officii praesentis ingrossationem, originale ejusdem idem offerens cir
ca acta officii praesentis reliąuit.

Книга каменецъ-подолъская, гродская, записовая и поточная, 
№ 3956,, годъ 1702', листъ 314 на оборотѣ.



Boku tysiącznego siedmsetnego wtorego, miesiąca septembris 
dwudziestego wtórego dnia.

Przed urzędem i actami niniejszemi, grodzkiemi, krzemienieckie- 
mi i przedemną, Bazylim Bieniaszewskim, namieśnikiem burgrabstwa 
krzemienieckiego, comparens personaliter urodzony jego mość pan 
Stanisław Podnieszeński, uniwersał, na pospolite ruszenie wydany, 
podał, tenoris seąuentis: Franciszek na Ledochowie i Krupej Ledu- 
cbowski, kasztelan i wodz województwa wołyńskiego. Jaśnie oświeco
nym, jaśnie wielmożnym, wielmożnym, moim wielce miłościwym pa
nom i braciej, przy zaleceniu zwykłej moiej propensiej, do wiadomości 
donoszę: ponieważ w państwach jego królewskiej mości (rebellia) sistit 
gradum i coraz, za codziennym przybyciem na swowolą hultajstwa do 
wodzów swoich: Samusia, hetmana, Iskry, pułkownika, Palienka i 
Sinicy, majora audet, ku nam, attakuiąc Białocerkiew, przybliża się, 
abyśmy tych nieprzyjaciół in visceribus województwa naszego nie oglą
dali, satiyo onego proyenire za granicą, ne subditorum nostrorum 
similis irrumpat insolentia, ruszywszy się od Dubna ku Zasławiu, 
wszystkich ich mościów panów i braci, których staropolska cnota, 
dzielność i męstwo, najbardziej szlachecka swoboda et securitas ca* 
rorum pignorum cogere, bardziej aniżeli moja reąuisitia, powinna, 
do spieszniejszego, na obronę całości swojej et gloriam nominis ich 
mościów panów, pospiechu, іпѵосо, nie tak rigorem poenarum, de 
expeditione bellica sancitum, ехропо, jako to, abyście waszmoście i 
fortun, i honorów, i samych, któremi sustentamur, wolności i praw



szlacheckich nie utracili, gdy nic pociesznego nam, na impreze w 
łasce Bożej idącym, ztamtąd nie przychodzi, praecustodio, proszę i, 
pro munere officii mei i imię szlacheckie, do jako najprędszego przy
bycia more, disciplina et obedientia militari, obliguie i ten ordynans 
po grodach wszystkich i parafiach publikować ad notitiam omnium 
zalecam i on ręką mą, przy pieczęci zwykłej, podpisuie. Dan w obo
zie pod Mołodawą, die yigesima secunda septembris, millesimo sep- 
tingentesimo secundo anno. U tej obiaty podpis ręki, przy pieczęci, 
w te słowa: Fraciszek Leduchowski, К. P. W. Wołyńskiego.

Книга гродская кременецкая, записовая, поточная и декрето- 
вая, № 1611, годъ 1702; листъ 1025.

Примѣчаніе: Тотъ-же универсалъ внесенъ въ книгу гродскую. луцкую, эаписовую 
4702-го года (№ 2238), на листѣ 4090 и въ книгу гродскую, владимірскую, 1702—  
4706 г, (№ 4078), на листѣ 309.

с ь ѵ і і і .

Универсалъ волынскаго кастеляна, Франциска Ледуховскаго, со- 
зывающій дворянъ волынскаго воеводства на поголовное ополченіе про- 
тивъ козаковъ и угрожающій военнымъ судомъ тѣмъ, которые не явят
ся. 1702. Октября 3.

Roku tysiącznego siedmsetnego wtórego, miesiąca octobris szó
stego dnia-

Przed urzędem i actami niniejszemi, grodzkiemi i przedemną, 
Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, stolnikiem drogickim, burgra- 
bią grodzkim krzemienieckim, comparens personaliter urodzony pan 
Gabriel Mignowski, dla zapisania do akt niniejszych, grodzkich, krze
mienieckich, uniwersał, od jaśnie wielmożnego jegomości pana Fran
ciszka na Leduchowie Leduchowskiego, kasztelana i wodza woje
wództwa wołyńskiego, na pospolite ruszenie wydany, per oblatam po
dał, prosząc mnie, urzędu, o przyięcie onego i do act wpisanie, któ
rego ia, urząd, affectationi annuendo, pomieniony uniwersał, ad acti- 
candum przymuiąc, czytałem, de tenore seąuenti: Franciszek na Le
duchowie i Krupie Leduchowski, kasztellan i wodz województwa 
wołyńskiego- Jaśnie oświeconym, jaśnie wiolmożnym, wielmożnym, 
moim miłościwym panom i braciej braterskie chęci i wenaratią za-



lececam. Kiedy bunt kozacki nie ustaje, owszem majus incremen- 
tum habet i od obsidiej białocerkiewskiej malignitas Samusia i in
nych jego odhaerentów nie superseduie, ale w ciężką angustią for
tece wprowadza, i iuż ad desperatos poddania się przywodzi casus, 
Iskra zaś ignotis viis na podiazd już od tygodnia poszedł, jako woje
wództwu naszemu kiiowskie województwo przez ich mościow panów 
posłów swoich i instructią szerzej explicuit i listy od commendanta 
białocerkiewskiego i innych w kole produxit; nieustająca tedy rebel- 
lium rabies i rzewliwa prawie ѵісіпогиш nostrorum expostulatio, a 
bardziej metus interni mali extemas wymusza na województwie sup- 
petias i już eo nomine są destinowani do ordy ich mość panowie po
słowie; zaś trzyniedzielna in campo martis zostaiących perseverantia, 
rigidiorem exposcit waszmość panów expectationem, ex quo włożona 
na mnie prowidentia, abym po trzecie wydać kazał convocatorias. E t in 
absentes ab opere belli et tardo passu advenientes sąd jest uchwalony. 
Zaczym pro munere officii mei, et domesticarum liminum aby prze
stronniejszy czas był obronie, nim pora wojenna nastanie, upraszam, 
abyście waszmość panowie; dalej czasu nad jeden tydzień nie pocią
gając, pod Zasławiem stawili się, alias, po wyściu tygodnia, sąd nazna
czony iurisdictionem extendet i, jeżeli amor boni publici et imminen- 
tia pericula prędkiego ściągnienia się waszmość panom nie wyper- 
swaduie, vigor poenarum, prawami opisany, sporniejszy niech uczyni 
compuls; praestolatur waszmość panów intra praemissum spatium 
województwo. A uchwałę teraźniejszą i praesentes po grodach acti- 
kować należy. Et in majus momentum, przy pieczęci, ręką własną, 
w obozie pod Zdobicą, die tertia octobris, anno millesimo septingen- 
tesimo secundo, podpisuie się. U tej. obiaty uniwersału podpis ręki temi 
jest wyrażony słowy: Franciszek Leduchowski, К. P. województwa wo
łyńskiego, manu propria- Któraże to oblata uniwersału tu, za podaniem i 
prozbą wyszrzeczonego podawającego, a za moim urzędowym przyję
ciem, wszystka, z początku aż do końca, de verbo ad verbum, do xiąg 
niniejszych, grodzkich, krzemienieckich jest ingrossowana.

Кнша гродская кременецкая, записовая, поточная и декрето- 
вая, № 1611, годъ 1702\ листъ 1039.

Примѣчаніе: Тотъ-же универсалъ внесенъ въ книгу гродскую, луцкую, записовую, 
1702-го года (№ 2238) на листѣ 1119.



Boku tysiąc siedmset wtorego, miesiąca oktobra jedynastego
dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuckim, 
przedemną, Adamem Niemirowsktm, namiesnikiem burgrabstwa zam
ku łuckiego у xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, personali
ter comparens urodzony jegomość pan Jozepb Błotnicki, dla zapisa
nia do xiąg niniejszych, grodzkich, łuckich, podał per oblatam de- 
nunciatią, od jaśnie wielmożnego jegomości pana kasztelana wołhyń- 
skiego, do ichmościow panćw obywatelów województwa wołyńskiego 
wydaną, z podpisem ręki tegoż jaśnie wielmożnego jegomości pana 
kasztelana wołyńskiego, w rzeczy pewney, w tey denunciaciey niźey 
wyrażoney, wydaną, o czym ta denunciacia szyrzey a dostateczniey 
w sobie obmawia, prosząc mnie, urzędu, o przyjęcie onej у do xiąg 
niniejszych wpisanie, którą ja, urząd, ad acticandum przyjmując, 
czytałem у tymi do xiąg niniejszych, grodzkich, łuckich iest insero- 
wana słowy: Franciszek na Ledochowie у Krupie Ledochowski, kasz
telan у wodz województwa wołyńskiego. Jaśnie oświeceni, jaśnie 
wielmożni, wielmożni, moi wielce mości panowie у bracia! Gdy wyuz
dana rebellia kozacka nec desistere ab inceptis couatur, ani woje
wództwo nasze, bez uczynienia jakiego takiego insolenciey kozackiey 
wstrentu, a przynamniey postrachu, na termin odroczony, in loco 
cansiliorum solito, w Łucku, die decima sexta presentis przypadają
cy, w naleźytey wszystkich waszmościów panów frequentiey seymi-



kować nie może, lubośmy, exigente necessitate, ex personis et facul- 
tatibus na pospolitym reszeniu comparere у środki ratowania się 
brać powinni, jako wyprawa icbmościów panów posłów do ordy suf- 
ficiens viaticnm potrzebnie, i inne okoliczności presenti rerum statu 
należytey reąuirunt obrady, przeto, z powiności urzędu mego, diem 
decimam sextam mensis presentis waszeciom, moim wielce mościwym 
panom, przypominam y, abyście celeriori cursu ad agenda fortia, 
jako determinatum, w obozie pod Zasławiem, pod starą laską consi- 
liorum przybyli, upraszam; ninieyszą zaś denuneiatią, actis publicis 
ingrossandam, ręką własną, w obozie pod Ostrogiem, octava octobris, 
anno millesimo septingentesimo secundo, podpisuję. U tey denuntiaciey, 
per oblatam podaney, przy pieczęci pokojowey przyciśnioney, podpis 
ręka jaśnie wielmożnego jegomości pana kasztelana wołyńskiego w 
te słowa: Franciszek Leduchowski, kasztelan у pułkownik wojewódz
twa wołyńskiego. Któraź to denunciatia, per oblatam podana, za 
podaniem у prozbą wyszmianowaney osoby podawaiącey, a za mo
im urzędowym przyjęciem, wszystka, z poczontku aż do samego koń
ca, de yerbo ad yerbum, do xiąg niniejszych, grodzkich, łuckich jest 
ingrosowaua.

Книга луцкая, гродская, записовая, М 2238, годъ 1702; листъ 
1124.

L  СХ.

Рѣшеніе военнаго суда воеводства волынскаго, по дѣлу подчашія 
венденскаго, Данінла Братковскаго, обвиненнаго въ участіи въ козацкомъ 
возстаніи. Судъ откладываетъ окончательное рѣшеніе дѣла и дозволяетъ 
обвиненному представить въ свое оправданіе свидетелей, а также прика- 
зываетъ арестовать войта межирицкаго, Григорія Коссовича, объ участіи 
котораго въ дѣлѣ возстанія найдены указанія. 1702. Октября 17.

Anno eodem (1702), dnia 17 miesiąca octobris, w obozie pod 
Zieleńcami.

Między iustygatorem sądowym, jego mością panem Andrzejem 
Kłodnickim, aktorem, personaliter, a jegomością panem Danielem



Bratkowskim, podczaszycem (sic) wędyńslcim, pozwanym i pdd wartą 
będącym, personaliter. Sąd niniejszy wojskowy, controversji: skargi 
strony instygatora i justifikatii obwinionego, wysłuchawszy, ponieważ 
imć pan Bratkowski, pozwany, ratione complicitatis wznieconej se- 
dyciej kozackiej, depreliensus in reditu, w drodze od Palija z Ukrai
ny, convinctus, ante omnia (do excypowania) ad libera confessata, 
judicialiter deponenda, przystompił; z wysłuchanych których, dobro
wolnie przez pozwanego deponowanych, confessat, dla skuteczniej
szego prawdy dojścia, in objecto facto, potrzebną bydź sprawie tej 
uznawa inąuisitią, do wywiedzenia której, sąd (beneficium) in instan- 
ti pozwanemu, przez świadków, na regestrze od pozwanego podanych, 
których sąd przez instygatora sądowego stawić deklaruje, pozwa
la. Po wywiedzionej inquisitii której, albo na sąd, do dalszego w 
sprawie tej postempku, termin zawity zachowuje, na ktury to ter
min, per causam statuitionis, instygator sądowy przypozwać Hreho- 
rego Kossowicza, wójta Międzyrzyckiego, w sprawie tejże connotią 
(sic), jako ex confessatis patuit, mającego, powinien będzie.

Книга протоколовъ декретовыхъ луцкаго гродЫаю суда, годъ 
1699—1741, № 3085-, лиспа 487.

C L X I .

Объявленіе отъ кастеляна волынскаго, начальника поголовнаго 
ополчепія воеводства волынскаго, Франциска Ледуховскаго, о томъ, что 
онъ учреждаетъ въ лагерѣ военный судъ и что члены этого суда испол
нили уже законную присягу. 1702, Октября 18.

Franciszek na . Leduchowie Leduchowski, kasztellan i pułkow
nik województwa wołyńskiego. Jako, stosując się in toto do prawa 
pospolitego, constitucii anni 1621, za uniwersałami, albo raczej wi
ciami najjaśnieszego króla jego mości, pana naszego miłościwe
go, województwo nasze wołyńskie pospolitym ruszeniem, ochoczo 
zdrowie i fortuny swoje za dostojeństwo majestatu jego‘królew
skiej mości niosąc, wyszło było przeciwko wojskom króla szwedz
kiego ku Krakowu, wszędy punctualiter tego prawa, de expeditione 
generali bellica, przestrzegając, tak gdy ztamtąd, dla-nagle wzniećo-
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nogo w wojewodzwie kijowskim rebelii wiarołomnego kozactwa in- 
cendium, które, strzeż Boże, pozorem swoim prędko ѵісіпіат woje
wództwa naszego dosiągać by mogło, wrócić się, z opowiedżią przed 
stanami rzeczypospolitej, pod Sandomirz zgromadzonemi, i dobrotliwą, 
króla jego mości, pana naszego miłościwego, dyspensą, ad tuonda prop- 
ria, musiało; i już szczęśliwie, ad restinguendum wojewodstwom tutej
szym fatalem ignem własną krwią buntowników, pod Zasławiem viri- 
tim stanęło: ztąd, indefesso cursu, na sukurs pogranicznej fortecy 
Ukraińskiej, postąpić zamyśla: aby, przy łasce Bożej, tak liczno wojsko 
bez należytego nie zostało disciplinae militaris porządku, i każdy nale
żytą odnosił sprawiedliwość, tudzież aby rygor uchwały koła rycerskie
go, pod Zdołbycą napisanej contra negligentes et absentes ab expedi- 
tione bellica, przy tak nagłej województwa uaszcgo potrzebie, do exc- 
cutii przywiedziony bydź mógł, jurizdikcią moją sądową, jako pułkow
nik, reassumując, sam przysięgę super justum judicandum, w obecności 
całego województwa, pospolitem ruszeniem tu, pod Zasław, zgromadzo
nego, za wysłuchaniem przysięgi tejże wielmożnego imci pana Andrzeja 
naLeduchowie Leduchowskiego, podstolego wołyńskiego, podstaroście
go grodzkiego krzemienieckiego, wykonawszy, tejże - przysięgi ich moś
ciów panów sędziów, w kole pod Zdołbycą lando publico obranych, su
per justum judicandum, wykonanie odebrałem, potem instygatora do 
tychże sądów swych wojskowych eipeditionis bcllicae, urodzonego Iend- 
rzeja Kłodzińskiego, naznaczywszy, jemuź, super praestanda judicio 
fidelitate omni in administrando officio instigatoriatus, rozkazałem, 
który już in facie mei et totius judicii, super officio instigatoriatus, za 
wydaniem sobie roty jurameutu przez woźnego generała, szlachetnego 
Olesija Litowskiego, juramentum fidelitatis wykonał. Woźnemu gera- 
rałowi temuż reassumowaną jurisdictią naszę sądową, i publikować 
z ich mość pany sędziami, i sprawy do sądu z regestru przywołać 
rozkazałem; że zaś czas ku wieczorowi zbliżał się i na wieczór ruszać 
się ztąd, z pod Zasławia, przychodziło, przeto ja, pułkownik, z icli- 
mośeiami pany sędziami też sądy do dnia jutrzejszego odwołać roz
kazałem. Działo się w obozie pod Zasławiem, dnia 18-go miesiąca 
oktobra, roku 1702. F . Leduchowski m. p.

Кнта протоколовъ декретовыхъ луцкаго гродскаго суда, 1699—■ 
1741 года, № 3085, листъ 436.



Року тисечъного сеыъсотиого второго, месеца новемъбра се- 
мого дня.

Na urzędzie grodskim, w zamku jego królewskiej mośei wło
dzimierskim, przedemną, Thomaszem Pałuzkim, burgrabim zamku 
włodzimirskiego у xięgami niniejszemi, grodzkieini, starościóskiemi, 
comparens personaliter urodzony pan Jan Szymański, sługa jego 
mości pana Linczowskiego, komornika granicznego krzemienieckiego, 
innotescentic na sejmik wojewodstwa, od jaśnie wielmożnego jego 
mości pana Ledoehowskiego, kasztelana wołyńskiego, w rzeczy niże 
wyrażonej wydane, przy pieczęci, ręką pomienionego iego mości pa
na kasztelana wołyńskiego podpisane, dla wpisania do xiąg niniej
szych, per oblatam podał, tenoris talis: Franciszek na Ledochowie 
Ledochowski, kasztelan у pułkownik województwa wołyńskiego, przy 
zaleceniu powolności mojej: jaśnie oświeconym, jaśnie wielmożnym, 
wielmożnym dygnitarzom, urzędnikom, obywatelom у całemu rycer
stwu wojewodstwa wołyńskiego donoszę do wiadomości: ponieważ 
ex vi uchwały publicznej stanów rzeczypospolitej, pod Sędomirzem 
stałej i ferowanej, na terminie, tąż uchwałą naznaczonym, sejmik 
wojewodstwa naszego przypadły у zaczęty, dla kupienia się propter 
resistentiam buntom kozackim nie jest do skutku przywiedziony, у 
owszem, post soluta castra, do niedziel dwóch uchwałą wojewodstwa 
jest prorogowany i innotesccncyc, z wyrażeniem czasu у dnia, ną.ff 
do groduw wszystkich trzech powiatów przezemnie podane były,



są uchwalone; lubo tedy, już przy rozchodnim kołowaniu; dzień 
dwudziesty nowembra dla sejmikowania jest naznaczony у od wszystkich 
ich mościów panów obywatelów przytomnych acceptowany у stwier
dzony, jednak, aby satisfiatj laudo publico у tym bardziej każdemu 
innotescat, uchwalone innotescencye, ręką moję podpisane, do grodów 
wszystkich trzech powiatów odsyłam у dzień pomieuiony, dwudziesty 
nowembris auni praesentis, publicznym obradom w Łucku, in loco 
consiliorum, juxta mentera laudi, naznaczam у praefiguję; na co się 
у ręką moją przy pieczęci podpisuję. Działo się w obozie pod Za
stawieni, dnia wtórego nowembris, tysiąc siedmsetnego wtórego roku. 
U tej innotescencyej, przy pieczęci przyciśnionej, podpis ręki temi 
słowy: Ledochowski К. P. wojewodstwa wołyńskiego; która inno- 
tescencya, za podaniem wyszrzeczonej osoby podawająccj, a za moim 
urzędowym przyjęciem, do xiąg niniejszych jest wpisana.

Книш гродская оладимірстя, записовая, поточная и декрето- 
вая, № 1078, %одъ 1702—1706; листъ 326.

П рим ѣ чаніе: Т отъ-ж е уннверсалъ явдепъ въ книгу гродскую, луцкую, ааиисовую, 

Л® 2 2 3 8 , годъ 4702; листъ 1141.

С Ь Х ІІІ .

Уннверсалъ подстолія земскаго и писаря гродскаго Летнчевскаго,
іо с и ф э  Домбровскаго, къ дворянамъ воеводства ІІодвльскаго, сзывающій

\

ихъ на поголовное ополчсіііе противъ возсгавшихъ кресгіяігь. 1702. 
Ноября 11.

Feria tertia ап te festum sanctse Catheriuae virginis ct marty- 
ris ргохіта, anno Domini 1702.

Ad officium actaąue prsesentia, castrensia, capitanealia camenccensia 
Podoliae, personaliter veniens generosus Simcon Czuryłowicz, obtu- 
lit eidem officio et ad acticandum porrexit litteras universales, ab 
magnifieo Dombrowski, ad incolas palatinatus Podoliae directas, 
manu ejusąue subscriptas, tenoris ciusmodi: Jozef z Strumian na 
Mukszy Dombrowski, podstoli ziemski i pisarz grodzki latyczowski, 
wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,



osobliwie jednak jaśnie wielmożnym i wielmożnym imci panom urzęd
nikom, obywatelom województwa podolskiego, przy zaleceniu usług 
moich braterskich, do wiadomości donoszę: Ubolewać wprawdzie 
ikażdy syn ojczyzny na to musi, kiedy po odebraniu antemuralis 
regni, Kamieńca podolskiego, tudzież i fortun naszych, beata, alta 
spodziewało' się województwo tutejsze uti fruique pace, ac in pacifica 
bonorum suorum insedere possesione, aliści chłopstwa zuchwałość 
i kozackiej tyranji nie ustawa impreza, która, aby dalsza w tej 
zawziętości, per subsidium pospolitego ruszenia, uhamowana być 
mogła, stosując się oraz do uchwały sejmiku naszego, in absentia 
protunc wyższego urzędnika, potrzebie jednak teraźniejszej gwałtów* 
nej województwa naszego i fortun całości zabiegając, tym czasem, 
nim wojska kox*onne, przy manudukcji jaśnie wielmożnego wojewody 
bełzkiego, hetmana polnego koronnego, pospieszą, wydaję ten uni
wersał moj, aby, za ogłoszeniem i wiadomością jego, na dzień ośmnasty 
miesiąca teraźniejszego, wszyscy, nemine excepto, ktokolwiek być 
się mieni szlachcicem, nic nie uchybiając czasu naznaczonego, za 
wspólną zgodą tu na t en . czas przytomnych imci panów braci, 
osobiście stawali pod Kamieniec, tak z dóbr szlacheckich, dziedzicz
nych, królewskich, księżych, jako poczto w wyższych urzędników i dy- 
gnitarzów, cum omni aparatu bellico, zjeżdżali się, a to pod suro
wością praw koronnych, de expeditione bellica obostrzonych. Co, ażeby 
tym prędzej do wiadomości doszło, po miastach, miasteczkach i pa
rafiach ogłaszać i rozsyłać pilnie zalecam; na co się, dla tem więk
szej pewności, przy przyciśnieniu zwykłej pieczęci, ręką moją własną 
podpisuję. Działo się w Kamieńcu, dnia jedynastego miesiąca listo
pada, roku pańskiego tysiąc siedmset wtórego. Józef z Strumian na 
Mukszy Dombrowski, podstoli ziemski, pisarz grodzki latyczowski, 
pułkownik województwa podolskiego, rnanu propria. Łocus sigilli 
illjus usitati, in caera rubra expressi. Post cujus uuiversalis ad acta 
ingrossationem, originale restitutum et cancelaria ąuietata.

Книга каменецъ-подолъская, гродская, записовая и поточная, 
№ 3956, годъ 1702; листъ 310.



Духовное завѣщаніе, составленное нередъ казнію дворяниномъ Да- 
ншломъ Братковскимъ. Онъ распредѣляетъ между дѣтьми свое имущество, 
предписывая нмъ быть вѣрными Православной вѣрѣ, прощается съ се- 
мействомъ и друзьями, поручаетъ сыну: вознаградить обиду, которую 
завѣщатель нѣкогда нанесъ какому-то крестіанину, раздать деньги 
въ разпыя церкви, давать милостыню, устроить поминальные обѣды для 
нищихъ и т. п. 1702. Ноября 13.

Roku tysiąc siedmset siódmego, miesiąca jurni dwudziestego 
siodmego dnia.

Na urzędzie grodskiem, w zamku jego królewskiej mości łuc
kim, p zedemną, Mikołaiem Athanazym Hlebowiczem-Pierockim, 
namiesnikiem na ten czas burgrabstwa i zamku łuckiego i xięgami 
ninieyszymi, grodskiemi, łuckiemi comparens personaliter urodzona 
iey mość pani Bratkowska, wdowa, dla zapisania do xiąg ninieyszych 
podała per oblatam testament ostatniey woley nieboszczyka, zeszłego 
niegdy, imć pana Daniela Bratkowskiego, podczaszego wędeńskiego, 
z podpisem ręki tegoż imci pana podczaszego wędeńskiego i przyja
cielskimi, o czym ten testament, w rzeczach spisany, szyrzey w sobie 
obmawia i temi do xiąg ninieyszych iest wpisany słowy: W imie Oyca, 
i Syna, i Świętego Duclia amen. Ja, proch, popioł Stworzyciela 
moiego, tego Zbawiciela mego biorę sobie na sąd straszliwy za praw
dziwego świadka, że nie dla żadnych buntów, które on sam wie, 
że się w sercu moim nie naydowały, lecz dla rzewności domu Boga 
moiego, dla zaszczytu Prawosławja świętego śmierć odbierać muszę, 
proszę maiestatu jego świętego, aby przyioł w ręce ducha moiego, 
prosząc i Matki Przenayświętszey jego, dla której cudów świętych



pułkonowskich (sic), w Kiiowic na świat wydaiąc (sic), jako u jego mości 
pana hetmana zadnicprowskiego bydź musiałem, aby chciał ratować du
szę moią'i tycii wszystkich świętych, których dotknołem piórem moim, 
a wzywam na pomoc, aby chcieli przy mękach i przy śmierci moicj 
stauąć i mnie wsparli i duszę moią przy śmierci; takową, tedy duszę 
moię grzeszną, w ręce Boga moiego, a ciało moie, jako ziemie do 
ziemi oddawani, które ma być pochowane przez synów moich, osob
liwie starszego, na miescu świętym, w cerkwie brackiey łuckiey; i 
zaraz naypierwiey sumki trzydziestu talerow bitych i dwóch, przy 
synie moim starszym w gotowiznie będącey, dwieście szesnaście zło
tych, bez tych dwóch talerow: naprzód trzydzieście złotych długów 
oddać temuż bractwu łuckiemu; potym drugie złotych trzydzieście; 
jeśli żadnego krewnego chłop ten w Pełhach nie ma, u którego szkapę 
pograbić kazałem w zaroślach—będąc w Malinie oddawałem one, ale 

' wziąć nie chcieli,—czego syn moy starszy doyzrzeć powinien będzie, 
jeśli krewni będą, to krewnym oddać, a jeśli nie będą, to na też 
mieysce] święte, do czesnoho Chresta, za duszę jego na połtora so- 
rokousta ten syn moy oddać powinien; także z tychże pieniędzy na 
też mieysce święte na dwa sorokousty za dusze moię; także do 
mieysca świętego Zaborowskiego na sorokoust złotych dwadzieście, 
Jako i na mieysce święte do Poczaiowa złotych dwadzieście; jako i 
na mieysce święte Panny Najświętszej Po krowy świętej w Łucku, 
także na sorokoust złotych dwadzieście; do chramu świętego Micha
ła, w Łucku będącego, na puł sorokousta złotych dziesięć; dwa
dzieścia złotych na dnehowięstwo, na obiad przy pogrzebie dla ubo
gich, ponieważ niema komu obiadu gotować, tedy żeby tenże syn moj 
przy pogrzebie złotych dziesięcioro dał; zostaie się złotych sześćdzie
siąt ieden, zostawuię dziewczętom moim na potrzebę zimową, jako 
i u imć pana stolnika, wuia ich, złotych dwadzieścia i cztery, aby 
jego mość j ednej oddał złotych dwanaście, drugiej złotych dwanaście, 
lubo zbożem na wikt. Synów los moich tak disponuię: ponieważ 
syn moj starszy wydał mi złotyeh siedmset sześdziesiąt z tysiąca 
złotych, a syn młodszy z drugiego tysiąca, zaczym starszemu bratu 
swemu, według pomiarkowania przyiacielskiego, zostawiwszy przy 
sobie złotych sto na panią Pasiewiczową i Pasiewicza, drugie sto 
złotych, co będzie należało, ostatek aby oddał bratu swemu starsze-



mu. Dziewczęta moie tak disponuię: są u oyca Samuela, starszego 
bratstwa lwowskiego, membrany źydow lwowskich ua dziesięć set 
złotych, i więcej może się naleść z prowizją,. Z tejże summy m - 
przod pięćset złotych starszej dziewczynie moiej względem posagu, 
sto złotych na pościałkę, sto złotych na rożne potrzeby, jako na 
poszycie sukienki komkowej, kuntusika i inne, day Bożo prętko, 
na wesele. Tysiąc złotych polskich na kahale łuckim—jest membran 
i exequucia od króla jego mości u tegoż oyca Samuela banieiej od 
lat dziesięcin; szukać w Lucku, wyiąć, z tym jechać do imci pana 
podskarbiego; wiem, jeżeli nie wszystkie summę, przynajmniej ten 
tysiąc złotych do owjrch pięciuset złotych, które na srodopoście 
rzymskie przez lwowskiego żyda oddać są powinne; tak tedy sukna 
na dwa kuntusiki ciemnozielone dziewczętom moim, starszej wprzód 
pokrajawszy; i rysie moie na podszywe tejże daję starszej, (może 
się ostać i młodszej Kamili i na co potrzebnieyszego). Hatłas młod
szej do zrostu. Czeladnikowi temu, co ze mną ieździł do Kiiowa— 
stuczkę płutna moskiewskiego; drugie stuczkę tegoż płutna moskiew
skiego -  dziewczynie młodszej, trzecią Jstuczkę tegoż płutna -starszej 
dziewczynie; dziewczętom, wnukom moim, daje stuczkę tegoż płutna 
Synu memu starszemu tego konia, co mam od niego; synowi młod
szemu drugiego konia z klaczą; synowi memu starszemu kuntusz 
ciemnozielony; synowi memu młodszemu połtory stuczki kitaiu mos
kiewskiego; synowi memu starszemn pułtory stuczki także kitaiu 
moskiewskiego; synowi młodszemu kuntusz cynamonowy.—Przystępuję 
do summy, na kahale łuckim będącei, na której pułtora tysiąca. 
Dziewczynie moiej młodszej sto złotych na pościałkę zapisuie, jako 
jest dawny zapis od lat dwóch z donacją na to zapisany, oryginał 
donaciej, jako i wszystkie prawa, odszukać. (Starszej), jeśli pan Bog 
pobłogosławi mieć prętko przyiaciela, żeby tę młodszę przy sobie 
trzymała. Jeżeli te pułtora tysiąca z kahała łuckiego byłyby odszu
kane, tedy syn moj starszy powinien dać na zastaw żydom lwowskim 
na prowiziej, żeby z tej prowiziej na potrzebę było tej dziewczynie. 
Jego mość pauu Bolmszewiczowi, synowcowi raoiemu, już ostatni 
oddaię ukłon, prosząc bardzo, aby z synem moim starszym byli 
exequutorami testamentu tego, który imci panu Bohuszewiczowi i sy
nowi memu starszemu prawie w ręce oddaię; disposicie moie, żeby



jak najprędzej one ratowali, to jest duszę moię.—Temuż imci paun 
synowcowi memu, aby dalej był łaskaw na dziecie moię, dokąd da 
pan Bóg, jako mam nadzieię prętko w Bogn moim, tej starszej przyja
ciela, połtory stuczki tegoż kitaiu moskiewskiego offiaruię, a puł
tory stuezki imci panu Bobrykiewiczowi, zięciowi memu, ofiaruię, 
prosząc, aby wiódł człowieka do cureczki moiej; wszakże naznaczy
łem dwieście złotych. Synów i curki moie napominam, aby się tej 
wiary trzymali, dla której ja umiram, ieśli clicą mit błogosławię- 
stwo Boskie; przystępuię na ostatek do miłej małżąk umiej, którą, 
ze łzami pożegnawszy, ze wszystkich zapisów, nawet i z tych pięciu
set złotych, które mi pan Zotowicz, zięć iej, za moie szkody, iż 
summa moia, cztery tysiące, czekaiąc takiejże summy iej, daremnie 
leżała, jako o tym process prawny u imci pana Bzowskiego świad
czy, ze wszystkiego tedy, od mała do wiela, małżąkę.moię miłę 1 
dziatki jej tą ostatnią wolą moią kwituję i wiecznie wyzwalam; 
tęż miłę małżąkę moię przez miłosierdzie Boże upraszam, aby tej 
sierocie, dziewczynie moiej starszej, te sukienkę oddała'; pokoj wiecz
ny ze mną na sąd straszliwy zachowa. Zostaie się dwieście i kilka
dziesiąt złotych u żydów lwowskich, które syn moj starszy, jako i 
drugie i pierwsze, na środopoście rzymskie odszukawszy, złotych 
piędziesiąt na koszt sobie odebrawszy, te dwieście złotych, naradziw
szy się z małżąką moią, gdzieby na jakie miejsce sto złotych 
rozdać-na sorokousty? Syn moj, odebrawszy czterdzieście złotych, na 
Wołyń zawieść dla tych biednych sirot moich i znowu dwadzieścia 
ponawiam, co czyni złotych sześćdziesiąt, a ostatek, złotych czter
dzieście, ma oddać miłej małżącę moiej, żeby obiad jeden i drugi 
za duszę moią ubogim sprawiła, także ustawicznie ubogim dawała. 
Amen. Dla lepszej wagi tę ostatnią wolą ręką moią podpisuie. 
Ich mości panów przyiacioł do podpisu uprosiłem. W Łucku, w 
więzieniu, dnia trzynastego Nowembra, tysiącznego siedmsetnego 
drugiego. Przypomniałem sobie: cztery tysiące xiąźek cdyciej moiej 
i nadto sto jeszcze, w Krakowie u Cezarego będących, na którem 
winien temuż panu Cezaremu dwieście tynfów; te xiążlci małżące 
moiej leguię, jako zechce, może się zgodzić z tym panem Cezarym. 
Szabla młodszemu synowi. U tego testamentu, per oblatam podanego 
podpisy rąk temi słowy: Daniel Bratkowski, podczaszy Wędeński.
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Przy tym będący przyjaciel, za prośbą jego mości pana Bratkow
skiego, podczaszego wędeńskiego, podpisuie się. Jan Wacław Bobri- 
kiewicz. Jako proszony przyiaciel, podpisuie się na tym testamencie 
Daniel z Brach. Hulewicz-Perekalski, który że to testament, per 
oblatam podany, za podaniem i prośbą wyszmianowanej osoby po- 
dawaiącej, a za moim urzędowym przyięciem, do xiąg niniejszych, 
grodzkich, łuckich jest inserowany.

Книга гродская, луцкая, записовая, М 2243, годъ 1707; 
листъ 234.

C L X V .

Постановленіе сеймика воеводства Волынскаго, по которому опре- 
дѣлено: собрать противъ козаковъ ополченіе изъ всего воеводства, по 
одному солдату (шляхтичу или иностранцу) изъ каждмхъ 30 дымовъ; 
устроить сборъ податей; предоставить волынскому кастеляну право со
зывать на. поголовное ополченіе дворянъ и предать военному суду Да- 
ніила Братковскаго; отправить пословъ для испрошенія помощи противъ 
козаковъ къ гетманамъ и къ воеводствамъ: Русскому, Бслзскому и Люб
линскому и къ землѣ Холмской. 1702. Ноября 20.

Boku tysiąc siedmset wtorego, miesiąca nowembris dwudzieste
go siodmego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego lcrólewskey mości łuc
kim, przedemną, Adamem Niemirowskin), namiesnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i siągami ninieyszemi, grodzkiemi, łuckiemi, com- 
parens personaliter wielmożny jego mość pan Gabryel z Linczów 
Linczowski, komornik graniczny krzemieniecki, marszałek koła ry
cerskiego woiewództwa wołyńskiego, dla wpisania do xiąg ninieyszych, 
grodzkich, łuckich, te laudum, przez jego mościow panów obywate- 
lów woiewodstwa wołyńskiego in loco solito consultationum unani- 
miter postanowione i umowione, z podpisem ręki swoiej własney, per 
oblatam podał, prosząc mnie, urzędu, aby do akt przyięte у wpi
sane było, a tak ja, one ad acticandum przymuiąc, czytałem i temi 
iest inserowane słowy: My: rady, dygnitarze, urzędnicy, xiążęta i



całe rycerstwo woiewódstwa wołyńskiego, vigore uchwały, na przesz
łym seymiku, die vigesima septima mensis septembris, roku teraź
niejszego, tysiąc siedmset wtorego stałey i do dnia dzisiejszego, za 
powszechną zgodą, to iest do dnia dwudziestego nowembris prorogo- 
wanej, ad locum solitum consiliorum, do Łucka, zebrawszy się, wprzód 
Panu Bogu zastępów podzienkowawszy, że in hac calamitate oyczyz- 
ny naszey zdrowo o całości oney consulere pozwala, takową in tui- 
tionem oney, pro praesenti statu, laudo publico, uchwaliliśmy i posta
nowili obradą: Ponieważ serpit et crescit in dies rebellia w Ukrainie 
kozacka, i już granic woiewodztwa naszego sięga i tyka się, prospi- 
ciendo woięwodztwu naszemu, krajom i fortunom naszym, securitatem, 
wyprawę z dymów woiewodztwa naszego takową stanowiemy: aby 
tak jaśnie wielmożni ich mość panowie senatorowie, xiążęta, urzęd- 
nicy, dygnitarze i wszyscy obywatele, bracia woiewodztwa naszego, 
nemine excepto, ze trzydziestu dymów, kożdy dym za jeden rachuiąc 
ab ultima ąuietationę podatkow wypłaconych, konnego jednego żoł
nierza, z należytym rysztunkieai woiennym, na ochronę krajów na
szych wyprawili, cum ea cautella, aby z pańskich włości, nie chło
pi prości, którzy perfidi in reali opinione zostaią, kozacy albo wo- 
łosza, którzy, ехетріо non uno, poszedszy in partes adversas, już 
się pokazali fidefragi, ani tak, jako pod Sędomirz i na teraznieyszą 
expedycią woiewództwa naszego barziey castris inepta multitudo, choć 
to w należytey proporcyey dobr jaśnie wielmożnych ich mościów oświe
conych senatorów i urzędników woiewództwa naszego wystawieni 
byli, kędy z osob swoich, nullo discrimine sublato, ich mość pano
wie obywatele woiewodztwa naszego piersi swoie i zdrowie in aleam 
fati stanowili; ale ludzi szlachtę sine nota et suspitione in alteram 
partem, strzeż Boże, proditionis i na których się woiewodztwo bes- 
piecznie utwierdzić może, albo ludzi cudzoziemskiego zaciągu pod 
officercm, sine nota będącym, stawili. Do teyże wyprawy xięża ich 
mość ex beneficiis suis, probostw i plebanii tenebuntur, duchowne 
dobra utriusque ritus: byskupstwa, episkopie, archymandrye i wszy
stkie zakonne dobra, także wdowy -z dymów swoich, sposobem wyżey 
wyrażonym, pomienionoy uchwale czynić zadosić maią; żydzi, karai
mi, po miastach tak królewskich, ziemskich, jako i duchownych 
mleszkaiący, teyże wyprawie z dymów swoich subesse maią modo



quo snpra. Ichmość zaś bracia nasi, którzy quantitatem dymów 
trzydziestu nie maią et possibilitątem dymów złączenia się z sąsia
dami ad numerum trzydziestu mieć nie mogą, tenentur et obligantur 
laudo praesenti z kożdego dymu po złotych siedmiu płacić i na ter
min, niżey wyrażony, prorogationis pieniądze przywozić. Którą to 
wyprawę ze trzydziestu dymów, jak konną tak pieniężną, ze wszy
stką gotowością, tak jako do obozu z mieysca tego isć maią, sta
nowić powinni na tymże terminie prorogationis. Ichmościów panów 
rotmistrzów bene possessiouatos, pomiarkowawszy quantitatem ludzi, 
obierzemy; ieżeliby zaś pro tuitione krajów naszych to subsidium 
nic wystarczało, a ochrony silniejszey i sił większych potrzeba było, 
dajemy potestatem i upraszamy, aby jaśnie wielmożny jegomość, pan 
kasztelan wołyński, jako pułkownik woiewództwa naszego, uniwer
sały do grodów wydał, z naznaczeniem miejsca do sciągnienia się i 
skupienia viritim, gdzie i ich mość bracia nasi, którzy dymów swo
ich nie maiąr ale lub po wsiach królewskich i duchownych siedzą, 
albo gruntów używaią, viritim comparere powinni i jego mości panu 
pułkownikowi opowiedzić się maią; co wypełnić mamy sub paenis, 
de expeditione bellica sancitis. Upatruiąc dalsze sccuritatem woie- 
wodzstwa naszego, że siły nasze, sine adminiculo jaśnie wielmożnych 
ich mościów panów hetmanów, którzy nietylko sunt custodes legum, 
ale i granic ex muncre zasłużonych urzędów swoich i władzę maią 
woysk jego królewskiey mości i rzcczypospolitey, ex stipendiis woie- 
wodztw zociągnionycb, obejść się nie mogą; upraszamy pro praesenti 
statu wielmożnych ich mościów panów posłów ex gremio nostri: 
Wawrzyńca na Pepłowic i Taykurach Pepłowskiego, woyskiego ziem
skiego i pisarza grodzkiego łuckiego i Andrzeia z Korezmina na 
1’urwanczu Porwanieckiego, miecznika wendeńskiego, cum titulo et 
forma legationis, jako instrukcia od woiewodztwa naszego przez 
wielmożnego jego mości pana marszała koła naszego dana będzie. 
Nadto jeszcze, aby się nie zdało woiewództwo nasze nihil intentatum 
relinqucrc, które nazwać się może jam praeda furentium, primoque 
castro nieprzyiacielskicy zawziętości szuka w chrzcściańslcich i życz
liwych atfektach woiewództw pograuicznych parem zclum, i dla te
go wielmożnych jego mościów panów posłów, którzy publicam i już 
zbliżaiącą, strzeż Boże, na woiewództwo te uieszczęsliwości calami-



tatem wyrażą et in comtounem succursum provolabunt, do którey fun- 
kciey do prześwietnych woiewodztw: woiewodztwa Russkiego—wiel
możnych ich mościów panów: Jana Władysława na Wyszenkach Ochot
nickiego, podstolego żytomierskiego i Stefana Jeruzalskiego, 'pod- 
stolego podlaskiego; do woiewodztwa Bełskiego—wielmożnych ich 
mościów panów: pana Kazimierza Hryszkiewieza, strażnika mińskie
go у Pawła Maykowskiego; do Lubelskiego—wielmożnych ich moś
ciów panów: Konstantego na Iwaniczach Iwanickiego, cześnika no
wogrodzkiego, sędziego grodzkiego włodzimirskiego i Piotra Pepłów- 
skicgo; do ziemi Chełmskiej—wielmożnych ichmościow panów: Sa
muela Janiszewskiego, łowczego podlaskiego, i Marcyana Stępkow
skiego, uprosiliśmy. Ostrzegaiąc in securitatem publicam wszelkie 
seditiones, woiewodztwo nasze, jako pograniczne, non vano nomine 
to uczyniło, że jego mości pana Daniela Bratkowskiego, podczaszego 
wendeńskiego, zostaiąc jeszcze in castris, proventum i przeieżdżaią- 
cego z correspondencyą, maiącą correalitatem do buntów, zaścignąć 
mogło, у z pewnych dowodów, przy nim nalezionych, do Lucka, dla 
dostatecznej swey z obozu odesłało investigaciey; za rzecz słuszną 
ma u siebie, aby go jaśnie wielmożny jego mość pan kasztelan wo
łyński i pułkownik woiewódstwa naszego, cum adminiculo ich moś
ciów panów sędziów, w obozie per laudum obranych, instantanee 
tu, investigatis według słuszności documentis, osądził. Retentores 
cujuscunąue exactionis, z miast i wsiów podatki zatrzymane, żad- 
ncmi nie składaiąc się ехссрсіаші, wypłacone sine cunctatione, in 
docursu czasu do przyszłego seymiku, cum triplici pensione et pae- 
nis, a ichmość panowie contrahentes i exactores odbierać quam ce- 
lerrimc, sub pąenis legibus regni dcscriptis, maią i na przyszły 
prorogowany seymik wielmożnemu jego mości panu chorążemu wo
łyńskiemu, komissarzowi woiewództwa naszego, comportare powinni; 
desideria zaś wszystkie jako i supliki do przyszłego terminu proro- 
gatiouis, osobliwie uchwalenie podatków zasłużonemu żołnirzowi na 
zasługi zatrzymane, odkładamy, i obradę nasze teraźniejsze do dnia 
ósmego jauuarii, w roku, da Bóg przyszłym, tysiąc siedmset trzecim, 
pod laską tegoż.jego mości paua marszałka, proroguicmy. Na listy 
zaś wszystkie, do koła naszego przysłane, respous, według deltla- 
racicy woiewództwa naszego, dać temuż jego mości panu marszał



kowi zlecamy. Którą to uchwałę naszą jego mości panu marszałko
wi koła naszego podpisać у do akt podać zleciliśmy. Działo się w 
Łucku, in loco consiliorum solito, dnia dwudziestego 'nowembris, 
roku tysiąc siedmset wtorego. U tego laudum, per oblatam poda
nego, podpis ręki w te słowa: Gabryel z Linczów Linczowski, ko
mornik graniczny krzemieniecki, marszałek koła rycerskiego woie- 
wodztwa wołyńskiego. Któreż to laudum, per oblatam podane, za 
podaniem у prośbą wyszmianowaney osoby podawaiącey, a za moim' 
urzędowym przyjęciem wszystkie, z początku aż do końca, słowo w 
słowo, do akt ninieyszych iest wpisane.

Енига луцкая, гродская, записовая, № 2238, годъ 1702] 
листъ 1159.

СЬХѴІ.

Постаповлепія конФедерацін дворянъ Летичевскаго уѣзда, содержа
ния выборы чиновниковъ и ыѣры предиринлтыя для подавлеиія крестіян- 
скаго возстапія. 1702. Ноября 20.

Feria tertia ante festum sanctac Cathcrinae virginis et martiris 
ргохіта, anno Domini 1702.

Ad officium actaque"praesentia, castrensia, capitanealia, carae- 
necensia Podoliae, personaliter veniens nobilis Simon Czuryłowicz, 
obtulit officio praesenti et ad acticandum porrexit confederatio- 
nem palatinatus Podoliae et districtus Laticzoviensis, contra peri- 
cula a cosacis et rebellibus rei publicae imminentia, atque tot nobi- 
lium palatinatus ejusdem subscriptam, introcontentam, cujus tenor 
sequitur talis: Konfederacia nobilitatis województwa Podolskiego, 
powiatu Latyczowskiego, w Kamieńcu, die dwodziestego novembris, 
anno milesimo septingentesimo secundo. My: rady, dygnitarze, urzę
dnicy i całe rycerstwo woiewodztwa Podolskiego, powiatu Latyczow
skiego, ponieważ każdemu jawnie wiadome są in circumferencia 
województwa podolskiego pericula, fortec niektórych zabrania, ludzi 
zniszczenia; gwałtowne buntów kozackich najazdy in dies szerzą



się, tedy my huio mało obviando, idąc torem przodków naszych, 
takową między sobą postanawiamy subskrypcią: Naprzód przy wierze 
świętej et immunitatibus ecclesiasticis i dostojeństwie najjaśniejszego 
Augusta wtórego, pana naszego miłościwego, przy prawach, wolnoś
ciach' naszych i koserwaciej naszej statecznie stawać będziemy; któ
rej to koskryptiej naszej, in absentia protunc wyższego urzędnika, 
za dyrektora imci pana Józefa z Strumian na Mukszy Dombrow- 
skiego, podstolego i pisarza grodzkiego latyczowskiego, do którego 
to, ponieważ sine judicio et consilio obejść się rycerstwo nie może, 
prosiliśmy, ich mościów panów, za sędziów i kosyljarzów: jego mości 
pana Jakóba Wołodyjowskiego, miecznika latyczowskiego, jego mości 
pana Karola Maksymiliana Kruzera, miecznika żydaczewskiego, irncj 
pana Jakuba Dubrawskiego, cześnika dobrzyńskiego, imci pana To
masza Skarżyńskiego, wicesgerenta grodzkiego kamienieckiego, bez 
których ich mościów sędziów i konsyljarzów imć pan dyrektor koła 
naszego rycerskiego consulere et judicare nie powinien; absentes zaś 
ich mościow panów braci naszych objurgamus per amorem patriae 
et conseryationem legum, aby do tak pobożnej naszej konskrypcji 
przybywali. A że rycerstwo całe województwa naszego, ob defectum 
wojska kwrarcianego, za zgodą wszystkich nas braci, tu, w Kamieńcu 
lokowane, tedy obieramy imci pana Michała z Rycht Humieckiego, 
podczaszego trembowelskiego, za regimentarza na ten czas rycerstwa 
naszego. Za posłów do jaśnie wielmożnych ich mościów panów het
manów uprosiliśmy imci pana Andrzeja Wasilkowskiego, porucznika 
województwa naszego i imci pana Samuela Paplińskiego, którym to 
instrukcją, quam speciali stylo, ręką swoią podpisawszy, odda; którzy 
to ich mość panowie posłowie nasi, z jak najprętszą relacją po
wracać do nas powinni i onych obligujemy, conservando onym grati- 
tudinem in pectoribus nostris, ichmościom zaś braci, którzy dotąd 
nie popisywali się, ostrzegamy, aby, sub rigore in anteriori laudo, 
jako i którzy poczty swoje popisywali, a teraz nie stawili, za wy
daniem sobie uniwersałów, interposito, reassumując oiaz et consti- 
tutiones, de expeditione bellica, anni milesimi sexcentesimi vigesimi 
primi, aby spólniecum absentibus popisu, jako najprędzej, za ordynan- 
sem wydanym ichmościow panów rotmistrzów, albo na tenczas ko
mendę mających, stawali, A żeśmy uprosili za strażnika wojewodz-



twa naszego imci pana Stanisława Szydłowskiego, któremu poczty 
pańskie dajemy pod komendę, obowiązując imci pana fide bona, 
honore et conscientia, aby należycie uwiadamiać nas zechciał, co
kolwiek by zaś się pokazało buntowników w dobrach naszych, lub 
królewskich, duchownych, senatorskich i szlacheckich, takowych, 
sub quocunque gradu zostających, według prawa pospolitego, opi
sanego, ichmościom panom oficerom województwa naszego dajemy w 
moc, obligujemy, aby gdziekolwiekby takowy człowiek excessivus znaj
dował się, sine ullo respectu, bez żadnych dylacji, na gardło karany 
był, i żaden z ichmościow, gdziekolwiekby w czyich dobrach znaj
dował się taki buntownik, nie może mieć sobie pro violentia, i ow
szem dopomodz takowego exequi. Co wszyscy fide bona, honore et 
conscientia strzymać sobie deklarujemy; a którykolwiek sprzeci
wiający by się był tej naszej konskrypcji, pro hoste województwa 
naszego censeudus est. Co dla lepszej wiary, z podpisami rąk na
szych, koła rycerskiego, do akt tutejszych grodzkich, imieniem pub
licznym imci panu dyrektorowi podać zleciliśmy. Datum ut supra, w 
Kamieńcu. Józef z Strumian na Mukszy Dąbrowski, podstoli ziem

sk i i pisarz grodzki latyczowski, dyrektor spisku braterskiego koła 
rycerskiego woiewodztwa podolskiego, manu propria. Michał Hu- 
miecki, podczaszy trembowelski, pułkownik województwa podolskiego. 
Thomasz Skarzeński, wicesgerent grodzki kamieniecki, manu propria. 
Jakób Wołodyowski, miecznik latyczowski. Franciszek Michał Wa
silkowski, manu propria. Stefan Komarkowski, manu propria. Józef 
na Smarźewie Smarżewski, manu propria. Michał Alesander z Że
lechowa Wrzeszcz L., W. Wojciech z Bojar Bojarski. Michał Sa
muel Masłowski. Benedykt Stebłowski. Mikołaj Podfilipski. Jan 
Antoni z Strumian Dąbrowski, chorąży woiewodztwa podolskiego, 
yicesgerens grodzki latyczewski, manu propria. Dominik Siekierzyń- 
ski. Stanisław Szydłowski, Seweryn Parsźnicki. Wojciech Kuchar
ski. Antoni Lanckoroński, cześnik bracławski. Jakub Dubrawski, 
cześnik dobrzyński, manu propria. Karol Maksymiljan Kruzer, miecz
nik żydaczewski, kapitan artylerji koronnej, burgrabia kamieniecki, 
manu propria. Marcin Kruzer, manu propria. Wojciech Zawadzki. 
Wacław Paweł de Miłkowiec Miłkowski, manu propria. Kazimierz 
Gardliński, manu propria. Dominik Bilski, manu propria. Mikołaj



Orchowski. Paweł Sierowiski. Jerzy Mirecki, mann propria. Paweł 
Odyski. Alexander Charzewski. Józef Czekanowski. Post, cujus con- 
federationis ad acta officii praesentis ingrossationem, originale ejusdem 
idem oflferens circa acta officii praesentis reliąuit.

Кнта гродская каменецъ-подольская, записовая и поточная, 
№ 3956, годъ 1702; листъ 310 на оборотѣ.

ОЬХѴІІ.

Жалоба дворяні»: Мошковскихъ, Бовсуновскнхъ, Васьковскихъ, Пн- 
шинскихъ и другихъ на онруцкаго старосту, Франциска Потоцкаго, и 
на ловчего брацлавскаго, Бенедикта Жабокрицкаго, о томъ, что, когда 
истцы отправились въ онолченіе воеводства кіевскаго, то Потоцкііі и 
ЖабокрицкіГі напали съ вооруженными людьми на ихъ жилища, род- 
ственниковъ ихъ изранили и имущество пограбили. 1702. Ноября 21,

Roku tysiąc siedmset wtórego, miesiąca novembris dwudzies
tego pierwszego dnia.

Pi’zed urzędem i aktami niniejszemi, grodzkienń, Krzemieniec- 
kiemi i przedemną, Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, burgrabią 
grodzkim Krzemienieckim, personaliter comparertes urodzeni ich 
mość panowie: Nikodem Mosżkowski i Stephan Waśkowski, swym 
i drugich braci, sąsiad swych, imieniem, ich mościow panów: Mosz- 
kowskich, Bowsunowskich, Waśkowskich, Paszyńskich i wszystkich 
okolicy, wsi Moszkowskich, Bowsunowskich, województwa Kiiowskiego 
obywatelów, imieniem, prae via manifestatione pi-zeciwko urzędom 
grodzkim: Kiiowskiemu, Żytomickiemu i Owruckiemu o nieprzyięcie 
do akt niżej pomienionej protestacięj w wielkiej krzywdzie i nie
znośnej swej oppressiej, przeciwko wielmożnym ich mościom panom: 
Franciszkowi na Potoku Potockiemu, staroście Owruckiemu i Bene
dyktowi na Źabokrzykach Żabokrzyckiemu, łowczemu Bracławskicmu, 
pryncypałom, i urodzonemu, quorumvis nominis, Borkowskiemu,
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sługom uczciwym: Brotkiewiczowi, Strelcowi, Ostapowi Wołoszynowi 
i inszym wszystkim, różnego stanu i kondycicj ludziom, strzelcom, 
kozakom, z Wielednik, Norzyńska i Bondarów zprowadzonym, liczbą, 
osób plus minus dwieście przenoszącym, samymże wielmożnym 
pryncypałom z imion i przezwisk lepiej wiadomym, niżej opisanych 
yiolencii pomocnikom i exekutorom skarżyli się i protestowali o to i 
takowym sposobem: iż pomieniony iego mość pan starosta Owrucki, 
nie kontentuiąc się in antecessum tak wielą i na dobra i osoby pro- 
testuiących i na braci szlachty, stante lite, najazdami, gwałtami, 
rabunkami, zabójstwy, wsi i domów popaleniem, ludzi postrzelaniem, 
pozabiianiem kijmi, kańczukami, biciem, więzieniem i inszemi, w 
szerszych protestaciach opisanemi, wiolentiami popełnionemi i powtó- 
rzonemi, teraz jeszcze do ostatniego prześladowania, wyniszczenia i, 
chcąc przez tak ciężkie zubożenie odiąć sposób windykaciej praw i 
oppressiej swoich, nie respektuiąc na prawo pospolite, które każ
demu szlachcicowi dobr i osób opisało i obwarowało securitatem, 
które, nie tylko stante lite, ale i nigdy yiolenta attentare nie każe, 
co większa sub tempus expeditionis bellicae, w roku teraźniejszym, 
tysiącznym siedmsetnym wtórym, czasu niedawno przeszłego, dnia 
miesiąca augusta dwudziestego, gdy protestujący i ich wszystkie 
bracia, niżej opisanych okolicy Moszkowskich i Bowsunowskich 
obywatele, za wiciami jego królewskiej mości, równo z drugiemi ich 
mościami panami, województwa Kiiowskiego obywatelami, publica securi- 
tate freti, w pole pospolitym ruszeniem wyszli, na ten czas przerze- 
czony wielmożny jego mość pan starosta Owrucki, zniosszy się i 
namówiwszy z jego mością panem Żabokrzyckim, łowczym bracław- 
skim, wyżej przerzeczonych sług swoich z strzelcami i kozakami, 
liczbą osób plus minus dwieście przenoszącemi, z różną strzelbą i 
orenżem, do boju należytym, na okolicę protestujących Moszkowskich 
i Bowsunowskich nasłali i subordynowali, którzy, gwałtownie na 
pomienione wsi najechawszy, cokolwiek mogli zastać ludzi oboiej 
płci, okrutnie zbili, zkaleczyli i postrzelali; a osobliwie urodzonego 
jego mości pana Trochima Duchowsidego laetaliter w głowę postrze
lono, że extra spem życia zostaie, domy szlacheckie zrabowali, konie, 
bydło, wozy, fanty, zboża, wszelakie naczynia gospodarskie i, cokol
wiek mogło się użytecznego znaleść, poodbiiałszy spichlerze, komory,



w nich że zamknione (rzeczy) pozabierali i jedne do maiętności Wieled- 
nik, wielmożnego jego mości pana starosty Owruckiego, drugie do maięt- 
ności Norzyńska jego mości pana łowczego Bracławskiego zaprowa
dzili. Przez które tak ciężkie zrabowanie i nieprzyjacielskim sposo
bem zrujnowanie, na złotych polskich dwadzieścia tysięcy ponieśli, 
czego inąuisitią dochodzić gotowi, na ostatek publicznie na zdrowie i 
substancii resztę diffidatie i zasadzki po rożnych szlakach i drogach 
czvni% i dotychczas czynić nie przestaią., o które to yiolentie, na
jazdy, gwałty, zabójstwa, rabunki i diffidatie, tak in antecessum, 
jako i teraz popełnione, i winy prawne, za takowe ausus opisane, 
tudzież szkody, ztąd pochodzące, jako o stawienie sług, strzelców i 
kozaków, wyżej uamienionych, pro sumendis z osób ich paenis legum, 
offiaruiąc ich i drugich braci swoich każdego sądu prawem czynić 
i dochodzić, tę swoią solenną zanoszą protestatią, salva ejus corri- 
gendi, augendi vel in alia forma conscribendi, si opus juris fuerit, 
sobie i braci swoim praecustodita facultat j, imieniem protestuiących, 
pisać nie umiejących, podpisuie się. Jerzy Boguszewski m. p.

Книга гродская, кременецкая, записовая, поточная и декре- 
товая, Л? 1611, годъ 1702\ листъ 530 на оборотѣ.

СЬХѴІІІ.

Рѣшоніе военного суда, установленная въ воеводствѣ волынскомъ, 
по дѣлу дворянина Братковскаго, обвиненная въ участіи въ козацкомъ 
возсганіи. Судъ восѵшыіі опредѣляетъ подвергнуть Братковскаго пыткѣ, 
для получснія отъ него болѣс подробныхъ ноказапій. 1702. Ноября 22.

Anno eodem (1702), dnia 22 nowembra, w mieście jego kró
lewskiej mości, Łucku.

Continuatio sprawy imć pana Bratkowskiego.

Między urodzonym jego inością panem Andrzejem Kłodnickim, 
instygatorem sądowym, aktorem, personaliter; a jego mością panem 
Bratkowskim, pod wartą będącym, także personaliter. Sąd wojskowy



dalszej skargi strony instygującej, przy skryptach, listach i inszych 
dowodach, także justificatiej obwinionego wysłuchawszy i one dobrze 
ze wszystkich okoliczności uważywszy, lubo urodzony Bratkowski, 
obwiniony, abusus beneficio pozwolonej sobie inquisitii, etiam judicia- 
liter totus compelatus (sic), onej wywodzić nie chciał; i stąd manifestae 
complicitatis ad perduellionero cosaticam esse reus arguitur, per li
bera confessata przyznaje się, źe w Kijowie i po różnych miejscach, 
u Palija, gdzie i Samuś był w Chwastowie, bywszy, teraz powrócił, 
i tak z suppliki, za religją graecodisunicką, jako skryptów i listów t 
ręką obwinionego pisanych, a przy nim, gdy go wojska naszego 
przednia straż, chcącego, fieto habitu, declinare obóz nasz, imać 
kazała, znalezionych, patet, źe motivum, ąuaerendae vindictae naw
róconej religii greckiej, za łaską Bożą do jedności kościoła świętego 
i protectiej graeeodisnnitae religionis, do Ukrainy jeźdźił i, ztąd re- 
diens, clam populum et plebem cosaticam, zawsze in fide erga rein-
publicam nutantem, in ca pita  Palija i Samusia; bardziej ut prte-
sumitur, i do tak ciężkiej przeciwko całej rzecnypospolitej sedyciej, 
szukając, commiseratiej nad religią swoją, niby przez Polaków, co 
się nigdy najdować nie może, oppressa, siła ognia przydał; prze
cież, aby ' tem jawniej tak wielkiej niezboźności obwinionego po
kazała się actia i, jeżeli kto więcej .w ten zapamientały wchodził 
uczynek, odkryło się, potrzebną być corporalną uznawa inąuisitją, 
przez esecutora publicznego, w obecności pisarza i przysiężnych 
miejskich, na którą pozwanego, do sądu miejskiego, w obecności 
urodzonego instygatora sądowego, in instanti odsyła.

Книга протоколовъ дскретоаызп луикаго іродснаю суда, 1699— 
1741 года, Л? 3085; лиат 442 на оборотѣ.



Универсалъ короннаго подкоморія, гра+а Юрія-Доминика Любо- 
мирскаго кг дворянамъ во.шнскаго воеводства. Любомирскій объявляетъ, 
что опъ готовь содѣйствовать дворянамъ въ усмиреніи козаковъ и нри- 
глашастъ ихъ собраться въ лагеръ подъ Полоішое. 1702. Ноября 22.

Roku tysiąc siedmsęt w to r ego, miesiąca nowembris dwudzies
tego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiey mości łuc
kim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i xięgami ninieyszemi, grodzkiemi, łuckiemi, perso- 
naliter comparens urodzony jego mość pan Zygmunt Bnicki, dla za- 
pisauia do xiąg ninieyszych, grodzkich, łuckich, podał per oblatam 
uniwersał od jaśnie wielmożnego jego mości pana Jerzego Dominika 
hrabi na Wiszniczu у Jarosławiu Lubomirskiego, podkomorzego ko
ronnego, olsztyńskiego, kazimirskiego, barskiego etc. starosty, do 
ich mościów panów obywatelów woiewodztwa wołyńskiego, w spra
wie pewney, w tymże uniwersale wyrażoney, wydany. O czym ten 
uniwersał szyrzey a dostateczniey w sobie obmawia у temi do xiąg 
ninieyszych jest pisany słowy: Jerzy Dominik, hrabia na Wiszniczu 
у Jarosławiu Lubomirski, podkomorzy koronny, olsztyński, kazimir- 
ski, barski etc starosta, ich mościom panom у braciey życzliwe usłu
gi zaleciwszy, tę moię wyrażam ochotę: iż lubo w tamtym kraju, 
kędy szwedzkie grasuią woyska, miałem okazią bawienia się dla 
ochrony nad rujnowanych przez nieprzyjaciela dobr moich, kiedy tu 
jednak kozackie szerzą się bunty у cale nie ustaią, pospieszyłem 
wespuł z wielmożnym jego mością panem starostą Sądeckim, abyś
my służyli waszmościom panom у ten kray zdrowiem у fortuną



naszą zasłaniali; ponieważ tedy o conservacią zdrowia fortun wasz- 
inościow panów idzie, ogłaszam tę w nas ochotę, iż waszmościora 
panom służyć usilnie będziemy, tylko wzaiemnie upraszamy у obli
gujemy, abyście waszmość panowie, wrodzoney staropolskiey zażywszy 
rezoluciey, wespuł z nami zdrowia, substancie swoie zasłaniali i 
chłopskim nie dopuszczali szyrzyć się swywolom; kto tedy honor ko
cha, szlachecką conśerwuie wolność i wojenną ma ochotę, uniżenie 
upraszam, abyście waszmość panowie у bracia pod Połonne do nas 
kupić i gromadzić się raczyli. Tak się o utrzymaniu zdrowia i fortun 
naszych, Pana Boga wziąwszy na pomoc, szczerze radzić i myśleć o 
sobie będziemy, do czego invituiąc waszinościow panów, powolność 
usług moich oświadczam. Datt w Zasławiu, die vigcsima secunda 
novembris, roku tysiąc siedmset wtórego. U tego uniwersału, przy 
pieczęci przyciśnioney, podpis ręki tymi słowy: Lubomirski, podko
morzy koronny, ktoryże to uniwersał, per oblatam podany, za po
daniem у proźbą wysz mianowanego jego mości podawaiącego, a za 
moim urzędowym przyięciem, do xiąg ninicyszych łuckich iest iu- 
grosowany.

Knuia луцкая, гродская, записовая, № 2238, годъ 1702] 
листъ 1165.

C L  X X .

РЬшеніе военнаго суда, по которому приговариваются кт> пыткѣ 
крестіяпе изъ ыѣстечка Деревичь, обвиненные въ намѣреніи принять 
участіе въ козацкомъ возстаиіи. 1702. Ноября 22,

Anno eodem 1702. Dnia 22 Nowembra, w mieście iego kró
lewskiej mości, Lucku.

Między tymże urodzonym instygatorem sądowym, aktorem, a 
roboczymi: Iwanem, Stachem Kamióskim, Hryckiem Mielnikiem, 
Wasilem Podróżnym, Iwanem Wołoszynem, Kościom Dziechciarzem, 
Semenem Brzezniczenkiem, Kościem, poddanemi z miasteczka Dere- 
wicz, jaśnie wielmożnego jego mości pana podkomorzego koronnego, 
w więzieniu będącemi, a do sądu przyprawodzonymi, także personaliter.



Sąd wojskowy, controwersii i justificatii stron wysłuchawszy, 
i one dobrze zważywszy, ponieważ incarcerati, na dobrowolne con- 
fessita i depozycią roboczego Iwana, przez którą incusat tychże 
obwinionych, że się umawiali, gdy wojsko nasze pod Wiszniopolem 
stało, za przybliżeniem się kozaków, do nich puść, i z nimi żydów 
i polaków ścinać, per omnia negant, incusando tegoż roboczego Iwa
na, że on, z nienawiści o pobicie siebie przez Mielnika, te napaść 
wlecze; przeto, zawiesiwszy finalną sprawy decyzią, potrzebną bydź 
uznawa corporalną comparytią z tym że roboczym Iwanem przez 
exccutora publiczego, etiam admoto igne, in instanti; wynajduie i 
tegoż roboczego Iwana do sądu miejskiego łuckiego odsyła.

Книга протоколом декретовыхъ луцкаго гродскаго суда, 
1699—1741 года, № 3085; листъ 443.

сьххі.
Цозовъ, требуіощій въ военный судъ воеводства волынскаго дво~ 

рлнъ: Григорія Дидковскаго и Ивана Езерскаго, вслѣдствіе жалобы на 
нихъ купцовъ изъ м1;стечка Полоннаго: Евреевъ, Марка Іовелевича и
Мошка Шлёмовича о томъ, что когда евреи эти бѣжали во время козацкаго 
возстанія, то они наняли Дидковскаго и Езерскаго, бывшихъ тогда въ 
ополчснін волынскаго воеводства, проводить ихъ обозъ; но Дидковскій и 
Езерскій завели ихъ на ложный путь, въ лѣсъ, и гамъ ограбили. 1702. 
Ноября 2 і.

Roku tysiąc siedmset trzeciego, miesiąca januarii trzynastego
dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości, prze- 
demną, Adamem Niemirowskini, namiesnikiem burgrabstwa zamku 
łuckiego, i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, stano wszy 
oczewiście woźny generał województwa Wołyńskiego i innych, szla
chetny Adam Walawski, który, in vim suae ѵегае ac fidelis relatio- 
nis, pałam, publice, libere ac per expraessum in haec recognovit 
verba: iż on roku niedawno przeszłego, tysiąc siedmset wtórego, dnia 
piętnastego decembris, pozew wojskowy, pod tytułem jaśnie wiel-

m



możnego jego mości pana Franciszka na Lednchowie Leduchowskiego, 
kasztelana Wołk у ńsk iego, pułkownika województwa Wołhyńskiego, 
tenoris seąuentis: Franciszek na Leduchowie Leduchowski, kaszte
lan Wołyński, pułkownik wojsk województwa Wołyńskiego, ręką 
swą. Urodzonym ich mościom panom: Marcianowi Czarneckiemu w 
Rusiulu i jego mości panu Jezierskiemu w Kołpytem mieszkaiącym, 
quos opus statuitionis inculpatorum officit, Janowi, albo innego imie
nia, Jezierskiemu, we wsi Okorsku, przy rodzicielu i krewnych 
mieszkającemu, Hrehoremu, sive alius nominis, Dydkowskiemu, w 
Rusiulu, maiętności jego mości pana Marciana Czarneckiego mieszka
jącemu i innym pryncypałom niżej mianowanego uczynku, po imio
nach i przezwiskach samymże pryncypałom lepiej wiadomym, a we 
wsi Kołpytym mieszkającemu, jego mości panu Jezierskiemu, wspom
nianego jego mości pana Jezierskiego, pryncypała, synowca swego, 
ad espeditionem bellicam wyprawuiącemu i zaś tegoż synowca cum 
praeda u siebie trzymającemu, pozwanym, z osoby, ze wszystkich 
generaliter dóbr waszmościów leżących i suinm pieniężnych, powagą 
urzędu mego pułkowniczego przykazuie, abyście waszmość przed 
sądem ordynarynym województwa Wołyńskiego najpierwej po dacie i 
położeniu tego pozwu, iuxta cadentiam sądzącym się, albo tam? 
gdzie na ten czas rezydencia moja za niedziel cztery będzie, sami 
oblicznie i zawicic stanęli, ad instantiam instygatora tychże sądów 
expeditionis bellicae i jego delatorów, niewiernych: Marka Jowelowicza 
i Moszka Szlomowicza, mieszczanów i kramarzów z miasta Połonnego, 
dóbr jaśnie wielmożnego jego mości pana Lubomirskiego, podkomo
rzego koronnego, kazimierskiego, olsztyńskiego, barskiego etc: 
starosty, krórzy actores, cum assistentia sibi debita, ieźeliby jej 
potrzeba, przychylając się do prawa pospolitego i protestatiej swoiej, 
cum aresto w grodzie łuckim, roku teraźniejszego, tysiąc siedmset 
wtórego, die yigesima quarta novembris zaniesionej, waszmościów 
pozywają o to: iż waszmość, in conyulsionem prawa pospolitego po- 
stępuiąc .sobie i na rygor prawny, ratione laesae securitatis, ile sub 
tempus securitatis expeditionis bellicae, statutus, et constitutionibus 
regni surowie opisany, nie oglądaiąc się, gdy roku teraźniejszego, 
tysiąc siedmset wtórego, województwo Wołyńskie, haeroicis pectoribus 
suis zasłaniaiąc życie i fortuny swoie, pro Deo et patria po inkursii



szwedzkiej przeciwko rebellizantom kozackim, aż w Ukrajnę wypra
wiło się było, domando seditionem rebellium, i tam, dla zaszczytu 
w Ukrainie wolności i praw ojczystych przez cżas nie mały pospo
litym ruszeniem, cum dispendio vitae et substantiae, w obozie zosta
wało, po tym zaś, skoro rebellio kozacka z kraiów i fortec Ukraiń
skich obywatelów tamejszych, per tyranidem suam, do ucieczki w 
spokojniejsze kraie przymusiła, między którymi taborami moderni 
actores z żonami, dziećmi, towarami kupieckiemi i ze wszystką sub- 
staucią swoią, wybrawszy się, unosząc zdrowie swoie od okrucień
stwa i zbytków swawolnych kozaków,, tu, w kraie Wołhyńskie, pro
wadzili się, tej będąc nadzieji, że wszyscy synowie koronni yiritim 
tam, gdzie podściwym synom ojczyzny być przystoi, przeciwko tym
że rebellizantom arma movebunt, a spokojniejszego przejścia wszyst
kim, których województwo do wojny nie obligowało, pozwolonoi 
aliści co tylko actores teraźniejsi ze wszystkim z Połonnego ku} 
Wołyniu wyiechali, natychmiast, wielmożni pozwani: Jezierski 
Didkowski, primo quidem wielmożny Didkowski, zniosszy się z pa
nem Jezierskim i innemi, waszmości lepiej znaiomymi, w general
nym obozie będąc, czyli też bez opowiedzi wyiechawszy z obozu, 
dodaiąc afflictionem publicae calamitati, anno praesenti, quo supra, 
die ultima octobris, uciekających aktorów przed rebellią kozacką, 
wprzód poczęliście konwoiować na noc, wziąwszy za to nagrodę, a 

.potym w lesie, Cwet nazwanym, między Połonnym a Mańkowcami 
będącym, tychże aktorów, na inszy gościniec sprowadziwszy, tymże 
aktorom assystowaliście, gdy zaś actores postrzegli się, że nie tym 
gościńcem iadą, za przedniejszemi taborami ciągnąć chcieli, interea 
waszmość pozwani, nie pomniąc nic na prawo pospolite i na winy 
w nim eo nomine opisane nic nie respektuiąc, w tymże lesie Cwecie, 
nad brodem, nazwanym Koiowim, aktorów w. kilkanaście koni dogo
niwszy, samych aktorów, chcąc pozabiiać, od wozów poodganialiście, 
żony ich i dzieci, ile w nocy, poprzestraszaliście, wozy zrabowaliście 
i, cokolwiek, w wozach było, jako to: pasów dwa srebrnych: w ied- 
nym grzywien siedm próby trzynastej, pozłocistych, pas biały grzywien 
srebra pięć, próby iedynastej, kubków cztery: ieden pozłocisty gra
niasty, a trzy białych, w których srebra grzywien półszusty, próby 
trzynastej, łyżek srebrnych piętnaście, w sześciu łyżkach ważyło po



łutów ośm, a w dziewięciu po łutów pięciu, łomanego srebra 
różnego, co było w pudełku, grzywien siedm, rostruchau sreb
rny pozłocisty awszpurskiej roboty, waży grzywien trzy, hadel, 
co szabas w nim odprawuią, grzywien dwie próby jedynastej, 
pereł uriaóskich sznórów trzy, valoris złotych trzysta, koralów 
wielkich trzy sznury, a czwarty mniejszych, przy których sześć 
dukatów podwójnych było, zauszniczek dwie, w których po sześciu 
rubinów i po wielkiej perle, pierścionków sześć: ' ieden aspisowy 
szczero złoty, w którym trzy czerwonych złotych, drugi dęty w 
trzech czerwonych, a na wierzchu blaszka srebrna, trzeci w różą 
rubinową, a we środku diamencik, czwarty z czterma kółkami, 
a na wierzchu pieczęć, dwa pierścionków złotych turkusowych, w 
których pułtrzecia czerwonego złotego, dwadzieścia cewek złota, 
gotowych pieniędzy sześćset trzydzieście złotych polskich, sukien parę, 
żupan kamelowy z haftkami srehrnemi, co wszystko ważyło łutów 
dwanaście, próby trzynastej, giermak szkarłatny czarny, axamitem 
lisztwowany, żupan kamelowy i giermak stary, sukien białogłowskich 
pare, katanka grubrynowa koloru wiśniowego, guziki wielkie filgra- 
nowe złociste, spódnica jarmułokowa z trokami axamitncmi, między 
któremi galon złocisty, pare sukien grubrynowych, sztukie jarmułuku, 
kabat haftowany wszystek złotem na czerwonym ахашісіе; u Szai 
parę sukien grubrynowych, dwa kabatów axamitnych, potrzebami 
złocistemi obkładanych, czapka sobolowa, wydra, to jest rękawy 
dwa fartuchów tabinowych, trzy prześciradła złotem haftowane, 
także trzy poszwy, sześć poszewek jedwabiem wyszywanych, także 
i prześciradła, iedna firanka, drugie stołowe nakrywadło, koszul 
piętnaście, beczka w garców sto, co kram był w niej zabity, w któ
rej było trzysta (łokci) kromrasu różnych kolorów, pięćset łokci harasu 
różnych kolorów, rąbku sztuk dwadzieścia i cztery, dziesięć pasów 
jedwabnych, długich, po złotych ośmnaście, siedm pasów jedwabnych 
krutszych, trzy sztuki drelichu, dwie sztuki dymy: iedna w prążki, 
druga gładka, trzy sztuki madzelanu, dwie sztuki zawoiów, trzy 
bunty' szwabskiego płutna, dwadzieścia szarpanków słuckich, skur 
kozłowych czarnych piętnaście, nożów spilkowych buntów dziesięć, 
płótna przeworskiego sztuk trzy, płótna lwowskiego dwie sztuki, 
wstąg wszelakich w kolorach dwudziestu, kaftanów słuckich dziesięć,



batów czerwonych połońskiej roboty par piętnaście, butów czarnych 
par ośm, butów żułtych par dwanaście, szafranu funt ieden, passa- 
manów gdańskich z jedwabiem za złotych sto, pieprzu kamień, 
goździków funt, puł funta muszkatołowej gałki, zwierciadła wielkie 
i małe, opończa, haftki, faciunt summę złotych sto; cytwaru funtów 
dwadzieścia, saletry lutrowanej funtów dwadzieścia, włóczki funtów 
sześć, iedwabiu, kręconego z polskim, funtów dwa za złotych pięć
dziesiąt, kart wrocławskich cztery tuziny, smuszków astrachańskich 
sinych dziesięć, czapek karmazynowych sześć, sześć kabatów gru- 
brynowych z pasomanami, dwadzieścia sznurów koralów małych, 
sznur po talerowi bitemu, krzyształów sznurów dziesięć, funt cyt- 
warowego nasienia, trzy kubraki madzelanowe, cyny sztuk dwadzieścia 
i pięć, flasz cynowych trzy, panwi cztery, dziesięć funtów mydła, 
które to rzeczy i fanty, wyżej pomienione, jako i gotowiznę wasz- 
moście pozwani, na dobrowolnym gościńcu pozabierawszy, i skrzynie, 
beczki, pudła, i, w czymkolwiek towary były, porozbiiawszy, coście 
mogli na konie w zawinienia zabrać, pozabieraliście i nieprzystojnie 
zagrabiliście, a czego iuż siła końska znieść nie mogła, jako to:
beczki, pudeł, szkrzyń, puzder, korzenia, co się tylko zabrać nie
mogło, nawet wosku cztyry kamienie, to wszystko po gościńcu po
rozrzucaliście, porąbali i w błoto i w ziemię wdeptaliście, te zaś
rzeczy i srebra, wyżej pomienione, także suknie, fanty i summy 
gotowe, na paj między siebie podzieliwszy, każdy swoią część, gdzie 
miał swoie redinatorium (sic), powiózł, to jest: wielmożny pan Didkowski 
do wsi Rusiula, do rodzica, w Rusiulu mieszkaiącego, a wielmożny 
pan Jezierski do wsi Kołpytego, do stryia swego, jego mości pana 
Jezierskiego, poprzewoziliście; iedne rzeczy okolicznym arędarzom 
poprzedaliście i pieriiędze na swój pożytek obróciliście, drugie zaś 
rzeczy droższe, przy sobie zostawiwszy, chlubiąc się z tak niesłusz
nej obłowy, w domu jego mości pana Jezierskiego, w Kołpytym 
mieszkaiącego, kucharki, białogłowy i parobki w żydowskie szaty 
i stroie bogate, przy ochocie publicznej, ubieraliście, jako jest 
wszystkim okolicznym ich mościom panom sąsiadom dobrze wiadomo, 
przez co po nieprzyjacielsku wniwecz aktorów obróciliście i do 
niemałych, naimniej na piętnaście tysięcy, iedno z drugim, przywied
liście. A tak delatores moderni tych pryncypałów: pana Jezierskiego



w Kołpytym i rzeczy, tamże będące i zabrahe, a pana Didkowskiego 
we wsi Rusiulu, u urodzonego jego mości pana Marciana Czarnec
kiego i rzeczy także zabrane, tamże będące, u rodzica, przez woź
nego, szlachetnego Miklewskiego i szlachtę, w areszcie specifikowaną, 
offićiose aresztowawszy, do stawienia przed sąd expeditionis bel Исае: 
primario przez jego mości pana Czarneckiego tego to pana Didkow
skiego, pryncypała, a przez jego mości pana Jezierskiego, w Kołpy
tym mieszkającego, do stawienia synowca jego mości, pana Jezier
skiego, których areszt zaszedł.. A waszmościów panów: Didkowski 
i Jezierscy, pozwani, do przywrócenia pomienionych rzeczy, na goś
cińcu yiolenter zabranych, szkód nagrodzenia, winom prawnym, tak 
ratione laesae securitatis iudiciorum bellicae expeditionis, jako też 
ratione rozboiu, zabrania, zrabowania in via strata publica w nocy, 
jakowe na ich mościow z prawa pospolitego ściągać się będą, przy
słuchania się, actores moderni na termin wyżej oznaczony wasz
mościów pozywaią. Na którym, jako na zawitym, abyście waszmość 
stanąwszy, na to wszystko, co vobis proponetur, iudicialiter odpowia
dali i usprawiedliwili się. Pisań w Łucku, die vigesima ąuarta no
wembris, millesimo septingentesimo secundo, in stuba iudiciuria, 
odniosł do wsi Okorska po urodzonych ich mość panów, ąuorum 
vis nominum, Jezierskich: synowca i stryia, a reskrypt tegoż pozwu ( 
słowo w słowo przepisany; unius ejusdemąue essentiae, do wsi 
Rusiula i tam ten pozew, z jego reskryptem, w ręce pozwanym 
oddawszy, o oddaniu onych czeladzi dwornej, i kogo widzieć mógł, 
od kogo by były pisane, opowiedział i prawnie do wiadomości przy
wiódł. Za którym to pozwem i jego reskryptem pomieniony woźny 
rok i termin stronom, powodowej i pozwanej, przed sądem expeditio- 
nis bellicae, według praefixiej, w pozwie exprymowanej, ku rosprawic 
prawnej stanowić się złożył; de quo praesens ejusdem ministerialis 
relatio. Adam Walowski, woźny.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2583, годъ 1703; 
листъ 70.



Пригопор ь вооипаго суда, по которому назначается смертная казнь 
съ четвертованіемъ крестіяннну Ивану изъ мѣстечка Деревичъ за то, 
что онъ похвалялся і.стрсбляті. Ляховъ и Евреевъ, а нотомъ ложно 
обвин'илъ другихъ крестіянъ въ этомъ намѣреніи. 1702. Ноября 25.

Anno codem 1702, w Łucku, dnia 25 nowembra. Continuatia 
dekretu między urodzonym instygatorem sądowym, roboczym Iwa
nem i drugiemi więźniami.

Sąd wojskowy do czytania confessat, przez roboczego Iwana 
circa corporalem iuąuisitionem deponowanych, przystąmpił, z któ
rych ponieważ manifeste constat, że roboczych: Stacha Kamińskiego, 
Hrycka Mielnika, Wasyla Podrożnego, Iwana Wołoszyna, Kością 
Dziechciarza, Semena, z napaści o bunty obwiniwszy, onych do sądu 
niniejszego, ze złości, jako sam przyznaje się, doniosł, i przez tę 
napaść swoją, ludzi tak do więzienia, jako nie nałej biedy przywiódł, 
sam zaś, zapomniawszy ciężkości kary i sromotnej śmierci, na bun- 
towniki opisane, z odpowiedzią i przechwałką mówić, jako z tych 
constat confessat: «że będę w lackiej i żydowskiej krwi brodził», wa
żył'•się. Napastnie obwinionych, wyżej mianowanych, od sprawy i 
akcii instygatora sądowego uwalnia i od więzienia in instanti tychże, 
niesłusznie obwinionych, relaxuje. Tegoż zaś roboczego Iwana na 
ścięcie szyje z czwiertowauiem po śmierci i rozwieszeniem na po
lach, po gościńcach publicznych, bezecnego ciała przez executora 
publicznego dekretuje i na nieodwłoczną executią tegoż obwinionego 
Iwana in instanti do sądu miejskiego odsyła.

Книга протоколов% декретовыхъ луцкаю гродскаго суда, 
годъ 1699—1741, М 3085\ листъ 444.



Ііриговоръ смертной казни на дворянина Даніила Братковскаго за 
участіе вь козацкомъ возстаніи, изданным военнымъ судомъ, учрежден- 
нымъ въ восводствѣ во.іынскомъ. 1702. Ноября 25.

Anno codein (1702), w Łucku, dnia 25 novembris.

Contjnuatio dccretu I. P. Bratkowskiego.

A post haec, sąd wojskowy, do czytania confessat, circa cor- 
poralem inąuisitionem, przed sądem miejskim przez obwinionego 
deponowanych, przystąmpiwszy, i one ze wszystkimi, cum liberis con- 
fcssatis tak pod Zasławiem w obozie sądownie, jako agnitionibus 
i privatim przed różnemi osobami przez obwinionego depositis, skon
frontowawszy i matura deliberatione ex omnibus cibcumstantiis zwa
żywszy; lubo z nich manifestam obwinionego, w tak jawnym uczyn
ku, mentis dochodzi obstinationem et duritiem; że etiam in mani- 
festis, contra suam depositionem liberam zmieniał, i ztąd po wtórną, 
etiam admoto igne, potrzebną bydź uznawa, przez tegoż executora 
publicznego, z obwinionego, inquisitią; jednak, mając ratią słabości 
obwinionego, ex clemcntia, od dalszej inquisitiej, adraoto igne, jak 
sam obwiniony, uznając się godnym śmierci, supplikuje, uwolniwszy; 
że interest wszelkiej prowidenciej całości województw tutejszych,
przy tak ciężkiej sedyciej kozackiej  ut pereat noxa, winnego
śmierci za niezbożną actią, wyżej wyrażoną, tegoż urodzonego pana 
Bratkowskiego uznawa i jego, jako in causa iojurise publicae, na ścięcie 
szyje dekretuje i na executią niezwłoczną tejże śmierci przez executora 
publicznego, do sądu miejskiego łuckiego odsyła i poparcie tejże 
executii urodzonemu instygatorowi sądowemu serio zleca, któremu,



pro exigentia rei, omne administerium miasto tutejsze Łuck przy
dać jest powinno.

Книга протоколом декретовыхъ луцкаіо гродскаго суда, 
№ 3085, годъ 1699—1741; листъ 443 на оборотѣ.

C L X X I V .

Письмо оть русскаго посланника въ Варшавѣ къ гетмаиу Мазепѣ, 
о томъ, что щведскіе агеиты распускаютъ слухъ, якобы возстаніе 
Самуся произошло свѣдома Петра 1 и при содѣйствіи Мазепы. Онъ 
проситъ Мазепу опровергнуть непремѣішо эти слухи, вонти для это
го въ сношеніе съ польскими властями и пе пропускать своихъ коза
ковъ къ Самусю. 1702. Въ концѣ ноября.

Po zakończeniu zwyczajnego tytułu.

Będąc przy dworze najjaśniejszego królewskiego weliczestwa 
polskiego, doszła mię wiadomość, jako jednorówny nieprzyjaciel, 
król Szwedzki, chytrymi wymysłami у radą zdrajców, króla i rzecz
pospolitą chcąc w królewstwie polskim zawieść i pogorszeniem ro
zerwać wieczny pokoj i przyjaźń z Carskim Weliczestwem, a uczy
nić konieczną królewstwu polskiemu ruinę, udaje i rozszerza noniwy, 
jakoby, po ordynansie Carskiego Wieliczestwa, wielmożność wasza 
miał przez Dniepr przejść ze dwudziesto tysięcy wojsk na polską 
stronę, na pomoc i sukurs pułkownikowi Samusiowi, który także 
ma się pisać у nazywać ordynowanym hetmanem Carskiego Jego We
liczestwa; przytym, jakoby te wszystkie bunty i rebellie (które iście 
nie inszego, tylko mianowanych nieprzyjaciół mają authora) czynić 
się mają z instygacyi, rady i pozwolenia naszego Monarchy, od czego 
rzeczpospolita, słysząc także wymyślne nieprzyjacielskie, fakcje, nie ma
łe przyjmuje podejrzenie; także, muszę tą mają krótką relacyą wiel- 
możności waszej donieść, żeby to jawnie, effektualnie pokazane by
ło, iż ta rebellia, bez woli w. m. pana, Jego Carskiego Weliczestwa 
bez żadnej rady i najmniejszej instygacyj stanęła i nie do interessu 
abo potrzeby Jego Carskiego Weliczestwa należy, szukając, nie tylko 
w tym jako najlepiej justyfikować, ale też ąuantum possibile у pil
nować, żeby ta iskra w ogień się nie obruciła, która niedopuszcza



rzeczpospolitej ad naturalem defensionem contra communem hostem 
przystąpić. Dla lepszej konfirmacj i chciej wasza wielmożność z jego 
m.' hetmanem koronnym mieć pilną korrespondencyą, nie wątpiąc o 
tym, że to i im potrzebna będzie, żeby tym prędzej do aliencyi z 
Jego Carskiem Weliczestwem przystąpić dla uspokoienia tego iedno- 
rownego nieprzyjaciela; a od naszej strony nie tylko assekurować 
dotrzymanego wiecznego pokoju, ale i wszystką pomocą przeciwko 
temu mianowanemu nieprzyjacielowi Jego Carskie Weliczestwo armis 
et argento pomogać nie przestanie, gdy kontynuo w państwach 
tego nieprzyjaciela wojskami swojemi, nie tylko ruinę całej Inflandyi 
czyniąc, woysko nieprzyjacielskie główne zniósł, ale też przy inszych 
miastach i zamkach, sam swoją wysoką osobą, fortecę sławną, sto
licę Ingryą, opanował, iście cum summo communis hujus hostis de- 
trimento, także i w Litwie nie bez własnej szkody suis armis et expe 
nsis wziął fortecę Bychowską, oddał rzeczypospolitej i teraz, po pro
szeniu królewskiego weliczestwa i niektórych litewskich panów, pewny 
regiment piechoty na pomoc przeciwko temuż nieprzyiacielowi, żądając 
przyiazni z rzeczpospolitą i alianci i przeciwko temuż, który królestwo, 
rzeczypospolitej państwo, ruiną uczynił, kościoły święte despektował, 
w wielu miejscach nie tylko obywatelów ale też i zakonników rozeg- 
nał, dawno sławny zamek Krakowski w popioł obrócił i dotychczas 
z wojskiem swoim, ciężkie wybierając kontrybucie i prowianty, w 
wolnym państwie chce się panem uczynić absolutnym, dalej, nie- 
wątpiąc o tym, że wasza welmożność, według swej Carskiemu We i- 
czestwu wiernej służby, kazał być od takich nieprzyiacielskich wy
mysłów w dobrej ostrożności, żeby kozakow nie przepuszczać do tych 
rebellizantów, ponieważ nieprzyjaciel nieusypnym na to patrzy okiem, 
żeby w państwach Carskiego Weliczestwa zle uczynić.

P. S. Ręką własną pana posła pisano: także należy, żeby nie- 
tylko tych kozaków nie przepuszczać, ale i drugich nie przyjmować 
у im żadnej obrony nie dawać.

На оборотѣ находится помѣтка: Copia, do słowa interpre- 
tata, z listu, posłanego od posła jego mości moskiewskiego/ do jego 
mości Mazepy, hetmana zaporoskiego Jego Carskiego Weliczestwa.

Сообщено членомъ—сотрудникомъ Коммисіи, Г. Перлъштейномъ.



Протестъ нѣкоторыхъ дворянъ воеводства кіевскаго противъ под- 
чашія житомирского, Казимира Стецкаго, и чесника житомирскаго, Алек
сандра Кнегининекаго, о томъ, что они, присвоивъ своей партіи имя 
воеводства кіевскаго, отделились отъ начальника ополч енія этого воевод
ства, старосты овруцкаго, Франциска Потоцкаго, неумѣніемъ вести воен- 
ныя дѣйствія и угиетеиіемъ крестіянъ усилили козацкое возстаніе и 
были причиною гибели миогихъ дворянъ и пораженія кварцянаго вой
ска. 1702. Декабря 2.

Року тисеча семъсотъного второго, мѣсеца Декабря второго
дня.

На ураде кгродскомъ, въ замку его королевское милости 
овруцъкомъ, передомною, Даниелемъ Левъковскимъ, намесникомъ, 
на тотъ часъ, и регентомъ кгродскимъ овруцкимъ и книгами 
нинешъпими, кгродскими, оврудКими, comparens personaliter uro
dzony jego mość pan Theodor Antoni Milkiewiez, świadczył i solen- 
niter, niźey na podpisie wyrażonych, ich mościow panów urzędników, 
obywatelow woiewodztwa kiiowskiego, imieniem, protestował się prze
ciwko urodzonym ich mościom panom: KaziemirzoWi Stanisławowi 
na Steczance Steckiemu, podczaszemu i podstarościemu grodskiemu 
Żytomirskiemu i Alexandrowi Kniehinieńskiemu, cześnikowi żytomir- 
skiemu, indebitae scisionis et contra omne fas et aequum diyisionis 
w woiewodztwie kiiowskim pryncypałom, iż pomienieni obwinieni 
principales, zapomniawszy rigoru prawa, in conyulsores legum po
stanowionego, nienagrodzonę woiewodztwa całego ignominią, gdzie 
było, in tantis całey rzeczypospolitey periculis, a osobliwie woiewodz
twa tego, nie tylko w kupę tę gromadzić et fratres ѵосаге in 
unum, ale kiedy by można zkądkolwiek pro defensione publica
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adscire sobie amicum, któryby ze wszystkiemi unanimitcr securitati, 
praesentibus in his malis, kozacką, reprimere dopomogł swywolą, 
actus legitimos, którekolwiek pro salute publica, wszyscyśmy w 
polu na koniach pospolitym ruszeniem stanowili, z uięciem honoru 
prawdziwego, insistendo, anterioribus laudis obranego i confirmova- 
nego pułkownika i dyrectora, wielmożnego jego mości pana starosty 
owruckiego, invalidare et scripto посіѵо lacerare ausi sunt, to ich 
moście inculpati, ani z urzędu, ani z praerogatywy sobie żadney 
służącey, choć małe w sobie, jednak ab aevo zacne i znaczne i tak 
wysokie woiewodztwo w siłach jego rozerwawszy i od należytey 
zwierzchności pułkownika i directora, z prawa postanowionego, in 
absentia wszystkich pierwszych urzędników, wielmożnego imci pana 
starosty owruckiego, oderwawszy, miasto jakieykolwiek kozackiey 
swawoli dania odporu, interna ciere bella ważyli się, a osobliwie jego 
mość pan Kniehiniński, imie tego woiewodztwa wziowszy na się i 
na swoią scisią, ad praedam udał się, non ad debellandum hostem; 
a potym-z scisią swoią nienależycie, za ordjnansami jaśnie wielmoż
nych ich mościow panów hetmanów pro subsidio publico zbliżoną na 
granicę woiewodztwa naszego militiam, nulla data et habita ratione, 
interturbare ważywszy się, per spolia, z różnych dobr percepta, ulto- 
rem populum na imie woiewodstwa, na krew szlachecką, bo tak 
siła braciej, nunąuam compensabili damno, pogineło, nawet i na 
woysko kwarciane sprowadził; o czym jako woiewodztwo nasze 
nigdy nie wiedziało, neque ulluin unquam praebuit consensuni, 
owszem przeczyło, tak uchodząc, uchoway Boże, i wielkich wodzów, 
ich mościow panów hetmanów, censuram et praevidendo indemnitati, 
cobykolwiek szkód, ruiny, jako już niemało i na ten czas poniosło 
woiewodztwo nasze, przed Bogiem i światem oświadcza się, że nie 
z czyiej okazyey futura clades, tylko z nierządnego, bezprawnego 
wyszrzeczonego regimentaiza rządu, ponosić by przyszło, iterum 
atque iterum, ut supra scriptum est, nomine ich mościow, niżej 
podpisanych, protestatur, salva melioratione, prosząc hanc protesta- 
tionem actis conotari; co i otrzymał. U tey protestaticy podpisy ich 
mościow pauow obywatelow woiewodstwa Kiiowskiego temi słowy: 
Franciszek na Potoku Potocki, owrucki starosta, pułkownik woie
wodstwa kiiowskiego, Hrehory Benedykt Żabokrzycki, łowczy brac-



ławski R. P. W. K. Kazimierz Pruszyński, porucznik P. W. K. 
Alexander Trzeciak, sędzia grodski owrucki, Jan Trypolski, miecz
nik lidzki, Jan Jakubowski, Alexauder Jakubowski, Mikołay Skipor, 
Stanisław Korytko, Stanisław Jaskulski S. Ow, Jerzy Karol Milkie- 
wicz; jako nie umieiący pisać, Jan Trypolski kładuie krzyżyk ręko 
własną + :  Thomasz Redczyc, ręką własną, Woyciech Potocki, 
podstoli wiski, Jan Semkiu, Jan Zmiiowski, Michał Zakusiło, 
ręką własną, Maciey Ciechanowski; na mieyscu i za proźbą 
imci pana Białoszyckiego, przy krzyżyku, ręką własną na
pisanym, podpisuię się Jan Jakubowski, Steplian Stemplcowskn 
Theodor Podleski, Alexander Staszkiewicz, Jakub Przyborowski, ka
pitan jego królewskiej mości; Theodor Zawalicz—Moczulski, Beacdikt 
na Kostiukowszczyznie Kostiuszkowski, Samuel Redczyc ręką własną, 
Woyciech Kurowski, Stephan Kobiliński, Jau Dombrowski; na mieyscu 
imci pana Korkoszki podpisuię się przy krzyżyku—Samuel Ray, 
Theodor Antoni Milkiewicz.

Книга гродская, овруцкая, записовая и поточная, Л? 3220, 
года 1700—1703; листъ 592 на оборотѣ.

С Ь Х Х Ѵ І .

Универсалъ гетмана полыіаго коропнаго, графа Адама-Николая 
Сеиявскаго, къ воепнымъ пачалыіикамь о томъ, чтобы они, вмѣстѣ со 
своими командами я в л я л и сь  в ъ  лагерь, такъ какъ Сепявскій памѣренъ 
двинуться въ походъ на козаковъ. 1702. Декабря 4.

Roku tysiąc siedmset wtorego, miesiąsa deccmbris szesnas
tego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego krolewskiey mości łuc
kim, przedemną, Kazimirzem Malickim, namiesnikiem burgrabstwa 
z&mku łuckiego i xięgami ninieyszemi, grodzkiemu, łuckiemi, campa- 
rens personaliter urodzony jego mość pan Michał Paszkiewicz, dla 
zapisania do akt ninieyszych, grodzkich, łuckich podał per oblatam 
uniwersał od jaśnie wielmożnego jego mości pana Adama Mikołaia 
z Granowa Sieniawskiego, hrabi na Szkłowie i Myszy, woiewody



bełzkiego, hetmana pełnego koronnego, lwowskiego, rohatyńskiego 
etc. starosty, z podpisem ręki i pieczęcią tegoż jego mości, o czym 
ten uniwersał, niżej wpisany, fusius in se sonat, prosząc mnie, urzę
du, o przyięcie onego i do akt wpisanie. A tak ja, urząd, annuendo 
proźbie у afektaciey wyszrzeczonego podawaiącego, przyimuiąc, czy
tałem у temi iest inserowany słowy: Adam Mikołay z Granowa 
Sieniawski, hrabia na Szkłowie у Myszy, woiewoda bełzki, hetman 
polny koronny, lwowski generalny, rohatyński etc. starosta. Wiadomo 
czynię komu o tym wiedzieć będzie należało, osobliwie jednak ich 
mościom panom pułkownikom, rotmistrzom, porucznikom, mmiesni- 
kom i wszystkim woyskowym у towarzystwu chorągwi, tak usar- 
skich, pancernych, jako też у wołoskich, na imprezę ukraińską 
ordynowanych, do wiadomości donoszę, Jż dla miłości oyczyzny у 
powszechnego dobra determinowawszy się na Ukrainę przeciwko bun
tom kozackim, stanołem tu osobą moią, w Brzeżanacli, gotowym 
będąc zaraz ruszyć się z woyskiem na przcrzeczoną imprezę, nie 
ochraniaiąc własnego zdrowia. A że chorągwie niektóre tu, na iniey- 
scacli naznaczonych, stanęli barzo w małym compucie, inne zaś do
tychczas nie stanęli, tedy wydaię ten uniwersał moy do wszystkich 
ch mościow panów woyskowych, miłością oyczyzny у powszechnego 

pokoju obowiązując, serio zalecaiąc у surową władzą moią hetmań
ską przykazuiąc, aby ich mość panowie rotmistrowie, porucznicy 
lub ich namiesnicy z chorągwiami na czas i miesce, w ordynansach 
wyrażone, jako najprędzey stawali, a ich mość panowie kompania 
za chorągwiami, pod ostrością urzędu wojskowego, pospieszali z tą, 
która należy dobremu żołnierzowi, ochotą у do wojennych actiej go
towością; ten zaś uniweisał, żeby tym prędzey wszystkich wiado
mości doyść mógł, w rynku, przy trąbie, podług zwyczaju, ogłosić 
у na bramie miasta Łucka przybić zlecam. Dan w Brzeżanacli, dnia 
czwartego grudnia, roku tysiąc siedmset wtorego. U tego uniwersału, 
przy pieczęci wielkiey, podpis ręki wielmożnego jego mości pana 
hetmana w te słowa: Adam Mikołay Sieniawski, woiewoda bełzki, 
hetman polny koronny, lwowski generalny, rohatyński etc.- starosta. 
Susccpta zaś grodzka krzemieniecka, w tyle napisana, de tenore 
tali: anno millesirao septingentesimo secundo, die nona decembris, 
comparens personaliter urodzony pan Bartłomiey Bochnicki, ad acta



presentia, castrensia, cremeuecensia, ten uniwersał obtulit, snscepi 
Mikołay Stanisław Kamiński, stolnik drohicki, burgrabia grodzki 
krzemieniecki, manu propria. Który że to uniwersał, per oblatam 
podany, za podaniem у proźbą wyszmianowaney osoby podawaiącey, 
a za moim urzędowym przyięciem, wszystek z początku aż do końca 
do xiąg grodzkich, łuckich iest ingrosowany.

Книга лухтая, гродская, записовая, № 2 2 3 8 , годъ 1702; 
листъ 1171.

С Ь Х Х Ѵ І І .

Позовъ отъ имени нублнчиаго обвинителя военного суда воеводства 
волынскаго, Андрея Клодницкаго, и епископа луцкаго и остро.кскаго, 
Діонпсія Жабокрицкаго, по которому требуется отъ управляющего Кле- 
ванскимъ имепіемъ, дворянина Станислава Тарчевскаго, чтобы онъ вы— 
далъ въ военныіі судъ, проживающаго въ Клеванк, православного священ
ника Іоанна, отлѵчениаго отъ церкви Жабокрпцкнмъ за неповиновеніе его 
власти и обвшіясмаго въ томъ, что онъ, состоя въ связи съ Палѣемъ 
и 0амусемъ, явился на Волынь съ гою цѣлію, чтобы побуждать народъ 
къ возстанію. 1702. Декабря 5.

Roku tysiąc siedmset wtorego, miesiąca decembris piątego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego krolewskiey miłości łuc
kim, przedemno, Adamem Niemirowskim, namiesnikiein burgrabstwa 
zamku łuckiego i xiągami ninieyszemi, grodzkiemi, łuckicmi, stanow- 
szy oczewiście woźny generał woiewodztwa wołyńskiego i innych, 
szlachetny Jan Jędrzeiowski, który, w moc wierney i skutcczney 
relacii swoiey , jawnie , jaśnie, ustnie i dobrowolnie zeznał: 
iż on, roku terazuieyszego, tysiąc siedmset wtorego, die ąuarta de
cembris, pozew na sądy woyskowe woiewodztwa wołyńskiego authen- 
tyczny odniosł do dobr miasta Klewania i tam ten pozew, w bramę 
zamku, tam będącego, wetknąwzy, o położeniu onego tak warcie 
zamkowey, jako i mieszczanom w mieście, od kogo i w iakiey by 
sprawie len pozew pisany był, prawnie opowiedział i publikował. 
Pisany ten pozew ad instantiam urodzonego iego mości pana Andrzeia



Kłodnickiego, instygatora przysięgłego tychże sądów generalnych
expeditionis bellicae woiewodztwa wołyńskiego, noraine publico.........
woiewodztwa wołyńskiego, tudzież i jaśnie przewielebnego w Bogu, 
jego mości oyca Dyonizego na Żabokrzykach Żabokrzyckiego, z Bo- 
żey i stolice Apostolskicy łaski, episkopa łuckiego i ostrogskiego, 
protothroniego i exarchy metropoliey kijowskiey, archimandryty owruc
kiego, aktorow, po urodzonego jego mości pana Stanisława Tarczewskiego, 
gubernatora i ekonoma tegoż xięstwa Klewańskiego, pozwanego, a 
to w sprawie i akciey, aby pozwany Jana, wyklętego ob scelera et 
delicta ѵагіа, kapłana ritus graeci, bywszego parocha cerkwi miey- 
skiey Klewańskiey założenia Wniebowzięcia nayświętszey panny Mat
ki Bożey, do jurisdikcyey wyszrzeczonego aktora, imci xiędza epis
kopa łuckiego i pastorału jego mości zdawna należącego, który 
refragus będąc, władzy pasterskiey wprzód, przeż czas niemały, 
przez wiosnę i lato blisko przeszłe, buntuiąc parochianow swoich prze
ciwko pomienionemu actorowi, imci xiędzu episkopowi łuckiemu i 
jego in spiritualibus zwierzchnością mieszczan klewańskicb, kapła
nów, do siebie z pozwami, cum monitoriis et inhibitionibus do siebie 
posłanych, wprzód kilkakroć, przez tychże parochianow swoich po- 
duszczeuie, mało o śmierć nie przyprowadziwszy i konfuzyą ciężką 
nakarmiwszy, et ratione premissorum wyklętym zostawszy, ex supe- 
ra malitia sua et temeritate, poszedłszy do Paleia, Samusia i innych, 
przeciwko rzeczypospolitey bunty podnoszących, jako też i na Za- 
dnieprze, biegłością swoią i wymyślnemi conceptarai tychże buntow
ników do większych podniecaiąc buntów przeciwko całey rzeczy- 
pospolitcy, między niemi na rożnych mieyscach więcey ćwierci roku 
bawiąc się i machinatie czyniąc, teraz novissime, dla buntowania 
ludu pospolitego w mieście i xięstwie Klewańskim, z informacyą 
ztamtąd, kędy był, daną, do żony i dzieci swoich, w Klewaniu miesz
kających, powroconego, a osobliwym arostem u imci pozwanego 
aresztowanego, przed sąd pomieniony woyskowy woiewodztwa Wo
łyńskiego, dla wskazania na nim win kryminalnych, ratione prae- 
missi facłi, stawił; a w niestawieniu sam za niego odpowiedzał,—inten- 
towaney; o czym areszt, pozew oryginalny, do których się i teraz- 
nieysza relatia in toto referuie, szerzej a dostateczniey w sobie 
obmawiaią, za którym to pozwem, mianowany woźny, rok i termin



stronom obom: powodowey i pozwaney, prztd sądem wyszrzeezonym 
expeditionis bellicae woiewodztwa wołyńskiego, na naypierwszey ca- 
dencyey, po daniu i położeniu tego pozwu przypadaiącey, złożył i 
naznaczył i o tym tę swoią prawdziwą relatią czyni i zeznaie, pro
sząc eam actis connotari, co i otrzymał. Jmieniem woźnego, jako 
pisać nie umieiącego, za ustną proźbą onego, podpisuie się Piotr 
Wolski m. p.

Книга гродская, луцкая, поточная, Л* 258.2, годъ 1702; 
листъ 702 на оборотѣ.

С Ь Х Х Ѵ І І І .

Жалоба обознаго воеводства подольскаго, Станислава Шидловскаго 
и другихъ дворлнъ на, управляющаго Китайгородскимь иыѣніемъ, дво- 
рянииа Ивана Овсяницкаго и на крсстіянъ села Неаедовецъ, о томъ, 
что, когда Шидловскіп прибыдъ съ другими дворянами въ НеФвдовцы а 
остановился ночевать, крестіяпе разбѣжались, взволновали окрестные 
села, ночыо напали на дворянъ, обратили ихъ въ бѣгство и ограбили 
ихъ вещи, Овсяницкш-жс отказался наказать ихъ за это. 1702. Декабря 9.

Sabbatho in crastino festi conceptionis beatae virginis Mariae, 
anno Domini 1702.

Jnducenda erat hoc loco protestatio generosorum: Stanislai, 
protuuc metatoris confederationis palatinatus Podoliae, et Antonii 
Szydłowskich, fratrura germanorum, suo et generosorum: Josephi 
Smarżewski et Georgii Sękowski atque generosi Michaelis Rzewuski 
iu et contra generosum Joannem Owsianicki, bonorum Kitajgrod 
administratorem, atąue locatorem et subditos, in bonis yillae Nefe- 
dowce iusessos, administrationi ejusdem subjectos, ad praesens de 
nominibus et cognominibus ignotos, ratione per ipsos et quidem per 
specificatos subditos, turbulentos et rebelles, in boc turbulento prae
senti palatinatus Podoliae tempore atque grassanti tumultu rebellium 
cosacorum, non attenta suprafati metatoris protuuc electi et огф- 
nati, ad compescendos et sedandos hostes infensissimos et seditiosos 
ordiuatione, qua tunc fungebatur ex speciali commisso, vigore eon-



scriptae confederationis nobilium pala tinatus Podoliae; subdole ехргае- 
dicta yilla emigrationis et ad ргохітіога bona affugationis, ac de 
superagressione bonorum eorundem denuntiationis et pałam promul- 
gationis, eorundemąue ad fervorem commotionis, tumultuarie et 
insperate adorsionis et vix e vivis, ni sese salyarentur, jam ferme 
profunda nocte, non sublationis, alios fngationis, eąuorum, exinde 
perceptorum, non modico pretio acąuisitorum, aliorumąue permultorum 
damnorum causationis, praedictus generosus Owsianicki, administrator 
bonorum Kitajgrodensium, ad personales instantias et requisitiones 
generosorum protestantium, justitiam, juxta ąualitatem facti, uti 
ex rebellibus expostulassent, tandem temere denegationis, imo ejusdem 
recusationis facta. Gujus latior copia dari debuit, yerńm quoniam 
inłra triduum, ut juris et moris est, ad acticandum non est porrecta, 
idcirco de diligentia generosi notarii loci praesentis in suscipiendo, 
de negligentia yero partis protestantis in porrigendo, manifestatum est.

Книіа наменецъ-подольская, гродская, затсовая и поточная, 
№ 3956, годъ 1702', лишь 323.

С Ь Х Х І Х .

Жалоба обознаго воеводства Подольскаго, Станислава Шидловскаго, 
и другихъ дворякъ на, управляющаго мѣстечкомъ Сокольцемт., дворянина 
Анюиа Высокинскаго, о томъ, что, когда истцы ночевали въ сеЛѢ Не- 
Федовцахъ, Высокинскій увѣдомилъ о ихъ иріѣздѣ крестіянъ села Сокульца, 
побудилъ ихъ такимъ образоыъ къ нападенію на истцевъ и къ разгра
блению ихъ имущества. 1702. Декабря 9.

Sabbato in crastino festi conceptionis beatae yirginis Mariae, 
anno Domini 1702.

Jnducenda erat hoc loco protestatio similis generosorum: Stani- 
slai, protunc metatoris confederationis palatinatus Podoliae, Antonii 
Szydłowski, fratrum germanorum, suo et generosorum: Josepbi Sma- 
rzewski et Georgii Sękowski, atque generosi Michaelis Rzewuski, 
contra generosum Antonium Wysokiński, bonorum oppidi Sokolec, 
illustris et magnifici subdapiferi regni, administratorem, ratione per



ipso, tempore non pridem praeterito, in termino juris specificando, 
dum accepta notitia certa de rebellium cosacorum grassatione, ad 
bona ѵіііае Nefedovce, ad coercendam et compescendam hostium 
rebelio .em, ad pernoctandum advenissent, pacificeąue ibidem commo- 
rassent, non attenta seria ordinatione generosi metatoris palatinatus 
Podoliae, per nobilitatem electi, ne ullus se alienet et, ad regiminis 
ejusdem onraem securitatem, sese absentet. Jpse generosus Wysokiński, 
ejusmodi mandato abjecto, ad praedicta b<>na oppidi Sok o lec (profectus), 
subditos jam seditiosos avertit et, ut supponitur ex certis rationibus, 
in termino juris specificandis, ad seditionera commoyit, eosdem de 
adyentu eorundem praecavit et ayisayit; mox in eosdem in- 
oppinate et insperate, armata manu, vi et yiolenter rebellium ador- 
sionis, aliorum fugationis, aliis equos, non рагѵі praetii, intercep- 
tionis et, ni sese salyarentur, vix evivisnon sublationis, se ѵбго ab 
eo periculo et occasione protunc absentationis; nec protestantium 
(siquidem sciyerat id subseąuutum fore) avisationis, nec precustodi- 
tionis, exindeque paenas, legibus regni de ejusmodi illicito progressu 
(praescriptas), subcubitionis, damnorum permultorum, exinde subsecu- 
torum, una cum4 refusione damnorum, causationis, facta. Cujus latior 
copia dari debuit. Yerum, qnoniam intra triduum, ut juris et moris 
est, ad acticandum non est porrecta, idcirco de diligentia generosi 
notarii loci praesentis in suscipiendo, de negligentia vero partis pro
testantis in porrigendo, manifestatum est.

Книга каменецъ-подолъская, гродская, затісовая и поточная, 
№ 3956, годъ 1702\ стр. 223 на оборотгь.



Жалоба дворянина Ивана Овсяініцкаго, управляющего имѣнісмъ 
Китайгородскимъ, на дворянъ: Станислава Шидловскаго, Аптонія Гораз- 
довскаго и другихъ, о томъ, чго они, нринявъ на себя должность обоз- 
ныхъ воеводства подольского, небрежно ее исполняли к, остановивніись 
ночевать въ селѣ НеФедовцахъ, ‘припадлежащёмъ къ Китайгородскому 
имѣнію, расположились столь беспечно, что дали возможность козакам'ь 
напасѴЬ нё нихъ ‘вряспііоіъ, ‘потоМъ-же они об№пилн Ьъ ііьпаденАі певйи- 
нѣіхъ к£ёстіян*ь НбФе^бвскихъ. 17о2. Декабри !9.

Sabbato in crastino fest-i conceptionis beatae yirginis Mariae, 
attnó Domini 1702.

Ad officium acfaque praesentia, eństrensia, capitanealia cainene- 
censia Podoliae, personaliter veniens generosus Joannes Owsianicki, 
bonorum oppidi Kitajgfbd administrator, suo et maghifici Josephi de 
Potok Potocki, bełzensi, ropczynensi ćapftanei,~pribcipalis sui, nomine, 
in et contra generosos: Stanislanm Szydłowski, metatorem protunc 
palatinatus Podoliae, Antonium Gorazdowski, Josephum Smarzewski 
fet Gfeórgiutii 'Bgkow&M ś$fenftfer, u&k’сйій rfefirfeted&tibbe, jftbtestatus 
est idque in eo: Qifla 1р§Ь ІфедйеІЙег Шпей 'g^nefosiis Śłanrslańs 
Gorazdowski, assumpta in personam sui functione metatoris, a nobi- 
litate palatinatus praesentis eidem collatam, ut possit et yaleat, cum 
adscita sibi nobilitate, ac aliis asseclis et famulis, sub tempus mo- 
dernum plenum periculis, insultus, impetus rebellium cosacorum com- 
pescere vel etiam de iisdem notitiam capere, ubinam et quali turba 
grassantur? Quae omnia cum omni, qua par est, cautela et securitate 
personarum exequi tenebatur; ipsi vero, in contrarium horum omnium 
peragendo, ipso die festi Sanctae Catherinae yirginis et martyris, 
ргохіте preterito ргохігао, ac si nesciyissent de grassante hoste atque



річдоте esiatentę, et yi eoędenj tybiapty, Ц tyma yiltyę Netydpyycę, 
iltystris et mągąificj prineipąlis hęępcditana, ad регпорЦщІищ, ipsą. 
fęęipe poetę, adyenięntes, jąm ppp цпищ, pt prąęsępti pecęęsityte 
niteyat, hospitiupj, pyout ęos^ępj cąperęt, yerum аіщро^ hęąpitia, 
loęge a se d|s,tipęt,3, iptęrceperunt; uujty habitą pęrspityj-щц suaripp 
yigilantty, imo pmnepi secuyitątem, yęstib,pą objęctią, ęipgpli? exutis, 
imąginibus, quas ip pęetoribus suis fęrebant, dępO)Sitią? etyphipiię; <ty 
equis colleptis; ęęinde, pb ęjusm.odi ęnimądYęrsionem et inątjęndęn- 
tianą, ' superpgręssi postęp, yix opipibus ęeępsipnęip pon prębąerunt 
perditionis; subdlti Yero ncfedęyęęęnses, pti fty^esj, tym pąlątinątai, 
quam et magnifico capityneo, dojpipo suo, npllam potępi retąęllionis, 
tam in antecessum, quam et, ad praeseną non suępubueruntj de 
quibus justitiam пиііащ, nopiinę magnifici prtypipąlis, quam et pęr- 
sonae moderui protestantis} tupi etiam subditorum objectorum con- 
sciorum non praebuerunt, ratiiope quorum omnium, idem genęrosus 
protestaps, iterum atqiie iterum protestątur.

Книга каменсцъ-подольская, гродская, записовая и поточная, 
М 3956, годъ 1702; листъ 325.

С Ь Х Х Х І .

Объявленіе оть вмени стольника мозырскаго, Александра Неми- 
ррча, о тоіръ, что, во время разгромленіа шляхтичей воеводства кіевска- 
го и войска польского козаками и крестьянами въ лагерѣ подъ £>ррди- 
чецомъ, разграблены были разныя вещи и бумаги Немиррча и, въ 
томъ числѣ, пропала привилегия королевская, на основаиіи которой Не- 
миричъ владѣл ь бывшимь монастырскимъ селомъ Жаревицами 1702. 
Декабря 12.

Roku tysiąc sitdmset wtorego, miesiąca decembris dwunas
tego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego krolewskiey miłości Łuc
kim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i xiągami ninieyszemi, grodzkiemi, łuckiemi, compa
rens personaliter urodzony iego mość pan Krzysztof Baliński, pleni



potent urodzonych ich moścow panów: Alexandra na Oicwsku Nie- 
mirycza i Zofiey Trypolskiego Niemiryczowey, stolników Mozyrskicti, 
małżonków, obviando indemnitati tychże ich mościow, manifestował 
się o to: Lż gdy w roku teraznieyszym sam imć pan stolnik Mozyr- 
ski, przeciwko rebelliey kozackiey będąc rothmistrzem z woiuwod- 
ztwa kijowskiego obranym, wespół z drugiemi ich mościami pany 
obywatelami woiewodztwa kijowskiego i złączywszy się z kwarcia- 
nemi chorągwiami, przeciwko teyże rebelliey kozackiey od rzeczy- 
pospolitey i jaśni(e wielmożnych ich mościow panów hetmanów ordy- 
nowanemi, insimul wraz zgromadzeni, pod Berdyczowem obozem 
stali, gdzie zbuntowawszy się chłopstwo z rożnych miast, miasteczek 
i wsiow, jako to: z Leszczyna, Kotcini, miasteczek i wsi Prezewa i 
złączywszy się z kozakami, na oboz i wozy napadłszy, w roku ni
niejszym, tysiąc siedmset wtorym, dnia dwudziestego szostego octob- 
ris, oboz zrabowali, przy którym rabunku wozy, konie, rożne spleu- 
dory, osobliwie szkatułę, w wozie skarbnym będącą, w ktorey ta
lerow bitych było trzysta i w rożney monecie na tysięcy kilka, 
osobliwie rożne munimenta i dyspozycye na rożue dobra, m ędzy 
ktoremi przewiley na dobra wieś Zarzewice, ąuondam do monastc- 
row kijowskich należącą, ad dispositionem regiam przypadłą, w 
woiewodztwie kijowskim leżącą, od najiaśniejszego Augusta wtorego, 
kióla polskiego, szczęśliwie nam panującego, ich mościom panom 
stolnikom Mozyrskim, małżonkom, de data w obozie pod Sędomi- 
rzein, anno presenti, millcsimo septingentesimo secundo, benigne dany 
i konferowany, zawzięli, zaczym pomieniony manifestans, postrze
gając w tym całości ich mościow panów stolników Mozyrskich, 
małżonków, tak ratione zginicnia pomienionego przywileju, iako i 
innych dyspozycyi, iterum atąue iterum manifestatur. Krzysztof Ba
liński m. p.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2582, іодъ 1702. 
Листъ 710.



Жалоба капитана Фридриха Левеіттера на дворянина Сигизмун- 
да Шукшгу о томъ, что Шукшта старался поймать и убить Левен ка
тера въ го время, когда послѣдній бЬжілъ, по примЬру другихъ дво
рянъ изъ кіевскаго воеводства въ вѳ.іыпское, вслѣдствіе козацкаго дви— 
женія. 1702. Декабря 16.

Року тисеча семъ еотъ второго, месяца децембра шестогонад- 
цять дня.

На ураде кгродскомъ, въ месте его королевское милости 
Овручомъ, передомною, Михалемъ Сингаепскимъ, намесвикомъ под- 
воеводства, реентомъ кгродскимъ енералу воеводства Кіевскаго и 
кв и гам и нинешыими, кгродскими, киевскими, comparens personall- 
ter urodzony jego mość pan Fryderyk Lewenfatet, kapitan jego 
królewskiej mości, przychylając się do dawniejszej protestaciej swoiej 
i zdrowia swego całości postrzegaiąc, przeciwko urodzonemu jego 
mości panu Zygmuntowi Szukscie soleniter świadczył i protestował 
się o to: iż jego mość pan Szuksta, zawziowszy na protestanta 
jakowyś niesłuszny rankor, nie tylko in antccessum na substanciej 
przez opaczne udania swoje, wiolentie, najazdy i inne nieznośne 
oppressie znacznie zruinował i do szkód przyprowadził, ale i na 
zdrowie jego mości niepojednokrotnie następował i pozbawić 
koniecznie chciał, kiedy roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt 
szóstego, stoiąc z chorągwią w Zahalu i będąc u protestanta, w 
Chojnikach natenczas mieszkającego, nulla data occasione, jego 
mości bezbronnego szablą w głowę zacioł, tym się nie kontentuiąc, 
sług jego mości: pana Drzewieckiego, namieśnika wielmożnego jego 
męści pana starosty czerkaskiego, potym kozaków, każdemu po



taleru bitym obiecując, żeby bili protestanta, gdziekolwiek mogli 
zabić, przynajmował; na tym nie dość maiąc, teraz znowu, roku 
teraźniejszego, tysiąc siedmsetnego wtórego, podczas trwóg kozac
kich, gdy protestans, widząc, że ich mość panowie obywatele woje
wództwa kiiowskiego uchodzili, i sam jego mość z żoną, matką 
żony swoiej i siostrą, zdrowie swoie unosząc, do wsi Borysowszczyzny, 
do iego mości paua Wolskiego przyiechał, obwiniony jego mość pau 
Szuksta, o tym dowiedziawszy się, i list do jego mości pana Wolskiego 
napisawszy, protestanta niesłusznie, honor i reputatią jego mości 
ujmuiąc, h«ic famoso libello calumniose opisał, potym, insidias po 
drogach czynić i protestanta zabić odpowiedź przed ludźmi uczynił- 
dla których protestans, po uspokoieniu się trwóg nazad ku domowi 
swemu powracaiąc, nie tym należytym traktem, którym iechać prosto 
miał, ale inszą drogą, z wielką trudnością i z nakładem drągi, evi- 
tando periculum vitae suae, iechać musiał, zaczym protestans,. wi
dząc takowe niebezpieczeństwo i odpowiedź, dla których ubiąue lo- 
cornm sccurus cale zdrowia swego być nie może, tum ratione per 
famosuifr libellum circumscripti honoris, iterum iterumque przeciwko 
wyszpomienionemu jego mości panu Szukscie świadczył i protesto
wał się i salvam meliorationem tej protestąciej swojej zostawiwszy, 
ó to wszystko prawnie czynić deklarował, prosząc mnie, urzędu, aby 
ta jego protestacia actis connotowana była, co i otrzymał- Fryderyk 
Lewenfater, kapitan jego królewskiej mości. m. p.

Книга гродская, кгевская, записовая и поточная, № 23, годъ 
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сьхххпі.
Жіілобл дворшннт Станислава Сузкаго на мѣщанг города .Дунае- 

вецъ, о том ь, что они, ііринявъ ѵчастіе в і козацкомъ возстаніи, напали 
на Сузкпго, ограбили его, избили, похвалялись его утопить, обезглавить 
или отвести іп. своему полковнику и, пакопецт., обнаживъ его, привяза
ли к'ь дереву вт. лѣсу и вь такомъ лоложсніи оставили. 1703. Генваря 2.

Fdria tertio incrastino feśti circumcidronis Christi Domini, anno 
mileSimo septingentesiitfo tertio.

Inducenda erat hoc loco .protestatio nobilis Stanislai Suski, admi- 
nistratoris bonorum Krzywcze, possessionis generosi Antonii Bieniec- 
ki, ipocillatoris żydaczoviensis, suo et suprafati generosi principalis 
sui nomine, in et contra laboriosos: Hauryszcza filios atąue ejusdem 
familiantcs, totamąue comunitatem oppidi Duuajowce illustris et mag- 
nifici loannis in Koniecpole et Jazłowiec Koniecpolski, supremi sta- 
buli regni praefecti, subditos haereditarios dunajowcenses, exessivos 
et rebelles, ad praesens de uominibus ignotos, ipsis vero melius 
notos, postąuam innotuerint, specificandos, rebelles, ratiene per 
ipsos, non attenta securitate bonorum etpersonarum nobilium, quovis 
tempore et loco praecustodita, specialiter tamen hoc praesenti tem- 
ptire turbulfento et periculo eidliifsiohiś rdbdllium cOsacorum, tempo
re certo, feria quarta yidelicet ргохіше praetertta, ргохііііа, aniio 
ргохіте elapso, itineranti et ad bona Rachniowka tendenti, in cam- 
pis Krzyweczensibus, armatim, cum bombardis, hastis et aliis, iisdem 
solitis, obyiam yiolenta manu occursionis et ferme more hostili ador- 
sionis, primario laborioso Sobek, de bonis Krzywcze, foenum ve- 
henti, de curru bombarda longiori dejecto, yestem pellicam, 
alias kożuch, de corpore detractionis, tandem de manibus yiolentis 
subterfugente, mox manus yiolentas in personam protestantis injecerunt,



eundcm, qua bombarda longiori, qua basta horrendissime conyerbe- 
rationis, ad terram proturbationis, ibidcmqne etiam pedibus concalca- 
tionis, hisce non contenti, yiolentia yiolentiis augend> et accumulan- 
do, stricto fune ligatum, pedestrem, ad flumen, ibidem existens, ma- 
nuductionis, ibidcmque ѵіхпоп submersionis, qua pugnis, quabaculis 
protrusionis, pałam yociferando in haec yerba; «Wedite toho sobak u 
do połkownika, bude nam dobryj jeżyk, albo ho łyszyt, a utiaty 
mu szyju sobaczu!» Tandem, arcendo se ab hac mala intentione, 
de yestibus utrisque enndem denudationis, eundemque denudatum, ad 
sylyam dedactionis, strictissime ligatum quercui alligationis, pecu- 
niam, penes eundem consistentem, aureorum yidelicet hungaricalium, 
praeyentam, interceptionis et, ni subterfugus protunc subditus su- 
praspecificatus ejusmodi ejus subditis de bonis ѵіііае Rachniowka ca- 
sum denuntiaset et promulgaset, ipsi vero protunc in subsidium si 
non subvenissent, sine dubio e vivis sufferent; subditum, laboriosum 
Simon Ciastek, gancarz, personaliter in bonis yillae commanentem, 
non praeyentum superagressionis, eundem funditus de omni supel- 
lectili domestica dcsolationis et interceptionis, uxorem ejusdem con- 
yerberationis. Post eliberationem vero sui, in absentia protunc advo- 
cati Dunajoyecensis, ad communitatem oppidi rccurrebat, urgendo et 
querulando super sortem suam iniquam, oppidanos eosdem inculpa- 
tos esse asseruit, non alios esse. Cujus copia latior dari debuerat, 
yerum quoniam intra triduum, ut juris et moris est, ad acticandum 
non est porrecta, idcirco de diligentia magnifici notarii in susci
piendo, renitentia vero partis in porrigendo, cancellaria praesens 
manifestatur.

Kmia гродская, каменецъ-подолъская, записовая и поточная, 
№ 3967\ листъ 97.



Постаповленіе сеймика воеводства волынскаго: объ устройствѣ мили— 
ціи и денежнаго сбора, назначенныхъ для отраженія козаковъ, о сборѣ 
податей для уплаты войску, объ учрежденіи почты до окончаиія войны, 
объ отдачѣ подъ судъ Григорія Косовнча, войта Межирицкаго, и како
го-то острожскаго ыѣщанина за сношенія ихъ съ Палѣемъ и т. п. 1703. 
Генваря 8.

Roku tysiąc siedmset trzeciego, miesiąca januarii ośmnastego
dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości Łuc
kim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, com
parens personaliter urodzony jego mość pan Gabryel z I/inczów 
Linczowski, .komornik graniczny krzemieniecki, marszałek koła ry
cerskiego województwa wołyńskiego, dla wpisania do akt niniejszych, 
grodzkięh, te laudum, przez ich mościow panów obywatelów wojewódz
twa wołyńskiego, in loco solito consultationum unanimiter postanowione, 
z podpisem ręki swojej własnej, per oblatam podał, prosząc mnie, 
urzędu, aby do akt przyjęte i zapisane* było; a tak ja, urząd, annu- 
endo affectationi jego mości podawaiącego, te laudum ad acticandum 
przyimuiąc, czytałem, i tak się w sobie pisane ma: My, rady, 
dygnitarze, urzędnicy, xiążęta 1 całe rycerstwo województwa wołyń
skiego, ad locum solitum cousiliorum, vigore sejmiku przeszłego, 
roku tysiąc siedmset wtórego, dnia dwudziestego siódmego novembris, 
do dnia ósmego miesiąca stycznia, roku teraźniejszego, tysiąc siedmset 
trzeciego prorogowanego, ziechawszy się, wprzód panu Bogu zastępów
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dzięki pokorne uczyniwszy, że jeszcze nam, binis perioulis dwoiakiego 
nieprzyjaciela ścienionych, o całości woiewodstwa naszego ettuitione 
onego osób i fortun naszych media ratowania się inire et consulere 
pozwala, takową postanowiliśmy uchwałę: ponieważ przeszłą uchwałą 
naszą in tuitionein województwa naszego przeciwko zuchwałej rebel- 
liej kozackiej» in dies et momento szerzącej się, zgodnie i jednostaj
nie ex fortnnis nostris wyprawę, iuxta obloguentiam pomionionej 
uchwały, postanowiliśmy i termin exequowania onej, dzień ośmy mie
siąca januarii praesentis, roku teraźniejszego, naznaczyliśmy; przeto 
pomienione sancitum nasze chcąc mieć pro irrevocabili, ad executio- 
nem onego takowym przystępuiemy sposobem i kóżdego niniejszą 
uchwałą obligujemy, aby ich mość panowie obywatele województwa 
naszego konno na wyprawę, według opisu przeszłej uchwały, tu, pod 
Łuckiem, za klasztorem wielebnych ojców bernardynów, z rynsztun
kiem wojennym należytym, w pole na imprezę iść mającą, pod ich 
mościami pany rotmistrami, niżej wyrażonemi, stawali; którzy zaś 
ich mość panowie bracia nasi possibilitatem złączenia dymów trzy
dziestu i stawienia konnego rjcerza iednego nie mają, pieniądze z 
dymu kóżdego, za jeden rachuiąc simpliciter po złotych siedmiu, 
intra spatium od skączonego sejmika teraźniejszego do dnia tegoż, 
dwudziestego dziewiątego januarii, do rąk uproszonych ich mościow 
z kóżdego powiatu oddawali. Którzy by zaś, niniejszej uchwale prze- 
ciwncmi będąc, ani pocztu konnego nie stawili, ani pieniężnej wy
prawy z domów swoich, modo praefato, do rąk ich mościów dele
gowanych, niżej wyrażonych, nie oddali, subesse takowi executioni 
militari, przez tychże ich mościów panów rotmistrzów faciendae, 
powinni; na którym miejscu i terminie jaśnie wielmożny imć pan 
kasztelan wołyński, jako pułkownik województwa naszego, z wiel- 
moźnemi ich mościami pany rótmistrzami województwa naszego, pod 
Sędomierz obranemi, absentia unius duorumve non o'bstante, i z de- 
logowanemi, wielmożnemi ich mościami pany: Ierżym na Masko- 
wiczach Hulewiczem, wojskim ziemskim włodzimirskim, sędzią grodz
kim i burgrabią łuckim, Janem Kazimierzem Hryszkiewiczem, 
strażnikiem mińskim, popisze i, jako pułkownik województwa nasze
go, móc i władzę zupełną maiący, rozrządzi i ordynanse, dokąd z 
miejsca tego iść maią? wyda, aby ich mość panowie rotmistrze z



pomienionemi ludźmi wyprawionemi, przy łasce Bożej, fructum et 
gloriam, tak całej rzeczy pospolitej, jako i wojewóztwu naszemu 
przynieśli i wyrobili. Wybierać zaś pieniężną wyprawę sposobem 
wyżej wyrażonym z powiatu Łuckiego uprosiliśmy ich mościów 
panów: Jana z Korczmina Porwanieckiego, Jana Knerutękiego-Bo- 
reykę; z włodzimirskiego powiatu ich mościow panów: Jerzego 
Wojnę • Orańskiego, podstolego czernichowskiego, Konstantego na 
Iwanczach Iwanickiego, cześnika nowogrodzkiego, sędziego grodz
kiego włodzimirskiego; z powiatu krzemienieckiego ich mościów 
panów: Jana Bogusława Horaina, podczaszego parnawskiego, sę
dziego grodzkiego krzemienieckiego, Jana Zagurskiego, podstolego 
kiiowskiego; którzy ich mość, modo quo supra, po powiatach swoich: 
łuczanie w Łucku, włodzimierzanie we Włodzimirzu, krzeraienczanie 
w Krzemieńcu, pieniężną wyprawę wybierać będą i na dzień dwu
dziesty dziewiąty praesentis januarii tu, do Łucka, wybrane zwiozą i 
comportować będą, nil derogaudo assignatiom, przez jaśnie wielmoż
nego imci pana pułkownika intra hoc spatium wydanym. Aby tecly 
ich mościow, do tej pracy uproszouych, sterilis nie był labor, pozwa
lamy consensu publico z kóżdego miasta i wsi—kwitowego po groszy 
piętnaście, groszowego z kóżdego dymu, siedm złotych płacącego, 
grosz jeden. Którzy się zaś ich mość bracia nasi prawem, o confla- 
gratach opisanym, zaszczycaią, tak obiaśniamy: ieżeli według prawa 
po zgorzeniu dymów, in ultima ąuietatione wyrażonych, czas nie 
wyszedł, od płacenia uwalniamy; jeżeli zaś beneficium legis wyszło, 
do płacenia tenentur; a którzy ich mościowie konno stawią wyprawę, 
a solutione omnimodo wolni zostaią. Pro regimine pomienionej obojej 
wyprawy, tak konnej, jako pieniężnej, ich mościów panów rotmistrzów, 
ochotę swoie na zaszczyt ojczyzny całej i woiewmdztwa deklaruią- 
cych, ich mościów panów: Karola Szandyrowskiego, chorążego brac- 
ławskiego, Michała Liniewskiego, podczaszego dobrzyńskiego, Pawła 
Jaroszyńskiego, podczaszego owruckiego, Theodora Hulewicza, pod
czaszego Wiłkomirskiego, Jerzego Kalityńskiego, stolnika czcrnihow- 
skiego, Władysława Putoszyńskiego, łowczego smoleńskiego, Miko- 
łaia Porwanieckiego, skarbnika parnawskiego, Słoniewskiego, sta
rostę soleckiego, Jakuba Leduchowskiego, Marciana Czarneckiego, 
Stanisława Piaskowskiego, Piotra Deniska, Michała Raciborowskiego,



Piotra Babińskiego, Gurowskiego, zgodr'e i jednostajnie uprosiliśmy. 
Którym ich mościom panom rotmistrzom z pomienioną wyprawą 
oboią, tak konną, jako i za pieniądze dymowe zaciągnioną, służba 
wojenna a die octava januarir anni praesentis zaczyna się, a w roku, 
da Bóg przyszłym, tysiąc siedmset czwartym, o tymże czasie i dniu 
ósmym miesiąca januarii kończyć się powinna; po której skończeniu 
służby, jeżeliby w tym czasie impreza nieprzyjacielska nie ustawała 
i sił dalszych takowych województwo in tuitionem siebie potrzebo
wało, tedy wolno będzie, lub tychże ich mościów rotmistrzów con- 
servare in eodem eharacterc szaiży, lub też innych ich mościów na 
miejsce niniejszych constituere; a żeby przy ochocie deklarowanej 
swojej ich mość panowie rotmistrze większy impet ad fortia agenda 
zabierali, deklaruiemy według compotu, pod chorągwiami przez 
jaśnie wielmożnego imci pana pułkownika naszego pomiarkowa- 
nego, poczet rotmistrzowski, sposobem kwarcianego żołnierza, 
którzy ich mopcie panowie rotmistrze na pomienieny dzień, dwudziesty 
dziewiąty praesentis, naznaczony, ze wszystkim porządkiem: chorąg
wiami, kotłami stanowić się maią i według porządku, przez jaśnie 
wielmożnego imci pana pułkownika postanowionego, za ordynmsem ' 
jego na impreze iść powinni. Tychże ich mościów panów rotmistrzów 
praesenti laudo obliguiemy, aby w chorągwi continuo rezydowali, po 
wioskach województwa naszego szkód nie czynili, noclegów, popasów, 
consistencii nie odprawowali, a'e żeby dc proprio żyli, dachem tylko 
się contentowali, żeby pod chorągwiami complet mieli, pocztów na 
potrzebę swoie prywatną nie zażywali. Aby jaśnie wielmożnemu jego 
mości panu pułkownikowi naszemu i jego regimentarzowi substituo- 
wanemu obedientiam czynili, pod surowością artykułów wojskowych. 
Pretium rerum zaś takowe w kupieniu naznaczamy: owsa garniec 
groszy dwa, woz siana poiedynkowy, dobry złotych dwa, kura Szo
stak, gęś puł złotego, baran złotych trzy, jałowica według propor- 
ciej inne rogate bydło (sić); czego ieżeliby wypełnić nie mieli, w 
sądzie pułkowniczym lub innym, z ramienia imć pana pułkownika 
naznaczonym, respondere tenebuntur; pańskie zaś poczty, /wyprawio
ne proporcjonalnie ex fyrtunis eorum, pod rotmistrzami swemi zo
stające, tymże condyoiom i obowiązkom, jako już nie prywatne, ale 
wyprawne, do województwa subesse powinny i temuż naszemu imci



panu pułkownikowi, albo regimentarzowi, przez niego substytuowa- 
nemu, non referendo sese do panów swoich, obedire maią et conti- 
nuo insimul et semel z innymi icb mościami pany rotmistrami in 
opere wojny zostawać powinni sub rigore suprascripto; którzy, 
jeżeliby szkody jakie poczynić mieli i wykroczni byli, za takowe 
poczty sami icb mość panowie ich in omni judicio et officio respon- 
dere tenentur, zachowuiąc kóżdemu jure viam agendi; jeżeliby zaś 
impreza nieprzyjacielska majorem ausum i siły brała i te vires suf- 
ficere nie miały, jakośmy przeszłą uchwałą obrad naszych plenariam 
potestatem jaśnie wielmożnemu imci panu pułkownikowi naszemu 
dali, tak, reassumuiąc i teraz też uchwałę, upraszamy, aby uniwer
sały na kupienie się i ściągnienie pospolitym ruszeniem, z nazna
czeniem miejsca i czasu, do grodów wszystkich trzech powiatów wy
dał; na które miejsce i termin naznaczony vintim, nemine excepto, 
kóżdy według opisu przeszłej uchwały, non tuendo sese teraźniejszą 
wyprawą daną, sine mora et cunctationc stawił się sub penis, dc 
ezpeditione bellica sancitis, et rigore, in constitutione anni m<llesimi 
sexcentesimi yigesimi primi wyrażonym; ich mościów zaś braci 
naszych, służbę quaręianą traktujących, prae via testimonii jaśnie 
wielmożnych ich mościów panów hetmanów, actualiter in opere 
belli zostających, na termin kupienia się naszego być nie mogących, 
a rigore suprascripto uwalniamy. Jeśli zaś fessis labore belli cho
rągwiom naszym ąuiescere czas pozwoli, upraszamy jaśnie wielmoż
nego jego mości pana pułkownika naszego, aby przez dwóch ich 
mościów panów rotmistrzów, od siebie do jaśnie wielmożnych ich 
mościów panów hetmanów ordynowanych, nomine publico całego 
województwa tychże jaśnie wielmożnych ich mościów panów hetma
nów upraszał, ażeby dobra kiólewskie lub duchowne, w wojewódz
twie naszym znajduiące się, dla wytchnienia ludzi naszych pozwolili 
i naznaczyli i od kwarcianych chorągwi naznaczenia uwolnione mieć 
chcieli. A że in hoc calamitoso ojczyzny statu binis iesteśmy ściśnieni 
perieulis i ledwie już nie in ultimo gradu nieszczęśliwości wojewódz
two nasze zostaie, upraszamy e medio nostri do najiaśniejszego króla 
jego mości, pana naszego miłościwego, wielmożnych ich mościów 
panów: Władysława ze Zbaraża Korybutlia xięcia Woronieckiego, 
stolnika wędeńskiego, Marciua Cieszkowskiego, starostę kleszęzelpW’-



skiego, cum charactere legationis; którzy, wyraziwszy fidelitatem 
województwa naszego, supplikować.będą, aby i nas, jako wiernych 
poddanych swoich, ojcowską tueri raczył łaską. O czym obszerniejszą 
formare instancią imci panu marszałkowi koła naszego zlecamy i upra
szamy. Lubo zaś tantis periculis województwo nasze wysiliło się, 
jednak, maiąc wzgląd i osobliwy respekt na pracuiącego bez spocz- 
nienia żołnierza, w repartyciej do województwa naszego należącego, 
non parcendo fortunom swoim, deklaruiemy się i obliguiemy na 
przyszłym, da Bóg, sejmiku, ex prorogatione przypadającym, podatki 
na zapłatę onemu czterech czwierci starych uchwalić, ante omnia 
reasśurauiąc przeszłe laudum nasze; i teraz stanowiemy, aby ich mość 
panowie contrahentes i esactores podatków ąuorumcuuąue, in ante- 
cessum uchwalonych, dotąd jeszcze nie wypłaconych, ealculum wiel
możnemu imci panu chorążemu wołyńskiemu, commissarzowi wojewód
ztwa naszego, irreinissibiliter, intra spatium prorogowanego sejmiku, 
sub paenis, legibus regni descriptis, czynili; tych zaś ich mościów pa
nów contrahentów i esactorów, którzy, tak od imci pana commisarza 
województwa naszego, jako secundario od ich mościów, per laudum de
legowanych ad calculum, a potym finaliter per laudum, kwity zupełne 
i dostateczne maią, wolnych czyniemy et ab ulteriori calculatione 
liberos pronuntiamus. Retentores zaś wszelkiego podatku, według 
opisu przeszłej uchwały, in eodem spatio zatrzymane podatki oddawać 
powinni pod rigorem i ligamentami, w przeszłej uchwale wyraźonemi, 
A ponieważ jaśnie wielmożny imć pan podkomorzy koronny Jerzego 
Kosowicza, wójta międzyrzyckiego, wraz z nieboszczykiem panem Danie
lem Bratkowskim uPaleia będącego, prywatne z nim i Samusiem rady 
maiącego, o to obwinionego, ad reąuisitionem województwa podczas 
obrad naszych do sądu naszego stawił i zesłał, upraszamy jaśnie wiel
możnego jego mości pana kasztelana wołhyńskiego, pułkown:ka naszego, 
aby z ich mość pany sędziami wojskowemi et cum officialibus castren- 
sibus całego gienerału województwa naszego instantanee według prawa 
osądził. Jego mości panu marszałkowi zaś kóła naszego zlecamy i upra
szamy, aby]pro hoc zelo boni publici przez list wielmożnemu imci panu 
podkomorzemu koronnemu imieniem całego województwa podzięko
wał; że zaś i drugi, w Ostrogu mieszk&iący, pod władzą jaśnie wiel
możnego jego mpści pana wojewody ruskiego, nazywaiący się (про-



бѣлъ въ подлип иикѣ), z tymże Kosowiczem u Paleja i Samusia na» 
tenczas był, i gdyśmy jeszcze in castris zostawali, tak do jego mości 
pana gubernatora, jako i ich mościów panów commissarzów, pro- 
tunc w Ostrogu będących, przez ich mościów pacow obywatelów 
naszych o wydanie onego prosili, aresztem jest założony, zlecamy 
imci panu marszałkowi naszemu, aby przez list, nomine całego woje
wództwa upraszał jego mości pana wojewody ruskiego, ut ехетріо 
imci pana podkomorzego koronnego, na sejmik przyszły prorogatio- 
nis, onego statuat. Kiedy zaś in dies et momenta pericnla szerzą 
się et certitudinem onych mieć nie możemy, uchwalamy propter 
scienda i stanowiemy pocztę, która z Łucka na Włodzimirz do Za
mościa chodzić będzie; za obmyśleniem pieniędzy na nie ex retentis 
przez wielmożnego imci pana kommissnrza naszego, który ią forraa- 
bit et providebit, o co upraszamy. Desideria tak jaśnie przewielebne
go w Bogu jego mości xiędza metropolity kiiowskiego, jako jego 
mości pana Żółkiewskiego, chorążego żytomirskiego, jego mości pa
na Rzeczyckiego, imć pana Horodyskiego, jako i inne wszystkie do 
przyszłego sejmiku prorogationis odkładamy. Do tegoż terminu miast: 
Włodzimierza, Kowla i Łokacz desideria rejicimus. Maiąc zaś wzgląd 
na zgorzenie dóbr jego mości pana Tomasza Hulewicza, wsi Kopyla, 
i dóbr Tołmachowa jego mości pana Andrzeja Ledochowskiego ex* 
juxta compassione od wyprawy z dobr pomienionych pro hac sola 
vice uwalniamy. Similem merentur respectum jego mość pan Woj
narowski, podstoli bracławski, którego manus Domini tetigit przez 
gradobicie i jego mość pan Władysław Putoszyński—przez odeście 
poddaństwa totalissime (jako w głosie swoim wyraził) z dobr Hati 
i spustoszenie onych, że possibilitatem wyprawy mieć nie mogą; tak
że wieś Zdołbice jego mości xiędza Hryniewieckiego, kanonika łuc
kiego, pro hac sola vice od pomienionej wyprawy uwalniamy. Sejmik 
zaś teraźniejszy, pod laską tegoż jego mości pana marszałka koła 
naszego, do dnia trzynastego miesiąca marca, roku teraźniejszego, 
tysiącznego siedmsetnego trzeciego, proroguiemy. Którą to uchwałę 
naszą zgodnemi głosami postanowiwszy, jego mości panu marszał
kowi koła naszego podpisać i do akt podać zleciliśmy. U tego lau
dum, per oblatam podanego, podpis jego mości pana marszałka 
koła rycerskiego województwa wołhyńskiego w te słowa: Gabryel



z Linczów Linczowski, komornik graniczny krzemieniecki, marsza
łek koła rycerskiego województwa wołhyńskiego m. p. Któreż to 
laudum, per oblatam podane, za podaniem i proźbą wyszmianowa- 
nej osoby podawaiącej, a za moim urzędowym przyięciem, wszystkie, 
z początku aź do końca, słowo w słowo, tak iako się w sobie pi
sane ma, do xiąg grodzkich, łuckicb jest wpisane.

Книга гродская, луцкая, записовая, № 2239, годъ 1703\ 
листъ 94.

сьхххѵ.

Письмо писанное со Львова неизвѣстнымъ лицемъ, содержащее 
извѣстіе о вторженій козаковъ въ Подолію. 1703. Генваря 10.

*
Z Lwowa - 10 Januarii 1703. О kozakach z Wołhynia cale 

tego dnia nie pisano. Jmć pan podkomorzy E. z imci panem starostą 
sądeckim w Dubnie u xięcia jego mości nowe lato odprawiwszy, 
*nowu do Połonnego w Ukrainę iachali. Z Miedzyboża i z Sata 
nowa piszą, że tam tej hałastry iest ze 3000, wsi, miasteczka 
plondruią, pasieki, na zime pochowane, wybiiaią, i, co mogą, szkody 
czynią,. a gdzie Polaka albo żyda zaskoczą, ścinają. Eoło Kamieńca 
byli o 3 mil: nie czynili tak szkody, tylko iedli, pili i konie karmili.

Изъ, тулъчинскаю архива. Связка газетъ и писемъ, содер- 
жащихъ политическія извѣстія, № письма 73.



Письмо козацкаго полковника, Шпака, къ комменданту Каменец
кому, Кошкелю, извѣщающее о томъ, что, Шпакъ пришелъ въ Подоль
ское воеводство по приказанію короля, и что, вслѣдствіе необходи
мости заступаться за крестіянъ, у него случаются стодкновенія со 
шляхтичами. 1703. Генваря 12.

Feria sexta post festum sanctorum trium regum ргохіта, anno 
Domini 1703.

Ad officium actaąue praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae personaliter yeniens nobilis Joannes Jezopolski, 
administrator bonorum oppidi Paniowce, obtulit eidem officio et ad 
acticandum porrexit litteras missiles a strenuo Theodoro Szpak ad 
generosum Koszkiel, tenoris talis: Jaśnie wielmożny mości panie 
generale Kamieniecki, mój wielce miłościwy panie i dobrodzieju! 
Listownie piszę do waszmości pana dobrodzieja mego, iżem przy
szedł z wojskiem, jako mnie komenderowano, nie dla swywoli, ale 
dla rozkazania najjaśniejszego jego mości króla i dobrodzieja naszego, 
jako jest w oczach naszych, że iehmość panowie dziedzicowie pod
danych swoich, nie za poddanych mają, ale za buntowników, których' 
my żadnych buntowników do wojska swego nie przyjmujemy, bo z 
łaski Bożej i królewskiej mamy i swoje wojsko, a który chce do 
mego wojska dobrowolnie iść, niech i ja tego przyjmuję. Druga. 
Posłałem podjazd swój nie dla wszystkich, ale oddawaiąc imci panu 
Baworowskiemu, jako on uczynił krzywdę poddanym waspańskim, 
a oni się do mnie przyszli skarżyć, jam stał pod bokiem waspań
skim, aby swywoli nie czynił, jako pan Baworowski. Waszmości 
pana dobrodziej a życzliwy Fedor Szpak, pułkownik wojska Zaporosskie-
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go. Postquam litterarum, in schedula scriptarum, originale earundem, 
idem offerens ad se recepit et de receptis, sibiąue restitutis, officium 
praesens quietavit.

Книга гродская, каменецъ-поддльская, записовая и поточная, 
1703 года, № 3957; листъ 100.

СЬХХХѴІІ.

Жалоба отъ имени теребовельскаго мечника, Михаила Буржинска- 
го, на шляхту барскую, крестіянъ изъ села Горбашева и мѣщанъ ле- 
тичевскихъ о томъ, что они, принимая участіе въ возстаніи, напали 
на село Бурч.инсваго—Марковцы, ограбили совершенно и сожгли оное, 
крестіянъ забрали въ плѣнъ, найденные же документы уничтожили 1703. 
Генваря 18.

Roku tysiąc siedmset trzeciego, miesiąca januarii osimnas- 
tego dnia.

Przed urzędem grodzkim i aktami niniejszemi, grodzkiemi, 
krzemieńieckiemi i przedemną, Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, 
stolnikiem drogickim, burgrabią grodzkim krzemienieckim, compa- 
rens personaliter urodzony jego mość pan Adam Słotwiński, pleni
potent urodzonego jego mości pana Michała Burzyńskiego, miecznika 
trębowelskiego, solenną uczynił protestacią imieniem tegoż jego 
mości przeciwko szlachetnym panom: Sołowi (sic) Wołkowińskiemu, 
porucznikowi, Semenowi Wołkowińskiemu, chorążemu, Jwanowi 
Pluskowi, Wasylowi Krymcowi Wołkowińskim i innym wszystkim, 
we wsiach Wołkowiczach i Radziejowcach mieszkającym, szlachcie 
barskiej, natenczas w buncie będącym, tudzież uczciwym: Hryćkowi, 
wojtowi, Demkowi Osadcy, Jwanowi Żadorkowi, Hawryjowi Ślusa
rzowi, Kużmie Dziegciarzowi i innym wszystkim, miasta Latyczowa 
obywatelom, także przeciwko szlachetnym: Gregoriaszowi Rurans- 
kiemu, Mikołajowi Melcszkiewiczowi i pracowitym: Michajłowi, ata- 
manowi, Lewkowi Melnikowi, Harasymowi, Jwankowi, Jwanowi, 
Bokonowi, Stephanowi Unuńskiemu, Jwanowi Krawcowi, Trockowi, 
j3upronowi; Jwanowi i Daniłowi, synom Hrycychi wdowy i inszym



wsźystkim, wsi Horboszowa, do starostwa Latyczowskiego należącej, 
poddanym, a teraz buntownikom; iż oni, nie kontentuiąc się tym, że 
podczas szczęśliwego pokoiu grunta, łąki i lasy wsi Markowiec, w 
województwie podolskim a powiecie Latyczowskim leżącej, tegoż 
jego mośęi pana Burzyńskiego własnej, poprzywłaszczali sobie i 
wniwecz porujnowali, ale i teraz, podczas buntuiącego się kozactwa, 
ważyli się, zebrawszy się w jjdno in numero personarum sta, tęż 
wieś Markowce kozackim trybem najechać, jakoż najechali i tam, 
naprzód ludzi, poddanych tamecznych, jednych porozganiali, drugich 
more scythico powiązali i zabrali, ludzi powiązanych osób in numero 
czterdzieści i jednego; dwór z gumnem, pięćset kop zboża w sobie 
maiącym, z oborami i innemi chlewami spalili; rzeczy wszystkie, 
tam będące, tegoż jego mości pana miecznika jedne pozabierali, 
drugie popalili, osobliwie jednak skrzynie z papierami, tak do wsi 
tejże Markowiec, jako i do wsiów: Semek, w województwie tymże 
i powiecie leżącej, i do wsi Skarzyniec, w województwie bracławskim 
a powiecie Winnickim będącej, przywileje i dyspozycie wszystkie na
leżące, tam będące i w ziemi zakopane, wykopawszy, czyli spalili, 
czyli do siebie zabrali; pasiekę wyłupali, siana i słomy popalili; po- 
tym wrócili się znowu do wsi i tam chałupy wszystkie, in numero 
onych piętnaście, popalili, tudzież gumna i siana poddanych tamecz
nych spalili; bydła, konie, owce, kozy, świnie i inne drobiazgi, 
wszystkie zabrali; młyn, tam będący, zruinowali i żelaza wszystkie 
z niego pozbiiali, nic a nic tam prócz samego popiołu nie zostawu- 
iąc, co wszystko osobliwym regestrem specificabitur, dla czego, imie
niem tegoż jego mości pana Burzyńskiego, modernus protestans hanc 
ad acta praesentia defert ąuaerelam, iterum atque iterum protestu- 
iąc się, że nie przez wojsko kozackie, ale przez wyszwyrażonych 
sąsiadów swoich tę we wsi swojej poniosł ruinę, praesentem actis 
connotari prosząc; co i otrzymał Adam Słotwiński.

Книга гродская, кременецкая, записовая, поточная и декре- 
товая, № 1612, годъ 1703. Листъ 12 на оборотѣ.



Упиверсалъ внленскаго кастеляна, князя Януша-Антонія Вишне- 
вецкаго, къ жителямъ принадлеясащихъ ему имЬній о томъ, чтобы они 
выдали по 100 злотыхъ съ села на содержаніе литовскаго войска, при
шедшего отражать козаковъ. 1703. Генваря 23.

Roku tysiącznego siedmsetnego trzeciego, miesiąca januarii dwu
dziestego szóstego dnia.

Przed urzędem i aktami niniejszemi, grodzkiemi, krzemieniec- 
kiemi i przedemną, Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, stolnikiem 
drogickim, burgrabią grodzkim krzemienieckim, comparens persona- 
liter urodzony jego mość pan Władysław Rodkiewicz, towarzysz 
chorągwie pancernej jaśnie oświeconego xiążęcia jego mości Kory- 
buta Wisznio wieckiego, kasztellana wileńskiego, krzemienieckiego, 
osieckiego et cetera starosty, dla wpisania do xiąg niniejszych, grodz
kich, krzemienieckich podał per oblatam uniwersał, niżej wpisany, 
prosząc mnie, urzędu, o przyięcie onego i do xiąg wpisanie, którego 
prozbie ja, urząd, annuendo, pomieniony uniwersał ad acticandura 
przyjmuiąc, czytałem, de eo, qui seąuitur, yerboruui tenore. Janusz 
Antoni Korybut xiąże na Wiszniowcu i Zbarażu Wiszniowiecki, 
kasztelan wileński, starosta krzemieniecki i osiecki. Nieszczęśliwe 
rzeczypospolitej czasy kiedy zewsząd funestas zprowadzaią na ojczyz
nę plagas, osobliwie ten kraj, chłopskiej rebelliej nieuśmierzonym 
zarażony tyraństwem, na którego pożaru ugaszenie, gdy, za wyraź- 
nemi ich mości panów hetmanów koronnych listami i jaśuie oświeco
nego xiążęcia jego mości, hetmana wielkiego xięstwa litewskiego 
ordynansem, część wojsk litewskich pod komendą rnoią przyszło; nie 
chcąc obesse patriae i idąc vestigiis antenatów moich, jako 
dziedzic nie ochraniaiąc, tak ia libera possessione będących, jako in



tenutis, dóbr domu mego dziedzicznych, suro wie przykazuię podda 
nym: Wiszniowca Starego i Nowego miast i ich włości: Krzywczyki, 
Oleniny wielkie i małe, Chwedkowce, Łozy, Bodaki, Hnidawka, 
Hocanówka, Wiszbowiec, Łopuszna, Hołubiea, Szuły, Kornaczówka, 
Wakowiec, Wakowiec drugi, Bakoty, Młynówce, Polany, Butyn, 
Kurochowce, Dworzec, Zwiniacza, Zalisce, do* tego Rochmanów mia 
steczko, Obucz, Kordyszów, Zalisie, Bykowce, Żołobki, Helibisy i inne, 
którebykolwiek wioski znaleść się mogły, aby z tych wszystkich 
włości ex nunc, sub forti militari executione, na chorągiew moią 
pancerną, na komput sto dwadzieścia koni wielkiego xięstwa litew
skiego wydali po złotych sto; ich mość zaś kompan:ej surowym 
ordynansem intimuie, aby znosili się cum possessoribus i podstaroś- 
ciemi tych dóbr, we wszelkiej modestiej swoie naznaczoną odbierali 
uależytość. Datum we Zbarażu, die decima tertia jauuarii, auno 
millesimo septingentesimo tertio. U tej obiaty uniwersału, przy pie
częci przyciśnionej, podpis ręki w te słowa J. Korybuth xiąże 
Wiszniowiecki, kasztelan wileński. A tak ta oblata, za podaniem i 
prozbą wyszrzeczouego offerenta, a zx moim urzędowym przyjęciem, 
wszystka zupełnie, z początku aż do końca, słowo w słowo, do xiąg 
niniejszych, grodzkich, krzemienieckich jest inserowana.

Книга гродская, кременецкая, записовая, поточная и декре- 
товая, № 1612, годъ 1703; листъ 517 на оборотѣ.

СЬХХХІХ.
Жалоба дворянина Воіітсха Заленскаго на боярина Мацеевскаго о 

томъ, что онъ нодстрекалъ къ возстанію кресііянъ, и нотомъ, когда 
Заленскііі прпказалъ его задержать, бѣжалъ, оспншвши свою лошадь. 
1703. Гепваря 29.

Roku tysiąc siedmset trzeciego, miesiąca januarii dwudziestego 
dziewiątego dnia.

Przed urzędem i aktami niniejszemi, grodzkienr, krzem.eiiioe- 
kiemi i przedemną, Mikołajem Stanisławam Kamieńskim, stolnikiem 
drogickim, bui'grabią grodzkim krzemienieckim, personaliter compa
rens urodzony jego mość pan Wojciech Załęski, podkomorzy nowo
grodzki, przeciwko niejakiemu Maciejowskiemu, de uomine protuug



niewiadomemu, bojarzynowi urodzonego jego mości pana Zawilskiego, 
we wsi Borsukowcach bawiącemu się, jako buntownikowi i rebeli- 
zantowi, solenniter świadczył się i protestował w ten niżej opisany 
sposób i o to: iż tenże obwiniony robelizant, nic nie obawiaiąc się win, 
w prawie na takowych surowie opisanych, w rokn świeżo przeszłym, 
tysiąc siedmset wtórym, różnych miesięcy i dni, po kilkanaście razy 
in ahsentia protestantis do wsi Maniowa, dóbr protestantis, przyież- 
dzaiąc, poddanych tamejszych róźnemi sposobami i kunsztami swemi 
przewrótnemi na bunty kozackie i rebelią namawiał, obiecuiąc onym 
wielką kontentacią; a niedosyć na tyra maiąc, w roku teraźniej
szym, tysiąc siedmset trzecim, miesiąca januarii dnia dwudziestego 
trzeciego, inscio protestante, do tej wsi Maniowa, dóbr protestantis, 
sposobem kryiomym przyjechawszy, tam różnie poddanych tamejszych 
na takoweż bunta kozackie podmawiał i poduszczał; a potym, już 
po trzecie, na dwór i rezydentią comparentis napadł i tam małżon
kę comparentis i samego jegomości verbis laesiyis lżył, sromocił 1 
do czeladzi bić porywał się; o którym to obwinionego buntownika 
takowym uczynku jako protestantowi, w izbie będącemu, dano znać, 
tak zaraz protestans onego do dnia jutrzejszego, dla wybadywania 
i wyrozumienia takowych z niego buntów, tę transakcią odłożył i 
onego zatrzymać kazał; który to obwiniony, nie czekaiąc wywodu ani 
dowodu, ztamtąd, jako w tym czuiący się być winnym, uciekł i 
podjezdka cisawego, na lewe oko ślepego z kulbaką prostą, starą, 
bez poduszki, z wojłokiem i uzdeczko porzucił, którego konia pro
testans niniejszy, postępuiąc sobie secundum ргахіш juris, przed 
urzędem niniejszym prezentowawszy, prosił o taksę onggo, którego 
proźbie ia, urząd, annuendo, pomienionego konia z kulbaką, wojło
kiem i uzdeczką, stosuiąc się do samej słuszności, iż wart złotych 
czterdzieści, otaxowałem; a po prezęcie i taksie modernus comparens 
tegoż konia ze wszystkiem, ut praemissum est, z urzędu niniejszego 
odebrał i urząd niniejszy z odebrania tegoż konia kwitował i pro
sił, aby to wszystko actis praesentibus connotatum było; co i otrzy
mał Wojciech Slubicz-Załęski.

Kmta гродокая, кременецкая, записовая, поточная и декре- 
товая, № 161.2, іодъ 1703; листъ 29.



схс.
Жалоба овруцкаго городничего, Ивана Вагуры, на крест іянина 

Грыцька Молчана о томъ, что Молчанъ участвовалъ въ прежнихъ ко— 
зацкихъ возстаніяхт; въ послѣднее же время приказалъ своей женѣ за
жечь дворы въ имѣніи Вигуры, селѣ Тушебинѣ, и изъувѣчилъ топоромъ 
одного изъ его крестіянъ. Факты эти подтверждаются свидѣтедьствомъ 
вознаго. 1703. Генваря 31..

Boku tysiąc siedmset trzeciego, miesiąca januarii trzydziestego 
pierwszego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuc
kim, przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrab- 
stwa zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, 
stanąwszy osobiście urodzony jego mość pan Jan Wigura, horodni- 
czy żytomirski, swoim i urodzonej jej mości paniej Teressy Nieswia- 
stoskiego Wigurzynei, horodniczynej żytomirskiej, małżonki swojej 
imieniem, żałośnie i solenniter opowiadał się i protestował przeciw
ko pracowitym: Hryćkowi Mołczanowi, Annie, źenie jego, Serhiiowi, 
synowi ich, poddanym z dóbr wsi Tuszebina, części przedtym uro
dzonego jego mości pana Jana Opoczka Burkackiego dziedzicznej, 
in actuali possessione przedtym protestantis zostaiącym, przez wiel
możnego jego mości pana Piotra Łaska, starostę dymirskiego, ż pos- 
sessiej protestantium odiętym, żadnego iednak prawa i possessiej 
jego mości panu staroście dymirskiemu natenczas onych nie przyznaiąc, 
iż ciż obwinieni, osobliwie Hryćko Mołczan, mąż i ojciec drugich 
obwinionych, wyżej mianowanych, z dawnych lat do buntów kozac
kich (zwykszy), podczas pierwszych buntów kozackich z temiż dejne- 
kami i niep zyjaciołami rzeczypospolitej i ojczyzny conwersuiąc, z nimi



krew katolicką, szlachecką przeliwać przyzwyczaiony, teraz nowemi 
buntami na Ukrajnie podbudzony, coniyentia nowego pana, prote
stantem ex possessione expellentis, w nadzieie impnnitatis erectus, 
na protestanta, pod którego possessią lat kilka zostawał, nienawiścią 
zapalony, o przyszłym .zapaleniu wsi i dworu protestantis dobrze 
przed zapaleniem odpowiadaiący i grożący się, śmiał i ważył się 
roku teraźniejszego, tysiąc siedmsetnego trzeciego, miesiąca januarii 
osimnastego dnia, wprzód Olesia Poleszuka, Trochymowego pasierba, 
poddanego jego mości pana horodniczego żytomirskiego, enormiter 
siekiero posiekszy; w domu ojczyma Trochyma tegoż Оіехіа Pole
szuka, poddanego jego mości pana borodniczego żytomirskiego, ogień 
przez Annę, żonę swoią, założył, spodziewaiąc się, że cała wieś Tu- 
szebiny i dwór jego mości pana horodniczego spalić i ogniem zniść 
się mieli. Jakoż taż Anna, Hryćka Mołczana żona, ogień w same 
obiedne godziny zołożyła i, z wiatrem założywszy, zapaliła; z któ
rego zapalenia, wiatrem rozszerzonego, nie tylko dom tegoż Tro
chyma, w którym ogień był założony, zapaliła, ale i insze domy, w 
których, noviter pobudowanych, wszystkich innych gospodarzów i 
poddanych założone byli gumna, fanty, bydła, konie byli zawarte i, 
ob violentiam zawziętego ognia, nie mogli bydź ratowane, pogorzeli, 
w popioł i perzynę obrócili się. Jakoż tenże Hryćko Mołczan przed 
ludźmi, na inkwizycią o założenie ognia locowanemi, i woźnym ge
nerałem, niżej mianowanym, że z jego poduszczenia ten ogień był 
założony, dobrowolnie przyznał się, i że przeż ten ogień drugi dom, w 
w którym drugich poddanych jego mości pana horodniczego żytomir
skiego gumna, fanty, konie, bydła, owce, świnie ogień ogarnoł i 
spalił, w popioł, w perzynę obrucił, bo ich, propter yiolentiam ognia 
zapalonego i przez wiatr pobudzonego, trudno i nie podobna rato
wać było, ogień spalił. Przez co obwinieni winy gardłowe zasłużyli 
i na się zaciągnęli, o które protestantes prawnie czynić obiecuiąc, 
salva tejże protestaciej • melioratione, co wszystko in termino juris 
będzie potwierdzone, a teraz o przyięcie tej swojej protestaciej pro
sił, co i otrźymał tenże protestans, Jan z Wigurzyc Wygura, ho- 
rodniczy żytomirski. A natychmiast stanąwszy oczewiście woźny 
generał województwa kiiowskiego, wołhyńskiego, bracławskiego i 
innych, szlachetny Felician Dorzycki, urzędowi znajomy, w moc wier



nej, prawdziwej i skutecznej robtiej swojej, jawnie, ustnie i dobro
wolnie zeznał, iż on roku teraźniejszego, tysiąc siedmsetnego trze
ciego, miesiąca januarii dziewiętnastego dnia, maiąc przy sobie stro
nę szlachtę, urodzonych ich mościów panów: Alexandra Kunickiego 
i Antoniego Dulowicza, ad reąusitionem juridicam urodzonego jego 
mości pana Jana Wigury, horodniczego żytomirskiego, był na grun
cie dóbr wsi Tuszebina, na części własnej tegoż jego móści pana 
horodniczego żytomirskiego dziedzicznej, gdzie pracowitego' Оіехіа 
Poleszuka, podda: ego jego mości pana horodniczego żytomirskiego, 
bardzo chorego, w rękie nad łokciem krwawy, szeroki, długi, szkodliwy 
raz ieden (mającego), drugi raz w rękie prawo, w sam łokieć, raz obu:* 
chem uderzony, siny, stłuczony, na plecach razów kilka siuich, spuchł 
łych, krwią o ciekłych; chałup i domów dwa z komorami, gumnami, w 
których i innych poddanych trzech sprzęty różne gospodarskie zło
żone były, z końmi, bydłem pogorzanych i w popioł obrucoujch> wi
dział i urzędownie oglądał; co wszystko osobliwym regestrem i przez 
inąuizycią czasu prawa dowiedziono będzie, prosząc, aby to doxiąg 
przyjęto i zapisano było; co i otrzymał woźny, Feliciań Durzycki.

Книга гродская, луцкая, поточная, Аг 2583, годъ 1703. 
Листъ 113.

СХСІ.

Объявленіе венденскаго стольника, КриштоФа Сечинскаго, о томъ, 
что онъ не можетъ плотить изъ села своего, Лопавшъ, прежнего ко
личества подати, потому что часть крестіянъ его выселилась въ Подо- 
лію, часть пристала къ козацКому возстанію, а имущество остальныхъ 
истреблено пожаромъ. 1703. Генваря 31.

Roku tysiąc siedmset trzeciego, miesiąca jinuarii trzydziestego 
pierwszego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuckim, 
przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrabstwa zamku 
łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, comparens 
personaliter urodzony pan Kazimierz-Piotr z Jakuszówki Jakuszo-
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wicz, nomine urodzonego jego mości pana Krżysztopha Sieczyńskiego, 
stolnika wendeńskiego et ex comisso tegoż jego mości, solenniter 
manifestował się coram officio praesenti in eum modum: iż lubo z 
dymów więcej ze wsi Łopawsz płacono podatku do skarbu rzeczy
pospolitej, juxta obloąuentiam kwitów różnych, iednak, iż teraz noviter 
różnemi czasy, począwszy ab anno millesimo septingentesimo, jedni 
poddaDi na Podole, stante pace, odeszli, a drudzy zaś rebelisantcs 
in adversam partem poszli, a inne zgorzały i według dawnych 
kwitów ad praesens dymów trzynaście niedostaie i podatek do skarbu, 
juxta ultimariam ąuietationem, płacony z pomienionej wsi być nie 
może, zaczyni w tym wszystkim comparens, nomine quo supra, 
manifestatur, salva tamen praecustodita praesentis roelioratione. 
Jn verificationeni vero praemissorum, idem comparens stawił robo
czego Tymosza, poddanego ze wsi Łopawsz, na poprzysiężenie wysz- 
mianowanego odejścia i pogorzenia dymów, prosząc mnie, urzędu, o 
przydanie woźnego do wydania rothy juramentu. Cuius affectationi 
ja, urząd, annueudo, woźnego, szlachetnego Feliciana Durzyckiego, 
przydałem, quo rothisante, pomieniony poddany, flexis ad imaginem cru- 
cifixi Dommi Jesn Christi genibus, jurament wykonał w te słowa: 
ja, Tymosz, poddany dziedziczny ze wsi Lopawsz jego mości pana 
Sieczyńskiego, stolnika wendeńskiego, przysięgam panu Bogu wszech
mogącemu, w Tiójcy świętej jedynemu, na tym: iż lubo we wsi 
Zopawszach więcej dymów podług dawnych kwitów znajdowało się, 
iednak iż teraz, poczowszy od roku tysiąc siedmsetnego, osobliwie 
przeszłej wiosny, chłopi tamejsi, iedni na Podole podczas pokoiu 
odeszli, drudzy, czyli z niedostatku, czyli z swej woli tanrże odeszli, 
a tizeci pogorzeli i już według ostatnich kwitów, podatki do skarbu 
rzeczypospolitej płacone być z pomienionej wsi nie mogą, na czym, 
jako sprawiedliwie przysięgam, tak mi panie Boże dopomóż i niewinna 
męka Chrystusa pana. Po którym wykonanym juramencie, idem 
compareus prosił mnie, urzędu, aby to wszystko actis praesentibus 
connotatum było, co i otrzymał, Kozimierz Piotr z Jakuszówki 
Jakuszewicz.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 3583, годъ 1703; 
листъ 107 на оборотѣ.



Универсалъ региментаря воиводства Подольскаго, Михаила Гумец- 
каго, о томъ, что онъ поручаетъ ѵсмиреніе козацкаго и крестіянскаго 
возстанія стражнику подольскому, Станиславу Шидловскому. 1703, Фев
раля 7.

1703, feria ąuinta post sollenia festa sacri Paschatis ргохіта.

Ad officium actaąue praesentia castrensia, capitanealia came- 
necensia Podoliae, personaliter veniens generosus Stanislaus Szydłow
ski, obtulit officio praesenti et ad acticandum porrexit litteras ordi- 
nationis magnifici regimentarii, eidem generoso Szydłowski datas, 
inanu propria ejusdem magnifici regimentarii subscriptas, et sigillo 
genuino in cera rubra communitas, de actu et data eorundem in 
eosdem expressis, tenoris stąuentis talis: Michał z Rycht na Kudryń- 
cacli Humieeki, podczaszy trembowelski, regimentarz województwa 
podolskiego, daję ten ordynans mój imci panu Stanisławowi Szydłow
skiemu, strażnikowi województwa podolskiego, na imprezę nieprzy
jacielską buntów kozackich i zuchwałości chłopskiej, zalecając, i 
pilnie prosząc, ażeby nieprzyjaciół zawziętych płoszył i rozgramiał, 
ile teraz, kiedy i wojska koronne, przy pożądanej i szczęśliwej 
bytnści, jaśnie wielmożni imci panowie hetmani in tuitiouem tych 
krajów pospieszyli i przybliżyli się, z tą jednak moją wyraźną rezo- 
lucyą, aby tych dóbr i ludzi, którzy nie mieścili się do buntów, 
(w opiece) miał z ludźmi swemi i żadnej ruiny nie dopuszczał. 
Buntowników zaś, jako nieprzyjaciół, a dla większego dowodu ich 
zdradziectwa, do grodu Kamienieckiego, abo do pobliższego oddawał. 
Dan w Kamieńcu podolskim, die 7 Februarii, anno 1703. Michał 
Humieeki, podczaszy trembowelski, regimentarz województwa podoi-



skiego. Locus sigllli illjus usitati, in cera rubra expressi. Post 
ąuarum subscriptarum litterarum ad acta officii prasentis ingrossa- 
tionem, originale earundem idem generosus offerens ad se recipit 
et de receptarum sibiąue restitutarum officium quietavit.

Книга гродская, каменецъ-подолъская, записовая и поточная, 
юдъ 1703, № 3957’, листъ 70 на оборотѣ.

СХСІІІ.
Жалоба ротмистра летичевскаго повѣта, Станислава Кавецкаго, на 

дворянина Высокинскаго о томъ, что онъ оказывэлъ покровительство 
крестіящамъ, цринимавшимъ участіе въвозстаніи, и, заступаясь за пихъ, 
наносилъ обиды Кавецкому. 1703. Февраля 7.

Feria quinta post festum purificationis beatissimae yirginis 
Mariae ргохіта, anno Domini milesimo septingentesimo tertio.

Jnducenda erat boc loco protestatio generosi Stanislai Kawiec- 
ki, rothmagistri districtus laticoyiensis, in et contra generosum Wy
sokiński, bonorum oppidi Sokolec cum attinentis administratorem, 
illustrissimi et magnifici subdapiferi regni, ratione per ipsum, licet 
ąuidem optime sciyerit de laudo publico, quod, quivis rebelles in 
bonis conservaverit quibusvis et de iisdem sciverit, is , uti 
bostis patriae, ad castra ргохіта tradere tenebatur; ipse, in con- 
trarium procedendo, iisdemque tuitionem et piotectionem offcrendo, 
nec eosdem rebelles ad castra praesentia, uti rebelles, non tradi- 
tionis. Kebelles, dum hic, Canenecum, adyenissent, ad hospitium resi- 
dentiam ejusdem (protestantis yenit) tuinultuane et tumultum fe- 
roeiter excitationis, in duellum, jure vetitum, provocationis, verbis 
scomaticis affectationis et ubivis locorum investigationis, aliarumque 
contumeliarum illationis facta. Cujus copia latior dari dcbuerat, ve- 
rum qnoniam intra triduum, ut juris et moris est, ad acticandum 
non est porrecta, idcirco de diligentia magnifci notarii in suscipien- 
do , renitentia vero partis in porrigendo , cancellaria praesens 
manifestatur.

Книга гродская, каменецъ-подолъская, записовая и поточная, 
№ 3957, годъ 1703\ листъ 128 на оборота.



w grodzie żytomirskim zeznanego, potym do act kiiowskich podanego, 
i possesya na też dobra; prawa od wielmożnego imci pana Stephana 
Niemiricza, podkomorzego kiiowskiego, na wieś Dewoczki i wieś 
Szczurowe, rodzicowi comparentis służące, ad acta kijowiensia po
dane;. originał testamentu dziada comparentis z susceptą grodu 
owruckiego, stylem ruskim pisany, potym ad acta kijowiensia podany; 
przywiley od nayiaśnieyszego świętey pamięci króla imci pana, Jana 
trzeciego, na dobra Szandarowkęz susceptą grodzką kiiowską, rodzicowi 
comparentis służący, i possessya, z tychże xiąg na też dobra authen- 
tyce wyięta; originały zapisów na część Zabrudzia, alias małego 
Szczeniowa, z susceptą grodzką łucką; oryginał zapisu na połowę 
wsi Kożuchowki z susceptą grodzką owrucką; kątrakt na trzecią 
część wsi Kożuchowki z susceptą trybunalską woiewodztwa kiiow
skiego; różne munimenta dawne, na też wieś Kożuchowkę służące; 
karta od imci pana Jakuba Lemiesza ręczna na złotych polskich trzysta 
dwadzieścia; karta od imci pana Mikołaia Lemiesza na złotych sto 
trzydzieści także ręczna, rodzicowi comparentis dana; processa muni
menta różue z temiż ich mością pany Lemieszami i inne, tak staro
żytne, jako i świeże, domowi protestantis służące, dyspozycye, których 
mapifestans protunc i wspomnieć de actu et data nie może, zginęły; 
wszystkie te od kozaków zabrane i non constat, czy'poszarpane, czyli 
zpalone? Zaczym comparens, praecavendo in posterum domus et 
substantiae suae integritati, iterum iterumque illo noniine coram 
officio et actis praesentibus świadczy i manifestuie się i salvam tey 
manifestaciey, pro exigentia juris, meliorationem sobie zostawuie. 
Michał Fedkiewicz m. p.

Книга гродская, житомирская, поточная, № 210, годъ
1701—1713; листъ 99.

«



Объявленіе иисаря поспо.іитаго рушенія кіевскаго воеводства, Ми
хаила Федкевича, о т.омъ, что, послѣ бердичевской битвы съ козаками, 
въ которой онъ едва не погибъ, козаки захватили въ шляхетскомъ обо- 
зѣ всѣ документы Федкевича и уничтожили ихъ. 1702. Февраля 9.

Року тисеча еемъсотъ третего, мѣсеца февраля девятого дня.

На ураде кгродскомъ, въ замъку его королевское милости жи- 
тоыерскомъ, przedemną, Bazylim z Wyhowa Wyhowskim, namies- 
nikiem starostwa, regentem grodzki.u żytomirskim i xięgami niniey- 
szymi, grodzkiemi, źytomirskiemi, comparens personaliter urodzony 
imć pan Michał Fedkiewicz, instygator i pisarz pospolitego ruszenia 
woiewodztwa kiiowskiego, laudami tak wielą tegoż woiewodztwa, w 
polu stanowionemi, obrany, skoro tylko tumulty, przez Samusia 
wzniecone, wojsko koronne uskromiło, i każdemu obywatelowi łacny 
przystęp, do xiąg niniejszych został, natychmiast solenną in hunc 
modum zanosi manifestację: iż w roku niedawno przeszłym, tysiąc 
siedmset wtórym, subito in conflictu z kozakami w Berdyczowie, 
nietylko czeladź comparentis zaległa i substantya żołnierska wszystka 
in praedam kozakom obrocona, ale i sam comparens, już od wszyst
kich ich mościów panów obywatelow in hoc proelio pro amisso 
miany, zaledwie tylko w iednym żupanie z tey nieszczęśliwej wyszedł 
okazyey, a, co większa, papiery i dyspozycye różne domu comparentis, 
w wozie będące, przez pana Wierzchowskiego, w dobrach compa
rentis wsi Kożuchowie graciose mieszkaiąccgo, do miasta Leszczyna 
kilką dniami przed okazyą Berdyczowską comparenti przywiezione, 
potracił, między któremi te sprawy były: originał zapisu od imci 
pana Jakuba Lemiesza na połowę Beżowa, rodzicom comparentis



схсѵ.
Показанія, отобранныя на допросѣ отъ крестіянина Олексы Пѣ- 

цоваго и еврея Шлемы Ирхимовича о подробноетяхъ крестіянекаго воз- 
станія. 1703. Февраля 9.

Feria secunda antę festum saucti Mathiae apostoli ргохіта, 
anno Domini 1703.

Ad officium actaąne praesentia, capitanealia, camenecensia Po- 
doliae personaliter yeniens nobilis IoaDnes Milkiewicz, eidem offiicio 
obtulit et ad acticandnm porrexit confessata privata et libera, a la- 
borioso Оіеха Piecowy, rebelie et hoste, edicta, de tenore seąuenti. 
Działo się w Kamieńcu Podolskim, die nona februarii, anno Domi
ni 1703, przy bytności i praesentii ich mościów panów: Pawła Wa
lentego z Miłkowic Miłkowskiego, Wojciecha Białobrzyskiego, Bazyle
go Bojarskiego, Jana Stanisława Michalskiego. Pracowity Оіеха Pie
cowy, ze wsi Borsukowiec, libera confessata zeznał w niżej opisany 
sposób: 1) Zeznał, że niemasz jeszcze roku, jakom przyszedł do 
Borsukowiec z Bachowiec. Dobrowolnie chodzili: Kumenenko, Fedor 
Harasimenko, Fedor Złotohuzenko, Jusypie?, Jwan Hromadenko, 
Klim Szpij; po niewoli ci poszli do kozaków: Lisienko, Buczka, Jwan 
Bakalar, Moroz Stefan, Jwan Trasiuk, Łasiejko, Hołodnika; Deryka- 
lika młodszy dobrowolnie poszedł. 2) Zeznał, że sam nie był W bun
tach. Co wszystko chciał juramento corporali praestare. A ponieważ 
przy tych konfessatach był niewierny Szloma Irchimowicz, obywatel 
Studenickii odezwał się, że z Studenicy: Pop Azwa, Szafranik dru
gi, Michajło Łysy trzeci, nie bywszy reąuirowani przez kozaków, a 
sami się dobrowolnie z pokłonem do Baru posyłali, a natenczas 
jeszcze nie myśleli bydź w Studenicy i w Kitajgrodzie, a  ci sami ieb



sprowadzili, i oni sami z nimi w buntach byli. Co zeznawszy tak 
pracowity Оіеха Piecowy, jako i niewierny Szloma Irchimowicz, kturego 
i porabowano w Studenicy; kotły i wszystką chudobę zabrano z koza
kami, i syna zabito, i na ulicę wyrzucono, i psom dano zjeść; co wyżej 
napisani ichmość wysłuchawszy, fide, honore et conscientia obowiązaw- 
szy się, rękami się własnymi podpisują. Działo się w Kamieńcu, die et 
anno ut supra. Walenty Paweł Miłkowski m. р., Wojciech Białobrzyski 
m. р., Bazyli z Bojar Bojarski m. р., łan Stanisław Michalski m. p. Post 
quarum litterrarum confessatarum ingrossationem in acta officii prae- 
sentis, originale suprascriptus offerens rursus ad se recepit, de quo 
recepto, sibique restituto et extradito, offiicium praesens et cancel- 
lariam quietavit.

Книга гродская, каменецъ-подольская, записовая и поточная, 
годъ 1703, № 3957; листъ 141 на оборотѣ.

схдѵі.
Инструкція, данная дворянами подольскаго воеводства послу, от

правляемому ими къ великому коронному гетману. Послу поручено: бла
годарить'гетмана за помощь, оказанную при усмиреніи возстанія; про
сить, дабы не всѣ войска были выведены изъ Подоліи и чтобы 2 хо
ругви были оставлены до окончатвльнаго успокоенія края; донести, что 
дворяне преслѣдуютъ остатки возстанія^ но что возстававшіе бѣгутъ въ 
Молдавію и тамъ находятъ пріютъ, потому поручено просить гетмана, 
Дабы онъ требовалъ ихъ выдачи. 1703. Февраля 10.

Sabbatho, post festum purificationis beatissimae virginis Ma- 
riae ргохішо, anno Domini millesimo septingentesimo tertio.

Ad officium actaąue praesentia, castrensia capitaneatus ca- 
menecensis Podoliae personaliter veniens nobilis Hyacynthus Ko- 
bielski, eidem officio obtulit et ad acticandum porrexit instructionem 
palatinatus Podoliae] ad illustrem magnificum castellanum сгасоѵіеп- 
sem, de tenore sequenti: Jnstrukcja województwa podolskiego do 
iaśaie oświeconego imci pana Hieronima Augustiana hrabi na Wiś



niczu i Jarosławiu Lubomirskiego, kasztelana krakowskiego, hetma
na wielkiego koronnego, ryczy wolskiego, kozienieckiego starosty, imci 
panu Stanisławowi zKawrieczyna Kawkckieinu, rotmistrzowi z powiatu 
latyczowskiego, posłowi teraźniejszemu, w Kamieńcu, die decima 
februarii, anuo milesimo septingentesimo tertio. Lubo d> syć wiadome 
lumen dawnych czynów i heroicznych akcji całą oświeca ojczyznę, 
niemniej i Podole nasze, przy rebelii kozackiej i zuchwałości chłop
skiej, które już jest ex parte notabiliter uskromionc, uznawa clariores 
sole jawne dokumenta subsidii et tuitionem tych krajów, kiedy osobą 
swoją, non parcendo iinponsis i zdrowia niewczasom, zbliżywszy się, 
ut compescat et conterat hostem, za co jako uniżenie województwo 
nasze dziękuje, tak w sercach swoich ad bene merenduin dożywotnią 
zapisuje obligacją; gdzie teraz z uniżoną prośbą imć pan poseł
defert, quid conveniat rebusque sit utile  a nie mniej szczerej-
ojczyźnie (qua nobis ni parius unquam) inklinacii; oraz doniesie 
iaśnie wielmożnego imci pana wojewody bełzkiego, hetmana polnego 
koronnego ordynanse świeżo wydane, aby się chorągwie, do Kamieńca 
ordynowane, a pod dyrekcją imci pana Thelefusa, stolnika latyczew- 
skiego zostaiące, in subsidiuin Kamieńcowi bardzo pod ten czas 
potrzebne, ruszyły się pod Brody; województwo zaś nasze, nie będąc 
pewne, niedoskonale ubespieczone, aby z niedobitków nieprzyjaciel 
napotym nie podniosł głowy i nie ożył, idzie z uniżoną prośbą do 
jaśnie oświeconego imci pana kasztelana krakowskiego, hetmana wiel
kiego koronnego, jako ad supremum ministrum et defensorem limi- 
tum regni, aby przynajmniej chorągwie dwie: imci pana podkomo
rzego krakowskiego i imci pana starosty bobryskiego, za osobliwym 
wydanym uniwersałem, in tuitionem et securitatem granic tutejszych 
conserventur, ile kiedy nasze powiatowe chorągwie, ex sancito.uchwały, 
dla znacznego zrujnowania tych krajów7, dotychczas nie odbierają 
żadnej konsolacji. Doniesie i to imć pan poseł, że inyestigamus 
nieprzyjaciela—ten za granice wołoskie ubiega i tam się konserwuje 
i protekcją odbiera; co, że się dzieje z niedobrym województwa
napotym niebezpieczeństwem, będzie upraszał o listy do Hospodara.......
słuszną w tym i pilną mieli animadwersję, ani protekcji, , ani 
konserwacji rebelibus et hostibus patriae nie dawali, i owszem, 
jako nieprzyjaciół wypędzali, oddawali, oraz i gromili; przez co



coropescet ora draconura, nomini vero suo eviternae inscribet gloriae. 
województwo do powinnej pociągnie obligacji. Residuum act.ivitati 
et dexteritati imci panu posłowi zaleciwszy, którą, instrukcją, aby 
imć pan dyrektor nasz podpisał, uprosiliśmy. Józef z Strumian na 
Mukszy Dąbrowski, podstoli i pisarz grodzki latyczowski, dyrektor 
województwa podolskiego, mauu propria. Locus sigilli.

Книга гродская, каменецъ-ггодолъекая, записовая и поточная, 
№ 3957, годъ 1703-, листъ 129.

С Х С Ѵ І І .

Жалоба дворянина Мартына Крузера на дворянина Ивана Сускаго 
о томъ, что онъ несправедливо обвпнилъ въ участіи въ козпцкомъ воз- 
стапіи мѣщанъ мѣстечка Дуиасвецъ и иавелъ на нихъ обыскъ. При 
томъ Крѵзеръ доставилъ въ тіормѵ крестьянина Леська, участвовавшаго 
въ возст; ніи и поііманнаго дунаевскими мѣщанамн вмѣстѣ съ похищен
ными имъ лошадьми. 1703. Февраля 12.

Actum in castro Camenecensi Podoliae, feria secunda ante 
festum sancti Yalentini presbiteri et martiris, anno Dommi millesimo 
septingentesimo tertio.

Jndueenda erat hoc loco protestatio generosi Martini Kruzer, (ad- 
ministratoris bonorum) illustris et magnifici in Koniecpole et Jazłowiec 
Koniecpolski, supremi regni stabuli praefecti, in et contra generosum 
Joannem, sen alterius cujusyis nominis, Suski, ratione per ipsum, tem- 
pore non- pridcm praeterito, yidelicet. feria sexta post festum purifi- 
cationis beatissimae virginis Mariae ргохіта, sine ulla occasione, et 
respectu bonorum terrestrium oppidanorumque, in ibidem colentium, 
Dunajovecensium, in omni fidelitate, tam in anteccssum, quam ad 
praesens existentium, circa investigationem rebelium kozakorum et 
seditiosorum subditornm, generosum Szydłowski, excubiarum palati
natus Podoliae praefectum, in magna frequentia nobilitatis superin- 
ductionis et eosdem pro rebellibus, ex nulla certitudine et documerto, 
promulgationis, exindeque damnorum permultorum causationis, sub- 
stantiae et fortuuae et rerum multarum interceptionis aliarumque



yiolentiarum illationis, facta; cujus copia latior dari debuerat, verum 
ąuoniam intra triduum, ut juris et moris est, ad acticandum non est 
porrecta, idcirco, de diligentia magnifici notarii in suscipiendo, renitentia 
partis in porrigendo, cancellaria prąesens manifestatur. E t in continenti 
idem protestans praesentayit equos binos, pili sive, interceptos in 
bonis, ѵіііае Żwaniec, illustris et magnifici principalis sui haereditariis, 
circa investigationem rebellium et seditiosorum hominum, protunc 
existensium. Una etiam, ad emuadandam innocenti ain oppidanorum 
dunajoYiensium, in fidelitate existentium, laboriosum Lesko cum 
iisdem equis, per eundem interceptis, fidefragum et rebellem, ad 
carceres publicas, alias do kurdigardy, tradidit. Quos taliter equos 
praesentatos idem generosus praesentans rursus ab officio praesenti 
ad se recepit et de receptis aibique restitutis officium praesens et 
cancellariam quietavit.

Книіа гродская, каменецъ-подолъская, записовая, и поточная, 
№ 3957, іодъ 1703\ листъ 136.

С Х С Ѵ І І І .

Жалоба дворянина Мартына Крузера на региментаря воеводства 
подольского, Михаила Гумецкаго, о томъ, что ГумецкіН ложно обви- 
ни.іъ мѣщпнъ мѣстечка Дупаевецъ вь участіи въ козацкомь возстаиіи, 
между тѣмъ какъ она протнвудѣнствовали возстанію и обличили въ уча- 
стіи въ ономъ жителей селъ: Борсуковецъ и Бучаи. 1703, Февраля 16.

Feria sexta post festum sancti Valentini presbiteri et martyris 
ргохіта, anno Domini millesimo septirigentesimo tertio.

Inducenda erat hoc loco protestatio una cum reprotestatione ge
nerosi Martini Kruzer, nomine illius et magnifici in Koniecpole et 
Jazłowiec Koniecpolski, supremi stabuli regni prefecti, in et contra 
magnifieuni Michaelem de Rychty Humieeki, poeillatorem ТгешЬоѵе- 
lieosem, regimentarium palatinatus Podoliae, ratione per ipsum ca- 
lumniosae protestationis coram actis ofiicii praesentis in antecessum 
factae et stibsecutae, atque pro rebellibus oppidanos Dunajovecenses,



illustris raagnifici principalis haereditarios, omni suspicione rebellionis 
carentes, nunąuam seditiosos, immo de rebellibus semper denuntiantes 
et propalantes, specialiter tamen rebelles in b nis villarum Borsukowce 
et Buczaja, in seditione existentes • et perraanentes, promulgationis et 
pro majori documento atque probatione et inyestigatione intercepto- 
rum pecorum, pecudum, equorum, aliarumque rerum in iisdem bonis 
praesentationis, exindeque ad damna non mediocria suprafata bona 
inductonis, aliarumque violentiarum illationis, facta. Cujus copia 
latior dari debuerat, yerum quoniam in triduum, ut juris ost, ad 
acticandum non cst porrectum, idcirro, de diligentia magnifici nota- 
rii in suscipiendo, renitentia vero partis in porrigendo, cancellaria 
praesens manifestatur. Et in vci ificationem praemissorum, idem ge- 
nerosus protestans presentavit officio praesenti ѵассат, coloris sive, 
et taurum, itidem coloris sivy, equum, pili gniady, in suprafatis bo- 
nis praeyentos et praesentatos, ex iisdem bonis in seditione, rebellibus 
existentibus, interceptos suprafatis yidelicet Borsukowce et Buczaja 
nec non securiin, chalicum, alias chomąt, in ibidem inventos. Quos, 
taliter praesentatosv idem generosus protestans easdem res omnes 
rursus ab officio praesenti ad se recepit et de receptis officiura prae
sens et cancellariam quietavit.

Книга гродская, каменецъ-подолъская, записовая и поточная, 
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ІІротссть дворянъ воеводства кіевскаго противъ овруцкаго старо
сты, Франциска Потоцкаго, и брлцлавскаго ловчего, Бенедикта Жабокриц
каго, о томъ, что они не только не присоединились къ ополчепію кіев- 
скаю воеводства, но, иапротивъ того, употребили всѣ ѵсилія къ тому, 
чтобы отдѣлить отъ воеводства дворянъ овруцкаго повѣта, О/іи устро
или беззаконный совйщапія, суды, выборы, надавали незаконные уни
версалы, въ походѣ противъ козаковъ не участвовали, грабили жилища 
дворянъ отправившихся въ похогь и, пакоисцъ, нснолненнымъ клеветы 
протестомъ обвинили всЬхъ дворянь воеводства кіевскаго въ причине— 
ніи обществснпыхъ бѣдствін. 1703. Февраля 17.

Roku tysiącznego siedmsetnegp trzeciego, miesiąca februarii 
dwudziestego trzeciego dnia.

Przed urzędem i aktami niniejszemi, grodzkiemi, krzemieniec- 
kiemi i przedemną, Mikołaiem Stanisławem Kamieńskim, stolnikiem 
drogickim, burgrabią grodzkim krzemienieckim, comparens persona- 
liter urodzony jego mość pan Władysław Brański, dla zapisania do 
act niniejszych,, grodzkich, krzemienieckich manifest ich mościów 
panów obywatelów województwa kijowskiego, w pewnej sprawie za
niesiony, nomine tychże ich mościów, ргаеѵіа manifestatione, contra 
officium castrense owrucense, ob non susceptum praesens manifestum 
ad acta sui per oblatam, ad acta praesentia ^jodał, prosząc mnie, 
urzędu, o przyjęcie onego i do act wpisanie, którego proźbie ja, 
urząd, annuendo, pomieniony manifest z podpisami rąk wielmożnych 
ich mościów panów obywatelów 'wyszpomienionego województwa ad 
acticandum przyjmuiąc, czytałem dc eo verborum, qui seąuitur, te- 
nore. My, rady, dygnitarze, urzędnicy, rycerstwo, szlachta, obywa-
o \



tele województwa kiiowskiego, przed panem Bogiem, majestatem 
jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, i całą rzecząpos- 
politą solenny zanosimy manifest, iż gdy w roku, niedawno przesz
łym, tysiącznym siedmsetnym wtórym, na sejmik prorogationis, pro 
die decima junii przypadaiący, do Żytomierza, na miejsce zwykłe 
sejmikom naszym, zebraliśmy się byli; i tam, doskonałą wziowszy 
relacią, że inne województwa, ad mentem uniwersału jego królew
skiej mości, pana naszego miłościwego, porządek dobry, do pospoli
tego ruszenia należoney, stanowią, tedy i my, nie chcą; deesse obro
nie publiczney, do tejże mieliśmy się gotowości i dispozyciej; ale 
zwykła na honory i fortuny nasze zawziętość, zatrzymawszy wprzódy 
uniwersały któla jego mości, pana naszego miłościwego, do wojewódz
twa naszego wydane, sejmik ten prorogationis, per subordiuatas 
personas studio zerwała, podobno dla tego, aby swoie usiłowania 
snadniej bez szlachty przywiodła do skutku, gdy jednak czas i miej
sce, na tymże sejmiku umówiono obrania jego mości pana pułkow
nika, ich mościów panów rotmistrzów i popisowi pod Iskorością, nie 
rozieżdżaiąc się z Żytomirza, ѵілсиіо mutuae concordiae trzymać 
przyrzekliśmy i postanowiliśmy. Wielmożny jego mość pan Franciszek 
na Potoku Potocki, starosta owrucki i urodzony iego mość pan 
Benedykt na Żabokrzykach Żabokrzycki, łowczy bracławski, zięć 
tegoż jego mości, z Wołynia przybywszy do Owruczego, in elusionem 
iednostajnej zgody naszej i wolnego głosu, privata authoritate, nie 
będąc od nas obranemi rotmistrzami, nie ziechawszy pod Jskorość, 
gdzieśmy sobie unaniraiter do obierania ich mościów panów: pułkow
nika, rotmistrza i popisowi generalnemu postanowili miejsce swoie, 
pod Owruczem dnia osm< go augusta popodnosić, porozwiiać praesump- 
serunt chorogwie; w czym, widząc wielką stanowi szlacheckiemu 
krzywdę i wolnego głosu oppressią, ргаеѵіа manifestatione, wszyscyś
my się na miejsce postanowiono, ' pod Jskorość, na dzień dziewiąty 
augusta zgromadzili i tam do skutku przywiedliśmy należyty na ten 
czas porządek, za pułkownika i rotmistrza wojewodstwa naszego 
wielmożnego jego mości pana Józepha Tomasza z Karczewa Karczew
skiego , starostę żytomirskiego, i wielmożnego jego mości pana 
Alexandra na Olewsku Niemirycza objąwszy, pod chorągwie ich 
mościów, według wici jego królewskiej mości, pana naszego miłości-



wego, viritim, pro hac solu mvice zapisawszy się, popis generalny expe- 
diowaliśmy; i gdy już in tractu granicy wojewodstwa naszego, na 
usługę, i zaszczyt majestatu jego królewskiej mości, pana naszego 
miłościwego i całej rzeczypospolitej byliśmy, tenże wyszrzeczony 
wielmożny iego mość pan starosta owrucki i jego mość pan Żabo- 
krzycki, łowczy bracławski, na dobra urodzonych ich mościow pa
nów Bołsunowskich i Moszkowskich, będących na tejże usłudze z 
nami, nie kondemnuwanych ani przekonanych prawem, i owszem in 
lite jeszcze będących z sobą, z szczegulnoj zawziętości swojej, gro- 
.madę ludzi, bojar, kozaków swoich nasławszy, funditus zniszczyli; 
bydła, fanty i cokolwiek było fortuny zabrać, do Wielednik i 
Norzyńska zaprowadzić rozkazali, w którym to tumulcie urodzonego 
jego mości pana Trochima Duchowskiego laetaliter postrzelono, jako 
eo nomine protestacia, zaniesiona od tychże oppressis, fusius obloąui- 
tur. Po takowym postępku, in convulsionem publicznej jedności pod 
Jskorością, na dniu dziewiątym augusti przywiedzionej do skutku, 
tenże wielmożny jego mość pan starosta owrucki uniwersały swoie, 
sine ullo fundamento, in contemptum vici jego królewskiej mości, 
pana naszego miłościwego, na szczegulną scissią do powiatu jednego 
owruckiego powydawawszy, prywatne conventiculum, prawem pospo
litym zakazane, na siedlisko, Pełcza nazwane, do Norzyńska należące, 
dnia siedmnastego augusti zebrał; gdzie, mimo protestacią słowną 
przez iego mości pana Jerzego Zbikowskiego, regenta ziemskiego, 
contra illum illicitum aetum zaniesioną, direktorem, pułkownikiem, 
potym posłem do króla jego mości, pana naszego miłościwego, wespuł 
z jego mością panem Żabokrzyckim, jakoby od całego województwa 
naszego, (lub śmy wprzódy posłów e medio nostri jako to: wielmoż
nego jego mości pana Kazimierza Steckiego, podczaszego ż y  mierskie
go i urodzonego jego mości pana Michała Wybowskiego wyprawili) 
uczynił się, dyffidacie na zdrowie, honory i fortuny bene sentientium 
poczyniwszy, legacią do jego królewskiej mości, pana naszego mi
łościwego, expediował, na którą także reskrypt otrzymali. Lubo go 
publikować abhorrent, jednak, strasząc szlachtę, żeby tym snadniej 
do swego przywiedli zdania, sinistras czynią interpretationes; ale i 
na. tym nie dosyć miawszy, gdyśmy się nazad, post infaustum z pod 
Berdyczowa z kozakami experimeutum, z utratą zdrowia i fortun4



naszych, do domów swoich powrócili, tenże pomieniony wielmożny 
jego mość pan starosta owrucki z jego mością. panem łowczym brac- 
ławskim, powtórnie przybywszy z Wołynia, die yigesima secunda 
novembris, do Owruczego, gdzie nec loeus, nec forma est i była con- 
silii, ponieważ Żytomirz sejmikom naszym, prawem et tot usibus 
utwierdzony mamy, bez żadnego fundamentu conąuisitum in pauco 
numero zebrali conventiculum i na zamku owruckim, w rezydenciej 
ch mościów ojców jezuitów, jakby też in dictatura aliąua sedentes, 
gdyśmy o tej niepraktykowanej nigdy wiedzieć nie mogli sessiej, na 
szczegulną depressią stanu szlacheckiego i na subversio popisu ge-. 
ineralnego sporządzonej, który pod Jskorcścią libere, na zwyczajnym 
czasie idąc na usługę, za wiciami jego królewskiej mości, pana na
szego miłościwego, expediowaliśmy; statuta i lauda jakoweś bez nas 
na nas postanowili i niektórych ich mość bracią naszą do podpisów 
subduxerunt, i onę podawszy do grodu swego owruckiego, ni
komu wydawać i publikować zakazali; tylko absolute, abyśmy pospo
litym ruszeniem pro quinta decembris do Owruczego sub confiscatione 
bonorum stawali, ogłosiwszy sądy i sędziów ośmiu inusitata *praxi 
naznaczyli, ąuottunc temporis adfuerant cives, tot praetores, i tych
że ich mość panów,sędziów, invitos, renuentibus nonulis, die secunda 
d-.cembris, do przysięgi przed sobą przyprowadzili; a wszakże viventc 
principe kaptury nie sądzą się; mamy trybunały, ziemstwa, grody, ale 
i te inter arma silent: scissii zaś swoiej owruckiej, sub pretextu 
niby pospolitego ruszenia, był sędzią obranym urodzony jego mość 
pan Remigian Suryn, stolnik źytomirski, jako scripto suo, sub specie 
laudi, die decima septima augusti, na Pełczy, bez nas cenąuisito, sa- 
miż ifch mość przyznaią; ale i ten jego mość, jako rozsądny yeteran, 
widząc niesłuszność scissiej, lokowanej bez potrzeby w Owruczym, 
wolał tym czasem przemieszkać na stronie, aniżeli cum discrimine 
wolności swoiej placere partialitati. Niechże każdy uważy, jeżeli to 
w ich mości potestati było pospolite ruszenie zbierać do Owruczego 
w decembrze, swoie rotmistrzowstwo przywodzić do exekuciej, prae- 
textem jurisdictiej i sądów jakowychci niepraktykowanych nigdy, ob- 
stringere wolny naród, in aeąualitate z sobą będący, o stawienie pocz
tów. do О •>> i iiczogo; iest to tylko swoiej dogadzać zawziętości, jakoż 
i sąd ten d >sć dobry dał dowód dependenciej od wyszrzeczonego



wielmożnego jego mości pana starosty owruckiego, kiedy i bez żad
nego delatora, na dobrowolnej drodze, non iudicatum, non iure 
victum, wziąłszy yiolento modo szlachcica, do prywatnego więzie
nia, do Wielednik, do majętności wielmożnego jego mości pana 
starosty owruckiego, pro finali odesłał decisione, którego to szlach
cica, jakośmy w prywatnym więzieniu, -w Wielednikach, okuwa
nego aresztowali, tak przeciwko tym sądom i sędziom, na oppressią 
szlachty sporządzonym, de nullitate onych, solennissime protestuiemy 
się:—w ten czas zbierać pospolite ruszenie, kiedy ie sama dispensavit 
pora, kiedyśmy, dość uczyniwszy wiciom jego królewskiej mości, pana 
naszego miłościwego, do domów się roziachali, druga zaś bracia na
sza, unosząc zdrowie przed nieprzyiacielem, do domów własnych 
odiachali; za to w tymże sądzie swoim, sine ullo fundaraento 
sporządzonym, kondemnować, kiedy czas minoł wojenny, kiedy nie
przyjaciel za mil kilkadziesiąt ąuiescit, kiedy ich mość panowie 
hetmani na proźbę naszą, widząc że to nie żarty, ponieważ się z 
nas krew pod Berdyczowem wylała, dali swój- w Ukrainę succurs, o 
tak wielkie monumentum zaszczytu, na obarczenie stanu szlacheckie
go zporządzone, w ten czas, kiedy pułkownikowi i rotmistrzowi, 
ponieważ sobie ich mość praesumpserunt hunc titulum, należało 
pilnować województwa i być przytomnym dla następuiącego niebez- 
pieczęstwa, to iego mość z iego mością panem rotmistrzem swoim 
specioso titulo umknoł się, został posłem i kilkanaście niedziel nie
bezpiecznych przemieszkał, sub praetextu poselstwa tego, na Woły- 
niujkto kiedy słyszał, żeby pułkownik legacią odprawował, sam di- 
rektor, ductor i orator; niech każdy sądzi, jeżeli to nie passiones, 
nie prywaty?—ba podobno i diffidentia była powierzać komu inszemu 
takowej legatiej, która w sobie nie publiczny, ale prywatny zawiera- 
ła  interes; na ostatek też sessią swoią owrucką zakończyli ich mość, 
iniuriose sporządziwszy protestatią, do której sinistris interpreta- 
tionibus niektórych ich mościów, bracią naszą, na większą collusią 
do podpisów' subduxerunt przeciwko tym ich mościom, którzy na 
ten czas, in absentia wielmożnego jego mości pana pułkownika na
szego, commende nad pospolitym ruszeniem województwa naszego 
mieli, suas criminationes na ich mościow retorąuendo, iakoby scissią 
W woiewodztwie uczyniwszy, lubo to iest plus quam notorium, żepo-
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wiat owrucki uniwersałami wyżej poinioniouemi odłączyć od woje
wodstwa samego i powiatu pierwszego żytomirskiego usiłowano# 
wyprowadzić nas mieli na danie okaziej kozakom i na rabunki. 
Niechże tu każdy uważy, jeżeli i w tym nie szezegulna aparet za- 
więtość? ponieważ sami ich mość ląudo niby suo, superius memorato, 
die vigesiraa prima augusti bez nas conąuisito, przyznaią, pisząc haec 
formalia: «że chorągwie swoie owruckie, dla chodzących ex occasione 
rebelliej kozackiej niebezpieczęstw, podnoszą»; toż sami przyznaią» 
lubo i bez tego całej ojczyźnie wiadomo iest, że nie my dali okazią koza
kom, ale kozacy nam, wyciowszy Bogusław, Korsuń i do Białej-Cerkwi 
szturmując; depredatio zaś żadna z nas być nie mogła, bośmy injurias 
coeli, dla zaszczytu województwa naszego, przez czas wszystek 
kompaniej naszej cierpieli w polu, non intulimus sąualorem szla
checkim dobrom i fortunom, jako się z chwalebnej tam czyjeści 
actiej stało, nie może tedy nam reputari pro crimine, lubo złośliwa 
znajduie się interpretacia, że za powrotem ich mość panów posłów 
naszych od króla jego mości, pana naszego miłościwego, od ich 
mości panów hetmanów, jako też i od prześwietnego województwa 
wołyńskiego, odebrawszy pełnej nadzieie otuchę, że, dla zaszczytu 
województwa naszego od tej pomienionej rebelliej kozackiej, nastę
pującego wojska część pod kommendą wielmożnego jego mości pana 
starosty chmielnickiego ordinowana nam była in subsidium, także 
prześwietne województwo wołyńskie w suecurs swoie deklarowało 
viritim ochotę, nie chcąc czekać nieprzyjaciela w domach naszych, 
złączyliśmy się z wojskiem w Leszczynie, najbardziej compulsi 
będąc listem jego mości pana Ruszczyca, na ten czas commende 
mającego nad częścią pomienjonego wojska, który haec formalia w 
liście swoim wyraża: że inąuantum nie przyszlibyśmy i nie złączyli z 
jego mością, tedy miał się obrócić z wojskiem w inną stronę, aza- 
tym kraj nasz miał być otworzony periculis. Cóż było czynić, gdy 
o nas samych i województwo nasze chodziło, czy tak wzgardzić 
wojska i województwa wołyńskiego pomocą, a dogadzać prywatnemu 
interessowi, jako ich mość (Deus parcat) którzy Owrucza, in securo 
od granicy litewskiej będącego, pilnowali. Nie dopuściła tego całość 
nasza i generositas szlachecka—szliśmy dalej ku Berdyczowu z wiel
możnym jego mością panem starostą chmielnickim, który już przy



był i odebrał commendę od jego mości pana Ruszczy ca; że się 
prześwietne województwo wołyńskie, pospolitym ruszeniem pod Lu- 
barem na ten czas będące, listem swoim do nas po’wtórnie odezwało. 
Czy toż to jest crimen, żeśmy się z nieprzyiacielem bili, kiedy nam 
drOgę zastompili? i za toż to protestacią na sessiej swojei owruckiej 
szkodliwą honorowi formować, invitos bracią naszą do podpisów 
przywodzić przeciwko tym, którzy dla zasżczytu świątnic pańskich 
i województwa naszego całości zdrowia swoie na sźanc ochotnie 
nieśli. Ten się to sprawić powinien będzie, kto pmata authoritate, 
nie będąc od nas obranym rotmistrzem, in praeiudicium wolnego 
głosu chorągwie swoie pod Owruczym die octava augusti porozwi- 
iał, kto ubogą szlachtę, non condemnatos, nec jure yictos, z szczególnej 
przedsięwziętości swoiej będącą na usłudze województwa z nami, 
pod Owruczem okolicami mieszkaiących, inyasit i dobra onych per 
subordinatas assistentias in praedam puścił; kto liberam electionem 
nam, szlachcie, odebrawszy, pułkownikiem się uczynił; kto in jura 
majestatis et reipublicae involavit, privatne na różnych miejscach 
zbieraiąc conyenticula; kto liberum veto ,violavit, mimo protestacię 
na nogach stanowiąc conyenticula; kto sądy niezwyczajne i nie
słychane, na oppressią szlachty, bez żadnego fundamentu, w Owru
czym formował, i onemi nas, szlachtę wolną, o stawienie pocztów do 
Owruczego w decembrze aggrawował, condemnował, po drogach 
łapaiąc, więżąc i do Wielednik captiyos per yiolentias do pri- 
watnego więzienia prowadząc; kto niejakoweści lauda bez nas na 
nas stanowił, in praeiudicium tych, którzy dość uczynili powinności 
swojdj i wiciom jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, 
nie w domach i w Owruczym siedząc, ale krew leiąc przy zaszczycie 
województwa naszego w oczach wojska kwarcianego i prześwietnego 
województwa wołyńskiego; kto dla prywaty i interessu swego na 
zamieszanie województwa naszego scissio między naini, szlachtą, po 
expediowanym ua dniu dziewiątym, augusta pod Jskorością general
nym popisie, procurował, powydawawszy uniwersały swoie sine ullo 
fundamento i, niezwyczajnym terminem, haec formalia w sobie za- 
wieraiące: »abyście waszmość stawali na Pełczą pro die decima 
septima augusti, którzy w powiecie owruckim rezyduiecie i do mo
jej sądowej należycie iurisdictiej». Czy to do ziemiauów swoich,



ponieważ jurisdictio non praescribitur wolnemu szlachcicowi, mającemu 
jurisdietie trybunalskie, ziemskie i grodzkie; niech jeden przykład 
będzie, żeby w woicwództwie jednym na powiaty dzieliło się pospo
lite ruszeuie, które ad unum corpus siły swoie iednoczyć zwykło! 
bo ieżeli powiat owrucki takim uniwersałowym instameutem był 
oddzielony a capite województwa samego i powiatu pierwszego 
żytomirskiego, jakoż ich mościowie mogli i mogą uzurpować sobie 
titulum pułkownikowstwa, rotnrstrzowstwa, directiej i poselstwa od 
całego województwa pogotowiu, jeżeli mogli ich mość bez nas co 
stanowić in ordine do tego, co ad communem assensum i do wszyst
kich nas braci należało; ale tę scissią podobno dla tego uczyniono, 
że swojej, in unum corpus zebranemu województwu, nie ufano 
sprawiedliwości; i lubo prześwietne województwo wołyńskie, do któ
rego recurs swój mieliśmy w tak ciężkiej naszej krzywdzie, pisało 
persuasorias do jego mości, aby a scissioue посіѵа supersedeat i z 
nami się łączył, po staremu jego mość z jego inością panem łow
czym bracławskim, prześwietnego województwa postponowawszy 
persuasią, lubo żadnego .niebezpieczęstwa w tym kraiu nie było, 
chorągwie swoie w Owruczym trzymał, dla czego w województwie 
musiała być distractia, że tam, gdzie należało, w większych nie 
mogliśmy być siłach; wzdyć to naturalis propria defensio, tam się 
to trzeba było popisać, nie pod Owruczym, szlacheckie dobia przez 
swoie nadworne assistencie aggrawuiąc. W tych tedy oppressiath 
praw, swobod i wolności naszych laesiach, mając wielką krzywdę 
od wielmt źnego jego mości pana łowczego bracławskiego, contra 
omnia ich mościów statuta, w Owruczym, uti in loco privuto, die 
secunda decembris, także na Pełczy, die decima septima augusti, in 
praeiudicium prawa pospolitego i wolnego głosu et laudorum nostro* 
rum, także popisu generalnego, pod Jskorością die nona augusti 
cwpediowauego, czynione, praecavendo sobie omnem praw, swobod i 
wolności naszych indemnitatem, solenuissime de nullitate onych pro- 
testuiemy się- Działo się w polu pod Łubinami, roku -teraźniejszego, 
tysiąc siedmset trzeciego, miesiąca februarii siedmnastego dnia. U 
tej obiaty manifestu podpisy rąk ich mościów panów obywatclów 
województwa kijowskiego temi są wyrażone słowy: Kazimierz Sta
nisław na Steczczance Stecki, podczaszy ziemski, podstarości grodzki



żytomirski. porucznik chorągwie pułkowej województwa kiiowskiego. 
Alexander na Olewsku Niemirycz, rotmistrz województwa kiiowskiego, 
Michał Synhajewski R: G: G: "W: K: m. p. Alexander Kniehyniń- 
ski, cześnik żytomirski, chorąży pułkowy chorągwie województwa 
kiiowskiego. Jau-Antoni Zbikowski, Stanisław na Lipianach Liplań- 
ski, Daniel Wyhowski, Jan Wyhowski, Stephan Mielowski, Jedrzej 
Chodakowski, Demian Chodakowski, Benedykt Jankowski, Bazyli 
Białocki-Lanowicz, Jan Hejewski-Łowdykowski, Antoni Paszyński, 
Paweł Wołkowski, Bazyli z Wyhowa Wyhowski, namiesnik starostwa 
i regent grodzki żytomirski. Jan Szkuratowski, Bazyli Wyhowski, 
Roman Mieleuiewski, Mikołaj Brański, Piotr Karpiński, Alexander 
Czopowski, Roman Potopalski, Ananij Wyhowski, Ostafi Wyhowski, 
Theodor Wyhowski, Andrzej Wyhowski, Jerzy Wyhowski, Bazyli 
Chodakowski, Jan Czułajewski, Benedykt Kostiuszko, Krzysztof Cha- 
lewski, Radion Kaleński imieniem i innych; Michał Koźmiński, Fran - 
ciszek Szczeniowski, Krzysztoph Wolyniecki, Michał Uszczapowski, 
Stephan Waśkowski, Jan Niedaszkowski; Jan Werzeobowski, Maxi- 
milian Bieńkowski P: L:, Theodor Czornohubowski, Bohdana, Jana 
Czornohubowskich imieniem podpisałem. Stephan Bołsunowski, Daniela, 
Michała, Jana Bełsunowskich imieniem podpisałem się. Daniel Cy
bulski, Jakub Żubr. Jan Synhajewski, Mikołaj Lewkowski, imieniem 
wszystkich ich mościów panów Lewkowskich. Jan Lewkowski, imie
niem ich mościów panów Niemirzyckich, jako pisać nie umiejących, 
za ustną proźbą ich mościów podpisałem się. Bazyli Wyhowski, 
AJexander Synhajewski, Prokop Zakusiło, Paweł Zakusiło, Bech 
Hrehory, swym i braci swoich imieniem, podpisuie się. Marcin Pry- 
garnicki. Imieniem ich mościów panów Wierpowskich podpisuie się — 
Michał Wierpowski. Za oczewistą proźbą jego mości pana Jana 
Duńskiego, jako pisać uio umieiąeego, podpisuie'się -  Alexander Dołż- 
Kiewicz. Bazyli Górecki, Nikodym Mcszkowski, Jan Moszkowski, 
Jan- Kaleński, Hrehory Wyhowski, Thomas? Czopowski, Samuel 
Czopowski, Alexander Rod kie u icz, Jan Skuratowski, Andrzej Czo
powski, Eafnnij Czopowski, Sebestian Uszczapowski, Andrzej Mie- 
lcniowski, Stephan Waśkowski, Hrehory Uszczapowski, Hrehory 
Chodakowski, Kiijau Czopowski. Którażto oblata manifestu, za po- 
dauieui i proźbą wyszrzoczo^ej osoby podawającej, a za moim



urzędowym przyjęciem, wszystka zupełnie, z początku aż do końca, 
tak jako się w sobie pisaua ma, słowo w słowo, do xiąg niniejszych, 
grodzkich, krzemienieckich jest iugrossowana-

Kuma гродская, кременецкая, записовая, поточная и декре- 
тоѵая, № 1612, ъодъ 1703; листъ 535.

СС.
Письмо іетмана велиКаго коронного, Любомирскаго, къ господа

рю молдавскому съ нредложенісмъ выдавать по требовапію подольской 
шляхты молдавскихъ иодданныхъ, црцпимавшихъ участіе въ возста<- 
ніи и потомъ бѣжавшіьхъ за Днѣстръ. 1703. Февраля 18.

1703, feria ąuarta post dominicam oculi ąuadragesimalem 
ргохіта.

Ad officium actaquc praesentia, capitanealia, camenecensia Po- 
doliae personaliter veniens generosus Stanislaus Kawieeki, obtulit 
officio praeseuti et ad acticandum porrexit litteras missiles ab illu- 
strissimo magnifico Lubomirski, castellano kracoviense, exercituum 
regni supremo duce, ad illustrem, magnificum Hospodar Wołoski 
ordiuatarum, de actu et data ejus inferius expressis, tenoris sequen- 
tis talis: Jośuie wielmożny mości panie wojewodo i hospodaru ziem 
Mołdawskich, mnie wielce mości panie i przyjacielu! Już tu, za łaską 
Bożą, poskromiona znacznie kozacka rebelia, i ci ludzie z Wołoskiej 
ziemi, których się tak siła mieszało do niej, uciekają nazad za 
Dniestr i tam się schraniają; więc jakom miał na pierwszy list mój; 
deklarowaną waszmości pana łaskę, że się żadną nie mieli zaszczyca ć 
waszmości protekcją, tak i teraz upraszam, abyś waszmość pan, na 
kogo się pokaże taki występek, łapać, karać i wydawać raczył i 
panom perkałabom swoim zalecił, aby przestrzegali tego, żeby na 
każdym- stała się sprawiedliwość, osobliwie nad temi, z których jej 
requirować będą ich mość panowie obywatele województwa podol
skiego Proszę i powtóre waszmość pana, abyś, z należytej traktatu 
Obserwancii sąsiedzkiej i partykularnej ze mną przyjaźni, chciał se-



rin instare, żeby ten ansus nie był przykładem i drugim do złego, 
gdyby nie miał być należycie skarany. - Będzie król jego mość kon- 
tent i rzeczpospolita z waszniości affektu i ja wzaiemnie, gdy mnie 
w podobnych okazjach zajdzie waszmość pana rekwizycja, o co mo
derować się będę usługą, moją. Osobliwie zaś upraszam waszraości
pana o te łaskę, abyś mi oznajmić raczył o zamieszaniu między
Tatarami, jeżeli się już uspokoiło, albo nie, i na co się zanosi?
Przytem nieodmiennej waszmość pana oddaję się przyjaźni i zostaję 
waszmość pana życzliwy uprzejmie przyjaciel i sługa powolny—Lu
bomirski, kasztcllan krakowski, hetman wielki koronny, manu prop 
ria. W Brodach, die 18 februarii, 1703. Jaśnie wielmożnemu imci 
panu woiewodzie i hospodarowi ziem Mołdawańskich., mnie wielce 
miłościwemu panu i przyjacielowi. Post quarum suprascriptarum
literarum ingrossationem, earundem originale idem generosus offe- 
rens ad se recepit et de receptis, sibique restitutis, officium prae- 
sens quietavit.

Книга гродская, камснецъ-подолъская, зотисовая и поточная, 
годъ 1703 , № 3957 ; листъ 31 на оборотѣ,

CCI.

Жалоба, управляющаго городомъ Плоскировомъ, дворянина Адама 
Белевскаго на дворянъ; Ивана Саковича, Антонія Дубискаго, ПетраЗГри- 
ву и другихъ, о томъ, что они, послѣ побѣды одержанной надъ коза - 
ками и послѣ удаленія польскаго лагера отъ Плоскирова, ворвались въ 
этотъ городъ, уже опустошенный козаками, разрушили винокурню и 
заграбили бывшіе въ ней—утварь и скотъ. 1701. Февраля 27.

Feria tertia, post dominicam invocavit quadragesimalem ргохі- 
ma, anno Domini milesimo septingentesimo tertio.

Jnducenda erat hoc loco protestatio generosi Adami Bielowski, 
suo et magnifici Thomae Zamoyski, capitanei proskimiensis, ordina- 
ti zamojsciensis, nomine, contra generosos: Ioanncm Sakowicz, Anto- 
nium Dubiski, Petrum, seu alterius cujusyis m-minis, Grzywa ct



alios complices, et comprincipales, ratione per ipsos. nullo habifo 
respectu tara summae desolationis bonorum nppidi Płoskirowa pt4* 
hostes patriae, imo eosdem hostes imitando suo agressu, tempore 
certo, videlicet feria secunda, ante festura purificationis beatisimae 
yirginis Mariae ргохіта, anno praesenti, milesimo septingentesimo 
tertio, post felicem yictoriam hostis in oppido Płoskirów, possesmne 
ad praesens generosi protestantis, vigore jurium illius subjecto, et 
post. recessum ab eodem praefato oppido castrorum nostrorum, 
yineae in nihilura redactionis, Jebetum in numero (?) crematoriorum, 
cerevisiarii unius cum omnibus reąuisitis, raaliorum decem itidem 
cum reąuisitis et atributis, boum in numero octo, ѵаеагит itidem 
octo, eąuorum et eąuarum septem, curruum duorum, cum halesis, 
alias z chomątami, lardi et aliorum rerum yictualium, et utensilium 
interceptionis. Dum vero rescivisset idem generosus protestans de 
ejusmodi per praefatos inculpatos damnis sibi illatis, ad bona ѵіііае 
Romanowka adveniens, amicabiliter reqnisiverat et petierat sibi re- 
stitutionem praefatarum rerum; circa quam reąuisitionem ejusdem 
contemptuationis, dishonorationis, hospitii superinvasionis atque 
famulae ejusdem generosi protestantis vi et yiolenter interceptionis, 
aliarumąue praetensionum, damnorum et injuriarum illationis, facta. 
Cujus copia latior dari debuerat, verum ąuoniam intra triduum, 
ut moris et juris est, non est porrecta, idcirco cancellaria praesens, 
nomine magnifici notarii loci praesentis in acticando renitentia, vero 
partis in porrigendo de diligentia manifestatur.

Книга каменецъ-подолъская, записовая и поточная, М 3957 , 
і'>дъ 1703\ стр. 5 на оборотѣ.



Постановленie сеймика воеводства кіевскаго, собравшегося по при- 
чинѣ козацкаго возстанія въ Владимірѣ волынскомъ. На немъ выбраны 
коммисары для заключенія мира со Шведами и послы къ примасу и къ 
гетману великому коронному, съ просьбою прислать въ воеводство нев
ское отрядъ войска на помощь противъ козаковъ. 1703. Февраля 28.

Року тисеча семъсотъного третего, месеца Марца двадъца- 
того днія.

На ураде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Овру- 
чомъ, передомъною, Михалемъ Синъгаевскимъ, намесникомъ под- 
воеводства, реентомъ кгродскимъ енералу воеводства киевского и 
книгами пиветиими, кгродскими, киевскими comparens personaliter 
urodzony jego mość pan Jan Antoni Zbikowski, towarzysz chorąg
wie pancerney wielmożnego jego mości pana starosty tymbarskiego, 
dla wpisania do xiąg ninieyszych, grodskich, kijowskich, extrakt z 
xiąg grodskich włodzimirskich autentice wydany, z wpisaniem w niem 
laudum woiewodstwa kijowskiego, we Włodzimirzu, na seymiku 
stałego, per oblatam podał, tenoris seąuentis. Wypis z x,iąg grodz
kich zamku włodzimirskego. Boku tysiąc siedmsetnego trzeciego, 
miesiąca februarii dwudziestego osmego dnia, na urzędzie grodzkim, 
w zamku jego królewskiej miłości włodzimirskim, przedemno, Tho* 
maszem Pałuskim, burgrabim zamku włodzimirskiego i xięgami 
ninieyszemi, grodzkiemi, starościńskiemi, comparens personaliter wiel
możny jego mość pan Antoni Siennicki, ziemski kijowski i grodzki 
krzemieniecki pisarz, marszałek koła rycerskiego woiewodztwa kijow
skiego, laudum seymiku tegoż woiewodstwa kijowskiego, w rzeczy 
niżey wyrażoney, z podpisem ręki swoiey marszałkowskiey, dla wpi-



sania do xiąg ninieyszych, grodzkich, włodzimirskich, per oblatam 
podał, tak się w sobie raaiące: My, rady, dygnitarze, urzędnicy i 
wszystko rycerstwo woiewodzdwa kijowskiego, na seymik ninieyszy, 
ad amplectanda sancita rad koronnych i koła rycerskiego, w pos
politym ruszeniu roku blisko przeszłego constituta, za uniwersałem 
najjaśnieyszego Augusta wtorego, króla i pana naszego miłościwego, 
na dzień dwudziesty siódmy februarii, anni currentis, na mieysce 
radom naszym prawem pospolit/m i uniwersałem jego królewskiej 
mości oznaczone, do Włodzimirza, kościoła ich mościow oycow do
minikanów, zgromadzeni pod dyrectio wielmożnego jego mości pana 
Jozefa na Karczewie Karczewskiego, starosty żytomirskiego, pułkowni
ka woiewodztwa naszego, naprznd Panu zastępów, Bogu naszemu, 
wieczney wdzięczności na sercach naszych głęmbokim wyraziwszy 
oblik charakterem, że inter medios fluctus naufraganti populo, woiewod- 
stwu naszemu, pozwolił momentum rady consultacii publicznych. 
Najjaśnieyszemu panu naszemu, za conserwatie i oycowskie pieczoło- 
wanie około dobra pospolitego, praw i swobod narodu naszego, veri 
patris patriae, uaypokornieysze oddawszy podziękowanie, takowe 
postanowiliśmy uchwałę; Wyraźnym torem przodkow naszych idąc, 
wszyscy iednostaynie, bez żadnego rozerwania i dismembratiey, 
sacrosancte et jurejurando obowiązuiemy się przy zachowaniu wiary 
świętey, przy świętnicach pańskich, dostoięstwie jego królewskiey 
mości, pana naszego miłościwego, także przy zachowaniu praw, swo
bod i wolności narodu naszego stawać i zostawać się sacrosancte 
przyrzekamy i obliguiemy się. Media zaś wypełnienia tego wszystkiego, 
do przyszłego seymiku, ex prorogatione moderna przypadającego, za- 
chowuiemy, gdy jednak pożądanego z łaski Bożey affulget nadziei a 
pokoju i czas, do uspokoienia miłey oyczyzny naszey oznaczony5 
uprosiliśmy e medip nostri ich mościów panów komisarzow do trakta
tu z koroną Szwedzką: jaśnie wielmożnego jego mości pana Stanisła
wa na Bozdole Rzewuskiego, referendarza koronnego, woysk koron
nych generalnego reymentarza, chełmskiego, nowosieleckiego starosty; 
jaśnie wielmożnego jego mości pana Jozefa Karczewskiego, starosty 
żytomirskiego i pułkownika województwa kijowskiego, cum plenaria 
poteetate concludendi, nic jednak nie deroguiąc i pierwiej obranym 
na pospolitym ruszeniu ich mościom panom kamisarzom, to iest wiel-



możnym ich mościóm panom: Władysławowi Krzyszkowskiemu, sta
roście włodzimirskiemu i jego mości panu Adamowi Wołczkiewieżo
wi-Olizarowi, stolnikowi wołyńskiemu, i owszem, ratificando ich moś
ciow electią, i pró legitimis commissariis ac plenipotentiariis woiewodz
twa naszego maiąc, insimul et semel conjungimus ich mościow, z 
teraznieyszemi obranemi ich mością pany komissarzami naszemi, 
obstringeudo ich mościów boni publici et universae salutis amore, 
aby, communicatis yotis et animis, zasiadszy według urzenduw swo
ich, jako nayskuteczniey pro bono publico decidere raczyli, i jako 
naylepiey, o uspokoieniu wewnętrznym radzili, ut ferant aliąuot, mutuo 
sensu bonum; jednak in coniunctionem armorum z żadnym monar
chą w ligę żadną nie wchodząc. Jżzaś wszelkie rady publiczne na
przód dependent od samego Boga, a potym i od tych, którzy bliżsi 
są maiestatowi jego świętemu i państwa koronne in venerationem 
religionis catholicae senatorów duchownych omni cultu et honore 
proseąuendo, w obradach swoich publicznych daie praecedentias, 
dla tegośmy uprosili e medio nostri wielmożnych ich mościow 
panów: Kazimirza na Steczance Steękiego, podezszego i podsta- 
rościego grodzkiego żytomirskiego, Mikółaia Dogieła z Łyczkowa 
Oyrynę, pisarza ziemskiego brasławskiego, podstarościego grodz
kiego grabowieckiego cum instrumento publico, aby supplikowali 
et amore patriae obstringant jaśnie oświeconego xiążęcia jego mości, 
kardinała prymasa koronnego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, aby 
chciał przybyć na micysce traktatowi naznaczone pro die decima 
sexta Martii, anni currentis i tam, autoritate sua sincere dobra pos
politego i pokoiu amplectendo conseryationem, lachrimantem patriam 
solam raczył nieugaszoną żarliwość i niewymowione pracy i fatygi, 
et quis enarrare potest gloriosa ejus facinora (sic). Jaśnie wielmoż
nego jego mości pana kastelana krakowskiego, hetmana wielkiego 
koronnego, viri zelatoris publicae salutis, miłej oyczyzny zaszczyci- 
ciela i prokuratora, publicznemi affectami i sercami naszemi sciskaiąc, 
in recognitionem wdzięczności uprosiliśmy ich mościow panów po- 
słow, urodzonych ich mościow panów: Antoniego Franciszka Sie- 
nickiego, ziemskiego kijowskiego i grodzkiego krzemienieckiego pi
sarza, marszałka koła naszego i jego mości pana Antoniego Try- 
polskiego, chorążyca żytomirskiego, z należytą instructią samego



jako па у ch walebnieyszego pro solicitudinibus civis około dobra 
upadaiącey oyczyzny podziękowania, i, aby daley woiewodztwo nasze, 
głowę iuż ex favillis ledwie podnoszące, z łaskawey i miłosierdney 
prótectiey swoiey nie wypuszczał, i partyą woyska proportionalną na 
zaszczyt kraiu tameczenego, ale i ciężar koni wypadaiący, aby płomień 
buntów kozackich gasili i salutem universi populi zachowali. Chwa
ły Bosliiey pomnożenie iż kożdego być w sercu i pamięci powinne, 
dla tego przypominamy ich mościom oycom dominikanom włodzi- 
miTskim od nas dane pollicitum i naznaczone złotych czterysta z 
naypierwszych podaktow naszych, albo, jeżeli jeszcze są które nie- 
dispartitowane, zx assygnatiami jego mości pana komisarza naszego, 
na przyszłym, da Bog, seymiku obmyślimy i o assygnatią od jego 
mości pana komissarza naszego, espostulabimus. Do tegoż cza
su desiderium jego mości pana Andrzeia Kałusowicza odkładamy. 
Abyśmy zaś w obradach porządek i sposob conserwacyey dobra 
pospolitego zachowali, dla uczynienia tak relatii ich mościow panów 
kemisarzow z doszłego, day Boże, traktatu, jako i ich mościów pa
nów posłow i dalsze obrady, seymik ten do poniedziałku przewod
nego, pod tąż laską, do Żytomirza, na mieysce prawem opisane, 
jeżeli woyna buntownicza ugaszona będzie, proroguiemy, jeżeli 
też, uchoway Boże, nieprzyjdziemy in realem possessionem sedis 
nostrae, Żytomirza, tedy we Włodzimirzu tenże dzień sejmikowi 
naszemu, podług conservatiey laudi anni millesimi septingente- 
siini, die decima ąuarta septembris, we Włodzimirzu, w koś
ciele ich mościów oycow dominicanow constituti, w tymże, koś
ciele włodzimirskim zachowuieray, niwczym nie deroguiąc consti
tuti om i laud' m przeszłym, tak w Żytomirzu, na Jskoros'ci, Stępa- 
nowce i recentissime pod Łuhinami postanowionym, które in omnibus 
punctis et clausulis approbamus. Którą to zgodną uchwalę naszą, 
jego mości panu marszałkowi naszemu, podpisawszy się ręką własną, 
ad publicam omuium notitiam, do akt grodzkich włodzimierskich 
podać zleciliśmy. Działo się we Włodzimierzu, dnia dwudziestego 
osmego februarii, roku pańskiego tysiącznego siedmsetnego trzeciego 
U tego lauduui podpis ręki marszałkowskiey temi słowy: Antoni 
Siennicki, ziemski kijowski, grodzki, krzemieniecki pisarz, woiewodz
twa kijowskiego marszałek koła rycerskiego m. p. Któreż to laudum,



za podaniem i proźbą. wyszrzeczonego jego mości podawaią/cego, a 
za moim urzędowym przyięciem, do xi%g niniejszych, grodzkich, wło- 
dzimrrskich iest wpisane, z których i ten wypis, pod pieczęcią, grodz
ko włodzimirską, iest wydany. Pisań w zamkn włodzimirskim. У 
того екстракту, при печати кгродской володимерской притисненоіі, 
корректа тими словы: correxit Szmotkowski m. р. Котори же то 
екстрактъ, за поданемъ и просбою вышъречоного его милости по- 
даваючого, а за моимъ урадовымъ принятъемъ, до книгъ нинеш- 
пихъ, кгродскихъ, киевскихъ естъ вписаны.

Книга гродская, кіевская, записовая, поточная и декрето- 
вая, № 24, за годъ 1703—1704; листъ 5 на оборотѣ.

CCIII.

Объявленіе дворянина Антонія Высокинскаго о томъ, что онъ 
убвлъ бывшаго сотника возставшихъ крестіянъ, Яцка, раззорившаго мно- 
гія шляхетскія имѣнія. Онъ прОдетавляетъ въ судъ труиъ и оружіе 
убитаго. 1703. Февраля 28.

1703, feria ąuarta post dominicam invocavit.

Ad officium actaąue praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae (comparens) generosus Antonius Wysokiński, bono
rum oppidi Sokolec illustris et magnifici Huraiecki, subdapiferis, cum 
attinentiis administrator, praesentavit officio praesenti corpus exsangue 
laboriosi Jacko, de bonis ѵіііае Szebutyńce subditi haereditarii, lo- 
catoris, robellis centurii, alias setnika, bonorum variorum invasoris 
et desolatoris, ac ab origiDe ipsae rebellionis ad omnia mala moto- 
ris et praecipue bonorum illustris et magnifici subdapiferi regrii 
summi desolatoris et funditus dev.istatoris, moderno vero tempore 
non cum alia intentione existentis in iisdem bonis, ѵіііае Szebutyńce, 
verum curando et conaudo e vivis modernum generosum protestan
tem suffere, cujus ąuidem existcntiam genej-osus protestans et ma- 
cliinationem in vitam sui rescivisse ac snmmam persecutionem, circa 
ejusmodi defensiouem sui et captivationem ejusdem rebellis conjacu- 
lari: et e vivis sufferi usque debuit. Praesentavit quoque cum eodem



cadavere bombardam longiorem alias rusznice, et breviores binas, o 
vulgo pistolety, nec non frameam, aliaąue reąuisita et attributa 
armaria, quae taliter, praesentatum hoc idem cadaver et res prae- 
sentatas, rursus ab offieio praesenti ad se recepit et proclamare per 
mitiisterialem regni generałem, uobilem Alexandrum Winnicki, coram 
cancellaiia et in circulo civitatis praesentis procurayit.

Книга гродская, каменецъ-подольская, записовая и поточная, 
годъ 1703, № 3957; листъ 15 на оборотѣ.

С СIV.

Цнструкція, данная дворянами воеводства подольскаго посдамъ, 
отправ.іягмымъ отъ имени подольскаго воеводства къ Молдавскому госпо
дарю Послы должны требовать отъ господаря: выдачи крестіянъ, бѣ- 
жаиших ь въ Молдавію послѣ усмиренія возстаиія, паказанія молдавскихъ 
подданцыхъ, ириниыавшихъ участіе въ возстаніи, выдачи скота, захва
ченного Молдаванами изъ пограничиыхъ подольскихъ сель u приказа 
молдавскимъ начальникамъ удовлетворять жалобы дворянъ подольскихъ. 
1703. Марта 12.

1703, Feria tertia post dominicam laetare ąuadragesimalem 
ргохіта.

Ad officium actaąue praesentia, castrensia, capitanealia, came- 
necensia Podoliae, personaliter yeniens generosus Basilius Masz- 
kiewicz, obtulit eidem offieio et ad acticandum porrexit instructionem 
incliti palatinatus Podoliae magnificis nuntiis, ad palatiuum Molda- 
viae electis, de actu et data cjus in eodem expressis, tenoris sequentis 
talis: instrukcja województwa podolskiego, za uchwałą konfederacii 
spisana i postanowiona, ichmościom panom: Samuelowi Paplińskiemu, 
porucznikowi, Józefowi Wasilkowskiemu, chorążemu chorągwi powia
towej, posłom woiewództwa przerzeczonego do j. w. imci pana 
wojewody, hospodara ziem Mołdawskich, w Kamieńcu Podolskim, die 
12 Martii, 1703 anno dana: Po trzydziestoletnim blizko interstitium, 
powróciwszy województwo nasze in patrium solum, za największe 
liczyło sobie szczęście, jakoteż w rzeczy samej najbliższe, z hospo-



darem imci sąsiedztwo; aż kiedy dopiero do słodyczy' sąsiedzkich, 
jako też i pomnożenia osiadłości w granicach swoich, przychodzić 
niby zaczęło, żuchwalne chłopstwo, właśni poddani, nie kontentują 
się łaską Bożą i od panów swoich nadaną, w swewolne kupy gro
madząc się, kraj już znacznie nasz pustoszyć^ i przeciwnych intencji 
swojej znosić poczowszy, wszelkiego szczęścia i ukontentowania stali 
się objectum. Teraz jednak, za łaską wszechmocnego Boga, który 
semel pro semper conculcavit draconem za nic bardziej, tylko za 
zuchwalstwo, gdy pro merito po większej części wzięli, za wyraźnym 
ordynansem i szczęściem najjaśniejszego króla jegomości, pana na
szego miłościwego, zapłatę, i gdy pristina za pomocą Bożą redeunt 
tempora, cieszy się nadzieją, że przy szczerze wzajemnej sąsiedzkiej 
hospódara jegomości przyjaźni, wszystko się złe do szczętu wykorzeni. 
Do której przyjaźni jako się województwo nasze hospodarowi jego
mości zaleca, wywiodą to i szerzej opowiedzą ichmość panowie 
posłowie nasi, i upewnią imieniem całego województwa, źe, cokol
wiek eo in passu hospodar jegomość łatwości swojej i szczerej 
swojej applikacji pokaże, non in sterilem rzuci się glebam, ale nas 
i potomków naszych do po winnej pullulabit wdzięczności. Osobliwie 
jednak ante omnia instabunt ichmość panowie posłowie nasi, aby 
swewolne kupy i ich ludzie, którzy pod favorem Dniestru a granicy 
rzeczypospolitej i naszej, według okkaziej i upodobania swego, nam 
oppressią, hospodarowi zaś imci mało, albo i cale nic nie czyniąc 
pożytku, tam i siam schraniają się, jako to: Midopaka, Gregorasz 
buńczuczny, Axent.y sotnik, Dabiża, Derikalika, zdrajców i pryncy- 
pałów żeby hospodar jegomość raczył z między nich, tych, którzy 
protekcji i fortun naszych na gruntach rzeczypospolitej zażywali, 
do nas. przywrócić i przy ichraościach panach posłach odesłać, 
tanąuam ad domos pioprios, żeby in fundo proprio ad ехлпріиш, 
wzięli od nas nadgrodę. Upraszać bedą imci panowie posłowie nasi 
hospodara jegomości, aby singulariter ordynansem swoim zalecił 
ichmościom panom perkałabom i kapitanom w państwach swoich, 
żeby przestrzegali tego, żeby żaden z takowych, którzy lubo sami 
osobą, lubo też radą na oppressią naszą w granicach rzeczypospolitej 
znajdowali się, aby takowych, nie tylko w dobrach hospodara jego 
mości nie cierpieli, ale też instante, ad cujusvis instantiam et



reguisitionem, przy dowodnych dokumentach, secundum delictum 
rigorosissime karani byli* jako i tych, których hospodar jegomość 
z przyjaźni ku rzeczypospolitej przed niedziel kilku zabrać z brze
gów swoich kazał, i tych, którzy są na brzegach państwa 
jegomości z naszych dóbr własnych wolno przywróceni, przez co 
nie tylko licentia ludzi naszych (upadnie), którzy są w nadzieji tej 
grzesznej, ale teź i traktatu należyta stanie się obserwancja. Ргоѵі- 
debunt et instabunt iehmość panowie posłowie, aby pan perkołab 
Cbociński, wołów dwa, poddanym ze wsi Łaskowiec, z pod Okopów 
j. w. imci pana wojewody krakowskiego, generała podolskiego i 
artylerii koronnej, injustissime zabrane, bo lubo na gruntach hospo
dara imci, przed rozruchem niniejszym znajduiące się, ale u... 
własnego swego, za które powinną według postanowienia oddali 
satysfakcią. Jako też i wołów pięć j. w. imci pana wojewody i 
generała ziem kijowskich, własnych, znakiem jego herbu piętnowa
nych, niesłusznie także i nienależycie wziętych, przytem i wołów 
parę, tegoż imci z dóbr Studenickich, przez pana kapitana Brona, 
które natenczas w Pererycie znajdować się maią, i, na reguisitie 
częste imci pana gubernatora Studenickiego, dotąd nie są wydane, 
aby były przywrócone, upraszać będą ich mościowie panowie posłowie. 
Jeżeliby zaś pretext mieli, albo jakowy kolor do ludzi praetensji 
penes eosdem każdy takowy u sądu tegoż sprawiedliwości szukając, 
żądając, to pewnie injuriato (uczyniona będzie); aniżeli samym odwa
żać się illicito ausu nec praeticato dobra j. w. imci pana wojewody 
kijowskiego (nachodzić), lodzi opprimować i agrawować, na których 
magnos sumptus łożył; co jako - pilnie iehmość panowie posłowie 
j. w. hospodarowi imci zalecą, tak serio upraszać będą, aby ulte- 
riores ejusmodi illieitos ausus, tak w dobrach imci popełnione, 
którego tak przeszłe odważne czyny, jako specialiter i teraźniejsze 
recenter cum dispendio yitae et fortunae heroicos actus ac gloriosa 
facta w całej rzeczypospolitej perennem magno nomini suo inscrip- 
sit gratitudinem, in pectoribus zaś nostris aevitei;nam consignayit 
memoriam, tak, aby u j. w. hospodara imci similes zabierał res- 
pectus et effectus. Oraz i innych dóbr i majętności szlacheckich 
rebellizantes, którzy jsię zbuntowali i poszli do dóbr i włości jaśnie 
wielmożnego hospodara imci, jako to: z dóbr j. w. imci pana ko*



muszego koronnego, Szarogrodu: JanOsmały, osadca, i JośBryzaty, 
arędarż, którzy są w Soroce; z Berezówki: Gregorasz i Macko, ci 
są pod kapitanem Kassjanem, przeciw Mohylowa; z Czernijowa: 
osadca Dabiźa; z Buszy: Georgica Multanin, osadca Jmpolski, Ste
fan Ryngacz, ci są w Soroce; wojt cechinoski, kraśnicki osadca, 
imieniem Gregorasz—ten jest pod kapitanem Affendykiem Sorockim; 
z Kuźmina: Sanduł osadca, co bywał kapitanem wołoskim; z Ka
mionki Dniestrowej: osadca Mikulicz i wojt Więdzioł—w tym po
wiecie sorockim, z ludźmi; z Raszkowa: osadca Jan Piasocki i arę- 
darze: jeden Popik i drugi Zolman—pod Affendykiem kapitanem; 
osadca Prugiński, Sołtan, także z ludźmi; osadca Małoki cki, najwięk
szy zdrajca, tak hospodara imci, jako i kraju tutejszego; osadca Biłocki 
tamże z ludźmi, który nie małą kwotę chrześcian i żydów podda
nych nabrawszy w Niemirowie, przedawał w Dubossarach Tatarom, 
a potem od Jahorlika całe podniestrze zabuntował i gwałtem przy- 
niewolił, aż po sam Kitajgród, pod tytułem Szpaka; inne dobra, 
które się zbuntowawszy, poszli na Wołoski kraj: Kalus, Uszyca z 
włościami, Lojowce, Kozłów, Latawa, Łaskowce, Jaryszów, Żwan, 
Mohylów, owo zgoła od samego Mohylowa począwszy, wszystkie 
dobra, które zbuntował Skorycz, wielki zdrajca, poszli z nim za 
Dniestr, o których nie tylko ich mość panowie posłowie upraszać 
będą, aby byli wydani in instante, ale i na potomne czasy aby nie 
mieli żadnej protekcji takowi zbiegowie i zdrajcy u hospodara imci 
i w dobrach jego. Nie przepomnią i tego ich mość panowie posłowie do
nieść i uskarżyć się jaśnie wielmożnemu hospodarowi imci na pana 
perkałaba Sorockiego, że prom nasz własny pod Laskowcami kazał 
wziąść na Wołoski kraj brzegu, i, na rekwizycją naszą, nie chciał 
nam go oddać, przez co znaczną szkodę w buntownikach odnieśliśmy, 
gdy takowych tymże promem na swoją stronę, nocnym sposobem 
poprzewoził wszystkich. Zasłużył sobie nie tylko ub anten atis suis 
j. w. imć pan podstoli koronny, ale też ex respektu osoby swojej, 
który i teraz usilnie stara się, aby medium pacis in turbulenta re- 
publica znalazł remedia, przez co justum od nas meretur respectum; 
procurabunt tedy ichmość panowie posłowie, z włości imci na tam
tej granicy zostającej zbiegli poddani, którzy z dóbr własnych, jako- 
to: Borsukowiec, z Kuczy, z Buczajki, z Buczai, z Pieśca, z Waś-

n



kowa, z Wachniowiec, zbuntowawszy się poszli i koło Nieporolcwa 
zostają cum tota suppellectili domestica, przywrócone aby byli. Do- 
niesą i to hospodarowi imci i wymogą po affekcie, aby zlecił i przy
kazał panom perkałabom pogranicznym, a osobliwie panu perkała- 
bowi chocióskiemu, aby, o niewszystko turbując hospodara imci, ale 
na rekwizycje nasze, injuriatis z swoich ludzi czynił sprawiedliwość. 
Cetera aotiyitati et dexteritati tychże imć panów posłów, przy ob- 
servantii affectów naszych, commitimus. Etórą instrukcią naszą, z 
woli całego wojewodstwa, wielmożnego imć pana dyrektora naszego 
koła podpisać uprosiliśmy. Datum ut supra. Józeph z Strumian i 
Mukszy Dombrowski, podstoli mieński i pisarz grodzki latyczowski, 
dyrektor konfederacji koła rycerskiego województwa podolskiego m. 
p. Locus s igilli illjus usitati, in cera rubra expressi. Post ciijus 
suprascriptae instructionis ad acta praesentia ingrossationem, origi- 
nale circa acta relictum est.

Книга гродская, каменецъ-подолъская, записовая и поточная, 
годъ 1703, Л? 3957\ листъ 38 на оборотѣ,

с с ѵ .

Жалоба отъ имени дворянъ: Степана и Терессіи Кросовскихъ на 
многихъ дворянъ, сосѣдей ихъ, о томъ, что послѣдніс, пользуясь отсут- 
ствіемъ Кросовскихъ, случившимся по поводу козацкаго возстанія, пере
одевшись козаками, напали на ихъ иыѣніе, Вереміевцы, и совершенно 
оное ограбили. 1703. Марта 17.

Boku tysiącznego sledmsetnego trzeciego, miesiąca martii siedra- 
nastego dnia.

Przed urzędem i aktami niniejszemi, grodzkiemi, krzemieniec- 
kiemi i przedemną, Bazylim Bieniaszewskim, namiesnikiem burgrab- 
stwa krzemienieckiego, comparens personaliter jego mość pan Ka
zimierz Wronowski, plenipotent urodzonego jego mości pana Stepha- 
na Krosowskiego, protunc in opere belli zostaiącego, nomine jego tudzież 
jej mości paniej Teresy Krosowskiej, małżonków, przeciwko urodzo-



nyni ich mościom panom: Zachariaszowi, pritnario motori et princi- 
pali, Markiewiczowi z Markiewicz, Remianowi Żaboklickiemu, Jani
szewskiemu z Kotiurzyniec, Piotrowskiemu ojcu i synowi, Wojcie
chowi Piotrowskiemu, jego mości panu Sieniucie z Radohoszczy, 
quorum nomina ob ignorantiam non specificantur, i innym comprinci- 
pałom solennem zanosi protestationem o to: iż ich mość, anno nunc 
currenti, millesimo septingentesimo tertio, in vigilia purificationis 
beatae Mariae virginis et ipso die solenni purificationis, pod czas 
swewolnej rebelliej kozackiej teraźniejszej, wzruszaiąc pokój pospo
lity sąsiedzki i win, de invasoribus domuum nobilium opisanych, prze- 
pomniawszy, gdy protestantis moderni principales: sam iego mość pan 
Krosowski, ut praemissum est, in opere belli, zaś sama jej mość, od 
nieprzyiaciela następuiącego z dziatkami zdrowie unosząc, od chudo
by swej, porzuciwszy gospodarstwo, z dobr swoich i possessiej swej, 
Weremiiowiec, do fortec uchodzić musieli; ich mość wyszopisani, in 
contiguitate blizkiego sąsiedztwa mieszkaiąc, zebrawszy ludzi różnych 
osób do dwudziestu, poubierawszy się w siermięgi i nieznaczne o- 
dzieży, praetestem kozackim najechawszy na dobra wyszrzeczone, 
na dwói-, poddanych tamejszych, których protestantis principales 
summo praetio et aere osadzali, ratowali i zapomagali, cokolwiek 
już pozostałych rzeczy gospodarstwa po ruinie kozackiej było, wo
łów, bydła różnego, wieprzów, świni, koni, pasieki, słonin, masła 
fantów rożnych i legumin, kożuchów, siermięg, płócien, wosku w 
kręgach, żelaz pługowych, siekier, świdrów, kós, przędziwa, co wszy
stko seorsivo regestro in termino specifikowano będzie, zawzięli i do 
swych własności, ut supra specifikowanych, odwieźli; nadto yiolentie 
i znęty pozostałym białogłowom czynili, urodzonemu panu Marcino
wi . Nizgurskiemu, któremu w dozór gospodarstwo principales prote
stantis podali i tam ex grątia mieszka, oczy zawiązawszy, w latach 
podeszłego bili, kaleczyli, który dotąd w słabym zostaie zdrowiu 
(i onemu salva actio reservatur), także wołów trzy, yaloris złotych 
pułtorasta, woz naładowany leguminami, fantami, odzieżą rożną na 
złotych sto dwadzieścia zabrali et ad commodum suum obrócili. Po- 
wziowszy tedy wiadomość protestantis principales, tak przez przyja
ciół, jako prezentią Swoią reąuirowali swoich należytości, gdzie ich 
mość supra memorati, w żart obróciwszy, infectis rebus odprawili



(haec declarando: «komu krzywda, dochódź prawem*), którym tako
wym postępkiem, pro qualitate facti, inculpati winy prawne dobrowol
nie, każdy z ich mościów suo pro interesse, zaciągnęli. O co wszystko 
protestans, nomine principalium suorum, prawnie w sądzie należy
tym, praecavendo omnimodae integritati, declarat upominać się, 
salva melioratione, auctione, diminutione, si opus exigerit, tam in 
toto, quam etiam in parte minima, sive per seorsiyos citationes, 
pleno in robore reservata, affectuiąc, aby ta praesentibus protestacia 
actis connotata była; co i otrzymał Kazimierz Wronowski m. p.

Suma гродская, кременецкая, записовая, поточная и декре- 
товая, № 1612, годъ 1703; листъ 99.

С С Ѵ І .

Универсалъ гетмана польнаго короннаго, Адама Николая Синяв- 
скаго, къ ясителямъ воеводствъ: Подольскаго, Брацлавскаго и Волынска
го и къ начальникамъ, расположенныхъ въ этихъ воеводствахъ, войскъ, 
о томъ, что крестіянское возстаніе усмирено; гетманъ приглашаетъ 
жителей спокойно возвращаться домой, а начальникамъ войскъ при- 
казываетъ прекратить безпорядки, производимые гіодъ предлогомъ усми- 
ренія крестіянъ 1703. Марта 18.

Anno Domini 1703, feria sexta post dominicam judica quadra- 
gesimalem ргохіта.

Ad officium et acta p aeseDtia, castrensia, capitanealia Podoliae 
personaliter veniens nobilis Casimirus Markowski, obtulit eidem 
offieio et ad acticandum porrexit litteras uniyersales, ab illustrissimo 
magnifico Sieniawski, palatino Belsensi, ad incolas palatinatus 
ejusdem emanatas, de actu et data ejus in eodem expressis, tenor i s 
talis: Adam Mikołaj z Granowa bieniawski, hrabia na Szkło- 
wie i Myszy, wojewoda Bełzki, 'hetman polny koronny, Lwowski 
generalny, Rohutyński starosta. Jaśnie wielmożnym, wielmożnym pa
nom senatorom, dygnitarzom, urzędnikom i całemu rycerstwu i oby
watelom województw: Podolskiego, Bracławskiego, Wołyńskiego i



innych pabliższych, wielce mościwyra panom i braci, tudzież imć pa
nom regimentarzom, rotmistrzom, tak komputowym, jako i powia
towym i wszystkim in genere wszelkiej kondycji ludziom przy za
leceniu powolności mojej, do wiadomości donoszę: iż uspokoiwszy w 
tym kraju, między poddaństwem bunty, i wszystkich, ktorzykolw iek 
się winnemi pokazali, surowo pokarawszy, odchodząc ztąd z woj
skiem, zostawuję tu partje, dla ochrony podściwych i z buntowni
kami porozumienia nie mających, aby bespiecznie do domów swoich 
powracać, i w nich, bez żadnej praepedycji siedzieć mogli; przeto 
żeby żaden z ichmość panów regimentarzów, rotmistrzów lub innych 
którychkolwiek, podjazdów odprawować i rabunków ani żadnych 
aggrawacji, tak na osobach ubogich ludzi, jako też na chudobach 
ich czynić nie ważyli się, pilno zalecam i surowo przykazuję. A że 
pod praetestem zniszczenia kozaków i buntowników, wielkie dzieją 
się zdzierstwa i aggrawacje niewinnych ludzi, tedy zalecam imć 
panom regimentarzom, z partjami wojska zostawionym, aby tako
wych gwałtowników powszechnego bespieczeństwa łapali i surowo 
karali. Ktokolwiek tedy podczas tych kłutni z domu swego, nie 
chcąc się wiązać do buntowników, uszedł, aby, nie obawiając się 
żadnej aggrawaciej i rabunków, powracał, pewien był, że żadnej 
kary nie odniesie, byle wierności panu swemu i posłuszeństwa należy
tego dotrzymał, ostrzegam i upewniam. Co ręką własną podpisaw
szy, pieczęcią moją stwierdzić zlecam. Działo się w Szarogrodzie, 
dnia 18 miesiąca Marca, roku 1703 Adam Mikołaj z Granowa 
Sieniawsld, wojewoda Bełzki, hetman polny koronny. Locus sigilli 
illjus usitati. Post ąuarum supracriptarum litterarum ad acta officii 
praesentis ingrossationem^originale ejusdem, eidera referenti est re- 
stitutum et cancellaria praesens ąuietata.

Книга гродская, каменецъ-подольская, записовая и поточная, 
годъ 1703, № 3957; листъ 50 на оборотѣ.



Выдача на поруки дворянину Станиславу-Николаю Высокинскому 
крестіянъ; Ивана изъ села Ольховца и Леська изъ села Жваньчика, 
обвиненныхъ въ участіи въ возстаніи. 1703. Марта 20.

Fena tertia post dominicam Laetare quadragesimalem ргохіша, 
anno Domini milesimo septingentesimo tertio.

Ad offiicium actaque praesentia, castrensia, capitańealia саше- 
necensia Podoliae personaliter veniens geńerosus Stanislaus Nicolaus 
de Stąbszki in Nadołowice Wysokiński, inhaerendo decreto judicii 
Confederationis palatinatus Podobae, ad praesens currentis et existen- 
tis, feria tertia post dominicam Laetare quadragesimalem ргохіта, 
anno praesenti, milesimo septingentesimo tertio,| inter instiga- 
torem judicii meinorati* actorem, et laboriosos: Jwan de bonis yillae 
Olcbowiec magnifici incisoris regni atque Lesko, de bonis yillae 
ŻWanczyk illustris et magnifici stabuli regni praefecti subditos, pro 
rebellibus ad praesens pronuntiatos, ad carceres praesidii praesentis 
traditos et incarceratos, lato; quos, ad publicam declarationem magni- 
ficorum judicum, idem geńerosus suprascriptus ad se recepit et effi- 
dejussit, de quibus receptis sibique extraditis, sub onere causae, pro 
termino imminenti et designato, judicii praesentis statuere tenebi- 
tur; ideo praesidium praesens camenecense Podoliae quietat et libe
rum facit, ac pronuntiat.

Книга гродская, каменецъ-подолъская, записовая и поточная, 
№ 3957, годъ 1703; листъ 38.



Отвѣтъ Молдавскаго господаря шляхтѣ воеводства подольскаго. Онъ 
объявляетъ, что не выдасть крестіянъ, бѣжавшихъ въ Молдавію, пока 
не будутъ ему выданы Молдаване, поселившіеся въ Подоліи и Украинѣ 
и постѵпившіе въ польское войско. Уроженц.евъ-же Молдавскихъ, уча- 
ствовавшихъ въ возстаніи, обѣщаетъ судить самъ, если подольскіе дво
ряне представятъ доказательства ихъ виновности. Пограничные мѣлкіе 
споры обѣщаетъ разслѣдовать и удовлетворить. 1703. Марта 26.

Sabbatho post dominicam conductus Paschae ргохіта, anno 
Domini 1703.

Ad officium actaąue praesentia, castrensia, capitanealia came- 
necensia Podoliae, personaliter veniens generosus Bazilius Maszkie- 
wicz, officio praesenti obtulit et ad acticandum porrexit litteras ab 
illustri et magnifico palatino terrarum Moldaviae ad incolas pala
tinatus Podoliae ordinatas introcontentarum spectantes, teńoris sequen- 
tis: Besponsum datum a celsissimo prmcipe Moldaviae ad puncta 
palatinatus Podoliae, anno milesimo septingentesimo tertio, mensis 
martii die vigesima sexta. Ad primum, quod concernit: Gligoraszkum, 
bonczucznym; Auxynthium centurionem, Dabiżam, Dericalicam et 
Nedopacam, facta est de illis inquisitio et Dabiżas, Dericalicas et 
Nedopakas non invenjuntur nesciturque, vivi ne sint, an mortui? 
Gligoraszko autem et Auxynthius invenjuntnr in Soroka in compe- 
dibus, jussu domini, nostri generalis starostae Szokawiensis, in 
inquisitione vero, facta de hisce hominibus, compertum est, illos 
esse natos in Moldayia et proprios naturalesque Moldawes, ut etiam 
ex ipsis omnibus conjici potest; respondemus ergo de illis, quod, 
cum sint naturales subditi et tributarii potentissimi othomanorum 
imperii, etiamsi per aliquot tempus vixerint in palatinatu Podoliae,



tanąuam sub aliena protectione, non debent omnino extradi manibus 
dominorum obligatoriorum, nec in Podolia paenas luere, tanąuam si 
essent natiyi podolienses vel ukrainienses; verum si illustrissimis 
dominationibus vestris yisum fuerit praetensiones proprias шоѵеге 
coram tribunali nostr® contra tales, constiteritąue ąuid mali damni- 
que fecerint, juste in illos animadvertetur. Juxta almae pacis, capi- 
tulationes et jura mutuae yincinitatis, amititiae et juxta modum, 
quem et dominationes vestrae tenebunt de illis Moldayis nostris, 
qui damna innumera intulerunt nostrae proyintiae et ad regnum 
Podoliae (sic) aufugerunt et protectionem inyenerunt; eosdem scilicet, 
quod inventi fuerint Moldavi esse, potentissimi otthomani imperii 
tributarii, nobis extradere, obseryando supradictae almae pacis capitu- 
lationes. Ad secundum:—judicibus et custodibus confiniorum in Tyra 
peractum integrum mandatum serium datum est et de facto datur, 
iterumąue dabitur, ut scilicet, juxta petitiones palatinatus Podoliae, 
inyigilent, ne aliąuis ad oppositam regni Poloni partem transeat, et 
aliąuod immaginabile inferat damnum yerum aeque necesarium est, 
ut illustrissimae dominationes yestrae similes custodias militum 
ponant in confiniis propriis, impedientes fugam Moldavorum nostro- 
rum, ne transeant ad Poloniae regnum, nec illos recipiant (sicuti 
receperunt anno praeterito et ргохіте elapso) sive ad pagos, sive 
ad militiam, quod si yideatur cxtraneum fortasse hoc, quod dicimus, 
Moldayos non recipi ad militiam, cum ubique gentium ac terrarum 
liberis hominibus permissum sit, apud quamque nationem militiae 
adscribi, sciant illustrissimae dominationes yestrae, Moldayos sui 
juris non esse, sed omnino subditos potentissimae portae ottomanicae, 
illiąue simul et in solidum tributo obstrictos et obligatos, ut autem 
nos extradamus Kutbenos, qui ad nostras partes transiyerunt,' hoc 
inspicietur juxta capitulationes pacis, scilicet cum illustrissimae 
yestrae dominationes extradent Moldayos nostros, qui vel in militia 
sunt, yel in pagis serenissimae reipublicae commorantes, tunc et 
nos Ruthenos istos non impediemus; sed cum illustrissimae domina
tiones yestrae hoc aequum justumąue judicent, ut nimirum isti 
Rutheni «retro mitantur, debuerant certe jam antea hoc ехетріит 
nobis ostendere, retromittentes nostros, presertim cum ad hoc 
expressuin mandatum serenissimi regis emanayerit, contrarium tamen



factum est, nam illustrissimae dominationes vestrae, non solnm 
nostros non restituerunt, sed et słobodias fecerunt, allicientes nostros 
subditos, etomnino deserta constituernnt confinia nostra, advocantes 
Moldavos ad Ukrainam et Podoliam et illos constituentes cohortium 
praefectos et bonorum administratores, quod ąuidem et pacem laedit 
et amicae yicinitatis ąuietem turbat. Talis certe est epistoła ехсеіеп- 
tissimi domini palatini bełzensis et campiductoris, Sieniawski, qua 
modo vocat Skorycz, ut iterum ad Poloniam revertatur, qui naturalis 
Moldavus est et civis sorocensis. Ad tertium ~quae in hoc puncto 
continentur, examinabuntur: et cum constituerit veritas, resolvetur 
juxta regulam et legem, in confiniis observari solitam. Ad quartum 
et quintum, de hominibus, qui proprio nomine signantur, fiet inqui- 
sitio et, si in proyintia nostra inventi fuerint, hoc quoque juxta 
pacis capitulationes exequemur, modo illustrissimae dominationes 
yestrae principium faciant, restituentes nobis omnes a Moldavia ad 
Poloniam transfugas, qui sunt fulgidae Portae tributarii, thesau- 
rariatus nostri debitores, rei quoque alicujus in patriam facinores. 
Ad sextum: ecce modo alium in Soroka judicem substituimus, qui 
diligentius inyigillet, antiquam canfiniorum polonicorum regulam 
observans. Quod pertinet ad pontem laskowicensem, idem decernetur; 
quod et*de aliis pontibus coram illustrissimo domino saraskiero in 
assiguatione confiniorum, modo hoc compertum habemus a senatoribus, 
quod in aliquibus passibus illustrissimae yestrae dominationes pontem 
non habebant. Ad septimum: judicibus confiniorum mandata dedimus, 
ut rectum cum confinantibus polonis justitiam administrent, quod 
idem nos quoque ex parte illustrissimae dominationis yestrae petimus, 
respectu nostrorum. Ad octavum: quid constiterit inique oblatum a 
starostis chotinensibus, cx mandato nostro restituetur, quod si invent,i 
quoque fuerint aliqua, contra capitulationes pacis comisissa, parem 
culpae paenam accipient. Ad nonum: judex sorocensis, Btjuł, hoc 
officio jam depositus propter alia commissa, quae nobis displicerunt, 
statim ac ad nos venerint judicatus et convictus, aliqtiid improbum 
commisisse, justam habebit animadversionem. Ad omnia vero u- i- 
yersaliter respondemus: quod cum particularis amititia, quae nos 
cum illustrissimis dominationibus yestris strictissime copulat, omnino 
pendeat ab alma pace inter praefulgidam Portam ac serenissimam
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Poloniae rempublicara lonclusa, modis omuibus nobis colenda est, 
nihilgue a nobis omittetur, quod amicae viciuitatis, jura, mutuaque 
officia exigant. Unde quoniam praetonsiones nostrae praesentes, pre
tor liasce modernas antiquiores, majorcs, justioresque sunt, jus tam 
quamlibet amicam resolutionem ut babcaut, «ab illustrissimis domi- 
nationibus restris et petimus et speramus. Nihilominus tamen, hisce 
omnibus perspectis, ut eorumque dicimus et permittimus, spccimcn 
aliquod exbibeamus, ecce mandata dcdimus nostris iudicibus, qui sunt 
in confinio, ut ruthenos, ad Podoliam pertincntes, retro mittant, 
quod illi infallibiliter exequentur. Quod totum factum est in gratiam 
dominom m obligationem rogantium, ut a nobis principium fiat, pcr- 
mittendo tamen, quod ex parte illustrissimae dominationis vestrae 
idem fiet respectu nostrorum, qui in Podoba sunt. Jan Bohusz 
Łogdet.

Книга гродская, каменецъ-подолъстя, записовая и поточная, 
№ 3957, годъ 1703. Листъ 78 на оборота.

ССІХ.

Постановленіе сеймика воеводства Подольскаго о томъ, ’ти 'ы , въ 
предъупрожденіе возстанііі кресгіянскихъ, сократить срокъ слободъ и 
усилить повинности крестіяігь, чтобы конфисковать скотъ крестіянъ, 
участвовавшихъ въ крестіянскоыъ всзстаніи, и требов«тгь у господаря 
молдавскаго казни тѣхъ, которые бѣжали въ его владѣнія. Далѣе де
лаются распоряжеиія о земскихъ сборахъ и т. п. 1703. Марта 27.

Feria tertia post dominicam judica quadragesimalem ргохіта, 
anno Domini milesimo septingentesimo tertio.

Ad officium actaque praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae, personaliter veniens nobilis Semen Czuryłowicz, 
obtulit eidem officio et ad acticandum porrexit laudum, per incolas 
palatinatus Podoliae sancitum, manu magnifici Dąbrowski subscrip- 
tum, et sigillo illius usitato comraunitum, de actu et data ejus in 
eodem expressis, tenoris sequentis: My, rady, dygnitarze, urzędnicy 
i całe rycerstwo województwa podolskiego, na sessiją ex limitationę



confederationis nostrae, na dzień dwódziesty siódmy miesiąca marca 
do Kamieńca zgromadzeni, takową sobie de consensu nostrum omnium 
czyniemy uchwałę: ponieważ omne malum z sł ibod chłopskich w 
Ukrainie rebelią onycli einorsil, zkąd effrenata licentia panów swo
ich dobywali, podn:osłszy na nich swą rękę tyranną, mordowali i 
zabijali, za с >, obyiando huic mało, województwo nasze postanawia 
et nos ipsi obligamus, aby poddani, którzy rok zupełny wysiedzieli w 
majętnościach pańskich, pańszczyznę po dniu jednemu w. tydzień 
robili, oprócz szarwarków do grobli, każdej soboty w tydzień, 
według dawnych zwyczajów, należącej, powinności odbywać, także 
czynszo, osypy, dziesięciny pszczelne, owcze, wieprzowe i insze 
wszelkie in genere podatki, zdawna należyte, oddawać powinni, a 
ktoby lub z panów, lub gubernatorów, lub podstarościch temu na
szemu postanowianiu był contrarius, takowy succumbet duplex va- 
dium capitaneale, et sessionem turricam per spatium uuius anni et 
scx septimanum ad instantiam judicii seu officii et delationem cujus- 
cunque personae nobilitaris coram jurlicio seu officio proprii di- 
strictus, sine apelatione, protestatione coram quovis judicio et 
officio regni ctiam tribunalitio, respondere powinien; w czym, tak 
panowie, jako i podstarościowie, że deferre mają, convenitur A, żeśmy 
ich mościów panów, posłów z. sejmiku do króla imci, pana naszego 
miłościwego у całej rzeczypospolitej, ad tractandam pacem, do To
runia, albo gdzie locus będzie designatus, obrali, pro impensos et 
laboribus ich mościom, za szczęśliwym da Bóg powrotem, debitam 
gratitudinem in pectoribus nostris deklarujemy. Bydło zaś zabrane 
po wsiach i miasteczkach u ludzi niewinnych przez imci pana Kawiec- 
kiego, łowczyca halickiego, i inszych ichmościow, te w niedziel sześć 
ab actu praesenti oddane być powinno sub paenis legibus superius 
descriplis. Którzy zaś chłopi z swywoli do kozaków chodzili, i z 
niemi na nas wojowali, tych zabrane bydła bellatoribus nostris in 
usumfructum cedere mają- Jeżeliby też ich mość panowie lustrato- 
rowie niesłusznie z podatku pogłównego summę jakową wzięli, tedy 
za tę respondere coram judicio confederationis i wrócić, sub sessione 
tunica będą powinni. Listy do ziemi Halickiej, na seymik tameczny, 
do ichmościow panów poborców ziemi Halickiej napisać, aby podatki 
z miast i wsiów, w województwie naszem zabrane, ad instantiam



nostram przywrócone były. Imci pan dyrektor z imci panami sę
dziami, których in defectu wszystkich, ze dwoma imci sądy swoje 
odprawować mają, eąuorum et aliarum rerum in genere omnium ven- 
dibilium uczynić mają na sądach swoich należytą animadversją; 
miasto Kamieniec, jako aeąualiter gaudet libertate ze Lwowem, tak 
aeąualiter onera portare ma w podatkowaniu, jako to: w czopowym 
i szelężnym od liąuorów, co deducet z instrumentu lwowskiego. A 
ponieważ na instancją iaśnie wielmożnych imci panów hetmanów: 
wielkiego koronnego iako i polnego, tudzież naszego województwa, 
hospodar imci wołoski na Wołoszczyznie zabiał ludzi naszych, iako 
to: z Lojowiec i Kalusa i inszych wsiów rożnych, aby niewinni za 
winnych nie byli karani, uprosiliśmy posłów do hospodara imci wo
łoskiego: imci pana Józefa Wasilkowskiego i imci pana Jana Pap- 
lińskiego, którzy to ich mość panowie instabunt o niewinnych, aby 
ich cum tota supellectili domestica oddano, winnych zaś żeby tam 
exekwowano, i jako zdrajców i rebelizantów karano, in praesentia 
ich mościów panów komisarzów naszych, którzy na przyszłej sessii 
specifice do tego być mają obrani. Na instrukcją zaś imci panu 
Kawieckiemu do ich mościów panów hetmanów, ratione przysłania 
succursu z wojska koronnego województwu tutejszemu przez imci 
pana dyrektora daną, tenże 'imć pan dyrektor do imci panów het
manów koronnych literas revocatorias aby napisał. Sessją teraźniejszą, 
de mutuo consensu województwa całego, od dnia dzisiejszego, ad 
feriam secundam post dominicam conductus Paschae w roku teraź
niejszym, tysiącznym siedmsetnym trzecim, limitujemy, i prorogujemy; 
czego wszystkiego dla werefikacji, wielmożnego imci pana dyrektora 
koła naszego rycerskiego dla województwa podolskiego podpisać upro
siliśmy. Józef z Strumian na Mukszy Dąbrowski P. W. S. L., dy
rektor konfederacji województwa podolskiego koła rycerskiego, manu 
propria. Locus sigilli illjus usitati, in cera rubra expressi. Post cujus 
suprascripti laudi ad acta officii praesentis ingrossationem, originale 
ejusdem idem geuerosus offerens ad se recepit, et de recepto sibiąue 
restituto officium praesens quietavit.

Кнта гродская, каменецъ-подолъская, записовая, и поточная, 
№ 3957, годъ 1703; листъ 47.



Орвговоръ гродскаго крене нецкаго суда по дѣлу дворянина Ивана 
Опацкаго, обвиненнаго дворянииомъ Михаиломъ Боровскимъ въ возму— 
щеніи крестіянъ и въ сношеніяхъ съ Самусемъ и Падѣемъ. Судъ доз- 
воляетъ Опацкому очиститься отъ обвйненія посредствомъ присяги, но 
приговариваетъ его къ денежному штра*у и тюремному заключенно 
за неосторожный слова, сказанныя имъ во время козацкаго возстанія. 
1703. Апрѣля 28.

Anno J703, die 28 aprilis.

Między jego mością panem Michałem Borowskim, gubernato
rem jampolskim, actorem, personaliter; a stawionym więźniem, uro
dzonym Janem Opackim, personaliter.

Sąd, controwersii i justificatiej stawionego wysłuchawszy, do 
czytania, deponowanych .przez stawionego, dobrowolnych confesat 
przystąpił, które przeczytawszy i przez wszystkie okoliczności zwa
żywszy, dla większej indagaciej zarzuconego buntowania pospólstwa 
i conspiraciej z kozactwem, inąuisitiej stronom obom, uti iu causa 
publica criminis obiecti, natychmiast pozwala; po której wywie
dzionej,' albo nie, tak stawionemu i actorowi termin w sądach niniej
szych, niżli się cadentia roczków skończy, do dalszego sprawy po
parcia i justifikowania się stawionemu zawity zachowuie i stronom, 
super interrogationem testium woźnego generała, apparitora sądowe
go, przydaie; a ponieważ strony wykonały jurament, sąd świadków 
stronom wprowadzić nakazuie, których testimonia jura ta escipowaw- 
szy, przez wszystkie okoliczności uważywszy, ponieważ z tychże 
inąuisitiej stawiony non elicitus buntowania i conspiratii z kozakami 
esse reus przy świadectwach, bliższego stawionego do odprzysiężenia



się uzuawa i pokazuie, aby stawiony na tę rotę, jako u Paleia, Sa- 
musia i innych buntowników n'e był, z niemi żadnej namowy nie 
czynił, pospólstwa w Jampolu i gdzie indziej nie buntował, sam- 
siódin odprzysiągł, a to natychmiast. Do której wydania roty sąd 
woźnego przydaie. A ponieważ stawiony natychmiast świadków 
mieć nie może, tedy w wieży zamku tutejszego dotąd siedzieć po
winien, poki juramentu nie wykona, nadto, iż z tychże inąuisitiej 
pokazuie się, iż stawiony słowa nieuważne i pospolstwo do swejwoli 
podbudzaiące, w czasie samego buntowania się wymówił, winnego 
być osądza iuakazuie, aby za nienależyte słowa wieżą zamku tutej
szego natychmiast zasiadł i one przez niedziel sześć, nie schodząc, 
cuntinuował; nadto, przy wyściu z wieży, zakład starościński stronie 
powodowej, a sądowi połowę zakładu starościńskiego natychmiast 
zapłać ł, co pozwany ziścić powinien pod winą infamiej, którą sąd 
zaraz wskazuie, a publikaciej termin, przed urzędem grodzkim krze
mienieckim, po sprzeciwieniu się, przy uczynieniu manifestatiej za
wity zachowuie. Iż zaś sądy niniejsze dla pewnych przyczyn limito
wane być muszą, tedy pozwanemu wolne wykonanie juramentu pvzed 
urzę.iem burgrabskim zostawuic, po którym wykonanym juramencie, 
e.\ cómpedibus stawionego uwolnić i rólaxować strona powodowa po
winna, pod winą baniciej, którą sąd zaraz wskazuie, a publikaciej 
termin na loczkach grodzkich krzemienieckich zawity zachowuie.

Книга протоколовъ декретовыхъ, кременсцкиіо іродскаго суда, 
№ 1835, годъ 1702—1722; листъ 12 на оборотѣ и 14 па обор.

ССХІ.

Жалоба дворянина Станислава Шндловскаго па старосту конельска- 
го, Морінтына, о томъ, что иослѣпіім держитъ въ сносмъ иміаііи, Моги- 
левѣ, управляющпго, покровитольствующаго крестіяііскому возсгаііію. 
1703. Мая 7.

Actum in castro laticzoviensi, feria secunda post dominicam 
cautute ргохіпіа, anno Domini millesimo septingentesimo tertio.

Juducenda erat hoc loco protestatio per nob;lem Andream Ol



szewski, nomine generosi Stanislai Szydłowski, palatinatus Podoliae 
excubiarum praefecti, in et contra magnificum Morsztyn, capitanemn 
ooveliensem, bonorum oppidi Mohylów haeredera, ratione per ipsum 
administratoris in eodem oppido Mohylów, rebelionis rusticanae etiam 
nnnc conservatoris, conseryationis, perąue administratorem talem, 
feria scxta post Dominicam jubilate ргохіше prseterita ргохіша, sui, 
generosi Stanislai Szydłowski famuli Alberti Felityóski, tum loboriosi 
Ephtemi, subditi sui, negotia nundinaria in oppido Mohylów pera- 
gentium, in via libera et publica per villam Nimija, ejusdem magni- 
fici capitanei koweliensis baereditarium, redeuntium, aggressionis, 
concussionis, per vias persecutionis, ad oppidum Mohylów captivatorum 
inductionis, incarcerationis, ac in. ligneis comped bus biduo deten- 
tionis. Słobody ad duodecem annos, contra laudum palatinatus 
Podoliae, promulgationis, profugarum rebelizantium conseryationis 
et proteutionis aliarumąue yiolertiarum, injuriarum et damnorum, 
tam ante, quam intra et post sopitam quasi rebeliionem per subditos 
Mohylovienses illationis facta, ut latius in copia. Et in continenti 
laboriosus Ephtem praesentavit offieio praesenti vulnus circa et 
penes oculum, nec latum, profundum tamen, sanguinolentum, oculumque 
sanguine suffusum ac hydrope occupatum, quod vulnus et concussio- 
nem, illatas per laboriosos Chary ton et Łuka de willa Nimija sibi 
osse asseruit. Quoniam vero protestationis hujus copia intra triduum 
non est porrecta, ideo gener. sus yicenotarius loci praesentis de non 
porrecta manifestatur.

Kuma гродская, леттевская, поточная и записовая, годъ 
170І -1709, № 5348-, листъ 143.



Ж.і.юба отъ имени дворянина Станислава Шндловскаго на жителей 
мѣстечка Копайгрода о томъ, что они, во время крестіянскаго возстанія, 
отказались выдать, бѣжавшаго къ нимъ, вора и ограбили село ІІІидлов-- 
скаго—Берлинцы. 1703. Мае 7.

Actum in castro latyczoviensi, feria secunda post dominicam 
eantate ргохняа, anno Domini millesimo septingentesimo tertio.

Jnducenda erat boc loco manifestatio generosi Stanislai Szyd
łowski, palatinatus Podoliae excubiarum praefecti, nomine, per no- 
bilem Andream Olszewski, ratione sui, generosi Szydłowski, ante 
sopitam rusticam rebellionem, a subditis et oppidanis Kopaigród, 
magnifici Erzeczowski possesionis, profugi furis eąuorum reąuisitio- 
nis, nec per eosdem oppidanos extraditionis. Jmo per laboriosum 
Fed, osadczy, id est locatorem, formalibus: *że nam teraz i złodziej 
potrzebny, a wasze się już państwo mija« responsionis, tum per 
eosdem subditos oppidi Eopaygród bonorum yillae Berlińce sui 
generosi manifestantis, tempore rebellionis, deyastationis, pecorum 
pecudum, eąuorum, apum, frumentorum, aliarumąue yariarum 
suppellectilium compilationis. Quatenus geńerosus Szydłowski, pro 
praemissis, jure agere et yindicare velit facta prout latiori in copia, 
yerum ąuoniam inter triduum non est porrecta, ideo geńerosus 
yicenotarius praesentium manifestatur.

Книга гродская, леттевская, поточная и записовая, Л? 5248, 
годъ 1701—1709; листъ 144.



Приговоръ гродскаго летичевскаго суда, осуждающій на смертную 
казнь и на безчсстіе крсстіяпъ села Михаловецъ, по жалобѣ на нихъ дво
рянина Александра Коптскаго о томъ, что они, участвуя въ козацкомъ 
возстаніи, ограбили село Контскаго—Филиповцы и многихъ крестіянъ 
его побудили присоединиться къ козакамъ. 1703. Іюня 27.

Actum in castro laticoyiensi, in terminis judiciorum, tempore 
expeditionis bellicae regni generalis celebrantium, feria secunda ante 
festum sanctorum Petri ct Pauli, Apostolorum, ргохіта, anno Domi
ni millesimo septingontesimo tertio.

Prout infrascripta pars actorea inferius nominandam partem 
citatam in judicio officii praesentis, castrensis, laticoviensis, ex 
producto citationis literalis, tenoris seąuentis: actum in castro La
ticoyiensi, tempore expeditionis bellicae regni generalis, feria tertia 
in yigilia festi Sancti Jakobi Apostoli ргохіта, anno Domini mille
simo septingentesimo tertio. Ad officium et acta praesentia, castrensia, 
eapitanealia, laticoviensia personaliter veniens ministerialis regni 
generalis, providus Petrus Borkowski de Sławna, ex reproducto 
authentico officio praesenti notus, in vim suae ѵегае ac fidelis re- 
lationis pałam, libere, ac per expressum recognovit, quia ipse cita- 
tionem sigillatam, pro judiciis officii praesentis, castrensis, latico- 
yiensis, nunc, tempore expeditionis bellicae regni generalis, in castro 
laticoyiensi celebrantium, ex parte infrascripta actorea, contra 
partem inferius nominatam, citatam, tenoris talis: Martinus a Kąty 
Kątski, palatinus Сгасоѵіас, Podoliae et artilleriae regni generalis, 
camenecensis, laticoyiensis, balinensis, urzędoyiensis, marienbausensis 
etc. capitaneus, yobis laboriosis: Lozan, Krzywiec, Poponi et Kabak,



aliisąue omnibus ѵіііае sacrae regiae majestatis, tenutae vero magni
fici Bogusz, succamerarii Podoliae, dictae Michałowce, incolis, de 
nominibus ct cognominibus tum numero vobismet ipsis notis, assisten- 
tia non egentibus, de personis bonisque vcstris generaliter omnibus, 
vigore regio et nostra, qua bac in parte fungimur, authoritate, 
mandamus, ut coram nobis seu officio nostro et judicio moderno, 
castrensi, laticoviensi, nunc, tempore expeditionis bellicae regni gene- 
ralis in castro laticoviensi coutinuo celebrantis, personaliter perempto- 
rieque compareatis, ad instantiam instigatoris judicii sui ejusque 
delatoris, magnifici Alexandri a Kąty Kątski, pocillatoris Żytomirien- 
sis, colonelli sacrae regiae majestatis, qui vos, inhaerendo protesta- 
tioni suae, eo nomine coram actis castrensibus, capitanealibus, bus- 
censibus, contra vos (jam stante equo serenissima republica) factae, 
idque in vim termini tacti, moram non patientis, citat ideo, quia vos, 
diyinarum primo, tum legum regni cura ac conditionis vestrae ani- 
madvertentia postpositis, tern poro anni praetenti et praesentis, 
non tam genuinorum kozakorum, quam vestrimet subditorum inso- 
lentia per Ukrainam et Podoliam grassante, cum similibus vobis 
grassantibus grassautes, super bona yjllae Filipowce, magnifici dela
toris possesionem, indixistis, per qm>s vosque funditus bona Fili
powce desolastis, pecora, pecudcs variaque, tum magnifici delatoris, 
tum sui subditorum suppellectilia iutercepistis, in vineis hostiliter 
omnia diripuistis, in vasibus feneis ad florcnos centum damnificastis, 
frumentorum ѵагіі grani et seminis ad duodecem currus e foveis dc 
promptu compilastis, boyem et juyencam equosque duos subditorum, 
tum ipsius magnifici delatoris equum pili album, yaloris octoginta 
florenorum polonicalium, atque a pum аіѵеагіа ccntum triginta ra- 
puistis et intercepistis. Cautaque melioratione protcstationis dictae, 
cui haec іппіха citatio: aliquos de villa Filipowce magnifici delato
ris subditos, ausu vestro nequam yobiscum у і  et yiolenter ad 
augendam rebellionem traxistis et compulistis, opus reccns crimino- 
sum explevistis, pro quo rigorem poenarum legum, eo nomine severe 
sancitarum, succubuistis; citamini itaque ad respondendum, atque 
pocnis succumbendum; sitis parituri et terminum tactnm attentaturi. 
Datum in castro laticeyiensi, sabbathó ante festum Sancti Jakobi 
Apostoli ргохіто, anno Domini raillesimo septingentesimo tertio.



Editam, die besterna, immediate praeterita, in villa Michałowce, 
convocatis subditis citatis, posuit et ad notitiam deduxit, de quo 
praesens ejusdem ministerialis relatio. Plene authentico in termino 
moderno, ex eodem producto authentico citationis literalis regestro- 
que publico in tempus diemque hodiernam legitime incidenti et pro- 
venienti, memorata pars actorea coram moderno judicio (nunc, tem- 
pore expeditionis bellicae regni generalis ad mentem statutorum 
regni stante) officii castrensis, laticoviensis personaliter comparens, 
ct termini ejusdem diligenter, attameu non precipitanter, attentans,. 
in lucro poenarum legum, yidelicct infamiae et colli, ita, ut ad 
cujusvis instantiam citati capiantur, et coram quovis judicio: terrestri, 
castrensi, сіѵііі et ѵіііапо statuantur, et capite plectantur; quos ne- 
mo tueri et defendere audebit. sub poena banicionis perpetuae, supra- 
scriptam partem citatam, ad judicium ordinarium, castrense, latico- 
viense, nunc, tempore expeditionis bellicae regni generalis celebrans, 
delatam, per ministerialem regni generałem, nobilem Gregorium Pęk, 
officii praesentis apparitorem, judicio suo pro hinc adstantem, ter 
et, ultra juris communis formam, vicibus quatuor acclamare procu- 
ravit. Quae taliter licet acclamata fuerit, juri tamen et termino 
praesenti, nec per se, nec per suum quemvis legitimum plenipo
tentem paruit, imo, ut idem ministerialis officio praesenti retulit, 
contumax extitit; proinde in talem ipsius citatae partis contumatiam, 
eandem praedicta pars actorea, sub poena in publicatione expressa, 
condemnavit .ulterioraque sibi per judicium hocce decerni affectayit. 
Et judicium officii praesentis, castrensis, laticoyiensis, juri communi 
et affectationi praedictae partis actoreae inhaerendo, super prae- 
dictam partem citatam et bonis ejus generaliter omnibus poenam eandem 
infamiae et colli, ita, ut ad cujusyis instantiam pars citata capiatur, 
ot coram quovis judicio: terrestri, castrensi, сіѵііі et ѵіііапо statu- 
atur et capite pleetatur, quam et quos nemo tueri et defendere 
audebit sub eadem paena banitionis perpetuae et de regno Poloniae 
dominiisque, eidem regno annexis, proscriptionis, dccrevit judicia- 
literque decernit atque ad publicandam eandem infamiae, captiyatio- 
nis et colli poenam, modo praemisso, super praefatam partem citatam 
et bonis ejus omnibus obtentam, suprascriptum ministerialem regni 
generałem, nobilem Gregorium Pęk, officii praesentis apparitorem,



addidit et deputavit: Qui quidem ministerialis regni geaeralis, 
suprascriptus Pęk, taliter ad praemissa exequeuda a judicio officii 
praesentis additus, existens, jus deputatiouis suae reddeus, se, praedic- 
tam partem citatam infamiae, captivationis et colli poena condem- 
natam esse, in frcquentia multorum equestris ordinis et plebeiae 
conditionis hominum, ad judicia protunc cungregatorum, ex mandato 
judicii officii praesentis et instautia ejusdem partis actoreae publi- 
casse, proclamasse et debitae omnium notitiae sufficicnter dcdu\isse, 
in facie judicii officii praesentis pałam recognovit; quo judicium 
officii praesentis comparente, causam hanc, cum toto cjns effectu 
ac partibus ipsis, ad magnificos judicos terrestres, aut capitaneos, 
aut eorum castrensia officia, burgrabios velque сіѵіііа aut ѵіііапа 
judicia, ita, ut cuicunąue officio et judicio pars citata capta tradatur, 
pro ultimariam et finali in praemissis, debito juris ordine facicnda, 
executione, juxta juris comuiuuis praescriptum, remissit, remittitque 
decreti praesentis vigore.

Книга летичевская гродская, записовая и декрстовыхъ про- 
токоловъ, Л? 5380, 1700—1707 года; листъ 103.

ССХѴІІ.

Постановлсніе съѣзда дворянъ воеводства кіевскаго, состоявшегося 
подъ Лугинами: дворлие выбираютъ начальниковъ онолченія, также по- 
словъ на сеіімъ и отдѣльно къ королю, гетманамъ и т. д., между иро- 
чимъ къ Палѣю—съ просьбою, дабы онъ дозволилъ дворянамъ воеводства 
кіевскаго возвратиться въ свои имѣнія и собираться на съѣзды. Поста- 
ыовляютъ также требовать удовлетвореиія отъ старосты Овруцкаго, По- 
гоцкаго, за разрывъ единства воеводства и за обиды причиненные имъ 
тѣмъ дворянамъ, которые отправились въ ополченіе. 1703, Іюля 4.

Року тисеча семсогъ третего, меседа юля девятого дня.

На вряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости лш- 
токерскомъ, przedemną, Bazylim z Wyhowa Wyhowskim, namiesni- 
kicm starostwa, regentem grodzkim żytomirskim у xięgami niniej- 
szemi, grodzkiemi, żytomirskicmi, comparens personaliter urodzony



imć pan Michał Fodkiewicz, pisarz у instygator pospolitego rusze
nia wojewodstwa kijowskiego, tot laudis obrany у approbowany, dla 
zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, żytomirskich laudum woje
wodstwa kijowskiego, zgodnie pod Luhynami uchwalone у postano
wione, z podpisem ręki wielmożnego imci pana Jozefa z Karczewa 
Karczewskiego, starosty żytomirskiego, pułkownika wojewodstwa 
kijowskiego у innych wielu' ichmościow panów szlachty, obywatelów 
tegoż wojewodstwa, niżej inserowaae per oblatam podał, prosząc 
mnie, urzędu, aby do act przyjęte у wpisane było, ktorego ja, urząd, 
affectafcioni annuendo, pomienione laudum przyjmując, czytałem у 
jest de serie verborum tali: My: rady, dygnitarze, urzędnicy у wszy
stkie rycerstwo wojewodstwa kijowskiego, osobliwe od najjaśniejsze
go króla jego mości, pana naszego miłościwego, odbierając łaski, iż 
mając obowiązek pański zachowania wiernych poddanych swoich, 
powierzonych swobód у całości polskiego narodu, w codziennym 
swoim ma one powołaniu, za co wierni poddani uniżone panu у 
monarsze swemu effuudiraus dzięki, a za dostojeństwo jego, wiarę 
świętą kotolicką, prawa у swobody starożytne, głowy nasze nieść у 
krew do ostatniej kropli ochotnie lać deklarujemy się; a jako w 
przeszłym roku, gdy rozkaz był pański przez wydane na pospolite 
ruszeuie wici, zaraz z wojewodstwem naszym na granice poszliśmy 
y, mając domowych nieprzyjaciół swoich, kozactwo, in visceribus 
wojewodstwa naszego będące, undiąue oppressi, posłów e medio nostri, 
tak do najjaśniejszego króla jego mości, jako do jaśniewielmożnych 
ich mościów panów wodzów ordynowaliśmy,, pańskiej w tym łaski, 
rczolucyej, a od jaśnie wielmożnych ich mości panów hetmanów, pro 
conservatione nostra żądając pomocy; tandem po zniesieniu nas, in 
рагѵа manu będących, у części wojska kwarciannego, od jaśnie wiel
możnych ich mościow panów wodzów przysłanego, pod Berdyczo
wem, gdy w roku teraźniejszym, wprzód uniwersał na sejmik, a 
potym wici od najjaśniejszego króla imci, jedne za trzy wydane, na 
pospolite ruszenie wojewodstwu naszemu wyszli, jednostajnie, juxta 
obloąuentiam onych, na dzień trzydziesty pierwszy maja anni prae- 
sentis, do Włodzimirza zjachaliśmy у tak uniwersałowi, jako у wi
ciom j. k. mości zadość czynić gotowiśmy byli, ale gdy, sorte iniąua, 
sejmik zerwany, tedy wielmożuy imć pan Jozeph na Karczewie Kar



czewski, starosta żytomirski, pułkownik wojewodstwa naszego kijow
skiego, tot laudis obrany у uproszony, ex munere officii sui, tymże 
wiciom najjaśniejszego króla jegomości czyniąc zadosyć у communi 
nas, obywatelów, bono dogadzaiąc, miejsce zgromadzenia się, postano
wienia porządku, według prawa, de expeditione bellica opisanego, 
obrania posłów, tak do niniejszego K. J. mości, jako у do jaśnie 
wielmożnych ich mościów panów hetmanów у do innych, tu, pod 
Łuhynami, na dzień trzydziesty czerwca, w roku teraźniejszym uni
wersałem swoim złożył, na który termin у miejsce, idąc za wolą у 
ordyuansem wielmożnego imci pana pułkownika naszego, jednostajnie 
zgromadziliśmy się y, lubo wojewodstwo nasze, barzo od domowego 
nieprzyjaciela, kozaka, zniszczone, według constitucyej у prawa po
spolitego, ex quo pograniczne granic swoich pilnować powinno, atoli 
parieruiąc wiciom jego królewskiej mości, gotowi jesteśmy i dalszej 
jego pańskiej czekamy rezoluciej, teraz zaś do obrania ich mościów 
panów posłów na sejm у do króla imci, tudzież у do jaśnie wielmożnych 
ich mościów panów hetmanów przystępujemy; a ponieważ traktat z kró
lem jegomością szwedzkim nie doszedł, a zatym wielmożni ich mość pano 
wie commisarze nasi, laudo publico na seimiku we Włodzimirzu, anno 
praesenti, die vigesima octava februarii approbowani, in executione 
swojej functiej nie byli, tedy tychże ich mościów jako to: jaśnie 
wielmożnego imci pana Stanisława na Rozdole Rzewuskiego, referen
darza koronnego, chełmskiego starostę у wielmożnych ich mościów 
panów: imci pana Jozepha na Karczewie Karczewskiego, starostę ży- 
tomirskiego, pułkownika wojewodstwa kijowskiego, imci pana Wła
dysława Krzeszkowskiego, starostę włodzimii skiego, imci pana Adama 
Olizara Wołezkiewicza, stolnika wołyńskiego, za commisarzow do 
traktatów г koroną szwedzką, jeśliby subseąuenter nastąpić miały, 
tudzież у za połów na sejm teraźniejszy у do najaśniejszego króla 
jegomości, pana naszego miłościwego, jcdnostajnemi głosy obieramy, 
upraszamy et praesenti lando approbujemy. Do których ichmościow 
panów: imci pana Andrzeja Doregowskiego, skarbnika żytomirskiego, 
porucznika chorągwie pułkowej wojewodstwa kijowskiego, imci pana 
Michała z Wykuwa Wyhowskiego, porucznika chorągwie powiatowej 
województwa tegoż, wielmożnego imci pana Alexandra na Olewsku 
Niemirycza, stolnika mozyrskiego, przydajemy, dając wszystkim ich



mościom, uti nostris commissariis, plenam absolutamąue facultatem 
obmyślenia inteinae et externae securitatis, obrony у utrzymania ca
łości dobra pospolitego, na co jako pierwszą tak у teraźniejszą, in 
suis punctis et conditionibus dostateczną, ad manus ićh mościow 
dajemy instructią;. a do jaśnie wielmożnych ich mościow panów het
manów obudwoch, tak wielkiego, jako у polnego—koronnych, posłów 
dawniejszych, w roku przeszłym, laudo publico, w obozie pospolite
go ruszenia województwa naszego, na uroczysku Stepanowce zgodnie 
obranych, jako to: wielmożnego imci pana Kazimirza Stanisława na 
Steczczance Steckiego, podczaszego у podstarościego grodzkiego ży- 
tomirskiego у wyszmianowanego imci pana Michała z Wyhowa Wy- 
howskiego, porucznika chorągwie powiatowej województwa kijowskiego, 
ątiam praesenti laudo approbujemy у urodzonego imci pana Jana 
Żbikowskiego, chorążego chorągwie pułkowej województwa kyow- 
skiego, do ich mościów przydajemy; tychże ich mościów wyszpomie- 
nionych do jaśnie wielmożnego imci pana wojewody kyowskiego у do 
jaśnie oświeconego xięcia jegomości Wiszniowieckiego, kasztelana 
wileńskiego, ore publico upraszamy, na со у osobliwe instrukcje, w 
punctach swoich obszerniejsze, do rąk ichmościów dajemy, podług 
których instructij у punctów, w nich wyrażonych у dostateczniej opi
sanych, ciż ichmoście panowie commisarze у posłowie, ąuani primmu 
provintiam suam administrare mają, o to ichmościów jednostajnie 
prosimy et affectu fraterno obligujemy, a do uczynienia relatiej nnesce 
pod miasteczkiem Horodnicą naznaczamy; tam, za obieszczeniem wiel
możnego imci pana pułkownika województwa naszego у wydaniem 
uniwersału do nas, obywatelow wszystkich, na terminie, w t mże 
uniwersale praecisc oznaczonym, wszyscy, jako wyraźny tegoż imci 
pana pułkownika naszego nastąpi oidyńaus, nieodwłocznie stawić po
winni będziemy, każdego sprzeciwiającego się, na miejsce pomienione 
у termin nie stawającego, sądowi województwa naszego, w pospolitym 
ruszeniu postanowionego, być podległego deklaruiąc, ichmościów pa
nów offieyalistów dawnych dla porządku około pospolitego ruszenia 
у należytej między bracią szlachtą modcstacyej, pod Stepanowką laudo 
publico obranych, jako to, urodzonych ich mościow panów: imci pana 
Stephana Mieleniewskiego, strażnika, imci pana Jerzego Wyhowskiego, 
oboźnego—wojskowych pospolitego ruszenia województwa naszego, itidem



approbujemy; prace у fatygi ich mościów, województwu naszemu świad
czone, należycie rekompensować, quam primum do uspokojenia krajów 
naszych przyjdziemy, zgodnie przyrzekamy; osobliwie у przeszłych 
ichmościów panów posłów do króla imci у do jaśniewielmożnych ich 
mościów panów hetmanów, jako to: imci pana Steckiego, podczaszego 
żytcniirskiego у imci pana Wyhowskiego, porucznika, wyszmiano- 
wanych, widząc wojewodstwo nasze ku sobie przysługi у poniesione 
straty у fatygi, nie tylko quote, ante laudo ichmościom naznaczoną, 
iak najprędzej wypłacić, ale też względem teraźniejszej przysługi, 
osobliwą rekompeuse obmyślić laudo praesenti submitujemy się; że 
zaś tak wiele znajduje się obywatclów, którzy incorporują się do 
wojewodstwa naszego, w wojewodstwie wołyńskim mieszkaią, ani 
tam, ani w naszym wojewodstwie podług wici jego królewskiej mości, 
ani sami byli, ani pocztów stawili у według laudum, pod jego kró
lewską mością postanowionego, nie stawili się, a drudzy terrigenae 
у poczty, pod chorągwią pomaiaczywszy, bez wiadomości wodzów 
swoich, kilką dniami przed okazyą berdyczowską, pozmykali, tako
wych wszystkich rigorowi wojskowemu podległych być deklarujemy, 
którzy w prawie у artykułach wojskowych dostatecznie opisanych na 
osobę i dobra każdego przeciwnego, etiam extra palatinatum nost- 
rum bawiącego się, ściągać mający się, publico ore wojewodstwa 
naszego et unamini wszystkich braciej consensu postanowiamy у do 
cxequowania jego mości pana instygatora у pisarza pospolitego ruszenia 
wojewodstwa naszego, aby trybem, w prawie wojskowym opisanym, 
cum quovis renitente postępował, przydajemy; któremu, jako ante- 
actis laudis, tak et praesenti plenaria eo nomine conceditur facultas. 
A że niektórzy icb moście, panowie obywatele nasi, jeszcze od okazyej 
berdyczowskiej, in cofmiis wojewodstwa wołyńskiego zostaią у do 
swoich fortun у własności secure dotąd przyjść nie mogą, tedy my, 
dalszej substancij naszych proyidendo całości, uprosiliśmy e medio 
nostri posłów do pana Paleja, pułkowkownika, to jest urodzonych 
ich mościów panów: imci pana Jakuba na Bezowie Lemiesza, sędziego 
pospolitego ruszenia wojewodstwa naszego, у imci pana Władysława 
Brańskiego, którzy ichmościowie, z tymże panem Paliejem espostu- 
lować mają, aby obywratele województwa naszego żadnej, tak respektem 
bezpiecznego przyjścia do swoich fortun, jako też respektem publicz



nych congressów, dla obrady dobra pospolitego nie na jakie zatargnie- 
nia z tymże panem pułkownikiem odprawować mających się, od ko
zaków jego nie mieli przeszkody; co wszystko ciż ich moście panowie 
posłowie ustnie temuż panu pułkownikowi obszerniej doniosą. Wnie
sione in medium koła naszego niektórych ich mościów panów obywate
lów od wielmożnego imci pana starosty owruckiego miane krzywdy, 
jako to imci pana Erzysztopha Eostiuszka, iż w dobrach iego, Eostiusz- 
kach, chorągwie swoje nienależycie stanowić przechwala się, także 
ichmościow panów: Bołsunowskich, Moszkowskich, Paszyńskich i 
innych ciężkie w przeszłym roku aggrawacie у gwałtowne onych, 
protunc w pospolitym ruszeniu będących, dóbr aggressye у ruiny, 
tudzież urodzonej paniej Hejewskiej recentissime przez ludzi tegoż 
mci pana starosty owruckiego enormiter zabicie, a nadto, do teraź
niejszego congressu naszego rożnych ichmościow panów obywatelów 
wojewodstwa naszego przybyć у jedno z wojewodstwem rozumieć 
chcących, per instructas personas procuratis mediis aversye у nie- 
inależyte o nieprzybyciu do teraźniejszego zgromadzenia naszego 
wielmożnego imci pana pułkownika naszego relacye; o co wszystko 
województwo nasze temuż wielmożnemu imci panu staroście owruc- 
kiemu należycie upomnieć się deklaruje. Ac tandem lauda wszystkie 
nasze, in antecessum, tak respektem urzędu wielmożnego imci pana 
pułkownika у wodza wojewodstwa naszego, jako też respectem 
wszystkich aktii, zgodnie postanowione, etiam praesenti laudo ih 
omnibus punctis et conditionibus appiobujemy у ratyfikujemy, у na 
to się wszyscy zgodnie у jednostajnie własnemi podpisujemy rękami. 
Działo się pod Łuhynami, roku pańskiego tysiąc siedmset trzeciego, 
dnia czwartego julii, U tego laudum podpisy rąk temi słowy: Jozef 
EarCzewski, starosta żytomirski, pułkownik wojewodstwa kijowskiego, 
Andrzej Deregowski, skarbnik żytomirski, porucznik chorągwie puł
kowej wojewodstwa kijowskiego m. p. Michał z Wyhowa Wyhowski, 
porucznik wielmożnego imci pana stolnika mozyrskiego chorągwie 
powiatowej wojewodstwa kijowskiego. Jan Antoni Zbikowski, chorąży 
pułkowy. Jakub na Bezowie Lemiesz, sędzia wojskowy wojewodstwa 
kijowskiego. Michał Fedkiewicz, pisarz wojskowy wojewodstwa kijow
skiego. Stephan Mieleniewski, strażnik wojewodstwa kijowskiego. 
Jerzy z Wyhowa Wyhowski, obozny pospolitego ruszenia wojewodstwa



kijowskiego m. p. Jan Wyhowski, Stanisław na Lipianach Liplański, 
Daniel Wyhowski, Władysław Wizgierd—Brański, Jędrzej Wizgierd 
—Brański, Prokop Kaleński, Michał Chodakowski, Hrehory Choda
kowski, Alexander Chodakowski, Jakub Białobrzyski, Alexander Rud
nicki, Konstanty Dydkowslci m. p. Alexander Chodakowski, Andrzej 
Mieleniewski, Roman Mieleniewski, Jan Waśkowski, Jakub Zytkie- 
wicz, Jerzy Wyhowski, Krzysztoph Kostiuszko, Daniel Bułkowski, 
Benedykt Jankowski, Samuel Czopowski, Bazyli Białocki, Махіші- 
lian Bieńkowski P. S., Jacenty Hejewski, Samuel Sinliajewski, Jan 
Duński, Dymitr Niewmirzycki, Theodor Niewmirzycki, Jan Lewkowski, 
Sebestyan Uszczapowski, Michał Uszczapowski, Mikołaj Waśkowski, 
Hrehory Potopalski, Michał Dubiski, Gabriel Werpowski, Alexander 
Synhajewski, Jakub Żubr, Daniel Kaleński, Marcin Żubr, Mikołaj 
Chodakowski, Wojciech Trojanowski, Maciej z Wyhowa Wyhowski, 
Theodor Bołsunowski, Daniel Cybulski, Hrehory Kaleński, Szymon 
Lewkowski, Jan Jskorostyński, Andrzej Chodakowski, Jan Kobyliń
ski, Stanisław Gryfski, Alexander Bech, Paweł Wołkowski, Fedor 
Niedaszkowski, Jan Skuratowski, Bazyli Skuratowski, Jan Kaleński, 
Krzysztoph Bahrynowski, Łazarz Niedaszkowski, Samuel Żukowiec- 
ki, Franciszek Żuczkiewicz, Benedykt Marzyński, Stephan Paszyński, 
Alexander Szczeniowski, Roman Potopalski, Thomasz Karpiński, Sa- 
moel Pirocki, Thomasz Szczeniowski, Jerzy Ohij-Tyszkiewicz, Jan 
Zubr, Andrzej Bahrjnowski, Stephan Zabłocki, Łukasz Owsiejowski, 
Jan Wyhowski, Jędrzej Krajewski, Jerzy Tuszewski, Paweł Hurko, 
Stanisław Olszewski, Jan Koza, Alexander Danicz, Alexander Bigoski, 
Piotr Tabeński, Heliasz Białoszycki, Alexander Omieciński, Jan Pasz
kowski, Gabryel Didkowski, Alexander Bidewicz, Antoni Konarski, 
Michał Brzeżewski, Krzysztof Krzczonowicz. Которое жъ то ляу- 
думъ, за поданиемъ и прозьбою вышъменовапое особы подаваючое, 
а за моимъ урядовымъ приыятиемъ, слово въ слово, явъ ся въ собѣ 
діаетъ, до книгъ ниаешнихъ есть уписано.

Кита гродская, житомирская, записовая, № 209, годъ
1701—1713; листъ 107.



Письмо, писанное изъ Львова неизвѣстнымъ лицемъ, содержащее 
разные текущія новости, между прочимь извѣстія о поспѣшномъ укрѣп— 
леніи Палѣемъ Бѣлой Церкви. 1703. Августа i .

Ze Lwowa, die 1 Augusti, 1703.

Z Eamieńca, de data 24 recenter elapsi, piszą: że ichmościowie 
panowie kommissarze, tylko dwa: jegomość pan wojewoda Bracław
ski, z jegomością panem podstolim koronnym, bo inni non comparebant, 
19-go wyiachali ztamtąd ku Barowi, dragańską tylko chorągiew ż 
sobą wziąwszy у piechotę województwa ruskiego; kommunik został 
pod Kamieńcem, zatrzymuiąc się in adventum imci pana koniuszego 
koronnego, jako regimentarza, nad sobą ordynowanego.

Pan Boynowski, tłumacz, ieszcze od Seraskiera non comparebat; 
dano iednak znać ich mościom panom commissarzom, że w Tekini czte
rech paszow do rozgraniczenia stanąć miało. Poseł duński do Mos
kwy wyjachał także z Kamieńca w dalszą drogę.

Przez Szarogród zaś przejachał niedawno posłannik turecki do 
Moskwy, pewnie z propozycjami iakiemi. De conflictu Tatarów 
z Turkami, co pisano przedtym, nulla teraż mentio.

Z Ukrainy więcej nie słychać, tylko że Palij, do Chwastowa sam 
przeniosszy się, każe mocno robić co dzień pięciuset ludzi koło 
fortifikowania Białejcerkwi, у nietylko koło zamku, ale у koło 
miasteczka wodę w fossy prowadzi, Superat teraz pilnością, choć 
hultaj, chłop, piiak—dowcipny i jakoś tam myśli utrzymywać się.

Imć pan wojewoda ruski tygodnia przeszłego, z Lublina re- 
diens, przeiachał tędy do Podkamienia, do swoiej jejmości słabej.



Imć pan wojewoda kaliski, po zmo winach imci pana łowczego 
koronnego z jej rnośeią panną Zamoyską, podskarbianką wiel. koron., 
iachał tedy onegday do imci pana wojewody podolskiego, rodzica 
swoiej jejmości i imci pana łowczego, winszować pociech, do któ* 
rych pracsentia ich mości w Zamościu у activitas multum proficit.

Изъ тулъчтстго архива. Связка газетъ и писемъ, содер- 
жащихъ политическія извѣстгя, № письма 77.

С С Х І Х .

Жалоба межыбожскаго коммендапта, капитана Ивана Кулаковскаго 
на подчашія житомирскаго, Александра Коитскаго, отомь,  ч т о  о н ъ  д о з 

в о л и л ъ  своимъ слугамъ и крестіянамъ изъ села Филиповецъ грабить 
и убивать жителей села Зинковецъ и получилъ отъ нихъ часть добычи. 
Когда-же Кулаковскііі задержалъ нѣкоторыхъ изъ грабителей и обви- 
нилъ ихъ въ участіи въ возстаніи, то Контскій нодалъ на него въ судъ 
жалобу, исполненную клеветы и неснраведливыхъ обвиненій. 1703. 
Августа 9.

Roku tysiącznego siedmsetnego trzeciego, miesiąca augusta 
dziewiątego dnia.

Przed urzędem i actami niniejszemi, grodzkiemi, krzemieniec- 
kiemi i przcdemną, Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, stolnikiem 
drogickim, burgrabią grodzkim krzemienieckim, comparens persona
liter urodzony jego mość pan Jan Kułakowski, kapitan jego kró
lewskiej mości, comendant międzyboski, prowiduiąc całości honoru 
swego, soleoniter przeciwko urodzonemu jego mości panu Аіехап- 
drowi Kątskiemu, podczaszemu żytoinirskiemu, protestował i re- 
potestował się o to: iż poraieniony jego mość pan podczaszy żyto- 
mirski snać urodzonych panów: Franciszka Gorczyńskiego, Droz
dowskiego, sług swoich, i pracowitych: Jacka Sało, Jurka, Maćka, 
Waśka, Buczka, ze wsi Filipowiec chłopów, possessiej swojej pod
ległych, w województwie podolskim a powiecie latyczowskim leżą
cej, podczas incurssiej natenczas kozackiej, w tamtych kraiach będą
cej, w roku niniejszym, tysiącznym siedmsetnym trzecim, miesiąca 
marca blizko przeszłego, w sam wieczór, nie waruiąc się rygoru



prawnego, ani też sąsiedzką miłość conserwuiąc, jako nieprzyiaciel. 
ojczyzny, na chłopów Zienkowskich, w pasiekach swoich zostaiących 
i przy tych że pasiekach swoich pod czas tegoż zamieszania kozac
kiego nocuiących i szkody w nich przestrzegających, jaśnie wielmoż
nego jego mośd pana Sieniawskiego, hetmana polnego koronnego, 
dziedzicznych, armatim et tumultuarie z orężem różnym nasłał; na
słani zaś, nie uważaiąc. na przykazanie Boskie i prawo pospolite, 
napadszy na pomienionych chłopów Zienkowskich cum praemeditato 
animo, dwóch na śmierć chłopów zabili, sześciu zaś innych, in ulte- 
riori juris gradu per citationem specificandos, poranili i porąbali, 
posiekli; pomienionych ludzi zabitych i porąbanych funditus zruino- 
wali i in suum compaodum obrócili, ruchomość wszelką, przy nich 
zostaiącą, pozabierali; jakoż ciż pomienieni, bawiąc się przez czas 
nie mały zdobyczą, bydeł, miodu i różnych ruchomości u ludzi ubo
gich vi et violenter nabrali; po uczynionym ciż pomienieni invasores ta
kowym swoim postępku, z prawa surowie karanym, temuż jego mości 
panu podczaszemu żytomirskiemu, po te zrabowane miody w Zinkow- 
skich pasiekach, bydła i inne suppellectilia, aby tenże jego mość pan 
podczaszy źytomirski przysłał, znać dali; jakoż tenże jego mość pan 
podczaszy źytomirski, snać in subsidium tych pryncypałów wysz* 
mianowanego uczynku, innych sześci sług swoich z strzelbą różną po 
te miody, bydło i inne suppellectilia przysłał; którzy przysłani z po- 
mienionemi Gorczyńskim i Drozdowskim, multa inconvenientia, in 
ulteriori juris gradu exprimenda, perpetrarunt. Protestans zaś, ma
jąc wyraźny ordynans i commendę z pod Sędomierza, dnia dziewiątego 
miesiąca sierpnia, roku tysiąc siedmset wtórego, blizko przeszłego, 
od jaśnie wielmożnego jego mości pana hetnana polnego koronnego 
wydany sobie, aby wszelkich rebellizantów, buntowników, w tamtych 
kraiach znajduiących się, kazał łapać i surowie karać, o których 
tenże pomieniony protestaus dowiedziawszy się rebeliizantach i bun
townikach, vigore pomienionego ordynansu i koramendy, sobie od 
jaśnie wielmożnego jego mości pana hetmana polnego koronnego da
nej, pomienionych: Gorczyńskiego i roboczego Wasyla Buczka, upatrzyw
szy tempus commodum i zaprosiwszy do siebie, przytrzymał; przy
trzymanych, jak prędko jego mość pan podczaszy źytomirski, aby 
wydani byli, u protestanta requirował, tak zaraz protestans, obchodzą



się po sąsiedzka i dalszą sobie z jego mością zachowuiąc przyiażń, 
z dobyczą wszelką onych, pomienionemu jego mości panu podczasze - 
mu żytomirskiemu wydał i wypuścił. Pomieniony zaś jego mość 
pan Alexander Kątski, podczaszy żytomirski, któryby ex justo et 
aequo te przyiaźń protestanta wyświadczoną zawdzięczać miał, mniej 
jakoby uważaiąc, ale bardziej abusiveto sobie być, imposturose pro
testanta, w niwczym niewinnego i owszem cnotę wszelką kochaiące- 
go, przed aktami grodzkiemi buskiemi, zadaiąc to protestantowi, ia- 
koby on bardziej dla użytku i zdierstwa ludzi swoich, pod commendę 
urodzonego pana Bitowskiego danych, do ruinowania dóbr wsi Fili- 
powiec, jego mości* pana podczaszego żytomirskiego possessiej pod
ległych, armatim et tumultuarie nasłał, opisał; inne zaś іпсопѵе- 
nientie, nigdy iuquisitią in foro fori iu termino termini dowieść się 
niepodobne, protestantowi pomienionemu niesłusznie zadał, przez co, 
ratione praemissorum, na surowość prawa zarobił i zasłużył, respek
tem zaś obiecti indebiti criminalis, in poenam talionis tenże jego mość 
pan podczaszy żyto.nirski popadł, ratione quorum omnium i o nie
ważność tej protcstaciej, przez pomienionego jego mości pana pod
czaszego żytomirskiego przeciwko pomienionemu obżałowanemu, po* 
nieważ indebite, irrealiter, imo vexatorie uczyniona, iterum iterum- 
que przeciwko temuż jego mości protestuje się i reprotestuje, zachowując 
sobie tej protestaciej i reprostaciej salve angendi seu minuendi etiam per 
citationem, ieśli tego z prawa potrzeba będzie; autem de jure competierit; 
in verificationem praemissorum niniejszej, comparens stawił roboczego 
Wasyla Buczka, rodem ze wsi Kalenikowa, a we wsi Filipowcach 
w roku tysiąc siedmset wtórym osiadłego, prosząc mnie, urzędu ni
niejszego, o wysłuchanie confessat dobrowolnych z stawionego; cujus 
affectationi protestantis ja, urząd, adhaerendo, do słuchania confessat, 
przez roboczego Wasyla Buczka, przystąpiłem i one quam diligentisi- 
me excipowawszy od niego, niniejszemu protestantowi in colluso ro- 
tulo wydałem; de quibus confessatis extraditis, niniejszy protestans 
mnie, urzędu, kwitował i prosił tenże comparens id totum actis 
connotari, co i otrzymał. Jan Kułakowski kapitan j. k. mości m. p.

Книга гродская, кременецкая, записовая, поточная и декре- 
товая, № 1613, %одъ 1703; листъ 330,



Объявлеиіе подтвержденное присягою мѣщапъ города Стараго 
Константинова о томъ, что города, ихъ сожженъ и совершенно разо- 
ренъ козаками, три раза на него нападавшими, а потомъ войскомъ поль- 
скимъ, усмирявшимъ козаковъ. 1703. Августа 14.

Roku tysiącznego siedmsetnego trzeciego, miesiąca augusta 
czternastego dnia.

Przed urzędem i aktami niniejszemi, grodzkiemi, krzemieniec- 
kiemi i przedemną, Bazylim Bieniaszewskim, namiesnikiem burgrab- 
stwa krzemienieckiego, przyszedszy oczewiście sławetny Jakub Łu- 
kaszenko i niewierny Hewszyj Hierszewicz, mieszczanie i obywatele 
starego miasta Konstantynowa, dóbr jaśnie oświeconej xiężnej jej 
mości Theophili Ludowiki na Ostrogu i Zasławiu Lubomirskiej, mar- 
szałkowej wielkiej koronnej, solenniter i z wielkim żalem swoim i 
wszystkich konstantynowskich mieszcżan i obywatelów, tak chrześciań- 
skiego, jako i żydowskiego narodu imieniem, manifestowali się i 
oświadczali: iż tak w roku blizko przeszłym, tysiąc siedmset wtó- 
rym, najpierwej w samą wigilią Bożego narodzenia, świąt według 
kalendarza rzymskiego przypadłych, podczas zamieszania i wznie
conych buntów, kozacy, na tamejsze konstantynowskie pasieki na- 
padszy, one powybiiali, bydło miejskie i inne ruchomości pozabie
rali, a potym, co ieszcze zostało było po części, tedy powtórnie na 
same święto Trzech Królów ruskie, alias Wodochryszcze, na te mia
sto napadszy, co mogli zastać, brali; miody, gorzałki, piwa powy- 
piiali i porostoczywali; a za trzecim razem, w tydzień potym na
padszy, ad summam inopiam, ze wszystkiego też miasto złupiwszy, 
przywiedli ad eztremum; in tanto calamitatis casu zostających tych



że ludzi i wojska tutejsze, przybywszy tam, a już natrafiwszy in 
dosolatam Arabiam, hoc in casu spe consolarunt, że tylko vivos ct 
salvos, omnibus spoliatos, conservarunt; domy zaś, budynki i inne 
ogrodzenia popalono, qua de causa, że ciż mieszczanie konstanty
nowscy, poniosszy tak wielką ruinę, która omnibus late patet, po
datków do skarbu rzeczypospolitej, jakiebykolwiek uchwalone być 
miały, płacić nie mogą; przeto, in verificationem praemissorum i 
powturnie manifestowawszy się, o przydanie sobie generała woźnego 
do wydania onym rothy juramentu mnie, urzędu, prosili, których ja, 
urząd, annuendo affectationi, woźnego generała, szlachetnego Stani
sława Leszczyńskiego, przydałem; quo rothisante sibi ministeriali, 
naprzód sławetny Jakub Eukaszenko, flexis genibus ad imaginem 
crucifizi Christi Domini, jurament, supra ѵегаш miasta Konstanty
nowa i jego obywatelów desolationem, wykonał w te słowa: Ja, 
Jakub Eukaszenko, przysięgam panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy 
Świętej jedynemu, na tym, iż, tak w roku blizko przeszłym, tysiąc 
siedmset wtórym, jako i teraźniejszym, na akcie wyrażonym, czasu 
i sposobem w manifcstacii wyrażonymi, przez kozaków pasieki mie
szczan konstantynowskich, bydła, zboża i inne ruchomości, tak 
chrześciańskie, jako i żydowskie domy i budynki popalone, pozabie
rane i zruinowaue, a w ostatku przez ludzi tutejszych woiennych 
i różnych, na imprezę też kozacką idących, iest poszlcodzone, dla 
czego, iż podatek do skarbu rzeczypospolitej płacony być nie może, 
jako na tym sprawiedliwie przysięgam, tak mi panie Boże dopomoź 
i niewinna męka Chrystusa pana. A potym niewierny Hewszyj 
Hierszewicz more judaico jurament wykonał w .te słowa: ia, Hewszy, 
przysięgam Bogu żywemu, który stworzył niebo i ziemie i inne ele- 
menta na świecie, który na górze Synaj dziesięcioro swoie przyka
zanie Mojżeszowi dał, który lud Izraelski z niewoli Egiptu przez 
Mojżesza wyprowadził i na puszczy manną karmił, iż tak w roku 
biizko przeszłym, tysiąc siedmset wtórym, jako i w teraźniejszym, 
czasu i sposobem w manifestaciej, wyżej napisanej, mianowanych, 
pasieki, bydła, konie, zboża i wszelkie ruchomości starokonstanty- 
nowskie, tak chrześciańskie, jako i żydowskie domy i budynki po
palone, wprzód przez kozaków są zabrane, a potym przez wojska 
tutejsze, na imprese też kozacką idące, iest poszkodzono; na czym



jako sprawiedliwie przysięgam, tak mi Boże żywy dopomuż; a jeśli 
pip sprawiedliwie, tedy mię skarż na duszy, ciele i- nti potomstwu i 
pokoleniu moim i na wieezoe potempienie odeszli uiię. Po których 
wyk°nanych juramentach ciż comparentes hoc totum actis praesen-: 
tibus mnie, urzędu, connotari prosili; co i otrzymali. Jakub Łuka- 
szenko; żydowski zaś podpis żydowskim stylem napisany.

Книга гродская, кременегщая; загшсовая, поточная и декре- 
гіговая, М 1612, годъ 1703] листъ 334.

С С Х Х І .

Жалоба отъ имени новогродскаго старосты, Юріа Пясочинсяаго, на 
дворянъ: Михаила и Федора Клитинскихъ о томъ, что они, подъ пред- 
лоіомъ усмиренія возставш'ихъ крестіянъ, уже нослЪ успокоенія во.зста— 
нія, напали на имѣніе Пясочинскаго, мѣстечко Уладовку, и ограбили въ 
немъ крестіянъ. 1703. Сентября 27.

Boku tysiąt siedmset trzeciego, miesiąca septembra dwudzies
tego* siódmegó dńia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku iego1 królewskiej mości buc
kim, przedemną, Kazimierzem Malickim, namiestnikiem burgrabśtwa 
zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, compa
rens personaliter urodzony imć pan Jan Buclmowski, administrator 
dobr ukraińskich wielmożnego imci pana Jerzego na Maniowie i 
Piaseczynie' Piasoczyńskiego, nowogrodzkiego starosty, ex speciali 
comisso tegoż pana swego et eius nomine, praecavendo omnimodiae 
indemnitati et integritati fortunae et substantiae ejus, soleniter (prae via 
manifestatione, iż ieszcze vacat propter antelationem hostilitate 
gród latyczowski) et gravi cum ąuerella świadczył i protestował na 
przeciw urodzonych ich mościów panów: Michałowi i Theodorowi, 
sive aliorum quorumvis nominutn Klityńskim, braci między sobą ro
dzonym, w ten niżej opisany .sposób i o to: Jż ich mość obżałowani, 
nie respectuiąd ua prawo boskie, i pospolite, które vctat omnem
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licentiosnm actum i one rigide contra talia audentes circumscrip- 
sit, ani się obawiaiąc win, ratione infrascripti facti et excessus na 
się zaciągnonych, śmieli i ważyli się, w roku niedawno przeszłym, 
tysiąc siedmset trzecim, iuż po uśmierzeniu kozackich buntów 
i po ustąpieniu wojska koronnego i litewskiego z Ukrainy, będąc 
w blizkim sąsiedstwie dobr pana comparentis, miasteczka Uładowki, 
zawziąwszy jakowoś niechęć i nienawiść na poddanych tamejszych, 
z ludźmi, poddauymi swemi, także z wołoszą i kozakami na też 
dobra napaść, dwor pana comparentis spalić; miasteczko same, sub 
pretextu niby zbuntowanych ludzi, przez ogień w popioł i w pe
rzynę obrocić, mieszczan i poddanych tamejszych dobra wszelkie 
ruchome et sese moventia ze wszystkim zabrać; jakoż de facto u 
wójta tamejszego, przezwiskiem Fedora Łaczenka, wzięli: pasieki 
pszczół pniów dwieście, beczek miodu przasnego kilkadziesiąt, dziż 
trzy patoki, wszelkich fantów, różnych sukien kufę zapakowaną, na 
złotych czterysta dobrej ukraińskiej monety, bydła rogatego i nie- 
rogatego na sztuk pięćdziesiąt; u Klimka Jakimenka wzięli: pszczół 
pniów sto pięćdziesiąt, becżek dwie, owiec dwadzieścia, świni czworo; 
u Lawryna Stecenka wzięli pszczół pniów ośmdziesiąt; u Mowczana 
wzięli pniów ośmdziesiąt pięć; u Lazka pniów sto ośmdziesiąt; u 
Żytaia i Ostapa pniów sto siedmdziesiąt i u innych poddanych, 
czasu prawa specifikowanych, po pniów kilkadziesiąt, iako i sprzęty 
rożne gospodarskie, domowe, sposobem niesłusznym, bezprawnym i 
nienależytym pobrali et circa violentam aggressionem hostili modo 
sobie przywłaszczyli, zagrabili, i do dobr swoich, wsi Klityn, w blis
kości Uładowki będącej, zawiezli, zaprowadzili; przez który takowy 
niesłuszny i nienależyty postępek obwinieni prawo pospolite zgwał
cili, winy na się i osoby swoie, pro qualitate facti et excessus za
służone, zawzięli i zaciągnęli, pana protestantis do szkód niema
łych przywiedli i przyprowadzili i do dalszych przywodzą; de ąuibus 
itaque omnibus memoratus comparens, nomine quo supra, iterum at- 
que iterum świadczy i protestuie się, ofiaruiąc się imieniem pana 
swego, iż o to wszystko prawnie czynić, tam gdzie będzie z prawa 
należało, niezaniecha; a teraz, zostawiwszy tej swojej protestatiej 
salvam meliorationem, o teraźniejszej pfzyięcie mnie, urzędu, prosił, 
co i otrzymał. -}- Na miejscu comparenta, iako pisać nie umieiącego,



za prozbą tegoż, przy krzyżyku, ręką comparenta napisanym, pod- 
pisuie się—Jan Józef Szczerbiński.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2584, годъ 1703\ 
Листъ 366.

С С Х Х І І .

Жалоба отъ имени дворянина Богуслава Барановскаго на дворянъ 
Феликса и Антонія Михаловскихъ о томъ, что они напали на имѣніе 
Барановскаго— Яновъ, разоренное уже козаками, забрали разное имуще
ство и перевели въ свое имѣніе, Голяки, нисколько крестіянъ. Факты 
эти подтверждаются присягою крестіянъ. 1703. Октября 3.

Roku tysiącznego siedmsetnego trzeciego, miesiąca octobris trze 
ciego dnia.

Przed urzędem i actami niniejszemi, grodzkiemi, krzemieniec- 
kiemi i przedeinną, Mikołajem Stanisławem Kamieńskim, stolnikiem 
drogickim, burgrabią grodzkim krzemienieckim, personaliter stanow- 
szy urodzony pan Michał Karmanowski, sługa urodzonych ich moś
ciów panów Bogusława i Eufruzyny Kulikowskiego Baranowskich, 
małżonków, imieniem tychże jfenów swoich (ргеѵіа facta manifesta- 
tione in eo, iż gród winnicki protunc dla incursiej przeszłorocznej 
kozackiej vacat) przeciwko urodzonym ich mościom panom: Felicia- 
uowi i Antoniemu Michałowskim, braci między sobą rodzonym, także 
sługom, czeladzi i poddanym ich mościów, samymże ich mościom z 
imion i przezwisk lepiej wiadomym, solenniter skarżył się i protesto
wał w ten niżej opisany sposób i o to: iż ich mość panowie Micha
łowscy, inito inter se consilio, w roku teraźniejszym, siedmsetnym 
trzecim, primis diebus martii, bynajmniej nie respectuiąc na to, że 
przez rebellią kozacką poenitus prawie miasteczko Janiów, dobra ich 
mościów Baranowskich, małżonków, w województwie bracławskim 
leżące, zruinowane zostali, ale jeszcze i owszem in majus damnum 
tychże ich mościów panów Baranowskich, panów protestantis, ciż 
ich mość panowie Michałowscy czyniąc, ua też dobra panów protestan
tis violenter najechali, gdzie, postposita lege publica, quae unicuique



sua sorte, propria fortuna, gaudere jubet, wprzód roboczych: Antona, 
JwaDa i Marcina, poddanych panów protestantis tamejszych jadiow- 
skicb, dość przez kozaków zruinowanych, z żonami, dziećmi i z 
ostatkiem ruchomości, per vim zabrali i we wsi Holakaęl), dobrach 
swoich, osadzili, a potym pszczół pniów ośmdziesiąt, panów protestan
tis własnych, każdy pień yaloris złotych dwanaście, beczek dwie 
miodu przaśnego wielkich, yaloris złotych sześćdziesiąt, krowę, ya
loris złotych czterdzieście, jełowice, yaloris złotych dwadzieścia i ru
sznicę, kosztującą złotych trzydzieście, zabrawszy i zagrabiwszy, 
do tychże dóbr swoich, wsi Holak, czyli gdzie indziej, zaprowadzili 
i na swoj pożytek obrócili, których to poddanych i rzeczy zabranych, 
ad mpltas reąuisitiones panów protestantis, przywrócić nie chcieli i 
i nie przywrócili; przez który takowy niesłuszny postępek swoj, ciż 
ich mość obwinieni prawo pospolite zwiolowali i winy w piem, eo 
nomine opisane, na siebie zawzięli i zasłużyli, oraz i do szkód niema
łych, które czasu prawa pozwami liąuidowane będą, tychże panów 
protesjtautis przywiedli, o co wszystko protestąns, прднпр panów 
swoich, iterynp atąue iterpjn oświadczywszy się i protestowawszy i 
tej niniejszej protestaciej roeliorątipncm zostawiwszy, in yerifipationem 
prąemjssoruin pmpium, Romienipny protestans, Jwana, dworaika, i 
Ifonata, Wójta, mieszczan janiowskich, poddanych panów swoich, przed 
urzędem niniejszym stawiwszy, prośił mnie, urzędu, o przydanie 
W.oźnego (jla wydania rothy juramentu stawionym; którego 
proźbie ja, urząd, aunuendp, tymże stawionym woźnego, szla
chetnego Stanisława Leszpzjńskiego, dla wydania rothy juramentu, 
przydałem; którzy poddani, yothisante ministeriali praefato, flexis 
gepibus cprąm imagiue crucifi^i Jesu Christi, jurameut w te wyko- 
nąlj słowa: Ja, Jwau i Ihnat, przysięgamy panu Bogu wszechmogą
cemu, w Trójcy Świętej jedynemu, na tym, iż wyszrzeczeni ich mość 
pąnowie Michałowscy, przy gwałtownym nujezdzie swoim po incur- 
sijej kpzackiej, poddanych trzech, wyżej w protestaciej na imie wy* 
rażonych, z miasteczka Janipwa wzięli i w Holakacli, dobrach swo
ich, z żonami i zę wa^jstką ruchomością osadzili, także pniów pszczół 
ośmdziesiąt, miodu beczek dwie i dziż dwie, -krowę, jałowicę i rusz
nicę, yaloris te wszystkię rzeczy zagrabione ua tysiąc ŝ o i trzy
dzieści złotych pęljskicłb ząb.rali i na swoj pożytek Obrócili» Na czym



jako sprawiedliwie przysięgamy, tak nam panie Boże doponmż i nie
winna męka Chrystusa pana. A po wykonanym jurameacie, tak pro
testans, jako i juraimcttt wykonywaiące 'prosili, aby to Wszystko aetis 
praesentibus connotowafflo było; oo otrzymali. Michał Katmańowski 
swym i imieniem jurament wykonywa iących.

Кнща гррдркая, креценецкая, записывая, щточная и декре- 
трраЯі № 10,12, за годъ 1703; лиспѵъ 413.

С С Х Х Ц І .

Объябленіе дворянина Тіваиа Куіыевскаѵо о томъ, что у него на
ходятся документы, иринадлижащіе князні Йльѣ Чбтвертимскому, которые 
онъ спаръ отъ козаковъ, увезши ихъ язь имѣнія Княвя Четвертинскяго, 
Комаргрода, во время всеобщего бѣгства дворянъ воеводства браЦлйи— 
скягр; но Что онъ не возвратитъ ихъ иреяіде, чѣмъ ему возвращено 
будете его движимое имущество, оставленное имъ, но совѣту князя 
Чртвертинсрго, у мѣщаііъ Ковкфгродслихъ. 1703. Ноября 24.

Roku tysiącznego siedmsetnego trzeciego? miesiąca novembris 
dwudziestego czwartego dnia.

Przed urzędom i actami niniejszcmj, grodzkiemi, krzemieniec- 
kieuii i przedemną} Bazyliin Bieniaszewskim, namiestnikiem burgrab- 
stwa krzemienieckiego, comparens personaliter urodzony jegU mość 
pan Jńn Kutyiowski, praecaveut!o indemuitati et integritati soae, 
manifestował to urzędowi niniejszemu i opowiadał się, iż gdy w 
roku przeszłym, tysiącznym siedmsetnym wtórym, ы  wszczęciem się 
rcbelliąj kozackiej, теше augusto, w województwie bracłaWskim 
niniejszy matiifestaus, z substanciej swojej uchodząc do miasteczka 
KomargrOda, zarównie z iuuą szlachtą, ich mościami pany obywa
telami województwa bracławskiego, uszedł, unosząc całość zdrowia 
swego i jej mości paniej Anny Zakrzewskiego Kutyiowskiej, małżonki 
swej, ze Wszystką swą, ile mógł uwieść, ruchomą stibstanCią, tedy 
jaśnie oświecony xiąże jego mość Eliasz Swiatopełk Czetwertyńabi, 
dziedzic dobr miasteczka Rotnurgroda cum attittentis, tegoż maniij 
festanta, ut tuntispor. commoraretur przy nim, uprosił i innych



вое
ich mościów panów obywatelów tegoż województwa, iż żadnych 
buntów u niego w Komargrodzie być nie miało, ubezpieczył, tandem 
literaliter converitus od jego mości pana coinmendanta niemirowskiego, 
który tegoż xiążęcia jego mości pro consilio do Niemirowa wokował, 
odjeżdżając do tegoż miasta Niemirowa, niniejszego manifestanta w 
tym upewnił, aby wszystek dobytek swój i ruchomą substancią 
między mieszczan i poddanych komargrodzkich, co znaczniejszych, 
rozdał, deklaruiąc, iż to wszystko nie zginie, co singulariter atama
nowi komargrodzkiemu zlecił, a inąuantumby większa impreza 
kozacka następować miała, aby sprawy i dyspożycie domu tegoż 
xięeia jego mości uwoził, deklaruiąc wielkie za to ukontentowanie; 
po którego xięcia jego mości odjezdzie, gdy większa incursia kozacka 
nastąpiła i niniejszy manifestans z mułźąką swoią, będąc in periculo 
yitae, zarównie z innemi ich mościami pany obywatelami wojewódz
twa bracławskiego, w dobrach pomienionych osiedzieć się secure nie 
mógł, tedy krów trzy z cielentami i jałowicę jedną, także skrzynie 
z różnemi fantami i rzeczami, tudzież apparamentem wojennym, 
wozów dwa okowanych, w tymże dworze komargrodzkim watama- 
nowi i dworskim ludziom do dotrzymania oddawszy, cokolwiek 
uwieść się mogło lekszej substanciej, z sobą zabrał. A widząc 
imminens periculum w tamecznych kraiach i różnie po spiklirzu 
tamecznym rostrzonśnione papiery i dyspozycie, temuż xięciu jego 
mości Czetwertyńskiemu służące, one, ile ich było w spiklirzu, po 
różnych miejscach leżące, pozbierał i, porzuciwszy swoią ruchomą 
substancią ob imminentem hostilitatem, w te kraje uwiózł, których 
non celando, o nich wielmożnemu jego mości panu Konstantemu 
Szlubiczowi Załęskiemu, ojczymowi xięcia jego mości, opowiedział, 
który to jego mość pan podkomorzy nowogrodzki z wielmożną jej 
mością panią Konstancią Kossakowską, chorążanką wołyńską, mał- 
żąką swoią, pretensie manifestantis respectu zostawionych w Ko- 
mąrgrodzie ruchomości, na decyzią przyiacielską zdał. A gdy ich 
mość panowie przyiaciele, ex utraąue parte użyci: z strony obżało- 
wanych wielmożny jego mość pan Antoni Siennicki, ziemski kiiowski 
i grodzki krzemieniecki pisarz, z strony zaś manifestanta urodzony 
jego mość pan Alexander Perkowicz Jaworski, komornik graniczny 
kijowski, decydowali, aby jego mość pan Kutyjowski, niniejszy ma-



nifestans, cokolwiek ma papierów i dyspozyciej, uwiezionych z 
Ukrainy, domus Czetwertinianae, do rąk jej mości paniej podko- 
morzynej nowogrodzkiej, jako matki successora jego mości xięcia 
Eliasza, oddał, et sufficientem restitutionem onych juramento corpo- 
rali comprobował, zaś aby jej mość pani podkomorzyna nowogrodz
ka omnia mobilia, w Eomargrodzie przez manifestanta poprzysię- 
żone derelicta, temuż manifestantowi wrócić kazała; tedy ich mość 
panowie podkomorzowie nowogrodzcy, małżonkowie, tej decysiej przyia- 
cielskiej, już napisanej, podpisać nie chcieli; których ich mościów 
widząc w tym renitencią, niniejszy manifestans sprawy, dyspozytie j 
listy przed urzędem niniejszym prezentował i prezentowane in loco 
securo, ad satisfactionem sobie in derelicta substantia mobili w Eo
margrodzie, oddać, komu de jure ccmpecierit, submittował się; w 
czym takową dyligentię przed urzędem niniejszym uczyniwszy, a 
salyam ejusdem manifestationis augendi vel minuendi meliorationem 
sobie zachowawszy, prosił praesentem actis conuotari, co i otrzymał 
Jan Eutyiowski.

Книга гродская, кременецкая, записовая, поточная и декре- 
товая, Л? 1612, годъ 1703; листъ 472.

ССХХІѴ.

- Жалоба отъ имени дворянки Маріяныы Молодецкой и дѣтей ея на 
Александра ІПвеця и другихъ мѣщанъ города Гусятина о томъ, что 
они, въ числѣ 130 человѣкъ, принимали дѣятельное участіе въ козац— 
комъ возстаиіи и, напавъ на Ьо с и ф э  Молодецкаго, мужа Маріянны, убили 
его. Тѣло покойника представляется въ судъ, а также свидѣтельство 
вознагэ о томъ, что обвиненные арестованы. 1704. Генваря 30.

Feria ąuiuta, ante festum purificationis benignae virginis Ma- 
riae ргохіша, anno Domini 1704.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, came- 
necensia Podoliae, personaliter vcniens nobilis Stanislaus Głowiński, 
nomine generosae Mariannae Eurzyńska, ob aegrara valetudinem, 
tam ob protrusioucm infrascriptorum homicidarum, quam et fata



dolenda olim piae щотогіае generosi Josephi Mołodecki, mariti cha- 
rissrmi, tgpi in impregnafciono aegre valentis, atąue generosorutm 
Catharinae, Mariannae, Alesandri, filii1 ef; filiarum ejusdem olim ge- 
nprosi Mołodecki, cum eadem generosa Marianna Kuczyńska legiti- 
inerum procreatprum, nec non generosorum: loannis et Petri Moło- 
deckich, olim generosi Josephi Mołodecki fratrum germanorum, so- 
leuniter, gravi cum dolore ip et contra honestos: Alexandrum Bus
ki Szwiec, framea propria olim pie defuncti generosi Mołodecki 
cnnvulneratorem, consautiatorem, commutilatorem et interfecfarńm, 
Martiпщц Bielecki, Christophorum Bilik, Simonem Sutorem, molen- 
dinatorem, de nomine ad praesens igpotum, post notifieandam, tum 
et totam communitatem Husiatinensem, non tantum non dompesoen- 
tem tumultom, vernm et sese immiscentem, ąuestus protestatusąue 
est, in eo; Qpia ipsi, obliti timpris Dej ęt debitae nobilitaris gene- 
ris obseryantiae,, in ощцещ effrenati licentiam, ex solo fastu situs 
Husiatiuensis, in quo prima principia lugphris successus Kossaćo- 
rum, insolentia quondam orta, fastu solo et nunc, anno praeterito, ad 
centum triginta viros concurrati, vix eundem fatalem non exacerba- 
runt casum, q»i solo magnifici Domini eornm, tam in sago, quam in 
toga emeriti civis meritis, db solum eiuśddm respectum rktione alió- 
rum pagorum non coercitus ausus, in majorem cum excesserit licentiam 
iis, iam imbuti dissimulato crimine, nec coerciti ехетріо aliorum, 
existentes in enorme, effrenatae yulgas innato odio contra religionem 
catholicam et innatum genus nobilitare, in his oris, propter solum 
favorem dominorum, qui favor solius congregationis populi fine du- 
citur, in omnem effrenati licentiam, non considerato status nobilita
ris securitatis circumscriptae et subditatus rustici yocatione, non 
pensata status qualitate, nundinarum et seeuritatis publieae circum- 
scriptione lege publica, tumultuarie, guerrice et tumultuose, cum 
ipsi alienos deberent sedare tumultus, ipsi, nulla justa et notabili 
hfcbita ratione, ausi 'sunt olim pie defllnctum tumuliuarie stiperaggre- 
di, baculis pregrandibus tum et cepanfij plusquam triginta personias 
excedentes, concutere et ad internecionem conyerberare, framea olim 
pie defuncto protruso et concusso erepta, enormissime conyulnerare; 
prout nominatus Sutor hoc facinus perpetrayit et viro optimo, de 
reppbiica merenti, per anno? yiginti in obsequio reipublicae existen-



ti, fata dolenda causare; , nec liis contenti, diun cum aresto protest 
tantis principalis ministerialem cum nobilibus possessionatis, ѵісіпіе 
ad generosum Błoński mitteret, ausus ausibus, addendo, npn veriti 
diffidare missis ad arestandum, publice diffidarunt his formalibus: 
«no kryczyt welmy у wam tak bude», qua propter, confugiendo ad 
remedium juris, iterum iterumque protestatur, salva auctiqne, inculr 
patorum, postquam innotuerit, specificatione et melioratiope pro-, 
testationis, cui competierit, pleno in robore reservata.

Et in yerificationr m praemissorum idem nobilis protestans. 
praesentavit oficio praesenti corpus exsangpe suprafąti gerosi Moło- 
decki, in cuius corpore vulnera infrascripta et quidem: in manu 
sinistra cubitus dissectus, super auriro partis dextrae, usque ad 
collum sese protendentem, concussionera notabilissimam, tumidam, 
liyidam, sanguine suffusam, tergum integrum cuncussum, tumidum, 
liyidum, sanguinolentum, ex quo yulnere et converberationibus, 
framea et baculis illatis et inflictis, asseruit per suprascriptos inculpatos, 
tempore et loco superius expresso (mortuum esse); quae omnia officium 
praesens yidit et debite connotavit. Hicque subinde iidem generosi 
protestantes petierunt ab officio praesenti ministerialem regni gene
rałem, officii praesentis apparitorem, ad proclamandum hoc idem 
cadayer addi et deputari; cuius affectationi annuendo legique com- 
muni satisfaciendo, ministerialem regni generałem, nobilem Alexandrum 
Winnicki, officii praesentis apparitorem, addidit et deputavit, Qui 
quidem ministerialis, e loco publicationis rediens, munusque depu- 
tationis suae reddens ac restituens, praesentim coram officio perso- 
naliter stans, in yim suae ѵегае ac fidelis relationis, pałam, publice 
libereque recognoyit: Se praefatos subditos oppidi Husiatyn, ’ alta 
sua, sonorosa voce, pro veris et infallibilibus homicidis corporis 
eiusdem exsanguis, hic, in castro Camenecensi Podoliae, locopubli- 
cationum solito, in frequentia plurimorum varjae conditionis homi- 
num, protunc adstantium et concurrentium,, publicasse, proclamasse 
et ad notitiam omnium deduxisse, de quo praesens ejusdem ministe
rialis relatio.

Et incontinenti, personaliter veniens misterialis regni generalis, 
proyidus Theodorus Żaszkowski, authenticatus juratus, una cum no
bilibus; Alborto Popławski et Josepho Podwysocki, sibi firmioris et



ею
evidentioris testimonii gratia adhibitis, in vim suae ѵегае ас fidelis 
relationis, pałam, publice libereąue recognovit: Qvia ipse, ex offi- 
ciosa reąuisitione genprosae Mariannae Karzyńska, sujradicti olim 
generosi Josephi Mołodecki consortis, derelictae (viduae), ad bona 
oppidnm Husiatyn, feria secnnda ргохіте praeterita ргохіта, prae- 
sens et personaliter, una cum dictis nobilibus condescendebat, 
ibidemąue existens, laboriosos: Alexandrum Sutorem aliosąue oppi- 
danos Husiatinenses, in carceribus ad praesens in oppido eodem, 
apud generosum Joannem Błoński, gubernatorem praedicti oppidi, 
comroanentes, ipsos complices, apud suprafatum generosum gu
bernatorem arestavit juridicumąue imposuit arestum; ąuodarestum, 
juridice impositum, idem generosus gubernator libere suscepit. De 
quo praesens ejusdem ministerialis relatio, nobilibus praefatis id 
ipsum libere affirmantibus et attestantibus.

Книга тменецъ-подолъская, гродская, записовая и поточная, 
1704 года, № 3958; листъ 115 на оборотѣ,

ссххѵ.
Жалоба отъ имени луцкаго епископа, Діонисія Жабокрицкаго, па 

принадлежащихъ къ кармелитанскому, дорогостапскому монастырю руд- 
нпковъ изъ мѣстечка Искорости о томъ, что рудники эти, вмѣстѣ съ 
Паліевыми козаками, ограбили домъ крестіянина Жабокрицкаго. 1704. 
Февраля 1.

9

Року тисеча семъсотъного четвертого, месяца февъраля пер
вого дня.

На ураде кгродскомъ, въ замку его королевское милости овъ- 
руцкомъ, передомною, Даниелемъ Левъковскимъ, намссникомъ на 
тотъ часъ и реентомъ кгродскимъ овъруцкимъ и книгами нинеш- 
ними, кгродскими, овъруцкими, comparens personaliter urodzony 
pan Gabryel Dąbrowski, podstarości żerewiecki, dóbr jaśnie prze
wielebnego w Bogu jego mości ojca Deonizego na Żabokrzykach 
Żabokrzyckiego, episkopa łuckiego i ostrogskiego, prototroniego i



exarchy metropoliej kijowskiej, arehymandryty owruckiego, tu, w 
województwie kiiowskim, a powiecie owruckim leżących, nomine pa
na swego, windikuiąc iawnej i znacznej krzywdy, szkody i najaz
du na dobra pana swego, soleniter przeciwko w Bogu przewielebne
mu jego mości xiędzu przeorowi, jakowegokolwiek natenczas imie
nia i tytułu, Dorohostajskiemu conwentu karmelitańskiego, i wszy
stkiej braci tegoż conventu, dobr miasteczka quondam Iskorości 
quovis juris titulo possessorum, tudzież Ryszczowi Pasztelanowi, 
rudnikowi rudni Iskoroskiej mianowanych ich mościow xięży kar
melitów dorohostajskich, niemniej i kozakom pułku Paliowego, od 
tychże rudników iskoroskich, na niżej mianowany gwałtowny najazd 
consulto zaciągnionych, samymże obwinionym de nominibus et cog- 
nominibus melius notis, protestował się w ten sposob i o to: iż 
wyszmianowani rudnicy iskoroscy, ncscitur quo spiritu będąc ducti, 
roku teraźniejszego, tysiąc siedmset czwartego, w same święta ri- 
tus graeci, nazajutrz Bożego narodzenia, to jest dnia szostego 
januarii, nie obserwuiąc uroczystości, consulto zaciągnowszy koza
ków pułku Paliowego do osób plus minus dwudziestu, śmieli i wa
żyli się z temiż kozakami na wieś Międzyrzeczkę, dobra pana pro
testantis, cum ѵагіо armorum genere, jako to: rucznicami, muszkie
tami, pistoletami i innym orężem, do wojny należącym, naiechać, 
jakoż et de facto; przede dniem insperacie naiechawszy, u Iwana, 
poddanego protestantis międzyżeckiego, bydła, konie, fanty rożne i 
rucznicę, odbiwszy komorę, i co tylko było w tejże komorze i w 
domu tego poddanego pana protestantis, vi et violenter pozabierali, 
i do rudni Iskoroskiej zaprowadzili i na requisitią comparenta 
tego wszystkiego wrócić nie chcieli i hucusque nie wracaią. O co 
wszystko modernus comparens iterum atquc iterum manifestując i 
protestując, ofiarował pana swego, którego nomine protestatur, we 
wszelakim sądzie i urzędzie prawnie czynić nie zaniechać, zosta
wiwszy tej teraźniejszej protestatiej in toto salvam meliorationem 
panu swemu, vel per citationem correctionem, 4a natenczas, brevi- 
bus napisanej mnie, urzędu, (o przyjęcie) prosił, co i otrzymał.

Книга гродская, овруцкая, записовая и поточная, № 3221. 
годъ 1704—1708; листъ 69.



Жалоба' хорунйеія, Андрея Діяковскзго, на всѣхъ- жителей м'Ьстеч- 
tfa Стрижавни о томъ», что они, во время козацкаго возоташя», ограби
ли хоругвь, которою командовалъ Діяковскій, а потомъ, годъ сйустя, 
по наущенію шляхтича Дембинскаго и ириходскаго свяп^енника,. Роми
на Падынскаго, отняли у жолнеровъ той-же хоругви лошадей, выгнали 
ихъ изъ квартиръ и перехватили, присланное имъ отъ региментаря, 
жалованіе. 1704. Февраля 4.

Roku tysiącznego1 siecbnsetflego czwartego, miesiąca Lutego 
czwartego dnia.

Na. urzędzie gfodzkient,- w zatnku jego królewskiej mości Win
nickim, przedemuą, Fabianem' Sebastianem Kuźmińskim, ihwnieśni- 
kiero burgrabstwa Winnickiego у sięgami ńinieyszerty, grotfzkiemi', 
winniebiemi compareos personaliter urodzony pan Andrzey Diakow- 
ski, chorągwi urodzonego jego1 mości pana Alexafldra DrogoMira, 
pułkownika iaśnie wielmożnego jego1 mości pana podkomorzego ko
ronnego* chorąży, swoim у urodzonego iego mośu pana Aiexandfa 
Deogomira у całei kompanii imieniem, przeciwko urodzonemu panu 
Dębińskiemu* słudzo jaśnie wielmożnego iego mości parta pisarza 
polnego koronnego,, faieti infrascripti iako primarium prindpalem et 
authorem, tudzież Romanowi Padyńskiemu,- popowi Strzyźawskiemu, 
Theodorowi Szewezenkowi, woyfiowi, Andrzejowi Kuraśzertfcowi, Kraw- 
czeukoWi, HusioWi, Żydkowi у innym z miasta dobr SfrzyżdWbi pod* 
dannym wz w уsz m i a n o wanego iaśttie wielmożnego jego mości pana 
pisarza polnego koronnego, mieszczanom, de nominibus ignotos, post 
quam innotucrint, specificandos in terminu termini* у całej gromadzie 
Stizyżawskiey, tychże wioleucyi у tumultów niżey wyrażonych com-



plices et compritfcipales, iussus et mandata wzwyszmlahióWanfegó 
principała swego exequentes, solenfliter świadczył у protestował się 
o to: iż przerzeczeni miesczanie Strzyżawscy у cała gromada, prze
ciwko prawu koronnemu postępuiąc, ani na rigor onego у paeny, 
tymże prawem koronnym opisane, uważaiąe у dbaiąć, у owsżem 
iinpuue sibi easdem cedendo, tempore non ita pridem praeterito, to' 
jest w roku przeszłym, tysiącznym siedmsetnym. trzecim, podcZAs 
rebeliej kozackiey, chorągiew iego mości pana Alexandra DrógOmifa, 
zostaiącą in opere belli, w mieście przerzecżtfnym Strzyźawce, w 
rzędach, k-ulbakach, koniach у innych rynsztunkach woiennycb# iako 
fusius patebit ex inąuisitionibus, tak iego mości pana pułkownika 
samego, iako у całą kompanią circiter na dziesięć tysięcy zrabowali, 
w monderunkach do wojny należących zruynowali у inne excessa у 
wiolencye poczynili; nie kontenturąc się anterioribus injuriis et damnis, 
ale у teraz świeżo, czasu niedawnego, to iest w roku niniejszym, 
tysiącznym siedmsetnym czwartym1, wzwyszmianowańy urodzony pan 
Dębiński, sługa iaśnie wielmożnego jego mości pana pisarza polnego 
koronnego, • non verendo minimcąue forminańdo paenas contra rebel
les regni sancitas, przyiachawszy do miasta dobr pomienionych, 
Strzyżawki, miasto uśmierzenia huczków у swywoli, śmiał у ważył 
się z przcrzeczonym popem Strzyżawskim, we dzwony bijąc', tumulty 
wsczynać, kupy swywoltfe, niedawno uśmierzone, z cepami, kijmi, z 
strzelbami у innemi rynsztunkami zbierać у gromadzić, których zgro
madziwszy na dwieście у z nimi, iako pryncipał, wysZedszy, z cou- 
sistentiój wzwysz mianowaną kompanią z pod chorągwi jego mości 
patta Alexandi‘a Drogomira, za ordynansem iaśnie wielmożnych ich 
mościów partów hetmanów sobie danej у naznaczonej, catertatim et 
tumultutfrie wypędzać; jakoż wypędzili, konie z kulbakanii, rzędami 
у idrtemi rjńsztuukami do zamku, iako w regestrze infta iriserowa- 
nyrn sonat, pozabierali, pachołka iego mości pana chorążego z pod 
teyźe chorągwi, przy koniach będącego, zbili у vix semivivum zosta
wili, ich tóościów panów dephtatów, od iaśnie wielmożnego iego 
mości1 pana regimenfarza do iego mości pana pułkownika z pieniędzmi1 
dla chorągwi ordynowanych, z sttnrmy trzech tysięcy pięciuset zło
tych zrabowali у inne Wioleucye, tumulty у excessa poczynili; przez 
który swoj takowy' występek przeciwko prawu koronnemu wykroczy



li, paenasque, in legibus regni descriptas, iak wzwyszprzerzeczony 
priucipał pro incontinentia gromady Strzyźawskiej, iako też compli- 
ces et comprincipales iego, ratione suprascriptarum violentiarum, 
in se traxerunt et succubuerunt; za czym, obviando ulteriori mało 
wzwyszmianowany protestans, suo et quo supra nomine, tę sollenną 
zanosi protestatią, salwę sobie zostawuiąc teyże protestatii augendi, 
minuendi, pleno in robore reservata facultate; a teraznieyszey pro- 
testacyi o przyjęcie, aby actis connotowana była, prosił; со у otrzy
mał. Andrzey Diakowski, manu propria.

Книга винницкая, гродская, записовая и поточная, 1700—1704 
года, Л2 4599; листъ 410 на оборотѣ.

ССХХ VII.

Жалоба мѣсцанъ могилевскихъ: Давида Лейзоровича и войта Онуф- 
рія Кучмы на стражника подольскаго, Станислава Шидловскаго, и дво
рянъ: Антонія Шидловскаго и Якова Погрошевскаго о томъ, что они, 
уже послѣ усмиренія козацкаго возстанія, заняли съ вооруженною тол
пою мѣстечко Гусятинъ и села къ нему прилежащія и ограбили ихъ. 
1704. Февраля 5.

Feria quarta, ipso die cinerum, anno Domini 1704.

Inducenda erat hoc loco protestatio famatorum: Onufrij Kucz
ma, advocati, et iufidelis David Leyzorowicz, incolae oppidi Mohilew, 
magnificorum Morsztynów conjugum, capitaneorum Kowelensium, 
suo atque totius communitatis oppidi praedicti, in et contra genc- 
rosos: Jacobum Pogroszewski, pocillatorem mielnicensem, Stanislaum, 
protunc excubiarum palatinatus Podoliae praefectum, et Antonium 
Szydłowskie fratres, ratione per ipsos, non attenta securitate bono
rum terrestrium, legibus regni serio cauta et praecustodita, verum 
in conyulsionem ejusdem procedendo, tempore certo, in termino 
quovis juris specificando, iam post sopitas et repressas rebellium 
cosacorum superequitationes, bona praedicta, oppidum Husiatyn et 
yillas, ad idem spectantes, manu yiolenta, armatim et turmatim, 
adscitis sibi asseclis, bona praefata superinequitationis, per tres aut



ąuatuor ferme dies ibidem commorando, viptus, potus aliaąue sup- 
pellectilia dare sibi demandationis; hisce non contenti, maiores augen- 
do et accumulando injurias, violentias oppidanis et subditis, equos, 
eąuireas, boves, vaccas, agnos, arietes aliaąue mobilia, seorsivo re- 
gestro specificanda, interceptionis et hucusąue penes se detentionis, 
nec ad saepissimam eorundem reąuisitionem nolle extraditionis 
aliarumąue violentiarum et damnorum illationis, idąue inhaerendo 
anteriori, in antecessum subsecutae protestationi, eandemąue reas- 
sumendo, facta, prout latior copia dari debuit; verum ąuoniam intra 
triduum, ut juris et moris est, ad acticandum non est porrecta, id- 
circo de diligentia generosi notarii loci praesentis in suscipiendo, 
negligentia vero partis protestantis in porrigendo est manifestatum.

Книга каменецъ-подолъская, гродская, записовая и поточная, 
1704 года, 3958. Листъ 118 на оборотѣ.

С С Х Х Ѵ ІІ І .

Жалоба полковника волоскихъ хоругвей, Станислава Подлецкаго, на 
намѣстника, войта и всѣхъ жителей ыѣстечка Багриновецъ о томъ, что 
они, вооружившись въ числѣ 300, не дозволили пройти черезъ мѣстечко 
отряду, находившемуся подъ начальствомъ Подлецкаго, нанесли побои 
какъ ему, такъ и его нодчиненнымъ и разграбили часть ихъ обоза. 
1704. Февраля 8.

Roku tysiącznego sicdmsetnego czwartego, mesiąca Lutego 
osmego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w mieście jego królewskiey mości 
Winnickim, przedemną, Fabianem Sebastianem Kuźmińskim, namies- 
nikiem burgrabstwa Winnickiego у xięgami ninieyszemi, grodzkiemi, 
winnickiemi comparens personaliter urodzony jego mość pan Stani
sław Podlecki, pułkownik chorągwi wołoskich jaśnie wielmożnego 
jego mości pana woiewody bełskiego, hetmana polnego koronnego, 
swoim у jaśnie wielmożnych ich mościów panów hetmanów koron
nych у oałey chorągwi swoiey imieniem, przeciwko namiesnikowi 
dobr miasteczka Barynowiec, do starostwa Chmielnickiego należących,



niżey wyrażoney wiol ouciej у tumultów primarium principalom, 
motorem et rebdłem, tudzież woytowi у wszystkim wzwyszmiano- 
wanych Barynowicc obywatelom, tychże ѵіоіепсіі у tumultów com- 
plices et comprincypales, de uominibus et cognominibus nuoc iguotos, 
postąuam innotuerint, in tejmino termini, si opus fuerit, specificandos, 
jussus et mandata wzwyszmianowanego motora et. authora exequentes, 
solenniter et cum gravi animi sui querimonia świadczył у protesto
wał się idque ideo: iż wzwyszprzerzeczony princypał z syvoimi 
comprincypałami, postposito timore Dei, nie tylko przeciwko posłu
szeństwu у zwierzchności, panom swoim od wiernych poddanych na
leżący, postępuiąc, ani na łaski у dobroczynności jaśnie wielmożnych 
ich mościów panów hetmanów koronnych respektuiąc, zasłanianych 
onych od postronnych у swywolnych voluntariuszow kup, chcąc ich mieć 
jako poddanych swoich przy starodawnej konserwacji у pokoiu; 
owszem oni, in yilipendium tego et contemptum przeciwko prawu, 
constitutiamy koronnemi opisanemu, które każdemu via publica et 
libera, osobliwie za ordinansami jaśnie wielmożnych ich mościów 
panów hetmanów koronnych idącemu, pokoy publiczny у bespieczność 
omnjmode praeoustodinnt, (postępuiąc), paenasq.ue, przeciwko gwał- 
townikom pospolitego pokoiu, interceptorom dróg publicznych у kon- 
temptorom praw koronnych tymiż prawami koronnemi descriptas et 
sancitas, minimi formidando, owszem impune sibi easdem cedendo, 
czasn niedawnego, videlicet feria tertia post festum purificationis 
beatissimae Yirginis Mariae, anni praesentis, wzwyszmianowany 
protestans, maiąc ordipans od jaśnie wielmożnych ich mościów panów 
hetmanów koronnych na konsistentią, sobie do starostwa Bracław
skiego naznaczoną, wyraźnie dany—z chorągwią swoią się ruszyć 
у jako nayprpścieyszym traktem iść;, któremu będąc obediens 
wzwyszmiapowany protestans у z nią się ruszywszy, deputował ich 
mościów panów pisarzów do dobr pomienionych, Barynowiec, d)a 
gosped chorągwi, aby mogła pernoctatę mieć у tam sobie reclinatorium 
i spoczynek uczynić, gdzie przyiąchawszy ich mość panowie pisąrze 
у praesentowawszy wzwyszmianowanemu priucipałowi у obywatelom 
tąmecznym ordynans, który vili pendendo et aestimando pomieniony 
princypał cum suis complicibus et comprincipalibus, śmiał у ważył 
się z strzelbami, kijami, cepami у ipnemi rynsztunkami kupy swy-



wolne gromadzić у, zgromadziwszy circiter na trzysta rebelizantów, 
ich mościów panów pisarzów, ordinowanych dla gospod na wytchnie
nie chorągwi, primo verbis scommaticis et ignominiosissimis afficcre, 
contemptuare, tandem a yerbis ad vcrbera sese proripere; jakoż się 
porwali, wygnali у ledwie z rąk swoich pomienionych ich mościów 
panów pisarzów wypościli, ni Divina Providentia salvarentur; nie 
kontentuiąc się pomienioni rebelles tymi tumultami у yiolencyami, у 
owszem, e feria tertia in feriam ąuartam yergenti, przystąpiwszy 
przerzeczony protestans z chorągwią swoią pod wzwyszmiańowane 
miasteczko, Barynowce, większe a większe tumulty wsczynali; do 
których rebellizantow pomieniony protestans wysłał jego mości pana 
chorążego z pod teyże chorągwi, aby pomienioną chorągiew puścili 
przez pomienione Barynowce у niczego się nie obawiali; nic a nic 
na: to nie uważaiąc, ani persuasii żadnych nie słuchaiąc, pomienió- 
nego jego mości pana chorążego, wziąwszy między się, kijihi, ku
łakami pobili у potłukli, vixque manus eorum evasit, ni Divina 
Providentia Salyaretur; у tak chorągiew pomienioni rebelles rozgro
mili, woz z rzeczami; z końmi, który był o mile, jego mości pana 
protestanta rozbili у on ze wszystkiemi drobiazgami zabrali, jako 
patebit fusius ex inąuisitionibus; per quein suum temerarium et illi- 
ęitum ausum przeciwko prawu koronnemu wykroczyli, paenasque, 
tam principalis, quam complices et comprincipales, ratione wzwysz- 
mianowanych tumultów у ѵіоіепсуі, in se t.‘axerunt et succubuerunt; 
ratione quorum omnium, suo et quo supra nomihe, tę solenną za
nosi protestatią przeciwko wżwyszmianowanym rebellizantom wzwysz- 
mianowany protestans, salva ejusdem proteśtationis suae augendi, 
meliorandi vel aliam faciendi pleno in robore reservata facultate; 
a teraznieyszey prótestacyi o przyjęcie, aby actis connotowana była, 
prosił; со у otrzymał. Stanisław Podleckj.

Книга винницкая, гродская, записовая и поточная, 1700— 
1704 года, Л? 4599; листъ 411 на оборотгъ.



ссххіх.
Жалоба дворянина Петра Кроковскаго па мѣщаіп. Ново-Копстан- 

тиновскихъ о томъ, что они, во время козацкаго возстаыя, ограбили 
его имѣніе, село Свѣчную. 1704. Февраля 12.

Actum in castro laticoyiensi, furia quarta post dorainicam invo- 
cavit ąuadragesimalem ргохіша, anno Domini millesimo septingen- 
tesimo quarto.

Ad officium et acta praesentia, capitanealia, latieoyiensia, per- 
sonaliter yeniens genorosus Petrus Krokowski, bonorum ѵіііае Świczna 
possesor, solcnniter et cum summa quaerimonia protestatus est in 
et contra famotos: Ostap Hetało, Feśko Rzeźnik, Abram Mielnik, 
Juśko, Kaczalii fratres germanos quatuor, Biełousy fratres germanos 
duos, Ułasy duos, oppidanos Nowy Konstantynów, sed tamon infames 
et illaboriosos, rebelles, magnifici Francisci Cetner, capitanei camiono- 
censis, de oppido Nowy Konstantinow oppidanos et subditos haere- 
ditarios; idque ideo: quia ipsi, timore Dei, obseryantia dominorum 
postpositis, ausi sunt et praesumpserunt, plura quidem et pejora 
tempore secum rebellionis kozakorum perpetrantes, etiam generosi 
protestantis domum et possessionom violenter, sed imo hostiliter, 
superagredi; prout de facto ѵіііат Swiczna inyaserunt, subditos in 
fugam cogerunt, servum protestantis yestibus spoliarunt, аіѵеагіа 
cum apibus et melle 45, tum et equam, sues tres, propria protestan
tis, acceperunt et horreum cum frumento combusserunt, a subditis 
vero protestantis:, boves duos, vaccas duas, equum unum, tum indu- 
menta ѵагіа, aliaque omnia suppellectilia compilarunt; usque in yitam 
protestantis subditoromque ipsius instarnnt, aliasqne yiolentias, damna



et injurias intulerunt, pro ąuibus praemissis jure competenti se actu- 
rum, idem, ut supra, protestans iterum atque iterum manifestatur 
et protestatur.

Книга летичевская, гродская, записовая и поточная, № 5348, 
годъ 1701—1709; листъ 168.

ссххх.
Жалоба отт. имени полковника волоскихъ хоругвей, Станислава 

Подлецкаго, на управляющего ладыжинскимъ имѣніемъ, дворянина Ивана 
Окуиевскаго, о томъ, что онъ разогналъ жителей изъ окрестностей Ла- 
дыжина, для того, чтобы лишить квартиръ отрядъ, состоягцій подъ 
командою Подлецкаго, и иотомъ, выпросивъ у Палѣя въ Умани 200 
козаковъ, намѣревался съ ними напасть на ІІодлецкаго. 1704. Марта 8.

Roku tysiącznego siedm setnego czwartego, miesiąca marca 
osmego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości Win
nickim, przedcmną, Fabianem Sebastianem Kuźmińskim, namiestni
kiem burgrabstwa Winnickiego i księgami niniejszymi, grodzkimi, 
Winnickimi, comparens personaliter urodzony jego mość pan Stani
sław Sosnowski, chorąży urodzonego jego mości pana Stanisława 
Podleckiego, pułkownika chorągwi wołoskich jaśnie wielmożnego 
jego mości pana wojewody bełskiego, hetmana polnego koronnego, 
swoim i pomienionego jego mości i całej kompanii imieniem, prze
ciwko urodzonemu Janowi Okuniewskiemu, dobr miasta Ładyżyna 
administratorowi, niżej wyrażonych sedycii, tumultów, wiolencii i 
innych excessów pierwszemu priucypałowi, motorowi i rebellizantowi, 
tudzież całej gromadzie i obywatelom wzwyszmianowanego miasta 
Ładyżyna, tychże ѵіоіепсіі, exorbitancii complices et comprincipales, 
z imion i przezwisk wzwyszprzerzeczonemu principałowi lepiej 
wiadomym, iussus et mandata przerzeczonego motora i authora exe- 
ąuentes, solennie i z wielką żalu swego ąuerimonią protestował się 
i manifestował, idquc ideo: Iż wzwyszspccifikowany jego mość pan
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pułkownik, idąc ż chorągwią swoią za wyraźnym jaśnie wielmoż
nych ,:ieh piościpw panów hetmanów ordynansem 'sobiedaunyin,1 na 
kqpsiątepcią. do,: starostwa bracławskiego, miasta iŁadyżyna et eorum 
attinentias, naznaczoną; według artykułów wojskowych. sprawując 
się, żadnych zaczepek i ansy do okazii nie dając, dla zaszczytu kraju 
ukraińskiego i ^zasłony niedawno uśmierzonej 'rebelia,' gdzie stanąw
szy, w wielkiej depopulacii i desolacii wzwyszprżerzeczbny' jego 
mość pan pułkownik z chorągwią, nie mając należytej sufficiencii i 
suplementu, tempore certo, non ita pridepa praeterito, to jest dnia 
siedmnastego miesiąca lutego, w. roku. piniejszym, tysiącznym siedm- 
setnym czwartym, powziąwszy wiadomość i relaciią o chorągwi, w 
Bracławiu na konsjstenciej stojącej, wzwyszprzerzeczony ; admini
strator miasta Ladyżyna cum suis complicibus et comprincipalibus, 
żadnej opressii i krzywdy nie uczyniwszy, do okazii żadnej ansy 
nie dawszy, nie parierując woli jaśnie wielmożnych ich mościów pa
nów hetmanów i wyraźnej ich assignacii, i owszem onę postponując, 
i lekće aestimując, rebellem się pokazując, przeciwko prawu koronne
mu postępując, na rigor prawa i paeny onego, przeciwko gwałtownikom 
pospolitego pokoju i rebellizantora opisane, nie dbając, minimeąue eas 
formidando, tudzież na honor imienia szlacheckiego, będąc tejże 
oję.zy,zny; synem, wiary i podściwości rzeczypospolitej nie. dotrzy
mując, śmiał i ważył się, miasto uśmierzania rebellii, ludzi od wszel
kich ruchomości i dobytkow rozganiać, rozpędzać i rozpraszać,, któ
rych rospędziwszy, do kup swywolnych z różnymi rynsztunkami 
ad grassantem dotąd niedobrze uśmierzonego chłopstwa hostilitatem 
łączyć i, złączywszy, tumulty wsczynać i rebellie podnosić., N|e kon- 
tentiyąc się tymi tumultami, \yiolonciami, ale jeszcze,,większe yio- 
lencie wiolencjom, tumulty tumultom wzwyszpomieniony princypął 
przydając, do miasta Humania pobiegszy,,. protekcij u Paleja szu
kając, u .którego znalazszy rebellizantów konnych circiter na dwieś
cie ezcedentes, zkupiwszy i zgromadziwszy z rożnymi rynsztunkami, 
armata et tumultuaria mauu do przerzeczonego miasta Bracławja 
z rebellizantami swemi szedł, i tam pomienioną chorągiew, na eon-; 
sistenciej stojącą, chciał znosić, jakożby zniósł, gdyby prowidentia 
Boska złych zamysłów jego i iutencii uie powieszała i. nie pokonfun- 
dowała; Przez który swoj.tąkowy ezcess i zły postępek od wszel-
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kich ruchomości i dobytków wzwyszprzerżeczony principał ludzi 
porospędzał i do rebellii przywiódł; aby należytej żołnierzowi sa- 
tisfactiej i ukontentowania nie dali, który dobytek wzwyszspecifiko- 
wany jego mość pan pułkownik do siebie wziąwszy, i on przez nie
dziel circiter trzy trzymając, suplemcntował, a że pomieniony prin
cipał cum suis complicibus et comprineipalibus pomienionego dobytku 
nie reąuirował, ani w żadną komplanacją nie wchodził, żadnej conso- 
laeii i kontentacii pomienionej chorągwi, według assygnacii sobie 
danej, nie obmyślając, wzwyszprzOrzeczoay jego mość pan pułkow
nik, nie maiąc czym sustentować. nie tylko pomienionego dobytku, 
ale i samego siebie z kompanią, ony kazał prezentować i pó pre
zentowaniu ..poprzedać. Przez co pomieniony rebellis cum suis re- 
bellibus, nie parieruiąc wyraźnej assignacii, contra mentem legis 
wykroczył i rigor рга.уѵа i paeny,, w nim opisane, eo nomine posta
nowione, na siebie cum suis complicibus et comprineipalibus zaciąguął 
i zasłużył. Wzwyszmianowany zaś manifestans," providendo indemnitati 
et securitati, tam personae jego mości pana pułkownika, quam sub- 
stanciae, swoim i pomienionego jego mości pana pułkowhika i ca
łej kompanii imieniem, ratione praemissorum orani litia, solennie się 
iterum iterumąuę protestuje i manifestuje. Salwę zostawująG tejże 
protęstacii meliorandi, augeudi vel minuendi, pleno in robore re- 
servata facultate; a teraźniejszej ,protęstacii o przyięcie, aby actis 
connotowana była, prosił, co i otrzymał. Stanisław Sosnowski, cho
rąży, swoim i jego mości pana pułkownika imieniem.

Кнта гродская, винницкая, записовая и поточная, № 4599, 
годъ 17Pf)Гу-1704] 1Глистъ 415 ną оборощѣ. .......  „



Жіілоба поручика, Станислава Бспецкаго, на жителей ягорлицкаго 
старостна о томъ, что они напали вооруженные на квартировавшііі 
въ ягорлипкомъ старостей отрядъ войска, расположенный таыь, какъ 
для охраненія граннцъ, такъ и для окончательнаго усмиренія крсстіянъ; 
они выгнали жолиеровъ изъ квартиръ, преслѣдовали ихъ на разстояніи 
7 миль, однаго жолнера убили, другаго изранили и отняли у хоругви 
казну, назначенную для покупки лошадей. 1704 Марта 9,

Roku tysiącznego siedmsetnego czwartego, miesiąca marca 
dziewiątego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiey mości win 
uickim, przedemną, Fafei&nem Sebastianem Kuźmińskim, namiesnikiem 
burgrabstwa Winnickiego у xięgami uinieyszerai, grodzkicmi, winnic- 
kierni com^ai.ens personaliter urodzony jego mość pan Stanisław 
^ eDLecki, porucznik, swoim у urodzonego jego mości pana Alexandra 
x>rogomira, pułkownika jaśuie wielmożnego jego mości pana podko
morzego koronnego, у całey kompanii imieniem, przeciwko urodzo
nemu jego mości panu Damianowi Ruszczycowi, staroście jahorlic- 
kiemu, pierwszemu principałowi, cuius jussu, scitu et mandato infra- 
scripta peracta sunt, tudziesz urodzonym ich mościom panom: Ptasz- 
kowskieniuj Braszkowskiemu, Drewińskiemu, przerzeczonego jego 
mo.dCi pana starosty jahorlickiego towarzyszom, de nominibus ad 
praesens ignotos, postquam innotuerint, specificandos, motorom et 
authorom, totamąue communitatem starostwa jahorlickiego, z imion 
у przezwisk pomienionym motorom lepiey wiadomym, niżey wyrażo
nych ѵіоіепсуі, tumultów у excessów complices et comprincipales, 
solennie et cum gravi dolore suo protestuie się idquc ideo, iż po-
«мі/мчі/\піт nłłA+Afiłn nn m n lO л ХТГ \r r*o 7П w л гН іп я п в  і я ^п ір  тоій1ігтт:пр/»п



jego mości pana podkomorzego koronnego, regimentarza swego, nie 
tylko na konsistentią zimową w Ukrainie do starostwa jagorlickiego 
у innych attinencyi sobie dany, ale też dla całości у zaszczytu oyczyzny 
у zasłony całego pogranicza, dla utrzymania grassantis dotąd nie
dobrze uśmierzonego chłopstwa hostilitatis у pogromienia wzbudzo
nych jakich rozruchów nowych у rebellii, wzwyszprzerzeczeni mo- 
tores у authores cum suis complicibus et comprincipalibus, obiiti ti- 
moris Dei, dilectionis ргохіті, nietylko przeciwko prawu koronnemu 
ale też у Boskiemu postępuiąc, na rigor onego у winy, w nim eo 
nomine przeciwko gwałtownikom pospolitego pokoju, Iegnm comtemp- 
tores, juri publico rebelles opisane у postanowione, non metuendo 
minimeąue eas formidando, które każdemu pacem et securitatem 
publicam praecustodiunt, żadney zaczepki nie dawszy у owszem, 
według artykułów wojskowych sprawuiąc się, żadney aggrawracyi ani 
oppressii у krzywdy nie uczyniwszy, bez wszelkiey dania okazyi, 
tempore certo, non ita pridem praeterito, to iest dnia pierwszego 
miesiąca marca, w roku ninieyszym, tysiącznym siedmsetnym czwar
tym, ipso crepusculo, adscitis sibi aliis plurimis complicibus et com
principalibus do wniesionych wiolencyi, pomienieni motores et authores 
śmieli у ważyli się, po uśmierzoney niedawno rebellii, na gospody 
w pomienionym starostwie kompanią nachodzić, nowe rozruchy wzbudzać, 
wiolencye у tumulty wsczynać, kupy swywolne zgromadzać, które 
zgromadziwszy, pomienioną kompanią z konsistencyi, za assignacyą 
sobie daney, cum bombardis longioribus et brevioribus, риіѵеге 
sulphureo et globis plumbeis bene onustis, у z innemi rynsztunkami 
naszedszy, jako nieprzyiacioł jakich vi et yiolenter tumultuarieąue 
znosić, wypędzać у wyganiać, w którym tumulcie у rozruchu kilku 
kompanii, nihil sibi małe сѵепігі sperantes, pobili, poranili, pokrwa
wili, jego mości pana Dogieła, towarzysza, dzidą Iethaliter przebili, 
et vix semivivum zostawili, towarzysza Lipkę niewinnie na śmierć 
zabili, zamordowali y, onego zamordowawszy, nie wiedzieć gdzie 
ciało zatopili; tym się nie kontentuiąc pomienieni motores у autho
res, ale ieszcze większe wiolencye wiolencyom, tumulty tumultom 
przydaiąc, większą kupę zebrawszy, pomienioną kompanię inseąuendo, 
przez mrl siedm gonili, jaśnie wielmożnego jego mości pana regi
mentarza na skupienie koni talerow bitych pięćset, jego mości pą*
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na,,pu}lfo\yniką../;tajproiw (tjityęh, stę, sześćdziesiąt ęt ;alia$, pe,rjnnltasi 
plurimasquq yes.ipnpy -lfQinpai|ii): regestręip osobliwynn specifikowane 
yjuramęntem, potwierdzone,, a mul^is annis cum summa .,curą et la-, 
boye comparatas, zabrali, zrabowali ,y mppi;excessą, yjolencye, tu-, 
multy, (mquisit(pjie^ si opus fpe ît,, probaudąs, poęzynili;, przez ,który, 
swoy takowy, występek et teme^riumillicitumąue ausupa - przeciwko 
pi$\yu koronąemu у Boskiemu, wzwyszprzerzeczepi motoręą сцра 
suis complicibus, et ęomprincipalibus., wykroczyli у one zwiolowali, 
winy, w nipp eo nomine opisane у postanowjone, tak ratione abusus 
b^mbardarupa, iako teź(,wiolencyi, tumultów, . krzywd poczynionych, 
ną (siebie zaciągnęli y. popadli* pro ąpibus^ypemissis yiolentiis,, iujur 
ri.is,t dąmnis wz^yszspęcifikowąny protestans tę solenną,zanosi pro-, 
testatią? salva ,melipp,tipne tam ip;toto, quan},,in partej ,a,tera?nieysąęy. 
prp|es.tpcyi q pr^i§cie;y ą̂ >y actis., .ęonpotowana była, prosił; со у 
otrzymał. Stanisław Bieniecki, manu propria.

ffrb
Книга щнницкая, гродская, затсовая и поточная, 1700—1704 

года, Л? 4599; листъ 418.

С С Х Х Х І І .

Жалоба дворянина Фелиціяна Михаловскаго на дворянина Михаила 
Клитинскаго о томъ, что Клитинскій достанлялъ возставшимъ козакамъ 
военные нрипасы, извѣщалъ. ихъ о движеніяхъ польскііхъ воПскъ' и укры- 
валъ крестіянъ, нринимавшихъ участіе въ возстаніи. 1704, Марта 12.

I : i i , i > J u .  і i • • > ' ' . ‘ , '

. , Feria quarta post dominicam judica quadragesimalem ргохіша, 
anno Domini 1704.

;.r łjii ; ; ' 1 '•1 1 ; ' '
v yidepdę: Jioc loco protęętatio, generpsi Feliciapi Michałowski^, 

bonoyum ѵііае  ̂ j^łobódka JĘolacka Jiąęypdis, in palatinatu,, Bracia- , 
ѵіеп^ exiąteqtis,(, in ef ęqntrą .nobilenj Michaelem Klityóski, bona 
ѵіІІат Klityszcza possidentęm,, ratione per ipsum, contra ępm- 
mune jus r.egni, ne hostifjus, patriąe aę patriotarum quaequam mu- 
nimina adminiśtrentur, procęssionis, quia, salis .pitri, pulyęris, лр1ит-, 
hi per ipsum od тагіа loca congregantis, se insolentia subditorum



kozakorum, spontanee et libere missionis, eorundemque rebeliium de 
vigilantia militum regni atque processn bellico, praecipue generosi 
Martiani Mościbrodzki, levioris armatarae militum illustris et mag
nifici palatini Belzensis, campestris exercituum regni ducis, legionarii, 
contra eandem rebelionem cum sibi commissis militibus procedentis, 
ad locum Sayińce casu infelice tantum dispersis, praecautionis, tum, 
adveniente regrii exercitu, in partes frivolae transmigrationis, ac 
generosi protestantis subditi, dicti Grocboyski, de yilla Słobodka Ho- 
lacka proprii, sese in oppido Pików ob eundem tumultum tutantis, 
equae receptionis, aliarumque yiolentiarum, injuriarum et damnorum 
illationis, facta; prout latiori in copia dabitur, Felicjan Michałowski.

Книга протоколом летичевскаю ъродскаю <уда, М 5247, 
годъ 1704—1706; листъ 14.

С С Х Х Х І І І .

Жалоба дворянина Фелиціяна Михаловскаго на дворянина Богусла- 
ва Барановскаго о томъ, что Барановскій ложно обвинилъ его въ ра- 
зореніи жителей мѣстечкэ Янова, между тѣмъ какъ жители Янова, 
сами принявши участіе въ крестіянскомъ возстаніи, соединились съ пол— 
комъ Карнауха, напали на село Михаловскаго, Голяки, побудили его 
крестіянъ присоединиться къ возстанію и имущество его разграбили и 
разорили. 1704. Марта 20.

Feria quinta magna ргохіта, anno Domini millesimo septin
gentesimo quarto.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, lati- 
czoyiensia personaliter yeniens geńerosus Felicianus Mjchałowski, 
suo et generosi Antonii Michałowski, fratris sui germani, nomine, 
protestatus est in et contra generosos Boguslaum et Euphrosynam 
Kulikoyska Baranowskie conjuges, idque ideo, quia ipsi, nequidquam 
justitiae attendentes atque minime imperia illistrissimorum ехегсі- 
tuum regni ducum obseryantes, legesque regni, belli processu firma-
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tas, uon pleno notantes, ausi sunt et temere praesumpserunt, primo 
generosum Felicianum Michałowski, serenissimi Friderici Augusti, 
pnncipis, cohortis hastatae commilitonem coram actis regni, ąuasi 
suticlitoś suos, de oppido Janów, in palatinatu Braclayiae existenti, 
nulla lege et praeteitu justo, spoliaret. circumscribere. Qui gene- .1'iH,' ; ». • j'ii
rosus protestans non modo sibi res objectas de rebellibus subditis)•: i ir.  ̂ . *
generosorum Baranowskich conjugum, una cum ordinatis ad id co--• » i 1 •• J > • ii
hortibus ab illustrissimo regni campestri exercituum duce, recepit, 
verum etiam ąuosdam, imo plurimos, fere triginta, de eodem oppido 
Janów śubditos, sibi impetrantes, super bonis suis Holaki in pro-

; J * Ц ' t 1. U )  . i « > ' . •  > ' ,. * »

tectione conservavit; qui, ab hyemalibus frigoribus sese conservan- 
tes, super fundis Holaki parcam silyam in nihil redegerunt. Verum 
etiam ab iisdem subditis dicti oppidi Janów, generosorum Baranów-i , >4 J •» >K’ •
skicb possessionis, tam ipse gererosus protestans, quam et subditi
sui protestantis, summa damna, yiolentias etinjurias pertulerant.....
ipsi per se rebelles, alias de legi one dicti Karnauch, nequam unius, 
super bona Holaki, generosi protestantis haereditaria, induxerunt, 
atque dictos: Pilip Krawiec, Iwan Slusarenko, electum ex suis ad 
rebellionęm watamanum, Fedor Wołoszyn, Ostap Łyssy, Hryhor 
zięć Prokopa, Łucko Makluk, Stephan Kołodziażenski, zięć Tryko- 
zów, zięć Aktałów, Winnik, Iwan Bakałarz, Pawło Tkacz, Czycz-
kało, Kassjan Szwiec, Iwan Tkacz, ex communitate sui ad augen-
dam rebellionem, nunc etiam superstites, et ibidem, in oppido Janów, 
degentes, expedierunt; equos, pecora, pecudes, yestes, yestimenta, 
tam sui protestantis, quam et nobilis Antonii Łaski (qui hic idem 
ipse, una cum generoso Michałowski, protestatur personaliter) 
subditorumque ѵіііае Йоіакі generosi protestantis aliaque suppellec- 
tilia, seorsivo regestro specificanda, interceperunt. Qua!e ąuidem 
omnia, małe gęsta, dictus generosus Felicianus Michałovski, moder- 
nus protestans, primo per generosum Boguslauin Baranowski lite- 
raliter requisitus, aniicabiliter sópire pai*atus erat et cupivit, etiam 
amicabiliter et literaliter sese ad affectata offerendo; verum quóniam 
rescivit et agnoyit, plus ultra justitiam co^m actis regni se circum- 
śćribi, protestans modernus, processu tam injustae causae impeti ac 
nodari, ideo hic idem generosus protestans, se et generosum Antonium 
Michałovski, fratrem suum gerraanum, qui nec tunc in Ukraina



fuit, omnią juste et Jurę vindicaturum velle, iterum iterumque ma- 
nifestatur et protestatur. Felician Michałowski' 1 ' ' .
^ Г Г Ь Ѵ  Г  ! - f « m  ■ < • /  i , m  ;

Kuma протоколом леттевскаго гродскаго суда, № 5247, 
годъ 1704—1706\; листъ 18 .

С С Х Х Х І Ѵ .

Жалоба, управляющаго ладыжинскимъ имѣніемъ, дворянина Ивана 
Окуневскаго, на полковника волошскихъ хоругвей, Станислава Подлецкаго, 
о томъ, что онъ, квартируя въ Брацлавскомъ староствѣ, отправилъ въ 
Ладыжинъ часть своихъ солдатъ, которые заграбили скотъ у' крестіянъ 
и самыхъ крестіянъ разогнали. 1704. Апрѣля 16.

Roku tysiącznego siedmsetnego czwartego, miesiąca kwietnia 
szesnastego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości Win
nickim, przedemnią, Fabianem Sebastianem Kuźmińskim, namiestni
kiem burgrabstwa Winnickiego i księgami niniejszymi, grodzkimi, 
Winnickimi, comparens personaliter urodzony Jan Okuniewski, dobr

vT  . t t

miasta Eadyżyna administrator, swoim i wielmożnej jej mości pani 
Anny Zamojskiej, podskarbiny wielkiej koronnej, imieniem, przeciw
ko urodzonemu Stanisławowi Podleckiemu, pułkownikowi chorągwi 
wołoskiej jaśnie wielmożnego jego mości pana wojewody bełskiego, 
hetmana polnego koronnego, i całej kompanii jego, solenniter et cum 
gravi sui animi ąuerimonia świadczył i protestował się ideo: iż po- 
mieniona chorągiew, mniej dbając na rigor prawa koronnego i ar
tykuły wojskowe i paeny przeciwko invasorom i depopulatorom 
dobr cudzych eo nomine postanowione i opisane, ale owszem one 
postponuiąc i lekce sobie ważąc, nie miawszy wyraźnego ordinansu 
od jaśnie wielmożnych ich mościów panów hatmanów koronnych do 
dobr miasta Eadyżyna, dziedzicznych jaśnie wielmożnej' jej mości pa
niej podskarbiny wielkiej koronnej, na consistentią sobie naznaczo
ną, danego, ale tylko expresse capitaneatum bracławiensem cum atti
nentiis et pertinentiis, nie respectuiąc i na to, że przez prźeszło- 
roczną rebellią kozacką i wojska koronne w roku prześizłym, ty



siącznym siedmsetnym trzecim, penitus miasto Ładyżyn jaśnie wiel
możnej jej mości paniej podskarbiny wielkiej koronnej zruinowane 
zostało, ale i teraz, tempore certo, non ita pridem praeterito, to 
jest w roku niniejszym, tysiącznym siedmsetnym czwartym, miesiąca 
lutego iedynastego dnia, in maius damnum et ruiuam pomienionych * 
dóbr i oppressią ubogich poddanych, na consistentią do starostwa 
bracławskiego przyszedszy i tam stanąwszy, wzwyszpomieniona cho
rągiew, nie prezentowawszy żadnego ordinansu, śmiała i ważyła się 
dobra, wzwyszspecifikowane, miasto Ładyżyn, jaśnie wielmożnej jej 
mości paniej podskarbiny wielkiej koronnej, tudzież protestanta sa
mego violenta et tumultuaria manu najeżdżać, gdzie najechawszy, 
poddanym pomienionego miasta Ładyżyna bydła sztuk kilkadziesiąt 
i koni, in ѵіш grabieży, zabrali i one in suum commodum et usum, 
gdzie chcieli, obrocili, et ad multas amicabiles protestantis reąuisi- 
tiones powrocie nie chcieli et hucusąue nie powrócili, imo pomienione- 
go wzwysz protestanta, verbis ignominiosis et scomaticis diffamo- 
wali i konfundowali i inne krzywdy w pomienionym mieście Łady? 
źynic (jako latius regestr poprzysiężony in se continet) poczynili. 
Tym się nie kontentując, ale jeszcze większe ѵіоіепсіе ѵіоіепсіот, 
tumulty tumultom przydaiąc, poddanych przerzeczonego miasta Ła
dyżyna, cum evaginatis frameis inseąuendo, wzwyszmianowana kom
pania porozganiala i porozpędzała, przez które tumulty, wiolencie i 
exorbitancie miasto Ładyżyn zruinowali i zdezolowali, gospodarzów, 
numerum viginti excedentes, wypędzili i inne excessa, tumulty i 
exorbitancie, jako fusius inquisitione in termino ternrni, si opus fue- 
rit, deducetur, poczynili. Przez który swoj takowy występek nie
słuszny przeciwko prawu koronnemu i pospolitemu wykroczyli i one 
zwiolowali, winy w nim eo nomine postanowione contra depopula- 
tores et inyasores alienorum bonorum na się zaciągnęli i zasłużyli; 
pro ąuibus praemissis omnibus wzwyszmianowany protestans, suo 
et quo supra nomine, solenuie się protestuie, salva melioratione» 
tam in toto, quam im parte. A teraźniejszej protestaciej o przyjęcie, 
aby actis connotowana była, prosił, co i otrzymał. Jan Okuniewski, 
ręką trzymaną.

Книга гродская, винницкая, записовар и поточная, Л" 4599, 
года 1700—1704; листъ 419 на оборотѣ.



ссхххѵ.
Рѣшеніе гродскаго владимірскаго суда по дѣлу между дворяниномъ 

Яковомъ Ледуховскимъ и коиюшимъ коройнымъ, Александромъ Конец- 
польскимъ, о томъ, что Конецпольскій предоставилъ Ледуховскому въ 
арендное владѣніе на 3 года свои имѣнія, Наволочь и Котельню; Леду- 
ховскій—же не могъ ими пользоваться, такъ какъ они были заняты Па— 
лѣемъ. 0удъ отстрочилъ рѣшеніе до слѣдующихъ рочковъ но прозьбѣ 
тяжущихся, заявившихъ надежду примириться до того времени. 1704. 
Апрѣля 20.

Roku tysiąc siedmset czwartego, miesiąca Aprilis dwudziestego 
czwartego dnia.

Na roczkach sądowych, grodzkich, łuckich, od dnia dwudzieste
go siodmego miesiąca marca, roku teraz idącego, wysz na akcie 
mianowanego, przypadłych у sądownie odprawować się zaczętych, 
przed nami: Wawrzyńcem Stanisławem z Pepłowa Pepłowskim, woy- 
skim ziemskim, podstarościm, Jerzym Stanisławem na Markowiczach 
Hulewiczem, woyskim ziemskim włodzimirskim, sędzią у burgrabim, 
Janem-Władysławem na Wiszeńkach Grzymałą-Ochotnickim, podsto- 
lim żytomirskira, pisarzem, urzendnikami sądowemi, grodskiemi, łuc- 
kiemi, przypadła sprawa z regestru sądowego za przywołaniem woź
nego generała, szlachetnego Adama Watowskiego, apparytora sądo
wego, między instigatorem sądowym у jego delatorem, urodzonym 
jego mością panem Jakubem Ledoehowskim, aktorem, a jaśnie wiel
możnym imć panem Janem Alexandrem na Koniecpolu у Jazłowcu 
Koniecpolskim, koniuszym koronnym, pułkownikiem woysk jego kru- 
lewskiej mości, pozwanym, za pozwem grodzkim łuckim od powoda 
po pozwanego, na termin sądzenia się cadencyey roczkow grodskich



łąckich, w sprawie niźey raianowaney, wydanym у u sądu ninieyszego 
produkowanym, który, za podniesieniem od strony powodowey, u sądu 
ninieyszego był czytany, у tak się w sobie pisany ma: Atbanazy na 
Mionczynie, Maciejowie у Pałajowie Mionczyński, podskarbi nadworny, 
łucki, krzepicki, łosicki starosta, pułkownik wojsk jego królewskiej 
mości, jaśnie wielmożnemu jego mości panu Janowi Aleiandrowi na 
Eoniecpolu у Jazłowcu Koniecpolskiemu, koniuszemu koronnemu, 
pułkownikowi woysk jego królewskiej mości, z osoby у ze wszystkich 
generaliter dóbr у summ pieniężnych, powagą jego królewskiej mości, 
ą władzą urzędu mego starościńskiego przykązuię, abyś wasz mość 
p^zedemną samym, albo urzędem moim, grodskim, łuckim, na roczkach, 
które w roku teraznieyszym, tysiącznym siedmsetnym czwartym, die 
decima ąuarta ,Februarii przypadną у sądzić się maią, a w niesądze- 
niu tych dla jakichkolwiek przyczyn, na inszych, po nich naybliźey 
przypadających, sam przez się oblicznie у zawicie stanoł na instancyą 
instygatora sądowego у jego delatora, urodzonego jego mości pana 
Jakuba na Ledochowie Ledochowskiego, który wasz mość pozywa do 
oddania у zapłacenia summy szesnastu tysięcy sześciuset złotych 
polskich una cum proyisione, contraktem pewnym у assekuracyą w 
roku tysiącznym siedmsetnym pierszym, dnia osimnastego września, 
w Rakołupach, między tymże aktorem a wasz mością spisanym, 
na.dobra: Pawołocz, Kotelnią cum attinentis, w woiewodstwie Kiow- 
skim bedące, podanych, у dla buntów kozackich у przeszkód od 
Paleia nie trzymanych у nie używanych, z nagrodzeniem szkód у wi
nami prąwnemi, a w nieoddaniu pomienioney summy, do puszczenia 
innych dobr, tu, w woiewodstwie Wołyńskim leżących у tey sum
mie corresponduiących, na którym terminie, abyś wasz mość stanąwszy, 
skutecznie się usprawiedliwił. Pisań w zamku łuckim, roku tysiąc 
siedmset czwartego, die vigesima sexta januarii. A po podniesieniu 
у przeczytaniu wyżinserowanego pozwu strona powodowa prosiła i 
domajwiała się, aby sąd pozwanej na wyszinserowany pozew sprawić 
się nakazał; a potym strony obie: powodowa, urodzony jego mość 
pan Jakub Leduchowski, actor, personalitei; pozwana—przez 
urodzonego Dobrzyńskiego, regenta grodzkiego łuckiego, perso- 
naliter,,u sądu niniejszego stanowili się, a, nie przypuszczając tej 
.sprawy do rozsądku prawnego, one, w nadzieję zgody i przyjaciel



skiego raiędż^ sobą pomiarkowania, do bliskó przeszłej kadenciej 
sądów grodzkich łuckich, po tych teraźniejszych ńajpierwej do sądzenia 
przypadających i sądzących się, $żifeli i wpięli; na kióry roki tferińin, 
zawity w niepogódzehiu Się W tyiń cźksie; taki; jaki na ten’ czas przy
padał i być miał, bfeż wszelkiego sobie prz^oź^u, z regeStru prostego, 
sine betieficio areśti, zachowali i nażnaćżSii, ś&lvis ddfÓnsiS iia óbiedwie 
strori^ reServatis; co im sąd mniejśży, gtćfdzkl, łtićki stwierdziWsźy 
i zidiemwszy, do ksiąg ńińiejsżyćh każał źajiisać i jest zapisany.

Книга гродская, луцка я, декретов'ая и кондемнатода'я, № 3064 
годъ 1704; листъ 558 на обфотѣ.

С С Х Х Х Ѵ І .
4 ' .. . Г . ‘ L J - I) *

Жалоба дв рянипа Петра Кроковскаго, на дворянина Ивана Кула-
• l i i l l j K  L» ‘ l  і Ь • І а  У  1 - . .  i . ł  .ковскаго, о томъ, что Кулаковскіи передерживаете въ своѳмъ имѣши, 
селѣ Волосовцахъ, крестьянъ, бѣжавшихъ изъ имѣнія Кроковскаго, села 
Свичной, участвовавшихъ въ движеніи козацкомъ и во время онаго огра- 
бившихъ имущество Кроковскаго. 1704. Мая 26.

Feria secunda intra octavas festi sacratissimi corporis Christi 
Domini, anno ejusdem (millesimo septingentesimo ąuarto).

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, lati- 
Czovibńsia, personaliter yeniens generosus Petrus Krokoyski, bono- 
rum ѵіііае Swieczna, in palatinatu Podoliae, districtu Laticzoviensi

 ̂ ,4 i (i 111 ; . i  ̂ к -  • i -•» • i/ > .<

existentium, possessor, soleniter et cum ąuaerimonia protestatus est
in et contra generosum Ioannem Kułakowski, capitanum sacrae re-
giae majestatis, bonorum ѵіііае Vołosovce quovis juris titulo tenuta - 
rium possessorem, idque ideo, quod; postposita legutfi regni de com- 
pensanda aliena injuria obseryantia sancitarum, ausus est et temere 
piraeSumpsit, laboriósos: Stach, Marcin Tkacz, item Marcin, quos 
ahte grasSantem rećeniter kozakórum insóleńtiain inagno sumptu et 
iinpensis in subjectionem sibi ad yillain Swiczna ćónduzerat, eosque 
per subministrata alimenta, equos et a śe data vestimenta, oinniaque 
usui et commodo ipsorum neceśsaria, ibidem inhabitare fecerat. Inde 
pessima imbuti insolentia, ad oppidtim SienraYka, evócatis secum



aliis duobus subditis de villa Sviczna, accepta protestantis equa, eon- 
tulerant, indeąue cum caeteris grassantibus kosacis ipsi quoque 
grassantes, ѵіііаш, dictam Syiczna, protestantis haereditariam, 
insoJentissime suis cum armis invaserant, tunc tritici purgati metre- 
tas, alias ośmaczek, quatuor cum saccis, currum, variaque vasa et 
suppellectilia, hordei metretas quadrantes, id est czetweryków, 
quinquaginta, pisorum, scilicet wielkogrochu, semimetretam, id est 
pół ośmaczki, acceperunt et secum avexerunt, aratra et occas 
disseeuerunt; post vero sopitum tumultum, sese in protectionem ge
nerosi Kułakowski in villam Yołosoyce deditos, et saepissime amica- 
biliter requisitos, neque justitiam administrare, neque eos extradere 
yelle; imo requirentem protestantem yerbis jocosis ac alienam pro- 
prietatem vilipendendibus, toties ab ulteriori requisitione repellere; 
aliasque yiolentias, damna, uti seminationis yernalis et aestiyae omis- 
sionem, et injurias inferre. Pro quibus praemissis, se idem genero- 
sus protestans jure acturum 'et yindicaturum declarando, iterum 
manifestatur.

Книга протоколом Летическаго гродскаго суда, Л? 5247, 
годъ 1703—1706-, листъ 34.

ССХХХѴІІ.

Универсалъ Гетмана Мазепы къ шляхтѣ воеводства кіевскаго, въ 
коюромъ онъ объявляетъ о томъ, что пришелъ въ предѣлы воеводства 
единственно съ цѣлію помочь въ войнѣ противъ Шведовъ; онъ обеспе- 
чиваетъ безъонаспость шляхты и обѣщаетъ помочь ей въ усмиреніи 
крестіянъ. 1704. Іюля 12.

Року тисеча семъсотъ четвертого, мѣсеца Іюля 31 дня.

ІІа уряде кгродскомъ, въ замку его королевской милости ов- 
руцъекомъ, передомною, Даниелемъ Левковскимъ, вамѣстникомъ на 
тотъ часъ и регентомъ кгродскимъ онруцхскимъ и книгами нинешпи> 
ми, кгродскныи, овруцкими, personaliter stanąwszy urodzony imć pan 
Karol Ciechanowski, ten uniwersał, od jaśnie w. jegomości pana 
hetmana zaporoskiego, z pieczęcią i podpisem ręki własnej, wojewod-



stwu kijowskiemu rationę introcontentorum dany i służący, dla wpi
sania do xiąg niniejszych, grodzkich, owruckich z susceptą grodu 
żytomirskiego per oblatam podał, tenoris sequentis:

ПресвЬтлѣйшого и ^ергвавнѣшого, Великого Государя нашого. 
Его Царского Величества войска Запорозъкого Гетмань и славного 
чину Святого Апостола Андрея кавалеръ, Іоаннъ Мазепа, Ц<рр)врль- 
можиымъ, вельможнымъ ихъ милостемъ паномъ деръжавцом'р, ppceę- 
соромъ и всѣыъ всякое вондидіи, вольности и преминенщи роерод  ̂
ства кіевского, духовного н свѣцвого стану обывателемъ и ^огрдр- 
му, комукольвекъ о томъ вѣдати належать, при залереню суседсвор
нашоп прыязни и всякой поволности, ознаймуемъ: ижъ мы, гетманъ,
и ,<• • *  ••   :'і і і .п  . - г т  . .г/-. U J  . i -i < u v n  f
но звѣрхнЬйшомъ пресвѣтлѣйщрго самодержавнѣйшого монархивр- 
1ПОГО, Его Царского Величества, указу и ордынаысу, идуур зр врЬ)нъ 
войсвомъ запорожскимъ въ панство короны полевой, не для того» 
абысмы въ речи тоеи посполитой, вѣчного порою цартамр зъ н^я- 
снѣйтимъ Его Царского пресвѣтлого Величества маестатоыъ з^рнфе- 
дерованои, мѣли яві.и противніи взрущати ^епараэди, ^мѣданія, 
диссенсіи, и въ добрахъ, такъ Королевского Величертра, якр т^жр 
духовныхъ и свѣцкихъ чинити яковыи девастаціи и авграваціи, анр 
для того, абысмо тыыъ наши я ъ военнымъ маръсоі^ъ, въ сихъ нрйбар^ер 
пограничныхъ краяхъ, явовую своевольному н.аррдови до ррдаіцр р 
бунтовъ противво пановъ и держав^овъ своихъ и до в^ла^аряся 
зъ належитого послушенства и подданства подавали окразіір ę 
отуху, лечъ въ суккурсъ Королевскому Величеству и цѣлой речр 
посполитой противво сполного обоихъ наяснѣйшихъ монархорр; j^rp 
Паевого пресвѣтлого Величества и цѣлой рѣчи нреполитой нрпрія- 
теля, Шведа, и его воллевгатовъ, на забить и оборону дрсуренрува 
наяснѣйшого маестату Королевского Величества и цѣлой речи пр- 
сполитое отъ явной короля Шведского непрыязной оппрессіи, дра- 
пѣжства и депопуляціи, яко пильное въ томъ мѣемъ, по указу н^- 
яснѣйшого мопархи нашого, Его Царского Величества, старане, а.бы 
тое наше аукгзиліярное до панства вороны полевой зе вс^ми вой
сками запорозъвими порушене и носилки пожаданныи Королевскому 
Величеству и цѣлои речи посполитой принесли тишину, повой и во 
всѣхъ станахъ рѣчи посролитои въ противныхъ диссенсіяхъ и 
диффидендіяхъ згоду и вонфидеицію, а непріятелеви вѣчную ганбу 
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и отъ панства вороны полевой аверсію. Тавъ всЬхъ вобедъ ясне- 
вельможныхъ, вельможныхъ ихъ милостей ііановъ воеводства віев- 
свого и ловѣтовъ, до него приналежачихъ, вшелякого стану, ковди- 
ціи, годности и преминенціи обывателей, въ близкомъ пограничномъ 
сусѣдствѣ зъ нами зостаючихъ, симъ универсалоыъ нашимъ упевняемъ, 
абы ихъ милости безпечне, безъ найыеншое тревоги, на добрахъ своихъ 
ойчистыхъ, дѣдичныхъ и якимъ-же волвевъ правомъ набыгыхъ се- 
дѣли, въ належитои подданыхъ своихъ послушенства клюбѣ держали, 
сповойне оными владѣли и, гдѣбыволвевъ межи оными вщиналося 
явовое до ребедіи шемъране, владзою своею, ведлугъ воли и уподобаня 
своегожъ, оныхъ отъ того повстягали, а еелнбы хто зъ ихъ милостей 
опачною явовою реляціею и пострахомъ тыхъ Его Дарсвого Пре- 
свѣтлого Величества аувзиліярыыхъ рейменту нашого занорозъвихъ 
войсвъ, порушенный, одъ добръ и поссесіеи своей удалился, теди, 
абы вождый тавовый зъ ихъ милостей на первое свое мѣстце и га- 
битацію безпечне повернулся, певенъ будучи, же найменшая нивого 
зъ ихъ милостей не подваетъ неприязнь, оплрессія и авгравація. 
Посполитый зась народъ, въ подданствѣ тыхъ-же помянутыхъ ясне- 
вельможныхъ, вельможныхъ ихъ милостей пановъ обывателей воевод*' 
ства віевского зостаючихъ, симъ универсаломъ нашимъ упоминаемъ, 
абы въ належытомъ ву паномъ, деръжавцомъ и поссессороыъ своимъ 
послушенствѣ знайдуючися, найменьшого нигде не вщинали до бунтовъ 
шемъраня; воторые еслибы гдѣ мѣли повазатися, теди мы по собѣ 
декляруемъ, ижъ сами росважемъ оные всмиряти, и я ко непріятелей 
тавовыхъ бунтовнивовъ зносити. Для свутечнѣйшой прето всего 
того вѣдомости, и врѣпости, росвазалисыо сей универсалъ зъ канцел- 
ляріи нашои войсковой потребуючои сторонѣ, съ подписомъ руки 
нашои, при печати войсва запорожского звывлои выдати. Данъ зъ 
обозу отъПаволочи, іюля 12-го, року 1704.—У того универсалу, при 
печати притисненои, подпись руки ясневельможного его милости па
на гетмана власное тыми словы: звышъ менованмй гетманъ и 
кавалеръ рукою власною.

А цента гроду житомирского въ тые слова есть написана: 
Anno 1704-to, die 28-ѵа iulii comparentes personaliter: urodzeni ich
mość panowie: Władysław Brański i Samuel Żerebyło, dla wpisania 
do xiąg niniejszych, grodzkich, żytomirskich, ten uniwersał od jaśnie



wielmożnego jegomości imci pana hetmana zaporoskiego wojwodztwn 
kijowskiemu służący, per oblatam podali: Suscepi Bazyli z Wyhowa 
Wyhowski, namiestnik starostwa i regent grodzki żytomirski. Inductum 
ad acta castrensia et correctum.

Который-то универсалъ, за иоданеиъ особы вытъыенованон 
иодаючои, а за моимъ урядовыыъ принятемъ, увесь зъ початку ажъ 
до конца, слово въ слово, до книгъ нинетнихъ, вгродскихъ, овруц- 
внхъ есть упосаный *).

Книга гродская, овруцкая, поточная и записовая, Л? 3321, 
годъ 1704—1706-, листъ 42.

ССХХХІІІ.

Постановленіе сеймика воеводства Подольскаго о томъ, чтобы 
ополчиться поголовно противъ возставшихъ подъ предводительствомъ 
Шпака крестіянъ, чтобы просить помощи у короля и требовать усиле- 
нія гарнизона каменецкой крѣпости. Назначается день и мѣсто сбора 
для ополченія. 1704. Іюля 14.

Feria ąuarta post festnm s. Margaretbae virginis et martyris 
ргохіта, anno Domini 1704.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae, personaliter veniens nobilis Ioannes Młodzieiowski, 
obtulit officio eidein et ad acticandnm porrexit laudum infrascrip- 
tum palatinatus Podoliae incolarum, manu magnffici Yladislai Casi- 
miri Kawiecki, dapiferi nowogrodensis, vicecapitanei et judicis ca- 
strensis latyczowiensis, mareschalci conrentus eiusdem palatinatus 
Podoliae, propria subscriptum, cuius tenor seąuitur talis. My: rady, 
dignitarze, urzędnicy woiewodztwa Podolskiego, ziechawszy się in 
locum consultationis solitum dnia czternastego lipca, nihil derogan- 
do prawom oyczystym, moco, iuxta solitam ргахіт et sancita

*) (Тотъ-же универсалъ въ переводѣ на польскій языкъ помѣщенъ 
въ книгу гродскую, житомирскую, записовую 1701—1713 года, № 209; 
листъ 121 и въ книгу гродскую, луцкую, запнсовую 1704 года,’№ 2240- 
листъ 1076). '



Fmj&blićlió sobie pozwćilbną, na dzień cizisieyszy, ex Hmiiatióne sey- 
Mku id. uniwersałem Jego кгЬІеѵУэкІеу mości, pana naszego miłoś
ciwego; de1 datH eiusdem śexta mai na obranie ad łaiiis regium 
deputatów, odprawionego pod dyrectyą wielmożnego jego mości pa
lik fcdWfdhluegtt, у tenże śeyihik zwyczaiem należytym Umiłowawszy, 

śhyihikti móc у władzę u siebie in ómnes casus pro ćiira 
nóśtri, ordibaliobes e't dispositiónes interrfaś zachowaliśmy; na btó- 
rym, zapatruiąc się, quid agere quidve non kgere detebius? a tak 
conscientia recti pewni będąc, porozumiawszy się, że iednostaynego 
iesteśmy sentimentu, o czym Bog, qui quae nos gerimus auditque 
et videt, ten nas przed światem, jego królewską mością a całą 
rzecząpospolitą wyświadczy у honor woiewodztwa naszego ex integro 
zachowa. Dla czego, wyróżiiihijtwśży tSlaraitatem oyczyzny całey, 
którą, nube remota, każdy kochaiący syn widzieć może, oraz sta- 
tu mi cauśae praesentis, de qua res est, ińjuriasque, obliguieiny sa
rn yĆh'źe siebie to uchwałą naszą, aby, nie referuiąc się do żadnych 
succursów w zachodzącym woiewodztwa niebezpieczeństwie, wsiada-Ж 1. 1. iiJ -»•» , * ! <> t i i .
hśmy na koń ad repressalia buntowniczemu przedsięwzięciu nieia- 
kiego Szpaka ѵ innych, którzy nie tylko w siły accrescunt, ale у 
itiż znaczUie śrę liczy, kiedy raeMiie woyska swego na sześćset, co, 
aby żadney cenzurze, tak u jego królewśkiey inośćl, pana naszego 
miłościwego, iako u rzeczypospolitey nie podpadało, obliguiemy wiel- 
iifóżn^fc ićh i/io^cidw panów pdśłów śicl latus regium, legitime tem
p i e  śeyihitii przeszłego obranych, aby, przy sżczere.y у śiatccżney 
оШійё, nie ty fe  dbtfreśii o świi wolnych kupach у przeż nie iuż 
żłtalbłnfy rilihe brtól bby^atClóW naszych jego królewskiey iii ości, 
pknu йкШЫп ffiiłolci^etóu, kle t£ż imieniem woiewodztwó całego 
i^SSiB i. aby pBelne ргОѴІЙек et śuccurrkt oppreśsii terkznieyszey 
у ^опйюу'. iiotiiośk у to ićfi nćrШ painówie posłowie, że woiev/ófl- 
kwći naśżfej ćlrća defenśionem sui arihuie się, iedriakże na pocź^t- 
tóSćfi ś^bichl, ktofe, niby ha tćń cż'4s, iako pheńix z '̂opiółóW, 
oldfadzać się 'bóóżefo, ieśźcze nie może naieć tyćh sił, iakich1 by id 
obicctum zachodzącym niebezpieczeństwom potrzeba, upraszać będą, 
aby аШУо іьк$ d’y\Viźy4 iń defehśiotieifi krkiu' naszego naznaczył1, albo 
kazał napisać do wielmożnego iego mości pana Mazepy, hetmana 
woy.k Zaporowskich, pod władzą у ordynansem jego kfófówskióy



fWści, pana naszego miłościwego, Safcenćżńs zosfaijjćego,' tit ćóm- 
pńsĆał siłami śWeriii ori, dracóńum у nie dozwalał, ufc jus clktUf 
Sćólefa in Ьо&Шіпе ńefas. I io fleferunt ićfi' łdośĆ patfoW.e póśłoWie 
jógS królewskiej mośćl, iż uniwersał, tbk jógó królewskiej riidści, 
iako у iłiękii. Galic^jna' Szpakowi podano: xi'ęciai Galiczyna przyiął 
ż' phcałowabićm, U jbgó królewskiej mości odrzucił. Zalecamy у tó 
siiigiifiriter iich lńoŚćiom panom deputatom naszym, aby upraśźiP 
jego kśbieiWśką mojśó, pana óasz'ógó miłościwego, rie dibiinuatbr 
j)faeśidiuffi fuleysże, śilfe у ówsźeńi, si possibile; abgeatur, lecz nie 
inneińl silami, tylko rzeczypospolitej; praesidiarioś fortecy Kamie
nieckiej; która! fórtedi, iakó Hz,  ex metifó całej rzecZypoSpolitey, 
na seyiiiie Warszawskim, ahho milleSimo seiceUteśimo nonageśióio 
nono óddaniii pod conimeóde jaśdfe Wielmożnego jego mości pana 
Wóiewódy KrikoWskiego1, tak aby sńfe dWdem regiióibb źostaWała1, 
to iednak praecdyemńs, aby wszyscy ifeli rtlóśÓ praesidiarri, pobząwsży 
Ód sińWgó wióMożnego jego uióści pana generała, yice-kobiendanta: 
łiltóyśźego, iurameitnib fidelitiiis maiestatowi jego królewskiej mioś- 
ći pbba naśzego biiłdściwegó у rzccZypÓspolitey wykonali przed 
jaśhie wielmożnym jógo mością pabem geiierałóih Podolskim, kó- 
ideńdatitbmi, ó'd rźecżypóspólitey do tułeysżey fertećy ńaiinacZónym 
р’бГ eoństótutióblóm. Pojpis nasż' odłożyliśmy ad ultitbarn julii, do śby- 
niiku ć i łiihitiłiońe pod dyrćctyą у włacfką, za zdaniem wszystkich 
blraci1, 'tegoż wielmóżóego jego mości pana Kawieckiego, stolnika 
óowógrodzkiegó, marszałka koła naszego rycerskiego. Na kfory tó 
dzień, lubó tusżynfiy, że z zwykłey ad fortia' ageiida ocboty Wielbi óź- 
ny jego tóóść pań; podkomorzy przybyć ńie omieśzka yigore officii 
Sui, iednńkże, dla skutecznieyszey pewności, óbowiązuiemy jego mości 
pana ibbrsżałka koła naszego', aby pisał imieniem ńasźym, obligując 
jegomości amoró patriae, żeby na czas naznaczony ziechać racżył> 
ib cisii zaś albó słabego żdrowii,, albo oddalenia się z kraiów na- 
śŹyćli jegó mości, tedy, ad ins'tar cónfederdcyi Senddmirskiey, obierzem 
sóbdfe ó medió nostri marszałka in teriuino do popisu conservato у 
ońe'go Wszelkie dyzpozjcye wykonywać oboWiązuieriTy się; a że powiat 
ŁutyćzóWski, ia'ko Ьгксік nśisi jednego woieWóbżtwa, tak iódiyersibi- 
liłfeY wó wsźyśtkićh tfaSżydłi óbrUdUćh, w szćzęśćiu у nieśezęŚciu, spoinie 
bieszą Śi£ у śuiflc  ̂ si  ̂ у nk 'MsŻb (fóieb pÓpisb pód Kbhręniee ziechaĆ



tenentur, dlaczego, icżelibyob hostilitatem praesentem grassuiących 
swawolnych ludzi, którzy in ѵіеіпіа onychże sedem belli w Chmielni
ku sobie założyli, nie mogą do nas na ten dzień naznaczony przybyć, 
pozwalamy ich mościom braci naszym, aby przed wielmożnym 
jego mością panem stolnikiem nowogrodzkim, marszałkiem koła na
szego, w dzień, od tegoż wielmożnego jego mości pana marszałka 
władzą całego woiewodztwa sobie daną naznaczony, popis wykonali; 
wszystkich zaś braci naszych jaśnie wielmożnych ich mościów obse- 
cramus, aby na dzień rzeczony popisu, more antiąuo, ad proportionem 
dóbr swoich, tak w ziemi Kamienieckiey, iako w powiecie Latyczow- 
skim, poczty stawiali, sub rigore statutem у konstitutiami de expedi- 
tione bellica obwarowanemi, in casu zaś contraventionis daiemy moc 
sądzić ich mościów, które judicatum pro rato et grato wszyscy accep- 
tować submituiemy się, ile że ex consensu et beneplacito całego woie
wodztwa ten rigor na nasże samych et pro sola tuitione zdrowia у 
fortun własnych stanowiemy; na co sądy, sub tempus expeditionis 
bellicae, za ziazdem naszym blisko,przyszłym, uchwaliliśmy, terminem 
у trybem confederacyej Sendomirskiey. Kiedy zaś zapatruiemy się 
supra orbitam woiewodztwa naszego, myśl nie tylko niespokoyna, 
ale też od wszelkich insultów у dalszych niebezpieczeństw nie może 
bydź wolna, uważaiąc, iż ich mość bracia starsi nasi, którzy de 
lege et more mieszkać z nami у radzić o całości woiewodstwa po
winni, oddalili się od nas, tak dalece, że iednych nie często, drugich 
nigdy nie widzimy; za czym, że z tych naybliźszy znayduie się jaśnie 
wielmożny jego mość pan woicwoda Krakowski, generał woiewodztwa 
naszego, upraszamy wielmożnego jego mości pana Makowieckiego, 
podczaszego podolskiego, deputata ad latus regium naszego, aby po 
drodze wstąpił do Lwowa у oddał crcdens jaśnie wielmożnemu jego 
mości panu woiewodzie Krakowskiemu et exponat necessitatem byt
ności w tym kraiu jego mości, tudziesz aby wywiódł quo affectu et 
aestimatione woiewodztwo nasze zakłada sobie in rebus adversis w 
osobie jego mości rady, nadzieie у bezpieczeństwa, którego me
ritum że lubo merces non intra verba consistit, iednakże, aby 
godne у rzetelne odebrały wielkie zasługi u całey rzeczypospolitey 
wdzięczność et pretium, addere momentum każdego czasu nie za
mieszkamy. Teraz ex statione nostra committimus wielmożnemu jego



mości panu marszałkowi koła naszego, aby hoc in passu limitationem 
sejmiku, tak a data praesentis ad ultimain currentis, iako у ad 
sex septimanas, ex consensu braci limitowanego, włożył in laudum 
woiewodztwa naszego pod tąż laską. Które to nasze postanowienie 
strzymać sobie we wszystkim nobili verbo przyrzekamy у one, pod
pisem ręki wielmożnego jego mości pana marszałka naszego ztwierdzo- 
ne, ad acta grodu tuteyszego Kamienieckiego у Latyczowskiego oddać 
upraszamy. Datumw Kamieńcu, decima ąuartajulii, millesimo septin- 
gentesimo ąuarto. Władysław Kazimierz Kawiecki, stolnik nowo
grodzki, podstarości у sędzia grodzki latyczowski, marszałek koła 
rycerskiego, woiewodztwa Podolskiego (mauu propria).

Книга каменецъ-подольская, гродская, записовая и поточная, 
1704 года, И? 3958; листъ 480.

С С Х Х Х І Х .

Универсалъ гетмана Ивана Мазепы къ ж'ителямъ Хвастова, объ отста
вавши Семена Палѣя отъ должности Бѣлоцерковскаго полковника и о пре
доставлена этой должности Михайлу Омельченку. 1704. Августа 1.

Прссвѣтлѣйшого я держаьнѣйшого Великого Государя нашего, 
Бго Царского Величества войска Запорожского Гетманъ и славного 
чина Святого Апостола Андрея кавалеръ, Іоанъ Мазепа.

Вамъ, всему старшему и меньшому войска Запорожского, 
бывшего Палѣевого полку товариству и всѣмъ, комубыколвекъ зъ 
обывателей Фастовскихъ и инныхъ о томъ вѣдати належало, симъ 
уяѣверсаломъ нашимъ ознаймуед ъ, ижъ, оддаливши мы для певныхъ 
причинъ пана Семена Палѣя одъ уряду полковницства, вручилисмо 
тотъ урядъ полковничій пану Михайлу Омельченкови, яко справному 
и благоразумному человѣкови, позволяючи оному всякіи межи вами 
порядки управляти и все, щоколвекъ належитъ до оного старшен- 
ства, справовати. За чимъ, вѣдаючи о таковой волѣ нашои, абысге 
вы всѣ належптое оному отдавали послушенство и всякую, яко 
старшому своему, оказовали поволность, во всѣмъ стосуючися до



у.ъщ наидого- Онъ з ^ ,  p o  $ 51$  едгра̂ внрп] и благоррсудртельныи 
чолові?ръ, тдр-р зн а т^ ть  нръ мровати и па оныхъ
ррсрр^  оррв;вати, ^ л̂их̂ > и цррртэдіц}лх;ь слушнымъ каранемъ 
^ардзор^ ъірава рвятое сцраведдрвости. Якри воли дашой
а(ш во рсенъ эднилоед задоридъ, пидно симъ-же универсаломъ на- 
іііи^ь пррказу,^. Д ръ  в̂ ь обрзѣ іірдъ ^ердичрромр. Авгус^ 1,
№ 1 1Ш-

Вышъ меноваыый гетманъ и кавалеръ рукою власною (М. П.) 

Подлинным сообщенъ Коммиссіи Е. Ę. Жюценкомг.

ссхь.
Инструкція, данная дворянами воеводства Подольскаго посламъ, 

отправляемымъ къ королю. Имъ поручается просить о томъ, чтобы 
воевода краковскій прибмлъ въ Камепецъ, для защиты дворянъ отъ 
возстанія козацкаго и чтобы польный гетманъ оберегалъ границы вое
водства подольскаго со стороны Украины. 1704. Августа 2.

Sabbatbo in crastino festi S. Petri in yinculis, anno Domini 
1704.

Ad ofiioium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censta Podoliae, personaliter veniens generosus Gasimirus Garliński, 
obtulit officio eidem et ad acticandum porrexit instructionem infra- 
scrlptam, geper ,§j§ intenjuutiis per inpolas palatinatps PędoMae da- 
tanj. magnifici YladisJai Kawecki, dąpiferi noyogrodensis, yięęca- 
pitanei et judipi? ęastrensis latyczojiieosis, marschalci copyęptps 
parftęnlayis Podoliae, manu propria sąb?priptam, cuius tenor seąujtpr 
ta!!,?; d ^ trvkoya woijeyypdztwa Podolskiego ięh mościpm PftPOfl3 
Bfitf.eip ąd łat.gs saofAe regi,ao jpa.itjstatis ,ex lirpitątiope ^e .ОДа 

ДОІЦ podana, apno punc cprrepti, ipillęsimo ^ingępjtp^ipo 
warto: Up^5?a(ć będą ipb тйб m m ie &putapi ję,go ,k ró lę^ £ y  

jąfoy T O  m $ c[ PWa K S W ła  fto-
&?J8k№ .. komęndanta generalnego, щ К^Ц ису Ш  Ю ЧРЭДода 
Л  »  №>WesiW з е д а ^ щ іі  пощщоаі no/ii approb,o^^g9,



m

raczył jego, królewska mość dyspensować ad antemurałe fortalitium 
Kamieńca-Podolskiego, gdyż tu jego bytiu ść potrz bna na Kamieńcu, 
ponieważ, nie tylko imminentia, ale palpabilia są pericula w woje
wództwie naszym Podolskim grassuiącego hultaysjwa; od U krajny 
już szlachtę jednych pozabiiali drogich obdzieraią, lftórym щ ob- 
staculo woiennych ludzi nie mąmy-. Upraszaj będą ich mośeiowię 
panowie deputaci jego królcwskiey mości, aby ex~ sua cjem.entia 
woiewodztwu naszemu chciał proyiderę, securitąjeął: jaśnie wielmoż
nemu jego mości panu woiewodzie Bełskiemu, hetmanowi polnemu 
koronnemu z woyskiem jego» kazał wydać ordynans,, ąby od Ukrainy 
granic jego mość pilnował, bez uszczerbku jednak od żołujęrzów 
wiosek- woiewodztwa Podolskiego у bez consystencyi zimowych; pb- 
stringimus ich mościów panów deputatów, aby od tey inst.nikcyey 
nic a  nic się nie oddalali, imo. aby iu f»lo trzymali. Dątum ut supra. 
Władysław Kazimierz Kawieuki, stolnik nowogrodzki, poęjstarości у 
sędzia grodzki latyczowski, marszałek kołą rycerskiego woiewodztwa 
Podolskiego*

Книга Каменецъ- Подольская, гродская, записовая и поточная, 
1704 года, М 3958, листъ 507.

ССХІЛ.

Жплоба СтеФана Орловскаго, кузнеца изъ мѣстечка Дунайгрода, па 
крестьянина Тымка о томъ, что онъ, участвуя въ Яозацкомъ возстагіік; 
при нэпаденіи козаковъ на Дунайгродъ похитилъ у Орловскаго лошадь. 
1704 Августа 4.

Feria secunda ante festum Transfigurationis Christi Domini 
ргохіта, anno eiusdem 1704.

Ad officinm et acta praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae, personaliter yeniens honestus Stephanus Orłowski, 
ferrifaber de bonis Dunaygrod, illustris et magnifici Joannis in 
Koniecpole Koniecpolski, palatini Bracławiensis, haereditariis, ma*
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gnifici ѵего Caroli Махіпііііапі Kruzer, subdapiferi latyezoviensis, 
burgrabii castri pracsentis, artilleriae regni capi tani, possessioni sub- 
iectis, incola, cum praedicti magnifici subdapiferi latyczoyiensis, 
domini sui, assistentia, solenniter coram eodem officio et actis contra 
laboriosum Tymko, apud fratrem Jwanko in bonis Czerce illustrissimi 
et reverendissimi Joannis Chrisostomi Gniński, episcopi camenecen- 
siś, abbatis Wagroyiensis, haereditariis commanentem, personam 
yagabundam et rebellem, cum cosacis ѵагіа latrocinia et rapinas 
exercentem, ipsoąue facto paeuis criminalibus obnoxium, ąuestus et 
protestatus est pro eo, quia, ipso facto conspiratione cum cosa
cis rebellibus, in opressionem innocuorum hominum et rapinas ac 
caedes, tempore certo, sub tempus grassantis eorum malitiae, in 
anno ргохіте praeterito, modo hostili cum variis armis bona eadem, 
oppidum Dunaygrod, superineąuitantes, eąuum sui protestantis 
pili gniady, yaloris centum quinquaginta florenorum polonicalium ’ 
in vim praedae yiolenter receperunt et hucusque eundem cquum 
existentem, per se protestantem una cum hominibus fide dignis 
requisiti, non restituerunt, imo eundem vendiderunt, per quod se 
protestantem damnificarunt, in paenas criminales, respectu coinplici- 
tatis cum rebellibus cosacis ac rapinae incurrerunt. De quo contra 
ipsos iterum atque iterum protestatur, oferendo se, respectu prae- 
missorum, ordinaria juris yia acturum.

Книга каменецъ-подольская, гродская, затсовая и поточная, 
1704 года, № 3958, листъ 509.



Жалоба ротмистра королевской хоругви., Станислава Подлецкаго, 
на дворянина Пирху о томъ, что послѣдній, проѣзжая во время козац- 
каго возстанія черезъ Немировъ и желая облегчить себѣ цроѣздъ, утверж- 
далъ нередъ козаками и крестіянами, что онъ везегь королевскія письма, 
взывающія ихъ къ возстанію. Этимъ онъ усилилъ возстаніе, подалъ 
поводъ къ истребленію дворянъ и къ разгрому хоругви, которою пред
водите льствовалъ Подлецкій. 1704 Августа 7.

Feria ąuinta in crastino festi Transfigurationis Christi Domini, 
anno eodem, 1704.

Ad officium et acta praesentia, castrensia capitaneatus laticzo- 
yiensis, personaliter yeniens generosus Stanislaus Podlecki, cohortis 
leyioris armaturae sacrae regiae majestatis rothmagister, suo et 
totius coliortis commilitonum suorum nomine solenniter et cum 
summa quaerimonia protestatus est in et contra generosum, cujus- 
vis nominis, Pyrcha, bonorum oppidi Czarnokozińce, in palatinatu 
Podoliae, districtu camenecensi esistentium, quovis juris titnlo tenu- 
tarium possessorem idque ideo: quia ipse, certis. feriis mensis junii, 
anni praesentis, per civitatem Niemirow, in palatinatu Вгасіаѵіае 
cxistententem, transeundo, primo se (prouti publice ibidem in Nie- 
mirów coram kozacis et plebe asseruit) cum aliquibus litteris sacrae 
regiae majestatis, domini nostri clementissimi ire declarayit, talesąue 
litteras, quasi sibi confisas, in praesentia tam kozakorum, quam 
plebis numerosae praesentavit, post, caetera yerbaliter, ac si dexte- 
ritati suae commissa, formalia: «że idźcie, bijcie lachow, o to są 
pod Sieniawką, zbierają się na was, rozganiajcie jako buntowników» 
pluraque pejora, aliunde deducenda, promulgayit et effecit atque 
finxit. Qui suo tali tam impio et temerario processu, (nam neque



ullas litteras sacrae regiae majestatis, domini nostri clementissiini, ad 
quemquam secum portavit, neque aliąua, taliter effuta, tulit commissa 
sed privatam suam legalitatem exequendo, tantummodo ut sibi tali-’ 
ter malitiosa industria viarum securitatem provideret) funestissimam 
multis in locis Ukrainae et Podoliae causavit act:onem. Siąuidem 
sat sua sponte insoleutissimam plebem undique concnrrere, ad arma 
insurgcre, oppida, civitates £t діЦа^, omni spoliando suppelectili, 
desolari, domus nobilium inyadi, ipsosque uobiles, multis in locis, 
зесищз, icrudellissime tinterfici, alios vero ,ab omni substantia et 
suppellectili in lugam pnopelli, a laboribus domestiois omnique 
usufructu ttkoraiaae et Podoliae incolas averti, atque iunumerabilia 
damna effcei, fere >omnia'bostiliter peragi indusrit. Super yerodepo- 
pulandum cohortem memoratam moderni generosi protestantis, nec non 

ipsum protestantem sdbtrabenilum insolentissimos: Hryćko Borysenko, 
centurionem, Nalivajko de KiernosóWka et Jwan Assawiiła, aliosque 
plprijpps in ,§ua .centurią .ign.otoą, pec .nqp Szpak, (per sesę electum 
legionarium, cum itidem plurimis neąuam coinplicibus ipsius, ad 
deyastandas oras accendit; qui taliter immissi, involentes in cohortem 
memoratam !ipąjapsque eommilitones, secure ad sua tporagenda ̂ tativa 
in >bonis oppidi Nowa Sieniawa, >ab illustrissimo esercituum regni 
(duce ordinatos, tferaa iquMa antc festum Sancti Joannis Baptistae, 
-praccursoris Ghristi ©onrini, anno praesenti, thostilissimo impetu, 
solummodo >unius personae ѳхспЬіагіае proyisos, lirmerunt; eseufeia- 
jrium iipsum primo, post vero secundum nobilem 'Theodorum Gro
chowski interfecerunt; eaeteros, somno omnes occupatos, ipso idilncuio 
yadneraiyerunt, -tum (yulneratjos >cąptiyaveruqt, tum captiyos ifunibus 
«troaserunt, ialios гвего <per devia coena (siei) propulernnt, tum equos 
omnos, epophipia, ifęena, >ve$tes, pecuqias, frameas, bombardas bre- 
iyiores -et iongiores, ipileos, >omnia>fere, expeditioni militari et amictui 
serwieutia, 'mobilia, super db^000 florenorumipolonicalium, ipraedando, 
diripupmut. Jnsuper signum cqhortis militare et timpapas cutaneos 
rapueruut. Qualiter jad eummam penpriam totam cohortem adduxę- 
>runt *multasque alias yiolentias, :daonna .et iujurias protestantibus 
ał<iieque >plutiimis iTJkrainae et Podoliae dncolis, neces, etiamque damua 

>et ii^urias jnstinctmsuo intulit et icausayit. Pro quihus prąemisąis 
dpre actunpm set afindicaturmn <yelłe, ваіка protestationis hujusmelio-



ratione (manifestatione hac sua interposita, quod corpora et cadavera 
interfeetorum, ob absentiam protunc in loco suo actorum castrensium 
capitaneatus laticzoyiensis, tali ingruente tumultu non valuerit 
praesentare) iterum atque iterum manifestatur et protestatur. Et in 
verificationem praemissorum praesentaverunt officio praesenti vulnera: 
et quidem generosus Stanislaus Podlecki, supramemoratus rothma- 
gister sacrae regiae majestatis, modernus protestans, vulnera duo, 
penes se continuata, in fistula -manus sinistrae, circa pugnum ab 
infra framea secta, jam subsanata, perlonga, item vulnus in tibia 
superiori pedis dextri, latum, rotundum, subsanatum, cuspide punc- 
tum. Nobilis Adamus Wysocki—manum dextram, circa juncturam 
brachialem cuspide in utramque partem trajeetam, atque cum per- 
pe.tnąi mutijatione—subsanatam; item in palma sinistra yulnus framea 
sectum, non adeo longum, subsanatum, tertium vulnus in tempore 
capitis sinistro framea sectum, longum et latum, quaravis subsana
tum. Nobilis Joaones Dcmbieki- yulnus in fistula paaqus dextrae, 
circa pugnum framea sectum, subsąńatum. Nobilis Stanislaus Woj
ciechowski— pectus sub mamilla dextra cuspide in utramque partem 
transverse trajectum, uecdum subsanatum. Nobilis Stanislaus Dija- 
kiewicz—yulnus in occipite, basta punctum, subsapatum. Nobilis 
Jacobus Kochański—vuluus super oculo dextro, item secundum in 
gesao sub eoc(em oculo dextro, tertium Yero -super aure sinistra— 
ęuąpide illptą, jam subsanata. Qua yulnera, sibi illata per kozakos 
in pęptesłatione ехрі-essos, ipsor,umque comphces, de nomine et 
cognomipe igpotos, ex instinctu generosi Pyrcha esse asscrueruut. 
dllaque taliter, ad affectationem protestantis, officium praesens vidi.t, 
idebite cpnspexit et coppotayit.

'Книга протоколом летичевскаго гродскаю суда, годъ 1704 - 
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Допросы, отобранные отъ козацкаго Погребискаго сотника, Гриць- 
ка Борисенко, въ которыхъ разсказано начало возстанія козацкаго въ 
Немировѣ и его окрестностяхъ. 1704. Августа 7.

Feria ąuinta, in crastinum festi Transfigurationis Christi Domi
ni, anno eodeni, 1704.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitaneatus lati- 
czoviensis, personaliter veniens generosus Stanislaus Podlecki, co- 
hortis leyioris armaturae sacrae regiae maiestatis rothmagister, obtu- 
lit officio praesenti et ad acticandum, inhaerendo protestationi suae 
contra generosum Pyrcha die hodierna, in actu conyenta, factae, 
porrexit tcrminationem Hryćko Borysenko, kozacii centurionie, since- 
re edictae yeritatis, ‘cum titulo et essentia tali: Dobrowolna confes- 
sata Hrjćka Borysenka, sotnika pohrebickiego, die 23 julii, w obo
zie kozackim pod Pawołoczą zeznana: primo ten zeznał, że za ordy- 
nansem swego pułkownika, Paleja, był zesłany do Niemirowa, żeby 
01exija zabił, sotnika niemirowskiego, co i uczynił; secundo tenże 
zeznał, że za brata tegoż Borysenka nieboszczyka 01exija zabito, 
którego nieboszczyk 01exij podczas buntów zabił i głowę jego nic- 
mirowskiemu panu oddał. Tertio tenże zeznał: po zabiciu 01exija 
zeszły się gromady: niemirowskie, kowalowskie i przyłuskie, nie pu
szczając z Niemirowa Borysenka do Palija. Quarto i to zeznał, że 
gdyby nie pan Pyrcha, nie byłoby żadnej ruiny nigdzie, bo on, z 
listami przyjechawszy króla jego mości do Niemirowa, któ/e z po
duszki dostawszy, pokazywał przedemną przy ludziach i powiedział: 
«że panowie Lubomirscy i Potoccy i Sieniawski przeciwko królowi 
bunty podnoszą,—o to i pod Sieniawą lachy stoją, którzy się na



was zbierają—idźcież, a jak możecie, tak rozpędzajcie i do króla 
naganiajcie». Skoro tak kozacy, jako i pospólstwo usłyszało, nie 
dali mi pokoju: «Явъ ходимо, такъ ходимо пидъ Сеняву, а то указъ 
королевсвій, щобысьмо ляхивъ розгонялы». Ja, hultajstwa nie mo
gąc spinić, pozwoliłem, żeby na zwiady pod Sieniawę poszli. Po
szedł Naliwajko z Kiernosowki i Iwan Assawuła, trzeciego dnia aż 
chorągiew i kotły prowadzą, którem zaraz do Paliia posłał. Quinto, 
uczuwszy o tem Szpak, i ją ł sobie hultajstwo zbierać, których ze
brawszy, siła porobił szkody ludziom i ruiny. Cujus affectationis 
officium praesens anuendo, praeinsertam terminationem ad acta sua 
suscepit et ingrossari demaudavit, post cujus ingrossationem, origi- 
nalem connotationem idem generosus offereus denuo ad se recepit, 
de qua recepta, officium praesens et cancellariam ejus quietavit, 
praesentibusque quietat.

Книга протоколовъ летичевскаго гродскаго суда, годъ 1704— 
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ССХЬІѴ.
Жалоба дворянина Ремигіяна Радошевскаго на дворянина Ѳеодора 

Ковнацкаго, управляющаго имѣніями княгини ѲеоФилы Любомирскоп, о 
томъ, что Ковнацкій не выполнилъ мыогихъ условііі контракта, ио кото 
рому онъ отдалъ Радошсвскоыу въ арендное владѣніе имѣніе Старый Кон- 
стантиновъ. Между прцчимъ Радошевскій понесъ убытки отъ того, что 
мѣщане Староконстантиновскіе, во время козацкого возстанія, подняли 
ложную тревогу и заставили Радошевскаго бѣжать. 1704. Сентября 12.

Feria sexta post festum Nativitatis beatissimae virginis Ma
ria} ргохіта, anno Domini 1704.

Ad oficium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, latico- 
yiensia personaliter veniens generosus Remigianus Radoszowski, suo 
et generosse Helense Strzałczanka, consortis suse, nomine, soleniter et 
cum summa querimonia protestatus est in et contra generosum Theodo- 
rum Kownacki, senenissimae Theophilae Ludovicae in Ostróg et 
Zasław ducissae, bonorum ejusdem, uti aliorum— tracjtus Stary Kon- 
stantinow, in palatinatu Yolhiniae, districtu Cremencensi existentium,



cecouomum, atquo ideo, quia ipse, mito sermn protestantibus, nomine 
serenisimae ducissae, trienali arendaŁorio, pro appraehcntione et te- 
nuta eiusdem tractus Stary Konstantinow, coutractu, summaque qua- 
tufół decem Milom florenorum polanicalium de manibns protestantium 
ad suafm dispositionem, tum reatiter, tum in retentis ipsorum per- 
cepta, Mn attentus justitise et sequitat.i, quod generosi protestantes, 
seeundum porrectum sibi' inrentarium, anno primo tendtse suse, per 
defectum arendatorise exactionis summam se concernentem non in to
to, secundb vero anno, quo insolens kozakorum grassabatur tumul- 
tus, ob bono\*um desolationem vix aliquid, aut fere nihil, tertio 
itidem non in plene perceperunt; et ex cnius non perceptione de 
reteirta sibi summa nihil fructificaverunt, qnodque in suis praeten- 
siouibus justissimis circa condessensionem de bonis appraehensis 
paeificandi erant, pacificati non sint, quod subditi et oppidani Stary 
Konstantinow, uti: Stephanus Malinecki civis, tum judeus, Łeiba dictus, 
ipsum generosum protestantem pravissimis vexando et in faciem in- 
stando verbis, dishonorarunt, quod nobilis Jacobus Laskowski, per 
generosum Kownacki, oeconomum, superimmissus, eundem gene
rosum protestantem yerbis, honorem nobilem tangentibus, confudit; 
quod subditi et oppidani Stary Konstantynów frumentorum ѵагіі 
grani et seminis, propriis aratris protestantium curatorum, fere ad 
semiquidgentas sexagenas, eqnis, pecoribus, pecudibusąue depayerant; 
quod infidelis Froim, judaeus Constahtinoyiensis cum uxore sua, non 
clauso celario, ubi etiam res erant illorum, dolium mellis certi, scili
cet multi furtui permiserunt, idque fere qhinquies fieri commoniserunt; 
quod generosi protestantes, eliberando ab exeisione per exerdtuffi 
regni, uti suspectos rebelles, oppidanos, cum summa adhibita cura, 
plurimas impeusas erogarunt; quod equum, yaloris centum impęrialium, 
generosus protestans, pro sola suorum opidanorum conservatione, instante 
rejgtri ёх-ercitu, diseorrendo, nec non alios plures equos, hic impretiatos, 
amisit; quod pro victtt et mensa tenutariorum nunc protestantium
Vićtudlia, prOuti: pisces, pro omni tempore............... assignatos, pi-
scatores, recalcittando, non apportabant; qnod jndei propinatores, jam 
calciilu perceptdrum circa condiescensionem annetatam summam, pro 
pehso (Yiilgariter Kadkowego) quinquaginta et quinque in specie imu 
periales restitituere retrdetaterunt et eo usqne protestantibus non



restituerunt; quod similiter comunitas oppidanorum Stary Konstanti- 
now, non modo residuitatem debiti a se census, verum etiam acoroo- 
datapi pro usu suo pecuniam, centum yidelicet florenos polotiicales, 
iisdem pfotestantibus non rediderunt; quod inventarium, porrectum in 
proyentuum perceptione, in elusionem protestantium non verificatum; 
quod, vetante eontractu, ne residentią aliqua commoda extrueretur 
et ob defectum residentise, eodem eontractu causante, per ireptionom 
iguis in vestibus pretiosis, carbasis, cera, cupro, stano, tapetibus, 
variisque supellectilibus omnibus in summum protestantes damni- 
ficati sunt; quod tune etiam omnia devorante igne, equus yaloris 
quadringentorura florenorum polonicalium de stabulo protestantium, 
nullo tuuc in civitate Stary Konstantinow preter ipsos oppidanos 
hospitante, in furtum cessit; quod oppidani Stary Konstantinow, idem 
cum rebellibus kozacis molientes, anno non pridem preterito, needum 
advenientibus aut apparentibus kozacis, ipsi per se in mutuo eon 
dictamine yersautes, summis sera nucte excitatis clamoribus per 
ciyitatem atque tumultu, ejaculando bombardas, sponte sua, fieto 
perciulo, ut generosos protestantes aliosque nobiles, protunc in 
ciyitate existentes, tali astu expellerent, prout defacto expulerunt 
et per devia in fngam abire fecerunt, ad amitendum tria paria vestium 
pretiosarum cum globulis aureis, adamantibus inornatis, aliaqne per- 
plurima, fere ad quatuor millia florenorum polonicalium, induxerunt, 
quodque plures alias yiolentias, damna et injurias generosi protestan
tes passi sint; ipse tam en yidelicet generosus Kownacki, jam post 
maturę trienalem expirationera, non ante, non ipso tempore expirationis 
tenutae protestantium, primo nobilem Laskowski, ptouti et ante 
saepissime varios superimmitere solebat, superimmisit, bona et obe- 
dientiam subditorum ademit, atque per eundem summo contemptu 
ipsam generosam protestantem affecit; post vero in elusionem tantam 
conduetis etiam generosis protestantibus non immodico sumptu alieno 
ex palatinatu conducentibus, pro formanda secum complanatione, vi- 
gore supia esprossorum pretensionum, amicis, non tantum complana- 
tionem non finivit, verum de bonis Stary Konstantinow, apprehensis 
vi et yiolenter, expulit, atque protestantes sic summopere injuriavit; 
pro quibus praemissis, aliisąue notandis, se jure acturos et ѵіпсііса- 
turos yelle, saka nibilominus protestationis bujus melioratione, iidem

s  a



generosi protestantes, ubi et cum quibus opus fuerit, iterum atque 
iterum manifestantur et protestantur.

Книга гродская, летичевская, поточная и записовая, 'іодъ 
1704—1706, № 5247; листъ 47.

ссхьѵ.
Инструкція, данная дворянами воеводства кіенскаго посламъ отнрав- 

ляемымъ къ гетману Мазепѣ съ изъяпленіем ь дружбы и согласіл. 1704. 
Сентября 16.

Рову тисеча семъсотъ четвертого, месеца октобра четверто- 
гонаддать дна.

На ураде кгродскомъ, въ месте его королевское милости, Ob- 
ручомъ, передомною, Михалемъ Сиигаевскимъ, намеснивомъ под- 
воеводства, реентомъ кгродскимъ енералу воеводства киевского н 
книгами нинешними, кгродскими енералу воеводства киевского, 
stanowszy oczewiście urodzony jego mość pan Mikołay Skipor, ho- 
rodniczy owrucki, dla wpisania do xiąg ninieyszych, grodzkich, 
kijowskich instructią woiewodztwa kijowskiego, we Włodzimirzu, na 
seymiku, z podpisem ręki własney jego mości pana marszałka koła 
rycerskiego woiewodztwa kijowskiego, ratione introcontentorum, ich 
mościom panom posłom daną, per oblatam podał, która instructia 
tak się w sobie ma: Instructia do jaśnie wielmożnego jego mości 
pana Jana Mazepy, hetmana woysk jego carskiego prześwietne* 
go weliczestwa zaporoskich, kawalera świętego apostoła Andrzeia, 
urodzonym ich mościom panom: Mikołaiowi Skiporowi, ho-
rodniczemu owruckiemu i Hazimirzowi Pruszyńskiemu, posłom 
woiewodztwa kijowskiego naszego, we Włodzimirzu, roku tysiąc 
siedmsetnego czwartego, die decima sexta septembris, przez nas 
obranym i uproszonym: primo ich mość panowie posłowie nasi, 
wielce mości panowie i bracia, imieniem całego woiewodstwa naszego 
należytą jaśnie wielmożnemu imć panu hetmanowi woysk zaporos
kich od nas wszystkich oddawszy yeneratią i zdrowia dobrego po
winszowawszy, życząc, żeby iak nayszczęśliwszych od pana Boga



w przedsięwzięciu swoim przeciwko nieprzyiacielowi wiary świętey ka- 
tolickiey jego mość z całym swoim zacnym i godnym rycerstwem 
doznawał successów. Secundo, maią to donieść ich mość panowie 
posłowie nasi jaśnie wielmożnemu jego mości panu hetmanowi za
poroskiemu, że woiewodstwo nasze kijowskie, naiaśuieyszego króla 
jego mości, pana naszego miłościwego, Augusta wtorego, jako przed- 
tym, tak i teraz maiąc za pana, wierne i nieodmienne poddaństwo 
krolowi jego mości dotrzymywać statecznie deklaruie. Tertio—ciż 
ich mość panowie posłowie maią upraszać jaśnie wielmożnego jego 
mości pana hetmana, żeby jego mość całemu swemu rycerstwu w 
dobrach woiewodztwa kijowskiego in genere wszystkich kazał wszelką 
nakazać skromność, wydawszy z cancellaryey swoiey ochronne uni- 
yersały. Quarto—po doznaney y, da Bog, bez wątpienia doświadzoney 
od jaśnie wielmożnego jego mości pana hetmana łasce i protekcyey, 
także i wszystkiego przezacnego jego rycerstwa przyiażni, maią 
wszelką od woiewodztwa naszego życzliwą nazawsze deklarować 
propensią. Quinto— inne wszystkie woiewodztwa naszego desideria ich 
mościów panów posłów staraniu у rozsądkowi zlecamy, a tę instructią 
jego mości panu marszałkowi woiewodstwa naszego, dla większey 
wagi i pewności, podpisać zleciliśmy. Działo się ut supra. U tey in- 
structiey podpis ręki jego mości pana marszałka temi słowy: Maciey 
Stefan Skuratowski, horodniczy kijowski, pisarz grodski żytomirski, 
marszałek koła rycerskiego woiewodstwa kijowskiego. Котораяжъ 
то инструкция, за цодавемъ и дрозбою вышъ менованое особы 
а за моимъ урадовымъ принятъѳмъ, до книгь нинешънихъ естъ 
въпи' ана-

Книга кгевская, гродская, записовая, поточная и декретовая, 
Xе 24, за годъ 1703 -'1704; листъ 187.



Жалоба дворянина Ивана Рудавскаго на д юрянина Альберта Фе- 
литынскаго о томъ, что Филмтынскіп ложно обвинилъ нѣкоторыхъ 
жителей управляемаго Рудавскимъ мѣстечка Копайгрода въ участіи 
въ козацкомъ движенш и въ нападеніи во время его на село Берлинцы, 
управляемое Фелнтынскимъ 1704. Ноября 14.

Feria sexta post festum sancti Martini pontificis; ргохіта, 
anno Domini millesimo septingentesimo ąuarto.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, laty- 
czoviensia, personaliter yeniens generosus Joannes Rudavski, magni- 
fici Martini Vybranovski, vexilliferi palatinatus Podoliae, bonorum 
oppidi Kopajgród aliorumąue eo spectantium possessoris, bonorum 
eorundem administrator, ex quo rescivit de quadam protestatione, 
per nobilem Albertum Felityński, bonorum yillarum: Berlińce et 
Olczydajów, possessionis generosorum Stanislai et Antonii Szydłow
skich, fratrum inter se germauorum, administratorem, coram actis 
regni contra famatos: Semenum Sutorem, Kozakum, oppidi Kopaj
gród adyocati generum, Georgium Łantvojt, Sydor, Vasyl, Petri Ko- 
łomyjec fibum, et Molcndinatorem, oppid.mos Kopaygrodenses, ac si 
praedicti subditi, oppidani Kopaygrodenses, tam ante rebellionem, 
in rebellione, quam et nunc, post sopitam insolentaiu subditorum re
bellionem, equos de villa Berlińce certos abstulissent, aliasque vio- 
lentias, dam na et iujunas, in protestationibus illonim specificata, 
intulisseot, facta. Ex nunc, nomine magnifici principalis sui, subdi- 
toiumąue totius communitatis oppidi Kopaygród, de i oj usta coram 
actis regni, in sua protestatioue specificata, impetitione, ac de justa



honoris, pro imposita impostura, ubi opus fuerit, recuperatione, ite
rum atque iterum manifestatur, protestaturque et reprotestatur.

Книга протоколом леттевскаю гродскаго гуда, № 524:7, 
годъ 1704—‘1706; листъ 50 на оборотѣ.

ССХЬѴІІ .

Жалоба дворянки Екатерины Деренговской на дворянъ; Мартына 
Чарнецкаго, Самуила Домбровскаго и Шимановскихъ о томъ, что они, 
набравши козаковъ, напали на ее дворъ въ сеіѣ Васьковцлхъ, оірабили 
его и сожгли, а ее самую истязали. 1704. Ноября 4.

Roku tysiąc siedmset czwartego, miesiąca nowembra czwar
tego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuc- 
k;m. przedemną, Adamem Niemirowskim, namiesnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi perso
naliter comparens urodzona imć pani Katharzyna Słupskiego, uro
dzonego niegdy jego mości pana "Władysława Deręgowskiego m ał
żonka, pozostała wdowa, quam primum acta praesentia po tak cięż- 
k'"m a nieznośnym wiązaniu i niewoli kozackiej adire mogła, tak 
zaraz solcnnissime, z wielkim żalem swoim, na przeciwko urodzo
nym ich mościom panom: Marcinowi Czarneckiemu, dzierżawcy mias
ta Zasławia, także panu Samuelowi Dąbrowskiemu i panom: Szyma
nowskiemu i Szymanowskiej, jakiegożkolwiek imienia, czasn prawa 
na terminie specifikowanym, świadczy i protestuie się. Iż jego mość 
obwiniony, pan Czarnecki, będąc tenutorem dóbr miasta Zasławia i 
upatruiąc sobie iakoweści niechęci i zamieszania w blizkim sąsiedz
twie z protestującą jej mością, chcąc sobie do tejże dzierżawy zas- 
ławskiej przywłaszczyć dobra wieś Waśkowce, zastawne protestantis, 
one cale zruinować umyślił, namówiwszy się z obwinionemi ich 
mość pany wyszpomienionemi: Dąbrowskim, i Szymanowskiemi mał
żonkami, zaciągnąwszy kozactwa, do dóbr Waśkowiec, na dwór i 
rezydeutią jej mości źałuiącej się nasłali, z któremi to kozakami i



obwiniona Szymanowska przyiecbawszy, informuiąc i przykazuiąc 
tymże kozactwu, aby protestuiącą jej mość wiązali—i związano, do wsi 
Kondratki, majętności obwinionej pani Szymanowskiej (odprowadzili), 
gdzie ciż nasłani kozacy, z informacij pana Czarneckiego,-pełniąc obwi
nionej, paniej Szymanowskiej, mandata, protestuiącą jej mość, na 
dwór napadszy, z izby wywlekszy, na starość okrutnie opak ręce 
zawiązawszy, obuchami bili, kolanami w plecy tłukli, zbitą i stłuczo
ną na woz wrzucili i, na wozie leżącej, w skaplerzu czerwonych 
złot) ch sto, talerow bitych trzydzieście z szyie zerwawszy, do siebie 
wzięli, w domu rabowali, fanty, suknie pozabierali i tak wicie szko
dy w gospodarstwie nieznośnej narobili, które czerwone złote i ta- 
lery bite ciż kozacy obwinionej jej mości paniej Szymanowskiej odda 
li, za które taż obwiniona w majętności swojej, Kondratce, tychże 
kozaków traktowała; jej mość tedy protestuiącą, widząc niebezpiecz- 
ność zdrowia swego, już pofolgowana trochę w więzieniu, do sipstry 
swojej zaledwie się uprosiwszy, to jest do imć paniej Hajkiewiczo- 
wej, o mil dwie zawlekła się; która to imć pani Hajkiewiczowa, 
widząc ciężką krzywdę i oppressią siostry swoiej, posłała protes 
tuiącą, uska.rżaiąc się na kozaków wyszpomieniouych, do jaśnie wiel
możnego jego mości pana Mazepy, hetmana wojsk kozackich, gdzie 
jej mość protestująca, przybywszy do jego mości pana hetmana, 
krzywdę swoią opowiedziawszy, sprawiedliwość z kozaków otrzymała; 
i ciż praesentes jego mości panu hetmauowi powiedzieli: «żeśmy co
kolwiek pobrali, tośmy wszystko pani Szymanowskiej pooddawali, 
która była przy tymże rabunku z nami i my nasłani byli z infor- 
maciej jego mości pana Czarneckiego, dzierżawcy Zasławskiego». Bez 
bytności tedy protestującej jej mości obwiniony jego mość pan 
Dąbrowski, mieszkając w tejże wsi Waśkowcach, zrabowawszy do 
ostatka, parobkowi swemu Iwanowi, który to był na urzędzie prae- 
sentowany, dwór palić kazał, który, się zbraniaiąc, nie chciał; lecz 
córka obwinionego, panna Zuzanna, wziowszy ognia, podpaliła i dwór 
ze wszystką ruchomością i dobytkiem spaliła, w popioł i w iedyne 
perzyne obróciła; jej mość zaś protestans, powróciwszy i nic nie 
zastawszy w majętności swej, będąc ciężko zrujnowana i spalona, 
do tego i życia nie pewna przez przechwałki obwinionego, jego 
mości pana Czarneckiego i pana Dąbrowskiego, jako i panów Szy-



manowslrich małżonków, łzami się oblać musiała i tak ciężkich, 
tak  sama jej mość protestująca, jako i poddani jej mości, przez 
kradzież od pana Dąbrowskiego, krzywdy i szkody ponosić muszą*
0 czym atestacia, tak jego mości pana Michała Ciołka i Jana Ro
kickiego, ręką ich mościów podpisana, także atestacia całej groma
dy waśkowieckiej i protopopy zasławskiego szerzej w sobie świadczy.
1 na dowód tego wszystkiego taż jej mość protestuiąca tuż, na 
urzędzie, wyszpomienionego Iwana, winowajcę, presentowała i nazad 
go do siebie odebrała. O co wszystko, uti praemissum est, moderna 
protestans przeciwko tymże ich mościom obwinionym, wyszpomie 
nionym, iterum iterumąue świadczy i protestuie się, ofiaruiąc się o 
to wszystko prawnie czynić Die zaniechać, zostawiwszy sobie salvam 
actionem vel per citationes meliorationem, o przyięcie teraźniejszej 
taż jej mość protestans mnie, urzędu, prosiła, co i otrzymała; imie
niem jej mości paniej Deręgowskiej, pisać nie umiejącej, na tej pro
testaciej podpisuię się Józepli Matheusz Radochowski m p.

Книга гродская, луцкая, поточная, № 2586, годъ 17Ó4; 
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т.ыоба оть имени мѣщанина мѣстсчки Бараиовки, еврея Аврама 
Косого, на мѣщанъ мѣстечка Смордырева о томъ, что они напади на 
него въ то время, когда опт. бѣжалъ изъ Барановки въ Смордыревъ, убѣ- 
гая отъ козаковъ гетмана Мазепы, расположившихся лагеремъ въ окре— 
сноетяхъ Любара, и ограбили его совершенно. 1704. Ноября 12.

Roku tysiąc siedmsethego czwartego, miesiąca nowembris dwu
nastego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości łuckim, 
przedemną, Adamem Niemirowskim, namiestnikiem burgrabstwa 
zamku łuckiego i xięgami niniejszemi, grodzkiemi, łuckiemi, stanow- 
szy oczewiście urodzony jego mość pan Kazimierz Ielecki, plenipotent 
jaśnie wielmożnego jego mości pana Franciszka Lubomirskiego, puł- 
kownika wojsk cudzoziemskich jego królewskiej mości,, nomine tegoż



jego mości pana pułkownika, jako też imieniem jego mości pana 
Józepha Suchodolskiego, gubernatora miasta Połonnego nowego, dóbr 
dziedzicznych tegoż jego mości pana Lubomirskiego, także imieniem 
niewiernego Abrahama Eosego, mieszczanina i arendarza z miastecz
ka Baranówki, itidem dziedzicznych dóbr tegoż jego mości, sollenni- 
tcr świadczył i protestował się naprzeciwko przewielebnej w Bogu 
jej mości pannie Annie Gołyńskiej, хіепі conwentu jarosławskiego i 
całemu konwentowi tegoż klasztoru panieńskiego jarosławskiego, 
dóbr miasteczka Smordyrowa, quocunque juris titulo possessorom, 
także urodzonemu jego mości panu Gabrielowi Mieżwióskiemu, na 
ten czas dzierżawnemu possessorowi tychże dóbr Sm orderowa i ro
boczym: Miśkowi Sołamasze, Chwedorowi Chomiczowi z synem 
jego, Miśkowi Bobrykowi i innym, in ulteriori juris tractu specifican- 
dos, mieszczanom i poddanym tegoż miasteczka Sraorderowa, samym- 
że ich mościom obźałowanym po imionach i przezwiskach lepiej wia 
domym, w ten sposób i o to: iż pomienieni mieszczanie Smorde- 
rowscy, wyżej wyrażeni princypales, przybrawszy do siebie ad- 
hacrentiam z tegoż miasteczka, nie maiąc od tych że panów 
swoich należytego powściągnienia, w roku teraźniejszym, tysią
cznym siedmsetnym czwartym, dnia trzynastego septembra, pod
czas idącego wojska od najjaśniejszego Cara jego mości mos
kiewskiego na sukurs najjaśniejszemu królowi jego mości Augustowi 
wtóremu, gdzie natenczas, zbliżywszy się pod Lubar, jaśnie wiel
możny jego mość pan Mazepa, hetman wojsk zaporoskich, i tamże 
pod Lubarem przez niedziel kilka z wojskami swemi stał, nie czy
niąc z tymże wojskiem swoim żadnego uciemiężenia i krzywdy w 
tamejszych krajach, i owszem załogi po miastach i wsiach dawał; 
a gdy niewierny Abram Kosy, mieszczanin i arędarz Baranowski, 
roku, miesiąca i dnia wyszmianowanycli, obawiaiąc się tantisper 
tegoż wojska kozackiego przechodzącego i sto ącego, zabrawszy sub- 
stancią swoią, którą tylko miał, z pomienionego miasteczka Bara
nówki do miasteczka Smorderowa, dobr obźałowanych, dla schro
nienia się przed tymiż kozakami z tąż substancią swoią wywiózł 
się, gdzie miasto schronienia się w tymże mieście, pomienieni pod
dani i mieszczanie smorderowscy, tychże ich mościów obźałowanych w 
same pierwospy, udawszy się za kozaków, mieniąc się z tegoż za*



poroskiego wojska, na gospodę tegoż żyda, gdzie natencżas złożenie 
miał, napadli et, hostili modo aggresi, tam skrzynie porozbijawszy, 
co tylko w tejże skrzynie zastali, jako to: pieniądze, suknie, korale, 
perły i inne fanty, srebra, złota, wszystko do szczentu pozabierali i, 
samego zbiwszy, stłukszy i skaleczywszy, semivivum odeszli; których 
zabranych rzeczy regestr należycie produkowany będzie, przez co sobie 
tenże arendarz być mieni szkody ad minimum na tysięcy trzy. A po
tym, gdy tenże arendarz w niedziel cztery niektóre rzeczy, to iest korale 
swoie, u tychże wyszspecifikowanych mieszczan i poddanych smorde- 
rowskich, w mieście Połonn^m na targu przedawaiących, poznał i, po
znawszy, ludźmi, tak mieszczauy połońskiemi, jako i zamkiem nowomie- 
якіш połońskim i innemi ludźmi godnemi, tamże oświadczywszy, iechał 
dla satisfakciej sobie z obwinionych sprawiedliwości do wyszmianowane- 
go urodzonego jego mości pana Mierzwińskiego, ad praesens dzierżawcy 
smorderowskiego, w tym nie tylko żeby miał sprawiedliwości jako z zło
czyńców otrzymać w swojej tak znacznej szkodzie i krzywdzie, ale jeszcze 
tenże jego mość pan dzierżawca, na samego ukrzywdzonego arendarza 
zdrowie i życie obiecując, groził się, jako i więcej miał złości, onego 
nieżywić, przez co ich mość specificati, ratione non continentise ludzi 
swoich, prawo pospolite i pokoj sąsiedzki zruszyli, winy w nim za
warte i do jakiej osoby zciągać się będą, zawzięli i zaciągnęli, a pro
testantis principałów do szkód nie małych przywiedli i do dalszych 
przywodzą; o co wszystko, uti praemissum, iterum atąue iterum pro- 
testowawszy się, deklaruie pomieniony comparens, tychże pryncypa- 
łów swoich jure acturos, zostawiwszy salvam, komu będzie trzeba, 
melioratiorem, si opus fuerit. Eazimierz Telecki. E t incontinenti 
stanowszy oczewiście woźny generał wojewodzwa wołyńskiego i innych, 
szlachetny Joachim Fedorowicz, który in vim suae ѵегае ac fidelis 
relationis, pałam, publice, iibere ac per expressum recognovit: iż on, ad 
affectationem et juridicam reąuisitionem urodzonego jego mości pana 
Józepha Suchodolskiego, gubernatora połońskiego, także niewiernego 
Abrahama Eosego, arendarza z miasteczka Baranówki, maiąc przy 
sobie stronę szlachtę, ludzi wiary godnych, urodzonych ich mościów: 
Jana Wierzbickiego i Michała Domańskiego, był roku teraźniejszego, 
tysiąc siedmset czwartego, dnia piątego novembris w miasteczku 
Smorderowie i w zameczku tamejszym, u jego mości pana Gabriela



Mierzwińskiego, dzierżawcy natenczas będącego, i pomienionych: Miską 
Sa tama che, Fedora Obomiakę z synem jego, Miska Bobryka i innych, 
czasu prawa specifikowanycb, w winach prawnych do rosprawy praw
nej aresztował i przyparęczył, który arest jego mość :pan dzierżaw
ca, Ьепеѵоіе przylawszy, deklarował pomienionych winowejców .do 
rozprawy prawnej dotrzymać i onych przed sąd stawić, w czym się 
woźny szlachtą, przy sobie będącą, oświadczywszy, ztamtąd od
jechał i o tym tę swoią relatię przedemną, urzędem, czyni i zezna- 
wa, prosząc id totum actis oonnotari, co i otrzymał Joachim Fedo
rowicz, woźny województwa wołyńskiego.

Книга гродская, луцкая, паточная, Л2 2586, годъ 1704; 
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Жалоб» отъ имени Ж и т о м и р е  ка г о  ловчего, Веитурія—Стшпедака 
Ганскагѵ ива дрогицкаго стальника, Як; о ил Ледуховскаго, о томъ, что., 
когда ©ба она провожали, н р о к о д и в ш а г о  черезъ Острогъ, мцргородскага 
козаикіого полковника, то Ледуховскій, безъ всякой причины, бшъ и 
©скорблял> Ганскаго, а потомъ, иапавъ на него со слугами, изрубилъ 
его саблею. 1704. Ноября 13.

Boku tysiąc Siedmset czwartego, miesiąca novembris trzynas
tego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej moźei łuc
kim, przedemną. Adamem Antonim Niemirowskim, namiesnikiem 
burgrabstwa zamku łuckiega i cięgami niriejszemi, grodzkiemi, łqe- 
feiemi, comparens personaliter urodzony pan Mikołaj Korzeniowski, 
sługa wielmożnego jego mości pana Wenturego Stanisława uai Hań
sku Hańskiego, łowczego żytomirskiego, laetaliter dotąd Jpszeze 
przez niesłuszne zacięcie i poranienie niżej wyrażonego obwinionego 
choruiącego, nomine et speciali comisso- tegoż pana swego, ąuam 
primnm acta praeseutia adire potuit, tak zaraz solenniter et magno 
cum doloire naprzeciwko urodzonemu jego mości panu Jakubowi



Leduchowskiemu, stolnikowi drngickiemu^ uczynku niżej wyrażonego 
pryncypalowi, tudzież szlachetnemu Wojciechowi Kurowskiemu, pier- 
szemu korapryncypałowi et manuexekutorowi, Janowi Koźmińskie
mu, Michałowi Rudnickiemu, Janowi Worąkowskiemu i innym do 
kilkunastu osób, sługom i czeladzi pomienionego jego mości pana 
stolnika drogickiego, samemu jego mości lepiej de nominibus et cog- 
nominibus wiadomym i świadomym (którzy, lubo hoc loco non ex- 
primuntur, pro expressis tamen et speeificatis censeri debent) uczyn
ku niżej, wyrażonego actis comprincipałom et mandatorum pana swe
go exekutorom, świadczył i protestował się w ten niżej opisany 
sposób i o to: iż jego mość obwiniony, nic nie respektując na prawo 
Boskie i pospolite, pokoj sąsiedzki, także ludzi postronnych wojsk, 
nulla habita ratione do jego mości pana łowczego żytomirskiego, 
wraz z jego mością obwinionym wojska zaporoskie, przez miasto Ostróg, 
dla całości ubogich ludzi, mieszczan tamecznych, ne aliąuod pa- 
tiantur detrimentum w ubuztwie swoim, anno nunc currenti, mille
simo septingentesimo ąuarto, die Yigesima prima octobris przecho
dzące, już za miasto nowe Ostróg, w pole, na trakt zasławski, 
tak przez pomienionego jego mości obwinionego, jako et moderni 
protestantis pana, przeprowodzone, gdzie jego mość pan pułkownik 
Mirhorodzki, powracaiąc z usługi jego królewskiej mości, z woj
skiem swoim przechodząc bez pomienione miasto Ostróg, nie chcąc 
do dzerżawy pana moderni protestantis, do zamku, wstompić, tam
że na tym trakcie miodu sobie dać kazał; czyniąc tedy dość affec- 
taciej jego mości pana pnłkownika, pan protestantis miodu z miasta 
przynieść jako najprędzej rozkazał i tam, przy podziękowaniu za 
wszelką modestią wojska, z tymże jego mością panem pułkowni
kiem, sędzio wojskowym, strażnikiem, obozuym i całym wojskiem, 
czekaiącym na przejście przez mosty tak taboru jako i armat, ochot
ny być musiał; przy której ochocie, przy bytności jego mości obwi
nionego, tenże pan pułkownik in discursu pytał się moderni prote
stantis pana: <na czyjejby to połowie był most ten długi?> jego 
mość pan łowczy żytomirski, protestantis pan, odpowiedział: «że na 
połowie, w dzierżawie jego mości pana stolnika drohickiego będącej». 
Jego mość obwiniony, jako prętko to usłyszawszy, tak zaraz, bez 
dania żadnej najmniejszej okaziej, insperacie do jego mości pana



łowczego żytomirskiego, moderni protestantis pana, z submisią ąuasi 
przystompiwszy, in praesentia tegoż pana pułkownika i wojska za- 
dnieprskiego, tak dalece impreyit colafum, że się aż krwią oblać mu
siał, które oblanie krwie po kuntuszu pana pułkownika tegoż woj
ska znaczne być musiało; po którym uderzeniu, protestantis moder
ni pana za czyprynę porwawszy, wołał na Kurowskiego, sługę 
swego, jego mość obwiniony: «rąbaj taki owaki matki synu, bo cie 
sztychem pchnę, albo cię żywić nie będę!» Co gdy usłyszał tenże 
Kurowski mandatum pana swego, zaraz do szable porwawszy się, 
chcąc nieżywić protestantis moderni pana, z tyłu inermem prawie 
rąbać chciał i pewnieby nieżywił, ile już w ręku jego mości ob
winionego będącego, gdyby nie tenże jego mość pan pułkownik 
onego sam przytrzymał, z którego rąk tenże Kurowski po pod pa
chę wyrwawszy się, za czuprynę z tyłu jego mości pana łowczego 
żytomirskiego porwawszy, z panem swym pewnieby protestantis pa
na, nic na siebie złego nie spodziewaiącego się, ile spiłego i niew- 
czasem zmorzonego człowieka, nieżywili, gdyby nie dmna providen- 
tia, a nie łaska jego mości pana pułkownika, który, widząc sum- 
mam oppressionem et laesionem honoris jego mości pana łowczego, 
pana moderni protestantis, iednemu panu Bogu duszę winnego, ten
że pan pułkownik nie obrónił i obwinionych nie poodpychał, z inne- 
ini swemi, natenczas przytomnemi, wyżej wyrażonemi. Nad to, gdy 
tenże pan pułkownik, post altum memoratum, temuż jego mości pa
nu Leduchowskiemu, stolnikowi drohickiemu, mówił: «że nieszłusz- 
nie człowieka, nic sobie niewinnego, contemptem nakarmił, niechże 
będzie tam i pokuta, gdzie się popełnił grzech»; a w tym razie mó
wi haec formalia: «рапе sudia! pyj do pana Leduchowskoho, ne- 
chaj piet do, pana Haóskoho, i neehaj pereprosiatsia». Jego mość 
obwiniony, his non contentus, jak prętko odebrał z rąk tegoż pana 
sędziego kusz z miodem, panu, mówiącemu z jego mością panem 
pułkownikiem o terminach wojskowych, zalał oczy; potym secun 
dario tenże pan pułkownik, uraziwszy się, patrząc na takowe nie" 
słuszne i bezprawne postempki jego mości obwinionego, iternin 
perswadował: «że co czynisz imć panie Beduchowski, zle i niesłusz
nie, otuż ia piie do ciebie, przynajmniei ode mnie przyiowszy, pij 
do pana Hańskiego» i ten drugi kusz z miodem, skoro z rąk jego



mości pana pułkownika odebrał, natychmiast iterato temuż jego 
mości panu łowczemu, moderni protestantis panu, ' zalał oczy, po 
którym zalaniu wtórnym oczów, wsiadszy na koń do zamku, połowy 
dzierżawy swojej, przybiegszy, armować się (grożąc zabiciem jego 
mości panu łowczemu żytomirskiemu, protestantis panu, jako ludzie 
rożni aęserunt) począł i sługom swym, aby z iego mością obwinio
nym przeciwko protestantis panu iecbali, surowie przykazał; tandem 
tenże jego mość obwiniony cum suis complicibus, z miasta starego, 
czyli z zamku na nowe miasto przyjechawszy, i tam umyślnie, chcąc 
nieźywić moderni protestantis pana, dotąd, zasiadszy, czyhał, do
kąd jego mość pan łowczy, pan protestantis, który też wojsko da
lej przeprowodzał, z wyrostkiem tylko i sługą swym, de cognomine 
Nosalskim, bardzo piano nie powrócił się; a gdy tenże jego mość 
obwiniony, widząc nazad już powracaiącego jego mości pana łow
czego żytomirskiego, lepiej sobie z tymże panem połkownikiem pod
pitego, na koniu iadący drzymaiącego, do bramy nowego miasta 
Ostroga zbliżającego się, tenże imć pan obwiniony, do pana protes
tantis przyskoczywszy, zawołał: «zsiadaj z konia!» gdy zaś pan pro
testantis, formalia te usłyszawszy, pierwej z konia zsiadszy, odrzu
ciwszy ordynkę od boku, spodziewaiąc się, że prętko sługa imci 
pana łowczego, protestantis moderni pana, de cognomine Nosalski, 
doda szable, jego mość obwiniony, nie czekaiąc poki dodadzą 
szable, zaraz z dobyto szablo do jego mości pana łowczego ży
tomirskiego przyskoczywszy, rombać chciał; którego widząc za
wziętość pan protestantis, uti inermis, pod szable jego mości obwi
nionego podpadszy, z rąk wydarł, a potym, po wydarciu szabli, 
tenże jego mość, submissią quasi w swoim przedsięwzięciu okazaw
szy, do pana protestantis przystompiwszy, haec formalia mówił: 
«oddaj mi mospanie łowczy szable, dajmy sobie pokój, zgódźmy się, 
a nam co potym*. I tak jego mość pan łowczy, słysząc tak jego 
mości obwinionego wielką submissią i obowiązek przysięgi, rozumieiąc, 
że sczyrym mówił sercem, też szable jego mości obwinionemu sam 
w pochwy włożył, które jak prętko pan moderni protestantis w 
pochwy włożył, tak zaraz jego mość obwiniony, nazad jakoby w 
dobry sposób odszedszy, do szable znowu porwawszy się, mówił: 
«a tuś mi, teraz że ze mną!» Potym, gdy pan protestantis, jako iner-



mis protunc, pytał się jego mości obwinionego: «сот pi winien, 
dajmy pokój, poczekaj niech mi przynamniej dadzą szabli, po kawa
lerska ze mną» obowiązując parolem, mówił, jego mość obwiniony*: 
nic na to nie respektuiąc, zaraz do protestantis pana z goło sko
czywszy szablo, tamże да. tym miejscu niężywić chciał i pewnieby 
nieżywi!, gdyby nie prowidencia Bożka, a nie przymknoł się do 
szabli sługi swego Nosalskiego, a jego mość obwiniony, iak prędko 
ujrzał, że u sługi swego, przy boku będącego, dobywa szable, tak 
zaraz z, tyłu w głowę, nie respektuiąc na prawo Bozkie i pospolite, 
z naruszeniem kości, zdradziecko cioł i potym, jak prętko od boku 
sługi swego dobył szable, tak zaraz niemiłosierdnie razy kilka na 
jego mości p na łowczego, moderni protestantis pana, zdrowie sal- 
wuiąęego, przycioł, a potym, pod szable podchwyciwszy się, sam za 
szable protestantis panu porwawszy, na sług swych zawołał: «wykrę
cajcie mu szablę!» którzy jak prętko przyskoczyli, tak zaraz wydzie
rać tak dalece poczęli, że aż krzyż u tejże szable ułomali i tam 
niemiłosierdnie rękę lewą, między wielkim palcem i drugim przy nim 
małym, Z przerznieńciem żyły, naruszeniem kości poderżnęli, na 
którą rękę, kiedy nie na wszystko, to przynejmniej in parte, kaleką 
być musi, a gdy po uczynku wyrażonym pan protestantis, już zra
niony i skaleczony, krwio oblany, do domu niewiernego Izraila, mie- 
sczanina nowego miasta Ostroga, przyprowadzony, czekał dokąd nie 
przyjdzie dla opatrzenia сегціік, jego mość obwiniony, przepomniaw- 
szy bujażni Bożej i prawa pospolitego, tamże przyszedszy, miodu sobie 
dać kazawszy, do рада protestantis, krwią uszłego, pił i pić przymuszał 
i dp zgody, aby się koniecznie zgodził, przy nie walał, mówiąc: «kiedy się 
ze mną nie zpodzisz, to albo ciebie albo mnie czarci wezmą; trafię ja do 
ciebie i do Brodowa i tam ci spać Die dam, kiedy się ze mną nie zgodisz». 
Tamże nadto, w tymże domie, przed różnemi ludźmi, mieszczanami 
tamejszemi, chwaląc się tym uczynkiem i bezbożnym postępkiem, na zdro
wie. jeszcze i życie pana protestantis dyffidował et hucusque diffidować 
nie przestaie; przez który takowy swoj bezbożny i bezprawny postem- 
piek, jego mość obwiniony prawo pospolite, pro ąualitate facti et 
ezcessus, na siebie zawziął i zaciągnął, do ujmy zdrowia i szkód 
niemałych moderni protestantis pana przywiódł; de quibus praemis- 
sis, tam paenis et damnis ezinde subsequentibus, idem comparens,



nomine tegoż pana swego, przeciwko jego mości obwinionemu, słu
gom, czeladzi jego mości, praecipue: Gurowskiemu, ezecutori et ma- 
nucooperatori, iterum iterumąue protestatur, salva manente meliora- 
tione jego mości panu łowczemu żytomierskiemu, panu swemu, za 
przyjściem, da Bóg, pierwszego zdrowia, reservata et praecustodita. 
E t incontinenti, stanowszy oczewiście woźny generał województwa 
wołyńskiego i inny cli, szlachetny Stephan Lewicki, w moc prawdzi
wej, wiernej i skutecznej relaciej swoiej, jawnie i dobrowolnie zeznał: 
iż on, roku teraźniejszego, tysiąc siedmset czwartego, dnia dwudzie-, 
stego czwartego miesiąca octobra, ad affectationem juridicamąue reąui- 
sitionem wielmożnego jego mośoi рапа Wenturego Stanisława na 
Hańsku Hańskiego, łowczego żytomirskiego, maiąc przy sobie stronę 
szlachtę, urodzonych ich mościów panów: Kazimierza Swirskiego i 
Jakuba Puciatę, majoris ac eyidentioris causa testimonii sibi adhibi- 
tos, był w dobrach wsi Brodowie, majętności jego mości pana łow
czego żytomirskiego, reąuirentis moderni, gdzie będąc z toż stroną 
szlachtą, widział i urzędownie oglądał: pierwszy raz, z tyłu w głowę 
cięty, z naruszeniem kości i przecięciem kuntusza; twarz opuchłą, 
siną; oko z prawej strony krwio zaciekłe; rękę lewą srodze poderżnięto, 
z przecieńciem żył i naruszeniem kości między palcami wielkim i ma
łym, na którą rękę podobno kaliką być musi, suknie pokrwawione; 
nadto widział tegoż jego mości pana łowczego, dla zadania pomie- 
nionych razów, letaliter choruiącego, które rany i razy, nie bez 
jego mości pana Jakuba Leduchowskiego, stolnika drogickiego, i słu
gi jego mości, Kurowskiego, są zadane—od protestantis pana i róż
nych ludzi, tam natenczas będących, słyszał; co on woźny, widziaw- 
szy i słyszą wszy, szlachtą, sobie przytomną, oświadczywszy się, od
jechał; tenże woźny zeznał: iż on, roku i miesiąca a dnia dwudzie
stego piątego, wyżej w obductiej wyrażonych, ad affectationem juri
dicamąue reąuisitionem tegoż jego mości рапа łowczego żytomirskiego, 
z tąż stroną szlachtą, był w zamku ostrogskim, na połowie jaśnie 
wielmożnego imci pana wojewody ruskiego, ad praesens w posessiej 
arędownej tegoż jego mości pana Ledoehowskiego, stolnika drogickie
go, będącej, gdzie będąc, szlachetnych: Wojciecha Kurowskiego, pryn- 
cypała pierwszego et manuexecutora, Jana Koźmińskiego, Michała 
Budnickiego, Jana Worąkowskiego, uti inpossessionatos, sług i



czelad  ̂ jęge ę < ń  pąną Що|фрѵ5кіе?Йі регулек piżej ^yrąr 
żony pełniących, kożdego z osobny W tysiąpp grzywien polski,eh 
u ^mienionego jego mo ĉj pauą J^ ib ^  jLądpchwskipgo, stolpiT 
ka ^flgickięg0? щр(Цре ąfe^ztpw^ł i przypflfęczył; Jctóry areszt 
tepż,e jego ufffść pap stolnik drpgijcki, benP*9le prżyiąwszy f 
(І0 fpsprpwy prąyynej ^ptyzympć deklarował; który woźpy, sły- 
szp\yszy? афсЬЦ ôhi,e pr^ytopmą, wyżpj wyrążppą, oświądczysyr 
щ  Sjg, Zjfcaiptą̂  itideip ędiephął i o tym tę s\yoią prawdziwą, prze 
dempą, urzędom, tak obduętipj rąp in razów, jako i wyszwsppmniapego 
ąrpażtn ppzynił i zpzppł rp|ppi|; o Iftóryph, tak moderpps copipo- 
rpn? prpteętąpiej, jakp i ywźpy relacjej yyszpftmięnionyęh, pmię, urzę
d u  o przyjęcie prosili, co i otrzymali. Mikołaj Korzeniowski, swp- 
іщ i yoznągo zeznąwaiącęgOi p̂ sąó pip utpipiąppgp, podpispip isję 
(aipępjeipi).

Knuią \рос)ская, луцр$я, помщцрщ № £$86; %одъ 17 Оф:,
ацсщъ 64$.

С C L .

Позову треруюнцй въ гр04скій луцкій судъ жртомирскаго хорун— 
жіу, Ивана Шубича-Жолкевсрго, вслѣдстріе жалобы на него дворянина 
Якова Ледуховскаго ąa разныя о.брды, въ чрелф крторыхъ Ледуховскій 
указываетъ на то обстоятельство, что Жолкевскій отказался уплотить 
острожскимъ купцамъ 800 злотыхъ, взятыхъ у нихъ Палѣемъ, и, но за- 
пйскЬ послѣдняго, долженствовавшихъ быть унлоченньши купцамъ Жол- 
кевекямъ. 170Л. Декабря 20.

^Jhąnązy pa Miączynie, Madejowie i Połajewie Miączyński, 
podskarbi podwprny koronny, łucki, krzepickj, łosiebi etc. starosta, 
p^łkowpjk Wojsk jego królewskiej mości. Wielmożnemu jego mości 
pąnp jknpwi SzphipzrtŹułkiewskiemn, chorążemu żytom irskiemu, po
zwanemu Р Щ9by i dóbr wąszpioifci geperąUter wszystkich, Jeżą
cych, ruchomych > Sfumm płenjg^pyęb, zwierzchnością jego króleyr- 
Skipj да°&і, a władzą urzędu megp Stępińskiego przykazuję,, • abyś 
waszmość #lbP sądmn gromkim łapki», ра т<&ЫФ



grodzkich, łuckich, po dacie i położeniu tego pozwu najpierwej przy
padłych i sądzić się mających, sam oblicznie i zawicie stanął na- 
instancią instygatora sądowego i jego delatora, wielmożnego jego 
mości paDa Jakuba Leduchowskiego, aktora, który waszmości, przy
chylając się do prawa pospolitego i protestaciej o rzecz niżej wyra
żoną, anno millesimo septingentesimo ąuarto, die prima julii w gro
dzie łuckim zaniesionej, pozywa o to: iż waszmość, nie kontentując 
się tym, że przez zabranie szlachetnego Palija na szlachu wozów 
czterech, tu, do korony polskiej wełny wiozących, któren to szla
chetny Palej nic sobie niewinnych mieszczan, z Ukrainy towar wio
zących, zabrać kazał, którzy, redimendo praetium przez jego mości 
zabranych towarów, ośmset złotych monety dobrej zapłacić musieli; 
a u waszmości pozwanego przez attestacją, w Fastowie daną, sal- 
vam repetitionem nakazał. Et, tot multis reąuisitionibus, waszmość, 
ani tych towarów, ani też kosztów mieszczan Ostrogskich wydać 
(nie) kazałeś. Praetermiserat actor teraźniejszy i o to, hucusąue 
dufając sprawiedliwości waszmości, że chłopi z Hulcza niewinnego 
Berka Rówieńskiego nazywającego się, in strata publica zastompiw- 
szy, wozy i towary, ex effrenata ich licentia, rozrabowali, onegoż 
samego pobili, potłukli i mało nie zabili. Ale i teraz waszmość, 
yiolentia violentiis addendo, nec metuendo poenas, contra invasores 
domus alienae legibus regni descriptas, śmiałeś waszmość i ważyłeś 
się na zamek i rezidencją actoris, ac si bonis modis przyszedłszy, 
et confidentiae niby plausum pokazując, nie mówiąc nic aktorowi, 
ptaszka, śpiewającego w izbie, porwawszy, sługom swoim waszmość 
oddałeś i onego do siebie wziołeś; potem muszkiet ze ściany i ten 
simili modo wziąć chciałeś, którego gdy actor dać waszmości renuit, 
nie dbając sobie parem in statu et honore szlachcica, lżyłeś i sro- 
mociłeś cum magna diffidatione na zdrowie aktora, odszedszy wasz
mość, mości panie chorąży, modo yiolento u niewiernego Kaczki, 
żyda, pistoletów parę i fuzją wziąść kazałeś, potym, ponabijawszy, 
do zamku przez zamkniętą bramę strzelałeś, dyffamowałeś aktora, 
ргіѵаге vita deklarowałeś; nec his contentus, chłopów z Hulcza, 
plus minus numerum sto excedentium, zbić kazawszy, szturmem zam
ku dobywać chciałeś; i pewniebyś swój zawzięty umysł ad effectum 
przywiódł, gdybyś waszmość persuasus ludźmi godnemi od tej za



wziętości nie był; ztamtąd pojachawszy, ulciscendo na aktorze, w 
dobrach aktora Wizdcach (?) najachawszy karczmę, karczmarza, 
Wola, nic sobie niewinnego, zabić chciałeś, jakoż zbity, stłuczony, 
ledwo się od śmierci wrócił, i, jakoby po nieprzyjacielska, igne demo- 
liri karczmę waszmość chciałeś i inne violent.ie: zastempowauie akto
rowi z kozakami na drogach, jawne diffidowanie na zdrowie i ży
cie aktora czyniłeś i dotąd czynić nie przestajesz, co waszmości fu- 
sins futuro in termino per inąuisitionem dowiedziono będzie. Przez 
co waszmość pozwany, prawo pospolite i pokój sąsiedzki zgwałciwszy, 
winy prawnó na osobę i dobra zawziołeś i zaciągnołeś, do szkód 
niemałych aktora przywiodłeś. Do których szkód nagrodzenia, win 
prawnych pro omnibus praemissis przysłuchania się, oraz do sta
wienia fidejussora, dobrze osiadłego na Wołyniu szlachcica, któryby 
za waszmości, ratione diffidatii ręczył na życie i zdrowie aktora, 
a w niestawieniu do zasiedzenia wieży i onej dotąd kontynuowania, 
ażby się za waszmości zapisano, actor waszmości na termin wyżo- 
znaczony pozywa, na którym, jako na zawitym, abyś waszmość, 
stanąwszy, na wszystko judicialiter odpowiadając, skutecznie się 
usprawiedliwił. Pisań w zamku łuckim. Anno millesimo septingen
tesimo ąuarto, die yigesima decembris.

Книга гродская, луцкая, декретоѳая, № 3065, годъ 1705; 
листъ 110 на оборотѣ.

оси.
Универсалъ маршалка сеймика воеводства подольскаго къ дворя- 

намъ того-же воеводства о томъ, чтобы они разгоняли и ловили свое-
вольныхъ людей, еслибы они начали собираться въ «купы». 1705. Мая 5.

\

Feria tertia post dominicam Jubilate ргохіта, anno Domini 1705.

Ad offiicium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae, personaliter veniens nobilis Alezander Sokoł, obtu- 
lit officio eidem et ad acticandum porrexit literas universales intro- 
contentas magnifici Yladislai Kawiecki, conventus particularis Game- 
necensiae Podoliae mereschalci, ad incolas palatinatus ejusdem ordi- 
natas, manu ejusdem propria subscriptas, tenoris talis: Władysław



Kazimirz na Hermakach Kawiecki, stolnik nowogrodzki, podstarości 
у sędzia grodzki latyczowski, marszałek koła rycerskiego wojewód
ztwa Podolskiego. Wszem w obec у każdemu z osobna, komu o tym 
wiedzieć należy, osobliwie iednak ich mościom panom: dziedżicom, 
dzierżawcom, zastawnikom dobr tak ziemskich, duchownych у kró
lewskich у ich administratorom do wiadomości donoszę: kiedy ich 
mość panowie bracia woiewodstwa tuteyszego tę na mnie, z łaski 
braterskiej, włożyli funkcyą, abym desideria ich mościów, moich 
mościwych panów, iako nayskuteczniey mógł adimplere, na to wszis- 
tkie moie impendi conatus; gdy na seymiku, die quinta Mai ex limi- 
tatiońe przypadłym, zachodzi mie rozkaz ich mośeiów, mościwych 
panów у braci, ex unanimo votorum assensu, aby hac in calamitate 
temporum, providendo wszystkim, ktoreby еѵепіге mogły, uchowaj 
Boże, na ostatnią, tuteyszego woiewodztwa ruinę, inkonwemiencjom, 
osobliwie aby kupy swy wolne w tych tu kraiach się nie zbierały , z 
woli ich mościów, moich mościwych panów у braci, uniwersały ex 
menteąue ich mościów wszystkich, in congressu będących, Wydać, 
stringendo wszystkich ich mościów panów dziedziców, dzierżawców, 
zastawników dóbr ziemskich, duchownych у królewskich (co serio 
ich mościom administratorom sWoim także у poddanym injuńgefć 
powinni), aby, ieżeliby, strzeż Boże, iakie swywolne kupy zbierać 
się у gdziekolwiek eiorbitare chciały, onych instantanee gromić, 
у znosić, у tam odsyłać, gdzie incumbit. Co, ż woli wszystkich ich 
mościów panów braci, & z władzy urzędu moiego, wasżmóść panom 
donoszę, Upraszaiąc, abyście wielmożni panowie spoinie z йаші, zelo 
amoris patriae certuiąc, tó uczynili, quod saluberrimum; a dla lep- 
szey wagi у pewności własną moią, przy przyeiśnieniu zwykłey 
pieczęci moiey, podpisuie ręką. W Kamieńcu Podolskim, die ąuinta 
mai, miilesimo septingentesimo ąuinto anno. Władysław Kazimier 
Kawiecki, stolnik nowogrodzki, podstarości у sędzia grodzki laty*- 
Gzowski, marszałek koła. rycerskiego Woiewodztwa Podolskiego. Post 
qnardm literarum ingrossationem, originale ejusdem circa acta ргге  ̂
sentia est reliGtum.

ІСнигсі камеНецъ-подольская, записовая и поточная, 1?05 года, 
№ 3ŚS9, Листъ 132.



Свидѣтельство крестіянъ изъ села Филипковецъ, Павла ГорФинца 
и Ивана Татарчука, о томъ, что крестілнинъ того-же села—Игнатъ 
Тригукъ, бѣжавъ въ Молдавію, собралъ отрядъ козаковъ, съ ними вры
вается въ воеводство подольское и грабитъ скотъ. 1705. Мая 18.

Feria secunda post dominicam Rogationum ргохіта, anno Do
mini 1705.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae, personaliter veniens generosus Remigianus Dzierżek, 
interpres linguarum oricntalium regni, statuit laboriosos: Paulam 
Horfiniec et Iwan Tatarczuk, de bonis ѵіііае Philipkowce subditos 
suos, qui statuti in haec verba recognoverunt, et quidem laboriosus 
Horfiniec: iż ja, będąc sąsiadem Ihnata Tryhuka, w tcyże wsi raiesz - 
kaiącego, który uszedł do wsi Omit, ki*aiów Wołoskich, nie miesz- 
kaiąc niedziel dwie po śmierci oyca swego, Wasyla Tryhuka, w po
mienionych dobrach, zaeiągnowszy sobie kozaków ze wsi Przygr od
ka, z kraiów Wołoskich, owiec trzydzieści у dwie z jagnięty, z 
gruntów dobr Filipkowiec należących, ѵ dzieci troie, które owce paś
li, po Wielkiey Nocy ruskiey, roku teraznieyszego, gwałtem zabrał 
у do Wołoch, za Dniestr, przegnał; potym w kilka dni, także na- 
padszy z tymiż kozakami, z trzody wzięli bydła rogatego pańskie
go sztuk dziewięć, a moiego byka dziesiątego, za ktorego dać mu
siałem cieląt troie onemu, ktorego rai oddał; przy którym bydle 
także pastucha wzięli y, do Dniestru przyprowadziwszy związanego, 
puścili, który związany do Philipkowiec przyszedł; potym przech
walał się na gromadę pomienioney wsi Philipkowiec: «że posrzod
miasteczka będę im brody urzynać у samego jego mość panaDzier-



żka ze dworu wezmę za szyie у przez Dniestr wedle czółna za
prowadzę». Krewny tegoż pomienionego Trihuka, nieiaki Nikora, 
świadczył na Tryhuka, uskarżając się przed jego mością panem Gra
bowskim, że mu jego mość pan Dzierżek zabrał bydło; na co jego 
mość pan Grabowski tak mu odpowiedział: «że iako możesz, tak 
odszukay swoie». Laboriosus vero Iwan Tatarczuk: iż ja pastucha 
tego, ktorego Tryhuk z kozakami у bydłem у owcami wzioł, na 
gruntach Philipkowskich rozwiązałem. Quod testimonium inconti- 
nenti iidem suprascripti deponentes petierunt sibi ab officio prae
senti ministerialem regui generałem queinvis, ut compobarent, ad 
pronuntiandam juramenti rotham, addi et deputari; cujus affectątio- 
ni legis publicae officium praesens annueudo, eisdem ministerialem 
regni generałem, nobilem Alexandrum Winnicki, officii sui apparito- 
rem, addidit et deputayit; iidem vero, flexis ad imaginem Iesu Chri- 
sti crucifixi genibus, cum ea, ut decet, juramentorum sollenitate, 
rothisante sibi suprascripto ministeriali, in haec verba corporale 
prestitere juramentum: Ja Paweł, ja  Iwan przysięgamy Panu Bogu 
wszechmogącemu, w Troycy Swiętey iedynemu, iż te świadectwo, 
któreśmy złożyli, wszystko prawdziwe, nic nie przydawszy, tak nam 
Panie Boże dopomuż у męka Syna Jego niewinna.

Книга Каменецъ- Подольская, гродская, записовая и поточиая, 
1705 года, № 3959, листъ 185.



Шзовъ, требующій къ суду въ ЛюблйнскіЙ трибуналъ дворяьъ, 
СёМуйЛй и жену 6 г о Александру ШуМЛйнбкихЪ, всДѢДСТвІе жаЛЙбьі на 
нй*Ъ Дворянъ: Александра и Райнвт РудйиЦкихЪ 0 Тбмѣ, Bto Ьѣ tó  йрё- 
MB, (ЮГДО РуДНиВДІе ВладѣЛй СвлВМи, ВзВТьШи ИМИ НО ареіідому контракту 
отъ ар£іёпИ&коНа ЛьвовекаГО, ІоёйФа ШуйляНсйёСб (братё АлёкСВНдрё), ёЪ 
окрёстностяхъ Радоившля, Самуйлъ Рудницній съ женою и СЛугаМй НапаДёи- 
лв на ихъ доиъ, наносили имъ побои, отнииали нрОстівнъ и Т. д. в 
нДконецъ выгнали ихъ насильно, не удовлвтворивъ по контракту к%ъ 
убытковъ. Между тѣмъ, за вое время арѳйДнаГо вдадѣнія, Рудницкіе до- 
ходовъ не получали изъ ииѣнія, ибо крестьяне ихъ не слущали и об- 
рокъ давали ІІалѣю. Рудницкій долженъ былъ даже плотить Палѣю, а 
потомъ Мазепѣ и полковнику Михайлу Омеліяновичу за право жительства 
въ селѣ Унивѣ. По наущенію Шумлянскаго козаки Палѣя грабили Руд- 
ницкаго и самъ Палѣй чуть его не убилъ, когда онъ пріѣхалъ къ нему 
въ качествѣ посла отъ воеводства кіевскаго. 1 705. Іюня 4.

Року тисеча семъсотъ пятого, мѣсеца юна двадцать ше
стого дня

На ураде кгродскомъ, въ замъку его королевское малости 
яситомирскомъ, przedemną, Pazylim z Wyhowa Wyhowskim, namies- 
nikiem starostwa, regentem grodzkim żytomirskim i zięgami ni nie y- 
szemi, grodzkiemi, źytomirskiemi, stanowszy oczewiście woźny ge
nerał woiewodstwa kiiowskiego i innych, szlachetny Piotr biemach- 
nowicz, dla zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, żytomirskich, 
w moc prawdziwej, wierne у i skuteczney relatiey swoiey, jawnie, 
ustnie i dobrowolnie zeznał: iż on roku teraźniejszego, tysiąc siedm- 
eet piątego, dnia dwudziestego wtorego junii pozew główny, trybu
nalski, koronny, lubelski, na membranie ziemskim, lubelskim pisany,



temuż sądowi głównemu, trybunałowi koronnemu, lubelskiemu sądzić 
należący, odwioz do wsi Kucharow, tu, w woiewodztwie kiiowskim, 
a powiecie tuteyszym, żytomirskim, leźącey, i tam ten pozew niżey 
mianowany poddanych pozwanych teyże wsi woytowi, przezwiskiem 
Morhunowi, oddawszy, o oddaniu i położeniu jego, od kogo, po ko
go i w jakiey sprawie by był pisany, temuż woytowi i ludziom roż
nym, na wsi będącym, opowiedział i prawnie do wiadomości przy
wiódł; ktorego to pozwu tenor seąuitur ejusmodi: Augustr wtory, z 
Bożey łaski król polski, wielki xiąże litewski, ruski, pruski, mazo
wiecki, żmodzki, inflanski, siewierski, smoleński, kiiowski, podolski  ̂
podlaski, wołyński, bracławski i czernihowski, dziedziczny xiąże 
saski i elector etc, urodzonym Samuelowi i Alexandrze Szumlańskim, 
cześnikom podolskim, małżąkom, samey wierności twoiey, cześniko- 
wa podolska, cum assistentia maritali, de jure debita, n'żey miano
wanych niesłusznych progressow pryncypałom, także urodzonym: 
Mikołaiowi Witwickiemu, Marcinowi Malickiemu, Stephanowi Sa
wickiemu, Fedorowiczowi, Czołowskiemu, Magdalińskiemu, sługom i 
executorom niżey mianowanego uczynku i sławetnemu Michałowi 
Alwizemu, szwagrowi i bratu wierności wasza, Szumlańscy, do wszy
stkiego złego wierność waszą pobudzającemu, i rożne affronty i dys- 
gusta częstokrotnie niżey mianowanym delatorom czyniącemu i wy
rządzającemu, i inney czeladzi, niemniey strzelcom, cum ѵагіо armo- 
rum genere, to jest ze wsiów: Kucharów i Zarudzia, do osob pięt
nastu excedentibus, samymże wiernościom waszym po imionach i 
przezwiskach lepiey wiadomym (którzy praesenti citatione, propter 
statuitionem przed sąd, dla wskazania na nich win prawnych, are- 
stantur), compryncypałom, manucooperatorom i adbaerentom, z 
assistentią onym, którzy iey potrzebuią, z prawa należytą, powagą 
naszą królewską przykazuiemy, abyście wierność wasza, przed są
dem naszym głównym, trybunalskim, koronnym, lubelskim, od daty 
i położenia tego pozwu za niedziel cztery, albo wtenczas, gdy ta 
sprawa z regestrów woiewództw kiiowskiego, wołyńskiego, bracław
skiego, czernihowskiego, vel expulsionum, albo incarceratorum, lub 
innego jakowegokolwiek, sprawie tey należącego, przypadnie i przez 
woźnego przywołana będzie, sami oblicznie i zawicie stanęli, na in- 
stantią i prawne poparcie instygatora sądowego i jego delatorów,



urodzonych Alesandra i Reiny Wereszczakowny Rudnickich, małżą- 
ków, samey aktorki cum assistentia maritali, de jure de bita, dobr 
poleskich* w woiewodztwie kijowskim leżących, in genere wszystkich, 
do metropoliey Kijowskiey i archimandryey Pieczarskiey ad regnum 
nostrum należących, przeszłych arędownych possessorów, aktorów, 
którzy wierność waszą, Szumlańscy małżonkowie, przychylaiąc się do 
kątraktu arędownego trzecioletniego, z jaśnie przewielebnym w Ro
gu oycem Jozefem z Wielkich Szumlan na Witwicy i Hoszowie 
Szumlańskim, lwowskim, halickim i Kamieńca-Podolskiego episko
pem, metropoliey kijowskiey administratorem, archymandrytą Pie- 
czarskim z jedney i delatorami teraznieyszemi, de actu et data mil- 
lessimo septingentesimo secundo anno, die tertia februarii, we Lwo
wie spisanego, z drugiey strony i tegoż roku, feria sexta, in cra- 
stino festi purificationis beatissimae yirginis Mariae, w grodzie Lwow
skim roborowanego i inwentarza pomienionych dobr, przez commi- 
sarzów, od tegoż oyca episkopa lwowskiego zesłanych, spisanego i 
rękoma onychże własnemi podpisanego, także stosuiąc się do prote- 
sfcacji swoich, w grodzie owruckim i żytomirskim, de actu w nichże 
specifikowanego, przeciwko wierności waszych poczynionych, pozy- 
waiąc o to: iż wierność wasza Szumlańscy, cześnibowie podolscy, 
małżąkowie, wiedząc dobrze o wspomnionym de actu et data kąt- 
rakcie o dobra mianowane, śmieli i ważyliście się, nie maiąc żadnego 
prąetextu i interessu do wyszpomienionych dobr delatorów arędow
nych, szczegulnie pod praetextem jaków ychści długuw i rzeczy, po
zostałych w dobrach pomienionych u poddanych tamecznych, roku 
niedawno przeszłego, tysiąc siedmset wtorego, dnia trzeciego apry- 
la, przyiachawszy wprzód do miasteczka Radomyszla i wsiów Wi- 
szewicz i Czudyna, i innych chłopów, nic do wierności waszych nie 
należących, hałasować, posłuszęstwa zakazywaliście, aby delatorom 
nie pełnili, tylko wierność waszą za panów żeby mieli, tymże chło
pom za sebą z rucznicami i innym orężem, aby do wsi Unina szli 
na wygnanie i zabicie delatora, kazaliście; tandem, przyiachawszy do 
dobr, w possessiey swoiey maiącycb, wsiów Kucharow i Zarudzia, i 
tam zbiwszy strzelców i chłopów, die ąuinta aprilis, do wsi Unina i 
dwora tamecznego tumultuose wiachawszy, delatorów chcieliście wy
gnać i zabiiać; tedy delatorowie, widząc takowe wierności waszych



zawziętość i niebezpiećzęstwo zdrowia swego, bonis yerbis ,et płaca- 
tis zaledwie od wierności waszych uprosili się; a lubo delatorora, na
tenczas nic nie czyniąc, stanowszy we dworze, słowy uszezyliwemi., 
honorowi szlacheckiemu wielce szkodzącemi, (których niepodobna 
dla sprosności i pisać) lżyliście, sromociliście, na zdrowie, życie i 
substantią odpowiadaliście, twierdząc ito: «iż poniewaźeście teraz 
całemi i żywemi zostali, napotym to was nie minie»; w którym 
dworze gwałtownie rezyduiąc, bez żadnego prawa czeladzi delatorów, 
aby za wrota ze dworu nie bywali, zabiciem wierność wasza sami i 
czeladź wierności waszej groziliście, a gdy delator prędko potym 
sam odiechał do wsi Obuchowicz, dzierżawy swoiey, zostawiwszy 
małźąkę swoią z dziećmi i chudobą wszystko, wierność twoja, cześ- 
niku podolski, przepomniawszy boiaźni Bożey i srogości prawa pos
politego, sam osobą swą z czeladzią, na to dobrze przygotowaną, 
we wrotach dworu tamecznego z orężem rożnym i szablami zastą
piłeś, cale usiłuiąc delatora zabić i nieżywić; jakożby to infallibiliter 
mogłeś exequi, gdyby urodzony Simiginowski, towarzysz znaku 
pancernego wielmożnego starosty naszego Stężyckiego, przytomny na
tenczas będąc, i córka wierności waszych, urodzona Trzeciakowa, per
swazją swoią nie uanimowali; tegoż miesiąca, dnia dwudziestego 
czwartego, pod niebytność samego wierności twojej, cześniku podol
ski, gdy delatorka, jako gospodyni, poszła na ogrod dla obaczenia 
siana, grząd, sama wierność twoja, cześnikowa podolska, informo- 
wawszy i subordynowawszy czeladnika swego, Magdaleńskiego, aby, 
na ogrod poszedszy, aktorkę lżył, sromocił, naczynie, w którym na
sienie wyniesione było na ogrod, potłukł, porozbiiał; który, dość 
czyniąc wbli i roskazaniu wierności twojej, uczyniwszy, haec forma- 
lia mówił: <nie długo się będziesz rozpościrała, bez mała i głowie 
twoiej tak się stanie»; deiude, tym się nie ukątętowawszy, gdy byd
ło delatoris rogate, konie i inne, ze wsi Obuchowicz do wspomnio- 
ney wsi Unina przypędzono, pod niebytność tak delatora, jako i 
wierności twojej, cześniku podolski, na złość chlewy wierność twoja, 
cześnikowa podolska, kazałaś pozaymować i bronić, aby nie było 
gdzie bydła powodom przychronić; w browarze zaś, gdzie delatorów 
wszelkie ruchomości leżeli, tam tedy delatorka musiała cielenia i 
owce zapędzać i to wierność twoja, cześnikowa podolska, obaczyw-
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szy, wspomnianego Magdaleńskiego, aby nie dopuścił pomieńionych 
drobiazgów wpędzić, prosiła; tamże on same delatorkę, upraszającą, 
aby snpersedował od takiey zawziętości, porwawszy za barki, sine 
omni zelo misericordiae et timore Dei, tak ciężko i niemiłosierdnie 
o odźwierek uderzył, że aż, padszy na ziemie, zemdlała; a potym 
sama wierność twoja, cześnikowa podolska, obaczywszy, przybieg
łaś i bić chciałaś, którą wierność twoją urodzona Trzeciakowa za
ledwie pohamowała, słowy nieprzystoynemi, co tylko mogłaś wy
myślić, lżyłaś, sromociłaś, tegoż dnia, gdy syn delatoris do cerkwie 
na nieszpor z inspektorem swym, urodzonym Thomaszem Zbrzeskim, 
szedł, tedy tenże Magdaleński, zastąpiwszy u wrot na dobrowolney 
drodze pomienionego inspektora, nic sobie niewinnego, pięściami bił, 
tłukł, czuprynę onemu wyrwał, sama wierność twoia, cześnikowa 
podolska, natenczas przypadszy, tegoż inspektora trzymaiąc, kazała $ 
temuż Magdalińskiemu dobrze bić; nazajutrz tedy sam wierność 
twoja, cześoiku podolski, przyiachawszy, coby miałeś za takowe 
esorbitancie i hałasy skarać, ale sam wierność twoja wyrostków 
delatorowych po wsi gonić, łapać, bić czeladzi swoiey kazałeś, któ
rzy, zaledwie consulendo saluti suo, na wode pouchodzili, odpowiedzi 
na zdrowie i życie ustawiczne czyniliście i czynić nie przestaiecie, dla 
których delatorowie ubiyis locorum pro semper periclitari muszą. 
Tandem roku tegoż, tysiąc siedmset wtorego, dnia dwudziestego 
czwartego junii, gdy delator z usługi publiczney woiewodztwa kiiow
skiego, od Palia pułkownika, z Fastowa, do domu i dworu swego, 
we wsi Uninie będącego, nie spodziewaiąc się ni od kogo nic na 
siebie złego, powróciwszy, przyiachał, tam tedy wierność twoja, cześ- 
niku podolski, za powodem sławetnego Michała Alwizego, szwagra 
swego, z nimże samym delatora, nic wierności waszej niewinnego, 
sine ulla data occasione, wprzód słowami nicutściwemi dyshonorowa- 
liście, potym sam wierność twoja, cześniku podolski, porwawszy 
pistolety, dwowa kulami ponabiiane, za powodem aż do cerkwie, 
nsiłuiąc go zabić uganiałeś się i pewnieby tey swoiey zawziętości 
zadość uczyniłeś, gdyby nie wierności twojej córki, w cerkwi będą^ 
ce, krzyk i hałas usłyszawszy, z cerkwie nie wybiegli i wierność 
twoją, jako oyca swego, od tey zawziętości nie uanimowali i pistole- 
ta z rąk nie wydarli; a naybardziey Michał Alwizy, szwagier i brat



wierności waszych, jakie mógł afronty i dysgusta delatorom wyrzą
dzić, wyrządzał, do wszego złego wierności wasze pobudzał, stróża 
dworskiego, strasząc go kijmi zabić, ze dworu wierności wasze wy
pędziliście, odpowiedzi jawne, tak na samych delatorów, jako i na 
czeladź onych ustawicznie czyniliście, a gdy powod z wiernościamj 
waszemi amicabiliter bez przyjaciela certo wał, tedy wierności wasze 
temi słowy odpowiedzieliście: «że już nasze dzieci są dorosłe, nie 
będą sierotami, a delatorów małe, wiecznemi będą sierotami, a choć
by nam wszystkie substantię przyszło stracić, by i piekła naruszyć, 
to delatora jakimkolwiek sposobem z tego świata zgładzimy». Po
tym, tegoż roku, tysiąc siedmset wtorego, dnia pierwszego julii, 
naprzód sani wierność twoja, cześniku podolski, poiachawszy do Fa- 
stowa, do Paleia pułkownika, i tam delatora przed tymże Paleiem, 
że jakoby dclator przed woiewodztwem kiiowskim miał się uskar
żać na wierności wasze, udałeś i piotekcią sobie i przydanie koza
ków, aby delatorów z pomienionych dobr wycisnąć i samym wier- 
nościom waszym w tych dobrach zostawać, tegoż Paleia prosiłeś; 
potym dnia siedmnastego tegoż miesiąca i roku, gdy delator ze wsi 
Unina do wsi Kaleniec odiachał, sam wierność twoja, cześniku podol
ski, z pomienionym szwagrem swoim, w tropy za delatorem, chcąc 
go tam o śmierć przyprawić, skoczyliście i pewnie by tak uczyniliście, 
gdyby nie urodzony Simiginowski, towarzysz stolnika koronnego, wier
ności wasze od togo złego zawzięcia nie uhamował. Tegoż roku i mie
siąca wierności wasze do miasteczka quondam Radomyszla poiachaw
szy, na delatora, spodziewaiąc się, że delator na roczki, do Żytomirza 
natenczas przypadaiące, jadąc, albo z tychże roczków powracaiąc, 
tamże do Radomyszla zaiedzie, czekaliście i poddanym tamecznym, 
jak będzie iechać, pilnować kazaliście, i co tylko delator, nazad ku 
domowi powracaiąc, nic spodziewaiąc się tam wierności waszych zastać, 
do tegoż Radomyszla zaiachał, i tam u chłopa, na imie Saka, st inoł, 
alić wierności wasze, skoro tylko powzięli wiadomość o bytności de
latora, na gospodę armatim napadszy, d.ilatora, nic wiernościom wa
szym niewinnego, słowami uszczypliwemi łaiąc, srouiocąc, koniecznie 
zabić chcieliście, a tak, widząc tautam oppressionem suam, ztamtąd 
odieebać musiał; poddanych, tak z Radomyszla, iako i innych wsiów 
w possessiey arędownej delatorów będących, nic do wierności wa-



sżyćh ntó tiafó^Cyćb, do wsi ów, Zarudżia i Kuchśtfoto, w pośśessićy 
Wierności waszych zostaiących, na wszelkie roboty bez całe lato go
niliście i  Onemi, od delatora per vim odebrawszy, robiliście, a dela- 
torowi, aby żadney powinności nie ezynili, poddanym wszystkim zaka
zaliście; nawet tegoż roku, gdy pospolite roszenie było i per Iaudum 
z kaźdey Wsi poczty stawić uchwalono było, wierność twoia, cześni- 
ku podolski; delatorowi żadnego kozaka z żadnej wsi na wypraWę 
nie dałeś i zabroniłeś; a deiator, lubo żadney mtraty z tych dobr 
nie nofiał i nie brał, musiał swoim własnym kosztem i plniędzami in
szych zaciągać i na pospolite ruszenie, podług uchwały tegoż woie
wodztwa, stawić i sam jachać musiał; tandem tegoż roku, gdy dela- 
tor żadnego posłuszeństwa z poddanych nie maiąc, woyta tamecznego 
Umińskiego zawołał, wierność twoja, cześniku podolski* z szwagrem 
swoimi, przybiegszy do delatora, tegoż woyta z rąk wydzieraliście i 
samego delatora dyffamowaliście, gdzie i sama wierność twoja, cze* 
śnikowa podolska, tamże przyszedszy, delatora wprzód słowami 
wsżetecznemi (których ob reverentiam auriom i kłaść się Die godzi) 
łaiałaś i  beształaś, potym pięścią w gębę delatora uderzyłaś. Potym 
Wierność twola, cześniku podolski, przez pryiacioł reąuirowałeś, aby 
dclaitor z wiernością twoią amicabiliter poszedł, na co deiator Zezwo
liwszy,' czas na pospolitym ruszeniu naznaczył był, i we wszystkich 
pretensiach, podług decyzyey przyiacielskiey, uspokoić delatora mia
łeś;' a tak deiator, podczas pospolitego ruszenia na Pełcz siedlisko 
ziachawszy, z wiernością twoją m omni pretensioue pomiarkować 
się chciał, i  lubo wierność twoia tamże ziechawszy i na pomiarko- 
wanie przyiacielskie spuściwszy się* a gdy tak przyiaciel wynalazł, 
iako i sam wierność twoja, summę sześć tysiący złotych polskich, 
na pomienione dobra daną, delatorom za niedziel cztery przed mżne- 
mi szlachtą, obywatelami woiewodztwa kiiowskiego, natenczas na 
pospolite ruszenie zgromadzonemu, oddać deklarowłeś i we wszystkich 
pretensiach delatora uspokoić miałeś, a potym niwczym deklaraciey 
swoiey zadość nie uczyniłeś, owszem jeszcze delatora, jako. mogąc, 
wierności wasze minowaliście, na ostatek sama wierność twoja, cze* 
śnikowa podolska, ustawicznie to twierdziłaś, że deiator, urodzony 
Rudnicki, niczym tym, co pomiędzy ludzi porozdawał był, (jako> to bo
nie* bydło, owce i inne; drobiazki) nie będzie korzystował; jakoż z



ińformacłóy wierności twoiej kozacy napndszy, kemie, bydło i łfttie 
splendory, btore u chłopów byli, pozabierali i do. Fastowa zapędzili, 
a samego delatora, gdyby był do lasu, za przestrzeżeniem innych ludzi, 
nie umlmoł, pewnieby byli z instynktu i informaciey wierności twoiej 
ciż kozacy nieźywili; insuper, gdy delator, będąc od woiewodztwa 
kiiowskiego na seymiku w Żytomirzu, roku także przeszłego, tysiąc 
siedmset wtorego, agituiącym się, z urodzonym Michałem Dubiskim 
uproszeni byli do Paleia, pułkownika woysk zaporoskich, aby z uni
wersałem i listem naszym królewskim, także i listem, od woiewodz
twa pisanym, jachali do Fastowa; a wierność twoja, cześniku podolski, 
anticipative jeszcze przed nimi będąc u tegoż Paleia, sinistris illa- 
tionibus, tak delatora, jako i inną szlachtę, obywatelów woiewodztwa 
kiiowskiego, udałeś; za którym wierności twojej udaniem, delator z 
collegą swoim, urodzonym Dubiskim, od pomienionego Paleia, przy od
daniu uniwersałów i listów naszych królewskich, wielką kąfusią, z 
niebezpieczęstwem zdrowia swego, przoz illatią niesłuszną wierności 
twoiej, odnieśli tak dalece, że onych pościnać był kazał. Tandem 
roku teraznieyszego, tysiąc siedmset piątego, dnia ośmnastego marca 
wierność twoja, cześniku podolski, przybrawszy sobie kupę niemałą 
ludzi, na pomienioną wieś Uuin i inne najachawszy, z commisarzami 
jakowemyści, jakoby od przewielebnego oyca episkopa lwowskiego 
(iednakże na to instrumentu prawnego, alias commissyey autentyczney 
nie maiąc i oney nie prezentuiąc), z urodzonemi: Alezandrem Trzecia
kiem, sędzią grodzkim owruckim, zięciem swoim, i Stanisławem 
Jaskulskim, skarbnikiem owruckim, poczyniwszy się, i do żadney 
medyacyey i wynalazku przyiacielskiego, jako kątrakt opiewa, nie 
przystąpiwszy, delatorom ze dworu koniecznie ustępować kazałeś, 
widząc tedy delator nieprawny wierności twoiej postępek, przyiaciół, 
od siebie użytych, do wierności twojej posyłał, opowiadaiąc tak w el- 
kie szkody i krzywdy swoie z niewybrania summy, daney na pomie
nione dobra, owo zgoła, kątraktu trzymaiąc się, aby na przyiaciela 
wierność twoja zdałeś, upraszał; na co wierność twoja żadną żywą 
miarą nie pozwoliwszy, ale na ostatnią prawie ruinę delatorów go
dząc; gromadom swoim Kucharskiey i Zarudzkiey przyść do siebie 
kazawszy, aby delatorów ze dworu violenter wyrzucali, informowa
łeś, potym sam wierność twoja z рошіеціопещі urodzonemi: Trze



ciakiem, Jaskulskim i innemi, bezprawnie przyszedzy , koniecznie 
ze dworu delatorom ustąpić na wieś kazałeś; delator tedy, widząc 
wierności twojej takowy proceder, ubiegaiąc nie tak ostatka uszczerb
ku fortuny, jako zdrowia swego, luboby de lege ad tempus ехріга- 
tionis contractus et rumationis ustępować nie powinien, jednakże, za 
gwałtownym roskazem, maiąc tak wielkie krzywdy i szkody niźey 
opisane swoie, ustąpić poniewoli musiał; a po odiezdzie delatora na 
Wołyń, pożycia sobie szukaiącego, wierność twoja, cześniku podol
ski, żonę delatoris, urodzoną Reinę Wereszczakownę Alexandrową 
Rudnicką, zakazawszy chłopom pod gardłem posłuszęstwa, (lubo 
ieszcze do rumaciey oney należało) gwałtownie wygnałeś, tak da
lece, że i za swoie własne pieniądze podwodnika sobie naiąć nie 
mogła, przez co szkody niemałe, niżey opisane, ponieść musiała. 
Takie tedy szkody i krzywdy, przez wyszopisanych wierności wasze 
przeszkadzaiących trzyraaiącym pomienione dobra, hac citatione eodem 
modo ezprimuntur: naprzód roku przeszłego, tysiąc siedm set czwar
tego, częścią sam delator, ieżdząc do Lwowa, częścią posyłaiąc do 
pomienionego oyca episkopa lwowskiego po kilka razy przyiacioł, 
prosząc i upominaiąc się o summę swoie, pięć tysięcy, na pomienio
ne dobra ouemu daney, ponieważ pułkownik Pałey, ex informatione 
wierności twojej, cześniku podolski, ua siebie wszystkie intraty za * 
biera, wyprawił był commisarzów, urodzonych: Alexandra Trzeciaka, 
sędziego grodzkiego owruckiego, i Kazimierza Niewiadomskiego, aby 
zrewidowali, jeżeli prawdziwie Paley z dobr pomienionych, kątrak- 
tem arędownym delatorowi puszczonych, intraty pozabierał; o czym 
wiedząc dobrze urodzony sędzia grodzki owrucki, iż Paley za dwa 
roki wszelkie intraty, tak czynszowe, iako i miodowe, zabrał i re- 
wiziey że czynić, dla niebespieczęstwa od kozaków, nie można, do 
mianowanego przewielebnego w Bogu oyca episkopa lwowskiego, 
przez tegoż urodzonego Niewiadomskiego, collegę swego, listem 
swoim oznaymił; a delator, nie maiąc się gdzie podzieć, ponieważ 
ociec episkop lwowski summy oddać nie chciał, musiał do Paleia 
iezdzić i prosić, aby mu jaki czas w tych dobrach przemieszkać nie 
bronił, za co musiał dać złotych dwieście dziesięć dobrey manety; 
tandem eodem anno, po wielkiey nocy, musiał posyłać z pokłonem 
do pomienionego połkownika, jako z łaski jego w wyszrzeczonych



dobrach mieszkaiący, na co wydał złotych ośmdziesiąt. Tegoż 
rolcu, gdy wielmożny hetman z woyskiem zaporoskim pod Pawo- 
łoczą stał obozem, i tam tenże delator, tak do pomienionego het
mana, jako i Paleia iezdzić musiał, gdzie wydał złotych pięć
dziesiąt dobrey monety; a tak, będąc upewniony i ubespieczo- 
ny uniwersałem pomienionego hetmana, niby pewniejszy w posse- 
siey swoiey być poczowszy, o intratę należytą u poddanych upomi
nać się zaczoł, aliści od pułkownika nowego, po Paleiu nastawionego, 
Michała Omelianowicza, przysłano kozakow setnią, aby delator, tak 
jako i za Paleia pułkownika, do intrat brania żadną miarą nie 
interesował się i nie ważył się; których kozaków traktuiąc i w po- 
sessią jeszcze nie podaiąc, wydał talerow dziesięć. Potym tegoż roku, 
dnia dziewiątego septembra, cbłopi nie chcąc być pod posłuszęstwem 
delatora, uczyniwszy radę między sobą, wyprawili z supliką chłopa, 
na imię Hryszczenka, przezwiskiem Pania, ze wsi Pilipowicz z inne- 
mi chłopami, do mianowanego nowego pułkownika, aby, jako Paleiowi 
wszelkie iutraty oddawali, i jemu wszystkie powinności i dochody, 
panom należące, dawali, udaiąc delatora, że jakoby onym wielkie 
uciemiężenie czynić poczoł; o czym delator dowiedziawszy się, drugi 
raz do tegoż wielmożnego hetmana jechał, którego setnia kozaków, 
od pomienionego pułkownika Michaiła, z Pichockim setnikiem, w 
Radomyszlu potkawszy, у gwałtownie wziowszy, nazad zawrócili, 
którego potym setnika asawuł pułkowy, na imie Tyszko, nazaiutrz 
dogoniwszy i w lepszą delatora kozacką opiekę wziowszy, mianowa
nego Pichockiego nazad reiterowawszy, przez trzy dni za wartą trzy- 
maiąc, wielkie i nieopowiedziane krzywdy i hałasy we dworze nad 
małżąką delatoris, z kanczukami i obuchami bić porywaiąc się, czy
nił, któremu nie tak fortunę jako zdrowie i życie swoie okupuiąc, 
rożnym, nateiiczas będącym, kozakom, różnemi rzeczami i gotowe- 
mi pieniędzami talerow bitych sześćdziesiąt dać musiał; który asawuł, 
lubo dobrze od delatora ukątentowany będąc, z Unina jednak odież- 
dżaiąc, przykazał wszystkim gromadom, aby żadney intraty, z po
mienionych dobr delatorowi należących, bez wiadomości hetmana i 
pułkownika nie dawali, dla czego delator, do pomienionego hetmana, 
pod Lubarem obozem natenczas stoiącego, przyiachawszy, o miłor 
sierdzie Pańskie prosząc, rożnym starszyznie, nim do hetmana do-



stąpił, in vim podarunku poniewolnego, talerów czterdzieści i belcy 
miodu sześćdziesiąt, innemi zaś rzeczoma, jako to: kunami, żelazami 
et id genus—na talerów dwadzieścia porozdawał, któremu to delato- - 
rowi pomieniony lietman i mianowany pułkownik, widząc onego wielką 
krzywdę, a uniżoną submissią, za ostatni tylko rok, i to nie razem, 
żeby intraty odebrał, pozwolili; dla których odebrania, gdy delator 
do wsi Rubieżowki przyieżdżał, aliści commisarz, od xiędza episko
pa lwowskiego inwentarz pomienionych dobr wszystkich piszący, sine 
scitu delatora wpossessyą wielebnym oycom pieczerskim do Kijowa słow
nie tylko puścił i pozwolił, którą wioskę delator, do possessyey swoiej od
bierając, złotych ośmdziesiąt i sześć wydał. Tandem przy expulsiey wier
ność twoia, cześniku podolski, bezprawnie grabieże żenie delatoris czy
niąc i niewód bardzo dostatny, piędziesiąt sążni w sobie maiący, kosztują
cy delatora złotych sto dobrey monety i konia o czterdziestu złotych za
grabiłeś i iunych rzeczy, naczynia żeleznego, do gospodarstwa należącego, 
na złotych dziesięć dobrey monety zatrzymałeś, czeladzi delatoris czty- 
rech, niektórych i zasługi na przyszły rok pobranych, do siebie poodma- 
wiałeś, długów, delatorowi za wszystkie trzy lata od chłopów należących 
złotych trzy tysiące piędziesiąt i ieden dobrey monety, nieodebranych’ 
odbierać delatorowi niepozwoliłeś, ale na siebie j oodbierać kazałeś, 
jakoż już ex parte i poodbierałeś; na ostatek, gdy żona delatoris, ex- 
pulsa przez wierność twoią, ze wszystkim dobytkiem, jako to: bydłem, 
końmi, owcami i innemi rzeczoma z Unina wyiachała, wierność twoja, 
cześniku podolski, kozaków informowałeś, żeby one Da drodze porabo- 
wali, każdemu z nich na drogę za to obiecowałeś, lecz kozacy, oba
wiając się pułkownika swego, wierności twoiej funkciey tej nie podiel1 
się. Do nagrodzenia tedy wszystkich pomienionych szkód, ex occasione 
wierności twojej, cześniku podolski, poniesionych, do przywrócenia 
grabieżów, do stawienia pomienionego Alwiżego, szwagra swego, i sług 
mianowanych przed sąd, dla wskazania na nich win prawnych i za 
takowe nieprawne postępki i uczynki do przysłuchania się winom, 
na osoby wierności waszych przez sąd wskazanym, do oddania sum
my mianowaney, przez wierności waszej okazyą niewybraney, aktoro- 
wie wierności wasze na termin wyszoznaczony pozywaią, na którym, 
jako na zawitym, abyście wierności wasze stanowszy i na wszystko, 
co wiernościom waszym iu termino juris prawnie praponowano będzie



skutecznie odpowiadaiąc, usprawiedliwili się. Pisań w Lublinie, roku 
tysiąc siedmset piątego, miesiąca junii czwartego dnia. Za którym to 
pozwem on, mianowany woźny, rok i termin stronom obom; powodo- 
wey i pozwaney, przed sądem głównym, trybunalskim, koronnym, lu
belskim, według praefixiey, w pozwie wyrażoney, do rosprawy praw- 
ney stanowić się złożył i naznaczył i o tym tę swoią prawdziwą 
przedemną, urzędem, uczynił i zeznał relatią, prosząc, aby do akt 
ninieyszycb przyięta i zapisana była, co i otrzymał.

Книга гродская, житомирская, поточная, № 210, годъ 
1701—1713; листъ 131.

ссыѵ.
Объявленіе ыѣщанина города Любара, еврея Пйнхаса Шмойлови- 

ча, о томъ, что въ 1702 году, вслѣдствіе нашествія козацкаго, всѣ евреи 
изъ Любара бѣжали и только черезъ 3 года нѣкоторые возвратились; 
потому они не въ состояніи уплотить слѣдующей за все прошедшее 
время подати. 1705. Іюня 26.

Roku tysiąc siedmset piątego, miesiąca junii dwudziestego szó
stego dnia.

Przed urzędem у aktami ninieyszemi, grodzkiemi, krzemieniec- 
kiemi у przedemną,* Bazylim Bieniaszewskim, namiesnikiem burgrab- 
stwa krzemienieckiego, stanowszy oczewiście niewierny Pinchas Szmoy- 
łowicz, mieszczanin у obywatel miasta starego Lubara, dobr dzie
dzicznych jaśnie wielmożnego jego mości pana podkomorzego koron
nego, swoim у innych, ad praesens do dobr miasta starego Lubara 
zeszłych się, imieniem, manifestował to urzędowi ninieyszemu у do 
wiadomości doniosł: Iż gdy w roku przeszłym, tysiąc siedmset wto- 
rym, w lecie, incursia у rebellia kozacka nastempowała, tedy wszys
cy żydzi у mieszczanie katolickiey wiary, gdy się ku nim kozactwo 
swywolne zbliżało, unosząc zdrowie swoie у chudobę, ile iey z sobą 
zabrać mogli, do różnych miast у miasteczek tak się rozbiegli, iż 
żadnego z nich w pomienionym mieście nie zostało, którzy у dotąd 
rożnie, po rożnych miasteczkach osiedli, mieszkaią, ani się do swo-<
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Ш I
icb domów у chałup wrócili, oprocz tylko siedmiu żydów, którzy 
dopiero w roku ninieyszym, tysiąc siedmset piątym, w miesiącu 
marcu do swoich domów redierunt, bo przeszłego roku, tysiąc siedm
set czwartego, dla zaciąguiunych woysk ausiliarnych, redire nie mog
li; więc, iż in absencia onych, nie mieszkających w mieście pomienio
ny m, podatki szelężnego у czopowego od roku tysiąc szestset dzie
więdziesiąt dziewiątego, aż do roku tysiąc siedmset trzeciego, w ro
ku przeszłym, tysiąc siedmset czwartym, na seymiku woiewodztwa 
wołyńskiego uchwalone są, a oni w pomienionym mieście nie miesz
kali; jako tedy prętko, ut praemissum, w marcu przyszli doswoiey 
chudoby у osiedli, tak, uczyniwszy radę między sobą, ninieyszego 
comparentem podwukrotnie do grodu krzemienieckiego z juramen- 
tami super conflagrationem, do ich mościow panów esactarów sze
lężnego у czopowego przysłali? więc, iż ninieyszy comparens, żad
nym razem zastać tychże icb mościów nie mógł у teraz, ziechaw- 
szy, nie zastał żadnego z ich mościów, dla tego, postrzegając 
całości miasta pomienionego, żeby ztąd jakowey szkody nie pod
niosło, iż gotow był kożdego razu у juramenta conflagrationis, 
miasta pomienionemu według uchwały służące, tym ich mościom 
panom ezactorom oddać, у szostaczki, według laudum woiewodztwa 
wołyńskiego, wylfcczyć, de debgentia sui oświadcza się у manifestuie, 
■prosząc mnie, urzędu, o przyięcie tego swego oświadczenia, со у 
otrzymał. U tey. manifestacyey podpis hebrayskim stylem pisany.

Книга гродсщя, к/ремтецкая, заптовая и поточная, № 161Ь, 
год* 17&5\ листъ 458 на оборотѣ.



Универсалъ польнаго короннаго гетмана, гра*а Адама-Николая Се- 
нявскаго къ помѣщикам ь подольскаго воеводства о томъ, что онъ отпра- 
вилъ отрядъ войска для уничтоженія, собирающихся въ Подоліи, свое- 
вольныхъ скопищъ и проситъ поыѣщиковъ, дабы они, подъ опаСеніемъ 
смертной казни приказали своимъ крестіянамъ ловить и доставлять въ 
судъ своевольныхъ людей. 1705. Іюля б.

Feria tertia, pridie sanctae Mariae Magdalenae, anno Do
mini 1705.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, came- 
necensia Podoliae, personaliter ѵепіепз generosus Andreas Bieńkow
ski, obtulit eidem officio et ad acticandum porrexit li teras ншѵегеа- 
les illustrimi et magnifici Sieniawski, comitis in Szkłow et Mysz, 
palatini Bełzensis, exercituuro regni campestris ducis, ad pałatinażma 
Podoliae scriptas et sigillo communitas, tenoris talis: Adam Mikołay 
z Granowa Sieniawski, hrabia na Szkłowie у Myszy, woiewodia 
Bełski, hetman polny koronny, Lwowski generalny, Rogatyński etc. 
starosta, wszem wobec у każdemu z osobna, komu ó tym wie
dzieć należy, osobliwie iednak jaśnie oświeconym, jaśnie wielmożnym, 
wielmożnym ich mościom panom senatorom, dignitarzom, urzędnikom, 
ich mościom panom officialistom ziemskim у grodzkim starostwa Ka. 
mienieckiego у wszystkim innym obywatelom woiewodztwa Podolskie
go, moim wielce mościwym panom у braci, przy zaleceniu powolnych 
chęci moich, do wiadomości donoszę: iż ia, dosyć czyniąc urzędowi 
memu, ponieważ się w tymże woiewodztwie swywolne znayduią kupy 
tedy, providendo securitati publicae, posyłam chorągiew moię lekko 
dla rozgromienia tego hultaystwa; wielmożnych panów wielce prosze?



abyście mi w tym dopomogli, przykazawszy surowo poddaństwu swe
mu pod garłem, żeby ich żaden nie ważył się przechowywać, ale i 
owszem łapać, bić у do grodu do ехекисуі złych uczynków odda
wać; co iego mość pan Miastko, rotmistrz шоу, ma sobie zalecono w 
ordynansie, aby icb gromił, łapał у do grodu oddawał, aby się da- 
ley ten pożar nie szerzył; co aby tym prędzey do wiadomości wszy
stkich doszło, ten moy uniwersał w grodzie Kamienieckim ogłosić 
zalecam i, przy zwykłey pieczęci, ręką się moią własną podpisuie. 
Działo się w obozie pod Dubienką, die sexta Julii, millesimo septia- 
gentesimo quinto. Adam Mikołay Sieniawski, hetman polny koronny, 
Lwowski generalny, Rohatynski etc. starosta. Locus sigilli. Post 
qaarnm literarum ingrossationem, originale earundem circa praesentia 
remansit.

Книга каменецъ-подолъская, гродская, запчсовая и поточная, 
1705 года, № 3959; листъ 296.

СОЬѴІ.

Инструкція, данная дворянами подольскаго воеводства посламъ, 
отправляемымъ отъ воеводства къ гетману Мазепѣ. Посламъ поручено; 
благодарить гетмана за удержаніе своего войска въ порядкѣ въ теченіи 
прошлаго года; просить о сохраненіи порядка въ продолженіи предстоя- 
щаго похода и особенно о удержаніи полковъ; Шпака, Искры и Саму— 
ся отъ нападеній на шляхтичей. 1705. Августа б.

Sabbatbo in vigilia festi Sancti Laurentii, levitae et martiris, 
anno Domini 1705.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, camene- 
censia Podoliae, personaliter veniens nobilis Simon Włochiński, obtu- 
lit officio eidem et ad acticandum porrexit instructionem introcon- 
tentam, ad illustrem et magnificum Mazeppa, exercitus Zaporo • 
viensis supremum ducem, generosis internnntiis datam per incolas 
palatinatus Podoliae, in conyentione particulari confectam, atque 
mann magnifici mareschalci ejusdem conventus subscriptam, de te-



nore verborum sequenti: instructja do jaśnie wielmożnego imci pana 
Jana na Mazepińcach Mazeppy, hetmana woysk źadnieprskich, ka
walera świętego Andrzeja naiaśnieyszego Cara jego mości Moskiew
skiego, ich mościom panom: Szymonowi na Nowosiółkach Woło- 
dyiowskiemu у Walentemu Pawłowi z Miłkowic, Stawków na Woy- 
nicy Miłkowskiemu, posłom у braci naszym, z seymiku woiewodz- 
twa Podolskiego, dnia piątego miesiąca sierpnia, roku tysiącznego 
siedmsetnego piątego odprawującego się, dana. Eiedy z zcolligowaney 
naiaśnieyszego Cara jego mości z naiaśnieyszym królem jego mością 
Augustem wtórym, panem nasźym miłościwym, przyiaźni woyska 
prześwietnego narodu Moskiewskiego у kozackie in subsidium rzeczy- 
pospolitey et ad repressalia przeciwko nieprzyjaciołom korony pol- 
skiey idą, ich mość panowie posłowie nasi condignam braterskich 
affektów od koła naszego jaśnie wielmożnemu imci panu hetmanowi 
у całemu woysku praestabunt venerationem. Nie mniey za oświad
czoną woiewodztwu naszemu roku przeszłego propensyą у diskretne 
licznych woysk prowadzenie winne, imieniem braciey, oświadczą 
podziękowanie; gdy zaś у teraznieyszey kompaniey też woyska du- 
cuntur, o podobno kraiu naszego, ieszcze pustego, conserwacyą у o 
pohamowanie licentii, aby woiewodztwo nasze przechodem у pro- 
wjantami у wymaganiem pieuiędzy, chlebów, podwód у innych tym 
podobnych ехаксуі nie było agrawowane, bratersko expostulabunt 
ich mość panowie posłowie nasi; także, iż extenditur władza у po
waga jaśnie wielmożnego imci pana hetmana na woyska, pułki у 
ludzie ich mościów panów półkowników: Samusia, Iskry у Szpaka у 
innych, o ordynans ich mość panowie posłowie upraszać będą, aby tych 
pułków insolentia pohamowana była, żeby takich zabóystw (nie czynili), 
iakie roku przeszłego na osobie urodzonego niegdy iego mości pana 
Stanisława Zelińskiego у Masłowskiego, braciey naszych, ludzie pa
na Szpaka wykonali, у szlachtę niewinnych, w własnych domach 
wziąwszy, tyrańsko zamordowali у zabili. Inne potrzeby woiewodz- 
twa naszego iako: utrzymania ludzi swawolnych, od woysk kozac
kich odrywających się, у zniesienia imienia opryszkow z kraiow na
szych, iaśnie wielmożnemu imci panu hetmanowi у kawalerowi ich 
mość pan.owie posłowie exponent. Caetera activitati et desteritati ich 
mościów panów posłów,, aby pro exigentia temporis, loci et occasio-



nis powagi у charakteru swego zażyli, recomendantur. Ten instru
ment imci panu marszałkowi koła naszego podpisać zlecamy. Irzy 
na Wysutce Wasilkowski, marszałek koła rycerskiego woiewodztwa 
Podolskiego, manu propria. Lotus sigilli illius usitati. Post cujus 
instructionis ingrossationem idem offerens originale ejusdem ad se 
recepit et de recepto, sibiąue restituto, officium praesens quietavit.

Книга каменецъ-подольская, гродская, записовая и поточная, 
1705 года, № 3959; листъ 315 на оборотѣ.

С С ЬѴ ІІ ,

Универсалъ гетмана Ивана Мазепы къ дворянамъ волынскаго вое- 
водсгва о томъ, чтобы они доставляли назначенный королемъ провіянтъ 
для войска. Мозепа обѣщаетъ перевести свои войска въ Литву для того, 
чтобы облегчить волынское воеводство. 1706. Февраля 15.

Roku tysiąc siedmsetnego szostego, miesiąca februarii dwudzies
tego szóstego dnia,

Przed urzędem i aktami mniejszymi, grodzkimi, krzemieniec
kimi i przedemną, Bazylim Bieniaszewskim, namiestnikiem burgrab- 
stwa krzemienieckiego, comparens personaliter urodzony imci pan 
Władysław Eamieński, dla wpisania do akt niniejszych, grodzkich, 
krzemienieckich, extrakt, authentice wydany z grodu łuckiego, z 
wpisaniem uniwersału od jaśnie wielmożnego imć pana Mazepy, 
hetmana wojsk zaporoskich, niżej inserowany, ratione introcontento- 
rum, per oblatam podał, tenore tali: Wypis z xiąg grodzkich zamku 
łuckiego. Roku tysiąc siedmset szostego, miesiąca februarji szesnas
tego duia, na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości 
łuckim, przedemną, Adamem Antonim Niemirowskim, skarbnikiem 
sanockim, namiestnikiem burgrabstwa i zamku łuckiego i xięgami 
niniejszymi, grodzkimi, łuckimi, personaliter comparens urodzony imć 
pan Jan Berestowicz, dla zapisania do xiąg niniejszych, grodzkich, 
łuckich, ten uniwersał od jaśnie wielmożnego imć pana Mazepy, 
hetmana wojsk jego Carskiego prześwietnego weliczewstwa zaporos
kich, świętego apostoła Andrzeja i białego orła kawalera, z pod-



pisem ręki onegoż, przy pięczeci przyciśnionej, do województwa wo
łyńskiego na rzecz pewną wydany, per oblatani podał, o czym te» 
uniwersał szerzej i dostateczniej w sobie obmawia, prosząc mnie, 
urzędu, o przyięcie onego i do akt wpisanie, ktorego ja, urząd, 
annuendo affectationi, do xiąg przyjmując, czytałem, de tenore tali: 
Jan Mazepa, hetman wojsk jego Carskiego prześwietnego welicze- 
stwa zaporoskich, świętego apostoła Andrzeja i białego orła ka
waler, jaśnie oświeconym, jaśnie wielmożnym, wielmożnym ich mość 
panom senatorom, dygnitarzom, urzędnikom, officialistom, possesso- 
rom, dzierżawcom, administratorom dóbr królewskich, duchownych 
dziedzicznych i wszystkim in geoere, cujuscunąue status et prae- 
minentiae województwa wołyńskiego obywitelom, moim wielce rnoś- 
ciwym panom, przy zaleceniu braterskich chęci moich, do wiadomoś
ci donoszę, że na tych dniach zaszedł mię ordynans najjaśniejszego 
Monarchy, jego królewskiej mości Augusta wtorego, abym in boc 
bellico aestu, kiedy in excisionem majestatis, praw i wolności ojczy
stych nieprzyjacielska potentia rabidis inhiat armis, i innemi dotych
czas yiscera regni, immatura dla dalszego wojsk auxiliarnych: mos
kiewskich, saxońskich i kozackich konserwowania, któreby, obsistea- 
do nieprzyjacielowi, mogli vim vi refundere et.............  ictns, wy
brawszy z każdego domu, nemine excepto, w tym województwie 
wołyńskim, według taryffy prowianty, mąki, a in defeetu onych, 
żyta i kaszy in quam nuraerosissima copia, ordynował one tutejsze- 
mi podwodami, jedne in instanti, tej zimnej drogi do Brześcia li
tewskiego, a drugie primo vere—wodą. Ja więc, parjerując conformi 
ui&u takowemu jego królewskiej mości ordynansowi, сопѵепіо tą 
innotescentią i amore patriae, który confidentiam et obedieutiam po- 
puli do pana conglutinat, wszystkich waszmościów, moich wielce mi
łościwych panów, obowiązuję, abyście, pro integritate majestatis et 
conservatione boni publici, chcieli w tym supremo jego królewskiej 
mości mandato consentire, tak dalece, żeby in praefixo tempore te 
prowianty mogły bydź złożone, do Brzyścia litewskiego zwiezione; 
co, by tem snadniej effectuaretur, chciejcie waszeć, moi wielce moś- 
ciwi panowie, tu, do mnie, do Dubna, taryffy przysyłać, z jakifihbym 
się in ąuantitate tych prowiantów mógł miarkować. Ja  zaś, chcąc 
waszmościom, moim wielce mościwym panom, tanta alleyiare onera i



onych do prędszego victualium' wystarczenia facilitować, z całym 
wojskiem moim ustompię do Litwy z województwa wołyńskiego. 
Nie wątpię tedy bynajmniej, że waszmość, moi mości panowie, jako 
cd początku panowania najjaśniejszego króla jego mości Augusta, 
pro tuitione majestatu jego, praw i wolności polskich, incorrupta 
fide et fervido zelo, nie tylko fortuny, lecz, co jest carius, życie i 
zdrowie swoje, in tot discrimina rerum, azardujecie, tak i teraz, 
ex debito et innato ku dobru pospolitemu ardore et amore, łatwo 
to exequi zechcecie, co mi jest od jego królewskiej mości injunctum, 
zważywszy i uważywszy to altissimo suo judicio, że te wszystkie 
auxiljarne wojska, in spe rebelii in meditullio rzeczypospolitej zo
stając, .bsamychźe waszmościów, moich wielce mościwych panów, sal- 
vos penates et cara pignora, od tak hardego nieprzyiaci ela, sociatis 
bronią armis. Ufundujecie weszeć, moi Wielce mościwi panowie, hoc 
suo actu in regni pectore monumentum gratitudinis, kiedy, in tanto 
turbidine fluctuantem majestatis jego królewskiej mości iutegrita- 
tem fulcire zechcecie; do czego waszeciów, moich wielce mościwych * 
panów, generoso stimuluję calcari, a dla lepszej wiary, wagi i inte- 
ressu publicznego, ten uniwersał, ręką moją podpisany i pieczęcią 
wojskową ztwierdzony, po grodach województwa wołyńskiego publi
kować zlecam i zalecam. Dat w Dubnie, Februarii die decima ąuin
ta, anno millesimo septingentesimo sexto. U tego uniwersału podpis 
ręki w te słowa: Jan Mazepa, hetman i kawaler, ręką własną. 
Który uniwersał, per oblatam podany, za podaniem i prośbą jego 
mości podawającego, do xiąg niniejszych, grodzkich, łuckich jest in- 
serowany. Z których xiąg i ten wypis, pod pieczęcią grodzką łuc
ką jest wydany. Pisany w zamku łuckim. U tej obiaty extractu, 
przy pieczenci grodzkiej, correcta regentowska w te słowa: Correxit 
Suchorski m. p. Podpis zaś oficjalisty grodowego w te słowa: Waw
rzyniec Stanisław Pepłowski, sędzia ziemski podolski, podstarości 
grodzki łucki m. p. Locus sigilli capitanealis. A tak ta oblata extrac- 
tu, za podaniem i prośbą wyszrzeczonego offerenta, a za moim urzędo
wym przyjęciem, jest do xiąg grodzkich krzemienieckich ingrossowana.

Книга гродская, кременецкая, записовая и поточная, № 16161 
\одъ 1706—1707; листъ 4:32 на оборотѣ.



Жалоба гродскаго овруц«аго регента, Даніила Левковскаго, на кіев- 
скаго подчашія, КриштоФа Манецкаго, о томъ, что онъ передалъ Левков • 
скому въ арендное владѣніе имѣніе Шепелицкое, а потомъ какъ самъ, 
такъ и слуги его препятствовали Левковскому получать доходы. Сверхъ 
того имѣнія эти были разорены проходящими русскими и козацкими 
войсками подъ начальствомъ полковниковъ: Гадяцкаго— Степана Трощин- 
скаго, полтавскаго— Герцыка и кіевскаго сотника—Дайнеки. 1706. Іюня 12,

Року тисеча семъсотъ шостого, месяца юня дванадцатого
дня.

*
На ураде кгродскомъ, въ месте его королевское милости овруц- 

комъ, передомною, Михалемъ Сингаевскимъ, наместникомъ подвое- 
водства, реентомъ кгродскимъ енералу воеводства киевского и кни
гами нинешними, кгродскими, киевскими, comparens personaliter 
urodzony iego mość pan Daniel Lewkowski, regent grodzki owrucki, 
dobr wsiów Szepelicz starych i nowych, i drugich wsiów, do tychże 
Szepelicz należących, arędowny tenutor, postrzegaiąc całości substan- 
ciej swoiej w tenucie tych dobr, urzędowi niniejszemu oświadczył, i 
żałośnie protestował się przeciwko wielmożnemu iego mości panu 
Krzysztofowi Manieckiemu, podczaszemu kiiowskiemu, tychże dobr 
Szepelicz cum attinentiis, quocunque iuris titulo, possessorowi, tu- 
dież szlachetnym panom: Bazylemu i Maryannie Piaseckim, małżą- 
kom, possessiej żadnej nigdzie nie maiącym, samym do zguby i ruiny 
substanciej protestanta pryncypałom, i ustawiczne przeszkody w 
dzierżawie arędownej czyniącym i informującym, tym niżej opisanym 
sposobem i o to: iż mianowany iegomość pan Maniecki, podczaszy 
kiiowski, wygadzaiąc pilnej a gwałtownej potrzebie swoiej, dobra, w



woiewodstwie kiowskim leżące, zwyszmianowane Szepelicze stare, z 
Słobodką Szepelicką, z dworami, tak w Słobodce, iako i w starych 
Szepeliczach będącemi, Worochowicze, Mołoczki, Pohonne i Drąki, 
na lat trzy, zupełnie conseąuenter po sobie idące, wraz na wszystkie 
trzy lata, summą zupełną—cztyry tysiące cztyrdzieści i siedm złotych 
w talerach bitych i czerwonych złotych, taler bity tylko po złotych 
siedm polskich, groszy sześciu, a czerwony złoty po złotych piętnaście 
licząc i rachuiąc, wziąwszy ze wszystkiemi tych mianowanych dobr 
przynależytościami, intratami, dochodami, czynszami, daniami miodo- 
wemi, robocizną, iaźattii da Prypeti i ieżlorami, koło Prypety będą- 
cćuii, karczmą, szynkami Чѵе wszystkich wioskach, Triłynebi i że 
Wtfzfstkietni i Wśżelakićtni in genere et spećie, w tych dobrach znaj- 
dhfącemi ‘się, pożytkatrii, przychodaini, obwenćyiami i przy należnościa
mi, 'nic 'abić żadnej i najiWniejśzej rzeczy i obwenćiej w tych dobrach, 
Włdści Szepelićkiej, na siebie samego, ani na kogo inszego nie wy
minąć, ab i exćypuiąc, iako kontrakt i tegoż kontraktu roboracia, w 
grodzie kiiowskim zeznana, dostateczniej w sobie świadczy, poczy- 
naiąc tę arędowną tenutę, roku blizko przeminołego, tysiąc siedmset 
piątego, od dnia i święta rzymskiego świętego lana krzciciela, a 
kącząc, da pan Bóg, w roku p zyszłym, tysiąc siedmset oślńym, o 
takowymże dniu, czasie i terminie, kontraktem trzecioletnim, arędow- 
nym protestantu w arędowną trzecioletuią possessią i extenuatią sum
my zwyszmianowanej, w talerach twardych i czerwonych złotych 
wciętej, cztyrych tysięcy trzydziestu siedńfiu złotych, takową monetą 
i 'walorem, iako brał, puścił i zawiódł, obliguiąc się, nietylko przez 
siebie samego iakowąkolwiek przeszkodę лѵ dzierżawie i intracie nie czy

nić, ale ab omnibus impedimentis, 'od kogokolwiek na te dobra 
zachodzących, еѵіпсеге miał i zapisał się; to, loćo evictionis, po kon- 
ttakcie i odebraniu pieniędzy na wyszmianowabe dobra i puszczeniu 
onych w arędowną tenutę protestanti, sam iego mość w tychże 
dobrach, lubo miał i deklarował zaraz z onych wyiechać, obaczyw- 
szy w ojczyźnie zamieszanie i czasy niespokojne, przez czwierć roku 
z niemało przeszkodą protestanti, tak iakoby nikomu onych w pos
sessią nie puszczaiąc i pieniędzy na one nie zaciągaiąc, mieszkał, 
dyspohował i iako chciał, ba szkodę protestanta godząc, czynił; tylko 
sgo riiedośtawało, że czeladnika protestantis, tam zotąiącego, nićę



dygnął, ale, niby z łaski, w komornym u iego mości siedział, i hją- 
cpsąue siedzi; ądi.ężdźąiąc z tyclj dęjbr, niemało gruntów i podda
nych, w zwysz, actu. wyrażonym, kontrakcie żajćfnęjj i nąjmnięjflząj 
ехсерсіі pie,zostawiwszy, e^cypowął, a w inwentarzu sapa ięgo wp^ć, 
swoią włąsną ręką pąpisąnym, ід detriipentum. protęstanta czyniąc, 
nie tylko żywych, ąle i ppumjprajyęh poddanych, popisał, i пдеЦбгущ 
powinności nadzwyczaj poprzyczyniał, że protestant} nie pddąią i ni,e,- 
ch.cą płacić, ieszcze wyszmianowanych Piaseckich małżonków, obwi
nionych, w tychże dobrach niby za podstarościch ęzyj,i za ialfowych 
superintendentów zostawiwszy, podobno informował, aby ws^elkienąi 
sposobami przeszkody protestanti w intrącie i wszelkich, pbwęncłąch 
i prowentąch ustawicznie, czynili, którzy nic cale nie djbaiąc, uti im- 
possessionati, na prawo pospolite, a ile pod teraźniejsze, zapiięsząnią 
i czasy niespokojne, poddanych, w aręndownej tenucie będących, do 
robocizny na swoią potrzebę pociągaią i onych gonią i przympsząią, 
kolędy, włoczebne i inne potrzeby wybięraią i sobie dąwaó każą, кд- 
nicy weselue i zwierza wszelakiego, iak w puszczy poddany kfdry 
zabiie, nic do tego nie należąc, odbieraią i, co chcą, t° czypją, ąą- 
mych biią, we młynie bez czerhy i miarki mielą; ciż opakowani 
Piaseccy małżonkowie, obwinieni, do dworu, w starych Szepelicząęh 
będącego, (którzy tylko yerbaliter od iego mości pana podczaszego, 
ohwiniouego i za uproszeniem protestanta maiąc pozwoloną do pr^e- 
mieszkania do czasu krótkiego na wsi pustą chałupę), sine scitu i 
bytność protestanta, propria ąuthoritate, wprowadziwszy sję do, tegoż 
dworu na mieszkanie, co tylko mogą sposobów do ruiny substancięj 
protestantis (iako sposobni do tego,, bo gdzie tylko zostawał} na 
służbie i podstarostwie, albo kajdanami brząkali, albo, rospęd,ziwszy 
tamejszych poddanych, sami gdzie indziej uciekali, jako są iawne tego 
dokumenta: kiedy wścibiwszy się i uprosiwszy na podstąrostwo, do 
wsi Jsaiek, dobr wielmożnego iego mości pana Hańskiego, łowczego 
żytomirskiego, i tamże puł roku zostaiąc, a rospędziwszy i roze- 
gnawszy ze wsi wszystkich poddany cli tame jsz у ch, sami tu uciekli i 
przenieśli się) wynaleźć, wynajduią, iako tylko mogą, tak ruiipiią i prze
szkody czynią, w których dobrach manifestans, dlą trybunału lubęls^ję- 
go, i innych zabaw i trudności swoich, nie mięszką, i rzadko ł>ŷ pą, lpe^y 
hę? cąły rp|i, ty}ko dwa rąjąy był; a obwifńęni Piaseccy, tam uątą-



wicznie residuiąc, co chcą na szkodę i zgubę substanciej, że onych 
na podstarostwie u siebie nie chciał mieć i trzymać, czynią, i tak 
manifestans, dla ustawicznych, tak iego mości pana podczaszego, i 
Piaseckich, małżonków, przeszkód i dla żołnierskich konsistenciej 
chorągwie pancyrnej wielmożnego jego mości pana chorążego wołyń
skiego, od poddanych należącej rocznej intraty nie brał, i poddani 
nie wydali, do tego ieszcze nie małą diminucią w intracie poniosł, że 
i bez całą zimę, tak dla panów Piaseckich małżonków posłuszęstwa 
i roześcia poddanych przed żołnierzami z tych dobr tak dalece, że i 
drew nie było komu przywieść, zacząwszy od dnia dwudziestego de- 
cembra roku przeszłego, tysiąc siedmset piątego, nie miał i nie ma; 
i iazow dla tego na Prypety nie bił, a, co większa, ciż Pias. ccy, 
małżonkowie, indukte, czyli propria authoritate, czyli też z rozkaza
nia i za wiadomością iego mości pana podczaszego, od terminu 
zwyszwyrażonego, od kupców przechodzących zacząwszy brać i 
obiastkę, dotychczas biorą, której indukty, lubo w kontrakcie nie 
dołożono, przy kontrakcie umowa takowa stanęła verbo nobili, żeby iego 
mość pan podczaszy iako i protestans nigdzie w tych dobrach indukty 
brać nikomu nie pozwolali, przez co kupca z traktu i gościńca zwy
czajnego odraził, i trakt zepsował, a manifestans w tym szkoduie, 
i szkodować musi, że na karczemną arędę, tak dla wywyższenia w 
wielką kwotę arędy, i odrażenia przeż indukte kupca, i traktu ze- 
psowania, iako też dla wielkich aggrawacii samego iego mości pana 
podczaszego, sług, czeladzi i Piaseckich małżonków, że, trunki bio
rąc, płacić nie chcą, arędarza znaleść i zatrzymać nie może, a erę da 
karczemna z obiastką od kupców i innemi obventiami, iako to: iazem 
na Prypety, i jeziorami, i kontraktem, i inwentarzem, na rok ieden 
podana iest we stu dziesięciu bitych talerach; na ostatek, roku terazniej • 
szego, tysiąc siedmset szostego, zaczowszy od dnia czwartego mar- 
tii, naprzód iego mość pan Stephan Troszczyński, pułkownik hadziacki, 
z pułkiem swoim, w siedmiu tysięcy, a potym prętko drugi—iego 
mość pan Hercyk, pułkownik połtawski, w dziewięciu tysięcy wojska 
kozackiego, idąc zza Dniepr a ku Litwie, w mianowanych dobrach, 
seorsive każdy z wojskiem nocuiąc, wielkie szkody poczynili,' zbo
ża, kupowane za pieniądze, i siana wszystkie popaśli i pokarmili, we 

* dworze stoły, ławy, okiennice, a na wsiach budynki, chliwy popalili i po-



minowali, pt*zez które zruinowanie i odpasienie siana w bydle i stadnince 
protestans nie małą szkodę poniosł i stadniny sztuk pięcioro zdech
ło, co nie było czym karmić, to iest: zrzebców, po dwie lecie maią- 
cych, dwa, zrzebic dwie, i klacz iedna stadna; na traktamenta, tak 
dla zwyszmianowanej chorągwie, kons:stentią zimową w tych dob
rach maiącej, iako i dla wojsk kozackich i moskiewskiego prze
chodzących, aby iaka taka folga i ochrona pozostałym ludziom by
ła, na trunki rożne i yictualia, protestans gotowych pieniędzy zło
tych polskich trzysta dwadzieścia spędował i wydał; po ruszeniu 
iuź z konsistenciej chorągwie i przejściu wojsk kozackiego i mos
kiewskich, co ieszcze przygotowano, za pieniądze kupowanego, tak 
na chlib, iako i na zasiew zboża i innych gospodarskich rzeczy by
ło, wojska moskiewskie, lądem i wodą idąc przez niedziel ośm z 
Litwy ku Kiiowu, funditus pozabierało i dominowało, że nie było 
czego ieść, ani siać, i sam protestans musiał z tych dobr i traktu 
na stronę ziechać; tedy kozacy w niebytności protestanta, pułku 
kiiowskiego, z setnikiem swoim, nazywającym się Dejneką, przyszed- 
szy do Wołki Szepelickiej i dworu, tam będącego, ludzi we wsi i 
dworze nie zastawszy, i nie nalazszy, dwor funditus zruinowali, okna 
pobili, skoble, klamki, pooddzierali, i, co tylko znaleźli, pozabierali; 
potym wszystkim, iak się trochę uspokoiło i do domów swoich lu
dzie poczęli się nawracać, iego mość pan podczaszy, obwiniony, re- 
sidentią swoią natenczas za Dnieprem, w Baturynie, maiąc, in 
prejuditium czyniąc protestanta, przysłał sługę swego, aby wojtowie 
z drugieini chłopami i arędarzem, natenczas niewiernym Geciem 
Abdeniechowiczem, grożąc onym szubienicą, w samy czas gorący ro
boczy, aby tam za Dniepr, do Baturyna, do jego mości szli i iecha- 
li, którzy, radzi nie radzi, roskazowi srogiemu zadosyć czyniąc, z 
arędarzem tam chodzili, i przez niedziel sześć bawili się, a prote- 
testans żadnego nie miał bez wójtów porządku i posłuszęstwa, i 
arędarz, iak tam do iego mości obwinionego poiechał, tak i już 
powróciwszy się, ani jednego szeląga rathy za puł roku nie dawszy 
i nie zapłaciwszy, której należało piędziesiąt pięć bitych talarów, 
znać z namowy, a barziej dla dolegliwości i ciężkiej aggrawacii iego 
mości pana podczaszego i wywyszenia w wielką kwotę, arędy dłużey 
trzymać nie chciał, i, porzuciwszy, uciekł, dla czego aręda wakuie i



wakować będzie, bo się nikt, tak dla wywyszenia w wielką summę, 
iako i ustawicznych dolegliwości i przeszkód iego mości pana pod
czaszego samego, sług, czeladzi iego mości, i Piaseckich małżonków 
trzymać nie podejmuie, a do tego ieszcze czasów teraźniejszych 
niespokojnych i nie podejmie. Przez co protestans, tak dla wielkich 
ustawicznych przeszkód samego jego mości pana podczaszego, sług, 
czeladzi, i Piaseckich małżonków, iako i wojsk koronnego i zadniepr- 
skich, szkody w substaneyej swoiej znaczne poniosł, i coraz to 
większe a większe ponosi, praetendit sobie przez ieden rok ad mini
mum pułtora tysiąca złotych polskich, excepto gotowych, rozdanych 
między chłopów na żołnierzy i chlib, pieniędzy, także i soli; a ieszcze, 
co większa, nie tylko substancią u protestanta obwiniony wziąwszy, 
tako moneta regni, jaka i tu, w woiewodstwie kiiowskim, idzie, więcej 
siedmiu tysięcy złotych polskich, lubo natenczas, iako brał, wszel
ko łatwość, po tysiąckroć przysięgając, deklarował, kiedy wszystek 
powiat owrucki ziezdził, szukaiąc kontrahenta, nie znalazł, bo nikt 
pod czasy niebezpieczne dać nie chciał, i nie odważył się, a prote
stanta rożnemi sposobami i wielkiemi obowiązkami i przysięgami 
tak uwiódł, że i u innych swoich dobrych przyiacioł zapożyczywszy 
się, co nie dostawało swoich pieniędzy, iako i sam obwiniony barzo 
dobrze wie, jego mości gwałtownej wygodził potrzebie, i dał 
zwyszwyrażoną summę na przerzeczone dobra in extenuationera, z 
których jego mość pan podczaszy obwiniony, po wzięciu pieniędzy, 
zaraz miał wyiechać i do terminu żadnej przeszkody i krzywdy, 
iako prawo pospolite, kontrakt i zwyczaj każe, nie czynić; aliści 
wszystkiego tego zapomniawszy, ustawicznie codzienne krzywdy sam 
obwiniony czyni, sług, czeladź swoią i Piaseckich małżonków czynić 
subordynuie i onym każe, tak iakoby na te dobra pieniędzy ціе 
brał i nie zaciągał; a czeladź protestantis, niby z łaski we dworze, 
iakoby w więzieniu iakowym, siedzi, a.obwiniony z sługami, czela
dzią i Piaseckiemi małżonkami praepedycie czynić nie zaniechuie, 
ale coraz to większe czyni, i hucusąue nie zaniechuie, ieszcze nie- 
tylko substancią znaczną u protestanta wziąwszy, ale in vitam pro
testantis, tak prywatnie, iako i publicznie sam obwiniony, słudzy, 
czeladź, i Piaseccy małżonkowie diffidant, iako to wszystko, cokol
wiek iest opisano, patet okolicznym ich mpściom panom sąsiadom;



dla których diffidacyi protestaiit przy własnej swoiej SUbstanciej wol
nej swobodnej, zdrowia i -życia nie iest bezpieczny, o co wszystko, jako 
się ópdmieniło, protestans, praecavendo indemhitati substanciej fswoiąj 
i zdrowia, iterum iterumąue, salyam melior&tiónem tej proteStaeiej 
zachowawszy sobie ldb przez pozwy poprawienia, soleniter manife- 
stuie 'się i iprotestuife, przy tym prosił mnie, urzędu, tej protestaciej 
do act 'O pr^yięcie i zapisanie, co ad affeotdtionem suam otrzymał. 
Daniel Lewkowśki, regent grodzki owrucki, manu ,propria.

Книга гродская, кіевская, записовая 'и поточная, № І?5, годъ 
1705—1706", листъ 328.

!Постановление сеймика нодольскаго воеводства о отпрввкѣ пословъ 
къ Фельдмаршалу Шереыетіеву и къ князю Ромодановскому съ нрозьбою 
облегчить военные повинности Н о д о л ь с к а г о  воеводства и съ жалобою на 
занятіе козака'ми шляхетскихъ имѣній въ этомъ воеводствѣ. 1706, Де
кабря 10.

Feria sexta post festum immaculatae conceptionis В. V. 'M. 
ргохіта, anno Domini 1706.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, came- 
necenśia Podoliae, personaliter yeniens generosus Ioannes Łucki, 
obtulit officio praesenti et acticandum porrexit laudum palatinatus 
Podoliae, per conyentum particul arem sancitum, manu magnffici ma- 
reschalci propria śubscriptum, proat seąttitur tenor ejusmodi: My: 
rady, dignitarze, urzędnicy у wszystko rycerstwo woiewodztwa Po
dolskiego, ziacbawszy na termin ex limitatione anteriori laudo kon
serwowany, 'dnia siodmego miesiąca Grudnia у zasiadszy in loco con- 
sultationum solito, gdzie produkowano nam reskrypt na instrukcyą 
naszą, ich mościom panom posłom, z seymiku deputackiego do 
jaśnie oświeconego xięcia jego mości Mężyka ordynowanym, daną, 
w którym reskrypcie, gdy osobliwą przyrzeka woiewodztwu naszemu 
ochronę у libertacyą, zkąd wielką, ile pod ten czas, woiewodztwo 
nasze zabiera konsolacyą, będąc tey nadziei, że у iaśnie oświecony



xiąźe iego mość Romodanowski, (od ktorego iuż od kilku niedziel 
przysłany do woiewodztwa naszego jego mość pan komisarz z uni
wersałem po prowianty) w tymże woiewodztwo nasze mieć będzie 
respekcie, zkąd pochodzi, że, ex consensu omnium, zdało się nam 
uprosić e medio nostri za posłów wielmożnych ich mościów panów: 
Zygmonta z Romanowa Swirskiego, łowczego łukowskiego, Mikołaja 
z Zbrzezia Lanckorońskiego, skalskiego etc. starostę, Theodora Lap- 
czyńskiego, stolnika wendeńskiego, у Dawida de Humbie Lausona, 
kapitana jego królewskiey mości, tak do jaśnie oświeconego xiąźęcia 
jego mości Szeremeta, feldmarszałka woysk auxiliarnyćh naiaśniey- 
szego Cara jego mości, iako też у do xiążęeia jego mości Romoda- 
nowskiego, ażeby ciż ich mość panowie posłowie nie tylko egesta- 
tem woiewodztwa naszego wywiedli, ale też у łaskę naiaśnieyszego 
monarchi naszego wyexplikowali, tudzież donieśli у pokazali affekt 
i łaskę przyrzeczoną xiążęcia jego mości Mężyka у o podobną u 
tych xiążąt ich mościów upraszali; doniosą у to ich mość panowie 
posłowie, że ledwie nie wszystkie dobra woyska iakieś kozackie w 
powiecie Latyczowskim osiedli у na swoią poodbierali dyspozycyą, 
ale też у w ziemi Kamienieckiey iuż całe Poddniestrze nieiaki puł
kownik Sawa opanował, co wielką nawet do uczynienia porządku у 
uformowania taryffy dymowey iest przeszkodą, do których xiążąt 
icb mościów wielmożny jego mość pan marszałek koła naszego, 
uformowawszy у podpisawszy imieniem naszym instrukcyą, przez 
tychże ich mościów posłów ordynować będzie; kiedy się zaś woie
wodztwo nasze informuie od ich mościów panów kommissarzów, 
których uprosiliśmy byli у wysłali e medio nostri do znayduiącego 
się w Smotriczu, jego mości pana kapitana moskiewskiego, któremu 
gdy produkowano łaskawy rescript na instrukcyą naszą od jaśnie 
oświeconego jego mości xiążęcia Mężykowa, ażeby od takiey nagłey, 
ktorey się napirał, supersedował kontrybucyi, przyrzekszy, że zacze
ka na powtorną deklaracją od swoiego pryncypała, tylko o to nay- 
więcey upraszał, aby przyięty był do grodu uniwersał xięcia jego 
mości Romodanowskiego, sądząc u siebie za konfuzyą, że dotąd nie 
był przyięty, ktorego affektacyi dosyć czyniąc, zleciliśmy, aby jego 
mość pan Bazyli Maszkiewicz, regent grodzki kamieniecki, przyioł у 
dał mu od siebie attestacyą, któremu jego mości panu kapitanowi,



ab; tym czasem wikt był prowidowany od miasta Kamieńca, zleca
my, przyrzekaiąc koszt bonifikować у rekompensować, nie będąc zaś 
pewni, ieśli cale zostaniemy od tey kontrybucyi wolni, a do tego 
widząc in futurum zawsze potrzebną taryffe, więc za rzecz potrzeb
ną osądziliśmy, ażeby, juzta anterius laudum, realitatem osiadłości 
poprzysięgano sub rigore, in eodem laudo espresso, gdy się zaś 
reflektuiemy nad tak częstemi ziazdami naszemi у nad kosztem, 
łożonym hac in causa, ktorego kosztu у trudu chcąc uniknąć, upro
siliśmy e medio nostri wielmożnych ich mościów panów: Jozefa Gru
szeckiego, podsędka у sędziego grodzkiego, Woyciecba z Brzyzia 
Lanckoroóskiego, podstolego podolskich у jego mości pańa Karola 
Kruzera, podstolego latyczowskiego, daiąć ich mościom omnimódatd 
facultatem, aby ciż ich mość, nie czekaiąc ziazdu naszego, co 
obaczą być potrzebnego woiewodztwu naszemu, naradziwszy się, 
konkludowali у decydowali, co my, przy obowiązku у obligacyi, pro 
rato et grato akceptować obliguiemy się; nie chcąc przytym bez 
powszechney zostawać obrady, która in hoc calamitoso tempore 
prodesse siła może, zachowuiemy pod tąż laską czas ziadzu naszego 
pro die decima tertia decembris, które to laudum, przez nas, braci, 
umowione, у ręką własną dyrektora koła naszego podpisane, zleci
liśmy temuż wielmożnemu jego mości panu dyrektorowi naszemu do 
ziąg grodzkich kamienieckich, ut omnibus incolis palatinatus Podo- 
liae snadniey innotescat, podać. Działo się w Kamieńcu Podolskim, 
w kościele farnym kathedralnym, die, mense et anno ut supra. Woy- 
ciech Lanckoroóski, podstoli Podolski, marszałek koła rycerskiego. 
Post ingrossatum vero originale ejusdem laudi circa acta praesen- 
tia remansit.

Книга Каменецъ-Подольская, гродская, записовая и поточная, 
1706 года, № 3960, листъ 584.



Жалованная грамота гетмана Іоанна Мазепы охочекомонному пол
ковнику, Антонію Танскому, на право владѣнія селами: Яхны и Миіш- 
тинцы, лежащими въ Корсунскомъ повѣтѣ. 1706. Декабря 15.

Пресвѣтлѣйшого и Державнѣйтого Великого Государя, Его 
Царьского Величества войсвъ Запорожскихъ Гетьманъ, славного 
чина святого апостола Андрея и Бѣлого Орла Кавалѣръ, Іоаннъ 
Мазепа.

Въсей старшинѣ и чернѣ войска Его Царьского Пресвѣтлого 
Величества Запорожского, на той сторонѣ Днѣпра зостаючой, осо- 
бливе дозорцы добръ вашихъ Еорсунскихъ и Драбовскихъ и каждо
му, комубнколвекъ о томъ вѣдати належало, симъ универсаломъ 
вашимъ ознаймуемъ: Ижъ, респевтуючи мы на значыые и працови- 
тіи пана Антонія Танского, полковника войска Его Царьского Пре- 
свѣтлого Величества Запорожского охочокомонного, въ томъ же 
войску Запорожскомъ на рознихъ оказіяхъ военнкхъ роненные и 
ронячіе, услуги и васлуги, до которыхъ и въпередъ заохочуючи оно
го, надаемъ ейу село Яхны и сельце Микитинцы, въ уѣздб Корсун- 
скомъ будучыи, зо всѣми, до оныхъ селъ зъдавна належачими, вгрун- 
тами и угодіями, позволяючи одъ посполитыхъ тамошнихъ людей 
(опрочь козаковъ) всякіизвиклые повинности до ласки войсковой,... 
О явой волѣ нашой вѣдаючи, вождый зъ старшииы и чернѣ того- 
бочной, имявно вышъ помянутыхъ добръ вашихъ дозорца, абы не 
смѣли и не важилися ему, пану Танскому, въ обнятыо въ свое за- 
вѣдованье вышше речонихъ: села Яхновъ и селца Микитинецъ зо 
всѣми, до оныхъ належными, вгруатами и угодіями, въ владѣніи 
рвы ми и въ одбиранью обыдлыдъ повинностей и послушен ствъ одъ



таыошнихъ посполитыхъ жителей, найменшой кривды и перепоны 
чиниты и трудностей наносите, пилно подъ строкгимъ вараньеыъ 
варуемъ; войты зась зо всѣми громадными людьми абы во всемъ 
оному, яко державцы своему, были послушны и належитіе повин
ности безъ отмовы уищали, приказуемъ. А тутъ-же объявляемъ, же 
и дворъ, теперъ на насъ надежный, въ Яхнахъ будучій, емужъ во 
владѣніе подаенъ. Данъ въ Батуринѣ. Декаврія 15, року 1706. 
На подлинномъ тако: звышъ именованный гетманъ и кавалѣръ ру
кою власною.

Подлинника сообщена Г. Предсѣдателемъ коммисіи М. В. 
Юзефовичет.

ссхы .
Сознаніе возного о томъ, что онъ осматривалъ въ ыѣстечкѣ У ла- 

новцахъ крестіянъ: Процыка и Довганя, убитыхъ козаками изъ полка
Танскагоі При семъ возный- показывалъ суду раны, нанесенныл и ему 
тѣми-же козаками, 1706. Декабря 22.

Feria ąuarta in crastino festi Sancti Thomae Apostoli, anno 
Domini 1706.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, came- 
necensia Podoliae, personaliter veniens ministerialis~regni generalis, 
providus Gregorius Motowidłowski de Lanowce, authenticatus jura- 
tus, asserendo, nobiles Petrum Szczygielski et Ioannem Domański, 
sibi, ministeriali, pro firmioris et evidentioris testimonii gratia adhi- 
bitos, habuisse, in vim suae ѵегае ас fidelis relationis, pałam, publi
ce libereąue in haec verba recognovit. Iż ia, z reąuizycyi jego 
mości* pana Jana Rogowskiego, dobr miasteczka Ułanowiec jaśnie 
wielmożnego jego mości pana referendarza koronnego, hetmana pol
nego koronnego, w dzierżawie zostaiących, administratora, do dobr 
wzwyszprzerzeczonych dn a poniedziałkowego, blizko przeszłego, to 
iest w wigilią świętego Tho nasza z wzwyszpomienioną szlachtą 
schodziłem, y, tam będąc, widziałem naprzód na cmentarzu cerkiew-



nym grób siwieźo kopany, gdzie pochowano zabitego Procyka, item 
schodziłem do chałupy Fedora Douhania, w ktorey widziałem tegoż 
to Douhania, na łóżku leżącego, śmiertelnie zbitego, ua ktorego (4e- 
le widziałem boki wszystkie strasznie, głowę zbitę у palce u oboeh 
rąk potłuczone, które ludzie, tak zabity, iako potłuczony, przez ko
zaków, pod kommendą jego mości pana Tańskiego będących, tysiąc 
koni m&iącycb, tak zabity, iako у potłuczony tak dalece, że się nie 
wyliczyć (sie). De quo praesens ejusdem ministerialis relatio. E t incouti- 
nenti idem ministerialis commonstravit in corpore suo concuesiouos, 
et quidem: primam in temporibns partis sinistrae ąuidem, sanguine 
suffusam, cnm derasione cntis, item sub auri eiusdem partis sirni- 
lem, item in naso similem, item in supercilio partis dextrae shnilcm; 
quas concnssiones, modo, loco et tempore superius espressis, per sup- 
rascriptos cosakos, clayis aduncis, alias obuchami, asseruit sibi 
esse illatas et inflictas, easdemque officium praesens vidit, debite 
conspexit et actis snis connotavit.

Книга каменецъ-подольская, гродская, записовая и поточная, 
1706 года, № 3966, листъ 592.

С С Ь Х І І .

Жалоба дворянина Ивана Кракельницкаго о томъ, что козаки полка 
Самуся, проходя черезъ его село Игнатовцы, ограбили его дворъ и ис
требили всѣ его документы. 1707. Февраля 18.

Actbm in castro laticoYiensi, feria quarta post feStnm saacti 
Wałentini ргохіта, anno Domini millesimo septingentesimo septimo.

Ad officinm et acta praesentia, castrensia, capitanealia, latico- 
yiensia yeniens personaliter generosus , loaunes Krakielnicki,- quam 
primnm post tantam nirniam ruinam et desolationem, per exercitum 
аихіііагет, de Ukraina in Poloniain procellantem, acta praesentia 
adire potuit, tam, eo in instanti, manifestatus est in eo, quja in 
anno ргохіте praecedenti, millesimo septingentesimo sexto, procel- 
lantee kozaci strenui Sajnuś (ut fertur) ex infonnatione et inetinetu



yicinorum, domum et residentiam aulicam protestantis, ia bonis yil
lae Jbnatowce exis tentem, vi, yiolento, imo hostilieo modo inyaserunt, 
ibidemąue, non tantummodo equos, pecora, oves, frumenta ѵагіі 
grani, yestes, pecunias et yaria apparamenta et splendores, tam do- 
mesticas, quam militares, sed etiam et ѵагіа munimenta, inscriptio- 
nes, donationes, obligationes, cessiones, intromissipnes a yariis et 
cum yariis personis, se, manifestantem concernentia, omnia secreta 
et dispositiones domus suae, quae etiamsi in foveis seryata late- 
bant, ea tamen inveqiendo, una cum arcis secum perceperunt, cae- 
tera dilacerarunt et in nihilum fecerunt, manifestantem autem mo- 
dernum ad estremam ruinain et damnum,^plus quam ad quadragin- 
ta millia florenorum polonicalium, eausarunt et de facto perduxe- 
runt. Quapropter modernus manifestans, providendo omnimodam 
integritatem substantiae et honoris sui, ne aliquam in posterum ex- 
ipde, per recepta munimenta, patiatur iacturam, iterum atque ite
rum mauifestatur, salva sibi, et cui de jure yenerit, resevata ma- 
nifestatione.

Книга летичевская, гродская, записовая и поточная, годъ 
1701—1709, Л? 5248; листъ 187.

С С Ь Х ІІ І .

Объявленіе дворянина Михаила Шашкевича о тоиъ, что козаки 
ограбили и разорили его село, Самчинцы. 1707. Апрѣля 15.

Feria sexta post donunicam Iudica quadragesimalem ргохіта, 
anno Domini millesimo septingentesimo septimo.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, latico- 
yiensia personaliter ѵепіепз urodzony jego mość pan Michał Szasz- 
kiewicz, obywatel woiewodztwa wołyńskiego у bracławskiego, prae- 
cayendo omnimodae integritati substantiae suae, ne in posterum 
exinde aliquam patiatur jacturam, świadczył, opowiadał у manife
stował to urzędowi niniejszemu, grodzkiemu, latyczowskiemu, iż mo
dernus manifestans, po tak ciężkiey у nieznośney ruinie у desolatiey



przez nieprźyiaciela krzyża świętego krajów tuteyszych, po oddaniu 
od Turków Kamieńca Podolskiego у zawartym pokoiu Porty Oto- 
maóskiey z rzecząpospolitą, vigore praw у dyspozycyi swoich przod
ków у antecessorów, przyszedszy do possessyey dóbr wsi Samczy- 
niec, w woiewodztwie wołyńskim, powiecie Krzemienieckim leżącey, 
prawom ordynatiej Ostrogskiey podległey, penitus pustey, uroczyskiem 
tylko przez lat kilkadzięsiąt, aż do oddania Kamieńca leżącey, gdzie 
cokolwiek mógł mieć, tak z przodków у antecessorów swoich, iako 
też у z krwawey wysługi swoiey woienney w woysku koronnym, 
fortuny swoiey, te wszystkie, na cztery tysięcy złotych polskich w 
gotowiznie, tak na reparatie pomienionych dobr, wsi Samczyniec, 
jako na obsadzenie у zapomoźenie poddanych у konserwatią onych 
od rożnych woysk, tak koronnych różnego zaciągu у partyi, jako 
też auzyliarnych różnych narodów, swoim własnym kosztem, stara
niem у gotowym groszem zastępuiąc у ochraniaiąc, spendować, wy
łożyć у cale stracić musiał; uadto, w roku niebardzo dawno przesz
łym, tysiącznym siedmsetnym wtorym, podczas buntów kozackich, 
kiedy modernus manifestans, będąc usługą rzeczypospolitey obligo
wanym, na woynie w pułku ordynackim z teyże wioski Samczyniec 
zostawał, wszytkie chudobę у substantie, jako to: bydła, konie, 
owce, pasieki, zboża, tak młocone, jako у w styrtacb stoiące, suk
nie, rysztunki woienne у wszystkie sprzęty у naczynia gospodarskie, 
na dwa tysiące złotych polskich, zabrano у zagrabiono, że tylko 
desertam Arabiam, powróciwszy z woyny, modernus manifestans, 
locum ubi Troia erat, zastał, tak dalece, że się cale nie miał do cze
go iąc. O co wszystko, salva sibi, et cui in posterum de jure ve- 
nerit, reseryata melioratione, iterum iterumąue manifestatur, prosząc 
mnie, urzędu, tey teraznieyszey, brevibus napisaney, o przyięcie у do 
act zapisanie; со у otrzymał.

. Книга летичевсная, гродская, записывая и поточная, 1701— 
1709 года № 5248\ листъ 252.



Объивленіе дворянина Самуила Поповскаго, о томъ, что козаки 
дважды нападали на его имѣніе, село Высшую—Согорилу, и совершенно 
оное ограбили. 1707. Апрѣля 15.

Actum in castro laticoyiensi, feria sezta post dominicam Judica 
quadragesimalem prozima, anno Domini millesimo septingentesimo 
septimo.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, lati- 
coviensia, personaliter yeniens urodzony jego mość pan Samuel Po- 
powski, obywatel województwa wołyńskiego, praecayendo omnimo- 
dam integritatem substanciae suae, ne in posterum ezinde aliąuam 
patiatur jacturam, świadczył, opowiadał i manifestował to urzędowi 
niniejszemu, grodzkiemu, latyczowskiemu, iż iego mość moderńus 
manifestans, po tak ciężkiej i nieznośnej ruinie i desolatiej przez 
nieprzyjaciela krzyża świętego kraiów tutejszych, po oddaniu od 
Turczyna Kamieńca podolskiego i zawartym pokoiu z rzecząpospo- 
litą, vigore consensu jaśnie oświeconej ziężnej jej mości Ostrogskiej 
Lubomirskiej, marszałkowej wielkiej koronnej i tradyciej ich mościów 
panów komissar/.ów, przyszedszy do possessiej dóbr, wsi Pohoryła 
Wyższa, w województwie wołyńskim, powiecie krzemienieckim le
żącej, prawom ordynaciej ostrogskiej podległej, penitus pustej, obło- 
giem i uroczyskiem przez lat kilkadziesiąt leżącej, gdzie, cokolwiek 
mógł mieć, tak z krwawej wysługi swoiej wojennej w wojsku ko
ronnym, jako i z fortuny swoiej, to wszystko na reparatią pomienio
nych dóbr, wsi Pohoryła Wyższa, i na osadzenie i zapomoźeuie podda
nych i konserwatią onych od różnych wojsk, tak koronnych różnego 
naciągu i partii, iako też i auzyliarnycb różnych narodów, swoim



własnym kosztem i gotowym grosżem zastępuiąc i ochraniaiąc, spen- 
dować, wyłożyć i cale stracić musiał; nadto, w roku niedawno 
przeszłjm, tysiącznym siedmsetnym wtórym, podczas buntów kozac
kich, kiedy modernus manifestans, będąc usługą rzeczypospolitej ob
ligowanym, na wojnie, w pułku ordynackim z tejże wsi, Pohoryła 
Wyższa, zostawał, wszystkie chudobę i substantią, jako to: bydła, 
konie, owce, pasieki, świnie etc:, zboża tak młócone, jako i w styr- 
tach stoiące, suknie, rysztunki woienne i wszystkie sprzęty i naczy
nia gospodarskie zabrano i zagrabiono, że tylko desertam Arabiam, 
powróciwszy z wojny, modernus manifestans zastał. Tak dalece, że 
się cale nie miał do czego iąć. Tudziesz w roku blisko przeszłym, 
tysiącznym siedmsetnym szóstym, kiedy modernus manifestans w 
tymże pułku ordynackim i z tejże wioski, Pohoryła nazwanej, 
zostawał, wojsko moskiewskie i kozackie, napadszy powtórnie, wszy
stkie chudobę i substantią, przywileie, zapisy, karty ręczne i wszy
stkie prawne dyspozycie i munimenta zabrano i zagrabiono i do 
ostatniej ruiny, nic nie zostawiwszy, przyprowadzono; o co wszystko, 
salva sibi, et cui in posterum de jure yenerit, reservata melioratione, 
iterum iterumque manifestatur, prosząc mnie, urzędu, tej teraznjejszej, 
breyibus napisanej, o przyięcie i do act zapisanie, co i otrzymał.

Книга летичевская, гродская, записовая и поточная, 1700—1709 
года. № 5248; листъ 253.

ССЬХѴ.

Жалоба дворянина Іакннѳа Подгородецкаго и жены его, Елены, на 
дворянъ, Адама н Ивана Прушинскихъ; о томъ, что крестіяне села Пру
шинскихъ—БерезовКи, еще съ1702 года, причисливъ себя къ козакамъ, 
захватили земли, цринадлежавшія Подгородецкимъ, отказались плотить 
послѣднимъ десятину, утверждая что они владѣютъ землею на козац— 
комъ оравѣ, переманивали къ себѣ крестіянъ Подгородецкихъ и т. п. 
1707. Августа А.

Ров у тисещіа семсотъ семого, мѣсеца августа четвертого див.

На ураде кгродейомъ,, въ замку его королевской милости жи-



тоиерскоми, przedemną, Bazylim z Wyhowa Wyhowskim, skarbni- 
kiem ziemskim, namiesnikiem starostwa, regentem grodzkim żyto- 
mirskim, i zięgami ninieyszemi, grodzkiemi. żytomirskiemi, compa
rens personaliter urodzeni ich mość panowie: Jacek i Helena, pri- 
Kii Jakubowa Lemieszowa, secundi vero voti Jackowa Podhorodecka, 
małżonkowie, dobr wsi Miniek haeriditarii possessores, quam primum 
acta praesentia adire potuerunt, eo in instanti przeciwko urodzonym 
icb mościom panom: Adamowi, chorążemu rotby pancerney wiel
możnego imci pana Wilgi i Janowi, seu alterius cujusvis nominis, 
Pruszyńskim, dobr wsi Berezowki i innych, quovis juris titulo, 
possessorom, jako panom, i roboczym: Szymkowi,. osadczemu bere- 
zowskiemu, Lewkowi, oycu, Semenowi i Trochimowi, synom, Jesipo- 
wi Krawcowi i synom dwom, de norainibus ad praesens ignotos, 
Timoszowi, przezwiskiem Deynece, i innym wielu chłopom i podda
nym berezowskim, samym principałom i manucooperatorom, soleni
ter świadczyli i protestowali się w ten sposob i o to: iż pomienieni 
chłopi, mieszkaiąc o granice ze wsią Minijkami protestantium, przez 
lat effective pięć, nikogo się nie dozwalaiąc, a osobliwie comp&reil- 
tów, jako panów dziedzicznych, a prawie pokozaczywszy się, na po
lach minikowskicb siali, sianoźęci kosili, ryby w stawie tamecznym 
łowili, owo zgoła wszelkie pożytki na gruucie protestantium sobie 
przywłaszczaiąc, mieli i kiedy protestantka, in yiduali natenczas statu 
zostaiąca, o dziesięcinę upominała się, tedy his odpowiadali verbis: 
«że teraz kto gdzie chce, to sieie, teraz kozaczyzna i dla tego dzie
sięciny my nie powinni dawać i nie damy». Tandem roku terazniey- 
szego, tysiąc siedmset siodmego, dnia trzeciego augusta, gdy com- 
parentka iezdziła, tak o dziesięcinę zboża, jako i siana upominać 
r-śię, tedy pomieniony osadczy cum suis complicibus, czyli z roskazu 
panów swoich, nic nie dbaiąc na stan szlachecki, ile białogłowski, 
wprzód słowami nieprzystoynemi zelżywszy, a potym do kiiów por
wawszy się, bić chciał i pewnieby był swoy zawzięty umysł do 
skutku samego przywiódł, gdyby protestantka, consulendo vitae 
suae, co prędzey nie odiachała, tenże obwiniony Szymko osadczy 
poddanego protestantium dziedzicznego ze wsi Beżowa, roku teraz- 
nieyszego, in maio, na imie Fedora, z synami trzema i córką, z 
końmi, bydłem, zbożem i ze wszystkim sprzętem domowym do wsi



swoiey, Bereżowki nazwaney, wykocił i tam bytem osadził, przez 
co protestans szkód sobie na tysiąc złotych być mianuie, (excepto 
wykoconego chłopa); przez który takowy swoy niesłuszny i nienale
żyty proceder pomienieni obźałowani, ich mość panowie Pruszyńscy z 
zwyszpomienionemi poddanemi swemi winy prawne na osoby i dobra 
swoie zawzięli i zaciągnęli; o co wszystko protestantes, postrzegaiąc 
samych siebie całości i dobr swoich, aby in posterum aliąuod nie 
ponieśli detrimentum, iterum iterumąue protestowali się, offiaruiąc 
się z obżałowanemi o to wszystko, we wszelkim sądzie i urzędzie 
prawnie czynić nie zaniechać, zostawiwszy sobie, vel cui de jure ve- 
nerit, salvam tey protestacyey meliorationem, albo uczynienia inszey, 
szyrszey, lub przez pozew poprawienie, a teraznieyszey, wkrótce 
napisaney, mnie, urzędu, o przyjęcie i do akt ninieyszych, grodzkich, 
żytomirskich zapisanie prosili, co i otrzymali. Jacek Podhorodecki, 
swym i małżąki mey imieniem, podpisuie się.

Книга гродская, житомирская , поточная, № 210, годъ 
1701^-1713) листъ 193.

ССЬХѴІ,

Жадоба дворянина Казимира-Викентія Чарнецкаго на крестіянъ 
изъ селъ Скуринецъ и Тютковъ о томъ, что они, во время козацкаго 
возстанія, напади на имѣніе Чарнецкаго, мѣстечко Селище, ограбили оное 
в захватили земли, которыми пользовались въ продолжении шести лѣтъ и 
которые отказываются возвратить. 1707. Сентября 13.

Feria tertia ante festum exaltationis sanctae crucis ргохіта,, 
anno Domini 1707.

Yideatur hoc loco copia protestationis ejusdem generosi Casi- 
miri'Vicentii Czarnecki in et contra generosum Joannem Łabenski, 
capitanealidem Eisinensem, tum subditos omnes bonorum villarum 
Skurzyńce et Tiutki, in palatinatu bracłaviensi exist.entium, precipue 
contra laboriosos: Jwan Mielniczek, Chabło, Hryhor, Brechuneć, Mi- 
chayło et alios subditos piaefatorum bonorum, rebelles principales 
et motores, ratione per ipsos, tempore inchoationis rebelliae, hostilico



modo invasionis in boDa oppidi Sieliszcze, posessionem et residentiam 
aulicam protestantis nioderni, ibidemąue protestantem vix non occi- 
sionis et omnis substantise ad octodecim millia florenorum polonica
lium receptionis, tum ratione per ipsos indebite fructificationis fundo- 
rum, pratorum et sylyarum protestantis per sex annos et non re- 
tributionis debitae dec>mae et aliarum violentiarum, oppressionum et 
damnorum perpatrationis, ratione quarum praemissorum omnium, 
saiva sibi reseryata tam in toto, quam in parte, etiam per citationes, 
si optis fuerit, melioratione. Signant Stryjowski et Czarnecki.

Книга поточныхъ и записовыхъ прошоколовъ Летичевскаю 
гродскаго суда, № 5250, годъ 1703—1711] листъ 113.

ССЬХѴІІ.

Жалоба дворянина Александра Грущинскаго на дворянина Ивана 
Кузышнскаго о многихъ, нанесенныхъ ему, обидахъ, въ томъ числѣ о 
разграбленіи дома и опустошеніи мѣстечка Вержбовца, принадлежащаго 
Грущинскому, по наущенію козаковъ полковника Саввы, квартировав- 
шихъ въ Могилевѣ 1708. Апрѣля 2.

Feria secunda post domin icam Palmarum ргохіша, anno Do
mini millesimo septingentesimo octavo.

Ad officium et acta presentia, castrensia, capitanealia, latico- 
yiensia veniens personaliter wielmożny iego mość pan Alexander Grusz
czyński, pułkownik woysk jego krulewskiey mości, solenniter у z wielkim 
żalem swoim świadczył, protestował i reprotestował się naprzeciwko 
urodzonemu Jwanowi .Kuźmińskiemu, w ten, niżey opisany, sposób 
у o to, iż iego mość, wyżpomieniony pan Kuźmiński, przeciwko 
prawa Boskiego у pospolitego, śmiał у ważył się, doznawaiąc przed
tym wielkiey łaski у protekciey przez lat kilkanaście teraźniejszego 
iego mości protestującego, przez protcstacyą swoie, w grodzie tu- 
teyszem uczynioną, niwczym nigdy nienaruszony bonor po xiengacb 
niesłusznie у nienależycie opisować, będąc osadczym w miasteczku 
Wirzbowcu, w dobrach у possesiey moderni protestantis, od protestan



ta iństytnowahym, we dworze protestantis roboczą Marynę Biłonśkę, 
poddańkę protestantis, a teszcze swoie, zgwałcić, a po zgwałcenia, z 
obrażą maiestatu Boskiego, przez lat dwie tak z córką, iako у z 
matko obcować. Potym też Marynę Biłouskę,9z synami trzema: Mi
chaiłem, МахуШет у Hryćkiem, ze wszystką chudobą у substancyą 
Onych do dobr wsi Posuchowa wykoczować у tam bytem osadzić. 
A kiedy modermis protestans szlachtę godną у ludzi swoich w dobry 
sposób, o wydanie pomienioney Marj ny Biłouski z synami reąuiruiąc, 
posłał,—pomieniony p. Kuźmiński, miasto wydauia poddanych, onych 
nie wydawszy, у owszem konfuzyą nieznośną tychże ludzi, do siebie 
użytych, nakarmiwszy, bił, a niektórych kalikami wiecznemi poczy
nił, iako to: urodzonego Andrzeia Piotrowskiego у Żurakowskiego. 
Tyra się ieszcze nie kontentuiąc у mało na tym maiąc, wziowszy 
protekcyą u Sawy, półkowuika kozackiego, w Mobilowie administra- 
cyą у consistencyą maiąc ego, tychże kozaków Sawinych na zniszcze
nie у ruinę dobr miasteczka Wirzbowca subordynował у naprawo- 
wił. Którzy, za iego ińformacyą у naprawą, prawie funditus pomie • 
ńiońe dobra zruinowali у spustoszyli, na dwor protestantis bostffico 
modo napadaiąc, rabowali у szkody nieznośne, osobliwym regestrem 
czasn prawa wyrażone, naczynili, a chłopów dwadzieścia ośm rózeg* 
nali, niektórych z chudobą у substancją, jako to: Michayła, Pawła, 
Seińena у Wasila pozabierali, że się odknpować musieli, a protestan
ta samego tenże pomieniony Pan Kuźmiński wszendzie, na każdym 
mieyscu, przed rużnemi у różuey condicyey ludźmi (śmie) diffamować, 
disbóuorować, na zdrowie у życie nietylko protestanta ale у ludzi 
moderni protestantis odpowiadać у różne przechwałki czynić; et itt- 
eontinenti tenże wielmożny jego mość protestans modernus stawił urodzo
nego pana Andrzeia Piotrowskiego, podstarościego swego, przez zwjż- 
pomienionego pana Kuźmińskiego siekirą, przy reąuisycyey o wydanie 
wyżey pomienioney Maryny Biłonski z synami jey, w głowę, z prawey 
strony nad ueliem, do mózgu prawie ciętego, iuż przygoionego, rękę 
zaś lewą, w puł kości, wyżey stawu z żyłami przeciętą maioncego, 
ieszcze niezagoioną i owszem strasznie zkancei owaną, na którą ka- 
lifeą wiecznym iest у bendzie; które to razy у rany ja, urzond, przy 
woźnym generale, szlachetnym Grzegorzu Pęku, należycie widziałem 
у urzendowuie oglądałem. Tenże wzwyżpomieniony p.m Andrzey



Piotrowski prezentował to, na urzendzie grodzkim, rusźnieę, z ktorey to 
cale, podczas teyże reąnisitiey poddanyeh wzwyżmianowanycb, pomie- 
uioOy pan Kuźmiński zabić koniecznie usiłował; po którym to pre- 
sentowanio, idem praesentans też rusznice do siebie nazad odebrał у 
z urżendu grodzkiego wyrenczył, z kt >rego odebrania i wyręczenia 
offtcium ptescns quietavit presentibus у ąnietat, przez który to tako
wy swóy niesłuszny у nienależyty postępek, pomieniony pan Kuźmiński 
prawo Boskie i pospolite zgwałcił, a winy prawne na siebie i dobra swoje 
zawziął у zaciągnoł, a jego mości protestanta teraznieyszego do szkód 
nieznośnych у ruiny substancyi, in termino termini osobliwym regestrem 
spećifice wyrażonych, przywiodł y przyprawił; o co wszystko idem mo- 
demus protestans, salvam sibi augendi vel minuendi tey teraznieysze\, 
bretribns uczynioney, protestacyey, etiam per citationes, si opus fuent, 
zostawiwszy meliorationem, iterum reproteetatur et protestatur.

Книга летичевская, гродская, записоеая и поточная, 1701—1709 
года, № 5248) листъ 361.

ссьхѵш.
Письмо Даре Петра 1 къ охочеколонному полковнику, Тавскому, 

содержащее иавѣстіе объ измѣнѣ Мазѳоы и приглашеніе Тннскаго въ 
царйкій лаrep-ь. 1708. Октября 31.

Господанъ Полковникъ Танскій!

Объявляемъ вамъ, что гетманъ Мазепа, забывъ страхъ Божій. 
намъ измѣвилъ и переѣхалъ къ королю Шведскому; такимъ обра- 
зомъ въ. началѣ объявилъ войску, что ыашъ указъ имѣетъ итти на 
ту сторону Десны противъ непріятеля, но когда перешелъ Десну и, 
зближаясь къ непріятелю, войско поставилъ въ бое«ой строй, тогда 
объявилъ тому войску, что пришолъ не бится а служить королю 
Шведскому; и тако тѣмъ льстивымъ образомъ старшина u три пол
ковники достались въ руки непріятелю; чего ради послали мы указы 
къ старгаинѣ и по.іковвикамъ а протчіимъ чвнамъ, дабы оные со
брались на избраніе новаго гетьмаяа по нравамъ в волаостямъ



своимъ вольными голосами и, понеже оный измѣннивъ, гетьманъ, 
перешелъ къ королю Шведскому съ такимъ условьемъ, дабы -Мало- 
россійсвій народъ предать въ порабощеніе и нодъ владеніе еретиковъ, 
Шведовъ, и подъ иго Полавовъ и дерквы и монастиры святые—во 
оскверненіе и во унію, того ради мы въ томъ попеченіе имѣемъ, 
дабы Малороссійскій народъ отъ того освободитъ и уповаемъ, что 
и вы, ако ревнители Православіа, о томъ понеченіе имѣть будете; 
того для желаемъ, дабы вы съ командою своею были къ намъ въ 
армію немедленно, за что мы вамъ милость свою и жалованье обѣ- 
щаемъ; а полкъ вашъ здѣ обрѣтается, которыхъ мы до пріезду ва
шего удоволствовали нашимъ жалованьемъ, а по пріѣздѣ вашемъ 
не только оный полкъ, но и иные полки охотницвіе, вѣдаа вѣр- 
ность- вашу въ намъ, дадимъ нодъ команду. Октября 31 дня, 1708 
года. Отъ рѣви Десны. На подлинномъ: Царь Петръ.

Копія этою акта сообщена Г. предсѣдателемг Коммиссіи 
М. В. Юзефовичемъ.

ССЬХІХ.

Жалоба житомирскаго мечника, Ивана Рыбинскаго, о томъ, что 
крестівне волостей: Горностайпольской, Козаровской и Бородянской,
состоящихъ въ его арендномъ владѣніи, присвоили себѣ козацкія пра
ва со времени присоединенія Мазепы къ Шведамъ и отказали ему въ 
повиновеніи. 1709. Мая 27.

Року тисеча семъ сотъ девятого, мѣсеца мая двадцятъ се- 
мого дня.

На ураде вргодскомъ, въ месте его королевской милости Ов- 
ручомъ, передомною, Михалемъ Сывгаевсвимъ, намеснивомъ под- 
воеводства, реентомъ вгродсвимъ енералу воеводства киевскаго и 
книгами лнинешними, вгродскими, киевскими comparens personaliter 
urodzony jego mość pan Jan z Rybna Rybiński, miecznik żytomir
ski, praecayendo omnimodae integritati suae, świadczył i manifesto
wał się o to, iż jako skoro jaśnie wielmożny jego mość pan Mazepa,



hetman zadnieprski, ad partem woyska szwedzkiego udał się, natych
miast wszystkie poddaństwo z kluczów: Hornostaypolskiego, Kozia- 
rowskiego i Borodiańskiego cum attinentiis, w possessyi dzierżawney 
imci manifestanta będących, w kozactwo się obróciwszy i w regestr 
się wpisawszy, żadnego posłuszeństwa pełnić, powinności i intraty 
należy te у dawać nie chcieli, z arendy, młynów pożytki wszelakie na 
siebie poobracali, a przeto jego mość manifestans, od tego czasu, z 
tamtych kluczów żadnego pożytku i intraty i naymnieyszey percep- 
ty niema, i szkodę wielką przez to ponosić w dzierżeniu tych dóbr 
musi, .a nietylko że żadnym sposobem tamecznego poddaństwa uskro- 
mić i do posłuszeństwa nachylić nie można, lecz i swego zdrowia 
manifestuiący jego mość non est securus, ile na samey granicy nad 
Dnieprem mieszkaią i z tamtą stroną korresponduią. W czym jego 
mość manifestans, postrzegając wszelkiey całości swoiey, żeby jako- 
wey przez to in posterum nie poniosł szkody, iterum iterumąue 
świadczył i manifestował się, salvam ejusdem manifestationis melio- 
rationem zostawił, i prosił o przyięcie jey do xiąg, co i otrzymał. 
Jan z Rybna Rybiński, miecznik żytom irski.

Енига гродская, кіевская, записовая и поточная, № 27, годъ 
1709—1710; листъ 110 на оборотѣ.

ссьхх.
Универсал, гетмана Скоропадскаго къ козацкому войску, предай- 

сывающій возвратить полковнику Семену Палѣю его имущество, разграб
ленное по распоряженію Мазепы. 1709, іюня 3.

Его Царскаго Пресвѣтлаго Величества войска запорожскаго 
гетманъ, Іоаннъ Скоропадскій.

Всѣмъ въ обедъ и каждому, кому бы колвекъ вѣдати надле
жало, мшовите: старшинЬ и черни рейменту нашею, въ городахъ 
и селахъ по обоихъ сторонахъ Днепра найдуючойся, симъ нашимъ 
универсаломъ озпаймуемъ: ижъ, по указу Его Царского Пресвѣтло- 
го Величества, прибывши до насъ Семенъ Палѣй, прекладалъ га-



лостне, что много стаднияы и быдла, одобравныхъ Мазепою, роз- 
жаковано и у людей знайдуется; для позысваня теды того просилъ 
вашего гебѣ универсалу; ив прето, Гетманъ, видячи прошеніе па
на Палѣя по слуіпности намъ предложенное, явожъ повелѣли мы 
нашъ выдати универсалъ, такъ пи л но просимъ и рейментарско при
казу емъ, абы посланному его, пана Семена Палѣя, у кого тильво 
зъ ровжакованнон стаднины и быдла можеть что обыскатися, безъ 
жадной спречви и отмовы отдавали; въ чомъ старшина всю должна 
будетъ належитую чинити помощъ на спречнывовъ нашему слуш
ному праву. Данъ въ обозѣ подъ Богачкою, іюня 3, рову 1709.

Иа вопіи тако: звышменованный гетманъ рувою власною. (М. П.)

Копія этого акта хранится въ собраніи документов*, при- 
надлежащемг Временной Коммиссіи для разбора древнихъ ак
тов*.

С С Ь Х Х І

Универсалъ гетмана великаго короннаго, Адама-Николая Сенявска- 
го «ъ дворянамъ воекодствъ Нодольскаго и Брацлавского о томъ, что, 
вслѣдствіе его пррдставленія, назначена русскииъ правительствѳиъ ком- 
миссія для разбирательства грабежей и насилій, причиненныхъ козакаыи 
въ этихъ воеводствахъ. 1709. Іюня б.

Feria ąnarta ante festom Saneti Ioannis Baptistae preterita, 
anno Domini 1709.

Personaliter yeniens generosns Andreas Zerzypski, obtnlit officio 
presenti, castrensi, laticoyiensi et ad acticandnm porrexit universale 
ab illustri et raagnifico palatino Belzensi, supremo exercituum reg
ni dnce, ratione introcontentorum, de tenore yerborum tali: Adam 
Mikołaj z Granowa Sieniawski, hrabia na Szkłowie i Myszy, woje
woda bełzki, hetman wielki koronny. Jaśnie wielmożnym, wielmoż
nym ichmościom panom senatorom, dygnitarzom, urzędnikom * 
wszystkim generaliter obywatelom dobr województwa Podolskiego 
ub Bracławskiego, przy zalecenia powolności mojej braterskiej, 
lrespectiye każdemu do wiadomości donoszę: iż, odbierając tak wiele



in antecessum ąuerimonii na swywolne kupy kozackie, przez które 
wielkie działy się exorbitantie, rabunki wsiów i dworów szlachec" 
kich w województwie Podolskim, mianowicie po nad Dniestrem. 
Starałem się umyślnie zabieżyć takowym oppressiom i іпсопѵепіеп- 
tiom; jakoż, po doniesieniu odemnie o tym do dworu Najjaśniejszego 
Cara jego mości, tudzież imć panu hetmanowi teraźniejszemu wojsk 
zaporoskich, destynowani za wyraźnym ukazem kommissarze stanęli 
actualiter .w Bracławiu dla uznania krzywd i wysłuchania inąuisitii 
ratione zachodzących injuriatorum pretensii. "Więc obwieszczam o 
tym waszmość panów, ażeby, ktokolwiek poniosł jaką szkodę w 
dobrach swoich przez tych swowolnych ludzi, rekwirował każdy z 
ichmościów ukrzywdzony, lub sam in persona, lub prżez plenipo
tenta swego u pomienionych ich mościów panów kommissarzów o 
sprawiedliwość i należytą satysfakcją prae via inąuisitione. Imć pan 
Skowroński, ekonom starostwa Barskiego, za moją compellacją, dla 
wysłuchania tychże inąuisitii o popełnione excessa, zjeżdża do pa
nów kommissarzów do Bracławia, ażeby tym skuteczniej zadosyć 
się stało w odebraniu recompensy szkód pomienionych. Który uni
wersał, aby tem prędzej wiadomości każdego doszedł, po grodach i 
parafjach w wojewodstwie podolskim publikować proszę. Działo się 
w obozie pod Oleśnicą, die 6 junii, 1709. Adam M. Sieniawski, W. 
В. H. W. K. Locus sigilli illius usitati- Post cujus ingrossationem, 
originale idem offerens ad se recepit et de recepto officium prae
sens quietavit.

Книга протоколов* летичевскаго гродскаго суда, годъ 1708— 
1711, № 5250; листъ 202, (№ акта 1069).



Универсалъ гетмана великаго короинаго, Адама-Николая Сепявека- 
го, которымъ онъ назначаетъ съ своей стороны коммиссаровъ, для уча- 
стія въ дѣйствіяхъ коммиссіи, присланной русскиліъ правительством ь 
для изслѣдованія жалобъ не грабежи и насилія, причиненныя жителямъ 
поднѣстрія козацкими отрядами Саввы Волошина и Иваненко. 1709. Іюля 29.

Feria secunda post festum sancti Mathiae apostoli preterita, 
anno Domini 1709.

Personaliter yeniens geńerosus Wladislaus Polanek, obtulit 
officio praesenti, castrensi, laticoviensi et ad acticandum porrexit 
universale ab illustri et magnffico Adamo Nicolao a Granów Sie- 
niawski, comite in Szkłow et Mysz, supremo exercituum regni duce 
in tenore verborum tali. Adam Mikołaj z Granowa Sieniawski, hra
bia na Szkłowie i Myszy, wojewoda Bełzki, hetman wielki koronny. 
Wszem wobec i każdemu z osobna, komu wiedzieć należy, miano
wicie jednak: jaśnie wielmożnemu imć panu Skoropackiemu, hetma
nowi wojsk zadnieprskich Najjaśniejszego Cara jego mości, i imć 
panom kommissarzom, ad infrascriptum z ramienia tegoż imci pana 
hetmana destynowanym, tudzież wszelkiej kondycii i stanu ludziom, 
in territoriis rzeczypospolitej na podniestru zostającym, po zaleceniu 
chęci moich respective każdemu. Jż za doniesieniem skargi nomine 
rzeczypospolitej najjaśniejszemu Carowi jego mości przez ich mościów 
panów posłów, od nas hetmanów i wojska destynowanych, nazna
czona jest kommissja na inąuisitią, sąd i karę o swywolą Sawy Wo
łoszyna i Iwanenka, którzy, pod zaszczytem jakoby ukazu Cara- jego 
mości, zebrawszy sobie Znaczną liczbę hultajstwa, wielkie krzywdy, 
szkody, grabieże, rabunki, zabujstwa, męki i inne cxcessa ludziom



poduiestrskim hostiliter et impune czynili, jako to in fendo oczy
wiście dcdueetur. Że zaś do tychże ich mościów panów kommissa- 
rzów strony rzeczypospolitej insi, przez dyspozycją Oara jego mości, 
praetenduntur, ex gradu ministerii mei ad negotium praefatum icb 
mościów panów: Stanisława Telefusa, stolnika podolskiego, rotmi
strza wojsk rzeczypospolitej chorągwi pancernej* i imć pana Żyg- 
munta Świrskiego, łowczego łukowskiego, cum charactere commis- 
soriali, naznaczyłem; którzy to iehmość, jako najprędzej zniosszy 
się z sobą vieissim, i wszystkich pretendentes uniwersałami swoimi 
o czasie i miejscu aktu swego obwieściwszy, o krzywdy, szkody, 
wiolentje, przez Sawę Wołoszyna i Iwanenka na podniestrzu gdzie
kolwiek poczynione, seriam inąuisitionem uczyniwszy juucta manu z 
imćpanami commissarzami, od jaśnie wielmożuego imć pana hetma
na wojsk zaporożskich destinowanemi, pro merito karać i satysfak
cją nakazywać władzę mieć będą. Co, aby większej wiary, wagi i 
pewności było, własną ręką przy zwykłej pieczęci podpisałem. W 
obozie pod Krzemieńcem, die yigesima nona julii, anno 1709. A. M. 
Sieniawski, W. В. H. W. K. Bocus sigilli. Post cujus ingrossatio- 
nem idem generosus offerens originale ad se recepit, de quo recepto 
officium praesens quietavit.

Книга протоколом летичевскаіо гродскаго суда, годъ 1 7 0 8 — 
1711, 5250; листъ 2 1 8, (№ акта 1149).

С С Ь Х Х І І І .

Грамота, пожалованная Императоромъ Петромъ 1 Семену Палѣю 
на возвращеніе ему должности козачпего ехотницкаго полковника. 1709. 
Сентября 3.

Божіею поспѣшенствующею милостію, Mur, Пресвѣтлѣйшій и 
Державпѣйшій, Веливій Государь, Царь и Великій Кпязь, Петръ 
Алексѣевичъ, всея велввія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержецъ 

мпогпхъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣвер- 
ішхъ отчичъ, и дѣдичъ, u паслѣдникъ, и Государь, и обладатель.

Наше Царское величество пожаловали бывшаго задыѣпрского



охотницкого полковника, Семена Палѣя, за его къ Намъ, Велико
му Государю, вѣрность и службы, велѣли ему быть по прежнему 
полковникомъ охотницкимъ, коннымъ, надъ компапійцамы, которые 
нынѣ подъ командою его, и быть ему подъ командою и въ послу- 
шаніи подданного Нашего, гетмана войскъ занорожовихъ, Ивана 
Иллича Скоропадевого; и ради увѣреніа всѣмъ указали Мы, Великій 
Государь, дать ему, Семену Палѣю, на тотъ чинъ полковничества, 
сію Нашу Дарскаго Величества жалованную грамоту, за Нашею 
Царсваго Величества печатью; и повелѣваемъ Мы, Великій Государь, 
подъ командою его обрѣтающимся, старшинѣ и возавамъ, имѣть 
его, Семена Палѣн, за полковника, и всякое послушаніе ему, по 
надлѣжательству, отдавать; а ему, полковнику Семену Палѣю, видя 
въ себѣ Нашу Дарскаго Величества милость, служить, Намъ, Вели
кому Государю, вѣрно, со усердпымъ радѣніемъ и помянутаго под- 
даннаго нашего, гетмана, команды во всѣмъ слушать. Дана въ мѣ- 
стечвѣ Сильце надъ Вислою, лѣта отъ Рождества Христова 1709. 
Сентября 3 дня, Государствованія Нашего 28 года. (Мѣсто госсу- 
дарственной печати). Подписалъ Графъ Головнинъ.

№ 40.—1805 года генваря 4 д., малороссійсвой черниговской 
губерніи, въ осгерсвомъ нижнемъ земсвомъ судѣ сія копія высо
чайшей грамоты, съ таковоюжъ иодлѣнною, представленною у госпо
дина маршала остерского повѣта, Ивана Осиповича Танскаго, быласви • 
дѣтельствованна; и что оная съ тою подлѣнною сосгоитъ въ точности, 
въ томъ показанный ыижній земскій судъ, съ приложеніемъ казен
ной печати свѣдѣтельствуетъ:

Земской Бомисарь, Михайло Солонина.
Засѣдатель 12-го класса, Дмитрій Злотвовскій.
Заседатель 12-го класса, Андрей Халетсвій (м. и.).
Секретарь 12-го класса, Александръ Быбенко.
Колежекій регистраторъ, Степанъ Тетаненко.

Сообщено І \  Ііредсѣдателемъ временной коммисіи для раз
бора древншъ актовъ, М. В. Юзефовичемъ.



Постановленіе сеймика воеводства кіевскаго, которымъ рѣшено: 
отиравить пословъ къ Петру I, князю Меньшикову и къ кіевскому гу
бернатору, князю Голицыну, съ поздравленіями о Полтавской побѣдѣ и 
съ нрозьбою удержать русскія войска отъ взиманія излишнихъ контри- 
буцій и Гіалѣя— отъ захвата шляхетскихъ имѣній и сбора съ нихъ деся
тины; также рѣшено отиравить пословъ къ гетманамъ короннымъ и лп- 
товскимъ съ прозьбою удержать войска отъ грабежа. Назначается ком- 
миссія для иовѣрки сборовъ и раоходовъ воеводства и опредѣляются 
новые наіоги. 1709. Сентября 10.

Року тисеча семъсотъ девятого, мѣсяда сентембра двадца
того дня

На ураде кгродскомъ, въ месте его королевской милости Овру- 
чомъ, передомною, Шимономъ Левковскимъ, наместникомъ на тотъ 
часъ кгродскнмъ киепскимъ и книгами нинешними, кгродскими, 
киевскими, comparens personaliter urodzony imć pan Samuel Mele- 
niewski, d;a zapisania do xiąg ninieyszych extract autentyczny, grodzki, 
żytomirski, z wpisaniem laudum woiewodstwa kijowskiego, na seymi- 
ku desideriorum, w Żytomirzu, in crastino po deputackim odpra- 
wuiącym się, uchwalonego, podał per oblatam, prosząc mnie, urzędu, 
o przyięcie onego do xiąg, ktorego offerenta affectacyi ja, urząd, an- 
nuendo, pomieniony extrakt laudi ad acticandum przyimuiąc, czyta
łem i iest tenoris seąuentis: Wypis z xiąg grodzkich zauiku żytomir
skiego. Roku tysiąc siedmset dziewiątego, miesiąca septembra jedy- 
nastego dnia, na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości 
źytomirskim, przedemną, Bazylim z Wyhowa Wyhowskim, skarbni
kiem, namiestnikiem starostwa i regentem grodzkim źytomirskim i 
xięgami ninieyszemi, grodzkiemi, comparens personaliter urodzony



imć pan Stanisław Lwowicz, marszałek koła rycerskiego woiewodstwa 
kijowskiego, dla wpisania do xiąg ninieyszych, grodzkich, źytoinir- 
skich, laudum seymiku dcsiderioruiu, in crastino po seymiku obra
nych deputatów skończonym, z pięczęcią i z podpisanem ręki swoiey 
podał per oblatam, prosząc mnie, urzędu, aby do xiąg ninieyszych 
przyięte i wpisane było, którego affectatiey annueudo, niżey inserowa- 
ne laudum ad acticaudum przyimuiąc, czytałem i iest tenoris seąuen • 
tis: My: rady, dygnitarze, szlachta, urzędnicy i obywatele woiewodstwa 
kijowskiego, po seymiku electionis deputatów na trybunał koronny, 
dnia wczorayszego szczęśliwie skończonym, zgodnie, jeduostaynie et 
uemiue coutradicente odprawionym, in crastino, to iest dnia dzi- 
sieyszego, dziesiątego września, seymikowi desidcriorum determino
wanego, tu, do Żytomirza, na mieysce tot constitutionibus regui et 
laudis, jako też declarationibus przez manifesty publiczne, w gro
dach tuteyszym, Owruckim i Włodzimirskim, zaniesione, factis, sey- 
mików wszelkich naznaczone i ordynaryine, zgromadzeni, a naprzód 
powinne omuipotenti regum regi effundimus dzięki, iż państwo 
koronuo in hoc turbido et periculoso rerum statu _ conserwuie i 
sposoby do ratowania nadwątloney zewsząd oyczyzny i do podzwig- 
nienia pogrążoney w ruinach praw i swobod polskich rzeczypospoli- 
tey eaelitus] podaie i że pozwolił nam secure te starożytne sey- 
mikowania adire miejsce, dla obmyślenia, tam ab intra, quam ab 
extra bezpieczeństwa dobra pospolitego woiewodstwa naszego, tot 
malorum lechiades ponoszącego; które aby konserwacyą swoie i 
jakokolwiek respirium od woysk, tak auxyliarnych nayiaśnieyszego 
Cara jego mości, jako i naturalnych rzeczypospolitey naszey miało, 
upraszamy posłow do nayiaśnieyszego Cara imci, wielmożnych ich 
mościów panów: Kazimierza na Steczance Steckiogo, podczaszego 
ziemskiego, podstarościego grodzkiego żytomirskiego i Jana z Ryb
na Rybińskiego, miecznika żytomirskiego, którzy ich mość panowie 
posłowie, quam primum ргоѵіпсіаш suam administrować i tak znacz - 
ney victoryi naiaśnicyszemu Carowi imci, zkolligowanemu per tot 
jurat i faedera ѵіпсиіо unionis animorum et armorum z rzecząpos- 
politą naszą, wszelką apprecatią z szczerożyczliwością powinszować 
maią; upraszać ich mość panowie posłowie najaśnieyszego Cara imci 
będą, aby według tych pakt et secundum dislimitatianem inter mo-



narchias ich mość panowie obywatele woiewodstwa nasźego mogli 
cieszyć się z fortun i dobr swoich bez przeszkody od woysk, tak 
moskiewskich w Kijowie, jako i kozackich—białocerkiewskich i chwa- 
stowskich, a naybardziey od imć pana Paleia, pułkownika; suppli- 
kować będą i o to, aby prowiantami ciężkiemi woiewodstwo ubogie 
obciążone nie było, i żeby skromność od przechodzących woysk po 
dobrach szlacheckich zachowana była, na co osobliwie obszernieyszą 
daiemy instructyą. Tychże ich mościów panów posłów i do jaśnie 
oświeconego xiążęcia jego mości Alexandra Daniłowicza Menszyko- 
wa, feltmarszałka woysk naiaśnieyszego ('ara imci upraszamy, aby, 
przy winney od woiewodstwa ѵепегасуі, powinszowali teyże szczę- 
sliwey batalyi, dzielnością i piersiami jaśnie oświeconego xiężęcia 
imci nadstawuięcemi się, wygraney; a przy powinszowaniu upraszać 
będą o poważną do naiaśnieyszego Cara imci za woiewodstwem na
szym instancią, aby, w sięsiedztwie blizkim od Kijowa mieszkaiące 
bracia nasi, bezpieczęstwem dobr i dworów obwarowani byli od 
woysk wszelkich, oraz i osobliwą suplikować będą protestacyą, aby 
woiewodctwo nasze raczył zaszczycać przez wydanie surowych ordy- 
nansów do ich mościów panów woyskowych, przez woiewodstwo 
nasze przechodzących, na co i osobliwą ich mości i obszernieyszą 
daiemy inslrukcią. Do jaśnie oświeconego xiążęcia jego mości, Dyinyt- 
ra Michayłowicza Korybuta-Galiczyna, gubernatora kiiowskiego i ge
nerała woysk naiaśnieyszego Cara imci moskiewskich, wielmożnych 
ich mościów panów: Alexandra Trzeciaka, sędziego grodzkiego 
owruckiego, Daniela Lewkowskiego, regenta grodzkiego owruckiego, 
i Władysława Brańskiego zgodnie upraszamy, którzy ich mość, quam 
pimum do Kijowa jechać, winną weneracyą amplecti jaśnie oświeco
nego xiążęcia imci, jako collateralis et ѵісіпі nostri, od woiewodstwa 
maią; po oddaney zaś weneracyey o zkolligowaną przyiaźń i sąsiedz 
two upraszać będą, i, aby jaśnie oświecony xiąże imć ludziey, pod 
swoią commendą będących, utrzymał, osobliwie kozaków białocer
kiewskich i chwastowskich, którzy, niewierny czy z woli swey, czy 
pana pułkownika Paleia? na granicach z tey strony rzeki Irpienia, 
do dobr naszych wdzieraią się i dziesięciny z pasiek odbieraią przy 
innych przeszkodach; expostulować i to będą, aby ich mość panowie 
ęxaktorowie w wybieraniu podatkow, na zapłatę woysku uchwalę-;



Dych, przeszkody in locis wybierania podatków ordynariis nie mieli, 
na co osobliwa ich mościom dana instructia. Że zaś taż wiktorya 
jaśnie wielmożnym hetmanom naszym koronnym neetit victrices in 
coronam lauros, dla utrzymania statecznie tey conjunctury więc upro
siliśmy do ich mościów panów posłów—wielmożnych ich mościów pa
nów: Antoniego z Trypola Trypolskiego, chorążego owruckiego, 
Kazimierza na Hańsku Hańskiego, łowczyca żytomirskiego, aby, po
winszowawszy hanc consiliorum felicitatera, podziękowali pro cura 
et solicitudine circa bonum publicum, prosili, aby prawo de immu- 
nitate bonorum terrestrium zachowane było, recomendowali woiewodz- 
two respektowi et considerationi super tot calamitates jego, dla 
czego implorabunt, aby tak od domowych i innych woysk et praeci- 
pue od wielkiego xięztwa litewskiego swoią mieli immunitatem, co 
nie instrukcyey, ale bardzey actiyitati tychże ich mościów panów 
posłów in candore fraterno commisimus. Tandem zdało się nain upro
sić ich mościów panów posłów: Macieia Trypolskiego, miecznika 
owruckiego i Jana Jakubowskiego do jaśnie wielmożnego imć pana 
starosty żmudzkiego, hetmana woysk litewskich, ktorego quo cultu 
et veneratione prześwietne proseąuimur imie, wyrazić maią ich moś
cie panowie posłowie activitate sua i upaszać jego, aby jako custos 
legum patriarum potestate sua wstrzymał ich mościów panów puł
kowników i regimentarzów swoich, et praecipue ich mościów panów: 
Minhausa i Talmunta, którzy rozumiemy, że extra scitum jaśnie 
wielmożnego wodza swego, tanta w woiewodzlwie ausi sunt, quae 
dexteritas ich mościów panów posłów et fusius wyrazi napisana 
instructya. I tak de conservatione woiewodstwa publicas uprzątnow- 
szy materias, visum omnibus, do porządku w woiewodztwie przy
stąpić domowego; lubo woiewodztwo nasze constitutionibus regni, 
propter tot saeculorum multas desolationes, od wszelkich rzeczypos- 
politey libertowane podatków, nihil publico wnosi aerario; przecież, 
według zwyczaiów woiwódstw wszystkich prawa nam pozwolonego i 
occurentiey circa conservationem woiewodztwa naszego, zdało się 
nam uprosić za commisarza wielmożnego imci pana Kazimierza na 
Steczance Steckiego, podczaszego ziemskiego, podstarościego grodskie- 
go żytomirskiego, virum insago et toga virtutibus notum, albowiem, 
quod commodum et utilitatem ex his subselliis godne nam przynosili



osoby, patuit ex persona niedawno zeszłego wielmożnego imci pana 
Franciszka na Potoku Potockiego, starosty owruckiego, in hoc mu- 
nere desudantis, jakoż tegoż imci pana coramissarza, ore publico et 
unanimi consensu uporosiwszy i obrawszy, daiemy potestatem, aby 
na commissiach, według zwyczaiów i praw, suam regat provinłiam; 
do należytego zaś woiewodztwa accedendo porządku, abyśmy skutecz
nie inquirere i wynaleść mogli tak dawnych jako nowych, ad ne- 
cessitates woiewodztwa obmyślonych, podatkow dispositionem, ich 
mościów panów ezaktorów, wielmożnych i urodzonych ich mościów 
panów sędziów fiskalnych, do tegoż imci pana kommissarza przy- 
daiemy, ore publico upraszamy, stanowiemy i obieramy, jako to: imci 
pana Wen tur ego Stanisława na Hańsku Hańskiego, łowczego żyto
mirskiego, imci pana Jana z Rybna Rybińskiego, miecznika żytomir
skiego, imci pana Bazylego w Wyhowa Wyhowskiego, skarbnika 
żytomirskiego, imci pana Woyciecha Potockiego, podstolego mińskiego, 
imci pana Macieia Trypolskiego, miecznika owruckiego, imci pana 
Michała ua Szandorowce Fedkiewicza, horodnicżego owruckiego, 
imci pana Daniela Lewkowskiego, regenta grodzskiego owruckiego, 
imci pana Woyciecha Mielwińskiego. Inąuantumby zaś zdało się 
woiewodstwu majorem augere numerum, tedy do przyszłego proro- 
gatiouis seymiku rezerwuiemy sobie potestatem electipnis ich moś
ciów panów sędziów, który seymik pod laską tegoż piżey mianowa
nego imci pana marszałka ad diem nooam decerabris ore publico 
et unanimi consensu prorogowaliśmy. Więc iu crastino tegoż sey
miku, tak imć pan commissarz, jako pomienieni ich mość panowie 
sędziowie fiiskalui, rota in statuto regni descripta, jurameut super 
munus suum tenebuntur wykonać; post quod praestitum juramentum 
ad normam к gis publicae, ordinationem sądów należycie opisać, sądy 
na tymże terminie in plena actiyitate zacząć, et tandem cadentiami 
po powiatach: źytomirskim i owruckim, in locis solitis tegoż woie
wodstwa kiiowskiego, do czasu jako i w innych woiewodstwacb pra
wem sobie służącego, sądzić et uti actiyitate sua powinni będą cum 
adminiculo ich mościów panów sądowych grodzkich, pod direkcią 
jednak tegoż imci pana commissarza, a in absentia, tedy e medio 
obranego na tychże sądach fiskalnych, wszyscy ich mość panowie 
esactores i ktorzykolwiek, quemcunque modum contribuendi, in



sua jurisdictione mieli i tknęli, ad inst-itia.n instygatora sądów, fis
kalnych, calculum z wybranych i niedobranych i gdziekolwiek obró
conych podatków, na tychże sądach prae via adcitatione czjnić 
maią, adjudicatis subesse maią, salvis ąuietationibus per lauda 
reseryatis; żeby zaś woiewodstwo nasze pro ultima siti et ingruente 
necessitate in hoc deplorato statu rzeczypospolitey in aerario suo 
sine depositorio et sine пегѵо w tych nieszczęśliwościach ratowania 
się nie zostawało, tedy uchwalamy podatek szelenżnego i czopowego 
na lat trzy zupełne, zaczynaiąc tę exakcyą od dnia dwudziestego 
trzeciego praesentis, a kącząc po wyszłycli trzech leciech o tako- 
wymże dniu i czasie (excypuiąc tylko szlacheckie kotły, quia com- 
probatione w grodzie posessorów, albo ich podstarościch, że nie ży
dowskie) i od wozów kupieckich, od kupców tak zagranicznych, 
jako też i tuteyszych, commerciis et mercaturis quibusvis utenti- 
bus, praktykowanym sposobem za ехаксіеу ich mościów panów, 
którzy antecedenter exequowali, do ktorego podatku wybierania upro
siliśmy ich mościów panów: Woyciecha Potockiego, podstolego wiskie- 
go, Michała Fedkiewicza, horodniczego owruckiego, którzy powinni 
ad aerarium dwa grosze importare, a trzecim groszem za prace 
kontentowaó się maią; ktorzyby zaś kolwiek z ich mościów panów 
administratorów i possessorów po miastach, miasteczkach i wsiach 
per renitentiam przeczył uti jure suo ich mościom panom exacto- 
rom i ich succolectorom, tedy, ad instantiam tychże ich mościów, na 
sądach fiskalnych sprawić się maią, według prawa, pod rygorem 
de fisco opisanym. Widząc zaś vigilantiam circa custodiam archivo- 
rum imci pana Bazylego Wyhowskiego, skarbnika i regenta grodz
kiego żytomirskiego, który, etiam in depopulatione kraiu tuteyszego 
in omni pericula positus, dla wygody naszey circa acta rezyduie, z 
tego podatku conferowaliśmy złotych pięćset. Na cerkiew tutejszą, 
żytomirską—złotych sto; na które i assygnacią imci panu commisa- 
rzowi wydać zleciliśmy. Co wszystko unanimi postanowiwszy voto, 
te laudum imci panu marszałkowi koła naszego podpisać i do gro
du podać zleciliśmy. U tego laudum podpis ręki imci pana marszał
ka temi słowy: Stanisław Lwowicz, marszałek koła rycerskiego 
woiewodstwa kiiowskiego. Które to laudum woiewodztwa kiiowskie
go, za podaniem i prozbą pomienionego imci pana marszałka, a za



moim urzędowym przyięciem, wszystkie, słowo w słowo, z początku 
aż do końca, do xiąg ninieyszych jest wpisano. Z kto.ych i ten wy
pis, pod pieczęcią grodzką żytomirską jest wydany. Pisany w zamku 
żytomirskim, correxit Niewmirzycki. Въ того екстракту лавдіі, при 
печате кгроду житомеръекого, подънисъ руки вельможного его ми
лости лана подъ старосте го кгродского житомерского въ тыи слова: 
Eazimierz na Steczance Stecki, podczaszy ziemski, podstarości grod
zki źytomirski. Который же то евстравтъ, ііеръ облятамъ поданы, 
за поданіемъ и прозбою витъ меыовавое особы подаваючое, а за 
моимъ урядовымъ принятіемъ, весь, с початку ажъ до конца, 
слово отъ слова, до книгъ иивешнихъ естъ вписаный.

Книга гродская, кгевская, записовая и поточная, № 27, годъ 
1709 -1710] листъ 44.

с с ь х х ѵ .
Инстр^ кція, данная дворянами кіевскаго воеводства депутатамъ, 

отправляемымъ на совѣщаніе въ Варшаву, Имъ поручено: поздравить 
короля съ возвратом!, въ ІІольшу; требовать, чтобы староство овруцкое 
было отдано уроженцу кіевскаго воеводства; требовать возвращенія Рос
шею Бѣлой Церкви, Полонного, Быхова и Украины; требовать обеспе- 
ченія дворянъ кіевскаго воеводства отъ войскъ русскихъ, квартирующихъ 
въ Кіевѣ и отъ ІІалѣя, вновь посѣлившаі ося въ Хвастовѣ; требовать воз— 
вращенія Россісю изъ плѣна князя Михаила Вешневецкаго и епископа 
Діонисія Жабокрицкаго, а также возврата книгъ гродскихъ и земскихъ 
кіевскихъ, находящихся въ Кіевѣ. 1710. Генваря 7.

Року тисеча сеыъсотъ десятого, месеца генваря семого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости жи- 
томирскомъ, przedemną, Bazylim z Wyhowa Wyhowskim, skarbni
kiem ziemskim, namiestnikiem starostwa, regentem grodzkim żyto
mirskim у xięgami niniejszemi, grodzkiemi, żytomirskiemi, comparens 
personaliter wielmożny imć pan Alexander Trzeciak, sędzia grodzki 
owrucki, deputat na trybunał koronny, marszałek koła rycerskiego 
wojewodstwa kijowskiego, instruktią, na sejmiku w Żytomirzu, die



septhna januarii, za uniwersałem najjaśniejszego króla imci, Augusta, 
□a wabią radę warszawską, die quinta februarii, w Warszawie przy
padającą, ichr mościom panom posłom umówioną et per laudum 
Utwierdzoną, dla wpisania do xiąg niniejszych, grodzkich, źytomir- 
skicb, per ohł&tam podał, de tenore verborum tali: Instrnkcia na 
radę walną, warszawską, die quinta februarii w Warszawie przy- 
padaiącą, wielmożnym ich mościom panom: Kazimierzowi na Stecz- 
czance Steckiemu, podczaszemu ziemskiemu, podstarościemu grodzkiemu 
żytomirskiemu, kommisarzowi z wojewodstwa naszego kijowskiego 
na trybunał skarbowy sandomirsbi, obranemu deputatowi ad latus 
imć pana marszałka generalnej konfederacyej sandomirskiej radą 
lubelską, die undecima septembris, anno millesimo septingentesimo 
nono agitowaną, przez też radę lubelską i confederaciją generalną, 
sandomirską; Stanisławowi Czaplicowi, stolnikowi owruckiemu, Wacła
wowi na Steczczance Steckiemu, cześnikowi kijowskiemu, deputatom 
tukże utwierdzonym, у łanowi z Rybna Rybińskiemu, miecznikowi 
żytomierskiemu, deputatom у posłom, uniwersałem najjaśniejszego 
króla imci Augusta, na sejmiku w Żytomirzu, die septima januarii 
in auno millesimo septiugcutesiino decimo approbowanym у obranym, 
dana z wojewodstwa naszego kijowskiego: Dopiero rzeczypospolitej 
naszeji post, uubila resplendit Phoebus, kiedy pan nasz miłościwy, 
dominus legitimus, in campo electoraili wolnemi głosami) obrany, sej
mami: coronationis, pacificationis у lubelskim ratyfikowany, do swe
go własnegoi polskiego zdrowo, czerstwo z własnego, dziedzicznego, 
saskiego powrócił państwa, zkąd bierze wojewodstwo nasze augurium, 
że tot malorum lechyades, pod niebytność trzyletnią w państwie 
polskim, teraz, za powrotem szczęśliwym, sub Augusto -  augustiora, 
sub secundo— secundiora liczyć będzie saecula у zleca ich mościom 
panom posłom, aby powinszowali królowi jegomości, panu naszemu 
miłościwemu, zdrowia czerstwego y‘ powrotu szczęśliwego do państw 
swoich polskich.. Fundeut podziękowania jaśnie oświeconemu xiążęciu 
jegomości prymasowi korony polskiej y. wielkiego xięstwa litewskiego, 
jaśnie wielmożnym ich mości om panom, hetmanom koronnym, jaśnie wiel
możnemu imci panu marszałkowi generalnej konfederaciej sandomir
skiej, jaśnie wielmożnym ich mość panom ministrom status regni 
Poloaiae et custodib.us, legum, że pod niebytność pańską stany i:ze-



ж
czypospolitej naszej prudentissimis consiliis regebant et ense guber- 
nabant, że per majestatem najjaśniejszego króla imci Augusta utrzy
mali libertatem. Upomnią się icbmość panowie posłowie ante omnia 
na radzie warszawskiej, aby prawo, m pactis conventis у konfedera- 
tiej generalnej sandomirskiej majestatis cum libertate indissolubili 
ѵіпсиіо poty, року ab intra et ab extra rzeczpospolita się nie uspo
koi, zligowane, i przez najjaśniejszego króla jegomości poprzysiężone, 
у naruszone przez wyjazd extra limites regni у niebytność trzyletnią, 
przez traktat cum ѵісіпо nostro et inimico, inscia republica injustis 
conditionibus terminuiący się w Saxoniey, expositis rationibus justis, 
licitis et legitimis, przez najjaśniejszego króla imci, pana naszego mi
łościwego, stanom rzeczypospolitej zachowane było, które, donec non 
exponibitur a majestate libertati, et donec libertas w tych naruszo
nych prawach per majestatem satisfacta non fuerit, gradus iuter- 
regni, przez radę lubelską constituti, aby obserwowane byli, et dfistri- 
birtum gratia regia wakansów, hojnej у szczodrobliwej ręki pańskiej, 
post senatus consilium Torunense, o którym lex praesumpsit, a res- 
publica condita, aby in materias status sine tertio eąuestri ordine 
nie wchodziło, szafującej zatamowana do skączonej rady warszawskiej, 
była; po której zakączonej, dopioro wszystkie wakanse, servatis et 
servandis legibus, o każdych wakansach circumscriptis, bene meri- 
tis rozdane byli, jako to у w województwie naszym kyowskim: sta
rostwo owruckie—terrigenae.wojewodstwa naszego et discretione bene 
Yigenti, jako grodowe, według constitucii dwóch: jednej anni mille- 
simi ąuingentesimi octuagesimi noni, drugiej anni millesimi sexcente- 
simi dtecimi tertii, couferowane było; sin seeus w tych wszystkich 
cathegoriach у cireuffistantiacb, statum libertatis concernentibus, li
bertas miała by vim pati, tedy ich mość panowie posłowie, seu de- 
putąti, mają się opponere Circa liberam yocem vetandi, nie przystępując 
ni do czego, etiam cum periculo zerwania rady warszawskiej, czego 
nic daj Boże, tylko jeżeliby in illis rationibus, supeiius positis, liber
tas ukątętowana nie była, jako się praktykowało na konfederacjach 
dvyóch generalnych warszawskich: anni millesimi ąuingentesimi sentua- 
gesinii tertii et anui millesimi ąuingentesimi octuagesimi sexti, że 
liberum veto obserwowano у na każdej radzie in fundamento legis 
powinno być nieznoszoae, bo by to contra libertate było. Kiedy zaś



Pan Bóg у rzeczpospolita, która constituit regnantem, firmabit reg- 
nantem et legnaturura inregno, najjaśniejszego króla imci Augusta, 
tedy ich mość panowie posłowie upraszać będą najjaśniejszego króla 
jegomości Augusta, pana naszego miłościwego, aby rzeczpospolita 
nasza, zkoligowana sojuszem, traktatem et ѵіпсиіо unionis animorum 
et armorum przeciwko spólnemu nieprzyjacielowi naszemu, królowi 
jegomości szwedskiemu, z najjaśniejszym Carem jegomością moskiew
skim, miała ubezpieczenie granic swoich, domów у fortun sine avulsione 
minimae particulae państw polskich, secundum pacta anteriora et 
dislimitationes inter monarchias, według których Białacerkiew, Połonne 
cum annexis oppidis, z całą Ukrainą oddana była, ze wszystkiemi 
armatami у Bychów w Litwie у armaty, per totum orbem Poloniae 
et ducatus Lithuaniae wzięte, przywrócone były, osobliwie wojewod- 
stwo nasze kyowskie, in contiguitate od Kijowa będące, aby w gra
nicach swoich żadnej od wojska najjaśniejszego Cara jegomości, w 
Kijowie pro praesidio będącego, у od pana pułkownika Paleja, zno
wu w Fastowie lokującego się, praessury nie cierpiało, w czym do 
ojcowskiego najjaśniejszego króla jegomości pieczołowania у do stanów 
rzeczypospolitej wojewodstwo nasze czyni rekurs. Insuper czercy 
kyowscy, którzy w granicach polskich trzymaią dobra у praetenduią 
sobie długów na dobrach polskich, per pacta anteriora et dislimi
tationes odgraniczonych jure terrestri, repetant non per poteutiam, 
qua utuutur violenta, w nasze wpadaiąc granice, w czym rzeczpospo
lita na rozhoworze aby doniosła per deputatos ex ordinibus imć 
panu posłowi pełnomocnemu najjaśniejszego Cara jegomości. Tamże 
instent do iegotności pana połnomocnego posła, aby przez jego inter- 
positią xięgi ziemskie od najjaśniejszego Cara jegomości wojewodstwu 
kyowskiemu oddane byli, upraszać będą у domówią się ich mość pa
nowie; że zaś jaśnie oświecony xiąże jegomość Michał Korybut Wisz- 
niewiecki wzięty iest, jaśnie przewielebny imć xiądz Żabokrzycki, 
episkop łucki, contra jura gentium et contra federa zcolligowauej 
rzeczypospolitej naszej z najjaśniejszym Carem jegomością, aby ad 
pristinos status przywiezieni byli, tamąuam homines dignissimi et 
innocui, przez których, jeżeli laesa maiestas najjaśniejszego Cara 
jegomości, zawsze subsunt judicio rzeczypospolitej, sine tam infami 
captivatione, z a którymi instabunt ich mość panowie posłowie do



króla imci у rzeczypospolitej o interpositio. Wojsk zaś ausiliarnych 
najjaśniejszego Cara jegomości licentia, która extenditur per totum 
orbem Poloniae, w najeżdżaniu dworów szlacheckich, w stawaniu po 
szlachcie, w braniu koni, nieznośnych prowiantów, furażów, tak siła 
inconvenientium et depopulationis ezyniących, które arcto calamo 
kładno się, aby uhamowana była, doniosą ich mość panowie posło
wie na przyszłej radzie, per medium adaequatum, adinventum od 
rzeczypospolitej. Caetera activitati, probatae virtuti et reflexioni, na 
instructią, (daną) od najjaśniejszego Cara jegomości jaśnie wielmożnemu 
imci panu pełnomotnemu, na tęż radę przysłanemu, we wszystkich 
punktach ichmość panów posłów wojewodstwo zaleca у tę instrukcią 
imć panu marszałkowi koła rycerskiego wojewodstwa kyowskiego 
podpisać у do xiąg grodzkich żytomirskich podać injungit. Actum ut 
supra, w Żytomirzu, miejscu sejmikowania zwyczajnym. U tego 
laudum podpis ręki imci pana marszałka temi słowy; Alexander 
Trzeciak S. G. O., deputat na trybunał koronny, marszałek koła 
rycerskiego wojewodstwa kijowskiego m, p. Któraż to instructią, za 
podaniem у prośbą wjszmianowanego offerenta, a za moim urzędo
wym przyjęciem, wszjstka, słowo w słowo, do xiąg niniejszych 
jest wpisana.

Книга гродская, житомірская, записовая, № 309, годъ 1701— 
1713', листъ 193.

С С Ь Х Х Ѵ І .

Инструкція, данная сепмикомъ воеводства кіевскаго посламъ, от- 
пранленнымъ къ Фельдмаршалу, Александру Даниловичу Меньшикову 
Они должны просить Меньшикова о томъ, чтобы онъ заіцитнлъ дворян- 
< кія имѣнія отъ посягательство. Гіалія и монаховъ монастырей; Межи- 
горскаго п Пратскаго, а также о томъ, чтобы издалъ распоряженіе объ 
ѵплатѣ русскими купцами установленпыхо. пошлиіп.. 1710. Генваря 8.

Року тисеча семьсотъ деслюго, месеца генваря осмого дня.

На уряде кгродскомъ, во- замку его королевское милости аки-



томирскомъ, przedemną, Bazylim z Wyhowa Wyhowskim, skarbni
kiem ziemskim, namiestnikiem starostwa, regentem grodzkim źyto- 
mirskim у xięgami niuiejszemi, grodzkiemi, żytomirskiemi compa
rens personaliter wielmożny imć pan Stanisław Lwnwicz, marszałek 
koła rycerskiego województwa kyowskiego, dla zapisania do *iąg 
niniejszych, grodzkich, żytomirskich, instructią do jaśnie oświeconego 
xiążęcia imci, Alezandra Daniłowicza Menźykowa, feldmarszałka 
najwyższego wojsk najjaśniejszego Cara iego mości, ich mościom pa
nom posłom z sejmika, w Żytomirzu, dnia osmego januarii odpra- 
wującego się, z podpisem ręki swey własnej у pieczęcią per obla
tam podał, prosząc mnie, urzędu, aby do akt grodu tutejszego 
przyjęta у wpisana była, którego affectationi ja, urząd, annuendo, 
niżej inserowanę instruktią ad acticandum przyjmując, czytałem у 
jest de serie verboium tali: instrukcia do jaśnie oświeconego zięcia 
imci, Alexandra Daniłowicza Menźykowa, generała feldmarszałka 
najwyższego wojsk jego Carskiego Wieliczestwa, kawalera białego 
orła, wielmożnym ich mościom panom: Alezandrowi Trzeciakowi, 
sędziemu grodzkiemu owruckiemu, deputatowi trybunału koronnego, 
Pawłowi Birzyńskiemu, miecznikowi bydgowskiemu, Wojciechów. 
Milwińskiemu, die octava januarii, anno millesimo septingentesimo 
decimo, na sejmiku dana у ręką imci pana marszałka koła rycerskiego 
podpisana- Jako wojewodstwo nasze kijowskie przez ichmościów pa
nów posłów swoich, w Warszawie, mających u jaśnie oświecenego 
xięcia imci audientią, wyraziło w sercach swoich Yigentissimum favorem, 
tak zawsze, sine mutatione favet interessom spolnym w konjunkturach 
spolnych, z rzecząpospolitą naszą zcolligowanych у powtorną 
przez ichmościów panów posłów naszych, waszmość panów, daje we- 
neratią, adorat, colit et proseąuitur. Podziękują uniżenie jaśnie oświe
conemu xięciu imci ichmość panowie posłowie za przyobiecane re
skryptem, ich mościom panom posłom w Warszawie danym, łaski 
w uskromieniu pana pułkownika Paleja, aby krzywd obywatelom 
województwa naszego nie czynił у stanowisk w powiecie żytomirskim 
у owruckim sobie nie uzurpował у w uskromieniu czerców meży- 
horskich, którzy aby extra limites regni sui in limites regni nostri, 
zachowując pacta anteriora et dislimitationes inter monarchias, vio- 
lenter per potentiam nie wdzierali się, upraszać będą ichmość pa-



nowie posłowie, aby te obietnice responsem, od siebie danym, xiąże 
jegomość wypełnił skutkiem samym у na uskromieńie onych wjdać 
rozkazał z cancelaryej swoiej universały у listy do czernców meży- 
horskich i brackich kyowskich, aby się w granice nasze, według 
pakt postanowionych, nie wdzierali; у jegomość pan pułkownik Palej 
aby do dobr szlacheckich quocunque titulo nie należał у do dwo
rów szlacheckich, przez obostrzone uniwersały, z kancelaryej xięcia 
iegomości wydane. Supplikować będą ich mość panowie posłowie do 
jaśnie oświeconego xiążęcią jegomości o uniwersał trzeci surowy, aby 
podatku rzeczypospolitej na wojsko polskie żadne wojska nie zabra
niali po miastach, miasteczkach у wsiach wybierać; у kupcy zagra
niczni, euntes do Polski, quacumque mercatura utentes, aby od to
waru podatek na wojsko nasze polskie, żadnych projekcji nie szu
kając, wypłacali, tak jako у nasi kupcy za Dnieprem bez żadnej 
projekcyej wypłacają. Cetera activitati et probatae virtuti ich mościów 
panów posłów wojewodstwo zleca у imć panu marszałkowi swemu 
do xiąg swoich żytomirskich podać injungit. U tej instrukciej podpis 
ręki imci pana marszałka, przy pieczęci przyciśnionej temi słowy: 
Stanisław Lwowicz, marszałek koła rycerskiego wojewodstwa kyow- 
skiego, któraż to instrukcia, za podaniem у oczewistą proźbą wysz- 
mianowanej osoby padawającej, a za moim urzędowym przyjęciem, 
słowo w słowo, jak się w sobie ma, do xiąg niniejszych, wojewódz
kich, żytomirskich jest ingrossowana.

Енига гродская, житомирская, записовая, № 209, годъ 1701— 
1713; листъ 198.



Письмо* кіевскаго губернатора, князя Дмитрія Галицына, къ наказ
ному Бѣлоцерковскому полковнику, Антонію Тайскому, содержащее рас- 
поряженія, огносящіяся къ предстоящему военному походу. 1710. Мая 11.

Его Царского Пресвѣглого Величества войска запорожского 
Бѣлоцерковскому наказному полковнику, Антонію 'Ганскому, добро
го здравія желаю.

Получилъ Вашей милости письмо, въ которомъ пишете, што 
по письму моему съ полкомъ своимъ къ походу готовитесь и 
на сей недѣлѣ выходить имѣете, и просите пороху или селитры 
и дабы Васъ увѣдомить: съ возами-ль въ оной походъ Ваыъ выхо 
дить или легкимъ способомъ? и къБраславлю, или къ Умани итти, 
иль стать вадъ Богомъ? И я, какъ прежде сего къ Вамъ писалъ, и 
нынѣ подтверждаю: надобно Вамъ со всемъ полкомъ быть къ похо
ду во всякой готовности, а не выходить до указу съ домовъ, и 
списыватся съ Браславскимъ, и Корсунскимъ, и Чигиринскимъ пол
ковниками; и куда случай позоветъ, туда итти; а я надѣюсь, въ 
семъ ыѣсяцЬ походъ короля Шведскаго изъ Бендера будетъ; а съ 
возами или легкимъ способомъ итти?—о томъ время покажетъ, и, 
какъ потребно, такъ. и пойдете. Пороху послалъ къ Вамъ четыре 
каменя. Присланный отъ Басъ донской козакъ принятъ для нѣкото- 
рого обявленія. Прислать ко мнѣ въ Біевъ. На воіііи таво: Князь 
Дмитрій Галицынъ. Изъ Кіева, 11 дня маія, 17)0 года. А на обо- 
ротѣ сего письма сверху написано тако: Его Царского ГІресвѣтлого 
Величества войска Запорожского Бѣлоцервовсвому наказному пол
ковнику, Антонію Ганскому, послать въ Хвастовъ.

Копгя хранится въ собранги докдментовъ, принадлежащемг 
временной коммисіи дла разбора древнихъ актовъ.



Постановленіе сеймика кіевскаго воеводства объ отправкѣ по- 
словъ къ кіевскому губернатору князю, Дмитрію Михайловичу Корибу- 
ту-Галицыну, и къ бѣлоцерковскому полковнику, Танскому. 1710. Мая 13.

Porty тисеча семсотъ десятою, меседа мая тринадцатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости жи- 
томирскомъ, przedemną, Bazylim z Wyhowa Wyhowskim, skarbni
kiem ziemskim, namiestnikiem starostwa, regentem grodzkim żyto* 
mirskim у xięgami niniejszemi, grodzkiemi, źytomirskiemi compa- 
rens personaliter wielmożny imć pan Stanisław Lwowicz, marszałek 
koła rycerskiego wojewodstwa kijowskiego, dla wpisania do xiąg 
niniejszych, grodzkich, żytomirskicb, laudum originale województwa 
kijowskiego, z podpisem ręki swej własnej, zgodnie postanowione, 
per oblatam podał, prosząc mnie, urzędu, aby do act niniejszych 
przyjęte ) wpisane było, ktorego petitioni iuhaerendo, niżej insero- 
wane laudum do act przyjmując, czytałem у iest tenoris seąuentis: 
My: rady, dygnitarze, szlachta, urzędnicy, obywatele у całe wojewódz
two kyowskie, po sejmiku electionis wielmożnego imci pana podko
morzego naszego kijowskiego, dnia wczorajszego szczęśliwie skoń
czonym, zgodnie, nemine contradicente, odprawionym, in crastino, 
to jest dnia trzynastego maja, sejorkowi desideriorum, ex prorogatione 
anterioris laudi naznaczonego, tu, do Żytomirza, na miejsce zwykłe 
sejmików wszelkich zjechawszy się, regum regi, panu naszemu wszech
mogącemu, powinne dzięki, że państwo koronne in hoe turbido (tem- 
pore) у nasze wolności praw konserwuje, oddawszy; ante omnia zdało 
się urzędnikom, tak ziemskim, jako у grodzkim у wszystkiej szlach
cie, aby lex et statuta przez przodków naszych postanowione, suum



odebrali robur, postanowiliśmy et unanimiter przystąpili do słucha
nia juramentu elekta naszego, wielmożnego imci pana Jerzego An
drzeja z Szpanowa na Nowym Dworze Gzaplica, stolnika wołyńskie
go, starosty krzemienczuckiego, podwojewodzego sądowego generału 
wojewodstwa kijowskiego, podkomorzego kijowskiego, który, jako 
dnia wczorajszego, nemine contradicente, unanimo|voce et consensu 
obranym za podkomorzego został, tak in publico congressu, in facie 
nostra, rota, in statuto regni descripta, na sejmiku teraźniejszym, 
super munus officii sui jurament wykonał, który jurament do grodu 
tutejszego żytomirskiego per oblatam podać temuż wielmożnemu 
imć panu podkomorzemu naszemu kijowskiemu zleciliśmy. Te ordines 
juxta legem zachowawszy у one wypełniwszy, potym, aby wojewódz
two nasze kijowskie, conseiwacie swoie у jakąkolwiek folgv od 
wojsk auxiliarnych najjaśniejszego Cara iegomcści moskiewskich 
jako у kozackich miało, uprosiliśmy za posłów do jaśnie oświeco-. 
nego xiążęcia imci, Dymitra Michayłowicza Korybuta - Galiczyna, 
wojewody kijowskiego, wielmożnych ichmościów panów: Theofila Len-» 
kiewicza-Ipohorskiego, podczaszego ziemskiego у pisarza grodzkiego 
mozyrskiego у Kazimirza z Pruszyna na Skorodnym Pruszyńskiego, 
podstolego żytomirskiego, a do wielmożnego imci pana Tańskiego, 
pułkownika najjaśniejszego Cara jego mości białocerkiewskiego, uro
dzonych ich mościów panów: Jacka Podhoroaeckiego у Józefa Hu- 
miennickiego, którzy ich mość panowie posłowie ргоѵіпсіаш suam 
quam primum administrować, należyte obserwantie życzliwości у sub- 
missiej nasze tym iclimościom, do których od nas e gremio wojewódz
twa są delegowani, oddać у interessa, w dezyderiach naszych, nie 
tylko według osobliwych instrukcii, seorsive sobie od ńas danych, ale 
у ustnie, które mamy dolegliwości, donieść, promowować o ł&sk@, 
protekcią у consei wacyą wojewodstwa naszego dalszą (mają); in primarip 
jaśnie oświeconego xiążęcia jegomości Dymitra Mychajłowiczą Ko
rybuta Galiczyna, jako у wielmożnego imć pana Tańskiego, pułkow
nika białocerkiewskiego, na wojewodstwo nasze łaskawego, upraszać 
у imieniem nas wszystkich suplikować mają. Który to sejmik у 
obrady nasze dalsze, pod laską tegoż wielmożnego iqici pana Stani
sława Lwowicza, marszałka koła naszego rycerskiego, ore publico 
et unanimi consensu, ad diem vigesimani secąndam mai, anni prae-



sentis prorogujemy, jakoż у dalej tenże sejmik, ob spmmas legalita-? 
tes, temuż івдсі ради marszałkowi prorogować pozwalamy; ad extre- 
щіщ, pro nęęo?sitate województwa, jako w przeszłym laudum, tak 
у teraźniejszy,pa, więępj ich mościów pauów. sędziów fiskalnych obrać 
na tymże ąejmike przyszłym fąęultątem zostawujemy, у te laqdum 
pąszę imć ради mąrszą$kowi podpisać у do grodu żytomirskiego 
pędąć zleiiifiśupy. Działo, się w Źytomirzu, roku tysiąę siedmset dzier 
sjątęgo, miesiąca mają trzynastego dnia. U tego laudum podpis rę
ki imci pipą marszałka temi słowy: Stanisław Lwowicz, marszałek 
koła rycerskiego wojewodstwa kijowskiego. Które to laudum, za po
daniem у oczywistą proźbą wysziniąnowapej osoby podawającej, a 
za moim urzędowym przyjępiem, słowo w słowo, jak się w sobie 
mą, do ssiąg niniejszych jest ingręssowąpe,

Книга гродская, житомирская, записовая, № 209, годъ 
1701—1713; листъ 220 на оборотѣ..

С С Ь Х Х І Х

Постанов.іеніе сеймика воеводства кіевскаго, которымь рѣшено* 
собрать земскііі сборь дли содержанія і 0.0 гіѣхоты—гарнизона вт> Бѣлой 
Церкви (если собрать оный дозволятъ казаки Бѣлоцерковсиаго полка, со
стоящего ноль начальствомь Тацска.го и занимающего ррльшую часть 
воеводства кісвскаго); рѣшено отправить посольства сі, дрозьбою о усми- 
реніи Танскаго: к> Петру 1, къ князю Галрцадіу, к-ь кдазю Менщикору, 
к> тетину Скороиадскдму, кь цоролю и т. д.—Дзлѣе дворяне задвляютъ 
разныдъ лицамъ благодарность, подтверждай тъ дипломы земскихъ чинов- 
никовъ и т. п. 1710. Августа 14.

Року тисечи семъсотъ десятого, месеца августа шеснадца- 
того дня.

На урдде кгродскомъ, въ здмку его королевское милости ящто- 
мирскомъ, przędemuą, Bazylim z Wyhowa Wyliowskim, skarbnikiem 
ziemskim, namiestpikięm starostwa, regentem grodzkim źytomirskim, 
У xięgiimi niniejs?emi, grodzkipipi, żytnmirskiemi, comparens perso- 
nąlitęr urodzony imć pap Jan Jakubowski, mięezpik żytomirski,



marszałek koła rycerskiego wojewodstwa kyowskiego, laudum rela- 
tionis wielmożnych ich mościów panów posłów na sejmiku, ratione 
jntroeontentorum, z podpisem ręki swojej własnej, dla zapisania do 
xiąg niniejszych, grodzkich, żytomirskich, per oblatam podał, prosząc 
mnie, urzędu, aby do act niniejszych przyjęte у wpisane było, które
go affectationi ja, urząd, annuendo, niżej inserowane laudum przyj
mując, czytałem, które jest de serie verborum tali: My: rady, dygni
tarze, urzędnicy, szlachta, obywatele у całe rycerstwo wojewodstwa 
kijowskiego, zjachawszy do Żytomirza na sejmik relationis ich moś
ciów panów posłów, przez radę warszawską w Warszawie, dnia 
dziewiątego februarii, roku tysiąc siedmset dziesiątego agitującą się, 
determinowany pro vigesima octava juliy którego dnia, propter 
continuos wojsk najjaśniejszego Cara jegomości, przechodzących z 
Zadniepra cum summa praessura et aggravatione nas, obywatelów, 
nie mogąc ziechać wszjscy, prosiliśmy ich mościów bliższych, koło 
Żytomirza mieszkających, aby sejmik, obrawszy jegomości pana 
marszałka, prorogowali ad diem decimam ąuartam augusti, faciliorem 
aditum nam do Żytomirza, vigore cujus prorogationis per laudum, 
pod laską wielmożnego imć pana Jana Jakubowskiego, miecznika 
żytomirskiego, zjechawszy się, supremo rerum arbitro, Bogu najwyż
szemu, qui findit omnia regna et regnorum аппехаз ргоѵіпсіаз, у 
jego protekciej wojewodstwo nasze, tot calamitatibus dotknionc, tan- 
quam praedam furentium przez przechodzące wojska moskiewskie in 
ѵізсега regni obtoczone i pogrążone, przez wojska stojące kozackie 
imci pana Tańskiego in visceribus wojewodstwa naszego, oddawszy, 
obtestamur prze l Bogiem у całą rzecząpospolitą, że tę radę war- 
sząwską chcemy, w uchwale podatków na wojsko piesze у w wysta
wieniu stu piechotj z wojewodstwa naszego pro praesidio do Białej - 
cerkwi, przez ich mościów panów posłów naszych na radzie war
szawskiej deklarowane, in tantum in quantnm subsequetur evacuatio 
kozaków ex territoriis nostris, subactis cosatica potentia, przywieść 
do- executyej, jeżeli nam illum modum contribuandi assueta licentia 
kozaków, in gleba nostra mieszkających, et in obsequio Cara jego
mości będących, у dobra nasze fortuny у substaneye per poteutiam 
wydzierających, dopuści; у taki, pod dyrekcyą wielmożnego jego
mościa pana Kazimirza na Steczczance Stcckiego, chorążego wojewodz-



twa kijowskiego, podstarościego żytomirskiego, sędziego grodzkiego 
włodzimirskiego, którego za prawdziwego, należytego, za przywi- 
lejem najjaśniejszego króla jegomości, danym na chorążstwo у nam 
produkowanym, jako naszego terrigenam, według prawa у constytutyej 
anni Hiillesimi sexcentesimi decirni tertii у tak siła innych constitutii, 
eo nomine o urzędach stanowionych, przyznajemy, uznawamy (tego 
zaś, który w wojewodstwie naszym possessyej niema у przywileju 
nie produkuje, nie przyjmujemy). Stanowiemy porządek: naprzód radę 
tę warszawską paenitius uważając, uważamy w tym punkcie de se- 
curitate dobr władyczych mitropoliej у archimandriej kyowskiej 
gwałt prawom naszym ziemskim, że-znajdują się dobra takie, które 
nullo jnre ichmość duchowni, contra legitima et sufficientissima oby- 
watelów naszych dokumentu, podczas różnych w tym wojewodstwie 
rozruchów, buntów у rebelliej: Dackowskich, (sic) Doroszowskkh у in
nych, potenti manu deoccuparunt et adjuuxerunt sibi do Kijowa; qua 
possesione illegitima onycli et succedanei possessorcs gaudebant; uwa
żamy, że vim sapit legis contra tot constitutiones, które post avul- 
sionem manastorów. z Kijowem per parta Grzymułtowiana et disli- 
mitationes inter monarchias ad dispositionem regiam oddane, na 
które bene merentibus ex distributiva justitia najjaśniejszych królów: 
Jana trzeciego у Augusta wtorego, vigore earundem constitutionum, 
(które suo loco de actu et data essentia rei producentur) dane są 
przywileje; przez które radę, jus potioritatis, jura primitiva et illae 
constitutiones są zniesione; a ta rada nie miała potestatem nec con- 
dendi, nec tollendi leges, sed tantummodo reassumendi; у jako ich
mość panowie posłowie województwa naszego na ten punkt, przy 
czytaniu projektu, opposuerunt se, nie pozwalali et ore publico «pro- 
testor» promulgowali et praecustoditius u jego mości pana marszałka 
konfederackiego у u ichmościów panów deputatów ex binis ordinibus, 
do projectu formowania deputowanych, aby nie był ingrossowany in 
volumen tej rady ten punkt, czynili; у jako manifestowali się w grodzie 
łuckim przeciwko temu punktowi, który contra mentem rzeczypospo. 
litej et contra liberum veto, nasi ichmość panowie posłowie у ich
mość panowie posłowie Wołhynscy de nullitale tego punctu, tak 
i my laudo publico, referendo sese do manifestacyej eo nomine ich 
mościów panów posłów naszych у innych wodzów, manifestujemy się,



protestujemy, pro nullo et irrito poczytamy y, aby był totaliter 
zniesiony na sejmie przyszłym, przez instrukcią, ich mościom panom 
poełom daną, upomniemy się; у przeciw innym punktom profcesta- 
mur, któreby contra raentem rzeczypospolitej w ten projekt wnieść się 
miały et contra vocem vetandi, et saperent praejudicium libertatis; 
potym przystępujemy do uchwały podatków na sto piechoty pro 
praesidio do Białejcerkwi; a że wojewodstwo nasze nie jest w ta
ryfie anni millesimi sexagesimi primi у taryffy ułożonej niema, dla 
tego lustraciej, у według tej lustratiej do ułożenia dymów у taryffy 
na sto piechoty, si non impedient у jeżeli pozwolą kozaGy, którzy 
nasze dobra koło Źylomirza, circum circa Chwastowa, Białejcerkwi 
Berdyczowa, Byszowa, Kotelni у Pawołoczy у koło Owrucza, 
Moskwa, którzy na xi$żęcia jego mości Mężyka у teraz noyissime 
miasto Norżyńsk у tak wiele wsi szlacheckich odebrali; et bocsubposito, 
kiedy oddadzą Białocerkiew, cum tanta proyintia wojewodstwa na
szego, upraszamy ich mościów panów: Wojciecha na Potoku Potoc
kiego, podstolego wiskiego, Daniela Lewkowskiego, skarbnika у r e - ' 
genta grodzkiego owruckiego, którzy ichmość, lub junctim, lub se- 
pkratim lustrować będą dymy mizerne w województwie naszym у 
tamże in fundo wysłuchają przysięgi wójtów super realitatem у sa
mi, po skończonej 'lustratyej, super realem lustrationem non corrup- 
tibilCm nec favoTabilem na sejmiku przysięgą; za które pracę ich 
mościom z miast у miasteczek po złotych dziesięć, ze wsiów po zło
tych cztery, owo zgoła, secuBdum proportionem osiadłości, gdzie 
więcej nad dziesięć, gdzie mniej od dziesięciu dawać powinni będą; 
co delicatis conscientiis ichmośćiów panów lustratorów committi- 
mus, po której skończonej lustracyej у ułożonej taryfie, uchwalamy 
z dymów dwudziestu jednego po złotych dwieście czterydzieści у po 
człowiekowi pieszemu, godnemu do służby wojskowej, do flinty 
(excepto ich mościów panów szlachty minoris substantiae, którzy 
poddanych nie mają); do tego zaś wybierania podatku upraszamy 
ich mościów panów: Kazimierza Pmszyńskiego, sędziego żyto
mirskiego, Jana Rybińskiego, podczaszego żytomirskiego, za kto- 
rę pracę ich mościom po dwa grbsże od złotego pozwalamy у 
od kwita po dwa złote polskich; eurrentia zaś tego podatku 
etirrCt a data. praesentis za niedziel ośm dc OwruCZa zwozić, do



it*h mościów panów poborców; ten zaś wybrany podatek, za uwiado
mieniem jego mości gpana commisarza, jego mości pana Kazimierza 
na Steczancc Steckiego, chorążego kyowskiego, podstarościego żyto- 
tomirskiego, sędziego grodzkiego włodzimirskiego, inhaerendo con- 
stitutioui sejmu lubelskiego, na sejmiku deputackim w roku prze
szłym, tysiąc siedmset dziewiątym, obranego, (którego у teraz, yigore 
rady warszawskiej, у na sejmiku teraźniejszym relationis approbujemy 
obranego у approbowanego, ut gerat ргоѵіпсіаш województwa na
szego w trybunale radomskim у tu ut inspiciat ich mościów panów 
poborców, indicit, inąuirat, calculum percipiat na sądach skarbo
wych z icbmościami panami sędziami skarbowemi, pod laską tegoż 
imci pana commisarza, obieramy) czyli do skarbu, czyli do rąk imć 
pana commisarza, czyli ich mościów panów exactorów oddać będą powin
ni; z tegoż podatku ichmościom xięży jezuitom owruckim złotych 
dwieście, na' cerkiew żytomirską sto, naznaczamy; in supplementum 
zaś tego podatku na piechotę adjungimus jeszcze у czwarty szeląg 
у czwarty grosz po miastach, miasteczkach у wsiach (jak ten, tak 
ten nemine excepto); którzy ich mość panowie exaktorowie, do sze- 
lężnego у czopowego laudo praeterito obrani, wybierać mają a prima 
septembris w roku teraźniejszym, tertia parte za prace kontentując 
się; żeby zaś ten podatek in subsidium cbaritatiyum rzeczypospolitej 
na wojsko, securitatem proyisionalem, sine impedimento od Moskwy 
у kozaków pozwolony był brać у mógł być wybi »Dy, upraszamy ichmoś
ciów panów posłów do jaśnie oświeconego xiążęcia jego mości Gali- 
czyna, gubernatora kijowskiego, który sub regimine suo ma jego
mości pana Tańskiego, pułkownika chwastowskiego, aby intimował 
ordinansem. swoim, żeby nie bronił tam brać у wybierać, gdziekol
wiek w swoiej kozackiej possesiej у na kwaterach będących, ex ra
tione sojuszów, traktatów, między zkolligowanemi mouarchami sta
nowionych, et in allis desideriis wojewodstwa у braci obywatelów, 
imć pana Jana z Rybna Rybińskiego, podczaszego, Kazimierza Pru- 
szyńskiego, sędziego grodzkiego żytomirskich, Daniela Lewkowskiego, 
skarbnika у regenta grodzkiego owruckiego, Stanisława Zbirkowskie- 
go; у do imć pana Skoropadzkiego, hetmana zadnieprskiego, w 
tymże interesie у tychże ich mościów upraszamy; у do imć pana 
pułkownika Tańskiego w tymże interessie у w krzywdach nieznośnych



braci naszych imć panu marszałkowi koła naszego list napisać zle
camy; et propter firmius medium et omnem evóntum czy nie lepiej 
można lucrari w tymże interessie podatku et in aliis desideriis et 
praessuris od Moskwy у kozaków? do najjaśniejszego Cara jegomości 
у jaśnie oświeconego xięcia jegomości Mężyków a, ich mościów panów: 
Kazimierza na Steczczance Steckiego, chorążego kyowskiego, podsta- 
rościego żytomirskiego, sędziego grodzkiego włodzimirskiego, Fran
ciszka Kahoze, stolnika mińskiego, Pawła Bierzyńskiego, miecznika 
bidgockiego, upraszamy; do najjaśniejszego króla imci, pana naszego 
miłościwego, do ich mościów panów hetmanów koronnych cum expres- 
sione życzliwości ku panu у ojczyźnie et remonstratione, że wojewódz
two nasze na sto piechoty uchwaliło podatek, tylko żeby nobis, la- 
bentibus et undiępie praessis, od Moskwy у kozaków succurere et 
protegere chcieli, gdyż, kiedy nie będzie miało wojewodstwo pro- 
tekcyej, curam et solicitudinera od pana у od ich mościów panów 
hetmanów, żeby z Ukrainy kozaków była eyacuatio, у od Moskwy 
alleviatio, to niepewna ta uchwała wojewodstwa naszego będzie- 
Tegoż jegomości pana chorążego kiowskiego у ich mościów: pana 
Jana Jakubowskiego, miecznika żytomirskiego, Michała Fedkicwicza, 
horodniczego owruckiego, Benedykta Pruszyóskiego prosimy; do imci 
pana pułkownika Połońskiego, ratione violentae deoccupationis per 
potentiam Norzyńska, Krasnej Włowki, Żerewiec, Potapowicz, Mię- 
dzyrzycżki у w innych interessach list imci panu marszałkowi napisać 
commitimus; z innotescenlii zaś tych, w których niewpośledzoue 
wojewodstwo nasze do ich mościów panów commisarzów rzeczypospo- 
litej in causis injuriatis od Moskwy imć panu marszałkowi itidem 
zlecamy list napisać do ichmościów panów commissarzów cum expres- 
sione affectuum, dziękując uniżenie za to, że wojewodstwo nasze, 
choć odległe, de illo composito judicio uwiadomili, у prosząc, aby w 
sprawach wojewodstwa naszego у w krzywdach od wojska Cara 
jegomości in illo subsellio iustam justitiam administrowali, do których 
sądów upraszamy cum plenaria facultate ac omnimoda potestate ad 
vindicandas injurias: jego mości pana Wojciecha Milwińskiego, przez 
jego mości pana marszałka koła naszego, imieniem wojewodstwa, re- 
cognoscenda et recognita w grodzie tutejszym, któremu za pracę zło
tych tysiąc obiecujemy; ich mościom panom poborcom do podymnego



у szelężnego wypłacić pięć se.t złotych injnngimns, a pięć set potym; 
każdy zaś z icb mościów braci obywatelów, in spatio niedziel dwóch, 
krzywdy mających, jurament wykonawszy, do rąk imci pana Milwiń- 
skiego oddać powinien będzie; jego mość pan Milwióski zaś, quam 
citissimo cursn properare na te sądy tenet, obmyśliwszy conserva- 
tionem et salutem województwu naszemu, daj Boże, salutarem. Dzię
kujemy uniżenie całym województwem publicis oribus' imci panu 
Steckiemu, chorążemu kijowskiemu, podstarościemu żytomirskiemu, 
sędziemu grodzkiemu włodzimirskiemu pro omni yigilantia circa bo- 
num wojewodstwa, cura et solicitudine in hoc ąuassato et deplorato 
statu rzeczypospolitej, że zawsze, tanquam ad sonum companae 
incediarise, na gwałt bieży do ratowania tego wojewodstwa, nas, 
braci, nie tylko że nas tu ratuje prudentissimo consilio suo, ale у na 
sejmach, radach у w poselstwach do najjaśniejszego króla jego mości 
polskiego у Cara jego mości moskiewskiego, jaśnie wielmożnych ich 
mościów hetmanów oboyga narodów, у jaśnie oświeconego xięcia jego 
mości Mężykowa у za commisarstwa, choć z wojewodstwa wołyńskiego 
u jaśnie wielmożnego jego mości pana feldmarszałka Szeremeta 
jawną wojewodstwu naszemu oświadczył protekcją у teraz fructum 
laboris sui z imć panem Rybińskim, podczaszym żytomirskim, przy
wiózł ordynanse od ich mościów panów hetmanów obojga narodów 
w krzywdach naszych, od króla jego mości list do xięcia iego mości 
Galiczyna, gubernatora kijowskiego, aby xięgi nasze ziemskie у 
grodzkie z Kyowa, wraz z oddaniem Białej-cerkwi procurował, 
sądów grodzkich, żytomirskich у owruckich, tak jako у kijowskich 
celebrationem, o które, tanquam sicientes sprawiedliwości, urgemus 
у prosimy, aby ich mość panowie sędzię grodzcy: żytomirscy у owruccy, 
sądzili (w powiatach swoich: żytomirskim у owruckim), a to wszystko 
suo sumptu et indefesso labore et illa, qua pollet, activitate, zdrowia 
nie żałując, z omieszkaniem swoich interessów dla publicznych, 
wojewodstwu wymógł; у nie tylko dziękujemy, ale też у nieśmiertelną 
obligacią na sercach naszych rysujemy y,‘ niemając czym kontentować, 
teraz sercami kontentujemy naszemi у w każdych requizycyach jego 
mości pana po nas poufałych nie odmówić et aperire corda eadem 
przyrzekamy у oświadczamy się; у imć panu Rybińskiemu, podcza
szemu żytomirskiemu, associato labore et adjuucto ..do Warszawy,



obmyślić gratitadinem pollicemur. Przywileje ich mościów patiów: 
Kazimierza na Steczczance Steckiego—na chorążostwo kyowskie, jego 
mości pana Antoniego Trypolskiego—na chorążostwo owruckie, iego 
mości pana Alezandra Trzeciaka, sędziego grodzkiego owruckiego, 
na podstolstwo kyowskie, deputatów na trybun o ł koronny z woje
wodstwa naszego: jego mości pana Jana Rybińskiego —na podczastwo 
żytomirskie, imć pana Jana Jakubowskiego—na miecznikowstwo ży- 
tomirskie, jego mości pana Lewkowskiego—na skarbnikowstwo owruc
kie, od króla jego mości dane, acceptujemy у za prawdziwych, 
według prawa należytych, acceptujemy; tych zaś ich mościów, którzy 
by a latere zwali się, choć za pierwszemi przywilejami у datami et, 
in conyulsionem prawu, constitutiom tak wielu et pactis conventis, 
possessyej w wojewodstwie naszym nie maiących у z niemi w grodach 
naszych: kyowskich, żytomirskich у owruckich у na sejmiku według 
prawa nie ogłasząjących się, nie za naszych urzędników wszystkich 
mamy et ad corpus wojewodstwa ex ratione tych urzędów et illorum offi- 
ciorum*locos et praerogatiyas non admittemus nec agnoscimus; propter 
pleniorem numerum ich mościów panów sędziów fiskalnych przydajemy: 
imć pana Pruszyńskiego, sędziego żytomirskiego, imć pana Zbirkow 
sbiego. Conflagraty currere w wojewodstwie naszym powinne tak, 
jak у w drugich wojewodstwach , salva dignoscentia przez ich 
mościów panów sędziów skarbowych na sądach et salva revisione 
przez ich mościów pauów lustratorów in locis locorum; sejmik zaś 
prorogujeroy po sejmiku deputackim nazajutrz pod laską tegoż imci 
pana marszałka у te laudum podpisać imci panu marszałkowi koła 
naszego zleciliśmy. Działo się w Żytomirzu, dnia czternastego augusta, 
roku tysiąc siedmset dziesiątego. U tego laudum podpis ręki jego 
mości pana marszałka w te słowa: Jan Jakubowski, miecznik ż>- 
tomirski, marszałek koła rycerskiego województwa kyowskiego, któ
re to laudum, za podaniem у oczewistą proźbą wjszm anowauej 
osoby podawającej, a za moim urzędowym przyjęciem, słowo w sło
wo, jak się w sobie ma, do xiąg niniejszych jest ingrossowane.

Книга гродская, житомирская, записовая, № 209,годъ 1701 — 
1713", листъ 240.



□ ривилегія данная королемт, Августомъ II полковнику Самсону 
Бомбеку на право пожизненного владѣнія державою Романовною, остав
шеюся безъ владѣльца послѣ смерти Семена Пэлѣя. 1710. Ііонбря 18.

Feria sexta post dominicam Judiea ąuadragesimalem ргохіта, 
anno Domini 1712.

Ad officium actaąue praesentia,. castrensia, capitanealia, lati 
czoviensia personaliter ѵепіепз generosus loannes Yalentiuus Narano 
vicz, capitaneatus praesentis latyczoviensis administrator, obtulit 
offieio praesenti et ad acticandum porrexit litteras privilegii Sacrae 
Regiae Majestatis, in rem et personam magnifici Samsouis Bombek, 
dapiferi distrietus praesentis latyczoviensis, colonelli artileriae regni, 
super bona Romanowka cum attinentiis, in palatinatu Kijoviae sita 
et jacentia, servientes et benigniter collatas, manu ejusdem Sacrae 
Regiae Majestatis ac manu Micbaelis Augustini Ноѵеі, secretarii si- 
gilli regni, propria subscriptas, minorisąue cancellariae regni sigillo 
communitas, illaesas, omniąue suspicionis nota carentes, quarum te
nor seąuitur verborum talis: August wtóry, z Bożej łaski król pol
ski, wielki xiąże Litewski, Ruski, ‘Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, 
Kijowski, Wołyński, Podolski , Podlaski , Inflantski, Smoleński, 
Siewierski i Czernihowski, a dziedziczny xiąże Saski i eleclor. Oznaj- 
mujemy tym listem, przywilejem naszym, wszem wobec i każdemu z 
osobna, komu o tem wiedzieć należy, iż my, mając wzg!ąd i bacz
ność na zasługi urodzonego Samsona Bombeka, stolnika latyczow- 
skiego, pułkownika naszego, umyśliliśmy mu dzierżawę, Romanów- 
ka nazwaną, w wojewodstwie kijowskim leżącą, po śmierci bitnego* 
Semena Paleja wakującą, dać i konferować. Jakoż dajemy i konfe-



rujemy niniejszym listem przywilejem naszym- Wolen tedy i mocen 
będzie urodzony Sam son Bombek, stolnik latyczowski, przerzeczoną 
Romanowkę, dzierżawę, z miasteczkiem, wsiami, dworami, budyn
kami, gruntami, polami, lasami, łąkami, sianożęciami, zaroślami, 
rzekami, stawami, jeziorami, młynami, karczmami, poddanemi, icb 
należytościami, prowentami, czynszami, daninami, robociznami i ze 
wszystkiemi przynależytościami i przyległościami—mieć trzymać i za
żywać aż do ostatniego życia swego kresu: Obiecujemy zaś po nas 
i po najjaśniejszych nastepmcach naszych, iż, ani my, ani najjaś
niejsi nastempcy nasi pomienionego Urodzonego Samsona Bombeka, 
stolnika latyczowskiego, od spokojnej przerzeczonej dzierżawy Ro- 
manowki i onej przyległości possessiej nie oddalemy i oddalić niko
mu nie pozwolemy, ale go przy spokojnym i całym dożywotnim pra
wie zachowamy; co i najjaśniejsi nastempcy nasi wykonać będą po
winni. Względem którego dożywocia pomieniony urodzony Bombek, 
stolnik latyczowski, podatki zwyczajne rzeczy pospolitej uroczne pła
cić powinien będzie. Prawa nasze królewskie, rzeczypospolitej i koś
cioła świętego katolickiego wcale i nienaruszenie zachowując. Na 
co, dla lepszej wiary, ręką własną podpisawszy się, pieczęć koronuą 
przycisnąć roskazaliśmy. Dano w Gdańsku, dnia XVIII miesiąca no- 
vembris, roku Pańskiego MDCCX, panowania XIV roku. Dzierżawa 
Romanówka cum attinentiis, w wojewodstwie kijowskim, po śmierci 
bitnego Semena Palija, urodzonemu Samsonowi Bombekowi, stolni
kowi latyczowskiemu. Michał Augustyn Howel, jego królewskiej 
mości pieczęci koronnej sekretarz. Locus sigilli minoris cancellariae 
regni. Augustus Rex. Za podkanclerstwa jaśnie wielmożnego jego 
mości pana Jana na Słupowie Szembeka, podkanclerzego koronne
go, łomżyńskiego, grudzionckiego starosty, pieczętowano. Post cujus 
ingrossationem idemąue offerens originale ejusdem priyilegii ad se 
recepit et de recepto, sibiąue restituto, officium praesens quietavit.

Kuma гродская, летичевская, записовая и поточная, № 5251, 
годъ 17Щ листъ 86.



Постановленіе сеймика іоеводстла кіевскаго, на которому рѣшено-. 
отправить пословъ къ Петру 1, къ королю Августу II, къ'князю Мешии- 
кову и къ гетманамъ коронным ь и литовсвичъ съ цредотавленіями о горе— 
стномъ положеніи воеводства; отправить иослоаъ къ кіевскому губерна
тору, князю Галицыну, съ прозьбою объ удержаніи полковника Танскаго 
отъ притѣсненія кіевскаго воеводства; о томъ-же написать письмо Тай
скому. Воеводство объявляетъ себя не въ состоя ніи плотить подати и по
винности впредъ до удалепія изъ него козаковъ; притомъ дѣлаются раз- 
ныя распоряженіл въ отношеніи Финансовой администраціи воеводства. 
1711. Генваря 16.

Року тисеча семъсотъ одинадцатого, месеца генваря семнад
цатого дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское м ілости жи- 
томирскоыъ, przedemną, Bazylcm z Wyhowa Wyhowskim, skarbni
kiem ziemskim, namiestnikiem starostwa, regentem grodzkim żyto- 
mirskim у xięgami niniejszemi, grodzkiemi, żytomirskiemi, compa
rens personaliter urodzony imć pan Stanisław Lwowicz, (marszałek) 
koła rycerskiego województwa kijowskiego, dla zapisania do xiąg 
niniejszych, grodzkich, żytomirskich, laudum województwa kijow
skiego, ex prorogatione die decima sexta januarii w Żytomirzu przy
padłym, zgodnie postanowione, z podpisem ręki swej, per oblatam 
podał, prosząc mnie, urzędu, o przyjęcie onego у do xiąg zapisanie, 
którego affectatiej ja, urząd, annuendo, też laudnm ad acticandum 
przyjmując, czytałem у jest tenoris seąuentis: My: rady, dygnitarze, 
szlachta, urzędnicy, obywatele wojewodstwa kijowskiego, zjechaw
szy się na miejsce zwyczajne, do Żytomirza, sejmikowania, yigore



prorogationis na sejmiku desideriorum, po deputackim nazajutrz, w 
roku przeszłym, tysiąc siedmset dziesiątym, na dzień szesnasty stycz
nia w roku teraźniejszym, tysiąc siedmset jedyuastym, factae, na
przód Bogu najwyższemu dziękujemy, super omnes reges supremo 
regi, którego et reges caesaresque, tanąuam populum a regibus abso- 
lutis, imperiosa reguntur potentia, że rzeczypospolitej naszej, która 
tam internis quam externis concussa motibus wojsk rożny cli, lubo 
fluctuare dopuszcza, jednak submergi nie daje; nic wątpiemy o łasce 
Bozkiej, której się oddajemy, że nas de naufragio wyrwie et in 
portu salutis postawi, któremu oddawszy się, takowy zbawienny, 
pro conservatione communis boni, stanowiemy porządek. Naprzód 
lauda anteriora, w roku przeszłym, tysiąc siedmset dziesiątym, san- 
cita przez nas, in omnibus punctis approbamus у ichmościów panów 
posłów, tak do najjaśniejszego króla jego mości polskiego, pana na
szego miłościwego, у Cara jego mości moskiewskiego, do jaśnie wiel
możnych ich mościów panów hetmanów koronnych, do jaśnie oświe
conego xiążęcia imci Menżykowa, praeteritis laudis obranych, appro- 
bujemy, adjungendo pro socio laboris wielmożnego imci pana Anto
niego Dedowicza Trypolskiego, chorążego owruckiego у upraszamy 
wraz wszystkich ich mościów, aby skoro najjaśniejsi monarchowie у 
xiąże jego mość Menźykow w granicach polskich znajdować się bę
dą, swoje legacye, według instrukcii sobie danych, jako najprzędzej 
у skuteczniej odprawili у expedyowali; tjmże ich mościom confidi- 
mus instrukcią, in casu ingruentis necessitatis, si aha alea belli in- 
ter collatoies nostros byliby et res mutata coturno, ut utaptur acti- 
vitate sua, occurrcndo saluti tam ab intra quain ab extra wojewod
stwu naszemu. Do jaśnie wielmożnych ich mościów panów hetma
nów litewskich, którym już w przeszłym roku województwo adres- 
sowało uprzejme powinszowanie przez ich mość panów posłów illo- 
rum fasciura buław, teraz zaś, przypominając prawo, inter gentes 
postanowione, de non transgressione wojsk extra limites suos у 
upomnienia się tak wielkich szkód у krzywd, przez chorągwie wojsk 
wielkiego xięstwa litewskiego poczynionych, pod commendami ich 
mościów panów regimentarzów, w instrukeyej specifikowanych, upra
szamy wielmożnych ich mościów panów: Alexandra Trzeciaka, pod
stolego kijowskiego, podstarościego grodzkiego owruckiego > Аіехап-



dra na;,01ewsku Niemirycza, stolnika mozyrskiego- Do jaśnie oświeco
nego ziążęcia jego mości Galiczyna, gubernatora kijowskiego, jako 
imci pana pułkownika Tańskiego p d swoją commendą mającego, uti 
sanguisugas illas non exhauriant więcej wojska kozackie z podda- 
uych naszych, których corpora dividuntur na kilkoro: do PołoDnego 
prowianty biorą, na kozaków miesięczne у na pocztę; у rożne incon- 
Teuientie, przez wojska kozackie dziejące się, że douiosą, upraszamy 
ich mościów panów: Erzysztopha Balińskiego, komornika graniczne
go kijowskiego у Bazylego Hruzewicza- Do imć pana pułkownika 
Tańskiego de iisdem praessuris list imć panu marszałkowi imieniem 
koła rycerskiego napisać zleciliśmy, tylko że imć pan marszałek, 
mając tę consideracyę swoje, że jakby przez to toturn aegre ferunt, 
kto się podpisuje, upraszamy tedy propter apponendam manus wiel
możnego imci pana Eazimierza na Steczczance Steckiego, chorążego 
kiiowskiego, podstarości ego żytomirskiego у sędziego włodzimirskie- 
go grodzkiego, dyrektora natenczas sejmiku naszego, który omnes 
amaritudines, pro bono publico habitas, wojewodstwa a, broń Boże, 
habendas, pro dulcedine sobie poczyta, nie wymawiając się, za co 
ore publico dziękujemy uniżenie imci, polliceDdo memoriam, justi- 
tionem (sic) et eyictionem nomine publico, imci też у imć panu marszał
kowi koła naszego, który etiam invaletudinaria salute simili sua 
desudat pro utili et bono wojewodstwa, którego ab omni onere po
datków uwalniamy- Propositią i illatią, od skarbu koronnego rzeczy
pospolitej wniesioną do nas, tak rezolwujemy, referując się ad men- 
tem legum et constitutionum: anni millesimi sexcentesimi nonagesimi 
noni et anni millesimi septingentesimi tertii, które у rada warszaw
ska ad recensendum do sejmu przyszłego zostawiła, i ich mość pa
nowie posłowie wojewodstwa naszego, na radzie warszawskiej, jun- 
gendo particularem amorem województwa ad universalem amorem 
rzeczypospolitej, hoc supposito et hac conditione pozwalali: in tantum, 
in quantum subseąuetur evacuatio kozaków z Białejcerkwie у z 
całego powiatu żytomirskiego, jak przydą już do swoich fortun 
wszyscy bracia nasi—do tych, które kozacy, in gleba rzeczypospoli
tej będące, a in obsequio Cara imci zostające, subhastarunt contra 
pacta anteriora et dislimitationes inter monarchias, natenczas omnia 
gtnera modorum contnbuendorum z rzecząpospolitą przytniemy, bo
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już będziemy zkąd mieli coutribuere, a teraz manifestujemy się 
przed Bogiem, światem у całą rzeczpospolitą naszą, że, co mamy 
jeszcze w powiecie owruckim wolnych' wiosek, undique premimur tak, 
że więcej wiosek у miasteczek pustych w wojewodstwie naszym, 
niżeli tych, w którychby ludzie siedzieli, to najbardziej, że nas: to 
do Połonnego, to z Połonnego—Moskwa, to z Fastowa у Białej Cer
kwie—kozacy kontrybucyami, prowiantami, dalekimi у ciężkiemi 
aggrawatiami a przechodami, tem bardziej do Polski i z Polski 
wojskami, a najbardziej jeszcze po koni kilkadziesiąt, kilkanaście 
przebiegami, to do Moskwy, to z Moskwy—tak zniszczyli, jako Bóg 
sam ѵ ludzie widzą, że się może mówić: «ubi steterunt Pergama, 
nunc iluctuant aristae» ale nec fluctuant aristae, kiedy kraj nasz 
vasta ruit mole sua, przez co debilitatur corpus rzeczypospolitej 
naszej, kiedy wnętrzności jej tak potargane, że nie prędko revires- 
cent, dla tego iterato manifestamur przed Bogiem у całą rzeczpos
politą, że trudno mamy ferre onus podatków, radą warszawską uch
walonych, kiedy tejże radzie, pactis anterioribus, sojuszom, tracta* 
tom, conferentiom, responsom zadość się nie dzieje. Że zaś taryffa, 
sine sufficienti informatione et notitia na prowiant brzeski combi- 
nowana, która jednym ich mościom braci grayamen, drugim leva- 
men przyniosła, tedy tę taryffe pro cassanda et ex actis eliminanda 
agnoscimus et judicamus, у upraszamy ich mościów panów sędziów 
skarbowych, aby ad proportionem na prowiant brzeski, od rzeczy
pospolitej na województwo nasze włożony, ułożyli taryffe na sądach 
skarbowych, którą taryffę, ex delicatis conscientiis ich mościów na 
sądach skarbowych postanowioną, redukowaną, za prawdziwą i istotną 
mieć będziemy, a ktorakolwiekby się jaka insza znalazła, pro cas- 
sabili et pro nulla poczytamy, które injungimus grodom wszystkim 
eliminare, sub paenis arbitrariis na sądach skarbowych, in casu non 
eliminationis na ich mościów panów regentów grodzkich decidendis, 
et sub iisdem paenis na' tych ich mościów, którzyby jaką prywat
ną mieli formować, sine scitu wojewodzstwa, taryffe, albo quidquam 
prodire; na tychże sąd ich skarbowych ich mość panowie: Wojciech 
Mielwióski у Jan Birzyński tenebuntur calcuium uczynić z prowian
tów у pieniędzy, do magazynu brzeskiego et in priyatos usus wy
bieranych у jak obróconych; in termino eodem sądów jegomość pan



Mielwiński powinien będzie computować te pieniądze, które na dro
gę od wojewodstwa do commissioratu compositi judicii, in cansia 
injnratornm przez Moskwę, jako plenipotent wojewodstwa, wzioł był, 
któremu у assygnacya, od imci pana commisarza wydana, praesenti 
lando cassatur, ex quo nie był in;;obsequio województwa, у więc non 
obligatur. Ich mość panowie lustratorowie lustratią swoją do podym- 
nego na sto piechoty pro praesidio do Białejcerkwie tantisper po- 
woli kończyć mają, donec non suhsequetur evacuatio z Białejcer- 
kwi, którą in suo archivo mieć powinni, a in lucern jej nie wydawać 
dotąd, quonsqne Białacerkiew oddana nie będzie. Wiazd na sta
rostwo owruckie cum fundatinne jurisdictiej in convulsionem legum, 
conditarum o wiazdacb у przysięgach, do przyszłego sejmiku woje
wództwa, jako у interessa urodzonych ich mościów panów: Waśkow- 
skich, Uszczapowskich, Wołkowskicb, Paszyóskich, Bołsunowskich, 
Baranowskich, Moszkowskich, Redczyców, Dumińskich, Staszkiewi
czów у innych do tegoż sejmiku odkładamy; ten zaś sejmik, pod 
laską tegoż imci pana marszałka, ad diem yigesimam secundam junii, 
in anno eodem, millesimo septingentesimo undecimo, prorogujcmy; 
które to nasze uchwałę imć panu marszałkowi koła naszego pod
pisać zleciliśmy. Działo się w Żytomirzn, die decima scsta januarii, 
anno millesimo septingentesimo undecimo. U tego laudum podpis 
ręki imć pana marszałka w te słowa: Stanisław Lwowicz, marsza
łek koła rycerskiego wojewodstwa kijowskiego. Któreż to laudum, 
za podaniem offerenta, a za moim urzędowym przyjęciem, wszystkie, 
słpwę w słowo, do xiąg niniejszych, grodzkich, żytomirskich jest 
wpisane.

i Книга гродская, житомирская, записовая, As 209, годъ 1701 -
1713\ листъ 275 на оборотѣ.



Универсал, гетмана Ивана Скоропадскаго къ житедямъ бѣлоцер- 
ковскаго полка о назначеніи Антоніа Танскаго бѣлоцерковскиыъ полков- 
никомъ. 1711, «евраля 11.

Пресѣтлейшого и Державпѣйшого, Великого Государя, Его 
Царьсвого Величества войска запорожского обо ихъ сторонъ Днѣпра 
Гетманъ, Іоаннъ Своропадсвій.—Егожъ Царьского Пресвѣтлого Вѳ • 
личества старншнѣ полковой, сотникоыъ, атаманіѣ и всему старше
му u меньшому полку БЬлоцерковского товаришеству и всѣмъ обще 
духовного u мирского чина посполитымъ, всякой вондиціи и год
ности тамошнимъ обывателямъ, доброго отъ Господа Бога узичивши 
здоровья, симъ уннверсаломъ пашимъ ознайыуемъ: ижъ, усмотрѣвши 
мы пана Аитонія Танского, зъ знатпыхъ его въ войску Зяпорож- 
скомъ заслугъ, годноегь и справпую до правлепія полвовпичего ура- 
ду способность, зъ звѣрхнѣиіпого Монаршего Его Царьсвого Пре- 
свѣтлѣйшого Величества, нашего Всемилостивѣйшого Государя, вѣдома 
u волѣ, вручилисмо оному совершенную власть полвовпицства Бѣло- 
дерковевого. Зачимъ всѣмъ вамъ: мепенпой старшинѣ и всему того 
полку товариству и посполству Монаршимъ его Пресвѣтлѣйшого 
Самодержца вашего именемъ и гетманскою нашею повагою нри- 
вазуемъ, абисте, знаючи его, пана Танского, за совершенного 
своего полководцу, въ, должномъ оного имѣли почитаніи и належи- 
тое оному отдавали.послушенство, а особливе, жебысте вы: всякого 
чипа старшина и войсковое товлриство въ нынѣшвомъ военномъ 
состояніи призвоитую ко его полковничой особѣ въ воинскихъ дѣ- 
лахъ овазовали новолность и, въ належитомъ до походу зостаючв 
пріуготовленіи, куда подасть случай ити на отпоръ непріятелеви, 
туда бысте зъ указу его, пана полковника, за ординансомъ нашимъ,



охотне при немъ походъ военный забѣрали и отважне при вѣрной 
статечностн за моваршое достоинство и за самыхъ себе цѣлость 
зостававливали противъ непріятельсвого наступства. Данъ въ При- 
луцѣ, февруавіа 11» року 1711. На поддинвомъ тако: Звышъ ые- 
нованный гетманъ руною власеою.

Актъ этотъ еообщенъ Г. Предсѣдателемъ коммисіи, М. В. 
Юзефовичемъ.

С С Ь Х Х Х І І І .

Письмо кіевскаго губернатора, князя Дмитрія Галицына, къ бѣло- 
церковскому полковнику, Антон'Ю Танскому, заключающее распоряженія 
и извѣстіа, относящіяся къ текущимъ военньшъ дѣламъ. 1711, Марта 10.

Его Царіского Свящевнѣйшого Величества вѣрному подданному, 
войска Запорожского бѣлоцерковскому полковнику, Антонію Танско
му, доброе здоровье желаеыъ. Письмо Ваше я получилъ, въ которомъ 
доносите намъ о непріяте.іьскоыъ измѣнниковъ проклятыхъ поступ
кам» и о намѣреніяхъ, за что Вашей милости благодарствую и со- 
вѣтую Вамъ, дабы Вы о Бѣлой Церквѣ не иыѣли ынѣнія, но въ 
вѣрносги въ Его Царскому Величеству для лутчей себѣ славы пре- 
бывайте: бѣлоглавыхъ жепъ пристойно Вамъ выслать всѣхъ вовъ; 
о Кропотовѣ, естли і’дѣ послишите, пишите къ нему, и о оборотахъ 
ненріятельскихъ и измѣнниковъ знать ему давайте но часту. Госпо- 
дивъ гетманъ ночевалъ нынѣ въ Золотоноше. Иорохъ и свинецъ 
къ Вамъ послано вчерашняго дня. Съ присланныхъ Вашихъ, кото
рый Ваши лошади въблизи на почтахъ нашли, и велели побрать. По
роху и свипцу, буде мало, еще пришлемъ къ Вамъ. Изъ Печерской 
крѣпости, марта 10 дня, 1711. На подлшшомъ тако: Князь Дмитрій 
Галицынъ.

Актъ этотъ еообщенъ I. Предсѣдателемъ коммиссіи, М. В. 
Юзефовичемъ.



Письмо кіевскаго губернатора, князя Дмитрія Галицына, Бѣлоцер-* 
ковскому полковнику, Антонію Танскоыу. Князь Галицынъ благодаритъ 
Танскаго и сотника Синявскаго за вѣрную ихъ службу Царю, поощряетъ 
ихъ къ продолженію оной и къ стойкости къ прелыценіямъ Орлика 
1741. Марта 12.

Его Царьского Священнѣйшого Величества вѣрвому подданно
му, войска запорожского бѣлоцервовскомѵ полковнику, Антонію 
Тапскому, доброго здоровья желаю.

Письмо Ваше и при томъ другое—Синявскаго сотника, Тихона 
Устянова, съ товариствомъ о вѣдомостяхъ про пепріятельскіе и 
измѣнника Орлика замыслы привялъ, за что Вамъ благодарствую и 
въпредъ бы Вамъ, провѣдывая о обращении тѣхъ непріятелей, писать 
къ намъ почасту и служити Вамъ Его Царьскому Величеству такъ 
вѣрно, какъ служивалъ тесть твой, Семенъ Палѣй, и быть отъ тѣхъ 
непріятелей во осторожности; въ Синяву къ тому сотпику съ то
вариствомъ писать бы имъ, дабы они, служа Его Царскому Вели
честву вЬрво, такъ какъ служивали при Палѣю, и на прелесть 
измѣннива Орлика не скловялись, и того мѣстечка оному вору не 
здавали, а сидѣлибъ и отноръ дявали непріятелямъ мужественно, 
не смотря на ихъ непріятельскія угрозы, а буде тотъ сотникъ съ 
товариствомъ, служа вѣрао, отъ осады измѣнничеЗ и непріятельской 
то мѣстечко убережетъ, за то получить себѣ Его Царьского Вели
чества милость и денежное жалованье, въ чемъ бы ему, сотнику, 
быти надежну. Да послано къ тебѣ: бочка пороху в свинцу.

На поддинномъ т&ко: Бнязь Дмитрій Галицинъ.
Изъ Печерской врѣпости. Марта 12, 1711 года.

Актъ ѳтотъ сообщенъ Г, Предсѣдателемъ коммиссіи, М. В. 
Юэефовичемг.



Письмо кіевскаго губернатора, князя Димитрія Галицына, къ бѣлоцер— 
ковскому полковнику, Антонію Танскому, содержащее распоряженія о при- 
нятіи нѣкотсрыхі, военнмхъ предосторожностей и о порядкѣ отправленія 
корреспонденціи. 1711. Мая 9.

Его Царьсвого Пресвѣтлого Величества войска Запорожского 
бѣлоцервовскому паказпому полковнику, Антонію Танскому, доброго 
здоровья желаю.

Вѣдомость я имѣю, что воевода Кіевской и Венгерской (sic) 
земли прошолъ въ Бевдеръ и король ІПведсвой намѣреніе имѣетъ, 
свольео при немъ Поляковъ и Волоховъ и Запорождовъ, будто хо- 
четь посылать въ Увраипу для разоренія; того ради надобно Вамъ 
иыѣть о томъ осторожность а съ полкомъ своимъ выступить, и 
стать гдѣ въ удобпомъ мѣстѣ надъ Богомъ; а отътоль тайнымъ 
способомъ подлинно провѣдать и списывать тебѣ зъ Бреславскимъ, 
и Чвгиринскимъ, и Корсунсвимъ полковники и съ Умапскимъ сот- 
никомъ. Да слыіпу я, что отъ запорождовъ въ Украину шпиги съ 
ппсьмы—и тебѣ копечыобъ тавихъ перестерегать; а кто перестере- 
жетъ и поимаетъ и за то даппо будетъ жалованья нятьдесятъ руб1 
левъ; тавъже, буде отъ Запорождовъ будуть выходить съ повин* 
ною и такихъ сіірашивать, оіъкуду они пошли и куда идуть? и па 
волю ихъ не отпускать, а держать при себѣ, а тѣсноты имъ не 
чиішть, п въ кормѣ ихъ довольствовать, и о томъ во мвѣ писать 
чрезъ почту: пашіе гопцід и послаппые будуть цріѣзжатъ въ Хва- 
стовъ съ палежащими дѣлами къ Москвѣ, и къ свѣтлѣншему князю, 
и въ иные ыѣста, п такихъ отправлять иа Треполье для того, что 
почта туда учреждена, а па Шейъ сведена; а которыхъ письма б у-



дуть подписаны ко мнѣ, и тѣ присылай чрезъ почту. Ппдкъ своя 
собери и держи въ готовности, а по вк іомостяхъ, куда ыадобн><, 
туда пойдешъ Пр., сомъ посланы письма въ Нѣлую-церковъ, Каме* 
нецъ, да къ Бреславскому полковнику, да въ Умань къ сотнику; 
и оные пошли, не удержавъ. Изъ Кіева, 9 мая. На модлпнномъ та ко: 
Князь Дмитрій Галицинъ.

Актъ этотъ сообщенъ Г. Предсѣдателемъ к-ммиспи. М. В. 
Юэефотчемъ.

ССЬХХХѴІ.

Постановлена сеймика кіевскаго воеводства объ отправкѣ пословъ: 
къ королю, къ короонымъ н лнтовскимъ гстм.ніамъ, кь Царю, къ Фельд
маршалу Шереметьеву, а также къ кісвскому губернатору, кнлзю Га
лицыну съ прозьбою о ѵомиреиіи бѣлоцерковекш о полковника, Танека- 
го, занявшего пмѣнія дворянъ воеводства кіевскаю; о удержаиін мопа- 
ховъ межигорокаго монастыря отъ зачвата земель въ кіевскомъ воевод- 
ствѣ, о выводѣ изъ него литовскихъ войокъ и т. п. 17Ц . Сентября 15.

Року тисеча семъсотъ одиладцатого, мѣсеца сентебря пет- 
падцатого дня.

На ураде кгродскомъ, въ замъку его королевское милости 
житомирскомъ, przedemną, Bazy lim z Wyhowa Wyhowskim, skarb
nikiem ziemskim, namiesnikicm starostwa, regentem grodzkim ży- 
tomirskim, i xięgami ninieyszemi, grodzkiemi, źytomirskiemi eompa- 
rens personaliter wielmożny imć pan Stanisław Łwowicz, marsza
łek koła rycerskiego woiewodztwa kiiowskiego, originał laudi, w 
Źytomirzu na seymiku desideriornm zgodnie postanowionego, z pod
pisem ręki swey własney, dla wpisania do xiąg ninieyszych, grodz
kich , żytomirskieb per oblatam podał, ktorego tenor seąuitur 
ejasmodi: My: rady, dygnitarze, szlachta, urzędnKy i obywatele 
woiewodztwa kiiowskiego. niedoścignionemi —ścigamy, niepojętemi-- 
poymujemy rozumami dzieło wczoraysze, skryte, Boskie i ula:oue 
w sercach i animuszach ludzkich, kiedy zgodn:e bez żadnej' kon- 
tradykeyey Bog naywyszszy serca nasze tak coadonavit, conflavit et



inspiravit, żeśmy ich mościów panów daputatos, selectos viros na 
trybunał koronny, po zerwanym przeszłorocznym seymiku, obrali, 
cui Deo omnipotenti sit laus et gloria, którego Boga wziowszy na 
pomoc i na teraznieyszym seymiku desideriorum, po seymiku depu- 
tackim, szczęśliwie skączonym, nazajutrz,, takową boni ordinis et 
conseryationis woiewodztwa, iniqua publica sorte fatorum przyciśnio- 
nego, stanowimy uchwałę. Naprzód do nayiaśnieszego króla imci, pa
na naszego miłościwego, za posłów upraszamy wielmożnych ich moś
ciów panów: Antoniego na Płoskiej i Miłostowie Dedowicza Trypol- 
skicgo, chorążego owruckiego, Jerzego Olszańskiego, chorąży ca wo
łyńskiego, protekcyey pańskiey oddaiąc woiewodztwo nasze, ab extra 
et ab intra quassationem et lechyadem malorum ponoszące: ab extra, 
kiedy pan Tański, pułkownik Białocerkiewski, in gleba rzeczypospo
litey mieszkający, a in servitio naiaśnieyszego Cara inici będący, 
nietylko że dobra nasze, szlacheckie yiolenter potenti inanu deoccu- 
pat, ale ieszcze z nas sanguisugas eshaurit dymowe, wyciągaiąc pie
niądze co miesiąc, prowianty i rożne czyni inkonweniencye, statui 
nobilitari et libertati nostrae szkodliwe, i z Eijowa, contra pacta an- 
teriora et dislimitationes inter monarchyas, in limites regni Poloniae 
wdzierając się i incorporuiąc per potcntiam do siebie; ab intra zaś 
— że woiewodztwo nasze, z miłości ku rzeczypospolitej, jungtndo ad 
uniyersalfem rzeczypospolitej particularem amorem suutn, przez po
słów swoich na radzie warszawskiey, lubo totaliter per constitutio- 
nes uwolnione od podatków, sto piechoty pozwoliło pro praesid o 
do Białeycerkwie, hoc - supposito, że miała być oddana B ałoctr- 
kiew; a Białocerk;ew dotąd non evacuata, a te sto porcii, nie cze- 
kaiąc oddania Białeycerkwie, na woiewodztwo włożone. Do naiaś
nieyszego Cara imci wielmożnych ich mościów panów: Alexandra 
Trzeciaka, podstolego kiiowskiego, podstarościego grodzkiego owiuc- 
kiego, Alexandra na Olcwsku Niemirycza, jiodsędziego ziemskiego 
kiiowskiego, cum expressione justissimi doloris a yicinis nostris od 
Kijowa, od oyca archymandryty meżyhorskiego, od imć pana Tańs- 
kiego, pułkownika, contra pacta et dislimitationes intcr monarchiias 
et ab auxiliaribus nostris, przeciwko sojuszom noyiter postanowionym. 
Do jaśnie wielmożnych ich mościów panów hetmanów koronnych 
—wielmożnych ich mościów panów: Kazimirza na Steczance Stećkiego,



chorążego kiiowskiego. podstarościego żytomirskiego, sędziego wło
dzimierskiego grodzkiego, Antoniego na Miłostowie i Płoskiey De- 
dowicza-Trypolskiego, chorążego owruckiego, Jerzego Olszańskiego, 
chorążyca wołyńskiego, Kazimierza Alexandra na Hańsku Hańskiego, 
łowczyca żytomirskiego, cum demonstratione uprzeymego affectu i 
prawa, że woiewodstwo nasze wolne jest od podatków wszystkich in 
genere i lubo przez posłow swoich na radzie warszawskiey sto pie- 
choty pozwoliło,' condicionaliter iednak, in tantum, in ąuantumby 
miała suhseąui evacuatio z Białocerkwie i z całey Ukrajpy koza
ków, i to pro praesidio do Białeycerkwie; żeby tedy woiewodztwo 
nie cierpiało w tem praejudicium per impositas portiones na woiewodz
two, nie czekaiąc eyacuatiey z Białeycerkwie, injuriae nie ponosiło 
prawo; tudzież przypominając prawo, de iramunitate bonorum tere- 
strium opisane et inter gentes postanowione, ut non transcendanjt 
woyska litewskie in limites nostros na kwatyry zimowe, i dowie
dzieć się, jeżeli z pozwoleniem ich mościów panów hetmanów ko
ronnych ąuatyrowali się cum summis injuriis w woiewodztwie naszym; 
et abhiuc aby tego nie było, żeby chcieli ich mość pano,wie hetmani 
uti jure suo. Do jaśnie wielmożnych ich mościów panów hetmanów 
wielkiego xięstwa litewskiego— tychże icb mościów, przekładając pra
wo de non transgressione in limites nostros z woyskami litewskiemi, 
i z uskarżeniem się na imć pana Baranowicza, regimentarza. Do 
jaśnie wielmożnego imć pana feltmarszałka Szeremeta—.wielmożnych 
ich mościów panów: Michała Pawsze, łowczego owruckiego, Jana 
Jakubowskiego, .miecznika żytomirskiego, Macieia Trypolskiego, miecz
nika owruckiego, Michała Strybyla—cum expositione deyastatae gen- 
tis woiewodztwa naszego, przez inkursye tatarskie i woyska, ad 
danda repressalia onym tey zimy (idące): moskiewskie, polskie, litewskie, 
kozackie, przez przechodzące rożne i stoiące poczty, aby miał com- 
passyą i prowiantu nie potrzebował. Do jaśnie oświeconego xiężęcia, 
imci Galiczyna, gubernatora .kiiowskiego—wielmożnych ich mość pa' 
nów: Jana Jakubowskiego, chorążego bracławskiego, Michała Syn- 
hajewskiego, komornika ziemskiego i regenta grodzkiego kiiowskiego, 
Daniela Lewkowskiego, skąrjbnika i regenta grodzkiego owruckiego, 
Piotra Skorupskiego—z kątestacyą przyiaźni i proźbą, aby kozaków 
pułku pana Tańskiego, pod komendą swoią mających, .tak trzymał,



żeby woiewodztwo nasze żadney od nich krzywdy nie miało, jako i od 
Moskwy z Eiiowa. Do imć pana pułkownika Tańskiego, w tymże 
interessie list napisać imć panu marszałkowi zleciliśmy; szkody Zaś, 
którekolwiek przez te lata woiewodztwo nasze poniosło od woysk 
Cara imci, stanowiemy, jako też i od woysk litewskich w tym roku, 
aby ich mość panowie dziedzice, possessorowie lub administratoro- 
wie seorsiyis regestris, cum praestandis w grodach: lub Kiiowskim, lub 
Żytomirskim, lub Owruckim (juramentis), et cum reductione damnorum 
ad quantitatem summae (przedstawili). Wp/owadzenia woyska litewskie* 
go w woiewodztwo nasze kto był author z braciey obywatelów naszych, 
ten na sądach skarbowych woiewodztwa naszego, ad instantiam instiga- 
toris judicii tenetur respondere, i, za dowiedzeniem słusznym, prae arbit- 
rariis sądu skarbowego powinien być karany, cum refusione damno
rum omnibus injuriatis. Obligujemy ich mościów panów chorążych: 
kiiowskiego, żytomirskiego, owruckiego, aby chorągwie mieli gotowe 
pro casu ingruentis necessitatis cum prospectione jednak геѵоіисіо- 
num; imć pan chorąży kiiowski—pułkową chorągiew cum insigniis et 
stemmatibus woiewodztwa. Ich mościom panom: Antoniemu Dedo- 
wiczowi Trypolskiemu, chorążemu owruckiemu, komisarzowi do dys- 
partimentu taryfy woysku litewskiemu, potenti manu woiewodztwo 
nasze aggrawuiącemu, uproszonym w Owruczym, (?) wszelką wdzięczność 
na sercach naszych rysuiemy, gdyż sine bono ordine bardziey by 
seviret in damnum. Wjazd na starostwo owruckie non in fundamen- 
to prawra cum fundatione jurisdictionis, ad djgnoscendum do przysz
łego seymiku odkładamy; seymik zaś ten pod tąż laską, po najświęt- 
szey pannie gromniczney nazajutrz proroguiemy. Które to laudum 
koła naszego imci panu marszałkowi podpisać zleciliśmy. Działo się 
w Żytomirzu, duia piętnastego septembra, roku tysiąc siedmset 
jedynastego. U tego laudum podpis ręki imć pana marszałka w te 
słowa: Stanisław Lwowicz, marszałek koła rycerskiego generału 
woiewodztwa kiiowskiego. Ktoreż to laudum, za podaniem i prozbą 
wyszmianowancgo imci podawaiącego, a za moim urzędowym przyję
ciem, do xiąg ninieyszych, grodzkich, żytomirskich, słowo w słowo 
jest wpisane.

Книга гродская, житомирская, записовая, № 209, годъ 
1701—1713\ листъ 287.



Указъ Императора Петра 1 козацкимъ полковникамъ в козакамъ 
полковъ, наводящихся на правой сторонѣ Днѣпра, о томъ, чтобы они 
переселялись въ Малороссію, такъ какъ правый берегъ уступленъ По
лякамъ. 1711. Сентября 23.

Указъ Нашего Царьского Величества полковнику Бѣлоцерков- 
скому, Антонію Тансвому.

Понеже, по учпвевнымъ съ Поляками вѣчнаго мира тракта
там^ тогобочную заднѣнрскую Украину съ ея рубежи, именно въ 
трактатахъ написанными, надлѣжить оставить Полякамъ, тамоот- 
нимъ же полковникомъ съ полковою, сотенною и рядовою ковац- 
кою старшиною, козаки и протчими, въ подданствѣ Нашемъ вѣрно 
быть желающими, зъ женами и дѣтьми, съ ихъ движимыми пожит* 
вами, ва жилище перейти въ Малую Россію, въ тамошние полки, 
гдѣ вто пожелаеть, да съ тойже стороны отъ мѣстечка Терехтемирова, 
въннзъ ва Днѣпрѣ, даже до устя рѣки Тясмина, со всѣхъ ыѣсте- 
човъ, селъ и деревень обитателей перевесть въ Малую Россію а 
тѣмъ землямъ быть въ пустѣ всегда, и на опыхъ Полякамъ нивакихъ 
(людей) не селить. Того ради, яво протчимъ тогобочной Украины пол- 
вовнивамъ, такъ и вамъ симъ нашимъ указомъ на врѣпво повелѣ- 
вается, дабы вы сами съ полковою вашею старшиною, сотниками, 
сотенною и рядовою козадкою старшиною и съ протчими козаки, не
престанно въ подданствѣ Нашемъ вѣрно быть желающими, съ 
той стороны въ Малую Россію переходили немедлинно; а кто тамо 
какие свои маетности, хуторы и протчіе заводы оставыть, тѣ отъ 
Насъ, Государя, Нашего Царьского Величества, въ Малой Россіо 
маетностьми такожъ награждены быть нмѣютъ. И которые тамо,



подъ державою Нашею Нанъ вѣрно служив—в въпредъ служить 
будуть. Тавовняжъ Нашего Царьсвого Величества указы и въ 
протчіе заднѣпрсвія полки и полковникамъ посланы. 1711 году, 
сентября 23 дня. Отъ Дпѣпра. На подлианомъ подпись собствен- 
ною Его Дарьсвого Величества рувою таво: Царь Петръ.

Акт» втотъ сообщена Г. Предсѣдателемъ коммиссіи, М. В. 
Юзефовичем».

ссьхххѵш.
Рѣшеніе гродскаго каменецъ-подольскаго суда по дѣлу о взаим- 

ныхъ оскорбленіяхъ между дворянами: Степавомъ и Станиславомъ Гораз- 
довскими и Владиславомъ Олыпевскимъ. Ольшевскій приговоренъ къ тю
ремному заключенію и къ уплатѣ штрафа за разныя иасилія, причиненныя 
Гораздовскиыъ, между прочиыъ за то, что, вслѣдствіе его обвиненія, ко- 
эацкіб полковникъ, Танскій, опустошилъ дворъ и село Гораздовскихъ и 
одного изъ нихъ держалъ подъ карауломъ. Гораздовскіе-же доказали, 
что нападеніе Танскаго на Олыпевскаго было сдѣлано безъ ихъ вѣдома. 
1711. Октября 29.

Feria quinta in crastino festi sanctomm Simonie et Judae apo- 
stolornm, 1711 anno.

Id causis et actionibus infrascriptis jndiciariis, ex mutuis par- 
tium infrascriptarum combinatisąue actoratibus et reatibus, coram 
praes;nti, castrensi, capitaneali, camenecensi Poduliae officio motis et 
judicialiter adcitatis, atąue prima earum: inter instigatorem ejusdem 
officii cjusąue delatores: generosos Stephanura et Stanislauin Goraz- 
dowskie, fratres inter se germanos, ac alios haeredes ct possessores 
bonorum ѵіііае Zilesie, actores, ab una, atąue generosum Vladis- 
laum Olszewski, administratorem balinensem, de persona bonorumąue 
ejus generaliter omnibus, citatum, parte ab altera, idąue pro eo: 
ąuia ille, non metuendo paeuas legum, irao in inorarn postpositio- 
nem earundem procedendo, ausus est et temere praesumpsit anno, 
nuper elapso, millesimo septingentesiino decimo, yariis teraporibus, 
non tantum fundum bonorum memoratorum actorum invadere, vio-



ientias non mediorres circa eandem inrasionem perpctrare, subditos, 
In laboribns consuetis existentes, cum armis, scilicet: bombardis, 
sclopetis, hastis, magna sibi adscita adhaerentium turmą, de nomi- 
nibus et cognominibus eidem melius nota, et complicitate, fere ho- 
stili modo in campis et pratis violenter dispellere, aliasąue injurias 
iunumeras et damna cansare, subditos et famulos actorum incarce- 
rare, oprimere, conyulnerare, tiim quoque actores: generosos Goraz- 
dowskie, cum magnifico Rypp, pocilatore gostiuensi, fomeutationibus 
snis ad litigia et periculosam d.scertationem concitayit, verbis inho- 
nestis, honorem actorum tangentibus, laesit et iD vitam ejusdem, 
ex occasione necis quarundam personarum ignotarum, quarum cada* 
vera inter Balina et Zalesiem in silyis reperta suut, acsi bonorum 
yillae praefatae Zalesie incolae et moderni actores praenominatae 
necis obnoxii essent, toties cum exoticis militibus ad bona Zalesie 
superinyadendo, diffidayit, eosdem milites ad saepedicta bona su- 
bordinayit, qui subordinati, cum ѵехіііз et integra legione superag- 
gressi, aliquoties non mediocria damna intulerunt et intulit; demum 
gtnćfOśum Stanislaum Gorażdowski, actorem, ex instinctu sui de 
Zaleśfe yioleritei1 ^aptńm, cum stricta ćustodia Balinam et de Balina 
ulterius duxit et у іх  vita non priyayit, aliasque yiolentias, injurias 
et damna, inquisitione probanda, peregit et perpatrayit; pro quo 
paenas, statuto regni descriptas, succubuit ac in se traxit. Altera 
ѵего earum—inter eundem instigatorem ejusque delatorem, genero
sum Stanislaum ' Olszefski, bonorum oppidi Balina cum attinentiis 
administratorem, inhaerendo protestatioui suae actorem, ab una, 
atque generosum Stanislaum et Stepbanum Gorazdowskie, fratres 
inter se germanos, bonorum yillae Zalesie possessores, de personis 
bonis<fue* eorundem generaliter omnibus, citatos, parte ab altera, 
idque pro eo: quia illi tempore certo milites kozacos generosi Tański, 
numerum centum adimplentes, in se, actorem, informarunt et ipsemet 
geńerosus Gorażdowski cum iisdem kozacis .curiam, in bonis oppidi 
Balina sitam, ubi protunc geńerosus actor in administratione residebat, 
superinyaserunt eundemque per kozacos ad custadias, alias pod warte, 
acoiperunt, ex quorum generosorum Gorazdowskich iustinctu damna non 
mediocria perpetrarunt, yiolentias peregeruot et alias oppresiones, 
injurias et damna, latius inquisitione probanda, intulerunt, citati



sunt citationibus ipsis originalibus in actu relationum per ministeria- 
lem regni generałem, proridum Franciscum Tessowski de Zalesie, 
authenticatum juratnm, primo sabbatbo ante festum exaltationis 
sanctae crucis ad bona oppidi Balina importata per eundem, coram 
actis officii praesentis feria ąuinta post festum exaltationis sanctae 
crucis ргохіта, secundo per eundem ministerialem regni generałem 
in bona ѵіііае Zalesie importata, et coram actis feria ąuinta pridie 
festi praesentationis beatissimae virginis Mariae; utrarumąue anno, 
nuper praeterito, millesimo septingentesimo decimo recognitorum, 
compraehensis, latioribus in se existentibus; quo in termino officium 
illud castrcnse, capitaneale, camenecense Podoliae partium praefatarum 
utrarumąue, et ąuidem: actorese simul et citatae, generosorum Stepbani 
et Stanislai Gorazdowskich fratrum, per generosum Stephanum Go- 
razdowski, suo et generosi fratris sui nomine, personaliter, citatae 
vero simul et actorese, generosi Vladislai Olszewski per generosum 
Joanem Stronski, regentem castrensem camenećensem Podoliae itidem 
jpersonaliter, suo coram officio comparentium et controvertentium, contro- 
yersiis earundem partium exauditis, combinatis actoratibus et reatibus, 
delationem inąuisitionis partis utrjusąue pertestes,rei gestaebenegnaros, 
ano coram officio, super mutuos actoratus et reatus edicendae, ad primam 
et ргохітат terminorum ąuęrelarum cadentiam dederat et concpsse- 
rat; post quam eductam vel non, officium bocce, castrense, capita
neale, camenecense Podoliae partibus lisdem in ibidem terminum con- 
seryarit peremptorium, decreto eodem, in castro camenecensi 
Podoliae in terminis ąuerelarum sui judicii, causam officii, idąue 
ex anteriori limitatione et reclamatione, feria ąuinta post dominicam 
r.eminiscere ąuadragesimalem ргохіта, ашю ad praesens cur- 
renti, millesimo septingentesimo undecimo inter partes supra- 
scriptas lato, premissa latius in se contiaente; in termino itaąuę 
hodieruo, peremptorie con?ervato, conseryątianisąue ejusdem termini, 
in diem bodiernam modernosąue ąuerelarum terminos incidenti et 
proyenienti, officium praesens, castrense, capitepeale, camenecense Po
doliae partium praefatarum utrarumąue ,et ąuidem: actorese simul .et 
citatae, generosorum Stanislai et Stepbani Gorazdowskich, fratrum 
inter se germanorum, ac aliornm, per eosdem generosos iGorazdow- 
skie fratres, suo et aliorum nomiue personaliter, uitatae vexo simul



et actorem, generosi Vladislai Olszewski, itidem personaliter, per 
easdem controversias, sat pro lite in judicium suum ilatis, ezaudi* 
tis, ante omnia partibus ministerialem regni generałem, super non 
corruptos nec conductos testes, juramenti rotham addit; quod jura- 
mentum siquidem utraeque partes, dictante sibi illum suprascripto 
ministeriali regni generali, nobili Alesandro Winnicki, prestiterunt; 
idem officium prsesens ad lectionem inquisitionum predictarum con- 
descendit, qnibus lectis et per omnes circuinstantias facti obiecti exa- 
minatis, et in primis, quoad actoratum generosornm Stanislai et 
Stepbani Gorazdowskich, fratrum, contra nobilem Olszewski directum, 
siquidem ex iisdem inquisitionibus in piano elucidatur, nobilem Vla- 
dislaum Olszewski, administratorem balinensem, in primis nobilem 
Michaelem Łukaszewicz, com literis a generosa Ryppowa generoso 
Georgio Rypp, collonelo sacrse regiae majestatis, consorte, missum, vi- 
tuperare, verum etiam et generosam Ryppowa, cum generoso ma- 
rito suo aequalem et similem equitibus polonis conditionem et po- 
litiem gerenti, prsecaci lingua detrazisse, similiter et quendam de 
equitibus, literas prcmissas adnotantem, corrosissc; postmodum la* 
boriosum Arseni, generosi Rypp, coloneli, subditum, cum asseclis suis 
gramen terrae secantem, in facnificiis superinequitasse, ad eundem 
sclopetum dirczisse et etiam ipsiusque cosacos eundem Arseni 
cum impetu bastarum infestasse, demum infidentias incongruas 
inter generosum Rypp, colonelum, et generosos Gorazdowskie 
comparasse; iterum yituperando equites polonos atquc scomati- 
cis objurando, non admota framea, flagro generosos Gorazdowskie 
prostqui intimasse, generosum Tański, colonelum esercitus sacrae 
Caesarese moschoviticse monarchlse, ez nexu quorundam occisorum 
bominum, in bona ѵіііае Zalesie superinduxisse, per superinductos 
generoso Stephano Gorazdowski curiam obsedisse, villam depopulas- 
se, fenestras, fornices eonjaculasse, yillam Zeleńce et curiam gene
rosi Stanislai Gorazdowski, ibidem sitam, armata manu cum asseclis 
superinvasisse et incquitasse, al aque inconvenientia causasse; idcir* 
co officium praesers pnn b lem eundem nobilem Olszewski adin- 
yenit et, licet facto suo criminales promeruit paenas, ad mitiores 
condescendaudo, dccernit, ut idem nobilis Olszewski, eluendo hunc 
deformem et inauditum progressum, turrim castri praesentis, binc



et ab actu praesenti in octo septimanis ргохішіз ingrediatur, ejusąue 
sessionem per annum et sex septimanas, in fundo, redimendo caput 
sine intermissione continuet et expleat, nec non in egressu de turri 
vadium triplex parti actoreae, officio vero suo medietatem vadii cą- 
pitanealis yerum in instanti solvat 'et realiter enumeret,. idque sub 
paena infamiae et colli, in casu centraventionis post contraventionem 
in ргохіша terminorum ąuerelarum cadentia publicanda; nihilomi- 
nns injungit officium, ut idem nobilis Olszewski, pro concussionibus 
et yulnere ac plagis, nobili Łukaszewicz illatis, inclusa paena pub- 
lica et supra in ibidem adjuncta, marcas sexdecem in eodem ter- 
mino egressus solvat et realiter enumeret. Quo vero ad actoratum 
pobilifi Olszewski, contra generosos Gorazdowskie deductpm, siqui- 
dem eaedem inquisitipnes, etiąm ex actoratu npbilis Olszewski adductae, 
inocentiam generosorum Gorazdowskich eyincunt, immo, stimulatos a 
generoso Tański, colonelo exercitus cozatici, ad pppidum Balina haud 
inyitos commeasse testantur, idcirco eosdem generosos Gorazdowskie 
a causa et impetitione nobilis Olszewski liberos facit et pronunciat. 
Quantum vero attinet personam nobilis Pachniowski, famuli, atque 
protestationis, contra generosum Lesiewski factae, officium presens 
deeernit: siquidem sabditus generosae Fredrowa famulum nobilis 
Olszewski, dictum Pachniowski, convulnerasse deducitur, gęnerosus 
vero Babirecki, relatiativa manifestatione sere excusat, agat nobilis 
Olszewski cum generosa Fredrowa et Babirecki ordinaria juris via, 
luita ad praesens per utramque partem paena duplici quatuordecem 
marcarum polonicalium, per partem parti et officio suo; per simpli- 
cem in instanti sub banitionis poena solvenda movit generosus Olszewski, 
quam motionem officium praesens castrensc, capitaneale, camenecense 
Podoliae, uti impossessionato, non admisit, de qua non admissa 
idem generosus Olszewski protestatus est; officium vero, se id non 
temere sed jure mediante fecisse, reprotestatum est decreti prae
sentis vigore.

Книга гродская, каменецъ-подолъсная, декретовая и кондем- 
натовая, № 4022, 1710—1712 года; листъ 259 на оборотѣ.



Жалоба дворянина Антонія Шидловскаго на дворянина Ивана-Нико
лая Нижинскаго о томъ, что онъ, во время козацкаго возстанія, нринялъ 
званіе козацкаго сотника, застрѣлилъ слугу Шидловскаго—Казиміра Бо- 
ровскаго, и запретилъ хоронить его труиъ. 1712. Генваря 29.

Sabbatho ante festum Purificationis Beatissimse Virginis Marim» 
anno Domini millesimo septingentesimo duodecimo.

Inducenda erat hoc loco protestatio generosi Antonii Szydłow
ski, rothmagistri sacrse regise majestatis, bonorum oppidi Olczydajów 
—Wyszny et yillarum Popieluchy et Kotiużany obligatorii possessoris, 
in et contra nobilem loannem Nicolaum Niżyński, bonorum oppidi 
Woyniz administratorem seu locatorem, ratione per ipsum, tempore 
rebelionis cosacorum in oris prsesentibus grassantis, nobilis olim Ca- 
simiri Borowski, famuli sui protestantis, in bonis Bar, nńlla habita 
occasione, (jam per Derewianka dictum, cosacum, protunc colonellum, 
ex compedibus eliberati) per se, protunc centurionem cosacorum, cum 
Wereszczaka ex bombarda longiori interemptionis et crudelissime e vivis 
sublationis, nec sepeliri corpus ejusdem famuli permisionis, et, in 
summum contemptura fidei Romanse Catliolicse faciendo, in foro publi
co oppidi Bar relictionis, (uti a prima notitia per se mortis ejusdem 
famuli causatse), aliarumąue yiolentiarum et oppressionum protunc 
causationis et illationis yariis hominibus, facta. Prout latior dari de- 
bnit copia, yerum ąuoniara intra triduum, ut juris et moris est, ad 
acticandum non est porrecta, idcirco de diligentia generosi notarii 
loci praesentis in suscipiendo, negligentia vero partis protestantis in 
porrigendo, est manifestatum.

Книга гродская, летичевская, записовая и поточная, годъ 1792) 
№ 5251) листъ 22 на оборотѣ.



Постановленіе сеймика воеводства кіевскаго, которымъ рѣшено: 
отправить посольства: къ Фельдмаршалу Шереметьеву, къ киязю Галицы
ну и къ примасу, а также написать письмо къ полковнику Танскому о 
томъ, чтобы козаки выведены были изъ воеводства кіевскаго. Далѣе опре- 
дѣляютъ; укрѣпить городъ Овручъ, привести въ порядокъ сборъ податей, 
установить правильный курсъ монеты и т. д, 1712. Февраля 3.

Року тисеча семъсотъ дванадцатого, месяца февраля девятого
дня.

На уряде кгродскомъ, въ замку его королевское милости ов- 
руцкомъ, иередомною, Даніелемъ Левковскимъ, намеснлкомъ на тотъ 
часъ и рсеетомъ гродскнмъ овруцкимъ и книгами нииешними, грод- 
скими, овруцкими, компаренсъ персоналитеръ urodzony jego mość 
pan Alexander Nieczaj—Hruzewicz, łowczy inflański, ten extrakt, 
authentice z grodu żytomirskiego wydany, z wpisaniem w nim lau
dum województwa kiiowskiego, dla wpisania do ziąg niniejszych, grodz • 
kich, owruckich, ratione introcontentorum, per oblatam podał, te- 
noris seąuentis: Wypis z xiąg grodzkich zamku żytomirskie
go, roku tysiąc siedmset dwunastego, miesiąca februarii czwartego 
dnia. Na urzędzie grodzkim, w zamku jego królewskiej mości żyto
mirskim, przedemną, Bazylim z Wyhowa Wyhowskim, skarbnikiem 
ziemskim, namiesnikiem starostwa, regentem grodzkim żytomirskim 
i zięgami niniejszemi, grodzkiemi, żytomirskiemi, comparens perso
naliter wielmożny imć pan Stanisław Lwówicz, marszałek koła ry
cerskiego województwa kijowskiego, dla wpisania do ziąg niniej
szych, grodzkich, żytomirskich laudum, tu, w Żytomirzu, na sejmi
ku prorogationis, anno praesenti, in crastino festi purificationis bea-



tissimae Yirginis Mariae, unanimiter postanowione, z podpisem ręki 
swojej podał per oblatam, prosząc urzędu niniejszego o przyięcie 
tego laudum do xiąg; które, ad acticanduin przyrauiąe, czytałem, 
jest tenoris seąuentis: My: rady, senatorowie, dignitarze, urzędnicy, 
szlachta i obywatele województwa kiiowskiego, zicdhawszy się ad 
locum consultationum solitum, do Żytomierza na sejmik, pro die 
tertia februarii przypadły, ex prorogatione sejmiku boni ordinis, 
in crastinum po deputackim agituiącego się, a przez sejm wojewódz
twu naszemu naznaczonego, naprzód supremo dispositori fortuna- 
rum, in cuius manu cuiictorum regnorum sortes positae sunt, winne 
czyniemy dzięki, że in tam periculoSa naufrage pogranicznego woje
wództwa naszego daie respirium et modum eluctandi do fortunnego 
desideriorum portum, kiedy felici eventu nostro dawno deklarowanej 
evacuaciej wojsk auxiliarnych i restitutiej Ukrajny sortimus coroui- 
dem, i lubo nie wszystkie effectuautur skutki, przecież niektóre, 
gaudemus speratites. Potym taką consiliorum czyniemy ucliwałe: 
Ponieważ najiaśniejszego Cara jego mości, przez pakta z.portą otłio- 
mańską, nastompiła deklaracia, że wszystkie wojska z całej korony 
polskiej inieli być evucuow&ne, a nasze Województwo singtilari od 
kozaków dotąd praemitur fato, zaczym uprosiliśmy e medio nostri 
Wielmożnych ich mościów . panów: Jana Puhalicza Surj na, stolnika, 
Jana Rybińskiego, podczaszego, Kazimierza Pruszyńskiego, pedsto- 
lego żytomirskich i Alexandra Ilruzewicza, łowczego iuflanslciego, 
za posłów, tak do jaśnie wielmożnego jego mości pana Borysa Pet- 
rowicza Szeremeta, feltmarszałka w ojsk najjaśniejszego Cara jego 
iności, także do jaśnie oświeconego Xiążęcia jego mości Dymitra Mi- 
chałoWicża Kory buta - 'Galiczyna, gubernatora kiiowskiego, z wyrażę • 
niem słusznego żalu naszego przeciwko sąsiedzkiej nieprzyjazni i nie 
dyskreciej jego mości pana Tańskiego aggrawuiącej, także przypo- 
ininaiąc' pakta i sojusżO, że nam nie tylko forteca białocerkiewska 
intaminkta miała bydź oddana, ale i armaty z niewolnikami, ubitjue 
locorum zabrane, mieli bydź przywrócone; co że się secus dzieie, 
circa scorsivas instructiones domówią się ich mość panowie posłowie; 
a że województwu naszemu, na pograniczu będącemu, nie dla żad
nej imprezy, ab utrinąue pactotum pace iesteśmy frcti, ale dla swa
wolnie bez comendy wyuzdanych ludzi, incumbit praerisam mieć se*



curitatem, przeto powszechny zgodą umyśliliśmy fortece zdmkti ow
ruckiego , według dawuych zwyczaiów horodniami szla£heckiemi 
ufortyfikować, do czego, secundum officium suum, jego mość pan 
Fedkiewicz, hdroduiczy owrucki, na wydzielenie i recognoscencią 
dawnych placów iUa adhibere applikacią, nie iednak prawa ich 
mościów ojców jezuitów Collegium xawerowskiego, tam maiących re- 
zydencią, ieżeli iakie szłuszne maią i na iak długi czas służące, nie 
impenduiąc, hoc praecustodito, aby przed tymże jego mością panem 
horodniczym owruckim demonstrowali prawo, et in casu necessitatis 
ąuatery swoiej mieli tutamen. Przestrzega i to sobie wojewodstwo nasze, 
inąuantumby vetustas temporum оЫіѵіопе czyie przemieniła place, 
żeby erogowany koszt na wystawienie borodni i przy budynku, i to ze 
słusznym dowodem własności swoiej, każdy zostawał bliższy do swego. 
Ponieważ ad bonum ordinem intestinum i na tem wiele zależy, aby prse- 
tium monety discordiis non inficiat cives, dla tego ad.noimam inszych 
województw takowe jej czyniemy taxe: czerwony złoty—po złotych 
ośmnaście, taler bity—po złotych ośm, tynf—po groszy trzydzieście 
ośmiu, półtoraki alias czfeclii -  po groszy trzy, lcopiek dwie—po gro
szy pięć iść maią; co żeby prędzej do skutku przyszło, wielmożnemu 
iego mości panu Antoniemu Trypolskienm, chorążemu owruckiemu, 
dyrektorowi naszemu, moc daiemy i upraszamy, aby po przedniej - 
szych miastach i miasteczkach uniwersałem swoim te postanowienie 
wojewodstwa ogłosił; ktoby zaś był refragarius, tak.z pogranicznych, 
jakó tutejszych tej' dispoziciej wojewodżwa, ma być, ad cuiusvis 
instantiam, in loco mercaturse sum z towarami zaaresztowany do ros- 
prawy, a szlachcic i ten, któryby in posśeśsione sua aresztów nie 
przytnował, i tych uniwersałów promulgować nie pozwalał, ad instan
tiam iństigatoris, per terminum tactum, przed sądami fiscalncmi woie- 
wodztwa naszego odpowiadać powinien i paenis arbitrariis karany. 
Przypomina i to wojewodstwo nasze kiiowskie, aby wielmożni ioh 
mość panowie chorążowie powiatowi anterioris laudi statutom do 
skutku przywiedli i chorągwie sporządzone intra viscera woiewodstwa 
gotowe mieli, których, pro casu ingruentis necessitatis, uti i conwoco- 
wać prżez uniwersały nobilitateni powalamy z naznaczeniem, miejsca 
i prosimy, aby, kiedy distracti legalitatibus sarni ich mość, panów 
porhctthików, którzyby tu protnne praesentes^być mogli, coBStituaoft.



Consilia, któreby extra incidentem sejmiku vigens neceesitas -suasisset 
mieć w Owruczu, do Żytomirza grave było obstaculum; to sejmikiem 
ratificowano być ma. Listy ordynowane do sejmiku naszego comit- 
timus activitati jego mości pana marszałka, aby, habito respectu 
materiarum, condigne odpisane byli. Wielmożnemu iego mości panu 
podkomorzemu kiiowskiemu, pro expressione nieustającej uprzej
mości, należyte ma fundere'podziękowanie, że aegra manu ѵіѵасет 
affectus proexpressit stylum; wielmożnego iego mości pana chorążego 
ma persequi omni cnltu et yeneratione dignissimi poselstwa jego 
gestam рюѵіпсіат, za co devota pectora nostra magno proceri woie
wodstwa tego pollicebitur. Prosić oraz będzie, aby perditores et in- 
formatores woiewodstwa naszego dalszą raczył perseąui investigatią, 
a my w tak ciężkich krzywdach woiewodztwa naszego uprosiliśmy, 
plenariam dawszy hoc laudo plenipotentiam, iego mości pana Krzy
sztofa Balińskiego, komornika ziemskiego granicznego województwa 
kiiowskiego, aby w prześwietnym sądzie trybunalskim instygował i 
prawnie dochodził, któremu, nie wątpicmy, że innato amore prze
ciwko województwu temu, wielmożny jego mość pan chorąży kiiowski 
adesse raczy protectione, o co wszyscy upraszamy. Interess krzywd, nam 
poczynionych od wojska litewskiego, pod comendą jego,mości pana Bara
nowicza będącego, że nie może przez każdego być dochodzony, uprosiliś
my e modio nostri commissarios, ich mościów panów: Michała Pawszę, 
łowczego owruckiego, Jana Jakubowskiego, miecznika żytomirskiego, 
Macieja Trypolskiego, miecznika owruckiego, Alexandra Jcrlicza, aby w 
sądzie wojskowym wielkiego xięztwa litewskiego, przy przysiężonych, 
secundum anterius laudum dochodzili szkód i upominali się, przez 
reskrypt jaśnie wielmożnego jego mości pana hetmana wielkiego 
wielkiego xięstwa litewskiego, ich mościom panom posłom woiewodz
twa naszego dany, deklarowanej satisfactiej, na co plenariam prae- 
senti laudo daiemy potestatem; wszyscy, czy ieden z ich mościów 
być może, hoc iednak praecauto, że inąuantumby z ich mościów 
panów obywatelów miał kto prędko dojść sposób sam przez się, in 
arbitrio każdego zostawuiemy. Poselstwa do najjaśniejszego króla 
jego mości i naiiaśniejszego Cara jego mości moskiewskiego ponie
waż do skutku nie przyszły, dla zagranicznej naiiaśniejszych monar
chów resydenciej, tedy tychże ich mościów panów posłów, to jest:



do naiiaśuiejszego króla jego mości wielmożnych ich mość panów: 
Antoniego Trypolskiego, chorążego owruckiego, Jerzego Olszańkiego, 
chorążyca wołyókiego; a do naiiaśniejszego Cara jego mości wielmoż
nych ich mość panów: Alexaudra Trzeciaka, podstolego kiiowskiego, 
i Alexandra na Olewsku Niemirycza, podsędka ziemskiego kiiow
skiego upraszamy i obliguiemy, aby, quod non fecerunt, faciant; że 
zaś incumbit woiewodztwu naszemu na tym, aby upominało się dek- 
laraciej oddania Białej Cerkwi, tak jak była wzięta, cam amunitio- 
nibus i Ukrajny bez desolaciej, przeto do jaśnie oświeconego xiąże- 
cia jego mości prymasa tychże ich mościów panów posłów, którzy 
do króla jego mości naznaczeni, upraszamy, aby, tanta exposita nos- 
tra iniuria, uprosili jaśnie oświeconego xiążęcia jego mości, aby, jako 
prymas et primus in ordine senator, habeat curam et prosit ojczyź
nie. Lauda dawne, jako zawsze rati habemus i do skutku przywo
dzimy, tak i teraz upraszamy ich mość panów lustratorów, anteriori 
laudo obranych, aby zaczętą kączyli pracę, z której fatygi, że się 
jego mość pan Wojciech Potocki, podstoli wiski, ob magnas legali- 
tates et impedimenta wymówił, więc in locum jego mości śubstitńi- 
mus jego mości pana Macieia Trypolskiego, miecznika owruckiego, 
którzy ich mość, secundum rectam constientiam, mieszkania i osob
liwie pustki zregestrowawszy, na przyszłym sejmiku demonstrabunt, 
z których proporcibnaliter na województwo nasze, przez rade war
szawsko włożona ąuantitas dymów, formabitur. Zaszła w kole bra
terskim quaerimonia, że jaśnie wielmożny jego mość xiądz Szum
lański, episkop łucki, niezmiernie prezbiterów tutejszych wojewodstwa 
naszego przez commissarzów swoich aggrawuie i srebra z cerkwi, 
fundaciej jego mości pana Michała Fedkiewicza, horodniczego ow
ruckiego, zabrać rozkazał; zatym napisze list jego mość pan mar
szałek w tej materii do jaśnie wielmożnego jego mości xiędza epis
kopu. Jego mości panu Tańskiemu, pułkownikowi wojsk zadniep- 
skicb, odpisze jego mość pan marszałek, dziękuiąc za wszelkie dek
larowane przyjaźni i upraszaiąc, aby zaniechał w niepotrzebnej nas 
chować protekciej. Wniesiona suplika od jego mości pana Dubnic- 
kiego, od ordy zabranego i zruinowanego, lubo u nas należyto zna
lazła kompassią, ale publica desolatio majus suffragium dać non 
yaluit, tylko złotych sto, które ich mość panowie exaktorowie te



raźniejsi z najpirwszyeh pippjędgy wyliczyć mają. Sęjmik lęra^T 
niąjszyjjod tąd laską ad dlem octavam julii prorógnieipy,. Datpm in 
loco oonsnltationum solito, w Żytomirzu, апцо шШеаіщр septmgęntę- 
eamo, die tertia fehimarii. U tego laudum podpis ręki jegp rppści 
pana marszałka temi słowy: Stanisław Ewowicz, warsząlejc ifoła 
rycerskiego generału województwa kijowskiego. Którp to, laudum, 
za podaniem wyszmianowanego jogo mości ppdąwftiącego, p za moim 
urzędowym przyjęciem, do xiąg niniejszych, grodzkich, źytomjrskich 
słowo w słowo jest wpisane; z.których xiąg i ten wypis, pod pie- 
ezęcią grodzką żytomirską, jest wydany. Pisany w гащкр śytopiir- 
skim. У того евстравту, при аечати гродздой жцтомирсвой рри- 
тиснепой, воректа тыми слови: corroxit Wyhowski. Который же 
то екстравтъ, ва иоданіемъ и прозьбою выщъ ыеноваиого подаваю- 
чого, а за моимъ урадовымъ принятіемъ, увесь, съ црчатву а;къ 
до конца, слово въ слово, до книгъ иивегавихъ есті, упрсаный.

Книга гродская, овруцкая, записовая и поточная, № 3222, 
годъ 1710—1713; листъ 212.

С С X  С I.

Письмо графа Гпвріила Головинна къ полковнику Тайскому, изве
щающее его о Ьмсочайщемъ пожалонпціи ему должности кіевскаго пол
ковника. 1712. Іюця 9.

Благородный господипъ полвовпикъ!

Царьевое Величество, наіпъ всепилостивѣйтій Царь, вѣдая 
что Вы, будучи въ Бѣлой Церввѣ, служили Его Велпчеству всегда 
вѣрно и постоянно, и что нынѣ Вы не у полку, пожаловать пове* 
лѣлъ Васъ опредѣлить въ кіевскому полву, который нынѣ имѣетъ ва- 
ванцію, о чемъ я, указомъ Его Величества, писала и господину 
гетману, Ивану Ильичу Скоропадсвому, ва которую царьераго Вег 
личества милость надлежать Ввшей Милксти трудится, найцаче 
службы Ваши показывать, а для полученія на тотъ Вашъ урядъ 
полковничеотва кіовскаго отъ Его Величества грамоты,



отъ себя по времени сюда прислать, воторому тогда будеть данна. 
При семъ я Вашему Благородію симъ поздравляю и иребываю Ва
шего Благородія во услугачъ охотный, графъ Гавріилъ Головкинъ. 
Изъ Петербурга, іюня 9 дня, 1712 года.

Актъ этотъ сообщенъ Т. Предсѣдателемъ коммиссіи, М. Б. 
Юзефавичемъ.

С С Х С І І .

Присяжное показаніе управляющаго Могилевского волостію, дворя
нина Павла Гошовскаго, о количествѣ наличнаго народонаселенія въ Мо
гилевской (на Днѣстрѣ) волости. 1713. Февраля 7.

Sabbatho post Festum purificationis Beatissiroae Yirpinis Ma- 
riae prosimo, anno D.raini millesimo septingentesimo decimo tertio.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, laty- 
czoviensia personaliter veniens nobilis Paulus Hoszowski, bonorum 
oppidi Mohylów cum attinentiis, illustrissimi et magnifici succame- 
rarii regni possessloni subjectorum, administrator, inhaerendo mani- 
festationi, coram actis praeseutibus feria tertia post festum circum- 
cisionis Christi Domini, anno praesenti, per generosum Gabrielem 
Cihowski, eorundem bonorum oeconomum et gubernatorem, ratione 
desolationis bonorum praefatorum, factae, petiit et requisivit sibi 
ab officio praeseuti ministerialem regni quemvis generałem ad pro- 
nunciandam super quantitatem personarum cujusvis status et condi- 
tionis, in bonis iisdem existentium, rotham addi et deputari. Cujus 
legitimae affectationi sęu requisitioni jurique comniuni officium prae
sens satisfaciendo, eidem affectanti ministerialem regni generałem, 
providum Matthiam Pęk, officii praesentis apparitorem, addidit et 
deputavit. Quo sibi rothisante memorato ministeriali regni generali, 
observata juramentorum solennitate, flesibus videlicet ad imaginem 
Jesu Christi crucifixi genibus, in eam juramenti rotham praestitit 
corporale juramentum: Ja, Paweł, przysięgam panu Bogu wszech
mogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, że więcej ludzi w dobrach
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jaśnie oświeconego imci pana podkomorzego koronnego, to jest: w 
mieście Mohylowie: gospodarzów chrześcjan -czterdzieści jeden, żo
nek—czterdzieści jedna; wdów, parobków i dziewek—dwadzieścia; 
we wsi Hrehorówce: gospodarzów chrześcjan — dziewiętnastu, żonek— 
dziewiętnaście, parobków i dziewek dziesięć; we wsi Bronicy: gos
podarzów chrześcjan—siedm, żonek ich—siedm, parobków—dwa; 
we wsi Słyszkowcach: gospodarzów chrześcjan— pięciu, żonek ich— 
pięć, parobków—dwa. Żydowskich zaś csób in genere wszystkich z 
jedną służebną dziewką w tych dobrach nie znajduje się (jak) czter
dzieści. Tak mi panie Boże dopomoź i niewinna męka Syna Jego.

Книга гродская, летичевская, записовая и поточная, годъ 
1713, № 5252', листъ 15,

С С Х С І І І .

Письмо гетмана Скоропадскаго къ кіевскому полковнику, Танскому, 
содержащее порученіе о защитѣ Триполья противъ нападенія .Швабки 
1713. Мая 1.

Мой ласвавый пріятелю, пане полковнику віевскій!

Присланные отъ Вашой милости вѣдомости зъ Полыни, чрезъ 
товарища полку вашмостиного принесенные, зъ разныхъ мѣстдъ пи
санные, вичиталисмо, за воторыхъ присылку дявуючи Вашой милости, 
жадаеыъ, абысь и впредъ, естли явіе отколь покажутся новины, за- 
сягаючи оные, старался до насъ присылатн; что зась пишешь Ва
ша милость, же получилъ извѣщееіе съ Триполля, ижъ атаианъ Си- 
нявсвій иерестерегаетъ людей, тамъ будучихъ, дабы были осторож
ными, бо Швайка у сто коней, переправивши Рось, цѣле хочеть па 
ихъ ударити, теди не тылько треба тамъ осторожности, але жебы, 
при помощи Божой, были готовыми въ наступленіи ихъ чинити 
отпоръ. Поневажъ мы надѣемся, же тамъ, въ Триіюллѣ, болшъ 
мѣетъ быти людей и лучшихъ нежели Швайка у сто коней. Тое 
Вашой милости предложивши, емужъ при томъ зычимъ доброго отъ 
Господа Боіа здоровья. Зъ Мутина, маія 1-го, рову 1713. Вашой



милости зычливый пріятель. На копіи тако: Іоаннъ Скоропадскій, 
Гетманъ Его Царского Пресвѣтлого Величества войска Запорож
ского. (М П.).

Копія хранится въ собраніи документовъ, принадлежащемъ 
временной коммисіи для разбора древнихъ актовъ.

С С Х С І Ѵ .

Ооказанія, отобранныя въ .іетичевскомъ гродскомъ судѣ отъ кре
стьянина, Илька Ледоискаго. приниыавшаго ѵчастіе въ похожденіяхъ 
отряда гайдамаковъ. Подсудимый раеказываетъ, между прочимъ, о своей 
слуѵкбѣ въ козацкихъ полкахъ; Прилуцкомъ и Бѣлоцерковскомъ. 1713. 
Ноября 13.

Feria secunda post festum Sancti Martini pontificis prosima, 
anno Domini 1713.

Ad officium et acta praesentia, castrensia, capitanealia, laty- 
czoyiensia personaliter venientes: nobilis Stanislaus Czerniawski, re- 
giminis illuśtris magnifici eastellani cracoviensis, exercituum regni 
supremi ducis, ąuatermagister, et famatus loannes Jarmolewicz, sca- 
binus Międzybożensis, ex mandato generosi commendantis Między
bożensis, tam reąuisitione famatorum: Jana Dojneczenka, Michała, 
yenerabilis Hrehory, presbyteri ostrogensis rithus graeci, generi, 
Stefana Fedorowicza, civis Międzybożensis et aliorum mercatorum 
kioviensium, yidelicet Mikołaja, adduxerunt et praesentarunt coram 
officio praesenti laboriosum Uko Ledowski, nobilis Michaelis Jankow
ski famulum, in latrociniis comprehensum, et in bonis, villa Iwan- 
kowce, apud generosum Kurowski captivatum et interceptum a 
hebdomadis plusąuam sex. A quo adducto et statuto in compedibus 
ligneis, petierun.t libera suscipi confessata. Quorum legitimae affecta- 
tioni officium praesens annuendo, in eum modum et sensum ab 
eodem statuto, libere et- Ьепеѵоіе recognoscente, suscepit confessata: 
Ja, Ilko Ledowski, miałem ojca, na imie Semena, i matkę, Piry z 
krńjii' Fińskiego, z włości Rewela. Od lat kilkunastu kozacy nmie



wzięli we wsi Czerwonym Dworze i byłem u sotnika Waranicy, w . 
pułku Pry łuckim, rok jedem; a potym u sędziego pułkowego, Mi
chała Ryszczeuka, lat ośm; a potym przystałem do Semy Mycenka, 
sotnika, i z nim poszliśmy pod Połtawę; a z pod Połtawy przyszliś
my z Paliem do Chwastowa; tam zabawiwszy kilka niedziel, rozło
żyli nas różnie; a nas na Polisie komenderowano. Potym, kiedy orda 
napadła pod Białocerkiew, ruszono nas przeciwko ordy znowu do 
Chwastowa, a ztamtąd za Dniestr, przeciwko Turkom—w pułku 
Antoniego Tańskiego poszliśmy, i tam do Hospodara Wołoskiego z 
drugą kompanją swoją przystałem. Za ruszeniem tedy Hospodara 
tegoż do Moskwy, miejscaśmy nie mieli do służenia nigdzie; różnie, 
nas odsyłano jeden do drugiego; potym do pułku Maltańskiego odes
łano nas, do Wasylkowa; gdzie będąc, przystałem na służbę do pa- 
ua Jankowskiego, z którym zebrało się towarzystwa ośmiu i nas 
dwa pachołków, to jest: Hryćko Dziuba, który wszystkie szlaki 
wiedział, Taktauł, Matwij Perechrest, Demko Osuwiec, Stępka Do
niec, Szaposzka Doniec, Lewko Doniec, Sinko Demkowski, pochołek, 
i ja z panem swoim; i mieliśmy pójść do Polski, szukając służby. 
Udaliśmy się ku Chwastowu; tam wiedział futor tenże Dziuba, gdzie 
na popas stanąwszy, pan mój chciał ze mną do Polski udać się, 
ale, że wszyscy krzyknęli: «Ponieważ kompaniej naszej odstempujesz, 
tedy, odebrawszy suknie i konie, puścimy cię- Teraz w stepie, kto 
duższy — ten lepszy». Pan tedy mój, rad nie rad, kompanją musiał 
trzymać. Ruszywszy się z tego futoru, postrzegli kupców i stanę
liśmy blizko nich, a mnie zostawili z końmi jucznemi i powodnemi. 
Kupieckich kuni trzynaście przygnali i kupców rozgromili.. Zabraw
szy tedy konie, prowadził nas lasami, stepami, aż do drugich kup
ców naprowadził, tenże Dziuba. Nas tedy pięciu przy koniach, na 
selisku, którego ja nie wim, zostawił; a sam Dziuba, z Jankow
skim, moim panem, Matwijcm Perekrestą, Taktałem i Hawroszkiem 
Duńccm, na kupców uderzyli; i tam nocowali, aż drugiego dnia z 
południa do nas powrócili się. My tedy pytamy: jeżeli chleba nie 
przywieźli? On', uśmiechając się, konie czym prędzej kazali nam 
kulbaczyć. 1 ztamtąd prowadził nas lasami, stepami, błotami, aż 
do Niemirowa. Tam tedy zaczęli pić, i podpoiwszy pana mego, i 
p.eniądze mu ukradli. Nazajutrz wstawszy, i poczęli się wadzić o



te pieniądze. I żeby się pan mój więcej nie tnrbował o nie, aż to- 
warzystwo złożyli mu się po kilka czy po kilkanaście złotych. 
Pili przez kilka dni; tymczasem napadli Zaporoscy kozacy, wszystkim 
коше zabrali, tylko sam Dziuba, konia dopadszy kasztanowatego, 
(co od tamtych kupców miił), uszedł. Pieszo tedy zostawszy, przy
szliśmy do Latyczowa, a z Latyczowa najęliśmy podwodę do Iwan- 
kowiec. Tam tedy, u imci pana Kurowskiego będąc w znajomości, 
konia kupił u tegoż podwodnika latyczowskiego za złotych sześć
dziesiąt z wozem. Mnie tedy posłał z imć panią Kurowską do De* 
rewicz, a sam pan do Międzyboża z szlachcicem pojechał, ktorego 
poznali kupcy w Międzybożu; i tak, nie wiem jakim sposobem i 
za co? do zamku wzięto; a ja, powracając z panią Kurowską do 
Iwankowiec, na drodze wzięty jestem przez ludzi imci pana ko
mendanta Międzyboskiego i dotychczas tamże zostaję w więzieniu. 
Postąuam suscepta confessata, eundem laboriosum llko, incarcera- 
tum, rursus iique suprascripti praesentantes, ob locum non securum 
et defectum praesidii, ad se receperuut, et, de recepto officium 
praesens quietaruut-

Кнта летичевская, гродская, запѵсовая и поточная, год*. 1713, 
№ 5252; листъ 248 на оборотѣ. .

с с х с ѵ ,
Объявлепіе управляющего имѣпіями кіевской католической эписко- 

піи, дворянина Сигизмунда Бржышевскаго о томъ, что управляемыя имъ 
имѣнія: Фастовъ и при.іежэщія къ нему села, совершенно шустѣіи, 
такъ, что во всемъ нмѣніи осталось только 8 крестіянъ въ селѣ Чор— 
ногородкѣ 1714. Марта 9.

Рову тисеча семъсотъ четвертогонадцятъ, месеця марца де
вятого дня.

На уряде кгродскомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Стефаномъ Мочулсвимъ, наместиикоѵъ на ч.ітъ 
часъ подвоеводзіва, вицереентомъ кгродекпчъ енгралѵ юекодства 
киевского и книгами иипешпими, вгродскими, киевскими personaliter 
yeniens urodzony pan Zygmunt Brzyszewski, sługa i administrator



dóbr miasta Ffcstowa, Czarnohorodki i innych, w województwie kiiow- 
sttim leżących, jaśnie wielmożnego jego mości xiędza Jana Gumu- 
lińskiego, biskupa kijowskiego, opata wąchockiego, proboszcza jaro
sławskiego, nie mogąc wię.ey in periculosa zostawać vita, z tam
tych kraiów wybrawszy się, quam primum acta praesentia adire 
mógł, tak zaraz, praecavendo oranimodae integritati substancyi pa
na swego, imieniem jego mości manifestował się w ten niżey opisany 
sposob: iż dobra pana comparentis: miasto Fastow, Cząrnohorodka i 
wioski, do-Fastowa należące, przez różne nieprzyiacielskie ad prae
sens zruinowane у spustoszone są incursye tak dalece, że w mieście 
Fastowie у w wioskach do niego należących żadnego nie masz czło-

f

wieka, oprócz w Czarnohorodce ośmiu poddanych; zaczym, aby przez 
renitencyą jaką w niewypłaceniu podatku podymnego у pogłownego, 
per laudum publicum woiewodztwa kijowskiego uchwalonego według 
taryfy, dobrom panu comparentis nie szkodziło, iteratis manifestuiąc 
się vicibus, in verificationem stawił sławetnych; Niczypora Chitlańca 
у Hryćka Sawczenka, mieszczan poddanych z Czarnohorodki, na po- 
przysiężenie у potwierdzenie praemissorum omnium, у prosił urzędu 
ninieyszego o wydanie roty juramentu i o przydanie woźnego dla 
attentowania; urząd tedy ninieyszy, ad affectationem onych rothe 
juramentu wydawszy, woźnego generała woiewództwa kyowskiego у 
innych, szlachetnego Stefana Stochowskiego, .dla attentowania przy
dał; którzy stawieni, ad imaginem crucifixi Jesu Christi flexis geni- 
bus, jurament wykonali w te słowa: Ja; Niczypor, у ja, Hryćko, 
przysięgamy Panu Bogu wszechmogącemu,- w Troycy Świętey jedy
nemu, na tym. iż w mieście Fastowie у w wioskach do niego nale
żących, dobrach pana naszego, Żadnego człowieka nie masz oprócz 
nas w Czarnohorodce ośmiu; wszyscy od nieprzyiaciela precz poros- 
chodzili się у dobra one puste zostali; na czym jako sprawiedliwie 
przysięgamy, tak nam Panie Boże dopomoź у niewinna męka Chri • 
stusa Pana. Po którym wykonanym juramencie tak comparens jako 
у stawieni prosili urzędu ninieyszego, hoc totum actis connotari; co 
у otrzymali. Zygmont Brzyszewski.

Книга гродская, кіевская, записовая и поточная, 1714—1715 
года, Х° 31; лисят 489 на оборотѣ;



, %
Письмо региментаря польскаго войска. Ивана Галецкаго, къ регенту 

овруцкому, Левковскому, содержащее упреки шляхтичамъ воеводства кіев- 
скаго за то, что они распредѣлили квартиры для войска въ совершенно 
онустѣвшей Украинѣ и только меньшую часть его номѣстили въ засе- 
ленномъ Полѣсіи. 1714. Мая 5.

Року тисеча семъсотъ четырнадцатого, месеца мая семого дня.

На уряде кгродзкомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Михалемъ Сингаевсвимъ, коморникоыъ гранич - 
нымъ, намесиикомъ подвоеводзтва, реентомъ кгродзкимъ енералу 
вреводзтва кіевского и книгами нинешними,' кгродзкими, киевскими, 
comparens personaliter urodzony iego mość pan Roman Chiniewicz- 
Waśkowski, dla wpisania do xiąg ninieyszych, grodzkich, kijowskich 
list od wielmożnego jego mości pana Gałeckiego, miecznika Podla
skiego, regimeutarza partyey woyska na Ukrainie będące у, do uro
dzonego jego mości pana Lewkowskiego, skarbnika у regenta grodz
kiego owruckiego, ratione introcontentorum pisany, per oblatam 
podał, tenoris seąuentis. W Berdyczowie, die quinta mai, millesimo 
septingentesimo decimo ąuarto anno. Wielmożny mości panie skarbni
ku owrucki, moy wielce mości panie у bracie! List od wielmożnego 
pana odebrany; że tam podziwienie znayduie się, jakom pisał do 
wielmożnych panów, że nie trzymacie in fide traktatu wielmożni pa
nowie, ja iterato toż powtarzam, donosząc przez te literę wielmoż
nemu panu, że, według traktatu, na Polisie dwa tysiące dwieście 
koni; a wielmożni panowie tylko dyspartymentowali na tysiąc trzysta, 
a tysiąc dziewięćset koni na Ukrainę pustą. Zważ że to wielmożny 
pau, jeżeli iest Bóg w sercu, kiedy у woysko tak ukrzywdzone у ta



tak ciężkie przeładowanie, kiedy na Czudnowszczynę dwieście kilka
dziesiąt koni; czy iest comparacyia Piątki z Wielednikami?—a równo 
czterdzieści koni; czy iest podobieństwo na Januszpolu czterdzieści 
koni? gdzie nie masz tylko trzynaście chałup, a Eorosteszów czter
dzieści koni,—taka włość? Wilsko na dwadzieścia pięć koni ko
mendy chorągwi mojey, gdzie tylko trzech ludzi; Miropole—trzydzieście 
sześć koni, a teraz tam у psa nie masz, ho wszyscy poszli do Ła
bunia* widząc taką oppressyą przeładowania od wielmożnych panów; 
Pawołocz, gdzie siedmdziesiąt chałup, położyliście więcey niż sto 
koni, dosyć było na iednę chorągiew jego mości pana wojewody sie
radzkiego, у to siła, czy podobnaż tam wybrać tak wiele? na Rożynie 
dwadzieści koni; mnie płacz ludzki nie dopuszcza tego, abym to 
mógł acceptować z tak ciężką oppressyą ludzką, krew z nich 
ostatnią wyciskając tego ubóstwa; trzeba się. Boga naostatek bać; 
obserwuiąc, nie censoruie, ucboway Boże; Boże przykazanie: «nie 
życz bliźniemu»; a czy nie iest że to nic n:e życzenie, kiedy z siebie 
zdaiąc, a na te pustki wwalić z krzywdą ludzi у woyska! żeby nic 
nie wzięto, odesłaliście wielmożni panowie kilkaset koni na Ukrainę, 
przysławszy mi dymy na pustynią; chcieycie wielmożni panowie przy
być, zlustrować, podać sposób do ехаксуеу woyska, a ja upewniam, 
że to acceptować będę, kiedy obacze rzecz oczewistą; nie mam żad- 
ney w tym racyi, przed Bogiem się protestuie, tylko jedną krzywdę 
od wielmożnych panów woyska widzę; czy na toż traktak z jaśnie 
oświeconym jego mością panem kasztelanem Krakowskim, ażeby 
tylko woysko na puste mieysca wypchnąć, na jedne ludibrium? na 
takie miej sca—nigdy nic nie wzięcia na nich; wielce tedy upraszam 
wielmożnjch panów, abyście unanimi conSeusu chcieli acceptować 
kilkaset koni nazad w Polisie, bo tu nie podobna żeby kto na pustym 
gruncie co wzioł. Ja, uchoway Boże! nie chce w niczym czynić 
praejudicium wielmożnym panom, ale też nie mogę odstąpić dyspo- 
zycyey, od zwierchności mnie daney, lepiej życzę acceptować te kilka
set koni, jako pisze do jego mości pana Jabłonowskiego, aniżeli 
potym co cięższego mogłoby subseąui. Donosi mi tu jego mość pan 
pułkownik Jabłonowski, żeście wielmożni panowie na mnie źli у obie
cujecie mnie pozywać, mandatować; a za coż dla Boga? kiedym ka
wałka chleba wielmożnych panów nie ziadł, krzywdym у za trzy



grosze nie uczynił z osoby moiey nikomu; chiba za to, że omnem 
facilitatem widzicie we mnie wielmożni panowie choć у z krzywdą 
woyska; odebrałem respekt z łaski wielmożnych panów, żeście mi 
czterdzieście koni na moy sztab naznaczyli na pustym Berdyczowie у 
Słobodyszczach, których ja nie potrzebuie; у ta nie na mnie, ale na usta
wicznych rezydentów у kilkudziesiąt ludzi, których konserwuie cu
dzoziemskich, bo ja swoją fortuną żyie, tego nie praetenduiąc; у teraz 
wielmożni panowie przysłaliście palet do Karpowiec i Moszen, gdzie 
w Mosznach od trzydziestu lat у psa nie masz; taką złaski wiel
możnych panów odbieram recompensę za moje szczere usługi, co 
pokażę у potym documentem; co tak donioszszy, lepszemu się respec- 
towi wielmożnych panów zaleciwszy, iestem. Wielmożnepo pana ży
czliwym bratem у sługą uniżonym. Jan Gałecki, miecznik podolski, 
regimentarz. У того листу иптытуляция написана такъ: wielmoż
nemu, memu wielce mości panu Lewkowskiemu, skarbnikowi Owruc- 
kiemu, memu wielmożnemu panu należy. Который же то листъ, за 
поданемъ и прозьбою вышъ ыенованое особы подаваючое, а за мо- 
имъ урядовымъ принятіемъ, до кнагъ нинешнихъ естъ вішсаныб.

Книга гродская, кіевская, записовая и поточная, 1714—1715] 
tode, № 31] листъ 405.

С С Х С Ѵ І І .

Договорт., заключенный между начальниками польскаго войска и 
депутатами отъ дворянъ кіевскаго воеводства. Дворяне обязываются 
уплоткть 55,000 злотыхъ на оодержаніе войска, оберегаіощаго границы 
и крѣности кіевскаго воеводства; войско-же обѣщаетъ удовлетвориться 
этою суммою и не требовать ничего болѣе отъ воеводства, разореннаго 
войнами и въ послѣднее время лишеннаго народонаселенія, вслѣдствіе 
ухода жителей на лѣвый берегъ Днѣпра. 1714. Ноября 25.

Року тисеча семъсотъ пятогонадцятого, ыѣсяца марца ше- 
стогонацятъ дня.

На ураде кгродзкомъ, въ месте его королевское милости Ов- 
ручомъ, передомною, Михалемъ Сынгаевскимь, коморникомъ кгра-
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m
йигёгеыЬіъ, накестникомъ под воеводства, реентомъ крродзкймѣ ейе~ 
раЛу воеводзтва киёвскаго, и книгами нинешяимй, кгродзкими. 
йіёвсвими comparens personaliter urodzony iego mość pan Michał 
Tryżha-Jackowski, cześnik latyczowski, dla wpisania do xiąg niniey- 
szych, grodzkich, kijowskich, traktat, niźey inserowony, per obla
tam podał, tenoris sequentis: Między wielmoźnemi ich mościumi 
pkny: Bekierskim, starostą chmielnickim, у Błędowskim, łowczym 
halickim, pułkownikami woysk iego królewskiej mości, maiącemi 
pienariam facultatem ac omnimodara potestatem od jaśnie oświeco
nego iego mości pana kasztelana krakowskiego, hatmana wielkiego 
koronnego, у wielmoźnemi ich mościami pany: Janem Franciszkiem 
z Charlenia Charlińskim, cześnikiem liwskim, у Michałem Tryzną- 
Jackowskini, cześnikiem latyczowskim, posłami prześwietnego woie
wodztwa kyowśkiego, stanoł takowy traktat in praesentia wielmoż
nego iego mości pana Kazimierza na Steczczance Stecki ego, chorą
żego kyowśkiego, podstarościego żytomirskiego, sędziego grodzkiego 
włodzimirskiego, posła natenczas województwa wołyńskiego, et iń 
praesentia wielmożnego iego mości pana Juzefa Dogiel-Ceryny, sta
rosty niechworoskiego, posła natenczas prześwietnego woiewodztwa 
bracławskiego. Naprzód wielmożni ich mość panowie posłowie prześ
wietnego woiewodztwa kijowskiego, według instrukcyey swoiey, do- 
mawiali się, aby na fundamencie praw, de immunitate bonorum te- 
restrium opisanych, partya woysk ukraińskich, in limitibus przeświet
nego województwa kijowskiego na pasach у furwachtach lokowana, 
ewacuowana była, która siła i przeszłego roku szkody woiewodz- 
t^ru przyniosła; у przełożyli devastationem kraju tamteyszego prżez 
Moskwę, Kałmuków et depopulationem, kiedy ludzi z Ukrainy za 
Dńiepr wszystkich zabrali Moskwa, у niemnieyszą repraesentowali 
ruinę przez woyska wielkiego xięztwa Litewskiego, po dwie zimy 
stoiące, cum illa demonstratione, źe teraz żadnych pasów у woysk 
nie trzeba, kiedy rzeczpospolita ufundowana juramento, federe et 
pactis ab aquilone et oriente; wielmożni zaś ich mość panowie puł
kownicy woyskowi ezposuerunt securitatem ab extra, ale nullam 
securitatem ab intra, kiedy kozacy buntownicy co raz swóy bunto
wniczy jad wywiraią, jako у teraz pod Smiłą nowa kupa się poka
zała rebelizantow kozakow, która iest rozgromiona; у gdyby woysko



nie było, pewnieby przytuszone carbones kozackie exardescerent in 
flammas;- zaczym z tey racyey potrzebne woysko na utrzymanie tam* 
tych granic, tak universaliter dla rzeczypospolitey, jako et particu- 
lariter dla województwa, żeby securius mogli gaudere possessionibus 
suis ich mość obywatele województwa, y, według konstitucyey het
manom, tanquam custodibus limitum, ex necessitate belli o locacyey 
woyska opisanej, woysko tam subsistere musi, które przez prowian
tów na ludzi i na koni obejść się nie może, jako у praesidia, pro 
conservatione całey rzeczypospolitey i województwa: w Białey Cer
kwi, Bohusławiu у Korsuniu będące, jejuno stomacho fortecy custo- 
diam mieć nie mogą; z których racyi wyżeywyrażonych taki kondy- 
cyiami niżey opisanemi sobie ab іпѵісеш ich mość stanowią traktat: 
Primo—wielmożni ich mość panowie posłowie, non cx ulla obligatio- 
ne, tylko jungendo particularem ainorem województwa ad uniyersa- 
lem amorem rzeczypospolitey, deklaruią summę pięćdzięsiąt tysięcy 
у pięć wyliczyć na polskie chorągwie na pasach у na infanterią in 
praesidiis znaydującą się w województwie kijowskim, z których dzie
sięć tysięcy iu spatio dwóch niedziel wyliczyć obiecuią, a na cztyrdzieś
ci у pięć tysięcy na sejmiku, die undecima Januarii w Żytomirzu 
przypadającym, podatek według taryfy postanowić у te pieniądze 
ad massam aerarii województwa importowane być maią, które do 
rąk ich mościów panów komissarzów • woyskowych interstitio czte
rech niedziel po seymiku oddane będą, lub delaty ad exequendum 
ich mościom panom woyskowym z sądów skarbowych wydane będą; 
z których ich mość panowie komisarze wojskowi kwitować wojewódz
two de piano et integro z summy zupełney pięciudziesiąt у pięciu 
tysięcy będą. Secundo — wielmożni ich mość panowie pułkownicy woy- 
skowi, delegowani od jaśnie oświeconego jego mości pana krakow
skiego, hetmana wielkiego koronnego, spondent to województwu, 
że ich mość panowie woyskowi kontętować się będą tym, nie wstę- 
puiąc kopytami w województwu, ale tam, gdzie stoją, sustętować 
się z tych pieniędzy będą aż do wyścia w pole, nec involebunt in 
dispositionem województwa, ale na tey dyspozycyey wojewodzkiey 
przestaną, ani libertacyi żadnych ącceptować z kancellaryey hetmań- 
skiey nie będą, które quo casu choćby wyszły, valoru mieć nie po
winni, gdy wszystkie miasta, wsie ziemskie, królewskie, duchowne i



ordynackie, do województwa kijowskiego należące, protekeyey źad 
ney nie mieli, ale ut contribuant nemine excepto według taryfy 
wojewodzskiey, i, cokolwiek icb mość panowie woyskowi lub prae 
sidiarii, w fortecach lub w Ukrainie na pasach będący, ante ini- 
tnm tractatum za paletami lub iakimkolwiek sposobem od komendy 
iego mości pana Głuchowskiego, regimeutarza w województwie 
kijowskim, wyciągnęli,, wzięli, to pro persoluto w teyże sumnre 
przyiąć mają, i poliąuiduią się icb mość panowie komisarze duplicis 
autorameDti, tak wojewódzcy, iako у woyskowi. Tertio—to sobie ргэв- 
custodiunt ich mość panowie posłowie od województwa, że ci ich 
mość panowie woyskowi, którzy za delatami, od województwa wy- 
danemi, exequować będą, żeby sobie nic więcey nie uzurpowali nad
to, co ich mościom będzie z delat wydano, okromnim (sic) wydadzo 
siana у owsa i ieść sobie, ani kwitowego; у skoro wypłacone pie' 
niądze, na ezekucyey gdzie będą, żeby, wybrawszy, tam się nie ba
wili et ullo titulo nad te piędź iesiąt у pięć tysięcy postanowione 
więcey żeby woysko sobie nie praetendowało, i jeżeliby co więcey 
nad te summę, i nad ten traktat umowiony ważyli się co wziąć, 
żeby irremissibiliter cum plena satisfactione injuriantes tamże są
dzeni byli, w czym żeby jego mość pan regimentarz ukraiński, lub 
jego mość pan sędzia protunc woyskowy partyey tameyszey miał 
non limitatam potestatem do’ sądzenia; ten zaś traktat in futurum 
prawom wojewódzkim praeiudicari nie ma. Który to obie strony in 
omnibus conditionibus et ligamentis dotrzymać mają у rękami swo 
jemi stwierdzaią. Na którym to traktacie, dla tym pewnieyszego 
ubespieczenia, jaśnie oświecony jego mość pau Krakowski, hetman 
wielki koronny, apponet manum suain dignissimam, ratifkando. 
Działo się we Lwowie, die vigcsima ąuinta novembris, millesimo 
septmgentesiino decimo quarto. У того тратвату иодиисы рувъ ты- 
ми слоны: approbuie - Adam Mikołay Sieniawski, kasztelan krakow
ski, hetman wielki koronny. Antoni Bekierski, starosta chmielnicki 
sędomirski H. P. Jan Franciszek Charleński, cześnik liwski, poseł 
województwa kijowskiego. Michał Tryzna-Jackowski, cześnik laty- 
czowski, poseł województwa kijowskiego. Jako przytomny będąc, 
podpisuie się—Kazimirz na Steczczance Stecki, chorąży kijowski, pod- 
Btarości żytomirski, sędzia włodzimirski grodzki. Będący przytomny,



podpisuie się—Jozef Dogill-Oeryna, starosta niechworoski. Котори-же 
трактата, за поданіемъ вишъ меновцного его милости подаваючого, 
а ва иоимъ урадовимъ принятиемъ, до книгъ нцнешънихъ, кгродзкихъ, 
киевсЕихъ есть ицъкгросованы.

Книга гродская, кіевская, записовая и поточная, № 31, 
1714—1715 года; листъ 42 на оборотѣ.

С С Х С Ѵ І І І .
♦

Жалоба отъ имѣни дворянина Ивана Рыбинскаго на дворянъ Шукшту 
и Трипольскаго о томъ, что они не допустили его къ свободному поль- 
зованііо Ясногородскимъ имѣніемъ, на которое онъ имѣлъ право по до
говору, заключенному имъ съ цдадѣльцемъ этаго имѣнія, княземь Ш уй- 
скиыъ. Вслѣдствіе этого договора Рыбинскій освободилъ отъ козаковъ 
Яеногородку и, благодаря покровитеіьству князя Галицына, епаоъ ее отъ 
разоренія, во время опустошенія края козаками, при персходѣ ихъ на 
лѣвый берегъ Днѣпра. 1716, апрѣля 25.

Roku tysiąc siedmset szesnastego, miesiąca apryla dwudziestego 
piątego dnia.

Na urzędzie grodzkim, w mieście jego królewskiey mości Qw- 
ruczym, pizedemną, Szymonem Walewskim—Lewkowskim, woyskim 
żytom irskim, komornikiem granicznym, namieśnikiem pod województwa, 
regentem grodzkim generału wojewodzwa kijowskiego, у xięgami ni- 
nieyszemi, kijowskiemi, grodzkiemi comparens personaliter urodzony 
jego mość pan Jakub Medwedowski, plenipetent wielmożnego jego 
mości pana Jana z Rybna Rybińskiego, stolnika żytomirskiego, sędziego 
grodzkiego owruckiego, nomine tegoż jego mości, pryncypała swego, 
postrzegając w przyszły czas całości pryncypała swego, solenuiter 
przeciwko urodzonym ich mościom panom: Zygmontowi Szukscie, 
strażnikowi Wiłkomirskiemu, у Maciejowi Trypolskiemu, miecznikowi 
owruckiemu, protestował у manifestował się w ten sposób у o to: iż 
gdy, roku tysiąc siedmset dwunastego, prjncypał comparentis, wiel
możny jego mość pan stolnik żytomirski, będąc uproszony od wysz- 
mianowanego obżałowanego, jego mości pana Szuksty, strażnika



Wiłkomirskiego, administratora dóbr Choynik cthn attinentiis wiel
możnego jego mości pana Dominika kniazia Szuyskiego, chorążego, 
brzeskiego wielkiego xięztwa litowskiego, aby dobra klucz Jasnoho- 
rodzki cum attinentiis, w possessii kozackiei od lat kilkudziesiąt bę
dące, a w possessii wyszmianowanego jego mości pana chorążego 
brzeskiego nie zostające, ex eądem possessione cosatica eliberował, 
deklarowawszy się tenże obżałowany jego mość pan Szuksta verba- 
liter, też dobra klucz Jasnohorodzki ze wszystkiemi przynależytościami 
pryncypałowi comparenta za jego fatygi, spezy у inne wszystkie 
koszta cum omni usu et fructu, na rok jeden puścić; a tak pryncy- 
pał comparentis, uwiodszy się deklaracyą wyszmianowanego obwinio
nego, jego mości pana Szuksty, a mając respect u jaśnie oświeconego 
xiążęcia jego mości Dymitra Michayłowicza Galiczyna, gubernatora 
у woiewody kijowskiego, też dobra z possesyej kozackiey, z odwagą 
zdrowia у utratą fortuny swoiey, eliberował; ludzi kilkadziesiąt do 
obrony od kozaków tych dóbr przez czas niemały kosztem swoim 
trzymał, jakoż w całości praefata bona detinuit, bo kozacy, wychodząc 
z Ukrainy za Dniepr, dobra wszelkie: miasta, miasteczka у wsie 
funditus ruynowali, bydła, konie et id genus zabierali, palili у wni- 
wecz desolowali у tych dóbr za staraniem pryncypała comparentis, 
lubo po kilkakroć kupy niemałe kozaków, chcąc zadosyć uczynić 
imprezie swoiey, у też dobra tak jako insze dezolować, na te dobra 
nacierali, jednakże onych(nie dezolowali у nie ruszyli; a potym gdy 
tenże wielmożny pryncypał comparentis, w roku tym będąc obrany 
na seym walny warszawski posłem, funkcyą swoją odprawować po
czął, a z mieysca swego urodzonego pana Jana Trypolskiego, brata 
rodzonego jego mości pana miecznika owruckiego, zleciwszy pomie- 
nionemu jego mości panu Janowi Trypolskiemu, mianowanemi dobrami 
rządzić у dysponować, za comisarza zostawił; alić mianowany jego 
mość pan Szuksta, strażnik Wiłkomirski, po wyiściu z Ukrainy za 
Dniepr kozaków, nie dopuściwszy pryncypałowi comparentis według 
declaraciey swoiey tych dóbr dotrzymać do roku, у nie recompenso- 
wawszy kosztów у spez, circa luitionem praefatorum bonorum przez 
pryncypała comparentis spendowanych у łożonych, eadem bona in 
possesionem pryncypała swego, wielmożnego jego mości Szuyskiego, 
chorążego brzeskiego wielkiego xięztwa litewskiego, wkrótce odebrał,



a manifestanti żadney krescericii z tych dóbr za koszta jego mości 
nie dał; także obżałowany jego mość pan maciey Trypolski, miecznik 
owrucki, jak prędko o eliberowaniu dóbr tych przez wspomienionego 
pryncypała comparentis z possessyey kozackiey dowiedzić się mógł, 
tak zaraz poddanych ze wsi Łasków, jakoby w pomienione dobra 
jeszcze stante possessione cosatica zaszłych у tam lat kilkadziesiąt 
mieszkających, nie dopuściwszy rospatrzyć się w tey fortunie, areszto
wał; których poddanych wielmożny pryncypał comparentis zaraz ob
żałowanemu jego mości panu miecznikowi owruckiemu у jego mości 
panu Janowi Trypolskiemu (który żostaiąc w pomienionych dobrach 
czas niemały na comissoryacie, u tych poddanych rezydował), po 
areszcie referowawszy się do wielmożnego jego mości pana Szuyskiego 
chorążego brzeskiego, jako dziedzica tych dóbr, pod starości emu swemu 
wydać roskazał; a jego mość obwiniony, pan miecznik owrucki, 
nescitur ob quam causam et rationem, czyniąc na szkodę pryncypała 
comparentis, nie trzymaiącego tych dobr w possessyej swoiey, in- 
tentowawszy akcyą do sądu ziemskiego kijowskiego, niewinnie, nie
słusznie у niesprawiedliwie processuie, manifestami у publicatiami, 
jakoby o contrawencyą dekretowi sądu kijowskiego у o nie- 
wydanie poddanych pryncypała manifestantiS, aggrawuie, do szkód 
у spez niemałych przywodzi у przyprawuie. Zaczym modernus 
comparens, hothine cujus supra, itferum atąue iterum przeciwko ich 
mościom: panu Szukście, strażnikowi wilkomiłskiemu—o niedad- 
grodzenie kosztów у spez, circa tuitionem praefatorum przez pryti- 
cypała comparentis łożonych у o inne wyszmianowane praetensye; 
panu zaś miecznikowi owruckiemu—de indebita vexa protestowawszy 
się, deklarował, tegoż pryncypała swego, ubi de jure venerit, juris 
progredi ѵіа, salva manente praesentis protestationis melioratione 
vel per citationem correctione. I prosił, id totum actis connotari; co 
ad affectationem śuam у otrzymał, Jakub Medwedowski.

Книга гродская, кіевская, записовая и поточная, 1716 года, 
№ В2\ листъ 121 на оборотѣ.



Прошеніе, поданное на Высочайшее имя священникомъ, Іоанномъ 
Гурковскимъ, въ которомъ онъ просить о пожалованіи обсръ-ОФицер- 
скаго чина сыну его— Георгію; священникъ Гурковскій ноставляетъ при 
этомъ на видъ заслуги, какъ свои, такъ и своихъ предковъ; между 
послѣдннми онъ упоминаетъ о Семенѣ Гуркѣ, прозванномъ въ Сѣчи Па- 
лѣемъ. 1776 въ Генварѣ.

ВсепресвѣтлМиіая, Державнѣйшая, Великая Государиня, Им
ператрица, Екатерина Алексіевна, Самодержица всероссійсвая, Го
судариня Всемилостивѣйшая.

Бьетъ челомъ Вашего Императорсваго Величества виевсвой 
святого апостола Андрея первозваннаго церкви иерей вамѣстнивъ, 
Иванъ Гурвовскій; а о чемъ, тому слідуютъ пункта.

1.

Предвомъ Вашего Импораторсваго величества издревле родо
вито шляхетские предковъ моихъ предки, а потомъ и сами они, 
мои предки, родные братя а мои дѣды: умершій генеральный судья 
Семенъ Палѣй, такъ названъ отъ Сѣчи Запорожской за его слав
ное рыцерство и храбрость, а по природѣ Гурко, и войевовый то- 
варищъ Павелъ Гурво-жъ, по прилежной своей вѣрности всеусердно 
служили, и ту свою вѣрность, во время измѣны вредного Россій- 
свому государству измѣнника, бывшаго гетмана Мазены, ясно до
казали въ слѣдующихъ обстоятедьствахъ; в начатіе имъ, измѣнни-



комъ Мазепою, той своей измѣнм, оные дѣды мои въ той не при
ступили; и, по согласию между собою—онъ, Семенъ Палѣй, тайно 
отъ Малороссіи избѣжавши, о той измѣнѣ блаженной и вѣчной славы 
достойныя памяти Великому Государю, Петру первому, Императору 
самодержцу всероссійскому, самоперсонально заносилъ; за что, по 
недоверению (не надѣясь отъ его измѣнника той измѣны) онъ, Палѣй, 
былъ сосланъ въ сылку, въ коей ажъ до Полтавской баталіи за вѣр- 
ность страдалъ и во время той баталіи освобожденъ, и въ той 
баталіи доказалъ свою вѣрность и храбрость отечеству славно и 
достопамятно.

г
Между тѣмъ же его, Палѣя, доносомъ, оной меишой братъ его 

родной, а мой родной же дѣдъ, Павелъ Гурко, кой по согласію, 
какъ выше значитъ, оставался въ домѣ своемъ, въ городѣ Батуринѣ, 
для примѣчаыия тѣхъ измѣнничыхъ происходствъ, во отмщеніе за 
тоть ІІалѣевъ доносъ, подхваченъ былъ отъ сердюковъ (козаки его 
Masenы такъ назывались) и по многимъ темнпчнымъ и мучитель- 
скимъ тираьствамъ оіъ самаго его, Мазепы, декретованъ былъ на 
смертную казвь; но Божіимъ новровительствомъ до той казни не 
допущевъ, домъ же его вовсѣ разоревъ и жена его, Павла, а моя 
родная баба—Елена, съ тремя малыми дѣтыи, а съ четвертымъ на 
сносѣ, отъ тѣхже козаковъ сердюковъ въ смерть побиты, едпаче 
изъ того числа его, Павла, дѣгей сынъ его, а Мой отецъ—Ияковъ,і
отъ смерти отходилъ и, хочай живъ былъ вороткій вѣвъ, но за
тѣмъ исвалеченнемъ службу свою производить крайне былъ не со-
стоятеленъ, а оной дѣдъ мой, Павелъ, отъ того мучительства, не
дождавъ награжденія, вскорѣ умре.

'

И заступая я, нижайшій, онаго отца своего мѣсто, ревнуя тѣмъ 
предкамъ своимъ, оставшись въ сиротствѣ, обучась прежде на своемъ 
коштѣ россійской и въ киевской академіи, сколько могъ, латинской
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ш

■ наукѣ, служилъ Вашему Императорскому Величеству въ бывшей ге- 
иеральаой войсковой канцеляріи но равыымъ коммиоілмъ, по тамоиі- 
нему тогдашнему образу, прежде по словенскому той канцеляріи опре
делению—сѣдмъ, а потомъ по писменному—десять, всѣхъ- семвадцать 
лѣтъ, на всѣмъ своемъ иждевеніи, за одну толко честь, войековымъ 
канцеляристомъ, исправляя ту свою должность по всей присягѣ 
всеусердно и безпорочно; и за то удостоенъ былъ сотничего и пол- 
коваго старшины чиновъ, но, не желая за тѣ службы я себѣ ниче
го того въ награждение, посвятилъ себя во священство, въ коемъ 
чину служу, богомолствуя за вѣру и отечество, болѣе уже двадцати 
лѣтъ; а ту свою службу будущему своему потомству, кои могутъ' 
явится достойными к награждению, (переуступаю).

4.
Нынѣ я, нижайшій, имѣю толко одного, прижитаго въ томъ 

шляхетскомъ званіи, сына, Георгия Гурковскаго, обучавшагось на 
моемъ коштѣ россійской, латинской и отчасти орифметической наукѣ, 
коего я, хочай желалъ имѣть ласлѣдственно па своемъ мѣстѣ свя
щенникомъ, но, напротивъ моего желанія, имѣя оыъ по предкамъ 
своимъ природную охоту и ревность упражняться въ воинскомъ обхож- 
деніи, самоизволно и всеусердно вступилъ въ «армейскую Вашего 
Императорскаго Величества службу, и, въ разсужденіи его на своемъ 
коиітѣ учения и ревностнаго къ службѣ усердия, первой Вашего 
Императорскаго Величества арміи отъ господина генералъ-фельдмар
шала и разныхъ орденовъ кавалера, графа Петра Александровича 
Румянцева, по указу Вашего Императорскаго Величества, жалованъ 
сержантомъ, и нынѣ, въ Старооскольскомъ полку служа, ту свою 
должность исправляетъ добропорядочно.

И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Велич&тва ука- 
зомъ повелѣно было, сию мою челобитную принять и оному сыну 
моему, Георгию Гурковскому, тѣ мои долголѣтние службы, зачислить, 
и в разсужденіи оныхъ и всѣхъ вышеписанныхъ обстоя тел ствъ, зъ 
особливаго высочайшаго Вашего Импер.аторскагО Величества мило
сердия, наградить его, для болшаго поощрения и добросердия



въ службѣ, оберъ-офицерскимъ чиномъ Всемилостивѣйшая Госуда- 
риня прошу Вашего Имиераторсваго Величества, о семь моемъ 
челобитіи Милостивое рѣшеніе учинить. Генваря дня... 1775 году. 
Къ поданию надлежать первою армиею главнокомандующему, господ 
дину генералъ-фельдмаршалу и разныхъ орденовъ кавалеру, графу 
Петру Александровичу Румянцеву. Челобитную нисалъ Казанскаго 
пѣхотнаго полку солдатъ, Петръ Соколовъ. Іерей намѣстникъ, 
Іоаннъ Гурко вскій.

Сообщено Коммиесіы А. М. Лазаревским*.
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стран.
I. Объявленіе дворянъ: Николая и Степана Выга- 

польсккхъ о томъ, что они задержали козаковъ съ 
лошадьми, отнятыми у Вышпольскихъ въ то время, 
когда козаки Ханенковы, во время похода изъ Люб
лина въ Дымеръ, грабили по дорогѣ имущества 
всѣхъ шлахіичей. 1679. Марта 31...............................1.

II. Жалоба дворянина Карла Тышкевича на дворянъ:
Ивана 'Станислава Брже(;каго, Андрея Любовицкаго 
и другихъ о томъ, что они съ толпою вооружен- 
ныхъ слугъ и съ помощью отряда козаковъ, наня- 
таго ими въ Дымерѣ, овладѣли имѣніемъ и зам - 
комъ Тышкевича—Бышевомъ, разграбили его иму
щество и захватили въ плѣнъ его прислугу. 1681.
Генваря 18.........................................................................3.

111. ІІостановленіе сеймика кіевскаго воеводства о 
томъ, чтобы собрать подымную и шеляжную по
дать съ цѣлаго воеводства, употребить козаковъ, 
квартирующихъ въ Дымерѣ, для принужденія къ 
уплатѣ этихъ податей, посредствомъ грабежа и 
екзекуцій, тѣхъ дворянъ, которые отказываются 
вносить такоіъія; уплотить козакамъ 1000 злотычъ 

'и вмѣстѣ*съ тѣмъ просить гетмана, дабы онъ обра-



тилъ на нихъ вниманіе, такъ какъ вѣрность ихъ 
речи посполитой сомнительна; сеймикъ проситъ 
гетмана назначить для большей безопасности шлях
тича начальникомъ надъ козаками вмѣсто полков
никовъ: Мирона и Урбановича, которые началь
ствовали надъ ними до того времени. 1682. Марта 5. 6.

IV. Приговоръ Люблинскзго трибунала, по которому 
Ѳедоръ Немиричь, подкоморичь кіевскій, Елена Не- . 
миричевая, Гавріилъ Порембный и другіе приго
вариваются къ уплатѣ Кармелитскому Олевскому 
монастырю стоимости нанесенныхъ ими убытковъ 
и сверхъ того подвергаются вѣчной банниціи и 
бесчестію, за то, что-они съ навербованными ко
заками завладѣли насильно Олевскимъ монасты— 
ремъ, допустили козакамъ устроить въ костелѣ 
курень, оскорбляли и бросали въ воду монаховъ, 
завладѣли насильно монастырскимъ имуществомъ, 
и потомъ въ судъ для оправдаиія не явились. 1682,
Ноября 27......................................................................... 13.

V. Жалоба игумена олевскаго кармелитанскаго мо
настыря на дворянъ; Немиричовъ, Терлецкихъ и 
другихъ о томъ, что они, собравъ отрядъ изъ на- 
нятыхъ козаковъ; слугъ и крестіянъ, вломились 
въ олевскій кармелитанскій монастырь, монаховъ 
разогнали, имущество монастырское и костельное 
разграбили, въ монастырѣ поселились и имѣніями 
монастырскими завладѣли. Свидѣтельство вознаго 
подтверждаетъ всѣ эти Факты, 1683. Марта 22. . 20.

VI. Жалоба подчашія вилькомирскаго, Дмитрія Ж а-
бокрицкаго на дворянъ: Немиричей и Терлецкихъ, 
о томъ, что они, собравъ до 300 людей вооружен- 
ныхъ: козаковъ нанятыхъ въ Димирѣ, крестьянъ и 
слугъ, разбили на дорогѣ отрядъ надворныхъ ко
заковъ Жабокрицкаго, нѣкоторыхъ изъ нихъ убили, 
другихъ поранили, за бѣгущими гнались и стре
ляли въ Олевскомъ костелѣ въ тѣхъ, которые тамъ 
искали спасенія, деньги Жабокрицкаго, ихъ лоша
дей и вещи заграбили и не перестаюіъ искать



случая убить самаго Жабокрицкаго, Все это 
подтверждается свидѣтельствомъ вознаго. 1683. 
марта 22.........................................................................26.

VII. Жалоба управляющего чорнобыльскимъ имѣ- 
ніемъ, Ивана Юревича Скорульскаго, на таможен- 
наго королевскаго писаря, Михаила Пасербовича, 
о томъ, что онъ захватытает ь пошлины, слѣдующія 
чорнобыльскому замку, обижаетъ чорнобьиьскихъ 
державцевъ, подалъ на нихъ ложную жалобу и на 
содержаніи мѣщанъ чорнобыльскихъ размѣстилъ въ 
городѣ 30 козаковъ, нанятыхъ имъ въ Димерѣ.
1683. Іюня 11....................................................................32.

VIII. Жалоба дворянъ Чоповскихъ на чесника подоль-
скаго Самуила ІПумлянскаго о томъ, что онъ, со- 
бравъ дворянъ и слугъ и нанявъ отрядъ козаковъ 
изъ за Днѣнра изъ полковъ: Кіевскаго и Черни- 
говскаго, напалъ на село Чоповичи, Чоповскихъ 
изъ села выгналъ, троихъ изъ нихъ изувѣчилъ, 
трое дѣтей раздавилъ лошадьми, дворы ихъ огра- 
билъ и оставилъ въ нихъ гарнизонъ изъ козаковъ, 
которые разоряютъ дворы. Жалоба подтверждается 
свидѣтельствомъ вознаго. 1683. Іюня 30. . . .  35.

IX. Приказъ, данный гетманомъ великимъ корон- 
нымъ, Станиславомъ Яблоновскимъ, полковнику Ма- 
ксимиліяну Булыгѣ, поручающій ему набрать въ 
королевскую службу козацкій полкъ въ Овручѣ и 
доставить этотъ полкъ въ лагерь подъ Львовъ.
1683. Іюля 16....................................................................39.

X. Универсалъ, назначеннаго надъ козаками, коро
левскаго коммиссара, кастеляна любачевскаго, Ста
нислава Дружкевича, выданный дворянину Павлу 
Тышецкому, поручающій послѣднему набрать ко- 
зацкій полкъ въ королевскую службу и предпи- 
сьшающій жителямъ оказывать Тышецкому содѣй- 
ствіе. 1683. Декабря 28.............................................40

XI. Жалоба отъ имени писаря земскаго кіевскаго,
Ремигіяна Сурина, на козацкаго сотника, Искру, 
о томъ, что онъ, по приказанію полковника своего,



КииштоФа Лончинскаго, и жены его Елены, занялъ 
поетоемъ село Сурина—Выступовичи и въ немъ 
причинилъ крестіянамъ разныя обиды. 1684. Фев
раля 7......................................................................................42.

XII. Жалоба отъ имени писаря земскаго кіевскаго,
Ремигіяна Сурина, на бурмистра овруцкаго, Га- 
раська Митюхиа Москаленка, о томъ, что онъ вол- 
нуетъ овруцкихъ мѣщанъ и похваляется истребить 
дворянъ, живущихъ въ окрестности Овр\ча. 1684.
Февраля 7.......................: .................................................. 44.

XIII. Жалоба дворянина Степана Крыницкаго на ко
зацкаго полковника, Карла Тышкевича, о томъ, что 
онъ расположилъ на квартирахъ козаковъ, въ селѣ 
Крыницкаго, Варовичахъ, нанеоъ ему тѣмъ большіе 
убытки и похвалялся совершенно отнять у него
Варовичи. 1684. Февраля 11.......................................43

XIV. Жалоба отъ имени дворянъ Бржескихъ и Хар-
линскихъ на козацкаго полковника, Карла Тышке
вича, о томъ, что онъ разоряетъ ихъ мѣстечко,
Хабное, поетоемъ и контрибуціями 1684. Февраля 19. 47.

XV. Жалоба дворянъ: Мартына Сурина и Ивана Яку
бовскаго на козацкаго полковника, Карла Тышке
вича, о томъ, чго онъ помѣстилъ поетоемъ одну 
сотню своего полка въ деревнѣ истцевъ, Ноздры- 
щахъ, гдѣ козаки разорили и истязали крестьянъ 
и брали отъ экономіи великую контрибуцію. 1684.
Февраля 28. . . .....................................................  49.

XVI. Жалоба дворянина Михаила Скипора на козацка
го полковника, дворянина Карла Тышкевича, о томъ, 
что Тышкевичъ, навербовавши полкъ козаковт , 
якобы для турецкой войны, нѣсколько разъ при-
сылалъ ихъ съ наказнымъ иолковникомъ, Гордіемъ, 
въ село Скипора, Метыйки, гдѣ козаки грабили 
имущество Скипора, и его крестьянъ и учиняли 
разныя пасилія. 1684. Марта 31................................. 51.

XVII. Жалоба отъ имени иодкоморича брацлавскаі о,
Антонія ІІотоцкаі о, и его слуги, Ивана Хмелеискаго. 
на козацкаго полковника, Карла Тышкевича, о томъ,



что онъ, не повинуясь гетманамъ и козацкому ком- 
мисару, Станиславу Друіпкевичу, набравъ, якобы 
для королевской службы, полкъ козаковъ, нападаетъ 
съ ними, грабитъ и обижаетъ оосѣднюю шляхту 
и сбираетъ съ нихъ и ихъ крестьянъ дань въ 
свою пользу. 1684. Апрѣля 8 ........................................ 66.

XVIII. Жалоба управляющего норинскимъ имѣніемъ, 
дворянина Андрея Поецкаго, на козацкаго полковни
ка, Карла Тышкевича, наказнаго полковника, Гордѣя, 
и сотниковъ, о томъ, что Гордѣй беззаконно занялъ 
для своихъ козаковъ квартиры въ Норинской во
лости, избилъ Поецкаго, истязалъ крестіянъ и мѣ- 
щанъ, грабилъ у нихъ все съѣстное подъ видомъ 
провіанта и бралъ дань въ пользу Тышкевича, свою
и остальной старшины 1684. Апрѣля 13. •. . 63.

XIX. Жалоба дворянина Степана Крипицкаго на козац
каго полковника, Карла Тышкевича, о томъ, что 
онъ прислалъ свой полкъ въ село Варевичи, по 
приговору трибунала перешедшее отъ Тышкевича 
во владъніе Криницкаго. Козаки разорили крестьянъ 
сборомъ большой дани, провіанта и взыманіемъ 
подводъ. 1684. Апрѣля 18. . . . . . .  , 68.

XX. Жалоба дворянина Василія Завидовскаго, управ
ляющего Хабенскимъ имѣніемъ, на козацкаго пол
ковника, Карла Тышкевича, о томъ, что онъ при
слалъ въ Хабенскую волость на постой свой полкъ, 
который разорилъ крестьянъ сборомъ огромнаго 
провіанта и дани. 1684. Апрѣля 24..........................  73.

XXI. Жалоба отъ имени дворянина Станислава Дубец-
каго, слуги кіевскаго нодкоморія, Марціяна Чапли- 
ц а ,  на брестскаго подкоморія, Е в с т э ф ія  Тышкевича, 
о томъ, что онъ развилъ своеволіе крестьянъ въ 
селѣ своемъ, Боровомъ, уничтожилъ въ немъ пан
щину и довѣрилъ управленіе войту и крестъянамъ; 
что въ слѣдствіе того крестьяне сочувствуютъ ко
закамъ, похваляются изгнать всѣхъ пановъ и буй
ству ютъ, между прочимъ они напали подъ руковод- 
ствомъ священника и войта на, проѣзжавшаго че-
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реэъ село, Дубецкаго, его избили, одного изъ 
людей его убили и вещи его разграбили. 1684. Мая 6. 76,

Жалоба чесника кіевскаго, Станислава Рончков- * 
скаго, на козацкаго полковника, Карла Тышкевича, 
о томъ, что Тышкевичъ съ своими козаками опу- 
стошаетъ окрестности, сбираетъ дань, обижаетъ 
шляхтичей и между прочимъ разоряетъ постоемъ 
и контребуціями село Рончковскаго— Колонку, 1684. 
мая 31   . 79.

Жалоба намѣстника гродскаго овруцкаго, Ивана 
Якубовскаго, на дымирскаго старосту, полковника 
КриштоФа Ласка, о томъ, что въ мѣстечкѣ его, 
Народичахъ, мѣщане, вмѣстѣ съ управляющимъ, 
Домбровскимъ, нападаютъ на дворянъ и нанослтъ 
имъ побои; въ томъ числѣ они побили Якубовскаго 
и изъувѣчили его слугу, такъ что они въ этомъ 
дѣлѣ съ трудомъ спаслись отъ смерти. 1684. Іюня 3. 83.

Жалоба отъ имени писаря земскаго кіевскаго, 
Ремигіяна Сурина на дворянина Павла Трипольска- 
го о томъ, что онъ, нанесши Сурину разныя обиды, 
ворвался въ городъ Овручъ во главѣ своихъ коза
ковъ, оскорбилъ православнаго священника, опу- 
стошилъ домъ старостинскій, истязалъ и разогналъ 
мѣщанъ и похвалялся убить Сурино. 1684. Іюня 20. 87.

Универсалъ изданный коммисаромъ козацкихъ 
войскъ, кастеляномъ любачевскимъ, Станиславомъ 
Друшкевичемъ, къ дворянамъ воеводства кіевскаго 
о томъ, что онъ, узнавъ о ложныхъ универсалахъ, 
распускаемыхъ наказнымъ гетманомъ Мирономъ, 
утверждающихъ, якобы король отдалъ козакамъ 
Украину по рѣку Случь, и якобы уничтожилъ въ 
этой области права помѣщиковъ, успокоиваетъ дво- 
рянъ, исчисляетъ мѣстности отданныя козакамъ 
королевскимъ универсаломъ и приказываетъ сажать 
въ тюрму агентовъ Мирона. 1684. Августа 16. . 93.

Универсалъ гетмана великого короннаго, Стани^ 
слава Яблоновскаго, къ войскамъ польскимъ и 
козацкимъ о томъ, чтобы они не занимали квар-
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тиръ и не сбирали провіанта съ шляхетскихъ имѣ- 
ніяхъ въ воеводствѣ кіевскомъ, подъ онасеніемъ 
военнаго суда. 1684. Августа 18. . . . . .  95.

.Письмо кастеляна люб ачевскаго, Станислава Друш- 
^евича, къ подкоморичу кіевскому, Ѳеодору Не- 
мцричу, о военномъ походѣ короля Іоанна III, о 
походѣ въ помощь королю козацкаго гетмана .Мо
гилы, о возмущеніи въ Украинѣ крестьянъ наказ- 
нымъ гетманомъ Мироном ь и о посылкѣ универ

сала для ихъ усмиренія, 1684. Августа 18. . 96.
Жалоба отъ имени дворянъ: Михаила и Захарія 

Ставецкихъ на дворянъ: Ивана - и Якова Котар- 
скихъ и Лаврентія Ловицкаго о томъ, что они 
набрали отрядъ войска, который имѣнуютъ Коза
ками запорожскими, и съ нимъ принудили крестіянъ 
въ имѣніяхъ Ставецкихъ, заплотить въ свою пользу 
контрибуцію. 1684. Ноября 9........................................... 98.

Жалоба дворянина Андрея Любовицкаго, отъ 
имени своего и дворянъ Бржескихъ и Харлинскихъ 
на дворянина Карла Тышкевича о томъ, что онъ, 
не удовлетворившись грабежами, которые произ- 
водилъ въ качествѣ козацкаго полковника, собравъ’ 
до 40 козаковъ и другаго рода людей, напалъ на 
имѣніе истцевъ, мѣстечко Бышевъ, овладѣлъ имъ 
разграбилъ и раздѣлилъ съ своими людьми нахо
дившееся тамъ имущество и Любовицкому нанесъ 
тяжелые побои. Свидѣтельство вознаго подтвер- 
ждаетъ эти Факты. 1685. Февраля 24. . . . . 99.

Жалоба управляющаго чернобыльскимъ имѣніемъ, 
дворянина Ивана. Юревича-Скорульскаго, на ко- 
зачьего полковника, КриштоФа Лончинскаго, на 
сотниковъ его полка: Жубра и Струся, и на всѣхъ 
козаковъ о томъ, что они требовали съ чорно- 
быльской волости излишнихъ провіянтовъ, грабили 
и истязали жителей, одного изъ нихъ убили, на
силовали женщинъ, отбили преступника, заключен- 
наго въ чорнобыльскомъ замкѣ, и при этомъ случаѣ
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нанесли побои самому Скорульскому. Свидетельство 
вознаго подтверждаем эти Ф а к т ы .  1685. Іюня 12. 103.

Жалоба игумена чорнобыльскаго доминиканскаго 
монастыря, Яцка Тржаски, на козацкаго полковни
ка, КриштоФа Лончинскаго, о томъ, что онъ во 
время постоя разорилъ креетіянъ монастырскаго 
села— Паришева и дозволилъ козакамъ своимъ бить 
и истязать крестіянъ и насиловать крестіянокъ.
1685. Іюня 25.................................................................  109.

Жалоба отъ имени брацлавскаго ловчего, Ивана 
Потоцкаго , на козацкаго полковника! КриштоФа 
Лончинскаго, и на сотника его полка, Николая 
Демблевскаго, о томъ, что они, не смотря на охран
ное гетманское письмо, занимали квартиры и со
бирали ировіянтъ съ инѣнія Потоцкаго, Народичъ, 
переманивали крестіянъ и слугъ-шляхтичей на 
службу въ свой полкъ и рубили тѣхъ, кто при
ставать къ нимъ не хотѣлъ. Эти Факты подтвер
ждаются с в и д ѣ т с л ь с т в о м ъ  вознаго. 1685. Іюля 21. 113.

Свидѣтельство, выданное Протоіереемъ димир- 
скимъ, Игнатіемъ Кропивою, отъ имени димирской 
громады, а также нѣкоторыми дворянами—димир- 
скому управляющему, Казимиру Скорупскому, о 
томъ, что мѣщанинъ димирскій, Леско Малашенко, 
нанесъ ему публично побои, за то, что Скоруп- 
скій прочиталъ универсалы, изданные королемъ и 
старостою димирскимъ и въ силу ихъ требовалъ 
повиновенія отъ мѣщанъ и козаковъ. 1685. Іюля 30. 118.
Свидѣтельство выданное сосѣдями дворяиину Алек
сандру Вержбовскому о томъ, что, въ его отсут- 
ствіи, козацкій полковникъ, Макуха, вмѣстѣ съ пол- 
комъ своимъ опустошилъ имѣніе его, мѣстечко 
Городницу, собравъ въ ней большой провіянтъ. 
Приложена такса взятыхъ предметовъ и присяга 
прикащика и мѣщаиъ, удостовѣряющая въ подлин
ности Факта. 1685. Ноября 8 ........................................ 119.

Жалоба дворянъ; Василисы и Григорія Дидковскихъ, 
на дворянъ: Павла и Василія Дидковскихъ, о томъ, что
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они, съ помощію козаковъ изъ полка полков
ника Данила, разтаскали хлѣбъ, принадлежавши
истцамъ. 1686. Іюня 6.................................................

Жалоба дворянъ; Павла и Василія Дидковскихъ 
на дворянъ; Василису и Григорія Дидковскихъ, о 
томъ, что они, вмѣстѣ съ козаками изъ полка пол
ковника Данила, разграбили имущество и истязали 
женъ истцевъ и потомъ ихъ-же ложно обвинили
въ воровствѣ. 1686. Іюня 7.........................................

Жалоба отъ имени подстолія кіевскаго, Степана 
Трипольскаго, на дворянъ; Мартына, Ѳео+илу и 
Константина Радзиминскихъ, о томъ, что они съ 
отрядомъ слугъ и нанятыхъ козаковъ ворвались въ 
имѣніе Трипольскаго, село Ласки, овладѣли имъ, 
ограбили дворъ и истязали семію управляющего, 
удалились-же только вслѣдствіе ссоры, происшедшей 
между ними и козаками. Факты эти подтверждаются 
сввдѣтельствомъ вознаго. 1687. Генваря 9.

Объявленіе отъ имени козацкаго полковника» Да
нила Федоровича, о томъ, что дворяне; Михаилъ 
Скалковскій и Маріянна Яницкая, помимо его воли 
и безъ его вѣдома наняли нѣсколько козаковъ изъ 
его полка для учиненія заѣзда и грабежей въ селѣ
Максимовичахъ 1687. Марта 22...................................

Жалоба дворянина Михаила Скалковскаго на ко
зацкаго полковника, Данила Федоровича о томъ, 
что козаки его напали на домъ Скалковскаго, истя
зали его жену и ограбили его имущества 1687.
Апрѣля 28..........................................................................

Счетъ контрибуцій, взятыхъ козаками полка Да
нила Федоровича съ жителей мѣстечка Хабна и 
прилѣжащихъ къ нему селъ, имѣнія дворянина 
Станислава Бржескаго; также перечень насилій 
произведенныхъ тѣми-же козаками въ томъ же
имѣніи. 1687.. Мая 26.....................................................

Универсалъ гетмана великаго короннаго, Стани
слава-Ивана Яблоновскаго, отправленный къ козац- 
кому войску о томъ, чтобы они не притѣсняли
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имѣній дворянъ воеводства кіевскаго и удовлетво
рили ихъ за нанесенныя обиды, подъ опасеніемъ
смертной казни. 1687. Іюая 2....................................

Жалоба вдовы наказнаго козацкаго гетмана, Макси- 
миліяна Булыги, Елены, на козацкаго полковника, 
КршптоФа Лончинскаго, о томъ, что онъ, узнавъ 
о смерти ея мужа, наналъ сх своимъ полкомъ на 
его села, ограбилъ крестіянъ, а также имущество 
Булыги и жену его истязалъ. Факты эти подтвер
ждаются свидѣтельствомь вознаго. 1687. Іюня 10.

Жалоба езуитовъ ксаверовско-овруцкой коллегіи 
на козацкаго полковника, Данила Федоровича, о томъ, 
что онъ позволилъ козакамъ своего полка брать 
незаковныя контрибуціи и притѣснять крестіянъ 
въ имѣніяхъ езуицкой коллегіи. Прилагается счет^ 
контрибуцій и обидъ и присяга крестіянъ въ дѣй-
ствительности оныхъ. 1687. Іюня 28........................

Счетъ дани и контрибуціи, собранной козацкимъ 
полкомъ Павла Апостола-Щуровскаго въ Брагинской 
волости, именіи Ивана Конецпольскаго, воеводича бел- 
скаго; также перечень преступленій, совершенныхъ 
въ этой волости козаками того-же полка. То и другое 
подтверждается присягою жителей. 1687. Іюня 28.

Счетъ контрибуцій и насилій, причиненныхъ въ 
волости Народицкой, имѣніи ловчего брацлавскаго, 
Ивана Антонія Потоцкаго, козаками изъ полка Да
нила. 1687, Іюня 28.......................................................

Жалоба дворянъ: Лаврентія Ловицкаго, Ивана
Котарскаго и Ивана Чеховскаго на козацкаго пол
ковника, Павла Апостола-Щуровскаго, о томъ, что 
онъ наносилъ имъ побои, сажалъ въ тюрму и на- 
падалъ на ихъ дома. 1687. Іюня 28. .

Жалоба дворянина Василія Меленевскаго на упол- 
номоченнаго по дѣламъ вдовы наказнаго гетмана 
Булыги—Елены, дворянина Юрія Яблонскаго, о томъ, 
что Меленевскій, отправляясь къ королю и къ 
гетманамъ жаловаться на притѣсненія отъ постоя 
козацкаго, присоединился, для безопасности эо вре-
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мя путешествия, къ отряду Лончинскаго; послѣдній 
ограбилъ по дорогѣ вдову Булыги, а Яблонскій въ 
возмездіе схватилъ, непричастнаго къ грабежу, 
Меленевскаго, истязалъ его, обременилъ оковами, 
держалъ подъ арестомъ и ограбилъ. 1687. Августа 11.

Допросы снятые въ овруцкомъ гродѣ съ коза- 
ка— разбойника, Андрея Романовича. 1687. Сен
тября 1 3 .....................................................................................

Универсалъ урядниковъ гродскихъ кіевскихъ о 
томъ, что, по причинѣ беспокойства со стороны 
козаковъ, они не могутъ явится въ ’Овручъ на 
срокъ, назначенный для открытія суда. 1687.
Октября 20. ...... ..................................................................

Жалоба дворянъ Меленевскихъ на козацкаго пол
ковника, Семена Палѣя, о томъ, что онъ поста- 
вилъ въ ихъ домахт* постоемъ козаковъ, которые 
причиняютъ имъ разныя обиды. 1688. Марта 2. .

Жалоба дворянки Елены Лончинской на дворя
нина Юрія Яблонскаго, о томъ, что онъ, обвинивъ 
ея мужа, КриштоФа Лончинскаго, въ грабежѣ, схва
тилъ его, истязалъ и, мимо обыкновенные суды, 
представилъ въ гетманскій военный судъ, гдѣ, на 
основаніи обвиненія Яблонскаго и присяги подстав- 
ленныхъ имъ свидѣтелей, Лончинскій былъ казненъ 
смертію. Вещи его и завѣщаніе Яблонскій захва- 
тилъ и отказывается выдать вдовѣ. 1688. Іюня б.

Жалоба Редчицовъ и другихъ дворянъ на мѣщанъ 
овруцкихъ о томъ, что они, принимав участіе въ 
козацкомъ возстаніи, опустошили имѣнія истцовъ 
и ихъ самихъ истязали. 1688. Августа 30.

Письмо польскаго полковника, Александра Г у -  
ровскаго, къ игумену овруцкаго езуитскаго мона
стыря о томъ, что онъ расположилъ свои хоругви 
въ езуитскихъ имѣніяхъ по приказанію гетмана, 
для защиты ихъ отъ постоянныхъ притѣсненій, 
претерпѣваемыхъ отъ козаковъ Палѣя. 1689.,
Марта 19 .......................... .........................................................
^Жалоба отъ имени ротмистра королевскаго, Да-
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козаковъ его о томъ, что они напали на арендное 
владѣніе Федоровича и причиняли другія насилія.
1689. Апрѣля 2 2 ...............................................................

LV. Жалоба дворянки ѲеоФилы Тышкевичевой на 
дворянъ: Франциска Харленскаго и Ивана-Стани
слава Бржескаго, о томъ, что они, съ помощью 
козаковъ и на основаніи, полученнаго отъ козац
каго полковника, пернача овладѣли замкомъ и имѣ~ 
ніемъ Тышкевичей, Бышевомъ, обѣщапіемъ слободъ 
взволновали ихъ крестіянъ, разграбили ихъ иму
щество і йзбили слугъ и самую Тышкевичевую и 
ее мужа били и угрожали убить. Факты эти под
тверждаются свидѣтельствомъ вознаго. 1690. Ген
варя 2 7 .......................................................................................

L V I. Жалоба дворянина Цавла Горчинскаго на реги-
ментаря войскъ королевскихъ, расподоженныхъ въ 
полѣсіи, Бальцера Вильгу, о томъ, что онъ дозво- 
лялъ козакамъ, находившимся подъ его командою, 
сбирать дань съ жителей и даже поощрялъ ихъ 
къ тому. Потомъ-же, назначивъ главную свою 
квартиру ві> мѣстечкѣ Бородянкѣ, арендномъ вда^ 
дѣніи Горчинскаго, разорилъ въ немъ крестьянъ и 
присвоилъ себѣ доходы изъ имѣнія. 1690. Марта 8.

ІіѴІІ. Письмо короля польскаго, Іоанна III, къ гетману
великому коронному о посылкѣ войскъ въ Овручъ 
для уничтоженія собравшагося тамъ «гультайства»
1690. Іюня 16. . ....................................................

L Y III. Письмо гетмана великаго короннаго, Станислава
Яблоновскаго, къ полковнику Семену Палѣю о томъ, 
чтобы онъ не заипмалъ квартиръ для своего нолка 
въ имѣніяхъ Димнтрія Жабокрицкаго и чтобы воз- 
наградилъ убытки, причиненные козаками въ этихъ 
имѣніяхъ. 1690. Ноября 17 .............................................

ІЛХ. Жалоба начальника королевской таможни,
Павла Горчинскаго, на кіевскаго козацкаго пол
ковника, Григорія Карповича-Вольскаго, о томъ, 
нила Федоровича, на козацкаго полковника Палія^и
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что онъ, вступившись за торговцевъ, арестованиыхъ 
за неуплату таможенныхъ пошлинъ, послалъ сот
ника Бутрима съ козаками въ мѣстечко Бородянку, 
тдѣ они разграбили домъ Горчинскаго, нанесли 
побои ему, его семейству и подчиненным^ забрали 
казну, самаго Горчинскаго отвели въ гілѣнъ въ 
Кіевъ, держали въ тюрмѣ и заставили дать выкулъ,
Факты эти подтверждай тся свидѣтельствомъ вознаго.
1690. Ноября 2 7 .................................................................... 202.

L X . Жалоба отъ имени подчашія вилькомирскаго,
Дмитрія Жабокрицкаго^ на козацкаго полковника,
Семена Палѣя, о томъ, что онъ расположилъ на 
квартирахъ въ имѣніяхъ, управляемых!» Жабокриц- 
кимъ, козаковъ полка своего и дозволилъ имъ ра
зорять крестіянъ. Подлинность жалобы подтвер
ждается присягою крестіянъ. 1691. Февраля 6. . 207.

Ь Х І. Жалоба отъ имени подчаиіія вилькомирскаго,
Дмитрія Жабокрицкаго, на козацкаго полковника,
Семена, о томъ, что онъ расположилъ на квар
тирахъ въ селѣ Оранномъ, находящемся во владѣ- 
ніи Жабокрицкаго, козаковъ своихъ, которые разо 
ряютъ какъ самое имѣніе, такъ и крестіянъ; спра
ведливость жалобы клятвенно подтверждаютъ кре- 
стіяне. 1691. Февраля 6 ....................................................  209.

L X II. Жалоба отъ имени кіевскаго хорупжича, Михаила-
Федора Ельца, о томъ, что имѣніл его ограблены 
и разорены разными, квартировавшими въ нихъ 
въ продолжении шести лѣтъ, войсками, въ томъ 
числѣ козацкими полками: Апостола-Щуровскаго,
Данила Федоровича и Семена Палѣя. Прила
гается подробное описаніе грабежей и досто- 
вѣрность ихъ подтверждаютъ присягою крестіяне 
и управллющій. 1691. Марта 2 6 .........................  2 1 1.

LXIII. Жалоба, управляющего чернобыльским!» имѣвіемъ,
дворянина Антонія Фащевскаго, на козацкаго пол
ковника, Василія Искрицкаго, о томъ, что козаки 
его, занявъ квартиры въ Чернобылѣ и близлежа- 
щихъ селахъ, разорили крестіянъ, многихъ при-



LXIV.

LXV.

LXYI.

lx y ii;

LXYJII.

нудили сбѣжать и причинили івладѣдьцу большіе 
убытки. Достовѣрность жалобы подтверждаютъ 
присягою крестіяне. 1691. Іюня 19........................... 217.

Жалоба отъ имени козацкаго полковника, Василія 
Искрицкаго, на упрявляющаго Чорнобыльскимъ имѣ- 
ніемъ, дворянина Антоніл Фащевскаго о томъ, что 
онъ ложно обвинилъ отрядъ, отправленный Искриц- 
кимъ для вербовки, въ грабежахъ и насиліяхъ.
1691. Іюля 21 ..................................................................221.

Жалоба дворянъ: Андрея Любовицкаго и Фран
циска Харленскаго, на козацкаго полковника, Василія 
Искрицкаго, о томъ, что онъ размѣстилъ въ ихъ 
имѣніи, Хабенской волости, козаковъ своего полка 
и дозволилъ имъ разорить крестіянъ сборомъ 
излишняго провіянта, грабежемъ и истязаніями.
1691. Августа 1. * ...................................................... 223.

Жалоба отъ имени вилькомирскаго подчапгія,
Жабокрицкаго, на козацкаго полковника, Васцдія 
Искрицкаго, о томъ, что онъ дозволилъ своимъ 
козакамъ, безъ законнаго основанія занять квар
тиры въ имѣнідхъ, находящихся цодъ управденіемъ 
Жабокрицкаго и разорить эти имѣнія сбородіъ 
провіянта, даней и истязаніемъ ,’крестіянъ. Упра
вляющей и крестіяне подтверждаютъ присягою 
достовѣрность жцлобы. 1691. Августа 20. . . . 226.

Жалоба дворянъ воеводства юевскацо на .началь
ствующего надъ козаками коммиссара, Станислава 
Дружкевича, о томъ, что онъ, прмѣстивъ козаковъ 
на квартирахъ въ шляхетскихъ имѣніяхъ кіевскаго 
воеводства, позволяетъ имъ разорять эти имѣція.
16 9 2 .'Февраля 9 ; ............................................................  230.

Жалоба отъ имепи ловчего брацлавскаго, Иваиа- 
Антонія Потоцкаго, нл козацкаго полковника, Ярему, 
о томъ, что сотникъ его полка, Иванъ Ластуненко, 
разогналъ ярмарку, собравшуюся въ мѣстечкѣ 
Потоцкаго, Старыхъ Народичахъ, ограбилъ нѣкото- 
рыхъ жителей и потомъ заставилъ мѣщанъ и



LXX,

LXXI.

LXXII.

LXXIII.

LXXIV.

крестіянъ окрестныхъ селъ заплатить сѳбѣ денеж
ную дань. 1692. Февраля 2 1 ............................................

Приказъ гетмана короннаго, Станислава Ябло- 
новскаго, наказному козацкому гетману Гришку, 
полковнику Палію и другимъ козацкимъ начальни- 
камъ, о томъ, чтобы они не занимали квартиръ 
и сохраняли бы неприкосновенными имѣнія дво
рянъ Ельцевъ. 1692. Марта 2. . . . •

ІІриказъ і етмана короннаго, Станислава Ябло * 
новскаго полковнику Василію Искрицкому, иодтвер- 
ждающій ему приказаніс удерживать козаковъ отъ 
грабежей и насилій, и, учинившихъ таковые, до
ставить гетману на судъ. 1692. Марта 2. .

Жалоба отъ имени стольника кіевскаго, КриштоФа 
Ласка, на полковниковъ козацкихъ: Василія Искриц- 
каго, Семена Палѣя и Ярему, о томъ, что первый 
завладѣлъ насильно замкомъ въ сслѣ Демидовичах ь 
и оттуда наносилъ обиды подданнымъ Ласка, а два 
другіе разогнали ярмарку; собравшуюся, въ имѣніи 
его, Новыхъ-Народичахъ, и о томъ, что всѣ они 
разоряютъ шляхетскія имѣнія. 1692. Марта б. .

Прцвилегія данная королемъ Іоанномъ III козац
кому полковнику, Захаріи Искрѣ, и сыновьямъ его: 
Ивану, Климунту и Григорію на право пожизнен- 
наго владѣнія землями, находящимися въ городѣ 
Житомирѣ, съ освобожденіемъ этихъ земель отъ 
всякихъ податей и повинностей. 1692. Марта 10.

Жалоба урядниковъ и землевладѣльцевъ кіевскаго 
воеводства на козацкаго полковника, Василія Искриц- 
каго, его наказнаго полковника, Афанасія Пиляя, 
и вообще на весь полкъ, о томъ, что они, занлвъ, 
вопреки приказанію гетмана, квартиры въ разныхъ 
имѣніяхъ кіевскаго воеводства, разоряютъ крестіянъ, 
нроизводятъ безпорядкй, сбираютъ огромныя кон- 
трибуціи, похвалются истребить всю шляхту и на- 
падаютъ на польскіе хоругви. 1692. Марта 18. ,

Письмо, писанное ассауломъ козацкаго иолка, 
Мойсеемъ, къ оврудкому старостѣ^ Франциску По
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LXXV.

LXXVI.

LXXVII.

LXXV1U.

LXXIX.

LXXX.

тоцкому, требующее съ угрозами выдачи козакам ь 
провіянта изъ имѣііій Потоцкаго. 1692. Марта 20. 248.

Приказъ отправленный гетманомъ всликимъ ко
рон нымъ, Сганиславомъ Яблоновскимъ, козацкому 
полковнику Искрицкому о томъ, чтобы онъ доста- 
вилъ въ гстманскій лагерь козаковъ, производив- 
ти хъ  безпорядки и чтобы не отпускалъ остальныхъ 
козаковъ изъ назначеннаго для нихъ мѣста. 1692.
Марта 25....... ............................................................................ 249

Сознаніе вознаго о томъ, что онъ вручилъ на
казному полковнику полка козацкаго Василія Искриц- 
каго, Мойсею, гетманскій приказъ объ освобожде- 
ніи отъ постоя имѣній внлкомирскаго подчашія, 
Дмитрія Жабокрицкаго и позовъ, . трсбующій къ 
гетманскому суду какъ самаго Искрицкаго, такъ 
и многихъ изъ числа его козаковъ за совершен
ные ими безпорядки. 1692. Апрѣля 12. . . 251.

Счетъ боидъ и контрибуцій, взятыхъ козаками 
полка Василія Искрицкаго въ Народицкой волости, 
имѣніи вилькомирскаго подчашіл, Дмитрія Жабо
крицкаго. 1692. Апрѣля 30......................................... 253.

Письмо отъ польскаго гетмана, Яблоновскаго, къ 
Палѣю, о томъ, чтобы онъ запретилъ своимъ жоза- 
камъ разорять имѣніе хоруижія кісвскаго, Федора 
Ельца. 1692. Аирѣля 3 0 ............................................. 260.

Жалоба управляющаго имѣніями епископа Львов- 
скаго уніятскаго, Іоси*а Шумлянскаго, дворянина 
Степана Вильковскаго и ревизора этихъ имѣній, 
Александра Рудницкаго, на управляющаго королев
скими таможнями, Павла Горчинскаго, о томъ, что 
онъ, въ сопровожденіи козаковъ изъ полка Искриц
каго, яапалъ на нихъ, нанесъ имъ побои и раз- 
грабилъ ихъ вещи. 1692 Мая 1 7 .....................................261.

Жалоба дьорянииа Юрія Олекшица и луковскаго 
старосты, Андрея Дрогоевскаго, на урядника льво'.- 
скаго уніятскаго епископа іо с и ф э  Шумлянскаго, 
Александра Рудницкаго, о томъ, что онъ, въ сопро
вождены козаковъ изъ полка Искрицкаго, выбивалъ
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LXXXI.

LXXXH.

ЬХХХІЙ.

LXXX1V«

LXXXV.

ихъ наскіьнО йзъ ййѣйій и аренднаго кіадѣльца 
одНУго йзъ ихѣ селъ, Павла ГорЧинскаго, посадйЛъ
вѣ кторму. 1692. Мая 24..........................................

Жйлоба Александра Ясенскаго, паыѣстнйка пкйЩар- 
иой хоругви, товарищей той-же хоругвй: ѲомЫ й 
Казимира Рудницкйхъ и другихъ лйцъ гйа козацкаго 
полкокйика, Семена Палія, и на козаковъ п >лка 
eró о тойъ, что ойй не допускали польскйхъ 
х'оругвей занимать назначенный Ъмъ гетйайомъ 
квартйры, наносили ймъ рэзйыя обйды й, йаконецъ, 
напавѣ на нйхъ, товарища Франциска РудіѴйцкагО 
убилй, другихъ изранили и ограбили. Факты эти 
подтверждаются сознапіемъ вознаго. 1693. Марта 18.

Письмо гетмана великаго короннаго, Станислава 
Ябло'йойсКаго, къ вйлькомирсКому йбдчашію, Дмитрію 
ЖАбок^йцкому, съ прозбою отстрочить На 6 Недѣль 
судебный срокъ по дѣлу йежду Жа’бокриНкимъ й 
коіДНкИкь нолКовникомъ, Йскрицкймъ, такъ какъ 
посАѣіній не Можетъ Йроѣіать свободно по причййѣ 
опасности отъ ПйліевЫкН козаковъ. 16^3. Марта 29, 

СвидѣтеАьство выданное двбрйнамй оАру'Акаго 
уѣзда, мѣщанами Нар'одйН'ки'ми и гро'мадбЮ села 
Жерева дворянину ІОрУю Карлу Миль'кевйЧу о томъ, 
что онъ ббмѣыялѣ вт 1775 году лошадй по обо
юдному córka сію bó вдовою, козачкою, Н что сынъ 
eh накбдяЩІйся теперь въ полку Палія, ограбНлъ 
МйТькекийа, утверждая, что к’ойй взяты были у его
матери насилкно. 1693. 'Апрѣля 24...............................

Письме писанное йзЪ Львова нейзвѣстньшъ Ли- 
цеыъ, содержащее разны'я текуіція новостй, йѴежду 
прочимъ извѣстіе о походѣ Татаръ на Палѣя. 1693.
Декабря 3 ...................................................... : . . .

Жалоба дворянина Александра Болсуйовскаго На 
дворянина Антонія Пашинскаго о томъ, что оіНь, 
вмѣстѣ съ родственника»Ѵи своими и съ нанятыми ко- 
Зіікамй изъ полка Каліяна, йаиалъ нбчько йа домъ 
Болсуновс'каЬо, изран'йлъ его жегіу и бр-dtćl й гіо- 
хитилъ разнкія Ш ци. 1793. Декйбря 9 ........................
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LXXXVI. Приказъ региментаря войскъ королевскихъ, Баль- 
цера Вильги, наказнымъ козацкимъ полковникамъ:
Кевличу и Мартыну, о томъ чтобы они непременно 
явились къ пятому марта на указанные имъ пункты.
1694. Февраля 2 5 ................................................................. 281.

ЬХХХѴІГ. Жалоба отъ имени дворянина Казимира Стецкаго 
на дворянина Степана Сущанскаго— Проскуру о 
томъ, что онъ не держитъ управляющего въ имѣ- 
ніи своемъ Мартиновичахъ, вслѣдствіе чего одинъ 
изъ крестіянъ переманилъ къ себѣ жену мельника 
изъ имѣпія Стецкаго, а потомъ напалъ вмѣстѣ съ 
козаками Палія на дворъ Стецкаго, ограбилъ его 
и произносилъ угрозы противъ дворянъ 1694. 
Февраля 25 ..............................................................................  28?.

ІіХХХѴ ІІІ Жалоба рядового жолнера, Ссвастіяна Яроцкаго, 
на управляющего Хойницкимъ имѣніемъ, дворянина 
Ивана Здитовицкаго, о томъ, что онъ, въ то 
время, когда хоругвь, въ которой служилъ Яроцкій, 
отправилась въ походъ противъ Палія, по ошибкѣ 
заключилъ Яроцкаго въ тюрму и продержалъ въ 
ней нѣсколько мѣсяцевъ. 1694. Іюня 4. . . . 285.

L X X X IX . Жалоба отъ имени дворянина Александра Неми- 
рича на козацкаго полковника, Василія Искрицкаго, 
и на наказного иолковника его полка, Кевлича, о 
томъ, что послѣдній ограбилъ села Немирича: Яро
вую и Радовле и истязалъ въ нихъ жителей.
Факты подтверждаются свидѣтельствомъ вознаго 
и присягою креетіянъ. 1694 Іюня 16.........................  288.

ХС. Жалоба дворянки ѲеоФилы Тышкевичевой на дво
рянина Ивана Харленскаго о томъ, что онъ, на
нявши козацкую сотнѵ изъ полка Палѣя, не дозво- 
лилъ ей хоронить мужа, выгналъ ес изъ ея имѣ- 
нія, Бышева, и нанесъ ей многія другія обиды.
1694. іюіія 2 2 ............................   292.

ХСІ. Жалоба отъ имени Овруцкоіі езѵитскои коллсгіи на
козацкаго полковника, Ярему Гладкаго, о томъ, что 
козаки полка его собрали отъ крестіянъ въ езуитски \ъ  
имѣніяхъ контрибуцію и причиняли въ нихъ кре-



хси.

ХСІІІ.

ХСІУ.

хсѵ.

ХСУІ.

ХСУП.

стіянамъ побои, а ихъ женамъ насилія. 1694.
Августа 2........................................................................... 295.

Жадоба управляющего Чернобыльскимъ имѣ- 
ніемъ, дворянина Григорія Полчевскаго, на козац
каго полковника, Ярему Гладкаго о томъ, что ко
заки его полка собрали конт^ибуцію съ крестіянъ 
Чернобыльской волости, крестіянъ били и крестія- 
нокъ насиловали. Факты эти подтверждаются при
сягою крестіянъ. 1694. Августа 20.......................  302.

Жалоба дворднииа Андрея Матіяшкенича на кіев* 
скаго мечника, Павла Трипольскаго, о томъ, что, 
съ его вѣдома, выкочены были изъ .села Матіяшке- 
вича—-Копищъ, въ село Трипольскаго— Клочки 
крестіяне: ІЦоисей, Мартынъ и Василь, которые 
потомъ съ козаками Палѣя нападали на Матіяшке- 
вича и родныхъ его, грабили ихъ и били. 1694. 
Августа 23.......................* ......................................  307.

Жалоба Фраицискаво монаха, Лаврентія Пекар- 
скаго, на козацкаго полковника Искру о томъ, >что 
козаки изъ его полка разорили совершенно кон
трибуциями крестіянина ІІекарскагр, Василія Коржа; 
послѣдній подтверждает!» это присягою. 1684. 
Августа 26.................................................................. 310.

Ждлоба Житомирскаго стольника, Ремигіяна Су
рина, на рег.иментаря, Бальцера Вильгу, о томъ, 
что онъ, отправляясь въ походъ .противъ Семена 
Палія, ограбилъ имѣніе Сурина—Гостомель. 1694. 
Сентября 27............................................................... 312.

Жалоба житомирскаго стольника, Реміяна Сурина, 
на региментаря, Бальцера Вильгу, о томъ, что онъ 
онустошилъ село Сурина—Обиходы, расцоложивъ 
въ немъ на постой цѣлую козацкую сотню изъ 
полка Яремы Гладкаго; жалоба подтверждается при
сягою крестіянъ. 1694. Сентября. 27. . . . 315.

Жалоба дворянки іѲеоФилы Тышкевичевой о томъ, 
что, цри нападеніи козаковъ Палія на ея имѣніе, 
мѣстечко Бышевъ, они сожгли всѣ документы,
хрэнивщіесл въ ед дцмѣ. .1694. Ноября 12. . . 317.
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Жалоба отъ имени дворянки Катерины Дрогоев- 
ской на козацкаго полковника, Ярему Гладкаго, о 
томъ, что онъ разорилъ ея имѣнія постоемъ и
контрибуціями. 1695. Іюня 13...................................

Жалоба дворянъ: Адама и Федора Недашковскихъ 
на езуитовъ овруцкихъ о томъ, что они захватили 
утварь, принадлежавшую Недагаковскимъ, и потомъ 
позволили крестіянамъ своимъ вмѣстѣ съ козаками 
Палія напасть на домъ Недашковскихъ, нанести имъ 
нобои и насильно отобрать волы, заграбленные у 
этихъ же крестіянъ Недашковскими. 1695. Сен
тября 15. ........................................

Письмо полковника Семена Палѣя къ начальни- 
камъ польскихъ хоругвей о томъ, чтобы они не 
выгоняли козаковъ съ назначенныхъ имъ квартиръ; 
въ случаѣ отказа, Палѣй угрожаетъ имъ войною.
1695. Декабря 18. і ..............................................

Объявленіе дворянина Якова Лемеша о томъ, 
что во время неудачнаго похода региментаря 
Вильги, на Палѣя, козаки нослѣдняго ограбили домъ 
Лемеша и истребили его документы. 1695. Де
кабря 29..........................................................................

Приказъ гетмана великаго короннаго, Станислава 
Яблоновскаго, наказному гетману, Самусю, чтобы 
онъ вывелъ изъ имѣній луцкаго епископа, Жабо- 
крицкаго, расположившихся въ нихъ козаковъ; что
бы впредъ запретилъ имъ занимать квартиры въ 
этихъ имѣніяхъ и чтобы приказалъ вознаградить всѣ, 
причиненные въ нихъ, убытки, 1696. Февраля 20.

Жалоба дворянъ кіевскаго воеводства на реги
ментаря, Бальцера Вильгу, о томъ, что онъ до- 
зволялъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, нахо
дящимся подъ его начальствомъ, польскимъ и ко- 
зацкимъ отрядамъ грабить безиаказно имѣнія дьо- 
рянъ кіевскаго воеводства. 1696. Марта 13.

Жалоба отъ имени козацкаго полковника, (Тимо
фея?) Ѳомы Кутыскаго-Барабаша, на паицырную 
хоругвь о томъ, что товарищи этой хоругви, вы-
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бивая изъ наэваченныхъ гетманомъ квартиръ цолкъ 
Барабаша, изрубили нѣсколько козаковъ, а нѣсколь- 
ко другихъ невзвѣстно куда дѣвали 1696. Марта 16.

СУ. Жалоба дворянъ кіевскаго воеводства на козац
каго полковника, (ТиыоФея?) Ѳому Кутыскаго—Ба
рабаша, о томъ, что онъ разоряетъ постоемъ и 
контрибуціями имѣнія дворянъ, не внимает'ъ гет- 
манскимъ приказамъ, посланныхъ къ себѣ съ 
этими приказами сажаетъ въ тюрыу; также о томъ, 
что онъ житомирскаго хорунжаго, Михаила Ста- 
вецкаго, требовавшаго удаленія козаковъ цзъ его 
имѣній, посадилъ подъ стражу, при чемъ объявилъ 
ему, что никакой власти надъ собою не при—
знаетъ. 1696. Іюня 23...............................................

CYI. Жалоба дворянина Збигнева-Александра Як-убов-
скаго на дворянъ Александра и Людвику Погой- 
скихъ о томъ, что ихъ крестіяне, вмѣстѣ съ ко- 
эаками Палѣя, нападали на домъ Якубовскаго, гра
били его имущество, истребляли документы, истя* 
зали его тещу и избили слугъ Якубовскаго, 
посланныхъ для отысканія бѣглыхъ его крестіянъ.
1696. Іюня 23.................................................................

СѴІІ. Жалоба отъ имени луцкаго епископа, Діонисія 
Жабокрицкаго, на козацкаго полковника, Тимофея 
Кутисскаго-Барабаша, о томъ, что онъ, разставивъ 
свой иолкъ въ имѣніяхъ, находящихся во владѣніи 
Жабокрицкаго, разорилъ эти имѣнія постоемъ и 
контрибуціями и отказался удовлетворить Жабо
крицкаго. 1696. Іюля 7...............................................

СѴІІІ. Жалоба отъ имени реФерендэрія короннаго,
Станислава-Антонія Щуки, на дворянку Катерину 
Дрогоевскую о томъ, что она, съ помощію Па- 
лѣевыхъ козаковъ, отняла у Щуки волости: Горно- 
стайпольскую, Бородянскую и Козаревицкую, на 
которыя заявила незаконныя притязанія. 1696.
Іюля 21. . . . .....................................................

СІХ. Приказъ, данный гетманомъ великимъ корон-
нымъ, Станиславомъ Яно^ъ Яблоновскимъ, Семену
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Палѣю и другимъ козацкимъ нолковникамъ о томъ, 
чтобы они не размѣщали козаковъ на квартирахъ 
и не собирали контрибуцій изъ нмѣнія овруцкаго 
старосты, Франциска Потоцкаго, мѣстечка Веледникъ.
1696. Ноября 15........................................................  349.

ОХ. Жалоба отъ имени князя Доминика Шупскаго на
* сотниковъ козацкаго полка Яремы: Лободу и Чепарня-

ку, о томъ, что Лобода ограбилъ дворъ Шуйского въ 
имѣніи Остроглядовичахъ, а Чепарняка беззаконно и 
насильно занялъ квартиры для своихъ козаковъ въ 
мѣстечкѣ Хойникахъ, при чемъ козаки его убили 
боярина Степана Петровскаго. 1697. Мая 2. . . 351.

СХІ. Жалоба отъ имени кназя Доминика Шѵйекаго
на Кипріяна Петровича, прикащика мозырскаго 
скарбника, Рейтана, о томъ, что Ііетровичъ, от
правляясь на смотръ ополчепія воеводства Кіевска- 
го вмѣстѣ со слугами Шуйского, похвалялся, 
что будетъ ловить козаковъ 11 алі я , вслѣдствіе 
чего козаки напали на слугъ Шуйскаго избили 
ихъ и ограбили, а потомъ самъ Петровичъ, за- 
хвативъ команду надъ этими слугами, билъ ихъ 
и обижалъ и впослѣдствіи наносилъ разныя оскорбле- 
нія Шуйскому. 1697. Іюня 23...................................  353.

СХІІ. • Жалоба житомирскаго стольника, судіи каптуро- 
ваго воеводства кіевскаго, Ремигіяна Сурина, на 
козацкаго полковника, Семена Палѣя, о томъ, что, 
когда Суринъ отправился въ мѣстечко Кухары для 
исполненія своей должности, то, на обратномъ пути, 
на него напалъ сотникъ полка Палѣя — Цвиль 
съ другими козаками; они Сурина и его слугъ 
избили и ограбили, держали нодъ арестомъ, быв- 
шіе съ нимъ документы разбросали и объявили, 
дабы впредъ «Ляхи» не ѣздили судить, потому, что 
въ этой мъстности долженъ имѣть силу сѵдъ ко- 
зацкій. 1697. Октября 3.............................................  356.

СХІІІ, Универсалъ гетмана великаго короннаго, Стани
слава Яблоновскаго, выданный полковнику Палѣю, 
о томъ, чтобы козаки его не занимали квартиръ
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внѣ назначеннаго имъ рейона и не притѣснялибы 
шляхетскихъ имѣній. 1698. Февраля 9 ........................  360,

Универсалъ гетмана великаго короннаго, Ста* 
нислпва Яблоновскаго, къ козакамъ, о томъ, чтобы 
они не притѣсняли шляхетскихъ имѣній. 1698. 
Октября 31.........................................................................  262.

Жалоба товарища панцырной хоругви, Ивана Ба- 
чинскаго, на Аѳанасія Скорича, наказнаго полков
ника козацкаго полка графа Юрія-Доминика Любо- 
мирскаго, о томъ, что Скоричъ съ коз^ками своими 
напалъ на квартиру Андрея Темрука, брата Бэ— 
чинскаго, убилъ его и ограбилъ его вещи. 1699. 
Февраля 26........................................................................  363.

Объявлеиіе войскаго овруцкаго, Степана—Алек— 
сандра Должкевича, о томъ, что по поводу козац
каго постоя въ селахъ: Вязовкѣ, Вересахъ и Хво- 
сепкѣ, находящихся , въ его арендномъ владѣніи, 
онъ не могъ пользоваться надлежащимъ доходомъ, 
потому что многіе крестіяне отошли изъ этихъ 
селъ въ Хвастовщину. 1699. Апрѣля 8. . . . 365.

Письмо Семена Пплѣя къ дворянамъ повѣта ов- 
руцкаго, о томъ, чтобы они не выгоняли изъ 
квартиръ расположившихся въ нихъ козаковъ, ибо 
въ противномъ случаѣ, Палѣй за нихъ обѣщаетъ 
вступиться. 1699. Апрѣла 12........................................  367.

Универсалъ гетмана великаго короннаго, Стани
слава Яблоновскаго, къ наказному гетману, Самусю, 
къ козацкимъ полковниками Палѣіо, Искрѣ, Аба
зину и Барабашу и ко всѣмъ козакамъ о 
томъ, что вслѣдствіе рѣшенія сеймоваго, ко- 
зачество уничтожено, козаки должны изъ пол- 
ковъ разойтись по домамъ, а, въ случаѣ ослу- 
шаиія, будутъ разогнаны силою, для чего и- о т 
правлено въ Украину польское войско. 1699 
Августа 20 ..............................................................................368.

Объявленіе дворянъ: Станислава Бялобржескаго 
и Александра Гурковскаго о томъ, что они не по
лучили надлежащего дохода изъ аренднаго вла-
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Своего, мѣстечка Иванкова, потому что коза
ки, послѣ убіенія Палѣемъ полковника Яремы Глад- 
каго вЪ 1696 году, взяли въ свою пользу дань 
отъ меда, оброки и другіе доходы; крестіяпо от
казались пояийоваться и отбывать истцамъ обяз?- 
тельныя повинности. 1699. Сентября 19. . 370.

Жалоба отъ имени тарногродскаго старосты,
Ѳедора Немирича, на нозацкихъ полковниковъ: Семе
на Палѣя и Захарія Искру о томъ, что они, рас
положивши на квартирахъ въ икѣніяхъ, Неми
рича козаковъ своихъ. въ продолженіи 16 лѣтъ 
стояли въ этихъ имѣніяхъ, окончательно ихъ разо
рили и крестіянъ изъ нихъ разогнали. 1699. 
Октября 3....................................................................372.

Сознаніе вознаго о томъ, что онъ осматривалъ 
тяжелшя раны, нанесенные дворянину Казимиру 
Яоилвковскому во время нападенія ня него, огра- 
бившихъ его, Паліевыхъ козаковъ, 1700. Іюля б. 374

Жалоба товарища панцырной роты, Ивана Ким- 
баровскаго, на дворянина КриштоФа Сечинскаго 
о томъ, что онъ, во время бытности Кимбаровска- 
го въ походѣ подъ Хвастовомъ, отиялъ у него 
насильно его село—Сторожи. 1700. Октября 20. 375.

Жалоба товарища панцырной хоругви, Ивана 
Любицкаго на Гржыбовскаго, губернатора города 
Лабунй, его слугъ, надворныхъ козаковъ, мѣщанъ 
и крестіянъ, о томъ, что, когда Либицкін возвра
щался вмѣстѣ съ своею хоругвью изъ похода подъ . 
Хвастовъ^ то крестіяне и мѣщане Лабунскіе изби
ли его безъ повода, а потомъ козаки, догнавъ его, 
посадили подъ арестъ; Гржыбовскій приказалъ так*же 
арестовать хорунжего, Чаплица, и не отпустялъ 
ихъ обоиіхъ до тѣхъ поръ, пока они не задобрили 
креСтіянина, раненнаго какими-то жолнерами. .1700. 
Октября 23...........................................................  377.

Жчлоба^отъ имени дворянки, Маріянны Ласковой, 
на полковника, Семена Палѣя, о томъ, что его 
племянникъ Чеенокъ съ коэаками напалъ на имѣ-



ніе Ласковой-^-мѣстечно Бцлиловку, разогналъ кре- 
стіянъ и, забравъ волы и селитру изъ завода, до- 
ставилъ къ Палѣю, въ Хвастовъ. 1700. Октября 25. 380.

СХХУ. Жалоба отъ имени волынскаго стольника, Адама 
Олизара-Волчкевича, на чесника подольскаго, Са
муила Шумлянскаго, о томъ, что онъ съ слугами 
и нанятыми ІІалѣевыми козаками, наналъ на имѣ- 
нія Олизара: Унинъ и Воробіи, занялъ ихъ, и за- 
хватилъ въ Унинѣ кассу Олизара, хранившуюся 
тамъ какъ въ мѣсіѣ болѣе безопасномъ и удален- 
номъ отъ Палѣя. 1700. Ноября 19..................................382.

СХХѴІ. Жалоба отъ имени дворянки Александры Голо
винской на дворянъ: Мартына и Михаила Микуль- 
скихъ, Филона и Михаила Вороничей, о томъ, что 
они, во время смутъ козацкихъ, забрали пушки и 
мортиры изъ имѣній Головинской, укрѣпили ими 
свой замокъ въ Сингурахъ и отказались возвратить 
ихъ Головинской. Потомъ Михаилъ Микульскій, 
набравъ отрядъ козаковъ, по порученію ІІалѣя, на- 
палъ съ ними на имѣніе Головинской, Шумскъ, 
избилъ ея зятя, Станислава Львовича, забралъ пче
лы и дань медовую, слѣдующую Головинской, и 
разогналъ ея крестіянъ. 1701. Февраля 22. . 384.

СХХѴИ. Жалоба, дворянина Константина Корженевскаго 
на жолнеровъ изъ разныхъ хоругвей о томъ, что 
они, возвращаясь изъ похода противъ Палѣя на 
Хвастовъ, напали на его имѣніе, Брусиловъ,. кре- 
стіянъ поранили, ограбили и скотъ ихъ угнали.
Факты эти подтверждаются свидѣтельствомъ вознаго 
и присягою крестіянъ. 1701. Февраля 26. . . 386.

СХХѴІІІ. Жалоба дворянъ: Іоанна и Александра Данило
вичей Братковскихъ на дворянина Николая Семе- 
ховскато о томъ, что онъ, владѣя частью села 
Свищева, (принадлежавшею ихъ отцу и подарен
ною послѣднимъ истцамъ), въ качествѣ залога за 
сумму 2000 злотыхъ, занятую имъ Дяніилу Брат- 
ковскому, разорилъ это имѣніе, не возвратилъ его 
истцамъ, не смотря на уплату слѣдовавшей ему
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суммы и старается причинить имъ разныя обиды
и убытки. 1701. Апрѣля 5......................................

Жалоба дворянина Николая Семеховскаго на 
венденскаго подчашія, Даніила Братковскаго, о томъ> 
что онъ, вопреки собственной записи, отиялъ, 
бывшее у Семеховскаго подъ залогомъ, имѣніе 
Свищевъ, не удовлетворивши его счетовъ, пере- 
уступилъ это имѣпіе сыновьямъ, а самъ отпра
вился къ Палѣю. 1701. Апрѣля б............................

Инструкция данная дворянами воеводства волын- 
скаго депутатамъ отправляемымъ на сеймъ. Въ ней, 
между прочими пунктами, поручается посламъ 
требовать, чтобы гетманъ коронный йзгналъ Палѣя 
изъ предѣловъ речи посполитой и привелъ-бы въ 
исполненіе, рѣшенное сеймомъ, уничтоженіе коза
ковъ. 1701. Апрѣля 18............................................

Жалоба дворянина Станислава Сачинскаго на дво
рянъ Кумановскихь, о томъ, что они его избили 
и ограбили, напавъ на дорогѣ; потомъ-же наняли 
козаковъ для того, чтобы убить Сачинскаго. 1701
Мая 9...... ......................................................................

Протестъ многихъ дворянъ воеводства кіевскаго 
противъ нѣсколькихъ пунктовъ, помѣщенныхъ въ 
инструкціи данной посламъ, отправляемымъ на 
сеймъ, особенно-же противъ предложения о предоста- 
вленіи дворянскаго достоинства козацкому полков
нику, Захаріи Искрѣ, который угнеталъ недавно 
еще дворянъ воеводства кіевскаго. 1701. Мая 27.

Жалоба отъ имени дворянки Мпріянны Ласковой 
на графа Юрія Любомирскаго о томъ, что его 
слуга, межирицкій войтъ, Григорій Коссовичъ, съ 
козаками какъ межирицкими такъ и нанятыми у 
Палѣя, отнялъ у Ласковой Бѣлиловское имѣніе, до
ставшееся ей по наслѣдству. 1701. Мая 30.

Жалоба епископа луцкаго, Діонисія Жабокрицка
го, на дворянина Ѳе°Д°ра Гулевича о томъ, что Гуле- 
вичъ разпространилъ на счетъ Жабокрицкаго клеве
ту о томъ, якобы онъ видѣлъ у Палѣя письмо Жабо-
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ярицкаго, подбтрѣканлцее Палѣя къ войнѣ противъ 
речи посполитой. 1701. Октября 5.

СХХХУ. йнсгрукція данная дворянами воеводства кіев- 
цдаго носламъ отправляемымъ на сеймъ. Посламъ 
поручаютъ: Стараться препятствовать войнѣ со
Шведами; примирить распри въ Литвѣ; треб жать 
неотступно, чтобы Палѣй былъ изгпанъ изъ воевод
ства ьіевскаго и козаки уничтожены; требовать 
ѵдовлетворенія за грабежи, причиненные жолнерами; 
требовать*, возстановленія порядка въ судопроиз- 
водствѣ, возвращенія суммы, похищенной бывшимъ 
епископомъ кіевскимъ, установления правильнаго 
курса монеты, раздачи наградъ разньшъ дворянамъ 
воеводства кіевскаго и т. п. 1701. Ноября 14.

СХХХУІ. . Приказъ короля Августа II козацкому полковни
ку, Семену Палѣю, чтобы онъ разпустилъ свой ко- 
зацкій полкъ и очистилъ отъ козаковъ воеводства 
Кіевское и Браславское и городъ Хвастовъ, согласно 
постановленію сейма, состоявшемуся въ 1699 году. 
1702. Гснваря 25..........................................................

СХХУХІІ. Письмо короля Августа II къ Семену Палѣю о 
томъ, что, по распоряженію сейма, козачество 
должно быть уничтожено; потому король оредла- 
гаетъ Палѣю очистить занимаемую имъ область и 
распустить козаковъ. 1702. Генваря 25.

СХХХѴІІІ. Жалоба старосты сенницкаго, Антона Чарнецка- 
го, на подкоморія новогродскаго, Константина 
Слюбичъ— Заленскаго, и на князя Плію Четвертин- 
скаго, о томъ, что они, съ помощью козаковъ 
Палѣя, завладѣли его селомъ, Сенницею, и его 
слугі ограбили и заключили въ тюрму. 1702; 
Мая 18...............................................................................

СХХХІХ, Жалоба старосты сенницкаго, Антона Чарнецкаго, 
на обознаго короннаго, Ивана Станислава Яблонов- 
скаго, о томъ, что онъ, выпросивъ себѣ вторичный 
дипломъ изъ королевской канцеляріи на староство 
Сенницкое, послалъ своего слугу, Петра Рошков- 
скаго, отнялъ оное у Чарнецкаго, Рошковскій, съ
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помощію полковника козацкаго Искры,, занялъ соло 
Сенницу, о»ладѣлъ иыуществомъ Чарнецкаго и его 
слугь .истязал, и посадилъ въ тюрму. 1702.
Мая 18......................................................................................

CX L. Постановлено сеймика воеводства Подольскаго, 
которымъ засѣданія сеймика откладываются и по
становляется, въ виду креснянскаго волненія, что
бы всѣ урядники сельскіе, подъ опасеиіемъ смерт
ной казни, преслѣдовали и сажали въ тюрму воѣхъ 
лицъ, которыхъ можно подозрѣвать въ сочувствіи
волненін . 1702 Іюня 8 ..................................................

СХІЛ. ' Инструкція данная сеймикомъ воеводства Подоль
скаго послу, отправляемому къ гетману великому 
коронному, въ .которой просятъ гетмана прислать 
помощь ■ противъ Левенцевъ и удержать оФицеровъ 
отъ беззаконнаго преслѣдованія мѣщанъ. 1702.
Іюня 8 ...........................................................................

С Х ІЛ І. Жалоба дворянъ: Михаила Дубискаго и Алексадра 
•Рудиицкаго на чесника подольскаго, Самуила Ш ум- 
лянскаго, о.томъ, что Шумлянскій раздражилъ из— 
вѣтами противъ нихъ Палѣя, вслѣдствіе чего они 
подверглись оскорбленіямъ и опасностямъ, когда 
ѣздили къ Палѣю въ качествѣ пословъ .отъ дворянъ
воеводства кіевскаго. 1702. Іюля 4 .........................

СХ ІЛ ІІ. ІІостановленіе сеймика воеводства Подольскаго.
На немъ рѣшено собраться всѣмъ дворянамъ на 

.поголовное ополченіе по повелѣнію королевскаго 
универсала; вступится за тѣхъ изъ дворянъ, кото
рые потерпѣли отъ крестьянскаго возстанія; огра
ничить право перехода вновь селящихся крестіянъ, 
до одного года, а право слободы до трехъ лѣтъ; 
ограничить право частнаго сбора пошлинъ съ то- 
варовъ; просить воеводу подольскаго объ устрой- 
ствѣ выборовъ зеыскихъ чиновниковъ; привести въ 
порядокъ земскія книги; просить короля о сохра— 
неніи городу Каменцу его привилегій и т. п.
1702. Іюля 6 ................................................................... .....

CXLIY# ИнСтрукція, данная дворянами брацлавскаго вое-
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водства поеламъ, отправленнымъ къ Палѣю; имъ 
поручено: утвердить дружелюбные отношенія къ 
Палѣю; обѣщать ему заступничество брацлавскаго 
воеводства на сеймѣ; требовать выдачи Федорина 
и Тригуба, напавшихъ на Илиыцы и изранившихъ 
тамошнего губернатора. 1702. ііюля 6. . . . .  433.

CXLV. Объявленіе сондецкаго старосты (Юрія Любо- 
мирскаго) о томъ, что онъ отсылаетъ въ Дубен- 
скую крѣпость козаковъ, взятыхъ въ плѣнъ и гра- 
бившихъ имѣнія Жолкевскаго. 1702. Іюля 10. 435.

СХІіѴІ. Постановленіе съѣзда дворянъ воеводства кіев- 
скаго, состоявшагося на урочищѣ, Степановкѣ. На 
немъ рѣшено: объявить королю черезъ пословъ, 
что воеводство кіевское готово, согласно сь прика 
зомъ короля, составить ополченіе. Выбраны началь- 
ники ополченія и опредѣлено преслѣдовать судеб- 
нымъ порядкомъ тѣ лица, которые не явятся. По
становлено жаловаться королю на старосту овруц— 
каго о томъ, что онъ желаетъ составить подъ 
своимъ начальствомъ отдѣльное ополченіе Рѣше- 
но предпринять искъ противъ подольскаго чесника, 
Шумлянскаго, о томъ, что онъ находится въ связи 
съ Палѣемъ и открываетъ ему результаты дворян- 
скихъ совѣщаній. 1702. Августа 20.............................  436.

CXLVII. Инструкція, данная поеламъ, отправляемымъ къ 
королю дворянами кіевскаго воеводства, Имъ пору
чено: извѣстить короля о томъ, что дворяне кіев- 
скаго воеводства ополчились по его приказанію; 
просить, дабы предпниняты были мѣры къ усмире
нно возстанія Самуся и Искры и къ изгнанію Па- 
лѣя изъ Хвастова; жаловаться на овруцкаго ста
росту о томъ, что онъ собираетъ отдѣльное 
ополченіё и разъединяетъ силы воеводства. 1702. 
Августа 20........................................................................  441.

СХЬѴІІІ. Инструкція данная поеламъ, отправляемымъ дво
рянами кіевскаго воеводства къ великому коронно
му гетману. Имъ поручено: просить гетмана о томъ, 
чтобы онъ изгналъ Цалѣя изъ Хвастова, чтобы
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усмирилъ возстаніе Искры и Самуся, чтобы раз- 
мѣстилъ часть войска въ староствахъ кіевскаго 
воеводства и чтобы вознаградилъ обиды, нанесен— 
ныя разными хоругвями дворянамъ этого воеводства. 
1702. Августа 20......................... ..................................

Уннверсалъ кастеляна волынскаго, Франциска 
Ледуховскаго, къ дворянамъ волынскаго воеводства, 
объявляющій о возстаніи Самуся и созывающій 
дворянское ополченіе. 1702. Августа 30.

Письмо наказнаго гетмана, Самуся Ивановича, къ 
козацкимъ старшинамъ, находившимся около Днѣ- 
стра: Палладію, Валазону и Рынгашу, о томъ, что 
Самусь исполнилъ присягу на вѣрность Петру I 
и подчинился гетману Мазепѣ, что онъ осаждаетъ 
Бѣлую Церковь и намѣренъ изгнать всю шляхту 
изъ Украины. Онъ проситъ ихъ собрать побольше 
войска и спѣшить къ нему на помощь. 1702. 
Сентября 7.

Письмо полковника Семена Палѣя къ ротмистру 
Палладію, о томъ, чтобы онъ спѣшилъ соединиться 
съ Палѣемъ, котораго жители придиѣстрянскіе при
знали своимъ покровиіелемъ. 1702. Сентября 7. (?)

Уннверсалъ подкоморія подольскаго, Ивана—Мар
тына Богуша, къ дворянамъ воеводства Подоль
скаго, созывающій ихъ на поголовное ополченіе 
противъ возставшихъ крестіянъ и козаковъ, иетре- 
бляющихъ шляхту въ воеводствѣ Подольскомъ. 
1702. Сентября 9. .

Жалоба луцкаго гродскаго писаря, Лаврентія 
Пепловскаго, на ѵправляющаго мѣстсчкомъ Зипко- 
вомъ, дворянина Франциска Бережанскэго, о томъ, 
что зинковскіе крестіяне напали на селоѵ Пеплов
скаго, Маліевцы, и, называясь козаками Палія и 
Самуся, произносили угрозы, требовали коптри- 
буціи и оскорбили управляющаго, дворянина Ми- 
хайла Ходоровскаго. 1702. Сентября 13. . . .

Объявленіе житомирекаго стольника, Реміяна 
Сурина, о томъ, что онъ, по гіричинѣ козацкаго
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возстанія, немогъ отправиться въ назначенный срокъ, 
въ Топорискую волость, для принятія, бѣжавшихъ 
туда, своихъ крестіянъ. 1702. Сентября 14. . . 454.

Тяжба между мѣщанами Каменецкими за подозрѣ- 
ніе одного изъ нихъ въ сочувствие козацкому дви- 
женію. 1702. Сентября 1 6 - 2 1 .................................. 465.

Инструкція, данная дворянами воеводства По- 
дольскаго гіосламъ, отправляемымъ къ гетману поль- 
ному коронному. Дворяне просятъ помощи противъ 
козаковъ и возставшихъ крестіянъ, просятъ от
пустить жалованіе камеиецкому гарнизону и его 
коменданту и снестись съ господарем^ Молдав— 
скимъ и гетманомъ Мазеиою, дабы они запретили 
своимъ подчииеннымъ переходить въ ряды возстав
шихъ козаковъ. 1702. Сентября 20. : . . . 457,

Универсалъ волынскаго кастеляна, Франциска 
Ледуховскаго, созывающій дворянъ волынскаго вое
водства на поголовное ополченіе противъ козаковъ.
1702. Сентября 22 . . .     460.

Универсалъ волынскаго кастеляна, Франциска 
Ледуховскаго, созывающей дворянъ волынскаго вое
водства на поголовное ополченіе противъ козаковъ 
и угрожающіи военнымъ судомъ тѣмъ, которые 
не явятся, 1702. Октября 3 ..............................................461.

Универсалъ волынскаго кастеляна, Франциска 
Ледуховскаго къ дворянамъ волынскаго воеводства, 
приглашающие ихъ собраться на сеймикъ для 
принятія мѣръ противъ козацкаго возстанія. 1702. 
Октября 8. .   463.

Рѣшеніе военнаго суда воеводства волынскаго по 
дѣлу подчашія венденскаго, Даніила Братковскаго, 
обвиненнаго въ участіи въ козацкомъ возстаніи.
Судъ одкладываетъ окончательное рѣшеніе дѣла и 
дозволяетъ обвиненному представить въ свое оправ- 
даніе свидетелей, а также приказываетъ арестовать 
войта межирицкаго, Григорія Коссовича, объ участіи 
котораго въ дѣлѣ возстанія найдены указ^нія. 1702. 
Октября 1.7. . . .  ' .....................................................  464,
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Объявленіб о1»ъ каСт&лййа1 и начальника по- 
головиаго ополЧенія воеводства волынскаго, Фран
циска ЛедуховсКаго, о томъ, что онъ учреждаетъ 
въ лагерѣ военный судъ • и что члены этого суда 
исполнили уже закойнуф присягу. 1702. Октября 18.

Универсалъ волыйскаго кастеляна, Франциска 
Ледуховсгіаго, къ дворянамъ волынскаго воеводства, 
извѣщающій йхъ о срокѣ, назначенномъ для сейми
ка. 1702. Ноября 2.......................................................

Универсалъ подстолія земскаго и писаря грод- 
скаго ЛетичевскагО) іо с и ф э  Домбровскаго къ дворя
намъ воейодства Подольскаго, созывающій ихъ на 
поголовное ополченіе противъ возставшихъ кре- 
стіянъ. 1702. Ноября 11.......................- . . .

Духовное завѣщаніе, составленное передъ казнью 
дворяниномъ Даніиломъ Братковскимъ. Онъ распре- 
дѣляетъ между дѣтьми свое имущество, предписы
вая имъ быть вѣрными Православной вѣрѣ, про~ 
щается съ семействомъ и друзьями, поручаегъ сыну: 
вознаградить обиду, которую завѣщатель нѣкогда 
нанесъ какому-то крестьянину, раздать деньги 
въ разныя церкви, давать милостыню, устроить 
поминальные обѣды для нищихъ и т. п. 1702. 
Ноября 13. / ....................... .......................................

Постановленіе сеймика воеводсГва Волынскаго, 
по которому опредѣлено; собрать противъ козаковъ 
ополченіе изъ всего воеводства, по одному сол
дату (шляхтичу или иностранцу) изъ кзждыхъ 30 
дымовъ; устроить сборъ податей, предоставить 
волынскому кастеляну право созывать поголовное 
ополченіе дворянъ и предать военному суду Да- 
нійла Братковскаго; отправить пословъ для испро
шен! я помощи противъ козаковъ къ гетманамъ и къ 
воеводствамъ: Русскому, Белзскому и Люблинскому 
и къ землѣ Холмской. 1702. Ноября 20. . . .

Постановленія конФедераціи дворянъ Летичевекаго 
уѣзда содержащія выборы чиновниковъ и мѣры
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предпринятая для подавлеыія крестіянскаго воз-
станія. 1702. Ноября 20...............................................

Жалоба дворянъ: Мошковскихъ, Бовсуновскихъ, 
Васьковскихъ, Пашинскихъ и другихъ на овруц- 
каго старосту, Франциска Потоцкаго, и на ловчего 
брацлсвскаго, Бенедикта Жабокрицкаго, о томъ, 
что, когда истцы отправились въ ополченіе воевод
ства кіевскаго, то Потоцкій и Жабокрицкій напали 
съ вооруженными людьми на ихъ жилища, род- 
ственниковъ ихъ изранили и имущество пограбили.
1702. Ноября 21..............................................................

Рѣшеніе военнаго суда, установленная въ вое
водствъ волынскомъ, по дѣлу дворянина Братков- 
скаго, обвиненная въ участіи въ козацкомъ воз- 
етаніи. Судъ военный опредѣляетъ подвергнуть 
Братковскаго пыткѣ, для полученія отъ него болѣе 
подробныхъ показаній. 1702. Ноября 22. . .

Универсалъ коронная подкоморія, графа Юрія- 
Доминика Любомирскаго, къ дворянамъ волынскаго 
воеводства. Любомирскій объявляетъ, что онъ готовъ 
содѣйствовать дворянамъ' въ усмиреніи козаковъ 
и приглашаетъ ихъ собратся въ лагерь подъ По- 
лонное. 1702. Ноября 22. . . . . . . . .

Рѣшеніе военнаго суда, по которому приговари
ваются къ пыткѣ крестіане изъ мѣстечка Деревичъ, 
обвиненные въ намѣреніи принять участіе въ ко
зацкомъ возетаніи. 1702. Ноября 22........................

Иозовъ, требующій въ военный судъ воеводства 
волынскаго дворянъ: Григорія Дидковскаго п Ивана 
Езерскаго, вслѣдствіе жалобы на нихъ купцовъ изъ 
мѣстечка Полоннаго, евреевъ: Марка Іовелевича и 
Мошка Шлбмовича о томъ, что когда евреи эти 
бѣжали во время козацкаго возстанія, то они наня
ли Дидковскаго и Езерскаго, бывшихъ тогда въ 
ополченіи волынскаго воеводства, проводить ихъ 
обозъ; но Дидковскій и Езерскій завели ихъ на 
ложный путь, въ лѣсъ, и тамъ ограбили. 1702. 
Ноября 24........................................
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CLXXII. Приговоръ военнаго суда, по которому назна
чается смертная казнь съ четвертованіемъ кре
стьянину Ивану изъ мѣстечка Деревичъ за то, что 
онъ похвалялся истреблять Ляховъ и Евреевъ, а 
потомъ ложно об вин и лъ другихъ крестіянъ въ
этомъ намѣреніи. 1702. Ноября 25.............................

СЬХХІІІ. Приговоръ стертной казни на дворянина Даніила 
Братковскаго за участіе въ козацкомъ возстаніи, 
изданный военнымъ судомъ , учрежденнымъ въ 
воеводствѣ волынскомъ. 1702. Ноября 25. 

CLXXIV. Письмо отъ русскаго посланника въ Варшавѣ къ 
гетману Мазепѣ, о томъ, что шведскіе агенты раз- 
пускаютъ слухъ, якобы возстаніе Самуся произошло 
свѣдома Петра I и при содѣйствіи Мазепы. Онъ 
просптъ Мазепу опровергнуть непременно эти слу
хи, войти для этого въ сношепіе съ польскими 
властями и не пропускать своихъ козаковъ къ € а -
мусю. 1702. Въ концѣ ноября.............................

CLXXV. Протестъ нѣкоторыхъ дворянъ воеводства кіев- 
скаго противъ подчашія житомирскаго, Казимира 
Стецкаго, и чесника житомирскаго, Александра Кне- 
гининскаго, о томъ, что они, присвоивъ своей 
партіи имя воеводствя кіевскаго, отдѣлились отъ 
начальника ополченія этого воеводства, старосты 
овруцкаго, Франциска Потоцкаго, неумѣпіемъ вести 
военныя дѣйствія и угнетеніемъ крестіянъ усилили 
козацкое возстаніе и были причиною гибели мно- 
гихъ дворянъ и пораженія кварцянаго войска .
1702. Декабря 2. ....................................

CLXXVL Универсалъ гетмана польнаго короинаго, графа 
Адама-Николая Сенявскаго, къ военнымъ началь- 
никамъ о томъ, чтобы они, вмѣстѣ со своими 
командами, являлись въ лагерь, такъ^какъ Сеняв- 
скій иамѣренъ двинуться въ походъ на козаковъ.
1702. Декабря 4. ........................................

СІіХХУІІ. Позовъ отъ имени публичнаю обвинителя 
военнаго суда воеводства волынскаго , Андрея 
Клодницкаго, и епископа уніятскаго, луцкаго и
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острожскаго, Діописія Жабокрицкаго, по которому 
требуется отъ управляющего Клевлнскимъ имѣ- 
ніемъ, дворянина Станислава Тарчевскаго, чтобы 
онъ выдалъ въ военный судъ, проживай щаго въ 
Клевани, православнаго священника Іоанна, отлу- 
ченнаго отъ церкви Жабокрицкимъ за неповино
вение его власти и обвипяемаго въ томъ, что онъ, 
состоя въ связи съ Палѣемъ и Самусемъ, явился 
на Волынь съ тою цѣлію, чтобы побуждать народъ 
къ возстанію. 1702. Декабря 5. . . . . .  501.

ОЬХХѴІІІ. Жалоба обознаго воеводства подольскаго, Стани
слава Шидловскаго, и другихъ дворянъ, на управ
ляющего Китайгородскимъ имѣніемъ, дворянина 
Ивана Овсяницкаго, и па крестіянъ села НеФедо- 
вецъ, о томъ, что, когда Шндловскій прибылъ съ 
другими дворянами въ НеФедовцы, и остановился 
ночевать, крестіяне разбѣжались, взволновали окре- 
стпыя села, ночью напали на дворянъ, обратили 
ихъ въ бѣгство и ограбили ихъ вещи, Овсяницкій-же 
отказался наказать ихъ за это. 1702. Декабря 9. 503.

J  СііХХІХ. Жалоба обознаго воеводства Подольскаго, Ста -
нислава Шидловскаго, и другихъ дворянъ на упра- 
вляющаго мѣстечкомъ Сокольцемъ, дворянина Анто
на Высокинскаго, о томъ, что, когда истцы ноче
вали въ селѣ НсФедовцахъ, Высокинскій увѣдомилъ 
о ихъ пріѣздѣ крестіянъ села Сокульца, поЬудилъ 
ихъ такимъ образомъ къ нападенію на истцевъ и 
къ разграбленію ихъ имущества. 1702. Декабря 9. 504.

/  CLXXX. Жалоба дворянина Ивана Овсяницкаго, управляю
щ а я  имѣпіемъ Китайгородскимъ, на дворянъ: Ста
нислава Шидловскаго,-Антонія Гораздовскаго и дру
гихъ, о томъ, что они, припявъ на себя должность 
обозныхъ воеводства подольскаго, небрежно ее ис
полняли и, остановившись ночевать въ селѣ НеФе- 
довцахъ, гіринадлежащемъ къ Китайгородскому имѣ- 
нію, расположились столь беспечно, что дали в оз
можность козакамъ напасть на нихъ врасплохъ,



а потомъ они- же обвинили въ нападеніи невинныхъ 
. крестіанъ НеФедовскихъ. 1702. Декабря 9. 

CLXXXI. Объявленіе отъ имени стольника мозырскаго, 
Александра Немирича, о томъ, что, во время раз
грома шляхтичей воеводства кіевскаго и войска 
польскаго козаками и крестьянами въ лагерѣ подъ 
Бѳрдичевомъ, разграблены были разныя вѣщи и 
бумаги Немирича и, въ томъ числѣ, пропала при- 
вилегія королевская, на основаніи которой Неми- 
ричъ владѣлъ бывшимъ монастырскимъ селомъ—Жа-
ревицами. 1702. Декабря 12..........................................

СЬХХХІТ. Жалоба капитана Фридриха ЛевенФатера на дво
рянина Сигизмунда Шукшту о томъ, что Шукшта 
старался поймать и убить ЛевенФатера въ то вре
мя, когда послѣдній бѣжалъ, по примѣру другихъ 
дворянъ, изъ кіевскаго воеводства въ волынское, 
вслѣдствіе козацкаго движенія. 1702. Декабря 16. 

> Сі іХХХШ- Жалоба дворянина Станислава Сузкаго на мѣ- 
щанъ города Дунаевецъ, о томъ, что они, принявъ 
участіе въ козацкомъ возстаніи, напали на Сузкаго, 
ограбили его, избили, похвалялись его утопить, 
обезглавить или отвести къ своему полковику и, 
наконецъ, обнаживъ его, привязали къ дереву въ 
лѣсу и въ такомъ положеніи оставили. 1703.
Генваря 2.....................................................................

СЬХХХІѴ. Постановленіе сеймика воеводства волынскаго: 
объ устройствѣ милиціи и денежнаго сбора, назна- 
ченныхъ для отраженія козаковъ, о сборѣ податей 
для уплаты войску, объ учрежденіи почты до окон- 
чанія войны, объ отдачѣ подъ судъ Григорія Ко- 
совича, войта Межирицкаго, и какого-то острож- 
скаго мѣщанина за сношенія ихъ съ Палѣемъ и
т. п. 1703. Генваря 8 .....................................................

СЬХХХѴ. Письмо писанное изъ Львова неизвѣстнымъ лицемъ, 
содержащее извѣстіе о вторженіи козаковъ въ Гіо-
долію. 1703. Генваря 10...............................................

\f СЬХХХѴІ. Письмо козацкаго полковника, Шпака, къ коммен- 
данту каменецкому, Кошкелю, извѣщающее о томъ,
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что Шпакъ пришелъ въ подольское воеводство по 
приказаыію короля, и что, вслѣдствіе необходимости 
заступаться за крестіянъ, у него случаются стол- 
кновенія со шляхтичами. 1703. Генваря 12. . .

Сі іХХХѴІІ. Жалоба отъ имени теребовельскаго мечника, 
Михаила Буржинскаго, на шляхту Барскую, крестіянъ 
изъ села Горбашева и мѣщанъ Летичевскихъ о томъ, 
что они, принимая участіе въ возстаніи, напали 
на село Буржинскаго—Марковцы, ограбили совер
шенно и сожгли оное, крестьянъ забрали въ плѣнъ, 
найденные-же документы уничтожили. 1703. Ген
варя 18...............................................................................

СІіХХХѴІІІ. Уннверсалъ виленскаго кастеляна, князя Яну- 
ша-Антонія Вишневецкаго, къ жителямъ принадле- 
жащихъ ему имѣній о томъ, чтобы они выдали по 
100 злотыхъ съ села на содержаніе лиговскаго 
войска, пришедшаго отражать козаковъ. 1703.
Генваря 23 ........................................................................

CLXXXIX. Жалоба дворянина Войтеха Заленскаго на боя* 
рина Мацеевскаго о томъ, что онъ подстрекалъ къ 
возстанію крестьян*!», и потомъ, когда Заленскій 
.приказалъ его задер;кать, бѣжалъ, оставивши свою
лошадь. 1703. Генваря 29.........................................

СХС. ' Жалоба овруцкаго городничего, Ивана Вагуры, 
на крестіянина Грыцька Молчана о томъ, что Мол- 
чанъ участвовалъ вт нрежнихъ козацкихъ возста- 
ніяхъ; въ послѣднее же время приказалъ своей 
женѣ зажечь дворы въ имѣніи Вигуры, селѣ Ту- 
шебинѣ, и изувѣчилъ топоромъ одного изъ его 
крестьянъ: Факты эти подтверждаются свидѣтель-
г.твомъ вознаго. 1703. Генваря 31..............................

СХСІ. Объявленіе венденскаго стольника, КриштоФа 
Сечинскаго, о томъ, что оиъ не можетъ плот ить изъ 
села своего, Лопавшь, прежнего количества иодати, 
потому что часть крестьянъ его выселилась въ По- 
долію, часть пристала къ козацкому возстаиію, а 
имущество остальныхъ истреблено пожаромъ. 1703. 
Генваря 31.........................................................................
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СХСІІІ.

СХСІѴ.

СХСУ.

СХСУІ.

СХСѴІІ.

Универсалъ региментвря воеводства подольскаго, 
Михаила Гумецкаго, о томъ, что онъ поручает-ъ 
усмнреніе козацкаго и крестьянскаго возстаыія страж
нику подольскому, Станиславу Шидловскоыу. 1703. 
Февраля 7.............................- .......................... • . .

Жалоба ротмистра летичевскаго, повѣта, Стани
слава Кавецкаго, на дворянина Высокинскаго о томъ, 
что онъ оказывалъ покровительство крестіянамъ, 
првнимавшимъ участіе въ возстаніи, и, заступаясь 
за нихѣ, наносилъ обиды Кавецкому. 1703. Февраля 7.

Объявленіе писаря посполитаго рушенія кіевска- 
го воеводства, Михаила Федкевича, о томъ, что, 
послѣ Бердичевской битвы съ козаками, въ которой 
онъ едва не погибъ, козаки захватили въ шляхет- 
сЬомъ обозѣ всѣ документы Федкевича и уничто
жали ихъ. 1703. Февраля 9 ..........................................

Показанія отобранный на допросѣ отъ крестія- 
нина Олексы Пѣцоваго и еврея Шлемы Ирхимоввча 
о подробностяхъ крестіянскаго возстанія. 1703. 
Февраля 9 .................................................................

Инструкція, данная дворянами подольскаго вое
водства послу, отправляемому ими къ великому ко
ронному гетману. Послу поручено: благодарить 
гетмана за помощь, оказанную при усмиреніи воз- 
станія; просить, дабы не всѣ войска были выведены 
изъ Подоліи и чтобы 2 хоругви были оставлены 
до окончательнаго успокоенія края; донести, что 
дворяне преслѣдуютъ остатки возстанія, но что 
возставшіе бѣгутъ въ Молдавію и тамъ иаходятъ 
пріютъ, потому поручено просить гетмана дабы 
онъ требовалъ ихъ выдачи. 1703. Февраля 10. .

Жалоба дворянина Мартына Крузера на дворя
нина Ивана Сускаго о томъ, что онъ несправедли
во обвинилъ въ участіи въ козацкомъ ёозстаніи мѣ- 
щанъ мѣстечка Дуйаевецъ и навелъ на нихъ обыскъ. 
Притомъ Крузеръ дОставилъ въ тюрму крестьяни
на Лееька, участвовавшаго въ возстаніи и пойман-
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наго дунаевскими мѣщанами вмѣстѣ съ похшцен- 
ными имъ лошадьми. 1703. Февраля 1,2. . . .

Жалоба дворянина Мартына Крузера на реги- 
ментаря воеводства подольскаго, Михаила Гумецка- 
го, о томъ, что Гумецкій ложно обвинилъ мѣщанъ 
мѣстечка Дунаевецъ въ участіи въ козацкомъ воз— 
станіи, между тѣмъ какъ они противудѣиствовали 
возстанію и обличили въ участіи въ ономъ жи
телей селъ: Борсуковецъ и Бучаи. 1703. Февраля 16.

Протестъ дворянъ воеводства кіевскаго противъ 
овруцкаго старосты, Франциска Потоцкаго, и бра- 
цлавскаго ловчего, Бенедикта Жабокрицкаго, о томъ, 
что они, не только не присоединились къ ополче- 
нію кіевскаго воеводства, но, напротивъ того, упо
требляли всѣ усилія къ тому, чтобы отдѣлить отъ 
воеводства дворянъ овруцкаго повѣта. Они устро
или беззаконныя совѣщанія, суды, выборы, издава
ли незаконные универсалы, въ походѣ противъ ко
заковъ не участвовали, грабили жилища дворянъ, 
отправившихся въ походъ и, наконецъ, исполнен- 
нымъ клеветы протестомъ обвинили всѣхъ дворянъ 
воеводства кіевскаго въ причиненіи обществен- 
ныхъ бѣдствій. 1703. Февраля 17..............................

Письмо гетмана великаго короннаго, Любомир
скаго, къ господарю Молдавскому съ предложеніемъ 
выдавать по требованію подольской шляхты мол- 
давскихъ подданныхъ, принимавшихъ участіе въ 
возстаніи и потомъ бѣжавшихъ за Днѣстръ. 1703. 
Февраля 1 8 . .................................................... • • .

Жалоба управляющаго городомъ Плоскировомъ, 
дворянина Адама Белевскаго, на дворянъ: Ивана 
Саковича, Антонія Дубискаго, Петра Гриву и дру- 
гихъ, о томъ, что они, нослѣ побѣды одержанной 
надъ козакамн, разрушили винокурню и заграбили 
бывшіе въ ней—утварь и скотъ. 1703. Февраля 27,

Постановленіе сеймика воеводства кіевскаго, со
бравшегося по причинѣ козацкаго возстанія въ Вла- 
димірѣ волынскомъ. На немъ выбраны коммисары
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для заключешя мира со Шведами и послы къ при
масу и къ гетману великому коронному, съ прось
бою прислать въ воеводство кіевское отрядъ вой
ска на помощь противъ козаковъ. 1703. Февраля 28.

Объявленіе дворянина Антонія Высокинскаго о 
томъ, что онъ убилъ бывиіаго сотника возставшихъ 
крестьянъ, Яцка, раззорившаго многія шляхетскія 
имѣнія. Онъ представляетъ въ судъ трупъ и ору- 
жіс убитаго, 1703. Февраля 28. . ■........................

Инструкція, данная дворянами воеводства подоль— 
скаго посламъ, отправляемымъ отъ имени подоль- 
скаго воеводства къ Молдавскому госиодарю. Послы 
должны требовать отъ господаря: выдачи крестьянъ, 
бѣжавшихъ въ Молдавію послѣ усмиреніл возстанія, 
наказанія молдавскихъ подданных!», прииимавшихъ 
участіе въ возсганіи, выдачи скота, захваченнаго 
Молдаванами изъ пограничныхъ подольскихъ селъ 
и приказа молдавскимъ начальникамъ удовлетворять 
жалобы дворянъ подольскихъ 1703. Марта 12.

Жалоба отъ имени дворянъ: Степана и Терес- 
сіи Кросовскихъ, на мпогихъ дворянъ, сосѣдей ихъ, 
о томъ, что нослѣдніе, иользуясь отсутствісмъ 
Кросовскихъ, случившимся по поводу козацкаго 
возстапія, переодѣвшись козаками, напали на ихъ 
имѣніе, Вереміевцы, и совершенно оное ограбили. 
1703, Марта 17..................................................................

Универсалъ гетмана польнаго короннаго, Адама 
Николая Сипявскаго, къ жителямъ воеводствъ: По- 
дольскаго Брацлавскаго и Волынскаго и къ началь
никамъ, расноложенныхъ въ этихъ воеводствахъ, 
войскъ, о томъ, что крестіянскос возстаніе усми
рено; гетманъ приглашаетъ жителей спокойно воз
вращаться домой, а начальникамъ войскъ приказы- 
ваетъ прекратить безпорядки, производимые нодъ 
ирсдлогомъ усмирснія крестіянъ. 1703. Марта 18.

Выдача на поруки дворянину Станиславу-Николаю 
Высокинскому, крестіянъ: Ивана изъ села Ольхов-

553.

557.

558.

562,



ССІХ.

ссх .

ССХІ.

ССХІІ.

ца и Леська изъ села Жваньчика, обвиненныхъ 
въ участіи въ возстаніи. 1703. Марта 20. . . .

Отвѣтъ Молдавскаго господаря шляхтѣ воеводства 
иодольскаго. Онъ объявялеть, что не выдасть кре- 
стіянъ, бѣжавшихъ въ Молдавію, пока не будутъ 
ему выданы Молдаване, поселившіеся въ Подоліи и 
Украииѣ и поступившіе въ польское войско. У ро- 
женцевъ-же Молдавскихъ, участвовавшихъ въ воз- 
станіи, обѣщаетъ судить самъ, если подольскіе 
дворяне н р е д с т а в я т ъ  доказательства ихъ виновности. 
Пограничные мвлкіе споры обѣщаетъ разслѣдовать
и удовлетворить. 1703. Марта 26.............................

Постаповленіе сеймика воеводства Подольскаго о 
томъ, чтобы, въ предъупрежденіе возстаній кре- 
стьяискихъ , сократить срокъ слободъ и уси
лить повинности крестьянъ, чтобы конфисковать 
скотъ крестьянъ, участвовавшихъ въ возста- 
ніи, и требовать у господаря молдавскаго казни 

'тѣхъ, которые бѣжали въ его владѣнія. Далѣе дѣ- 
лаются распоряженія о земскихъ сборахъ и, т. п.
1.703. Марта 27. ...........................................................

Ііриговоръ гродскаго кременецкаго суда по дѣлу 
дворянина Ивана Опацкаго, обвиненнаго дворяни- 
номъ Михаиломъ Боровскимъ въ возмущеніи кре- 
стіянъ и въ сношеніяхъ съ Самусемъ и Палѣемъ. 
Судъ дозволяетъ Опацкому очиститься отъ обвине- 
нія посредствомъ присяги, но приговариваетъ его 
къ денежному штрафу и къ тюремному заключенію 
за неосторожныя слова, сказанный имъ во время
козацкаго возстанія. 1703. Апрѣля 28.......................

Жалоба дворянина Станислава Шидловскаго на 
старосту ковельскаго, Морштына, о томъ, что по- 
слѣдній держитъ въ своемъ имѣніи, Могилевѣ, упра
вляющаго, покровительствующего крестьянскому
возстанію. 1703. Мая 7.............................

Жалоба отъ имени дворянина Станислава Ши
дловскаго на жителей мѣстечка Копайгрода о томъ, 
что они, во время крестьянскаго возстанія, отка-
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эались выдать, бѣиеаюшаго къ йимъ, вора й огра- 
f били село Шидловскаго—'Берлинцы, 1703. Мая 7. 676.

\ J  ССХІІІ. Жалоба отъ имени луцкаго городничего, Реми- 
гіяна Радошевскаго, на Кузмййскаго осадцу, Кри— 
штоФа Керекешу, о томъ, что >онъ ворвался насиль
но въ Константвновскій замокъ и освободилъ, 
закл'Юченнаго въ немъ въ тюрмѣ, войта Кузмин- 
G K a ro ., обвиненыаго въ участіи въ возсТаніи и 
хранившего у себя списки крестьянъ, участвовав- 
шихъ въ заговорѣ. 1703, Мая 9 .................................  677.

ССХІУ. Жалоба дворянина Ивана Радоманскаго на дво
рянина Станислава Улескаго, о томъ, что Улескій 
напалъ на Jtfoporfc на крестьянъ, бѣжавшихъ отъ 
козаковъ изъ Летйчевокаго староства въ крѣпость 
Межибожъ, разогналъ ихъ и ограбилъ. 1703.
Мая 19..................................................................................  578.

V  ССХѴ. Счетъ убытковъ, понесенныхъ дворяниномъ Йва-
номъ Сигизмундомъ Шепингомъ при нападеніи ко
заковъ на его дворъ и село— Ярмолинцы, а также 
во время стычки съ козаками подъ СавинЦами.
1703. Іюня 21.    579.

"V' ССХѴІ. Приговоръ гродскаго летичевскаго суда, осуж-
даюіЦій на смертную казнь и на безчестіе крге- 
стьЯнЪ села Михаловецъ, по жалобѣ на нихъ дво
рянина Александра Контскаго о томъ, что они, . 
участвуя въ койацкомъ возстаній, ограбили село 
Контскаго—Филиловцы и многихъ крестіянъ его по
будили присоединиться къ козакамъ. 1703. Іюня 27. 585.

ССХѴІІ. ПостановДеніе съѣзда дворянъ воеводства кіев- 
скаго, состоявшагося гіодъ Лугинами: дворяне вы- 
бираібТъ начальниковъ ополченія, также пословъ 
на сейМъ и отдѣльно къ королю, гетманамъ и т. д., 
между прочимъ къ Палѣю— съ просьбою, дабы 
онъ доЗйолилъ дйорянамъ вое&одства кіевскаго воз
вратиться въ свои имѣнія и собираться на съѣзды. 
’Постановлйютъ также требовать удовлетвореиія отъ 
старосты Овруцкаго, Потоцкаго, за разрывъ един
ства вбёводсТва и за обиды причиненные «имъ тѣмъ



дворянамъ, которые отправилась въ ополченіе.
1703. Ію ля4...................................................................... 588.

ССХѴІІІ. Письмо, писанное изъ Львова неизвѣстнымъ ли- 
цемъ, содержащее разыыя текущія новости, между 
□рочимъ извѣстія о поспѣшномъ укрѣпленіи Па- 
лѣемъ Бѣлой Церкви. 1703. Августа 1 .......................  595.

ССХІХ. Жалоба межыбожскаго комменданта, капитана 
Ивана Кулаковскаго на подчашія житоыирскаго, 
Александра Контскаго, о томъ, что онъ дозволидъ 
своимъ слугамъ и крестьянемъ изъ села Фнли- 
повецъ грабить а  убивать жителей села Зинковецъ 
и получилъ отъ нихъ часть добычи. Когда-же 
Кулаковскій задержалъ нѣкоторыхъ изъ грабителей 
и обвинилъ ихъ въ участіи въ возстаніи, то Контскій 
подалъ на него въ судъ жалобу, исполненную клеве
ты и несправедливыхъ обвиненій. 1703. Августа 9. 596.

ССХХ. Объявленіе подтвержденное присягою мѣщанъ го 
рода Стараго Константинова о томъ, что городъ ихъ 
сожженъ и совершенно разоренъ козаками, три 
раза на него нападавшими, а потомъ войскомъ поль- 
скимъ, усмирявшимъ козаковъ. 1703. Августа 14. 599.

ССХХІ. Жалоба отъ имени новогродскаго старосты, Юрія
Пясочинскаго, на дворянъ: Михаила и Федора 
Клитинскихъ о томъ, что они, подъ предлогомъ 
усмиренія возставшихъ крестьянъ, уже послѣ успо- 
коенія возстанія, напали на имѣніе Пясочинскаго, 
мѣстечко Уладовку, и ограбили въ немъ крестьянъ.
1703. Сентября 27.    601.

ССХХП. Жалоба отъ имени дворянина Богуслава Бара-
новскаго на дворянъ: Феликса и Антонія Михалов- 
скихъ, о томъ, что они напали на имѣніе Баранов- 
скаго—Яновъ, разоренное уже козаками, забрали 
разное имущество и перевели въ свое имѣніе, Го
ляки, нѣсколько крестіянъ. Факты эти подтвержда
ются присягою крестьянъ. 1703. Октября 3. . 603.

ССХХІІІ. Объявленіе дворянина Ивана Кутыѳвскаго о томъ, 
что у него находятся документы, принадлежащіе 
князю Ильѣ Чегвертиноному, которые онъ опасъ
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отъ козаковъ, увезши ихъ изъ имѣнія князя Четвер- 
тинскаго, Комаргрода, во время всеобщаго бѣгства 
дворянъ воеводства брацлавскаго; но что онъ не 
возвратитъ ихъ прежде, чѣмъ ему возвращено 
будетъ|его движимое имущество, оставленное имъ, 
по совѣту князя Четвертинскаго, у мѣщанъ Комар-» 
гродскихъ. 1703. Ноября 24.............................

Жалоба отъ имени дворянки Маріянны Молодец
кой и дѣтей ея на Александра Швеця и другихъ 
мѣщанъ города Гусятина о томъ, что они, въ 
числѣ 130 человѣкъ, принимали дѣятельное участіе 
въ козацкомъ возстаніи и, напавъ на ІосиФа Моло- 
децкаго, мужа Маріянны, убили его. Тѣло покой
ника представляется въ судъ, а также свидетельство 
вознаго о томъ, что обвиненные арестованы. 1704. 
Генваря 30............................................. .....

Жалоба отъ имени луцкаго епископа, Діониеія 
Жабокрицкаго, на принадлежащихъ къ кармелит- 
скому, Дорогостайскому монастырю рудниковъ изъ 
мѣстечка Искорости о томъ, что рудники эти, 
вмѣстѣ съ Паліевыми козаками, ограбили домъ 
крестіянина Жабокрицкаго. 1704. Февраля 1.

Жалоба хорунжія, Андрея Діяковскаго, на всѣхъ 
жителей мѣстечка Стрижавки о томъ, что они, во 
время козацкаго возстанія, ограбили хоругвь, кото
рою командовалъ Діяковскій, а потомъ, год ь спустя, 
по наущенію шляхтича Дембинскаго и цриходскэ- 
го священника, Романа Падынскаго, отняли у жолне— 
ровъ той-же хоругви лошадей, выгнали ихъ изъ 
квартиръ и перехватили, присланное имъ отъ ре- 
гиментаря, жалованіе. 1704. Февраля 4.

Жалоба мѣщанъ могилевскихъ». Давида Лейзо- 
ровича и войта Онуфрія Кучмы на стражника по
дольскаго, Станислава Шидловскаго, и дворянъ: 
Антонія Шидловскаго и Якова Погрошевскаго о 
томъ, что они, уже послѣ усмиренія козацкаго 
возстанія, заняли съ вооруженною толпою мѣстечко
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Гусятинъ и села къ нему прилежащія и ограбили 
ихъ/1704. Февраля б. . . . . . . . .  .

СОХХѴІІІ. Жалоба полковника волоскихъ хоругвей, Стани
слава Подлецкаго, на намѣстника, войта и всѣхъ 
жителей мѣстечка Багриновецъ о томъ, что они, 
вооружившись въ числѣ 300, не дозволили пройти 
черезъ мѣстечко отряду, находившемуся подъ на- 
чальствомъ Подлецкаго, нанесли побои какъ ему, 
такъ и его подчиненнымъ и разграбили часть ихъ 
обоза. 1704. Февраля 8 ...............................................

ССХХІХ. Жалоба дворянина Петра Кроковскаго на мѣ- 
щанъ Ново-Константиновскихъ о томъ, что они, 
во время козацкаго возстанія, ограбили его имѣніе, 
село Свѣчную. 1704. Февраля 12. . . .

ССХХХ. Жалоба отъ имени.полковника волоскихъ хоругвей,
Станислава Подлецкаго, на управляющаго Ладыжин- 
скимъ имѣніемъ, дворянина Ивана Окуневскаго, о 
томъ, что онъ разогналъ жителей изъ окрестностей 
Ладыжинэ, для того, чтобы лишить квартиръ отрядъ, 
состоящій подъ командою Подлецкаго, и потомъ, 
выпросивъ у Палѣя изъ Умани 200 козаковъ, намѣ- 
ревался съ ними напасть на Подлецкаго. 1704. 
Марта 8 ................................ ..... ........................................

ССХХХІ. Жалоба поручика, Станислава Бенецкаго, на
жителей Ягорлицкаго староства о томъ, что они 
напали вооруженные на квартировавшій въ Ягорлиц- 
комъ староствѣ отрядъ войска, расположенный тамъ, 
какъ для охраненія границъ, такъ и для оконча
тельна™ усмиренія крестьянъ; они выгнали жолне— 
ровъ изъ квартиръ, преслѣдовали ихъ на разстояніи 
7 миль, одного жолнера убили, другого изранили 
и отняли у хоругви казну, назначенную для по
купки лошадей. 1704. Марта 9 ............................. ......

ССХХХІІ. Жалоба дворянина Фелиціяна Михаловскаго на
дворянина Михаила Клитилскаго о томъ, что Кли- 
тинскій доставлялъ возставшимъ козакамъ военные 
припасы, извѣщалъ ихъ о движеніяхъ польскихъ
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войскъ и укрывалъ крестіянъ, принимавших!» уча- 
стіе въ возстаніи. 1704, Марта 12..............................

ССХХХІІІ. Жалоба дворянина Фелиціяна Михаловскаго на 
дворянина Богуслава Барановскаго о томъ, что 
Барановскій ложно обвинилъ его въ разореніи 
жителей мѣстечкэ Янова, между тѣмъ какъ жители 
Янова, сами принявши участіе въ креотьянскомъ 
возстаніи, соединились съ полкомъ Карнауха, напа
ли на село Михаловскаго, Голяки, побудили его 
крестьянъ присоединиться къ возстанію и имуще
ство его разграбили и разорили. 1704. Марта 20.

ССХХХІѴ. Жалоба, управляющаго Ладыжинскимъ имѣніемъ, 
дворянина Ивана Окуневскаго, на полковника воло- 
шскихъ хоругвей, Станислава Подлецкаго, о томъ,

, что онъ, квартируя въ Брацлавскомъ староствѣ, 
отправилъ въ Ладыжинъ часть своихъ солдатъ. 
которые заграбили скотъ у крестіянъ и самыхъ 
крестіянъ разогнали. 1704. Апрѣля 16. . .

ССХХХУ. Рѣшеніе гродскаго владимірскаго суда по дѣлу 
между дворяниномъ Яковомъ Ледуховскимъ и ко- 
нюшимъ короннымъ, Александромъ Конецпольскимъ, 
о томъ, что Конецпольскій предоставилъ Ледухов- 
скому въ арендное владѣніе на 3 года свои имѣнія, 
Паволочь и Котельню; Ледуховскій-же не могъ ими 
пользоваться, такъ какъ они были заняты Палѣемъ. 
Судъ отстрочилъ рѣшеніе до слѣдующихъ рочковъ 
по прозьбѣ тяжущихся, заявившихъ надежду при
мириться до того времени. 1704. Апрѣля 20.

ССХХХѴІ. "Жалоба дворянина Петра Кроковскаго на дво
рянина Ивана Кулаковскаго, о томъ, что Кула- 
ковскій передерживаетъ въ своемъ имѣніи, селѣ 
Волосовцахъ, крестьянъ, бѣжавшихъ изъ имѣнія 
Кроковскаго, села Свичной, участвовавшихъ въ дви— 
женіи козацкомъ и во время онаго ограбившихъ 
имущество Кроковскаго. 1704. Мая 26.

ССХХХѴІІ. Универсалъ Гетмана Мазепы къ шляхтѣ вое
водства кіевскаго, въ когоромъ онъ объявляетъ о 
томъ, что пришелъ въ предѣлы воеводства един-
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ственно съ цѣлью помочь въ войнѣ противъ Ш ве- 
довъ'; онъ обеспечиваетъ безъопасность шляхты 
и обѣщаетъ помочь ей въ усмиреніи крестьяне
1704. Іюля 1 2 . ...........................................................

; ССХХХѴІІІ. Ііостановленіе 'сеймика воеводства Подольска
го о томъ, чтобы ополчиться поголовно противъ 
возставшихъ подъ предводительствомъ Шпака кре- 
стіянъ, чтобы просить помощи у короля и требо
вать усиленія гарнизона каменецкой крѣпости. 
Назначается день й мѣсто сбора для ополченія.
1704. Іюля 1 4 . .........................................

ССХХХІХ. Универсалъ гетмана Ивана Мазеиы къ жителямъ 
Хвастова, сбъ отставленш Семена Палѣя отъ 
должности Бѣлоцерковскаго полковника и о предо- 
ставленіи этой должности Михайлу Омельченку.
1704. Августа 1...................................................

COXL. Ииструкція, данная дворянами воеводства Цодоль- 
скаго посламъ, отправляемымъ къ королю. Имъ по
ручается просить о томъ, чтобы воевода краковскій 
прибыль въ Качеиецъ, для защиты дворянъ отъ 
возстанія козацкаго и чтобы иольный гетманъ обе- 
регалъ границы воеводства подольскаго со стороны 
Украины. 1704. Августа 2 ...................................- .

ССХЫ. Жалоба СтсФпна Орловскаго, кузнеца изъ мѣстечка
Дупайгрода, па крестіянина Тымка о томъ, что онъ, 
участвуя въ козацкомъ возстаніи, при нападеніи 
козаковъ на Дуиайгродъ, похитилъ у Орловскаго 
лошадь. 1704 Августа 4........................... : . . . .

ССХЕЛІ. Жалоба ротмистра королевской хоругви, Ста
нислава Подлецкаго, на дворянина Пирху о томъ, 
что иослѣдпій, проѣзжая во время козацкаго возста- 
нія черезъ Немировъ и желая облегчить себѣ про— 
ѣздъ, утверждалъ нередъ козаками и крестіянами, 
что онъ везетъ королевскія письма, взывающія ихъ 
къ возстаиію. Этимъ онъ усилилъ возстаиіе, подалъ 
поводъ къ истребленію дворянъ и къ разгрому 
хоругви, которою прсдводительствовалъ Подлецкій. 
1704 Августа 7.................................................................
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азе

ССХІЛП. Допросы, ртобранные отъ .козацкаго Погреби- 
скаго сотника, Грицька Борисенка, въ которыхъ 
разсказано начало возстанія козацкаго въ Немиррвѣ 
и его окрестностяхъ. 1704. Августа 7. . . . .

ССХЫѴ. Жалоба дворянина Ремигіяна Радошевскаго на
дворянина Ѳеодора Ковнацкаго, управляющаго имѣ- 
ніями княгини ѲеоФилы Любомирской, о томъ, что 
Ковнацкій не выполнилъ миогихъ условій контракта, 
но которому онъ отдалъ Радошевскому въ арендное 
владѣніе имѣніе Старый Константинову Между npq- 
чимъ Радошевскій понесъ убытки отъ того, что 
мѣщане Староконстантиновскіе, во время козац
каго возстапія, подняли ложную тревогу и заста
вили Радошевгкаго бѣжать. 1704. Сентября 12. 

CCXLV. Инструкція, данная дворянами воеводства кіев-
скаго посламъ, отправляемымъ къ гетману Мазепѣ 
съ изъявленіемъ дружбы и согласія. 1704. Сен
тября 1 6 . ........................................................................

CCXLVI. Жалоба дворянина Ивана Рудавскаго на дворя
нина Альберта Фелитынскаго о томъ, что Филитын- 
скій ложно обвинилъ нѣкоторыхъ жителей уирав- 
ляемаго Рудавскимъ мѣстечка Копайгрода въ участіи 
въ козацкомъ движеніи и въ нападеніи во время 
его на село Берлинцы, управляемое Фелитынскимъ
1704. Ноября 14................................................................

ССХЬУІІ. Жалоба дворянки Екатерины Деренговской па 
дворянъ; Мартына Чарнецкаго, Самуила Домбров- 
скаго и Шимановскихъ о томъ, что они, набрав
ши козаковъ, напали на ее дворъ въ селѣ Вась- 
ковцахъ, ограбили его и сожгли, а ее самую истя
зали. 1704- Ноября 4 ..................................   .

ССХЬУІИ. Жалоба отъ имени мѣщанина мѣстечка Бара- 
иовки, еврея Аврама Косого, на мѣщанъ мѣстечка 
Смордырева о томъ, что они напали на него въ 
то время, когда онъ бѣжалъ изъ Барановки въ 
Смордыревъ, убѣгая отъ козаковъ гетмана Мазепы, 
расиоложившихся лагеремъ въ окреспостяхъ Лю- 
бара, и ограбили его совершенно. 1704 Ноября 12.
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CCL.

CCLI.

CCLII.

CCLIII.

Жалоба отъ имени Житомирекаго ловчего, Венту- 
рія— Станислава Ганс каго, надрогицкаго стольника, 
Якова Дедуховскаго, о томъ, что, когда ,оба они 
провожали, ироходившаго черезъ Острогъ, мир- 
Городскаго козацкого полковника, то Ледуховскііі, 
безъ всякой причины, билъ и оскорблял^ ГансКаго, 
а потомъ, паПавъ на. него со слугами, изрубилъ
его саблею. 1704. Ноября 13...................................

Позовъ, требующій въ гродскій луцкій сѵдъ 
житомирскаго хоруижія, Ивана Шубича-Жолкев- 
скаг.о, вслѣдетвіе жалобы на него дворянина Якова 
Дедуховскаго за разныя обиды, въ числѣ которыхъ 
Ледуховскій указываеть на то обстоятельство, что 
Жолкевскій отказался уплотить острожскимъ купцаыъ 
800 здотыхъ, взятыхъ у нихъ Иалѣемъ, и, по за
писку нослѣдняго, долженствовавшихъ быть упло— 
ценными купцамъ Жолксвскимъ. 1704. Декабря 20.

Уннверсалъ маршалка сеймика воеводства по
дольскаго къ дворянамъ того-же воеводства о томъ, 
чтобы они разгоняли и ловили своевольныхъ людей, 
сслибы они начали собираться въ «купы». 1705.
Мая 5 ...................................... ..... ........................................

Свидѣтельство крестіянъ изъ села Филипковецъ, 
Павла ГорФинца и Ивана Татарчука, о томъ, что 
крестіянинъ того-же села—Игнатъ Тригукъ, бѣ- 
жавъ въ Молдавію, собрала, отрядъ козаковъ, съ 
ними врывается въ воеводство иодольское и гра-
битъ скотъ. 1706. Мая 18. .......................

Позовъ, требующій къ суду въ Люблинскій три— 
буиалъ дворянъ, Самуила и жену его Александру 
Шумлянскихъ, вслѣдствіс жалобы на нихъ дворянъ: 
Александра и Раины Рудницкихъ о томъ, что въ 
то время, когда Рудницкіс владѣли селами, взятыми 
ими по арсидому контракту огъ архіепискоиа Львов
ского, ІосиФа Шумлянскаго (брата Александра), въ 
окреетностяхъ Радомишдя, Самуилъ Рудницкій съ 
женою и слугами нападали на ихъ домъ, наносили 
имъ побои, отнимали крестіянъ и т. д. и наконецъ
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CCLIY.

Y CCLY.

CGLYI.

CCLYil.

выгнали ихъ насильно, не удовлетворивъ по кон
тракту ихъ убытковъ. Между тѣмъ, за все время 
аренднаго владѣиія, Рудницкіе доходовъ не получали 
изъ имѣнія, ибо крсстіяне ихъ не слушали и об- 
рокъ давали Иалѣю. Рудницкій долженъ былъ даже 
плотить Палѣю, а потомъ Мазепѣ и полковнику 
Михайлу Омеліяновичу за право жительства въ селѣ 
Унинѣ. Но наущенію Шумляискаго козаки Палѣя 
грабили Рудницкаго и самъ Палѣй чуть его не 
убилъ, когда онъ пріѣхалъ къ нему въ качествѣ 
посла отъ воеводства кіевскаго. 1705. Ікоіія 4. . 670.

Объявленіе мѣщанина города Любара , еврея * 
Пинхаса Шмойловича, о томъ, что въ 1702 году, 
вслѣдствіе нашествія козацкаго, всѣ евреи изъ Лю
бара бѣжали и только черезъ 3 года нѣкоторые 
возвратились; потому они не въ состояніи упло- 
тить слѣдующей за все прошедшее время подати.
1705. Іюня 2 6 . ...................................  681.

Универсалъ. польнаго коропиаго гетмана, грая»а 
Адама-Ииколая Сенявскаго къ помѣщикамь нодоль
скаго воеводства о томъ, что онъ отправилъ отрядъ 
войска для уничтожения, собирающихся въ ІІодо- 
ліи, своевольныхъ оконшцъ и просить помѣщи- 
ковъ, дабы они, подъ опаоеніемъ смертной казни 
приказали своимъ крестіянамъ ловить и доставлять 
въ судъ своевольныхъ людей. 1705. Іюля 6. . . 683.

Инструкція, данная дворянами подольскаго воевод
ства посламъ, отправляемымъ отъ воеводства къ 
гетману Мазепѣ. Посламъ поручено; благодарить 
гетмана за удержапіе своего войска LBrb иорядкѣ 
въ теченіи прошлаго года; просить о сохранеиіи 
порядка въ продолженіи предстоящаго похода и 
особенно о удержаніи полковъ; Шпака, Искры и 
Самуся отъ нападеній на шляхтичей. 1705. 
Августа 5   . 684.

Универсалъ гетмана Ивана Мазепы к ь дворянамъ 
волынскаго воеводства о томъ, чтобы они достав
ляли назначенный королемъ провіяпгь для войска.



Мазепа обѣщаетъ перевести свои войска въ Литву 
для того, чтобы облегчить волыиское воеводство. 
1706, Февраля 15. . . . .......... ............................

ССЬУПІ. Жалоба гродскаго овруц^аго регента, Даніила 
Левковскаго, на кісвскаго подчашія, КриштоФа Ма- 
нецкаго, о томъ, что онъ передалъ Лсвковскому въ 
арендное владѣніе имѣніе Шепелицкое, а потомъ 
какъ самъ, такъ и слуги его препятствовали Лов- 
ковскому получать доходы. Сверхъ того имѣнія эти 
были разорены проходящими русскими и козацки- 
ми войсками подъ начальствомъ полковниковъ*. Га- 
дяцкаго—Степана Трощинскаго, полтавскаго—Гер- 
цыка и кіевскаго сотника—Даннеки. 1706. Іюня 12.

ССЫ Х. Постановленіе сеймика подольскаго воеводства о 
отправкѣ пословъ къ Фельдмаршалу Шереметіеву 
и къ князю Ромодановскому съ прозьбою облегчить 
воениыя повинности подольскаго воеводства и съ 
жалобою на занятіс козаками шляхетскихъ имѣній 
въ этомъ воеводствѣ. 1706, Декабря 10. ,

CCLX. Жалованная грамота гетмана Іоанна Мазепы охо-
чекомонному полковнику, Антонію Танскому, на 
право владѣиія селами: Яхнм и Микитинцы, лежа- 
щими въ Корсунскомъ повѣтѣ. 1706. Декабря 15.

CCLXI. Сознаніе возного о томъ, что онъ осматривалъ
въ мѣстечкѣ Улановцахъ крестіянъ: Процыка и
Довганя, убитыхъ козаками изъ полка Танскаго, 
При семъ возный показывалъ суду раны, нанесен- 
ныл и ему тѣми-же козаками, 1706. Декабря 22.

ССЬХІІ. Жалоба дворянина Ивана Кракельиицкаго о томъ, 
что козаки полка Самуся, проходя черезъ его село, 
Игиатовцы, ограбили его дворъ и истребили всѣ 
его документы, 1707. Февраля 18.............................

ССііХИІ. Объявлеиіе дворянина Михаила Шашкевича о
томъ, что козаки ограбили и разорили его село, 
Самчинцы. 1707. Апрѣля 15. . . . . . .  .

CCLX1V. Объявленіе дворянина Самуила Поповскаго, о
томъ, что козаки дважды нападали на его имѣніе,
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седо Высшую-Погорилу, и совершенно оное огра
били. 1707. Апрѣля 15...................................................

CCL3tV\ Жалоба дворянина Іакииѳа Подгородецкаго и жены 
его, Елены, на дворянъ, Адама и Ивана Прушин- 
скйхъ: о томъ, что крестіяне села Прушинекихъ— 
Березовки, еще съ 1702 года, причисливъ себя къ 
козакамъ, захватили земли, цринадлежавшія Под- 
городецкимъ, отказались плотить послѣднимъ деся
тину, утверждая что они владѣютъ землею на 
козацкомъ правѣ, переманивали къ себѣ крестіянъ 
Подгородецкихъ и т. п. 1707. Августа 4. . .

ССііХѴІ. Жалоба дворянина Казимира-Викентія Чарнец- 
каго на крестіянъ изъ селъ Скуринецъ и Тютковъ 
о томъ, что они, во время козацкаго возстаніл, 
напали на имѣніе Чарнецкаго, мѣстечко Селище, 
ограбили оное и захватили земли, которыми поль
зовались в1> продолженіи шестгі лѣтъ и которыя 
отказываются возвратить. 1707. Сентября 13. 

ССЬХУИ. Жалоба дворянина Александра Грущинскаго на 
дворянина Ивана Кузьминскаго о многихъ, нане- 
сенныхъ ему, обидахъ, въ томъ числѣ о разгра- 
бленіи дома и опустошеніи мѣстечка Вержбовца, 
принадлежащаго Грущинскому, по наущенію ко
заковъ полковника Саввы, квартировавшихъ въ
Могилевѣ 1708. Апрѣля 2 . ..................................

ССЬХѴІІІ. Письмо Царя Петра I къ охочекомонному пол
ковнику, Танскому, содержащее извѣстіе объ измѣ- 
нѣ Мазепы и приглашеніе Танскаго въ царскій
лагеръ. 1708. Октября 31. ........................

ССЬХІХ. Жалоба житомирскаго мечника, Ивана Рыбин- 
скаго, о томъ, что крестіяне волостей: Горно-
стайпольской , Козаровской и Бородянской, со- 
стоящихъ въ его арендпомъ владѣпіи, присвоили 
себѣ козацкія права со времени присоединения 
Мазепы къ Шведамъ й отказали ему въ повино-
веніи. 1709. Мал 27.     . .

ССЬХХ. Универсалъ гетмана Скоропадскаго къ козац- 
кому войску, предписывающій возвратить полков-
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нику Семену Палѣю его имущество, рэзграбдэддаор 
по распоряженію Мазепы. 1709. Ікдая 3. . . . 711.

CCLXXI. Универсалъ гетмана великого кородшагр, Адр^а- 
Николая Сенявскаго, къ дворян.адіъ воеврдотвъ До- 
дольскаго и Брацлавскагр ,о трмъ, что, рслѣдстэде 
его представленія, .назначена русскимъ .правдтедь- 
ствомъ коммиссія для разбирательства грабежер И 
насилій, причиненныхъ казаками ръ этдхъ ^орвод- 
стврхъ. 1709. Іюня б................................................. ĴL2.

ССііХХИ. ' Универсалъ гетмана веддекаго деороннагр, Адама- 
Николая Сенявскаго, .которьщъ онъ назначаете съ 
своей стороны коммрссароръ для участір въ дѣй- 
ствідхъ коммрссіи,. присланной русс^имъ правитель- 
ствомъ для изслѣдованія жалобъ на грабежи и на
силия, причиненныя жителямъ поднѣстрія козацки- 
ми отрядами Саввы Волошина и Иваненка. 1709.
Іюля 29.     . 714.

ССІгХХІІІ. Грамота пожалованная Императоромъ Петромъ I 
Семену Палѣю на возвращеніе ему должности ко- 
зачьяго охотницкаго полковника. 1709. Сентября 3. 715.

ССЬХХГѴ. Постановленіе сеймика воеводства кіевскаго, ко- 
торымъ рѣшено; отправить пословъ къ Петру I, 
князю Меньшикову и къ кіевскому губернатору, 
князю Галицыну, съ поздравленіями о Полтавской 
побѣдѣ и съ просьбою удержать русскія врйска 
отъ взиманія излишцихъ контрибуцій иПалѣя—огь 
захвата шляхетскихъ имѣній и сбора съ нихъ деся
тины; также рѣшено отправить, посдрвъ къ г.едма- 
намъ короннвшъ и литовскцм.ъ съррррь^оір удер
жать войска отъ .грабежа. Дазнаэдет^я кр^ирсія 
для повѣрки сборокъ, и, расх;одовъ. воеводства к рпре- 
дѣляются . новьіе щдрги. 170,9. ^еіадября Др. . . 717.

ССЬХХУ. Инструщія, данная дворянки кдевскаго ^ре- 
водства депутатам ,̂ отнррв^арцыцъ,на,срвѣір^іе 
въ .Варшаву. ,Идъ поручено: поздрэддть .короля 
съ возвратомъ въ Польщу; треб.рвать, чтр^і, стр- 
роство овруцкое было отдано уроженцу щевркаго 
воеводства; требовать возвращения ,Россі,е*о ^ѣдой



Церкви, Подонного, Быкова и Украины; требо
вать обеспеченТя дворянъ кіевскаго воеводства отъ 
войскъ русскихъ, квартирующихъ въ Кіевѣ и отъ 
□алѣя, вновь поселившегося въ Хвастовѣ; требовать 
возвращенія Россіею изъ плѣна князя Михаила 
Вишневецкаго и епископа Діонисія Жабокрицкаго, 
а также возврата книгъ гродскихъ и земскихъ 
кіевскихъ, находящихся въ Кіевѣ. 1710. Генваря 7.

CCLXXVI. Инструкція, данная сеймикомъ воеводства кіев- 
скаго посламъ, отправленньшъ къ Фельдмаршалу, 
Александру Даниловичу Меньшикову. Они должны 
просить Меньшикова о томъ, чтобы онъ защитилъ 
дворянскія имѣнія отъ посягательствъ Палѣя и 
монаховъ монастырей: Межигорскаго и Братскаго, 
а также о томъ, чтобы издалъ распоряженіе объ 
уплатѣ русскими купцами установденныхъ пошлинъ. 
1710. Генваря 8 ................................... .............................

ССЬХХѴП. Письмо кіевскаго губернатора, князя Дмитрія 
Галицына, къ наказному Бѣлоцерковскому полков
нику, Антонію Танскому, содержащее распоряже- 
нія, относящіяся къ предстоящему военному по
ходу. 1710. Мая 11......................................................

ССІіХХѴШ Постановленіе сеймика кіевскаго воеводства объ 
отправкѣ пословъ къ кіевскому губернатору, князю 
Дмитрію Михайловичу Корибуту—Галицыну, и къ 
Бѣдоцерковскому полковнику Танскому. 1710. Мая 13.

ССЬХХІХ. Постановленія сеймика воеводства кіевскаго, ко- 
торымъ рѣшено: собрать земскій сборъ для со - 
держанія 100 пѣхоты— гарнизона въ Бѣлой Перкви 
(если собрать оный дозволятъ козаки Бѣлоцерков- 
скаго полка, состоящаго подъ начальствомъ Тан- 
скаго и занимающаго большую часть воеводства

I

кіевскаго); рѣшено отправить посольства съ прось
бою о усмиреніи Танскаго къ Петру I, къ князю 
Галицыну, къ князю Меншикову, къ гетману Ско- 
ропадскому, къ королю и т. д.— Далѣе дворяне 
заявляюгь разнымъ лицамъ благодарность, подтвер-
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ждаютъ дипломы вемокцхъ чиновниковъ и т. п.
1710. Августа 14...........................................................

ССЬХХХ. Прйішыегія, данная королемъ Августомь 11 пол
ковнику Самсону Бомбеку на право пожизненнаго 
владѣнія державою Романовною, оставшеюся бѳзъ 
владельца послѣ смерти Семена Палѣя. 1710.
Ноября 1 8 . ...................................................

ССЬХХХІ. Постановленіе сеймика воеводства кіевскаго, на 
которомт» рѣшено; отправить пословъ къ Петру I, 
къ королю Августу 11, къ князю Меньшикову и къ 
гетманамъ короннымъ и литовскимъ съ представ
лен! ями о горествомъ положеніи воеводства; отпра
вить пословъ къ кіевскову губернатору, князю 
Галицыну, съ просьбою объ удержаніи полковника 
Танснаго отъ притѣснѳнія кіѳвскаго воеводства; 
о томъ-же написать письмо Танскому. Воеводство 
объявляетъ себя не въ состояніи плотить подат-и 
и повинности впредъ до удаленія изъ него козаковъ; 
притомъ дѣлаются разныя распоряженія въ отйсм 
шеніи Финансовой адиинистраціи воеводства. 17Ц .
Генваря 16........... ............................................................

ССЬХХХП. Универсалъ гетмана Ивана Скоропадскаго къ 
жителямъ Бѣлоцерковскаго полка о назначеніи Анто- 
нія Танскаго Бѣлоцерковскимъ полковникомъ. 1711.
Февраля 11. . ' .................................................................

ССІіХХХПІ. Письмо кіевскаго губернатора, князя Дмитрія 
Галицына, къ Бѣлоцерковскому полковнику, Анто- 
нію Танскому, заключающее распоряженія и из— 
вѣстія, относящіяся къ текущимъ военнымъ дѣ-
ламъ. 1711. Марта 10.....................................................

ССЬХХХІѴ. Письмо кіевскаго губернатора, князя Дмитрі/Г 
Галицына, Бѣлоцерковекому полковнику, Антонію 
Танскому. Князь Галицынъ благодаритъ Танскаго 
и сотника Синявскаго за вѣрную ихъ службу Царю, 
поощряетъ ихъ къ продолженію оной и къ стойкости 
къ прелыценіянъ Орлика,- 1711. Марта 12. 

CCLXXXV. Письмо кіевскаго губернатора, князя Диййтрія 
Галицина, шь Бѣлоцерковскому полковнику,- Анто-
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нію Танскому, содержащее распоряженія о приня- 
тіи нѣкоторыхъ военныхъ предосторожностей и о 
порядкѣ отправленія корреспонденции 17И . Мая 9.

CCLXXXVI. Постамовленіе сеймика кіевскаго воеводства объ 
отправкѣ пословъ: къ королю, къ короннымъ и 
литовскимъ гетманамъ, къ Царю, къ Фельдмаршалу 
Шереметьеву, а также къ кіевскому губернатору, 
князю Галицыну, съ просьбою объ усмиреніи Бѣло- 
церковскаго полковника, Танскаго, занявшаго имѣнія 
дворянъ воеводства кіевскаго, объ удержаніи мона- 
ховъ Межигорскаго монастыря отъ1 захвата земель 
въ кіевскомъ воеводствѣ, о выводѣ изъ него литов- 
скихъ войскъ и т , п. 1711 Сентября 15. . , .

ССІіХХХѴИ. Указъ Императора Петра I козацкимъ пол- 
ковникамъ и козакамъ полковъ, находящихся на 
правой сторонѣ Днѣпра, о томъ, чтобы они пе
реселялись въ Малороссію, такъ какъ правый берегъ 
уступленъ Полякамъ, 1711. Сентября 23, . . .

ССЬХХХУІІІ. Рѣшеніе гродскаго каменецъ-подольскаго суда 
по дѣлу о взаимныхъ оскорбленіяхъ между дворя
нами: Степаномъ и Станиславомъ Гораздовскими и 
Владиславомъ Ольшевскимъ. Ольшевскій пригово- 
ренъ къ тюремному заключенію и къ уплатѣ 
штрафа за разныя насилія, причиненныя Гораздов— 
скимъ, между прочимъ за то, что, вслѣдствіе его 
обвиненія, козацкій полковникъ, Танскій, опусто— 
шилъ дворъ и село Гораздовскихъ и одного изъ 
нихъ держалъ подъ карауломъ. Гораздовскіе-же 
доказали, что нападеніе Танскаго на Олыпевскаго 
было сдѣлано безъ ихъ вѣдома. 1711. Октября 29.

CCLXXXIX. Жалоба дворянина Антонія Шидловскаго на 
дворянина Ивана-Николая Нижинскаго о томъ, что 
онъ, во время козацкаго возстанія, принялъ званіе 
козацкаго сотника, застрѣлилъ слугу Шидловска
го—Казиміра Боровскаго, и запретилъ хоронить
его трупъ. 1712. Генваря 29...................................

ССХС. Постановленіе сеймика воеводства кіевскаго, 
которымъ рѣшено: отправить посольства: къ ф ѳ л ь д -
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ССХСІ.

ССХСІІ.

ССХСІІІ.

ССХСІѴ.

ссхсѵ.

ССХСѴІ.

маршалу Шереметьеву, къ князю Галицыну и къ 
примасу, а также написать письмо къ полков
нику Ханскому о томъ, чтобы козаки выведены 
были изъ воеводства кіевскаго. Далѣе опредѣ • 
ляютъ; укрѣпить городъ Овручъ, привести въ 
порядокъ сборъ податей, установить правильный 
курсъ монеты и т. д. 1712. Февраля 3. . . .

Письмо графа Гавріила Головкина къ полковнику 
Та иском у, извѣщающее его о Высочайшемъ пожа- 
лованіи ему должннсти кіевскаго полковника. 1712. 
Іюня 9.................................................................................

Присяжное показаніе управляющего Могилевскою 
волостью, дворянина Павла Гошовскаго, о количе— 
ствѣ наличнаго народонаселенія въ Могилевской 
(на Днѣстрѣ) волости. 1713. Февр.ля 7.

Письмо гетмана Скоропадскаго къ кіевскому 
полковнику, Танскому, содержащее порученіе о 
защитѣ Триполья противъ нападенія Швайки. 1713. 
Мая 1...................................................................................

Показанія, отобранныя въ летичевскомъ грод- 
скомъ судѣ отъ крестьянина, Илька Ледовскаго, 
принимавшаго участіе въ похожденіяхъ отряда 
гайдамаковъ. Подсудимый разсказываетъ 3 между 
прочимъ, о своей службѣ въ козацкихъ полкахъ: 
Прилуцкомъ и Бѣлоцерковскомъ. 1713. Ноября 13,

Объявленіе управляющаго имѣніями кіевской ка
толической епископіи, дворянина Сигизмунда Бржы- 
шевскаго о томъ, что управляемый имъ имѣнія; 
Фастовъ и прилежащія къ нему села, совершенно 
опустѣли, такъ ч"го во всемъ имѣніи осталось 
только 8 крестьянъ въ селѣ Чорногородкѣ. 1714. 
Марта 9..............................................................................

Письмо региментаря польскаго войска, Ивана 
Галецкаго, къ регенту овруцкому, Левковскому, 
содержащее упреки шляхтичамъ воеводства кіев- 
скаго за то, что они распредѣляли квартиры для 
войска въ совершенно опустѣвшей Украинѣ и только
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меньшую часть его помѣстши въ заселеннрмъ 
Полѣсіи. 1714. Мая 5...................................................

ССХСѴІІ. Договоръ, заключенный между начальниками 
польскаго войска и депутатами отъ дворянъ кіер- 
скаго воеводства. Дворяне обязываются уплатить 
55,000 злотыхъ на содержаніе .войска, оберегаю
щего границы и крѣпости кіевскаго воеводства; 
войско-же обѣщаетъ удовлетвориться этою суммою 
и не требовать ничего болѣе отъ воеводства, ра
зоренная войнами и въ послѣднее время лишен- 
наго народонаселенія, вслѣдствіе ухода жителей 
на лѣвый берегъ Днѣпра. 1714. Ноября 25. . .

СОХСѴШ. Жалоба отъ имѣни дворянина Ивана Рыбинскаго 
на дворянъ: Шукшту и Трипольскаго о томъ, что 
они не допустили его къ свободному пользованію 
Ясногородскимъ имѣніемъ, на которое онъ имѣлъ 
право по договору, заключенному имъ съ владѣль- 
цемъ этого имѣнія, княземъ Шуйскимъ. Вслѣдствіе 
•этого договора Рыбинскій освободилъ отъ коза
ковъ Ясногородку и, благодаря покровительству 
князя Галицына, спасъ ее отъ разоренія, во время 
опустошенія края козаками, при нереходѣ ихъ на 
лѣвый берегъ Днѣцра. 1716і Апрѣля 25. . .

ССХСІХ. Прошеніе, поданное на Высочайшее имя священ— 
никомъ, Іоанномъ Гурковскимъ, въ которомъ онъ 
просить о пожалованіи оберъ—ОФицерскаго чина 
сыну его—Георгію; священникъ Гурковскій по- 
ставляетъ при этомъ на видъ заслуги,, какъ свои, 
такъ и своихъ предковъ; между цослѣдними онъ 
уповдинаетъ о Семенѣ Гуркѣ, ррозванномъ въ Сѣчи 
Цал$емъ. 1775..................................................................
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ОПЕЧАТКИ ВЪ ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬЪ.
страаада: строка: напечатано: слѣдуетъ читать:

13 3 (примѣч.) именнаяперепись им ен ная перепись
21 1 (примѣч). закоповъ зяеоновъ

29 23 бсзумнѣ безумнѣ
31 22 сама самая
34 19 лагерь лагерь
36 4 (примѣч.) Лѣтоись Лѣтгпись
47 22 лоптади и волы, лучшіе-лошадёй и воловъ,

лучшихъ
« 23 остальные остальныхъ
« 31 нѣжели нежели

54 7 (примѣч.) Войничовичъ Войниловичь
55 26 • пстязанія истязанія
61 1 5 сошеыь сотень
« 4 (примѣч.) ниродныхъ народи ыхъ
64 10 (нримѣч.) Otuźnowski Otwinowski
6 6 20 мѣнЬе мевѣе
74 1 (примѣч.) 17 церквей 7 церквей
75 1 (примѣч.) Соловевъ Соловьевъ
76 25 Тегеровъ Тетеревъ
« 5 (примѣч.) объего объ его

82 • 1 (примѣч.) Гробянка Грабянка
« 5 (примѣч.) васѣви пасѣки

83 25 жаловолись жаловались
85 11 стрѣмленіе - стремленіе

8 (примѣч.) призывали призвали
«С 13 (примѣч.)кресгьянъ - крестьянъ

86 29 грожданскаго гражданскаго
87 23 магнацкой магнатской
92 16 польскіе польскія
98 27 Полесье Полѣсье
99 22 невытѣснять не вытѣснять

101 1 (примѣч.) Przezckiedzi Przezdziecki
108 29 владеніи владѣніи
121 26 стрѣмились стремились



стравпда: строка: напечатано: слѣдуетъ читать:

123 1 повосформированнаго-новосформированнаго
135 8 Онн Они
137 8 воеводсва воеводства

« 14 сешшкомъ сеймикомъ;
140 20 запретить запретилъ
142 28 пояснняя поясняя

« 31 приходиться приходится
143 6 зпачееіемъ значеніемъ
144 17 подасть подаетъ
153 10 могуть ыогутъ

« 16 шляхту и шляхту,
161 8 полномпчіе полиомочіе
162 22 прикрывается прикрываешься
167 6 освободить освободить
182 2 (примѣч.) Мижигорскомъ Межигорскомъ
184 24 занятамъ занятомъ
192 18—19 Перебійнисъ Перебіиносъ



ОПЕЧАТКИ ВЪ АКТАХЪ.
страница: ' строка: напечатано: слѣдуетъ читать:

4 20 cezladzią czeladzią
7 24 rzeczy rzeczy
8 2 bral brali

16 27 fundawauego fundowanego
17 6 wskystkiego wszystkiego
« 13 snize insze

19 17 pod; pod.;
23 6 usum suum
40 18 Дружковича Дружкевича
61 7 velipensionem . yilipensionem
70 30 kwatr kwart
76 5 довѣривъ довѣрилъ
77 36 syłysząc słysząc
85 26 poni pani

U4 9 -pało -pałom
«с 11 sorowie surowie
« 30 subordinawaue subordinowane

115 5 ordinawawszy ordinowawszy
«с 18 ląiurami liąuorami

36 sabordinowanych subordinowanych
120 15 Horadnicy Horoduicy
125 6 prowo prawo . 

o Apostoła - Szczurowskiego148 19 Apostoła. Szczurowskiego
152 36 wazów wozów
153 5 soli, , soli
156 1 wierze wieprze
157 7 Gdzie gdzie
163 13 generendis gerendis

t 17 siod, siod-
164 13 resij resy-

« 19 inacze- inaczej
169 32 pozabjano pozabijano
181 22 ci królewskiej królewskiej
183 3 manife, manife-

17 prawie— prawie
« 30 rotmistuza rotmistrza

187 22 obwinionyeh obwinionych
190 12 Powłowski Pawłowski
192 19 broniła broniła
194 31 już już

« 36 korolew- korolow —
195 17 zwyczaju i zwyczaju
196 17 prawieiacry mabundam prawie lacrymabundam

< 24 dicipUna disciplina
198 6 porozbiia) porozbijali



страница: строка: напечатано: слѣдуетъ читать:< 9 sine ге sine ге-
204 35 supcllectili supellectili
207 31 rnquisitioncs rcąuisitiones
214 18 satiatusale satiatus, ale
219 20 przostali pozostali
223 1 6 attinetiis attinentiis
227 12 possissiej possessiej
228 9 strarzyli straszyli
231 7 zemskich ziemskich
248 25 od do
249 21 бесиорядки безіюрядки

« с 22 означеннаго назначеыпаго
251 6 беспорядки безіюрядеш
255 11 różne, trunki 

spryawiedliwie
różne trunki

250 23 24 przsięgamy sprawiedliwie przysięgamy
262 31 misericordim misericordia
274 4 1775 1675
277 . 24 Каліяна Ііиліяна
279 1 pą dą
282 18 Ozenichowie Czernichowie
283 7 1684 1694.
291 5 homicidionem homicidionum
294 22 protestantyą protestantem
297 1 Ihnatpole i Ihnatpole

« Г 33 i- nosem nosem i
301 1 aboininabile aboininabile
307 26 n книгами и книгами

‘ зю 15 1684 1694
« с 22 wiosk wioski
« 23 leżącej i leżącej

315 1 С Х Ѵ І Х С Ѵ І
317 9 С Х Ѵ ІІ Х С Ѵ ІІ
328 11 trzeć trzeci
330 21 безнаказно безнаказашю

«С 29 ммѣніе пмѣпіе
347 25 zapisui zapisu i
350 4 Kćłakowski Kołakowski
354 7 lepiej lepiej
357 9 Markowi, Markowi

«с 16 Marka, Marka
371 3 attinentis attinentiis
376 14 pomicuionieni potnieniem
377 6 ua на

« 32 iinianach imionach
383 5 poddauych poddanych
392 22 menifestans manifestans



страница: строка: напечатано: слѣдуетъ читать:
407 20 destructorss destructores
410 9 mi łościwogo . miłościwego
420 10 słngoin sługom
424 14 pańskim pańskim
429 31 vitai vita,
437 35 pa- pano-
446 19 caŚDie jaśnie
448 6 kazactwa kozactwa
451 16 шлахту шляхту
456 15 ferridecretum ferri decretum
460 И Krnpej Krupej
462 1 lececam lecam

« 3 odhaerentów adhaerentów
463 7 Niemirowsktm Niemirowskim
467 26 (послѣднсе слово) i aby
473 1 paun panu
491 36 iście liście
500 20 ch mościów ich mościów
504 1 pala tioatus palatinatus
520 10 со Львова изъ Лівова
526 4 robellizant rebellizant

« 5 rokn roku
533 5 1702 1703
567 25 Moldawes Moldavos
586 16 praetunti praeteriti
634 20 зостаючихъ зостаючій

« 33 А цента А сусцепта
635 11 ССХХХІІІ ССХХХѴіІІ

D 31 запнсовую записовую
640 9 подлииныкъ подлиппикъ
670 7 Радомитля Радомысля

4Г 11 слущали слушали
« 12 ПЛОТИТЬ платить

686 1 2 Мозепа Мазепа
698 . 16 военкхъ .военныхъ
699* 12 ССХ1Л ССЬХІ
704 27 ПЛОТИТЬ платить
723 21 посѣлившагося поселившагося
768 29 Ввшеи Милкстн Вашей Милости
781 8 имѣни имени
785 31 россійской и россійсвой,
786 3 словенскому словесному

« 16 орифметической арифметической


