
Со < ^Іе
ТЬІ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ъоок !Ъа! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8Ъе1ѵе8 ЪеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес! 
!о таке !Ъе ^огШ’8 Ъоок8 І̂8соѵегаЪ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидЪ Гог !Ъе соругідк! !о ехріге апгі !Ъе Ъоок !о еп!ег !Ъе риЪІіс гіотаіп. А риЪІіс гіотаіп Ъоок і8 опе !Ъа! ^а8 пеѵег 8иЪ]ес! 
!о соругідЫ ог ^Ъо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ъа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ъоок і8 іп !Ъе риЪІіс гіотаіп тау  ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 
аге оиг §а!е^ау8 !о !Ъе ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8Іогу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !Ъа!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі оіЬег тагдіпаІіа рге8еп! іп !Ъе огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп !Ъі8 Ше - а гетіпгіег оГ !Ъі8 Ъоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !Ъе 
риЪШЪег !о а ІіЪгагу апгі йпаІІу !о уои.

Б8а§е §иМе1іпе8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!Ъ 1іЪгагіе8 !о гіідШге риЪІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !Ъет шгіе1у ассе88іЪ1е. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 ЪеІопд !о !Ъе 
риЪІіс апгі ^е  аге теге1у іЬеіг сш!огііаш. №ѵег!Ъе1е88,!Ъі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !Ъі8 ге8оигсе, ^е  Ъаѵе !акеп 8!ер8 !о 
ргеѵеп! аЪи8е Ъу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !есЪпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е  а18о а8к !Ъа! уои:

+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ^ е  гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагсЪ Гог и8е Ъу іпгііѵігіиа18, апгі ^е  гедие8І !Ъа! уои и8е !Ъе8е Ше8 Гог 
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.

+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аиіотаіегі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіисііпд ге8еагсЪ оп тасЪіпе 
!гап81а!іоп, ор!іса1 сЪагас!ег гесодпі!іоп ог о!Ъег агеа8 ^Ъеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !Ъе 
и8е оГ риЪ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !Ъе8е ригро8е8 апгі тау  Ъе аЪ1е !о Ъе1р.

+ МаШаіп айгіЬШіоп ТЪе Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЪои! Ші8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ Шет йпгі 
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ъгои§Ъ Ооо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.

+ Кеер іі іедаі ^Ъа!еѵег уоиг и8е, гететЪег Ша! уои аге ге8роп8іЪ1е Гог еп8игіпд Ша! ^Ъа! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ъа! ]и8! 
Ъесаи8е ^е  Ъе1іеѵе а Ъоок і8 іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ъе Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ъег 
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ъоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^е  сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ъе!Ъег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресШс Ъоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ъоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЪ теап8 і! сап Ъе шегі іп апу таппег 
апу^Ъеге іп !Ье ^ог1^. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЪі1і!у сап Ъе диі!е 8еѵеге.

АЪои! Соодіе Воок 8еагеЪ

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !Ъе ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЪ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагсЪ Ъе1р8 геагіег8 
^і8соѵег !Ъе ^ог1^’8 Ъоок8 ^Ы1е Ъе1ріп§ аи!Ъог8 ап^ риЪ1і8Ъег8 геасЪ пе^ аи^іепсе8. Уои сап 8еагсЪ !Ъгои§Ъ !Ъе Ги11 !ех! оГ!Ъі8 Ъоок оп !Ъе ^еЪ 
а! ЬЬ Ь р : / /Ъ оок 5 .доод 1ѳ .сош /

http://books.google.com/books?id=sC0EAAAAYAAJ


Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /





РОССІЯ и ЙТАЛІЯ.

Сборникъ историческихъ матеріаловъ и изслѣдованій, 

касающихся сношеній Россіи съ Италіѳй.
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Яппгіаіага (И Роіопіа, представляя собою отдѣльный фондъ 

Ватиканскаго архива, состоить изъ трехъ серій, каждая съ 
особою нумераціей: 1) серія основная, въ 387 томовъ1) за 
1560 — 1808 гг., размѣщена, согласно старыхъ каталоговъ *), 
въ трехъ «шкаФахы» — армаріяхъ, при чемъ томамъ 343 — 
354, охватывающимъ послѣднія десятидѣтія XVIII и первое 
ХІХ-го столѣтія, иногда присваивается спеціальное названіе: 
«Роіопіа— Кизыа»; 2) А(Ні1атепІа въ 25 томахъ3) и 3) Роіо- 
піа Киева, иначе: Роіопіа Магтопе, по цвѣту переплетовъ, въ 
193 томахъ4), —  что, въ суммѣ, на всю Нунціатуру составить 
605 томовъ5)— цифра, которую превосходить только нунціатуры 
германская (739) и Французская (655). Дѣленіе на три серіи 
возникло само собою, по мѣрѣ наростанія архивнаго матеріала: 
Аббііатепіа, какъ показываетъ само названіе, выросли изъ 
матеріала, собраннаго уже послѣ того, какъ была закаталогизо-

1) 1—864; 1А, б А, 16 А, 15В, 15С, 17А, 27 А, 87 А, 42А, 182 А, 167 А, 
170А, 174А, 183 А, 208А, 242А, 268А, 264А, 255А, 267А, 269А, 261 А, 263А, 
266А, 282А, 283А, 843А, 844: I—VI (т. в. въ шести томахъ).

2) Индексъ № 184, составленный въ 1731 г. Де Претисомъ н продолжае
мый до нашего времени.

3) 1—21; 21 А, 22—24.
4) 1—149; 12АА, 64АА, 64 В В, 64СС, 78АА, 103АА, 108ВВ, 136АА,

149 А А и 85 ненумерованныхъ томовъ и картоновъ.
6) Действительное число нѣсколько менѣе этой цифры: нѣкоторые тома, 

занесенные въ каталоги, нынѣ утеряны или, ножетъ быть, заложены, случайно 
попали въ другіе отдѣлы. Таковы тт. 24, 86, 87 и др.
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вана основная группа, втискивать же его въ эту послѣднюю, 
оказывалось по разныиъ причинаиъ неудобнымъ. Это бумаги 
XVI, XVII, но главнымъ образомъ XVIII столѣтія. Добрая 
половина ихъ обозначена какъ Ѵагіа или даже просто, какъ 
Ео$1і вепга баіа е вепха опііпе; впрочемъ тома съ этимъ послѣд- 
нимъ наименованіемъ, несомнѣнно, составляютъ переписку Рима 
съ варшавскимъ нунціемъ въ 1750— 1780-хъ годахъ. Что-же 
касается до Роіопіа Кпзза, то это были собственно бумаги канце- 
ляріи варшавскаго нунція, вывезенный въ 1799 г. изъ Польши и 
отосланный въ Римъ, когда пребываніе ихъ въ Варшавѣ стало 
излишнимъ1). Уже по самому содержанію (эпоха Екатерины П)*), 
эта серія рѣзко отличается отъ первыхъ двухъ: тамъ бумаги 
исключительно дипломатическія; въ этой матеріалъ дипломатиче
ски отнюдь не преобладаетъ: на первомъ планѣ данныя, касаю
щаяся внутренняго положенія католической церкви въ Полыпѣ; 
дѣла о религіозныхъ орденахъ, духовныхъ коллегіяхъ; обшир
ный матеріалъ по диссидентскому вопросу.

При распредѣленіи основной серіи по армаріямъ, имѣлось въ 
виду въ первыхъ двухъ поиѣстить бумаги входящія (донесенія 
нунціевъ государственному секретарю и прилагавшіеся къ депе- 
шамъ документы разнаго рода), въ третьемъ—бумаги исходящія 
(письма государственныхъ секретарей и вообще все, что счита
лось послѣдними нужнымъ сообщить и отправить данному нун- 
цію). Бпрочемъ такого порядка держался собственно одинъ Де 
Претисъ: бумаги, накоплявшіяся послѣ него, позднѣе 1740 года, 
входящіяи выходящія— безразлично, всѣ размѣщались въ одномъ 
третьемъ армаріи. Да нельзя сказать, чтобы и Де Претисъ про- 
велъ свою систему безусловно послѣдовательно: и у негоисходя-

1) Въ кондѣ описи этой серіи читается: аКісеѵо іо воіІовсгіМо да Заа 
Бссеііепга Мопві#. Ьогепго ІЛіІа, агсітевсото ді ТеЪе, Га пшшо аровіоіісо іп Ро- 
Іопіа, ГагсЬЫо сіі дѳііа аровіоііса пшшаіига, соте віа евргеаво пеі ргевепіѳ 
ттепіагіо. Ѵіеппа, цпевіо <11 26 ЗѳііешЪге 1799. І/Агсіѵевсоѵо д’Аратеа, шииіо 
аровіоіісо».

2) За искяюченіехъ особой группы «ІіЬгі ді аШ е арѳдігіопі рта і̂ове» 
поаьскихъ нунціевъ за 1587—1718 гг.



щія бумаги иногда переплетались нераздѣльно съ входящими: 
таковъ, напримѣръ, томъ 1. Точно также и шифрованный письма 
кардинала-секретаря, повидимому, чаще всего сшивались вмѣстѣ 
съ шифрами нундіевъ, по мѣрѣ ихъ поступленія въ римскую 
канцелярію. Таковы тт. 117,143 и др. Кромѣ того встрѣчаются 
тома съ шифрами не только польскихъ, но и другихъ нунціевъ: 30, 
75 ,153,162 и др.; а въ то же время и польскія бумаги иногда по
падали въ чужіе фонды (германская, савойская нунціатура и др.).

Въ настоящемъ своемъ видѣ фондъ отнюдь не можетъ на
зваться полнымъ: въ немъ есть несомнѣнные пробѣлы, даже 
если судить о нихъ только по однимъ каталогамъ, и при томъ 
пробѣлы для нѣкоторыхъ періодовъ весьма чувствительные—  
всего болѣе для конца XVI и первой половины ХУП столѣтія. 
Дѣло въ томъ, что правительственный бумаги этого времени со 
смертью даннаго папы далеко не всѣ оставались въ государ- 
ственномъ архивѣ, но, на правахъ частной собственности, пере
ходили въ руки родственниковъ умершаго. Особенно приходится 
сказать это по отношевію двухъ папъ: Павла У Боргезѳ (1605— 
1621) и Урбана ѴІП Барберини (1623 — 1644), членовъ тѣхъ 
двухъ Фамилій, который наиболѣе извѣстны принадлежавшими 
имъ до послѣдняго времени цѣнными рукописными собраніяии.

Серія основная, въ зависимости отъ внѣшнихъ условій 
своего пополненія, легко распадается на: а) входящія бумаги съ 
половины XVI ст. до 1740 г. (тт. 1— 170); б) исходящія бумаги 
1560— 1781 гг. (тт. 170 А — 242 А) и в) входящія бумаги 
1727 — 1808 гг. (тт. 243 — 354). Въ свою очередь, каждый 
изъ этихъ отдѣловъ можно сгруппировать въ такомъ видѣ1): 

Отдѣлъ первый:
I: XVI вѣкъ.
1) томы 1 — 21: охватываютъ нунціатуры Портико, Ко- 

мендоне, Лаурео, Калигари и Болоньетги 1567 — 1585 гг.;

1) Разуиѣется, насколько видъ этотъ подъ силу определить, руковод
ствуясь одни» лишь архявнымъ каталогомъ.



въ тоиъ числѣ письма р&зныхъ лидъ къ кардиналу Комендоне 
1571— 1583 гг. (тт. 1 А, 6), всгіМпге сііѵегве 1551— 1573 гг. 
(т. 4), всгШиге ѵагіе 1575 г. (9). Особые четыре тома 15 А, 
15 В, 15 С, 17 А содержать переписку Антонія Поссевива.

2) Тт. 22 —  37 — депеши нуиціевъ БуоЙя, ди Капуа и 
легата Альдобрандини 1585 — 1592 гг. Въ размѣщеніи этихъ 
денешь менѣе послѣдовательности, чѣмъ въ первой группѣ, къ 
тому-же архивный инвентарь обозначаетъ ихъ черезъ чуръ сум
марно и не всегда достаточно точно. Такъ т. 24: 1587. Сііге; 
т. 27 А: ЬеМеге е всгШиге сіі Роіопіа <1а1 1587 аі 1591. То же 
можно сказать и о рубрикахъ вродѣ ІеМеге біѵегве, ѵагіе всгіі- 
Іиге, (Ііѵегвогига (25, 28, 31, 33). Имѣется особый томъ писемъ 
къ кардиналамъ во время конклава, собраннаго въ 1592 г. для 
избранія преемника (Климента УШ) папѣ Иннокентію IX (36); 
наконецъ, встрѣчаются данныя, выходящія за предѣлы польской 
нунціатуры, напримѣръ: т. 30. Сііге бізсіігаіе йеііі шіпгіі іп 
Роіопіа, Зиіггега, Соіопіа, Аѵідпоп и др.; т. 37: Ьеііеге бі Вота 
іп Роіопіа 1523 рег Іиііо іі 1631, — судя по заглавію, выхо
дить за предѣлъ ХУІ в.; но ближе объ этомъ трудно судить, 
такъ какъ, подобно т. 36, онъ оказывается нынѣ утеряннымъ.

И. ХУII и XVIII вв. (тт. 37А— 170): донесенія нунціевъ 
1625— 1740 гг. въ хронологической послѣдовательности годъ 
за годоыъ и почти безъ пропусковъ. Исключеніемъ — своего 
рода оазисомъ въ ряду лѣтъ— является т. 37 А: Ьеііеге сіеі 
пппгіо іп Роіопіа беі 1609 е 1610. Депеши шифрованный вы- 
дѣлены въ особые тома; но зато тутъ онѣ слиты съ шифрами, 
которые въ свою очередь посылались къ нунціямъ; въ двухъ 
случаяхъ (тт. 153, 162) вмѣстѣ съ шифрованной перепиской 
нундіевъ польскихъ встрѣчаются шифры и другихъ нун- 
діатуръ.

Отдѣлъ второй. Онъ особенно обиленъ пробѣлами.
1. На первый сто лѣгь (1560 — 1653) приходится всего 

десять томовъ (170 А — 178), именно на годы 1560 — 1563, 
1566 — 1577, 1572 — 1578, 1605, 1609 —  1611,1623 —



1637, 1645 — 1651; одинъ томъ (176) безъ указанія времени: 
Ьеііеге всгіие а біѵегві ѵезсоѵі еі агсіѵезсоѵі <1і Роіопіа.

2. Годы 1654 — 1724 нашли свое отраженіе въ четырнад
цати томахъ (179 — 191), но тоже неполностью: отсутствуютъ 
1707 — 1712.

3. Третью группу составили черновыя нисьиа 1611 —  
1740 гг. (тт. 192 — 216). До 1667 г. ихъ немного (192, 193, 
194) и они не полны, но съ этого времени и дуть последовательно 
годъ за годомъ.

4. 216-мъ тоиомъсерія Польской нунціатуры заканчивалась 
во времена Де Претиса: но позже нашлись новые матеріалы, 
хронологически предшествующіе 1740 году (тт. 217 — 228). 
Таковы три тома за 1615, 1616, 1619, одинъ за 1707 и 1712, 
восемь ва 1721 — 1740.

5. Бумаги 1740—1781 гг. (тт. 229—242 А). Въ т. 234 
попало нѣсколько входящихъ бумагъ: Сііте аі шиш е беі пшш 
іп 1п(1о іі ропіШсаіо <1і ВепебеИо ХІУ 1740— 1757.

Отдѣм третій. Его можно разсматривать, какъ непосред  ̂
ственное продолженіе перваго, при чемъ и тутъ, подобно группѣ 
4-й отдѣла 2-го, оказались иатеріалы за время, предшествую
щее 1741 году.

1. Бумаги 1727— 1740 гг. (тт. 243 —  253). Есть исходя- 
щія въ т. 243: сііге <1е1 пшшо Раоіассі соп ге$ізіго <И гізровіе 
іп ІпМо іі ропіійсаіо бі ВепебеМо XIII 1727 — 1730.

2*. Бумаги 1741 — 1788 гг. (тт. 253 А — 337). Кроиѣ 
депешъ (и выдѣленныхъ въ отдѣльные тома шифровъ),. послан- 
ныхъ въ государственную канцелярію, тутъ-же находятся письма 
нунціевъ, адресованный и въ другія учрежденія. Таковы т. 290: 
Ъеііеге зсгіііе а ѵагі ѵевсоѵі, ѵісагі, е геіі^іові 27 ОІІоЬге а 
іпііо БесегаЪге 1773; тт. 297 —  300, 303 — 306: Ьеііеге а 
ѵагіе регзопе; т. 307 — 309: ЬеНеге аііа 8. Соп^ге^агіопе бі 
Ргора&апйа (первый изъ этихъ томовъ «соп гівровіе»). Ср. 
т. 279: Соп^ге&агіопі рагіісоіагі рег §1і аЯагі <И Роіопіа 
1767 — 1768.



Хронологически вся эта группа состоитъ изъ двухъ половивъ: 
тт. 253А — 330 содержать матеріалъ за 1741 — 1788 гг.; 
тт. 331— 337 — за 1776— 1783 гг.

3. Въ третью группу мы заносить послѣдніе 23 тома основ
ной серіи. Ея характеръ определяется преобладаніемъ докумен- 
товъ, непосредственно или весьма близко относящихся къ рус- 
скимъ дѣламъ. Приводить поэтому полностью названіе каждаго 
тома. Тутъ нашли сѳбѣ мѣсто одинаково, какъ входящія тавъ и 
исходящія бумаги; какъ переписка нунціевъ съ кардиналомъ- 
секретаремъ, такъ и документы другого рода. Два-три тома, по- 
видимому, съ содержаніеиъ не русскимъ; но, опираясь на одинъ 
только инвентарь, мы не сочли себя въ правѣ пытаться опреде
лять, какіе это именно тома:

338. Ье&агіопе йі РіеІгоЬиг^о 1783— 1784.
339. Ьеііеге аііа Сопртедагіопе йі Ргора^апба 64е 1776— 

1780.
340. Аііге аііа тейевіта Соп^гедазюпе, ай аііге, ей а 

ѵевсоѵі.
341. МІ88Іопе йіріотайса йі Мопв. Агегго аііа согіе йі 

Впввіа; іо: 1.
342. Мівзіопе соте ворга; іо: 2.
343 А. Ьеііеге йі 8е§геіегіа йі Зіаіо аМопв. Ілііа 1797—99.
344. Ьеііеге йі Моад. Ілііа аі 8е$геіагіо йі 8іаіо 1798— 

1799.
3 4 4 .1. Айагі йіѵегві.—  Сагіе йі ЬіМа.
344. П. АЯагі роіііісі, е соі БівішШ.
344. П1. АЯагі ессіевіавіісі ^епегаіі е со^іі ШШ.
344. IV. АЛагі ессіевіазіісі ^епегаіі е соі Ьаііпі.
344. У. Авагі ессіевіавіісі ^епегаіі е соі Ве&оіагі (Вавіііапі 

е Оеваііі).
344. VI. Айагі йі Маііа.
345. Ьеііеге йі Зедгеіегіа йі 8(аіо а Вепѵепиіі 1799—

1802.
346. АІІге соте ворга, Ьп§1іо 1802 — Аргііе 1803.
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347. ЬеМеге ді Вепѵепиіі аі 8е#геІагіо ді Зі&іо 1800—
1803.

348. Ке$І8Ігі е сагіе ді Вепѵепиіі.
349. Ьеііеге ді 8е&геіегіа ді 8*аіо а Моле. Агегго іп 

РіеігоЪог&о 1803— 1804.
350. АІІге соте ворга аі тедевіто іп Бгевда 1804— 1808.
351. Ьеііеге ді Мопв. Агегго аі 8е§геІагіо ді Зіаіо да 

РіеігоЪиг^о 1802— 1804.
352. АІІге деі тедевіто соте ворга да Вгевда 1804— 

1808.
353. Сопіі е сагіе ді Мопв. Агегго.
354. Міпиіе (е Іо^іі іп рагіе Іасегі) ді Мопв. Агегго 

1802—1808.
Такова серія первая, основная. О содержаніи второй серіи 

(Аддііатепіа) уже достаточно было сказано выше. Отмѣтимъ 
здѣсь лишь т. 17: черновыя письма государственна™ секретаря 
къ нувдію Аркетта 1777— 1784 гг.; т. 19: Сагіе ді АгсЪеЙі и 
т. 21: депеши къ Аркетта ж Салуіщо 1780—1788 гг. Аркетта, 
какъ взвѣство, съ польской нунціатуры быль посланъ въ 1783 г. 
къ русскому двору и потому въ указанныхъ томахъ могутъ 
найтись данныя, связанный непосредственно съ его петербург
скою мнссіею.

Что касается третьей серіи (Роіопіа Киева), то самъ архив
ный инвентарь разбиваетъ ее, кроиѣ шеста первыхъ томовъ1) и 
послѣднихъ 35 ненумероваяныхъ, по содерясанію, на рубрики, и 
намъ остается лишь указать на нихъ.

1. Со11е#іі ропіібс) (тт. 7—12АА), въ томъ числѣ: 8. 
Ѵііпа, е( Вѵіеггпо; 9. ВпшзЪег&, Сгавіаи, Ьеороіі, Зѵіеггпо, 
^ ііпа; 10. Мівзіопі, івігигіопі, е $іигатеп1і дедіі аішші;
11. ЛУіІпа, Ъеороіі даі 1784 дно а РеЬЬгаіо 1794; 12АА. 
Мівзіопі е еоііеді 1794— 1796.

1) 1. Метогіе 41 Моазі#. МагеасоШ рег і пішгі 4і Роіопіа. 2—6. Оагатрі, 
Іпйех гегат ессіеаіміісагит гедш Роіопіае. в. Сегетопіаіі, е ргего#аііте Дві 
пшшо аровіоіісо.



2. Біеіе (13— 28). Данныя о сеймахъ 1760—1793 гг., 
въ томъ чисхЬ о Тарговицкой конФедераціи 1792 г. (27) и Грод- 
ненсконъ сейиѣ 1793 г. (28).

3. Оізвідепіі, е всівтаіісі (29— 34). Первые два тома по
священы диссидевтамъ въ 1768— 1775 гг.; остальные четыре — 
Ькгаіпа е всізтаіісі въ 1748— 1776 гг.

4. Ботііу (35 — 39), въ тоиъ числѣ т. 37: Ботііу Мовсо- 
ѵііісі, е Біапса Кпввіа; т. 39: Сшіапдіа, е Ріііеп.

5. ЬеЦеге деііа 8е§геІегіа ді 8іаіо аі ппшд (40 —  54 СС). 
Письма къ польскинъ нунціямъ Висконти, Дурини, Гарампи, 
Аркетта, Салуццо и Литта 1760 — 1796 гг.

6. ЬеЦеге деі пппгі аііа Зе^геіегіа <1і 8(а1о (55 — 67). 
Донесенія нунціевъ Висконти, Гарампи, Аркетти и Салуццо 
1760 — 1767; 1772 — 1794 гг.

7. ЬеЦеге <1е11а 8. Соп^ге^агіоае <іі Ргорадапда (68— 71). 
Письмакънунціямъ въ 1760—1793 гг. Выдѣляется т. 68: Ье^аіе 
(т. е. письма къ Висконти и Гарампи) іпвіете йаі 760 аі 776, іп 
спі ѵі 8опо івігішопі (Зі евва (Пропаганды). 8(огіа де’ Ваіепі. .

8. ЬеЦеге ді Соп^ге^агіопі діѵегае аі пііпгі (72—73 А).: 
Письма 1776 — 1796 гг.

9. ЬеЦеге деі пшш а Ргора^апда е Соп&ге&агіопі йіѵегве 
(74 — 78). Письма 1760 — 1794 гг.

10. ЬеЦеге 4еі тшяі а йіѵегві деі ге&по (79— 88). Письма 
1760—1767, 1772— 1794 гг. Послѣдній томъ, строго говоря, 
долженъ былъ бы составить особую рубрику: № 88. ЬеЦеге бі 
діѵегві а топе. З&іпгго ёаІГ аппо 1784 йпо а ГеЬЬгаіо 1794.

11. Меігороііа (89 — 92), собственно теігороііа <1і Влввіа. 
Т. I: РаггоссЬіе <И Ншпап; Т. П: 1763— 1772; Т* ПІ: 1772— 
1773; Т. ІУ: 1774 — 1775.

12. Мівсеііапеа (93 — 103 ВВ), — въ томъ числѣ:
98. Мівсеііапее де’ Киіепі. Т. I. Рпѵііе^і— Гі§1і де’

ргеіі— Тгапвііо.
99. —  Т .Н . 8іподо — Сіего весоіаге —  СаЦедга-

іісо — Зиззіді — 8іаигорі§іапа.



100. Мізсеііапее. Т. I. Біапса Киззіа— Саг<1іпа1аіо — 
Роіоско— Сегешопіаіе— Сѳтеіегі— Зероііиге— Соттіз- 
аіопе йеІГедисагіопе— Сгасоѵіа ШіѵегвШи

101. — Т. П. Сопсогйаіі— Созіііигіопі 4е1 Іпа 
сабиео — Оцрпш — Біввісіепіі — ѲіиЪіІео — Оіпсіеі — 
Оіигізсіігіопе ессіезіавііса — Іттиш& — Маігітопі— 
Мізсеііапее ессІевіавІісЬв — Киіопі о Огесі ппШ— 8ив- 
вісііо сагііайѵо е саіейгаіісо — Мезваіі — Вгеѵіагі Впіепі.

102. — Т. III. Віапса Киввіа— Ботіп) АивШасі—  
МовсоѵШсі — Рпівзіапі — Заввопіа— Зсиоіе — Віатре — 
ТигсЬі— Тевіатепіі— Тезогіеге — Цкгаіпа регвеспгіопе— 
ІІпіѵег8Й& <іі Сгасоѵіа.

13. МІ88Іопі, три тома:
104. МІ88ІОПІ (іі Мовсоѵіа— РіеІгоЬиг^о —  Кі^а —  

ІашЪпг^о— Киоѵа Ко88Іа.
105. Міввіопі Т. ІІпісо. Авігакап — Зегаіоѵ— Моі- 

(іаѵіа— УаІасЬіа— Мовса— №вкіп(?) Икгаіпа Кизза— 
РіеігоЪиг^о —  ІатЬиг^о —  Кі§а —  Тііва іп Ргиввіа—■ 
ІІкгаіпа Роіасса.

106. — йі МоЫауіа— Тііао — Кі&а — Вокагеві—
Зѵегіа— Огесі ппііі:— Агшепі— Зіаіі Рпіззіапі всівша- 
іісі — Віввібепіі йаі 1784—94.

14. Огсііпі ге^оіагі (107— 135АА), въ томъ числѣ: т. 107: 
Маіегіе ^епегаіі. ТаЬеІІа ^епегаіе 4е’ сопуепіі А^08Ііпіапі, Ва- 
віііапі, Сегіозіпі, Сівіегсіепаі; тт. 108 — 110: Вазіііапі; 
тт. 118— 119: ОезиШ; т. 133: Вавіііаш, ВепесГеШш, Сівіег- 
сіепаі баІГашю 1784 іию а РеЬЪгаіо 1794.

15. Уебсоѵайі (136— 149АА). Выписываемъ эту рубрику 
полностью.

136. Ѵезсоѵабі Т. I. Агтепі— Васоуіа—Віапса Кивзіа— 
Вгеаіаи — Катіпіек (Каменедкъ).

137.. —  Т. II. СЬеІриа — Сгасоѵіа.
138. —  Т. Ш. Спіаѵіа— Соіта.
139. —  Т. IV. Сгпеапа— Фоѵіа— ЬеороН.



140. Ѵевсоѵа4і Т. У. Ілѵоша—Ідісеогіа—Ріовко—Ріпвко.
141. —  Т. VI. Ріовко —  Ровпапіа —  Ргешівііа.
142. —  Т. VII. 8ато$І2Іа— 8то1епвко— Ѵагтіа.
143 . —  Т. VIII. Ѵііпа— Ѵ Ы ітігіа.
144. Ѵевсоѵа4і Маіегіе рег аІІаЪеіо. Т. I: 4а АІЪа 

Кпзвіа а Ьисеогіа Киіепо.
145 . —  Т. И: 4а Меігороііа а Ѵ Ы ітігіа.
146. Ѵевсоѵа4і Ъеііеге. Т. I: 4а Васоуіа а Ілісеогіа 

Киіепо.
147. —  Т. II: 4а Меігороііа а Ѵ1а4ітігіа Коіепо.
148. Ѵевсоѵа4і Ьаііпі. Т. I: 4а1Г ап. 1784 йпо а РеЪЪгаіо 

1794.
149. Ѵезсоѵа4і Огесі —  Агсіѵезсоѵо Агтепо —  Агсі- 

ѵсвсоѵо Ьаііпо 4і МоЫІотіа. Т. И: 4а1Г аппо 1784 йло а 
ГеЬЬгаіо 1794.

Впзіа 149 АА. Ѵевсоѵа4і рег §1і аппі 1794— 95— 96 .
Незанумерованная часть серіи Роіопіа Киева состоять почти 

исключительно изъ «ЬіЪгі 4і аНі е вре4ігіопі дгагіове» за 
1587— 89, 1615— 1622, 1634— 1636, 1645— 1652,1654— 
1660, 1666— 1671, 1673— 75, 1680— 85, 1690— 1713 г.г.; 
изъ прочаго матеріала отиѣтииъ два картова бумагъ нунціатуры 
Аркетти («айагі возревію).

Разбивая хронологически матеріалъ всѣхъ трехъ серій, по
лучит»: 50 томовъ для 1560— 1600 гг., 56 т. для 1601— 
1650, 97 т. для 1651— 1700, 90 т. для 1701— 1740 и 312 т. 
для 1740— 1808 гг.

Таково въ общемъ внѣшнео содержаеіе Фонда. Изъ сказан- 
наго можно видѣть, что Нунціаіура, будучи польской и по Формѣ, 
и по матеріалу, въ извѣстныхъ своихъ частяхъ можѳть однако 
быть названа одинаково и русскою, или по крайней мѣрѣ замѣ- 
нить собою ея отсутствіе въ Ватиканскою» архивѣ. Сознаніе это 
сказалось и въ тЬхъ названіяхъ: «Роіопіа Киева», «Роіопіа— 
Вовзіа», которыя, .какъ мы видѣлн, присвоены двумъ группамъ 
Фонда. И, дѣйствительно, иные тома даже съ Формальной сто



роны вполнѣ «русскіе», такъ какъ содержать исключительно пе
реписку нунціевъ, аккредитованныхъ при петербургскомъ дворѣ: 
ихъ депеши кардиналу-секретарю и письма этого послѣдняго, 
счета и вообще разнаго рода бумаги, связанный съ ихъ миссіеб. 
Такова нунціатура АркеттиЛ783— 1784 гг.1), Липы 1797—  
1799 гг .2), Бенвенуто, аудитора Липы, 1799— 1802 гг.8) и 
Ареццо 1802— 1806 гг .4). Тотъ же характеръ «русскихы» бу- 
магь остается и за нунціатурой Поссевина 1581— 1582 гг.8), 
за бумагами, связанными съ исторіей диссидентскаго вопроса6),

1) Т. 888: запись (регестъ) депешъ изъ Петербурга, съ иногими прило- 
женіями въ копіяхъ; АДДііатепіа XIX: «Сагіе <Іі АгсЬеШ» (и т. 844. У); 
АДДіІ. XXI: письиа кардинала-секретаря къ Аркетти. Кроиѣ того два картона 
въ серіи Роіопіа Маггопе («авагі вовреві»).

2) Т. 343А: письма къ Литтѣ во время его пребыванія въ Варшавѣ 
1798—1796 (не много) и въ Петербург^ (значительно ббльшая часть) отъ кар* 
дишиа-секретаря; съ приоженіямн. Послѣднія очень дѣнны: есть вѣсколько 
неморіаловъ большого объема и програмнаго характера; т. : депеши Лнтты 
изъ Петербурга; почти въ каждую депешу вложена какая-нибудь бумага— 
приложеніе; т . 344. I: бумаги Литты: «Сагіе геіаііте аііі авагі Ді Впазіа» 
(«а) Гоппоіагі, іаззе, ізіпшопі есс.; Ъ) Міпиіе Ді Іѳііеге а Діѵегві; с) Ьекіеге Ді 
Ѳѳгташа а Мопаід. ІлШц б) Ьеііеге гісетиіе ін РіеігоЬвг^о Даі Дотііц Ргиміапі 
Іп іетро Ді Мона. Ііііа»; и пр.); «Аі&гѳ сЬе ё гітавію аовреяо: сагіе геіаііѵе 
аііа Іегга Ді Могогоіг зреМапіе аііа 8. Сов;, Ді РгорадопДа»; «Ві#1іеПо сЬе 
Дотеа сіагві Да ше а Мг. ЕоШсЪеН»; записки, разныя бумаги, коими обмѣни- 
вался Литга съ кардиналоиъ-секретяремъ; пачка писемъ гр. Кассини, консула 
въ Римѣ, въ 1796—1797 гг., къ кардиналу-секретарю, тутъ же Агіісоіі ел 
цпаіі аі ДотанДа сіб сЬе сгеДапо і МозсоѵШ (28 вопросояъ, въ томъ числѣ не 
мало курьезныхъ); особая тетрадка въ 76 стр.: Кеіагіопе Ді Мопед. Ьіііа Агсіт. 
Ді ТеЪе ворга Дітегзі айагі ессіевіавіісі Да Іоі ігаіі&іі, соте пшшо ар64, іп Ро- 
Іопіа, е соте атЪаасіаЮге Ді Р. Р. Ріо VI аііа согіе ішрегіаіе Ді Впвзіа.

8) Тт. 345—348: очень содержательная переписка съ кардиналомъ-секре- 
тарекъ; при вѣкоторыхъ депешахъ Бенвенуто находятся мвѣнія Лнтты, кото
рому онѣ отдавались для отзыва.

4) Тт. 841—348: депеши 1802 г. съ пуп въ Россію; 1808—1804 гг. изъ
Петербурга; 1804—1806 гг. изъ Геряаніи; въ чмслѣ приложен!! особенно цѣнна 
объемистая Кеіааопе Де1к> зіаіо аЦоаІе Деііе сЬіезе саііоіісѣе еаізіепіі пеі- 
ГітремГВішо, е Де і̂і аЯіагі ІгаИаіі іп іешро Деііа Іе^аяіопе ароаіоііса Да 8. Ес. 
Мойа. Агеххоа; я».т. 849—860: письма въ Ареццо отъ кардииала-секретаря.

б) Тт. 15 А , 15 В, 160, 17 А; АДДііашепіа, т. П.
6) Т. 379: В Д і Деііе соедгеваяіопі рагіісоіагі іепиіеві іп Вота пе^И аалі

1767 е 1768, е аііге тетогіе яреііапіі а̂ ІІ аЯагі Ді Роіопіа; т. 380: шифрован
ные депеши 1767 г. вунціевъ въ Полыпѣ Висконти и Дурини; т. 807: черио-



Мальтійскаго ордена1), представителей русск&го правительства 
въ Римѣ 1795— 1804 гг.8), іезуитскаго ордена въ Россіи8). На- 
конецъ, изъ той же категоріи въ серіи Роіопіа Киева, топы оза
главленные: БіезШепіі; Цкгаіпа е Зсізшаіісі; Ботіпіі Мозсо- 
ѵШсі, е Віаиса Кивзіа; Меігороііа# <1і Кцззіа; Мізсеііапее бе’ 
Втгіепі; Мівзіопі: РіеігоЪиг^о, Мозсоѵіа, ІІкгаіпа Кизза, Кі§а 
(см. выше) и многое другое.

Настоящій выпускъ посвященъ описанію Польской нунціа- 
туры за XVI вѣкъ. Сюда принадлежать тт. 1, 1 А, 2— 5, 5 А, 
6 —  15; 15 А, 15 В, 15 С, 16, 17, 17 А, 18 — 27, 27 А, 
28 —  37, 107 А, 171, 172; Адбіі. I, II и т. наз. ІлЬгі йі аііі 
е зребШопі ^гагіозе, томъ I 4).

Среди матеріала, подлежащаго описи, особенно выдѣляются 
тт. 15 А, 15 В, 15 С, 17 А. Это то, что можно назвать «бума
гами Антонія Поссевина». По своему содержанію, въ большей

выя письма кардинала Кастеллв, префекта Конгрегапіи Пропаганды къ вар
шавскому нунцііб 1772 — 1781 гг.; т. черновики депешъ варшавскаго 
нунція въ Пропаганду 1772—1774 гг.; ж. 344. между прочимъ записки, со- 
ѳбраженія, запросы и пр., вызванные въ Римѣ русско-польскимъ договоромъ 
1767 г. о диссядеитахъ; т.344. I I I ,  344. IV , Лййііатепіа ХѴШ, ХХПІ, XXIV: 
разнородный данный.

1) Т. 344. V: записки 1798—1799 гг.; т. 344. VI: за время Павла I и 
1801—1802 гг., данныя крупнаго историческаго значенія; Асігііі. XXIV: «Ѳгап 
Маеаіго йі Мака. 1801».

2) Т. 344. II:  письма, записки, ноты и пр. кн. Чарторижскаго, Италии- 
скаго (изъ Неаполя, 1801 г.), Кассини, — правда, все зяаченія второстепеннаго.

8) Т. 344. V: объ учрежденіи могялевскаго новиціата; переписка извѣст- 
наго іезуита Грубера и пр.

4) Указаннымъ исчерпывается польско-нунціатурный матеріалъ XVI вѣка,
зарегистрованный въ N. Роіопіа; но не надо забывать, что, помимо этого, изъ 
той же категоріи нунціатурныхъ бумагъ, найдется матеріалъ и въ доугихъ 
Фондахъ Ватиканскаго архива, напримѣръ: въ Роіііісогат, въ АгсЪіѵіо сіі
СавЬеІІо, не говоря про нунціатуры Германскую и Венецианскую за соотвѣт-
ствующіе годы. Не мало однороднаго матѳріала и въ Ватиканской библіотекѣ. 
Наконецъ, послѣднія шесть лѣтъ ХѴІ-го столѣтія въ N. Роіопіа вовсе не пред
ставлены; ихъ слѣдуетъ искать (преимущественно) въ Фондахъ Вог^Ьеве и
ВагЪегіш.
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части, они представляютъ прямой и чрезвычайно дѣнный источ- 
никъ по русской исторіи XVI ст. Но эти четыре тома, сравни
тельно, лишь небольшая часть разсѣяннаго и до нынѣ не собран- 
наго Поссевиновскаго архива. Всего вакихъ нибудь 12— 14 лѣтъ 
тому назадъ сейчасъ упомянутые сборники оставались не за- 
каталогизованными1). Еще въ 1897 г. въ литературѣ ихъ знали 
(да и то собственно только первые три тома) нодъ особымъ 
именеиъ «Мегаогіе еі Іеііеге йеі Ровзеѵіпо»*). Сравнительно, 
кажется, недавно возникъ и т. Ад<Ш., Н — связка разрознен- 
ныхъ бумагъ Поссевина съ (позднѣйшаго времени) копіями его 
писемъ; лѣтъ 40 или 50 тому пазадъ Тейнеръ имѣлъ въ рукахъ 
письма Поссевина, нынѣ пеизвѣстно гдѣ находящіяся; от. Пир- 
лингъ ссылается въ своихъ трудахъ, какъ на матеріалъ вати- 
канскій, на «Роззеѵіпі Ьіііегае 1586—1588»8); то же дѣлаетъ 
и г. Коржепевскій*), съ добавочнымъ указаніемъ на суще
ство ваніе сборника писемъ польскихъ королей къ Поссевину: 
«Ерівіоіае Кед. Роі. ай Р. Апіопіиш Роззеѵіпиш Іедаіат роиіі- 
йсіига».

Часть бумагъ Поссевина попала въ нунціатуру Германскую: 
таковы въ послѣдней тт. 92, 93, 94, 95 6); да и т. 13 Герман
ской вунціатуры— черновыя письма Комо къ Поссевину— хотя 
и не «бумаги» Поссевина, однако тѣсно примыкаютъ къ нимъ 
по содержанію. Не даромъ такъ смотрѣли ва нихъ и прежніе 
каталогизаторы: томы 13, 92, 93, 94, 95 Германской нунціа- 
туры всѣ имѣютъ краткое оглавленіе содержавія; оглавленія эти 
помѣчены: въ т. 13 — «ІіЬ. 121»; въ т. 92 —  «ІіЪ. 122»; въ

1) Ср. Шмурло, Отчетъ о двухъ командировкахъ въ Россію и заграницу 
въ 1892/8 и 1898/4 гг., стр. 177.

2) Ср. Р іегііпз, Ьа Киявіе еі 1е Заіпі-Зіёве. 11, 895. Впрочемъ въ данномъ 
случаѣ авторъ, можетъ быть, лишь повторилъ прежде данное инъ обозначеніе: 
ср. его же, Пп попсе дп раре. Рагія. 1884, р. 24.

8) Ье Заіпі-Зіёве еі 1а Вшаіе, I, 191, 298, 898.
4) Зсгіріогев гегат роіопіс. ХУ, стр. XIII.
5) Причемъ послѣдній, 95-й томъ, еще недавно цитировался, какъ «Зѵеііа

95 а. Ср. Ріегііп#, Ье З.-Зіёде, 1а Роіорте еі Моасоп, стр. 152 н др.



т. 93—«ІіЪ. 123»; т. 95—«ІіЬ. 126». Очевидно, и т. 94, остав- 
шійся почему-то безъ помѣгы, разсматривался, какъ «ІіЪ. 124». 
Въ виду сказанваго, мы сочли умѣстнымъ не игнорировать этоть 
иатеріалъ и въ дополненіе къ настоящей описи дать опись также 
и ему, какъ матеріалу, непосредственно и тѣсно связанному съ 
тт. 15 А, 15 В, 15 С, 17 А и А<1<Ш. II Польской нунціатуры.

Что касается до самой описи, то въ основу ея положено 
прежде всего желаніе дать понятіѳ о внѣшнемъ видѣ каждаго 
тома въ отдѣльности и обозначить общее его содержаніе,—тѣмъ 
общѣе и кратче, чѣмъ менѣе содержаніе это входить въ область 
вопросовъ по русской исторіи; кромѣ того вездѣ матеріалъ, уже 
напечатанный, выдѣлялся изъ того, что остается пока не опубли- 
кованнымъ. Не смотря на то, что настоящій трудъ, по самой 
задачѣ своей, является простою описью, рамки его нѣсколько 
раздвинуты: содержаніе документовъ, наиболѣе заслуживающихъ 
вниманія русскаго историка, приводится полностью или въ извле- 
чевіи, въ подлинникѣ или въ пересказѣ, при чемъ болѣе крупное 
по объему, для внѣшняго удобства, отнесено въ приложенія. 
Сюда же, въ приложенія, отнесены и тѣ данный XVI стол., 
нунціатурныя по существу, которыя намъ удалось отыскать въ 
другихъ отдѣлахъ Ватиканского архива или даже въ иныхъ 
древлехранилищахъ. Нѣкоторыя приложенія, при ихъ обработкѣ, 
получил характеръ небольшого изслѣдованія. Наконецъ, мате- 
ріалъ вродѣ «Католичество въ Крыму» (прил. IV) и л  «Римъ и 
Молдавія» (прил. X), разбросанный по разнымъ томамъ, вы- 
дѣленъ изъ описи этихъ отдѣльныхъ томовъ съ цѣлью объединить 
его, для бблыпаго удобства пользованія имъ, тѣмъ болѣе что по 
спопутности тутъ же отмѣчались и другія однородный данный.

Одновременно съ настоящею описью готовится къ печати 
сборникъ матеріаловъ за 1579 — 1587 гг., извлеченныхъ изъ 
итальянскихъ архивовъ, преимущественно Ватиканскаго, глав- 
нѣйшимъ образомъ изъ той же Польской нунціатуры. Въ этомъ 
сборникѣ должны найти себѣ мѣсто данныя, обрисовывающія 
сношенія Рима съ Москвою, а также съ Польшею, поскольку



явленія, выросшія на почвѣ римско-польской, могутъ разсматри- 
ваться одинаково какъ и римско-московскія; сюда же войдутъ я 
данный, касающіяся дѣятельности Рима въ предѣлахъ Москов- 
скаго государства и русскихъ областей Рѣчи Посполитой по на- 
сажденію тамъ католичества и заведенію іезунтскихъ школь. 
Въ настоящей описи свѣдѣнія о таковомъ матеріалѣ даются лишь 
постольку, поскольку это необходимо, чтобы составить понятіе 
о его существованіи, мѣстѣ вахожденія и содержаніи въ глав- 
ныхъ чертахъ.

Прежде чѣмъ приступить къ самой описи, необходимо пред
варительно остановиться еще на номераціи томовъ. При папѣ 
Павлѣ У, который, какъ извѣстно, окончательно выдѣлилъ Ар- 
хивъ изъ Библіотеки, рукописи были приведены въ извѣстный 
порядокъ и занумерованы; нумеръ обозначался на корешкѣ 
переплета красными чернилами внутри чернаго ободка. Порядокъ 
этотъ и соотвѣтственная нумерація для кодексовъ, обозначенныхъ 

1— 2000 осталась, говорить Зиккель1), не тронутою до 
нашего времени; не то съ документами XVI столѣтія, зареги- 
строванными подъ ЛДО 3000 — 4000: сигнатура ихъ нынѣ дру
гая. Въ этой древнѣйшей ноиераціи, по крайней мѣрѣ насколько 
она касается Польской нунціатуры, не трудно прослѣдить тен
денцию хронологическую.

№ 3341: 1572. Депеши легата Комендоне.
№ 3342: 1572 — 1578. Письма кардинала Комо къ поль- 

скимъ нунціямъ.
№ 3343: 1573. Депеши легата Комендоне.
№ 3344: 1574. Депеши нундія Лаурео.
№ 3345: 1575. Тоже.
16 3346: 1576 — 1577. Тоже.
№ 3347: 1578. Депеши нунціевъ Лаурео и Калигари.

1) Кбш. ВегісЫе I, 90.



№ 3348: 1579 — 1585. Письма кардинала Комо къ поль- 
скимъ нунціямъ.

Л* 3349: 1579. Депеши нунція Калигари.
16 3350: 1577— 1580. Бумаги Поссевина (преобладают 

1579 — 1580 гг.).
№ 3351: 1580. Депеши нунція Калигари.
№ 3352: 1581. Депеши нунціевъ Калигари и Болоньетти.
Л» 3353: 1582. Депеши Болоньетти.
16 3354: 1583. Тоже.
№ 3355: 1584— 1585. Тоже.
16 3356: 1579 — 1585. Письма кардинала Комо къ Поссе- 

вину.
Другой рядъ такихъ же послѣдовательныхъ номеровъ:
№ 3367: 1587— 1592. Письма разныхъ лицъ.
Лх 3368: 1587— 1591. Депеши нунція ди Капуа.
№. 3369: 1587 — 1590. Письма царственныхъ особъ.
№ 3370: 1587— 1591. Шифрованный письма къ нунцію 

ди Капуа.
№ 3371: 1587 — 1*591. Дѣловыя бумаги нунція ди Капуа.
16 3372: ? (Не утерянный-ли нынѣ № 24 и, по указателю 

Де Претиса, определяемый, какъ: «Роіопіа. 1587. СИге»?)
Лх 3373: 1587 — 1591. Письма разныхъ лицъ къ нунцію 

ди Капуа.
Лх 3374: 1587 — 1588. Черновыя письма нувція ди Капуа.
Лх 3375: 1588—  1589. Депеши легата Альдобрандини.
Лх 3376: 1576 — 1590. Бумаги разнаго содержавія.
№ 3377: 1587— 1591. Дѣловыя бумаги нунція ди Капуа.
№ 3378: 1571 — 1583. Письма разныхъ лицъ къ карди

налу Комендоне.
Въ этой таблицѣ только два номера не выдерживаютъ си

стемы.
Въ первой трети ХУІП столѣтія библіотекарь Ватиканскаго 

архива Де Претисъ ввелъ новую нумерацію,— ту, чтб практи
куется и нынѣ. Но путаница, созданная перевозкою Архива изъ



Рима въ Парижъ и обратно, когда многаго не могли досчитаться, 
многаго не могли своевременно отыскать, породила еще третью 
лумерадію: черными чернилами на корешкѣ переплета. Она 
существовала во времена Марини, Тургенева, Тейнера, чѣмъ и 
объясняется, почему далеко не всѣ упоминаемые ими номера 
сходятся съ аыиѣшними. Въ этой номераціи система тоже хроно
логическая,. но меніе выдержанная, неустойчивая, чтб и понятно, 
если принять во вниманіе условія, при какихъ производилась въ 
то время каталогизація архввныхъ документовъ. Вотъ, напри- 
мѣръ, какъ каталогизировались первые тома.

№ 1: 1560— 1563. Письма кардинала Борромейскаго къ 
оупщю Бонджьованни.

Д» 2: 1564 — 1583. Письма разныхъ лидъ къ кардиналу 
Комендоне.

Ай.З: 1567 — 1572. Переписка кардинала-секретаря съ 
нунціяііи.

А» 4 (нынѣ: 6): 1567 — 1573, Письма вунція Портико къ 
Комендоне.

$  5 (нывѣ: 1 А): 1571 — 1583. Письма разныхъ лицъ къ 
Комендоне.

Я* 6 (нынЬ: 2): 1572. Депеши легата Комендоне.
А& 7 (вынѣ: 3): 1573. Тоже;
Одновременно , съ этимъ встрѣчаемъ повторные нумера, что 

вело уже прямо къ путаницѣ:
А® 4 (нынѣ: 172): 1572 — 1578. Письма кардинала Комо 

къ пунціямъ.
Л* 5 (нынѣ: 15): 1579 — 1585. Тоже.
Ля 6 (нынѣ: 27 А): 1587 — 1591. Шифрованный письма 

къ пунцію ди Капуа.
Ля 7 (нывѣ: 28): 1587 —  1588. Черновыя письма нунція 

ди Капуа.
Нѣкоторые тома имѣютъ по нѣекольку нумеровъг) — впди-

1) Въ сравнительной таблицѣ (во второй коіоннѣ) эти добавочные номера 
поставлены у насъ въ скобкахъ вслѣдъ за нумеромъ первоначальнынъ.

2



мое доказательство неустойчивости самой нумераціи. Еще болѣе 
осложнилъ и запуталъ ее на практикѣ Тейнеръ, которому такъ 
часто приходилось ссылаться въ своихъ изданіяхъ на Польскую 
нунціатуру. Иногда онъ обозвачаетъ томъ нумеромъ, иногда же 
квалиФицируетъ его содержаніѳ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ не 
только на разный ладъ, но и путаясь въ правнльномъ обозначеніи 
того, что, действительно, имѣется въ данномъ томѣ. Такъ т. 9 
(нынѣшній т. 4) онъ именуегь «ІлН. <1іѵ. Роіопіае, іош. I» 
(ср. Мопшпепіа Роіопіае еі ЬШшапіае, П, Н  803, 810), оши
бочно, однако, полагая, что напечатанное имъ во второмъ томѣ 
этого изданія подъ №16 743, 782, 787, взято оттуда/Т. 4 (ны- 
пѣшній т. 6) у Тейнера то «К. Роіопіае, Іот. IV», то «ІлМ. біѵ. 
Роі. ГѴ»; нынѣшній т. 5 А— то «ЬіМ. сііѵегв. Роіоп. асі сагб. 
Могоппт, Чот. П» (Моп. Роі. ЬііЪ. II, № 740), то «Кипііаіига 
Роіопіае, Іот. II» (іЬіб. 16 708), то, наконецъ, «ЬіМ. <1іѵ. Роіо- 
піае, іот. II» (іЪіб. Л6Л6 701, 702, 730). Ошибочно показываегь 
онъ якобы взятый отсюда же и 16 774 того же второго тома 
Мопшпепіа. Если Тейнеръ и не могъ обозначать этоть вослѣдпій 
томъ какъ т. 5 А, ибо этотъ нумеръ присвоенъ ему только съ 
1905 года, то, конечно, ничто не мѣшало ему держаться какого 
либо одного изъ наименованій. Т. 15 В въ его время не былъ 
еще закаталогизованъ и Тейнеръ, подобно многимъ позднѣй- 
шимъ ученымъ (Дембиньскій, Пирлингъ), цитуетъ его согласно 
надписи на корешкѣ переплета: «ЬеМеге е Мешогіе Розвеѵіпі, 
ѵоі. 2».

Вотъ сравнительная таблица всѣхъ трехъ нумерацій для то
мовъ Польской нунціатуры XVI вѣка и тѣгь 5 томовъ нунціа- 
туры Германской, гдѣ имѣются «бумаги А. Поссевина». Въ пер- 
вомъ столбцѣ показана Де Претисовская, нынѣ практикуемая 
нумерація (бумажный наклейки на корешкѣ переплета); во вто
ромъ— нумерація, бывшая въ ходу въ 1820—1880 .гг. (чер
ными чернилами); въ третьемъ— самая древняя, ХѴП-го сто- 
лѣтія (красными чернилами).



Ы и п гШ и га  Р о іо п іа .

1 3 3363
. 1А 5 3378
2 6 3341
3 7 3343
4 9 —
5 2 (18) —
5А —  —
6 4 (4Л) 3361
7 8 (4; 7) 3344
8 10 3345
9 12 —

10 9 (17; 10) 3492
11 11 3493
12 13 3501
13 14 3346
14 15 3347
15 5 (19) 3348
15А —  —
15В — —
15С — —
16 16 3349
17 17 3351
17А — —
18 18 3352
19 19 3353
20 20 3354
21 21 3355
22 22 —

23 23 —
24 ? ' ?
25 24 3373
26 25 3368

а*



27 26 3371
27А 6 3370
28 7 3374
29 59 3369
30 62 3181
31 27 3367
32 28 3375
33 29 3376
34 30 3377
35 35 —

36 ?
37 ? ?

170А 1 —

171 — —

172 4 3342
АМіІ. I. — — -

А<Ш. II. — —

ІЛЬгі бі аШ е врсбі- 
гіопі дгагіозе, Іош. I. 158 —

Ы и п гіа іи га  сіі б егт а п іа .

13 17 (?) 3356
92 46 3350
93 54 3108
94 55 3109
95 56 3110

Въ теченіе долгого времени въ сношеніяхъ своихъ съ ипо- 
странными государствами папское правительство довольствова
лось посылкою временныхъ нунціевъ и легатовъ, которые, по 
выполненіи возложеннаго на нихъ спѳціальнаго порученія, обык
новенно не медлили съ обратнымъ возвращеніеыъ въ Римъ. Если 
и встрѣчались случаи болѣе или меніе долговременного пребы-



ванія па нунціатурѣ, то это зависѣло отъ сложности дѣла или 
отъ причииъ чисто внѣшнихъ, но отнюдь не являлось цѣлью 
самой но себѣ. Въ то время, какъ мелкія итальянскія государ
ства еще съ половины XV стол, начали держать при сосѣднихъ 
дворахъ постоянныхъ пословъ*), первая постоянная нунціатура 
(въ Венеціи) возникаетъ лишь па рубежѣ XV и XVI вв. (въ 
1600 г.) *). Въ первыя десятилѣтія XVI стол., въ понтиФикаты 
Юлія II и особенно Льва X, представители папской куріи стали 
посылаться ко дворамъ германскому, Французскому и испан
скому, но, ставши «постоянною», нунціатура еще не сразу сде
лалась непрерывною: не всегда непосредственно за отъѣздомъ 
нунція слѣдовало назначеніе ему преемника. Вообще институтъ 
постоянной нупціатуры, какъ таковой, складывался постепенно и 
окончательно оформился лишь къ пятидесятымъ годамъ XVI вѣка.

Подобная же вполнѣ нормальная эволюція въ ростѣ диплома- 
тическихъ сношеній Папскаго престола замѣчается и въ Нунціа- 
турѣ польской. Повидимому, попытка постоянной нунціатуры при 
дворѣ польскихъ королей сдѣлана была назначеніемъ Ллоизія 
Лгтпомана, епископа Веронскаго8). 13 января 1555 г., особымъ 
бреве на его имя, папа Юлій ІП назначилъ А. Липпомана поль- 
скимъ нупціемъ 4); по послѣдовавшая затѣмъ перемѣна на рим- 
скомъ престолѣ5) нѣсколько замедлила дѣло. Впрочемъ уже 6 іюля

1) Миланъ во Флоренцін, вь Венсціи, даже во Франция; Вевеція во Фло- 
ренціи, Миланѣ, Нсааолѣ. Ср. А. Ріерег, 2пг ЕпШеЪипдвяевсЬісЫе йег війп- 
йадеп Кавііаіагеп (ЕгеіЪиг# іт  Вгеівдаи. 1894), стр. 1. Литературу о первыхъ 
постоянныхъ нунціяхъ сн. у Ніпоіоаа, Ьоа йеарасЬов йе 1айіріотасіаропіШсіа 
сп Еврапа. Тото I. Майгій. 1896, стр. 25; сравн. также и все то, что говорить 
самъ Хинойоса по этому вопросу на стр. 24—86.

2) Ріерег, 85.
8) Перечень временныхъ нунціевъ, легатовъ, нунціевъ-кодлекторовъ, ко- 

миссаровъ и т. п. до этого времени см. въ трудѣ проФ. Вѳржбовскаго: Зупорвів 
Іекаіогит а Іаіеге, 1е&аіогат паіогит, шшііогит огйіпагіогит еі ехігаогйіпа- 
гіопхт и пр. Котае. 1880.

4) Бреве на имя Липпомана. Ватиканский архивъ. Ве&. Уаі. Агт. 44. Т. 4, 
л. 15; напсч. Тейнеръ, Мопшн. Роіопіае еі ЬШшапіае, II, 575.

5) Юлій Ш умеръ 28 марта 1555 г.; преемвикъ его Марчеллъ П прожилъ 
папою всего лишь 22 дня; Павелъ IV избрадъ 23 мая 1555 г.



новый папа Павеіъ IV подтверждаетъ распоряженіе своего пред
шественника1) и непосредственно всдѣдъ затѣиъ 14 августа извѣ- 
щаегь о состоявшемся назначеніи поіьскаго короля *), королеву, 
архіепископа Гнѣзненскаго, всѣхъ польскнхъ епнскоповъ и мно- 
гихъ свѣтскихъ днгннтаріевъ королевства8). Въ октябрѣ 1555 г. 
Лнппоманъ, несомнѣнно, уже находился въ предѣлахъ Польши4); 
однако, еще не прошла зима, какъ папа рѣшилъ отозвать его: 
въ этомъ смыслѣ пишетъ онъ 19 Февраля 1556 г. Липпоыану, 
королю н архіепископу Гнѣзненскому5), предоставляя впрочемъ 
нундію самому рѣшить, возвращаться ли немедленно или немного 
помедлить. Повидимому, Лнппоманъ призналъ необходимымъ еще 
остаться въ Польшѣ, на время предстоящаго церковнаго съѣзда. 
Папа не только одобрилъ его рѣшеніе4), но даже прислалъ новыя 
іаспІШев — правомочія7). Впрочемъ почти въ то же время нун- 
цію было послано подтвержденіе прежняго приказанія возвра
щаться въ Италію по окончапіи упомянутаго съѣзда8). 22 сен
тября 1556 г. Лнппоманъ находился еще въ Полыпѣ, именно 
въ Ловичѣ •); но уже 8 октября онъ имѣлъ возможность послать 
въ Римъ извѣщеніе изъ Вероны, начинающееся словами: «Іо воп 
ЗІопіо Ьод&і іпѴегопа»10). Слѣдующимъ, 1557-мъ, годомъ обыкно-

1) Бреве в іюля 1666 г. А. Липпоману. Апп. 44. Т. 4, л. 88. Ср. іЫбет,
а. 89: другое бреве ему же, отъ 9 іюля 1566 г.

2) Бреве 14 августа 1556 г. королю Сигизмунду-Аві7 сту. Апп. 44. Т. 4, 
л. 106; напеч. Мопшп. Роі. 1Л(Ь. П, 680.

8) Апп. 44. Т. 4, л. 107—117.
4) См. письмо его изъ Вильны отъ 8 ноября 1566 г. Батик, бнбліотека. 

ВагЪегіпі Ьаі. 6805, л. 74. Туть же, л. 52—108, и другія письиа Липпомана
1566—1666 гг. Ср. бровѳ иа его имя отъ 28 декабря 1565 г. въ Апп. 44. Т. 4, 
л. 169 об.

6) Апп. 44. Т. 4, л. 185 слѣд.; напеч. Мопшп. Роіоп. еі ІііЬ. П, 690, 591.
6) Таит ѵего хвііс тапепбі сопаііішп еі {иіигі соптепіая ехіішп ехресіапбі... 

ргоЪашаа еі Іаабатм, писалъ Липпоману папа 29 мая 1556 г. Апп. 44. Т. 2, л. 86.
7) Бреве 6 іюня 1566 г. А. Лаппомяну. Агт. 42. Т. 7, л. 841; № 216.
8) Бреве 1 августа 1556 г. А. Липпоману: Рег Ъаа Іііегаа тавбапш, иі

ровЦа&т бітімая Іиегіі соптепіав, ваіаіаіо ге^е, еа4пе ЬогШіопе, дпаш гегит 
зіаіоа ео іетроге роаіпІаЪіі, абЪіЪііа, аб по* гебеаа. Апп. 42. Т. 8; № 290.

9) Веіасуе пппсупагбіг, I, 40.
10) ВагЬегіпі Ьаі. 6806, л. 119.



вевво помечается реляція Лшшомана о Польше, представленная 
нмъ папскому правительству по возвращеніи съ своей нунціа- 
туры *).

Послѣ Липпомана польская нунціаіура пустовала цѣлыхъ два 
года. Лишь 8 августа 1558 г. Павелъ IV извѣстилъ Сигизмунда- 
Августа о посылкѣ на предстоящій въ Польшѣ церковный съѣздъ 
(сопѵепіпв) особаго легата, а такъ какъ отъѣздъ такового не могъ 
состояться немедленно, то, чтобъ не задерживать дѣла, долженъ 
быль отправиться К. Ментовати, епископъ Сатріанскій8); по
следнему тогда же были выданы и соответственный іаспІШез8). 
Уже одинъ Фактъ, что новый нунцій посылался какъ бы въ за
мену легата, по самому характеру своей должности спеціальнаго 
и вреиеинаго посланца папскаго, достаточно убедительно гово
рить въ пользу того, что польская нунціатура пока еще не вы
росла въ постоянный и прочный инстиіуть. Въ новомъ бреве, 
7 ноября 1558 г., Павелъ IV сообщали королю, что легатъ4) 
8аболѣлъ и не могъ ѣхать; но, добавляли папа, «вадѣемся, что 
еп. Сатріанскій уже прибыль на место»5). Действительно, новый 
иунцій участвовали на Петроковскомъ сейме6) и въ апреле 
1559 года, несомненно, еще быль въ Польше7); но далее следы 
Ментовати исчезають.

Съ назначеніемъ Б.Бонджъованни, еп. Камѳринскаго, нун- 
ціемъ польскимъ, 23 апреля 1560 г .8), замечается большее 
постоянство и устойчивость. Уже въ іюлѣ 1560 г. этого года

1) Веіасуе шшсуиибѵ, I ,64.
2) Бреве 8 августа 1568 г. королю польскому. Агш. 44. Т. 2, л. 121.
8) Бреве 8 августа 1558 г. еп. С&тріанскому. Агш. 42. Т. 11; № 209.
4) Таковымъ, говорить Марини (& Роіопіа, Абсіііат. П), намѣчался кар- 

дивалъ Ребаба. Ср. Бвбл. Квджн. М. I. 4, въ пнсьмахъ кард инала К. Карадоы 
къ Мевтовати.

5) Бреве 7 ноября 1558 г. польскому королю. Агш. 44. Т 2, л. 184.
6) Си. письмо его къ кардиналу Карадоа нзъ Петрокова, 28 января 

1559 г. въ Мопшп. Роіов. еі ЬШь 11, 592.
7) Бреве 11 апрѣля 1659 г. королю польскому. АГіп. 44. Т. 2, л. 146.
8) Бреве Пія IV, 23 апрѣля 1560 г., къ королю польокому. Моашп. Роіоп. еі 

ІдіЬ. П, 598.



Бонджьованни вступил. Фактически въ отправіеніе своей долж
ности1) и пробылъ на ней около трехъ лѣтъ. 22 апрѣля 1563 г., 
отправляясь на войну, Снгизмундъ- Августъ пишетъ папѣ объего 
отозваніи*).

Осенью того же 1563 г. епископа Камеринскаго заиѣнилъ 
Дж. Франч. Комендоне, епископъ Закинѳскій, съ 12 нарта 
1565 г .8) кардиналъ. Его нундіаіура длилась около двухъ лѣть4).
2 марта 1566 г. нунціеиъ назначенъ быль Руджіериб),
а 18 Февраля 1568 г. на смѣну Руджіери посланъ протонотарій 
В. Портико•), пробывшій въ Полыпѣ 5 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ7).
Съ нунціаіурой Портико, начиная отъ 1 сентября 1571 г., сов
пало пребываніе кардинала Коменд, на этотъ разъ уже въ 
званіи легата8). Свою ыиссію Комендоне окончилъ было лѣтомъ

1) N. Роіопіа 170 А, л. 6.
2) Мопит. Роіоп. еі ІліЬ. П, 655.
3) Сагйеііа, Метогіе аІогісЬе <іе’ сагсітаіі, У, 89.
4) Иэъ регеста депешъ н писемъ Комендоне за время его подьской нун- 

діатуры (батик. Библ. ВагЪегіпі Ьаі. 5798) видно, что 19 октября 1563 г. онъ 
быдъ въ Венеціи; 24 ноября 1568 г. отправилъ первую деаешу изъ Кракова; 
1 іюня 1565 г. король подьскій жалуетъ Комендоне ненсіономъ (д. 570), а 
28 іюдя шлетъ папѣ письмо, восхваляя уѣзжающаго изъ Польши нунція (Тей- 
неръ, Мошпп. Роі. еі ІЛШ. П, 714). 26 іюня 1565 г. Комендоне выѣхалъ въ 
Гейльсбергъ, въ Пруссіи, къ кардиналу Гозію, гдѣ пробылъ весь іюль и августъ 
(ВагЪег., л. 572). Отсюда онъ пишетъ королю прощальное письмо (л. 584), но 
еще въ октябрѣ мы его видимъ въ Познани и Ловичѣ. Послѣдняя его де
пеша помѣчена 9-мъ декабря изъ Ниссы. '

5) Бреве польскому королю 2 марта 1566 г. Агт. 44. Т. 18, л. 124. Ср. 
іЪій., л. 124—125 бреве, того же числа, къ королевѣ, кардиналу Гозію и др. по 
поводу назначенія Руджіери.

6) Бреве королю 18 Февраля 1568 г. Апп. 44. Т. 18, л. 149; Мопшп. 
Роі. еі ІдіЬ. П, 728. Другія бреве, того же числа и по тому же поводу, къ ко- 
ролевѣ и польскимъ дигнитаріямъ, духовнымъ н свѣтскимъ: Агт. 44. Т. 18, 
л. 149 об. — 155. Часть ихъ напеч. Моп. О, 729.

7) См. докладную записку Портико, представленную папѣ въ 1574 году. 
Агт. 64. Т. 29, л. 85.

8) Бреве королю 1 сентября 1571 г. Агт. 44. Т. 19, л. 888. Ср. ІЬісІет, 
445, 446, 449, 458, 459, рядъ другихъ бреве отъ 8 сентября 1571 г., къ поль
скимъ дигяитаріямъ, духовнымъ и свѣтскимъ, по поводу назначенія Комендоне 
легатомъ. Впрочемъ Портико поэдравляетъ Комендоне съ новымъ назначе- 
иіеиъ еще 18 іюля 1571 г. (& Роіопіа 6, л. 80).



1572 г. и уже выѣхалъ изъ Польши, какъ смерть Сигизмунда- 
Августа (7 іюля) вызвала его снова въ Польшу*).

Портико и Комендоне оставались на своихъ мѣстахъ до осени
1573 г .а). ІІреемникъ перваго, В  , епископъ Мондовскій, 
быль назначенъ нунціемъ еще 1 іюня 1573 г .3), но пріѣх&лъ 
ігь Польшу только въ январѣ 1574 г .4) и оставался тамъ до

1) См. подробности ниже, стр. 82.
2) Депеша Комендоне 30 августа 1578 г., изъ Сулейова: АтаШі Ьіегі да 

таіііпа аггіѵб а 1’ітротіао дпі да то топе, папііо (Портико), деі дпаіе ип 
тезе іпііего іо поп Ьаѵеѵо Ьаѵаіо пота аісппа. 8’ ё рагіііо Ьіегі вега рег Угаіі- 
віатіа доте ві йгаОвггА диаКго і̂огпі соп ГаЬЪаіе Сіго азреііапдо гівровіа даі 
ві̂ . Регпезіаіп, аі а̂а1е дісе Ьатег всгіііо рег пп раззарогіо ді роіеге апдаге 
весогашепіе а Ѵіеппа, еЬ ді Ьатегіо ргедоіо а таодагіо іп тапо тіа, та  дпі поп 
ё сарііаіо 6п Ьога (К. Роіопіа 8, л. 538). Самъ Комендоне провелъ въ Сулейовѣ 
еще сентябрь мѣсяцъ; но въ октябрѣ мы его видимъ уже въ Кремзирѣ, а 3 но
ября 1573 г. онъ иишетъ изъ Кдостенбурга, за Дунаемъ, по дорогѣ въ Италію 
(іЪід., ж.552, 590, 624). Замѣтимъ, что лишь только состоялось нзбраніе въ поль- 
скіе короли Генриха Анжуйского, какъ Комендоне сталъ просить объ ото
звании его: 12 мая 1578 г., извѣщая кардинала Морони объ нзбраніи, онъ про
сить его а Гагші дегаііа соп а̂е8̂ а оссавіопе ді ітреігаппі Ьогтаі Іісепііа ді 
гііогааг іп Ііаііа доро дие аппі ді Іедаііопе (Ватик. Библ. Ѵагіс. Ьаі. 6405: письма 
къ кардиналу Морони, л. 104).

8) Бреве 1 іюня 1578 г. королю Геяриху. Агт. 44. Т. 22, л. 6; ср. другое 
бреве ему же, 2 декабря 1573 г., іЬід., л. 100. Впрочемъ смѣна Лаурео Андреемъ 
Калигари была рѣшена дѣлымъ годомъ ранѣе: извѣщаю васъ, писалъ 25 іюля
1572 г. къ Калигари (въ ту пору нунцію при савойскомъ дворѣ) кардиналъ 
Комо, новый государственный секретарь новаго папы Григорія XIII: вы на
значаетесь нунціемъ въ Польшу; готовьтесь выѣхать туда въ концѣ августа 
(Напхіаіига ді Роіопіа № 171, л. 159). Но едва успѣлъ кардииалъ отправить 
свое письмо, какъ пришло извѣстіс о смерти Сигизмунда-Августа, н 28 іюля 
Комо сообщалъ Калигари: ве торопитесь; папа не хочетъ посылать васъ 
прежде, чѣмъ будетъ выбранъ новый король (іЫдет, л. 160). Избраніе, какъ 
извѣстно, затянулось. Въ январѣ 1573 г. Калигари былъ вызваяъ на время 
изъ Турина въ Римъ для устнаго обмѣна мыслей по поводу польсквхъ дѣлъ 
(Комо къ Калигари 28 декабря 1572 г.; іЬідет, л. 182), п только 1-го іюня
1573 г.,— значить, одновременно съ бреве къ новому королю, кардиналъ из- 
вѣстилъ Калигари объ иэбранія Генриха Анжуйскаго и сказалъ, что надо 
ѣхать (іЬідет, л. 194). Нѣсколько дней спустя нунцію были посланы бреве, 
инструкція н 500 скуди на путевые расходы, сверхъ тѣхъ 200, которые онъ 
получалъ, какъ ежемѣсячное жалованье (Комо къ Калигари 5 іюня 1573 г.; 
іЪідет, л. 195).

4) См. его депешу изъ Кракова 80 января 1574 г. Вержбовскій, 
В. Лаурео, стр. 1.



конца августа 1578 г .1). Новый нунцій Калигари, накачен
ный еще въ декабрѣ 1577 года1), назначенный съ 9 апрѣля 
1578 г .8) и уже въ должности нунція возведенный въ санъ епи
скопа Бертинорскаго (14 октября 1579 г.)4), пріѣхалъ на нѣсто 
еще при Лаурео5). Въ нунціатуру Калигари началась спеці&льн&я 
ииссія А. Доесевит•), съ перерывами продолжавшаяся вплоть
до апрѣля 1587 года7). При Поссевинѣ Калигари впрочемъ про
быть не долго: 12 апрѣля 1581 г. Григорій XIII извѣстилъ 
короля о замѣщеніи епископа Бертинорскаго епископомъ Мае- 
скимъ, Ал. Болоньетти®). Отозванный спеціальнымъ бреве 8 іюля
1581 г . 9), Калигари отправилъ послѣднюю свою депешу изъ 
Полыни 8 сентября 1581 г .10), а Болоньетти, съ 12 декабря 
1583 г .п) кардиналъ, оставался на нунціаіурѣ въ теченіе слиш- 
комъ трехъ съ половиною лѣтъ. Бреве 27 октября 1584 г .18) 
оповестило СтеФана Баторія о назначеніи преемникомъ Болоньетти 
В. ди Бутя, еп. Камеринскаго; Фактическая сиѣна въ управленіи

1) См. его депешу 28 августа 1578 г., ВержбовскіІ, ор. сіі, стр. 720. 
Иаъ Кракова Лаурео выѣхалъ 80 августа 1678 г. N. Роіопіа 14, л. 282.

2) Кардкналъ Комо вввѣстилъ Лаурео 28 декабря 1677 г., что преемни- 
комъ ему будетъ Калигари. Кшшаіога сіі Затоіа 10, л. 292 об.

8) Бреве 9 апрѣля 1678 г. королю польскому. Апп. 44. Т. 28, л. 476; 
«ими*. Тейнеръ, Аішаіев Ессіевіавйсі II, 894.

4) Саша, Вегіеа ерівсоропш, 676; N. Роіопіа 16, л. 48 (пясьмо кардинала 
Комо 17 октября 1679 г. къ Калигари, съ навѣстіемъ о пожадованіи его епис- 
копекямъ саномъ).

5) Аггітаі чиі аііі УП йеі ргевепіе, пишетъ нзъ Кракова, 10 іюня 1578 г., 
Калигарм испанскому нуяццо, епископу Сага (Ватик. Библіотека, ОНоЪоп. і а і . 

8207, л. 167).
6) Бреве 16 марта 1681 г. императору, польскому королю и другимъ о по- 

сылкѣ Поссевмиа въ Польшу и Московію. Апп. 44. Т. 24, л. 401—414.
7) Письмо кардинала Аццолинн къ Поссевняу, 6 апрѣля 1587 г. ДО. Ро- 

Іопіа. Аййііат. П).
8) Апп. 44. Т. 24, л. 481.
9) На нмя короля. Апп. 44. Т. 26, л. 19.
10) N. Роіопіа 18, л. 268.
11) Сагйеііа, Метогіе аіогісЬе йе’ сагйіпаіі. У, 211; Тейнеръ, Аппаіез 

Ессіеаіавіісі, Ш, 484.
12) Ага. 44. Т. 25, л. 422 об.



нунціатурой произошла однако не ранѣе конца Февраля, если даже 
не въ мартѣ 1585 года1).

Нунціатура Буойя продолжалась два года, до назначенія 
15 ноября 1586 г. на его нѣсто Ан. ди Капу а, еп. Неаполитан- 
скаго*). Капуа прибыль въ Польшу, если не въ январѣ, то никакъ 
не позже Февраля 1587 г .8) и оставался тамъ до 30 апрѣля 
1591 г .4). За вреыя его нунціатуры пріѣзжалъ спеціальнымъ 
легатомъ въ 1588— 1589 гг. кардиналъ ,
будущій папа Климента ѴІП. Нунціатура ближайшаго преемника 
епископа Неаполитанскаго— Джерматко Маласпины, еп. Сан- 
Северскаго (1592 — 1598), хотя и принадлежитъ къ ХУІ вѣку, 
но не къ «Польской нуаціатурѣ»: въ послѣдней ей отведено скром
ное мѣсто въ размѣрѣ всего лишь двухъ лѣтъ5); что же до 
Рангони, еп. Реджійскаго, смѣнившаго Маласпину (1598 — 
1606), то о немъ въ Нунціатурѣ уже совсѣмъ не осталось ника- 
кихъ слѣдовъ.

1) Посдѣдняя, иавѣстная намъ, депеша Болоньеттв къ кардиналу Комо— 
изъ Варшавы, отъ 26 Ф е в р а л я  1585 г. (Л. Роіопіа 21, д. 705), а первая депеша 
еп. Камеринскаго—изъ Кракова, отъ 16 апрѣдя 1585 г. (& Роіопіа 22, д. 2).

2) Подданное бреве Сикста У, 15 ноября 1586 г., къ Стефану Баторію 
въ N. Роіопіа. Аййіі. П.

8) Бибд. Кяджн. М. П. 48, д. 176.
4) Ніегі ргеаі Іісепга 4а1 вегешавіто гѳ еі дотапі сот ^гаііа йеі 8і§пог ріо 

т ’ ідтіагб рет Паііа. Депеша (посдѣдвяя) 29 апрѣдя 1591 г. N. Роіопіа 26,
д. 948.

5) N. Роіопіа 85: регестъ депеш  я писемъ Дж. Мадаспнны за 1592—
1594 хт. По атому сборнику можно констатировать уже въ іюдѣ (10-го) 1592 г.
депеши Мадаспины изъ Польши.



198 нумеровапныхъ листовъ (пустые или съ однимъ адресомъ 
въ расчетъ пе приняты). Тургеневъ и Тейнеръ цитуютъ этотъ 
томъ: «К. Роіопіа. Дх 3». Надпись на корсшкѣ переплета: «Роіо- 
піа сіаі 1567 аі 72. М-г Рогіісо пипгіо аі сагд. Кизіісиссі» 
не соотвѣтствуетъ содержанію: донесенія Портико1) занимаютъ 
лишь вторую, меньшую половину тома и не за все время 1567— 
1572 гг., а только за 1571 — 1572 гг.; первая же, бблыпая 
половина тома— инструкціи и отвѣты кардинала Рустикуччия) 
въ 1567 и 1570 гг. къ Портико и его предшественнику нунцію 
Руджіери; именно:

а) лл. 1 — 49: письма (черновыя) Рустикуччи къ Руджіери, 
съ 11 января по 27 декабря 1567 г.

б) лл. 50— 113: то же къ Портико, съ 7 января по 23 де
кабря 1570 г.

в) лл. 114— 198: депеши Портико па имя Рустикуччи, съ 
3 января 1571 по 12 марта 1572 г.

Такимъ образомъ въ настоящемъ томѣ соединены исходящія 
бумаги съ выходящими и общая система, намѣченная Де Прети- 
сомъ въ размѣщеніи матеріала Польской нунціатуры, съ пер- 
выхъ же шаговъ подверглась искаженію.

Письма Рустикуччи къ обоимъ корреспондентамъ посвящены 
почти исключительно дѣламъ католической церкви въ Полыпѣ. 
Кромѣ собственно черновыхъ, есть нѣсколько набросковъ того, 
что предполагалось или было предложено писцу написать отъ

1) «Ѵшсевіі йаі РоПісо N. Ар00.* — такова его обычная подпись на депе- 
шахъ. Впроченъ подь депешами, собранными въ т. 6, онъ иногда называть 
себя аѴіпсепго (Іаі Рогіісо» и даже просто «Ѵіпсепго Рогіісо».

2) бігоіато Киаіісиссі, — государственный секретарь со времени воете- 
ствія на папскій престолъ св. Пія V (1566); кардиналъ— съ 17 мая 1570 г. 
(Могопі, Бшопагіо, ЫХ, 822).



имени государственного секретаря къ нупцію. Мѣстами, особенно 
въ перепискѣ съ Портико, письма кардинала чередуются съ разнаго 
рода документами (суппликами и пр.), приложенными по связи дѣла.

Въ депешахъ Портико послѣ перваго донесен ія огь 3 января 
1571 г. дѣіается скачекъ къ 8 августа и только уже съ этого 
числа депеши вдуть безъ перерыва, послѣдовательно одна за 
другой. Одновременно съ собствеппыми донесеніями Портико от- 
правлялъ выдержки изъ пясемъ своихъ корреспондентовъ, копіи 
разныхъ бумагъ, а также т. наз. и педосу («педосу беііі 
21 бі ИоуетЬге 1571» и пр.). Аѵѵізі— это хроника текущнхъ 
событій, разныхъ мелкихъ Фактовъ, собщенія о новинкахъ, по
чему-либо интересныхъ; педосід— трактовали о политическихъ 
мѣропріятіяхъ и дѣйствіяхъ правительства. Депеши посылались 
обыкновенно каждую педѣлю и при нихъ аѵѵіві и пе&осу, иногда 
тѣ и другія вмѣстѣ, иногда порознь, смотря по наличности мате- 
ріала. Такъ, напримѣръ, имѣются отъ 19 сентября 1571 п. 
пе^осу— объ отправкѣ пословъ къ крымскому хану, къ датскому 
королю; о томъ, что польскій король подозрѣвалъ цесаря въ сим-' 
патіяхъ къ Россіи и пр.; и отъ того же числа аѵѵізі, сообщаю
щая о нездоровьѣ Сигизмунда-Августа, о голодѣ, о чумѣ и бѣ- 
дахъ, ею содѣянныхъ. Кедосу, по крайней мѣрѣ нѣкоторыя (ср. 
і. 183, оть 28 ноября 1571 г.), писаны въ первомъ лицѣ, отъ 
имени самого нунція, по адресу папы — рег 8иа ВапШй, и по 
содержанію (то же можно сказать и про аѵѵіві) зачастую важнѣе 
самыхъ депешъ: послѣднія носятъ характеръ простой регистра- 
ціи и Формальныхъ сообщеній о получепіи или отправкѣ кор- 
респонденціи.

Часть матеріала напечатана Тейнеромъ въ Моппшепіа Роіо- 
іііае еі ЪШшапіае, (. П, АУ№ 801, 808, 809, 813. Послѣдній № 
содержитъ выдержки изъ депешъ Портикох).

1) Три депеши: первая (2 декабря 1668 г.), вторая (2 марта 1569 г.) и по
следняя (12 августа 1572 г.), хотя и извлечены изъ N. Роіопіа, во не изъ № 1, 
а изъ № 6; всѣ одвако помѣчены Тейнеромъ, какъ взятыя изъ этого послѣд- 
няго тома.



Изъ нихъ 4 депеши опубликованы еще ранѣе въ тургенев
ской коллеѵціи Нівіогіса Коз&іае Мопитепіа, I, Л6Д» 155, 156, 
157, 158, съ небольшими отличіями отъ Тейнеровскаго текста, 
заставляющими предпочитать послѣдній. Кроиѣ того въ тЬхъ же
Н. К. Мошшепіа, 1,16159: Ргоровіе /айе яиевіо <іі XII Магго 
пеііа біеіа <Іі Ѵагзаѵіа (1572), л. 191, съ замѣною въвоголовкѣ 
ыиожественнаго числа едипственнымъ, что придало всему доку
менту видъ дѣльности и законченности, тогда какъ на дѣлѣ помѣ- 
щенный тамъ «II МозсоѴііа» всего лишь одннъ параграФЪ среди 
мкогихъ другихъ («II ге <іі Бапіа», «Кі&а ргшсіраі сШЙ 4і ІД- 
ѵопіа», «II Тагіаго», «II ге (ГІІп&агіая и проч.). . .

Тейнеровскій № 813 содержать между прочить данный ка
сательно (песостоявшейся) поѣздки Портико въ Москву; съ этою 
же поѣздкою связаны (до сихъ поръ неопубликованный) 7 писеігь 
кардинала Рустикуччи къ Портико въ сентябрь, октябрѣ и ноябрѣ 
1570 г., 2 депеши Портико 15 августа и 19 сентября 1571 г. 
и 2аѵѵіві и пе$осц, посланные имъ же 5 и 26 сентября 1571 г. 
Не все въ этнхъ данныхъ достаточно ясно и полно; есть намеки, 
сныслъ которыхъ приходится отгадывать. Печатая ихъ, мы сочли 
болѣе цѣлесообразнымъ сопоставить новый матеріалъ съ дан
ными, извѣстными уже ранѣе; но такъ какъ подобное сопостав- 
леніе выводить рабоіу за рамки описи, то все это отнесено въ 
особое приложеніе (I).

№  1 А .

Безъ пагинаціи. Сборникъ писемъ разныхъ лицъ къ карди
налу Комендоне за 1571— 1583 гг. Содержаніе писемъ, распо- 
ложенныхъ по авторамъ (не въ алФавитномъ порядкѣ), весьма 
разнообразное, какъ разнообразны были и сами корреспонденты. 
Комендоне (Ѳіапігапсезсо Сошгоепбопе, 1522— 1584), впервые 
былъ въ Польшѣ нунціемъ въ 1563— 1565 гг.; вторично съ 
зимы 1571 до конца 1573, въ званіи легата1).

1) Огаііапі, Ьа тіе да Сагдш&І Л. Г. Соттепдоае. Рагія. 1671, ра&. 270, 
276, 848, 465; ТѴіеггЬоѵвкі, 8упорвія ІеваЬогат... аровіоіісогит ш Роіапіа. 
Нотае. 1880, ра .̂ 60.



О Россіж настоящей сборяикъ не содержите почти ничего, 
кромѣ незнач&щихъ сообщеній о военныхъ дѣйствіяхъ въ письі 
иахъ слѣдующигь лицъ:

1) Рга СашіІІо ТассЬеШ сІаѴегопа ргоѵіпсіаіё іп Роіопіа— 
отъ 20 Февраля 1582 г. (въ началѣ тома).

2) Каноеикъ АІЬегІо Зіапеѵіо (Зіапіеѵгаку): 20 апр. 1575; 
13 авт. и 20 ноября 1578; 12 марта 1579; 28 янв. 1582.

3) Явь, Филиппъ и Андрей Зборовскіе: 31 октября 1573 
(Янь); 23 авт. 1578 (Филиппъ); 10 ноября 1578 (Андрей).

4) Варшевицкій: 10 марта 1577.

№  2 .

271 страница (не листовъ). Тургеневъ н Тейнеръ цитуюгь 
этотъ томъ: «И. Роіопіа. № 6». Надпись на корешкѣ переплета: 
«Роіопіа 1572 8І&. Саічі. Сотепсіопе Іе^аіо. Мз§г. Рогіісо 
пипгю» даетъ основаніе думать, что въ этомъ сборникѣ собраны 
письма м Комендоне, и Портико; на самомъ же дѣлѣ это почти 
исключительно депеши одного Комендоне изъ Польши на имя 
государственнаго секретаря кардинала ди Комо1) (лишь нѣкото- 
рыя къ папѣ); писемъ же Портико, съ которымъ Комендоне плохо 
ладилъ и писалъ на него жалобы, всего два, да и то одно изъ 
нихъ къ тому же Комендоне (изъ Расьны, 23 іюля). Есть еще 
нѣсколько донесеній тому же Комо отъ секретаря Комендоне, 
А. М. Граціани, лосданныхъ изъ Вѣны въ іюлѣ 1572 г. Помимо 
того что настоящій томъ есть собственно сборникъ дѳпешъ одного 
лица (съ приложеніемъ копій съ писемъ ОтеФана Баторія, Анны 
Польской, епископа познаискаго Андрея Конарск&го, съ завѣ- 
щанія короля Сигизмунда-Августа и пр.), онъ и охватываетъ

1) Токипео ваШ, божіе пвѣетный по лѣсту своего рождепія, водъ м о 
н е т  кардинала ди Коао (сагОіпвІ 4і Сото), быль облечввъ въ пурдуръ 
12 нврта 1666 г.; госудярственнымъ севротдрет сталъ при Григорік ХШ 
(Могові, Вшодагіо, ХХѴІП, 120); его письма въ таководъ званіи встрѣчаются 
уже отъ 16 іюия 1672 г. (К. Ракша 171, а. 164), т. е. всего мѣсяцъ спустя 
поеіѣ набранія (18 мая) папы Грягорія XIII.



далеко не весь 1572 годъ, а лишь вторую его половину, съ 
5 іюня по 23 декабря, чтб стоить въ прямой связи со вре- 
менемъ (вторичнаго) назеачеоія Комсндопе папскимъ легатовіъ 
въ Полыпѣ1). Аѵѵіві и пе^осу отсутствуютъ въ этомъ томѣ, что 
дѣлаетъ самыя депеши гораздо содержательнее сравнительно съ 
тімъ, что помѣщены въ т. 1. Много депешъ дешифрованныхъ.

Извѣстн&го рода удобство при пользовапіи иастоящимъ то- 
момъ нредставляетъ приложенный въ пачалѣ краткій алфавитный 
указатель содержаеія съ обозначеніемъ соотвѣтствующихъ стра- 
ницъ. Впрочемъ указатель зтотъ, по крайней мѣрѣ для рубрики 
МовсоѵНа, не полоиъ и не во всемъ точенъ. На саиыхъ депе- 
иіахъ, вверху (почти каждой) страницы наклеены (болѣе поздвимъ 
читателемъ) ярлыки съ указаніемъ соотвѣтственнаго содержапія 
данной страницы. Четыре документа (спеціально по польской 
йсторіи) напечатаны Тейнеромъ, Мопит. Роіоп. еі ІЛІЬ. I, 5, 
35, 41; два документа въ Мопшпепіа Тургенева, т. I:

1) депеша Комендоне 12 сентября 1572 г., л. 136 (№160).
2) то же, 3 октября 1572 г., л. 193 (№ 162).
Новыя данныя о Россіи:

1) 8 іювя 1572 г. папа ГріігоріЙ XIII пишетъ императору Максимиліану, 
что, «ргаѵіввітів бе саиаів », онъ посылаетъ Комендоне легатомъ въ Польшу. 
Апп. 44. Т. 21, ж. 23А. Причины заключались въ ожидаемой смерти оольскаго 
короля и необходимости непосредствен наго воадѣПстнія на выборъ его вреем- 
иика. Комендоне считался легатомъ одновременно какъ при дворѣ цесаря, 
т&къ и при дворѣ польскаго короля: ів Оегтапіа еі Роктіа пояіго еі 8е<1іа 
Арозіоіісас йс Іаіеге Іе^аіо—ядресуетъ ему папа свое бреве б іюля 1572 г. (іѣібет, 
Т. 21, л. 85 об.; ср. л. 101 об.). Напомнимъ, что разбирасмыП томъ А* 2 содержитъ 
донесевія Комендоне — лехата, не нунція. б-го іюня 1672 г., заканчивая свою 
йунціатуру, Комендоне сообщаетъ о свовхъ прнготовленіяхъ къ рыѣаду нзъ 
Польши (письмо нодъ этою датой); покинувъ Варшаву 17 іюня (письмо того же 
числа), онъ ѣхалъ медленно съ остановками, черезъ Сулейовъ (Ваіеотіа въ де- 
пешахъ Ком.; польскій Зи^'бм, подлѣ Петрокова. Сравн. Ваіійакі і Ырійякі, 
8іагогуІпа Роіака, 1,224) я Краковъ. Обозначившееся опасное положеніе короля 
вызывало нунція на бесѣды и обсуждение дѣлъ съ польскими магватами 
(п. 25 іюня). Въ девь выѣзда изъ Кракова, 12 іюля, пришло навѣстіе о смерти 
(ум. 7 іюля) короля (п. 12 іюля). 26 іюля Комендоне шлетъ письмо уже снова 
изъ Сулебова, еъ обратнаго пути въ Варшаву. Сравн. Трачевскій, Польское 
бсакоролевье, 211.



I. По поводу кандидатуры сына Ивана Грознаго на польскій 
престол»: « .  61 —  62, 117, 161 —  162, 176, 192, 264.

1) донесеніе Градіани изъ Вѣны 28 іюля 1572 г. (л. 61 —  
62): неудача на полѣ брани и тираннія вызываютъ въ полякахъ 
сильную оппозицію противъ Ивана Грознаго; тѣмъ не менѣе 
враждебное чувство къ нѣмцамъ заставляетъ многихъ изъ нить, 
въ выборѣ себѣ новаго короля, склоняться на сторону второго 
сына царя:

П Мовсоѵііа Ьа вешрге аѵиіо рег іі равваіо тоііа рагіе пе 
зГашті йе РоІассЬі, т а  іі ргевепіе відпоге рег 1а Гегііа виа еі 
рег 1а ЪагЪага Іігаппійе сЬе пва ѵегео і впоі в’Ьа аііепаіо 1е ѵо- 
ІішіД йі іпШ. ТпМаѵіа рег іі паіигаіе аЫюггітепіо сЬе Ьаппо 
йа ТейввсЪі, тоШ вопо сЬе репвапо аі весопйо й#1іо йі цпевіо 
Мовсоѵііа.

2) депеша Комендоне 2 октября 1572 г., изъ Сулейова 
(л. 176); поляки заявили: «Мовспв а поЪів ге&ппт реііі ппі ех 
Шіів, аііег, ймрііі, еві Іаііппв, аііег ^геспв, йо ѵоЪів орііопет».

3) шиФръ Коиендоне 3 октября 1572 г. (л. 192) о пренму- 
ществахъ русскаго кандидата съ точки зрѣнія его польскихъ 
сторонниковъ:

Иеі Мовсоѵііа йоро цпевіа впа ашЪавсіагіа іпіепйо сЬе ві ё 
сотіпсіаіо а га&іопаге аі чиапіо рій сЬе поп 8І Гасеѵа. Меііопо 
іп сопвійегаііопе 1о еввеге йе 1а тейевіта Нп&па, еі &И іпсот- 
тойі сЬе Ъаѵегіапо еііедепйо аіігі, ві сЬе Гасевве Іого Ъізо^по 
йШегргеІі соп іі Іого ге, еі арргевво 1а поЪіІіё. СЬе соп цпевіо 
теио ві Ьаѵезее а йаге йпе а 1е дпегге сЬе && Іапіі аппі сопіітіі 
ігаѵадііопо еі 1а Іліиапіа, еі 1а Роіопіа. Еі диевіа апсога ІіЪега 
овегіа, 1а циаі йісопо сЬе цпеі ргіпсіре Га о йеі ппо, о йеі аііго 
йе впоі %1іпо1і соп ппа раЫіса ргоГевзіопе сЬе ппо йі Іого віа 
йеі гііо Іаііпо, раге сЬе §1і сотіпсі а сопсіііаге цааІсЬе дегаііа 
Гга И саНоІісі, еі вресіаітепіе /га §1і ессіезіавіісі.

4) шиФръ, его-же, 12 декабря 1572 г. (л. 264):у русскаго кан
дидата одинаково много и сторонниковъ, и противниковъ; первыхъ
особенно много въ Лнгвѣ, среди единовѣрныхъ православныхъ.
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II. Опасенія поляковъ за Литву со сторовы Россіи: и .  38, 
84, 216.

№  3 .

636 стр. (въ расчетъ приняты, какъ и въ Иг 2, только писан- 
ныя страницы). По Тейнеру и Тургеневу, это: «И. Роіопіа. Л6 7». 
Подобно предыдущему тому, и въ этомъ надпись на корешкѣ 
переплета — «Роіопіа. 1573. 8і&. Сагб. Сотепйопе. Мв^г. Рог- 
Псо шито» — неправильно передаетъ содержаніе сборника: это 
депеши, простыл и шифрованный, опятъ-таки одного Комендонѳ; 
отъ Портико (и Граціани) совсѣмъ ничтожное количество. Есть и 
приложенія. Депеши за весь 1573 годъ, съ 1 января по 15 де
кабря. Краткій, предметный указатель отсутствуете; за то на
клейки вверху страницы есть, какъ и въ № 2. Томъ этотъ еще 
болѣе предыдущего вводить читателя въ борьбу партій, вызван
ную выборомъ преемника по смерти Сигизмунда-Августа,— и въ 
этомъ отношеніи онъ даетъ не мало матеріала, косвенно относя
щегося и къ русской исторіи.

Матеріалъ напечатанный:
1) 8 депешъ Комендоне и Граціани 1,30 января, 15 Февраля, 

1 мая, 12 августа, 1 (двѣ числомъ), 7 ноября 1573 г. у Турген., 
Моппшепіа, I, Ш  165, 168,169,171,173— 176; 2) 19 доку- 
ментовъ, въ томъ числѣ двѣ депеши Граціани, 30 октября, 13 де
кабря 1573 г. — у Тейнера, Аппаіев Ессіев., I, 136— 160, 
380—382.

Новыя данный о Россіи:
1. Русская кандидатура на польскій престолъ. Здісь преиму

щественно стоять вниманія:
1) шифр, депеша Граціани 17 января 1573 г. (стр. 59): 

литовскіе депутаты отступились оть цесаря, не видя съ его 
стороны рѣшительныхъ шаговъ; царь же сильно ихъ одари- 
ваетъ:

ОЬе і Ілішші віапо рагіііі <1аГ ішрегаіоге, ві ѵа шоііо соп- 
Іегшапбо; а т е  ві Іа токо йіШсіІе а сгебегіо, т а  ІІ содпаіо бі



Соісоуіх1) ші Ьа <іеі4о сЬіагатепіе сЬе ѵе(1еп<Зо8І дат рагоіѳ 
даГ ітрегаіоге вепга ѵвпіг та і а гізоіиііопѳ аісапа, ві вопо 
гіѵоШ аі Мозсоуііа сЬе Га Іого дгапйізвіте ойегіе, еі риЫісЬе, 
еі ргіѵаіе.

2) шиФръ Комендоне 13 апрѣля 1573 г. (стр. 143 — 151): 
разсказъ о бесѣдѣ нунція съ Ходкѣвичемъ; дается общій обзоръ 
положенія дѣлъ и высказывается сужденіе о шансахъ русской 
к&вдидатуры и о мѣрахъ для противодѣйствія ей:

А1 ргевепіе зе Ъеіі еззо Соісоуіх бевібега бі аіоіаге 1е созе 
беііо ітрегаіоге, попбітепо т і  раг йі ѵесіеге, сЬе поп сопі&а 
рій 4і сошіигге 1а соза рег Негпезіо; еі сЬе И Іліпапі рагіе рег 
Ьаѵег сопсериіо таіа ваіів&іііопе беііе Іоп^Ьегге сЕі 8иа МаевіІЦ 
еі рагіе рег Гаііепайопе сЬе ^иі Ьаппо гіігоѵаіо да сава ді 
Аивігіа, еі рег 1е тоИе соп^іигаііопі ГаНе^И сопіга де роіепіів- 
8іті зі^погі, віапо іиііі зшаггііі, еі (ІиЬіові (И сіб сЬе ЬаЪЪіпо 
да Гаге, Іетепдо зорга одпі соза, сЬе ее Іого зіаппо дигі рег 1о 
ітрегаіоге, 1і РоІассЬі еіе^апо іі Мозсо. Е^іі регб т і  Ьа сота- 
пісаіо, сЬе зрега езвегзі ргоѵедпіо авзаі а цпевіо регісоіо, соп 1о 
Ьаѵеге иШтатепіе евво еі іі раіаііпо Ѵііпепзе Гаііо орега рег 
тегго ді ипо атЬавсіаіог (тапдаіо (1а Іліиапі аі Мовсо) ді <ІІ8*- 
виадегіо да тапдаге атЬазсіаіоге іп Роіопіа, еі (1а Гаге аісипе 
оГГегІе, т а  рій Іозіо ехогіагіо ад авреИаге рег <1і$шІ& зла <1і 
еввеге гісегсо, соп іпдигіо апсо а вресШсаге бп да Ьога тоііе 
сошШіопі сЬе едіі ѵоігіа (1а Роіопі, тоііо ітрегІіпепГі, еі аііе 
ад аііепаге Гапіто <1і совіого.

3) шиФръ Комендоне 24 апрѣля 1573 г. (стр. 186): о гра* 
мотѣ царя, «третьяго дня» доложенной въ сенатЬ: «если не хотите 
меня, то выберите сына цесаря, съ которымъ я нахожусь въ 
дружбѣ» — слова эти даютъ въ руки орудіе врагамъ цесаря; 
кандидатура же самого царя теперь совершенно безпочвенна: 
царь вмѣсто обѣщаній самъ предъявляегь требованія и ставить 
полякамъ тяжелыя условія:

]) Ьеповкі — Леновскій?
3*



N6 1а гівровіа сЬе іі Мовсоѵііо пШтатепІе Ьа даіо а 1’ат - 
Ъавсіаіоге ді Ьііаапіа сЪе Гаііг’ Ьіегі ё віаіа ІеМа іп 8епаІо, 
ё всгіііо сЬе ее поп ѵодііопо е1е§&ег евво, сіевдапо пп 6&1шо1о 
деГітрегаІоге, соі ^иа1е ііеп Ъиопа атісіііа еі расіа іигаіа, 1а 
4иа1 сова да і петісі ді 8иа Маевіё Севагеа ві сегса (Ріпіегрге- 
іаге а шаі вепво рег Іаг даппо а 1а еіеіііопе деі ргіпсіре Нег- 
певіо; сЬе диапі’ аі Мовсоѵііо И тедевіші Киіепі сЬе 1о йѵогі- 
ѵапо, поп пе рагіапо рій, еввепдо сЬе поп воіо поп ойегівсе, т а  
дітапда сопдіііопі дгаѵівзіте, ві Ага Гаііге сЬе диевіо ге^по ^іі 
гевіі ЬегедНало, <1і сЬе пізвипа сова роігеЪЪе та^іогтепіе оі- 
Іепдег совіого. АГіпсопІго 1а рагіе ді Ргапсіа ё апйаіа асдиі- 
віапйо о&пі ді, еі ві ігоѵа Ьога впрегіоге а Іиііе 1е аііге, еі рег 
диевіа сопіева деі Лиса ді Зіивсо1) соі раіаііпо Уііпепве*) раг 
диаві сЬе і Шиапі уі ріе&Ъіпо евві апсога, $гап репигіа Ъаппо 
<1і депагі сЬе рогіа Іого &гап йаппо.

Ср. еще стр. 87, 106, 136, 182, 374.
II. Военный дѣйствія: переговоры о перемирін между Рос

шей и Польшей— стр. 118, 198, 200, 269, 296, 344, 369, 
396— 397, 634, 638. Ничего крупнаго; большею частью слухи 
и сообщенія отрывочнаго характера.

Ш. Депеша Комендоне 15 іюля 1573 г. (стр. 457) о битвѣ 
русскихъ съ татарами при р. Окѣ:

Иі ІліЬиапіа ё аѵіво сЬе іі Мовсо ега віаіо совігеМо сГаЪап- 
йопаге Гішргева ді Іліішапіа рег апдаге іпсопіго а* і Тагіагі, еі 
сЬе пеі равваге сГевві Тагіагі аі бите Осса, п’егапо віаіі іа&ііаіі 
а реггі 4 т .  ді Іого йаі МовсЬі; т а  сЬе еввепдо іп бпе равваіі 
іиііі, Ъаѵеѵапо гоііо іі Мовсо еі ве^иііауапо 1а ѵіііогіа.

№  4.
Безъ пагинаціи; занумерованы самые документы (чисдомъ 

157). По Тейнеру: «ІлМ. діѵ. Роіопіае, і. I». На корешкѣ пере-

1) Квяаь Юрій Юрьевичъ Слуцкій.
2) Николай Радзивиыъ.



плета проставлено: «Роіопіа. ЗсгШиге сііѵегве. Баі аппо 1 5 .. 
(остальныя двѣ цифры стерты) бпо аі 1573». Каталогъ Ватикан
ского архива ошибочно читаетъ стершіяся цифры такъ: 51; 
между тѣмъ должно быть: 01, т. е. 1501: документы располо
жены хронологически и первый изъ нихъ, «Агіісиіі», есть при- 
вилей в. князя литовскаго Александра, данный при избраніи его 
въ короли польскіе въ Мельникѣ, іегіа іегііа ірао біе вапсіогшп 
Сгівріпі еі Сгівріапі тагіугшп аппо тіНевіто дпіп^епіевіто1) 
ргіто,— т. е. въ 1501 г.*). Если не считать первыхъ девяти 
документовъ (2-й— 1541 года, 3-й— 1565, 4— 9—за 1566—  
1571 гг.), то весь томъ, т. е. всѣ остальные 1616 10— 157, 
относятся къ 1572— 1573 гг., къ эпохѣ прекращенія династіи 
Ягеллоновъ и выборной горячки, охватившей тогда всю Польшу. 
Содержаніе тома: наказы сеймовыхъ пословъ, постановленія и 
заявленія сената, переговоры съ Франціей; договорный условія 
съ герцогомъ Анжуйскимъ, протесты противъ его избранія, 
письма и заявленія отдѣльныхъ лицъ и т. п. —  все большею 
частью въ копіяхъ. Томъ этоть можно разсматривать, какъ не
посредственное дополненіе къ помѣщеннымъ въ Кипи. Роі. 1616 2 
и 3 депешамъ Комендоне, который, вероятно, и собралъ весь или. 
большую часть этого матеріала8). Изъ документовъ этого сбор
ника наиболѣе поздній по датѣ— отъ 29 ноября 1573 г.; однако 
помеченный 16 9: «Кеіагіопе беІР ге^по <И Роіопіа» (см. о немъ 
ниже) писанъ, несомнѣнно, въ 1574 г.

О Россіи: докум. №16 8, 9, 25, 34; не напечатанъ только 
послѣдній, самый ничтожный по содержанію 16.

1) Л* 8: Ііег шіпсіогит вег. ге§ів Роіопіае ех еа<1вт рго-

1) Чьей-то другою рукою вставлено: даадгіденіевіто.
2) Память Криспина ■ Криспіана празднуется Римскою церковью 

26-го октября, а потому Шуйскій, Нюіогуі Роіѳкіед квцв йтгааайсіе, 154 оши
бочно датируете прнвилей 2б*мъ ноября.

3) Сравн. БешЬійвкі, 8ргаѵо«1аше въ «Всгіріогез гегат роіопісагаш»,
ХП, 61, гдѣ прнведенъ списокъ 167 документовъ, находящихся въ атомъ (№4).
томѣ. Напомнимъ, что въ нааванномъ сочнненів имѣется, кромѣ Лі 4, опись
также а послѣдующихъ томовъ Польской нунціатуры до 51-го включительно.



уіпсіа а(і Мовсогшп ге&ет тіввогшп ивдие ад сіуііаіет МозсЬо- 
уіае, 5 лист. (9 стран.) іп-іоііо, на латин. яз. Списокъ хотя до
вольно аккуратный, но съ пропусками многихъ названій геогра- 
Фическихъ пунктовъ, очевидно затрудняншихъ автора; окончанія 
не достаеть. Содержаніе: дневникъ проѣзда по русской террито- 
ріи и пребыванія въ Москвѣ польскаго посольства, отправленнаго 
въ январѣ 1570 г.; напеч.: Тейнеръ, Мопиш. Роіоп. еі ШЬиап., 
П, 752.

2) № 9: Кеіагіопе деІГ [аіс] ге$по ді Роіопіа или, по другому 
заголовку, Іпіоппаііопе &(іа рег іі вег"0 ге ді Роіопіа деі ві#. 
Апіопіо Магіа вгаііапі, в лист. (11 стр.) іп-іоііо; . 1. Кор-
женевскимъ въ его «Апаіесіа Кошапа» («Зсгіріогев гегпт ро- 
Іопісагит», (от. X. Сгасоуіае. 1894). См. ниже опись т. 9.

3) Д* 25: Кевроввшп та#пі досів Мовсогшп ад іііивігев е( 
та#пійсо8 дотіпов вепаіогев ге^пі Роіопіае е( М. Б. ІліЬиапіае 
вітпі еі адіюгіаііо; 3 листа іп-й>1., на лат. яз.; ТЬеіпег, 
Уеіега Мопшпепіа Роі. е( Іл(Ь., П, 767— 770; польскій тексты 
Тургеневъ, Мопптепіа, I, М 1631); другая рѳдакція польскаго 
текста съ русскимъ пѳреводомъ— «Чтенія Моск. Общ. Истор. и 
Др. Росс.», годъ 3-й, Л* 9, стр. 296; перѳложеніе на современ
ный языкъ: Соловьевы Исторія Россіи, VI, изд. 4-е, сгр. 278— 
281. Первая Фраза латинскаго текста отлична не только отъ рус
ская», но и отъ польскаго (въ 1-мъ лицѣ): «Бит ѵепівзет ѵоса(ив 
ад 8егтат терпит дисет МовсЬогит, ассері гевропвит а Реіісе 
2іепкоѵгісг сапсеііагіо е,)и8 іп Ьаес уегЬа».

4) М 34: краткія характеристики кандидатовъ на польскій 
престолъ, въ томъ числѣ 5 строчекъ о «Моасад» (на лат. яз.).

Ср. еще письмо Граціани къ кардиналу Гозію 15 мая 1572 г.; 
напеч. Тейнеръ, Мопит. Роі. ЬШц И, 763*).

1) Кромѣ то го : В гоеі-Р іаіег, 2Ьі6г раті§1пік6тг босігіе̂ бѵ роІакісЬ, і. Ш 
(ѴГагвгаѵга. 1868), 68. Новодворскій, Борьба за Ливовію между Москвою в 
Рѣчыо Посполвтой (Спб. 1904), стр. 11 указываетъ еще: А1. Рггегсігіескі, 
Ладо11опк! роіакіе, 1. IV, 288—287.

2) Тейнеръ, ор. сіЦ подъ Л*№ 748, 782, 787 помѣстилъ три документа, со 
ссылкой на N. Роіопіа 4; здѣсь ихъ однако не оказывается.



№  5 .

Безъ пагинадіі; занумерованы самые документы (числомъ 
151). Обозначеніе тома, проставленное на корешкѣ переплета: 
«Роіопіа. Ілііеге сііѵегве <іа1 1564 йпо аі 1583 аі Сагб. Сот- 
тепбопе шшгіо» точнѣе и вмѣсіѣ правильнѣе указанія, даннато 
въ индексѣ Архива («Беііеге біѵегве баі 1560 аі 1572»).

Содержаніе: письма къ Комендоне трехъ лицъ: а) гнѣзнен- 
скаго црхіепископа Якова Уханьскаго (Л&Л6 1—68)1); Ъ) корон- 
наго подканцлера (съ октября 1567 г. ставшего епископоиъ 
Плоцкимъ) Петра Мышковскаго (ЛМБ 69— 132) и с) фюнфкир- 
хенскаго (Сіпцае СЪіеве) епископа Андрея Дудича Скарделлато, 
цѳсарскаго посла при польскомъ дворѣ (ЛШ 133— 151). Впро- 
чеиъ слѣдуегь оговориться, что среди этихъ, въ каждой группѣ, 
вкраплены, за общею нумераціей, и письма другихъ лицъ, ори
гинальный и въ копіяхъ, но въ самомъ иеболыпомъ числѣ и полу
ченный Комендоне не прямо, а черезъ одного изъ трехъ упомя- 
нутыхъ корреспондентовъ, въ дополненіе и разъясненіе тѣхъ 
свѣдѣній и соображеній, какія сами они сообщали кардиналу. 
Кромѣ того есть нѣсколысо писемъ Мышковскаго и Скардел
лато къ Граціани. Что они попали въ настоящую коллекцію, 
объясняется положеніемъ Граціани, какъ секретаря Комендоне. 
Во всякоиъ случаѣ всѣ эти добавочный письма отнюдь не ослаб- 
ляютъ основного характера тома: сборника писемъ отъ трехъ 
лицъ. За исключеніемъ 4 писемъ отъ Мышковскаго: трехъ къ 
Граціани (№117— 119) и одного къ Комендоне (Цг 132), а также 
19 ішсемъ Скарделлато или къ нему (133— 151), писанныхъ по 
итальянски, всѣ остальныя на латинскомъ языкѣ.

Переписка, если не считать одного письма 1583 года (№ 132), 
охватываетъ время 1564— 1574 гг., но далеко не равномѣрноі. 
главная часть приходится на 1564— 1565, годы нунціатуры

1) Они изданы въ первого» томѣ І7сЪап$сіапа. См. БетЪійвкі, Зргаѵох- 
дааіе въ В. РоІ. Зсгіріогев, ХП, 66.



Комендоне въ Полыпѣ (больше половины всего сборника). Содер- 
жаніемъ переписки слушать почти исключительно дѣла польской 
католической церкви; о Россіи здѣсь, можно сказать, нѣгь ничего. 
Сравн. впрочемъ нѣсколько строчекъ въ п. Уханьскаго 22 августа 
1565 г. (Ля 25), 10 сентября 1573 г. (Ля 66) и въ п. Мышков- 
скаго 28 октября 1566 г. (Л* 105).

№ 5 А .
116 листовъ. На корешкЬ переплета: «ЬШегѳ ді <1іѵ. аі С. 

Могопе 1561— 1563. Роіопіа ІУ». Содержаніе: сборникъ под- 
линныхъ депешъ нунція Бонджьованни, епископа Камеринскаго, 
къ кардиналу Мороне, съ 20 апрѣля 1561 г. по 19 іюня 
1563 г .1), съ неболыпимъ числомъ приложеній въ копіяхъ. Тей
неръ, которому томъ этотъ быль извѣстѳнъ подъ названіемъ 
«Іліі. біѵегв. Роіоп. ад Сагд. Могопшп, іот. П», исчерпалъ 
почти все его содержаніе, напечатавъ въ Мопитепіа Роіопіае 
е* ЬіМ., П почти всѣ письма нунція (Ля 740: стр. 658—707) й 
нѣкоторыя приложенія ($Ля 701, 702, 708, 730). Еще лѣгь 
двадцать назадъ настоящій томъ въ обиходѣ Ватиканскаго ар
хива продолжалъ числиться подъ Тейнеровскимъ наименованіѳмъ 
«ІЛМегае діѵегвогиш», и его не только не называли 16 5 А, но и 
ясно отличали отъ сборника подъ этимъ номеромъ. Такъ проф. 
Дембиньскій имѣлъ въ рукахъ настоящій томъ, зналъ его, какъ 
«Ьеііеге аі С. Могопе а. 1561— 63» и именно какъ подлинны» 
письма Бонджьованни къ Мороне, напечатанный Тейнеромъ *); 
однако на ряду съ этимъ онъ даетъ описаніе и «Ля 5А», но какъ 
сборника въ 120 стр., въ малое &1іо, содержащего между про- 
чимъ донесеніе о Полыпѣ Фульвія Руджьери 1565 г. въ позднѣй- 
шемъ спискѣ8). Сверхъ этихъ двухъ томовъ проф. Дембиньскому

1) Иаъ пясемъ кардинала Борромейскаго къ Бонджьованни можно однака 
видѣть, что первая депеша, посланная послѣднимъ по пріѣадѣ въ Польшу, 
была нзъ Кракова отъ 16 поля 1560 г. (К-. Роіопіа 170 А, л. 6;.

2) ОетЪійвкі, Бргамогбапіе г ровгпкімаіі ѵ агсЬікасЬ і ЫЫіоіекасЬ ггут-
акісЬ. Бсгіріогеі гег. роіоп., XII, 73.

8) ІЪійет, 65.



быль извѣстевъ еще другой томъ писемъ къ кардиналу Мороне, 
съ разными приложеніями за 1561— 1578 гг.,—томъ, описанію 
котораго онъ удѣляеть двѣ страницы своего отчета1). Съ тѣхъ 
поръ эти три сборника, повидимому, затерялись и только въ самое 
недавнее время нашелся первый томъ писемъ къ Мороне, но на 
этотъ разъ администрация Архива сочла болѣе соотвѣтственнымъ 
занумеровать его № 5 А. Остальные два тома еще ждуть своей 
очереди, когда ихъ найдутъ и выведутъ на свѣтъ.

Ошибки въ изданіи Тейнера: депеша 30 мая 1561 г. на 
самомъ дѣлѣ 31 мая; 7 іюня 1561 г .— въ действительности 
отъ 17 іюня; точно также и депеша 13 сентября 1561 г. не
правильно датирована 13-мъ октября. Въ письмѣ 28 іюня 1562 г. 
(л. 68) опущенъ слѣдующій постскршпумъ: «Ип йогепііпо сЬіа- 
таіо Аіеваашіго ВаШ Ьегеіісо реаШего ё ашіаіо Ьога а Гіогепга 
рег аісппе вое іасешіе, вагіа ппа тегсейе багіо 1п тало аііа 
8ап(а ІпдиівШопе». Депешъ 16 ноября 1561 г. и 29 іюля 1562 г. 
мы не нашли въ сборникѣ.

Изъ депешъ епископа Камеринскаго, оставшихся не напеча
танными, слѣдуегь отмѣтить, какъ еще указалъ проф. Дем- 
биньскій *), отрывокъ безъ даты, на л. 60; кромѣ того: депешу 
29 іюня 1562 г. (л. 64) и два постскриптума къ депешамъ 
5 ноября 1562 (л. 82) и 21 мая 1563 г. (л. 112). Изъ остального 
не напечатано то, что читается на лл. 26— 31, 62 ,79 ,83— 90, 
104— 107. Все это матеріалъ почти исключительно польскій8); 
исключеніѳмъ можеть быть развѣ копія (въ двухъ экз.) письма 
Николая Радзивилла къ польскому королю, 8 сентября 1561 г., 
ех савігів арий Ві$ат (л. 26— 31), имѣющая отношеніѳ къ

1) ІЬійет, 74—76.
2) ІЬійет, 73.-
8) Онъ почтя весь укааанъ у ороФ. Дембиньскаго; см. еще л. 63: копія

письма кардинала Снмонеты, 81 марта 1662 г., изъ Трента, съ припискою
нунція; і .  79: Аѵтіві и з ъ  Данцига, Б августа 1662 г. я «Баііа Согіе»; л. 88—
90: Апбгеаа Сгісіш ерізсораа Ргаетіаііепві» Іоавні Апіопіо Рпііѳопі ЪапшіВогві
шшсііо аровіоіісо іп НвадаНа, бевъ даты, но съ ломѣтою: 16 ноябри 1662 г.



борьбѣ Россіи съ Ливонскимъ орденоиъ и соперничеству ея съ 
Польшею1).

№  6.
205 листовъ (пустые и съ адресами въ расчетъ не приняты). 

Тейнеръ цитуетъ этотъ томъ двояко: «К. Роіопіае, іош IV» и 
« Ш . йіѵ. Роі. ГѴ». Содержаніе: письма нунція Портико къ Ко
мендоне за 1567— 1573 гг.; при нихъ нѣсколько приложеній. 
За 1567 г. всего 3 письма (изъ Рима); за 1568 г.— 5; не много 
и за 1569 г. и первую половину 1570 г.; полный пробѣлъ съ 
8 іюля 1570 по 20 апрѣля 1571 и съ 26 декабря 1571 по 
4 іюля 1572; наконецъ, за августъ — декабрь тоже немного 
(5 писемъ). Обильнѣе письмами обѣ вторыя половины 1571 и 
1572 гг., а также первые 7 мѣсяцевъ 1573 г. Эта неравномѣр- 
ность вытекала (если даже и признать, что въ сборникѣ сохра
нилось не все, писанное въ указанный періодъ Портико), какъ 
изъ обстоятельствъ времени, такъ и изъ положенія корреспон- 
дентовъ. Портико назначенъ былъ нунціемъ въ Польшу 18 Фев
раля 1568 г .1) и въ началѣ іюля пріѣхать въ Краковъ*). Кар- 
диналъ Комендоне исполнялъ въ это время должность папскаго 
легата въ Германіи и 1 сентября 1571 г. былъ отправленъ съ 
чрезвычайною миссіею, тоже въ званіи легата, въ Польшу4), чтб 
и обусловило перерывъ въ письмахъ съ 26 декабря 1571 г. по 
4 іюля 1572: Портико и Комендоне, оба, находились въ это 
время въ Варшавѣ*). Выше6) мы уже видѣли, что'17 іюня

1) Про*». ДембиньскіЙ ошибочно датируете это письмо октябрем*, оши
бочно же полагаете его и иапечатанныиъ. Кстати, другія неправильности въ 
его показаніяхъ: письмо короля къ нунцію 6-го а не марта 1661 г.; под
линное письмо Я. Ухаиьскаго издано Тейиеромъ, Моп. Роі. ЬНЬ.,11, 652,подъ 
№ 730, прн чемъ издатель помѣтилъ его 20-мъ января вмѣсто 16-го (1568).

2) Тейнеръ, Моппт. Роіоп. еі ЬШц II, 728.
8) ЕісЬЬогп, Бег Сапііпаі Нозіив, II, 843.
4) Бреве, подъ етимъ числомъ, королю польскому Агт. 44. Т. 19, л. 888.
6) Въ настоящем* сборввкѣ (л. 43—45) сохранилось письмо Пальярино, 

секретаря Портико, игь Варшавы, 10 октября 1671 г. къ Граціани, секретарю 
Комендоне, о пожѣщеніи, какое пріискивалось въ это *время посдѣднему въ 
Варщавѣ.

6) См. примѣчанія при описи т. 2 (стр. 32, примѣч. 1-е).



1572 г. Комендовѳ покинудъ было Варшаву, направляясь въ 
Вѣну, но скоро снова вернулся въ Польшу, однако на этотъ разъ 
представители папы живутъ въ разныхъ городахъ и не рѣдко 
даже мѣняють свое мѣстожительство1).

Борьба съ польскими протестантами, какую вела тогда Рим
ская курія, а также вопросъ о преемнике Снгизмунду-Августу, 
занимаютъ очень выдающееся мѣсто въ этомъ томѣ; но соб
ственно о Россіи матеріалу даетъ онъ не много:

а) Письма Портико изъ Люблина, во время знаменитаго 
сейма1), числоиъ всего шесть8), очень бѣдны содержаніемъ даже 
сами по себѣ, безъ какого-либо отношенія исключительно къ рус
ской исторіи.

б) Письмо 15 августа 1571 г. о татарскомъ набѣгѣ на 
Москву, съ тѣми же цифровыми данными, чтб и въ N11112. Роіопіа 
№ 1, л. 126, напечатанными у Тургенева, Мопшпепіа, I, № 155.

в) За 1571 г. встречаются свѣдѣнія о чумѣ, опустошавшей 
Польшу; на л. 39 сообщенъ перечень мѣстностей, — Іоса іп 
диіЪив ревіів; между прочимъ въ Литвѣ отмѣчены Ѵііпа 
сіѵііав, Коѵво, Нет іп тпіііз Іосів 8ато&Шае.

г) Обѣщанія, данныя московскимъ царемъ въ случаѣ избра- 
нія его въ польскіе короли (п. 18 марта 1573 г., л. 133). 
Вопросу о русской кандидатурѣ Портико посвящаетъ нѣсколько 
строкъ въ депешахъ 14 апрѣля (л. 137— 138) и въ аѵѵізі 12 мая
1573 г. (л. 144— 145).

д) Характеристика помѣщенія въ Варшавѣ, гдѣ раньше оста
навливались русскіе послы, въ письмѣ Пальярино къ Граціани, 
10 октября 1571 г. (л. 43 об.): «Іп сіМа пиоѵа, сіоѵе <3ісе У. 8. 
бі п̂е11е бие сазе, еі боѵ’а11о&іаѵа §Р ішЪазсіаіогі беі Мовсо зі

1) См. «Іосо» н адреса пксемъ Портико въ рагбираемомъ томѣ, ва вторую 
половину 1572 и первую 1578 года.

2) Сеймъ былъ соаванъ ва 28 декабря 1568 г., открылся 10 января, за
крыть 12 августа 1669 г. (Диевншсъ Люблнжскаго сейма, стр. 1).

8) Портико пріѣхалъ въ Люблннъ 21 декабря 1668 г. (N0112. РоЬ № 6,
л. 10); послѣднее его письмо оттуда — 17 августа 1669 г.



80П0 ѵівіе, поп ё сова а ргоровііо, еі Іопіапо (іаііа с іЦ  еі поп 
сі вопо віапііе еі диеііе росЬе сі вопо сіівсотосіе, та і огйіпаіе, 
еі ровіо іп ип сегіо Іиосо, сЬе Оіо 1о за».

Напечатано изъ этого тома немногое: Тейнеръ, Мопшпепіа 
Роіопіае е* ШЪпапіае, II, №№ 774, 811, 813 (въ послѣднемъ 
16— три депеши Портико: первая, вторая и послѣдняя).

Разбросанныя, какъ мы видѣли, по разнымъ томамъ Нунціа- 
туры (1, 2, 3, 6), дѣдовыя бумаги Портико не ограничиваются 
однако вышеуказянныиъ: другая часть сохранилась въ другихъ 
Фондахъ Ватиканскаго архива: въ РоІШсогшп, въ Регестахъ и 
въ Архивѣ замка Св. Ангела. См. ниже приложеніе П.

№  7 .

352 стр. ПоТейнеру: «К  Роіопіа. № 8». Содержание: доне- 
сенія нунція В. Лаурео, епископа Мондовскаго (йі Мопбоѵі) къ 
государственному секретарю кардиналу Комо, съ 5 Февраля по 
20 декабря 1574 г., съ нѣкоторыми приложеніями. Тутъ же, 
въ началѣ тоиа нѣсколько интересныхъ донесеній Граціани на 
имя того же Комо, съ 2 января по 26 Февраля 1574 г., о 
поѣздкѣ его во Франкфуртъ на встрѣчу королю Генриху и объ 
обратной дорогѣ изъ Франкфурта въ Краковъ1). Сравн. также 
шифрованную депешу Комендоне безъ даты. Депеши Лаурео 
(значительная часть шифрованный), всѣ, какія есть въ настоя- 
щемъ томѣ, напечатаны проф. Ѳ. Вержбовскимъ въ книгѣ: «Ви- 
кентій Лаурео, Мондовскій епископъ, папскій нунщй въ Полыпѣ, 
1574— 1578, и его неизданный донесенія кардиналу Комскому. 
Варшава. 1887». Къ сожалѣнію, въ это изданіе не попали доне- 
сенія Граціани: стоя въ тЬсной связи съ депешами нунція за 
первые два мѣсяца 1574 г., онѣ имѣли право появиться хотя бы 
въ примѣчаніяхъ или въ видѣ дополненій. Правда, часть ихъ уже

1) Донесете Граціанн обрываются въ Февралѣ 1574 г., хотя совсѣігь по
кинуть онъ Польшу только въ іювѣ (изъ Кракова онъ выѣхалъ 9 іюня. Сн. 
ВержбовскіВ, В. Лаурео, 55).



извѣстна по изданію Тейнера, Аппаіев Ессіевіазіісі, томъ I 1), но 
одинаково, какъ и нѣкоторыя депеши самого Лаурео *). Вообще 
издатель слишкомъ буквально придерживался программы изданія 
донесеній Лаурео кардиналу Комо; вслѣдствіи этого не попало 
въ его издавіе письмо Лаурео къ Французской королевѣ Екате- 
ринѣ Медичи, матери короля Генриха, 16 октября 1574 г. 
(л. 284—291), хотя оно стоить въ тѣсной связи съ депешой 
къ Комо отъ того же числа; нѣтъ и депеши 6 октября 1574 г., 
одной изъ трехъ (не считая шифрованной), датированныхъ этимъ 
числомъ (л. 265), съ ходатайствомъ за епископа ГгапсевсЬі; но 
послѣднѳе объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что она касалась совер
шенно частнаго дѣла. Ср. ниже опись т. 8-го (стр. 46, прим. 2), 
гдѣ отмѣчены подобные же пропуски.

Тейнеръ, кромѣ вышеуказаннаго, напеч&талъ въ Аппаіев 
Ессіеніавіісі еще 4 документа (I, 273, 278, 283), въ томъ числѣ 
п. виленскаго епископа Валеріана къ папѣ, 4 апрѣля 1574 г. 
(о Виленской коллегіи), и п. кн. Ник. Хр. Радзивилла къ папѣ же, 
15 іюля 1574 г. (о коадъюторіи его брата Юрія);но печатаемую 
грамоту царя Ивана Грознаго польскому королю Генриху, 20 ав
густа 1574 г. (I, 423), Тейнеръ ошибочно показываетъ, какъ 
взятую изъ 16 7 (л. 444): онъ извлекъ ее изъ N. Роіопіа. ЛБ 17.

Депеши епископа Лаурео, не въ примѣръ понѣщеннымъ въ 
предыдущихъ томахъ Нунціатуры, отличаются подробностями, 
полнотой содержанія и даютъ довольно яркую картину политиче
ской жизни тогдашней Польши. Кратковременное царствованіе 
герцога Анжуйскаго; затруднительное ноложеніе страны послѣ 
его неожиданнаго исчезновенія; вопросъ о томъ, вернется ли 
Генрихъ обратно или придется выбирать на его місто другого— 
все это, въ связи съ положеніемъ церкви и борьбой съ «ерети
ками», давало Лаурео обильный матеріалъ для донесеній. Рус-

1) Депеши 20, 25 и 81 января 1574 г., съ лвстовъ 1, 9, 19 сборника № 7, 
на стр. 412—415 «Анналовъ».

2) На стр. 415—422 (4 депеши); см. о нихъ Вержбовскій, предисловіе, 
стр. XVII.



скій историкъ, конечно, не отнесется безразлично къ событіямъ, 
нашедппшъ себѣ мѣсто въ депешахъ папскаго нунщя, хорошо 
понимая, что знакомство съ польскими дѣлами можетъ многое 
освѣтить ему и въ его собственной темѣ; но непосредственно о 
Россіи онъ найдетъ тамъ весьма мало, всего нѣсколько бѣглыхъ 
фразъ и отдѣльныхъ замѣчаній, по поводу заботь, вызываемыхъ 
въ Полыпѣ приближающимся (въ авгусгй 1574 г.) окончаніемъ 
перемирія съ Москвой и тѣхъ осложненій, какія можетъ вызвать 
поведеніе Москвы послѣ бѣгства Генриха. См. деоеши 21 апрѣля, 
21 іюня, 19 іюля, 3 и 16 августа, 12 и 27 сентября, 20 де
кабря1). Еще нѣсколько большее значеніе имѣютъ:

а) то мѣсто письма 21 апрѣля (Вержбовскій, 34), гдѣ гово
рится о совѣтахъ нунція королю начать войну съ Московіей, 
въ виду того, что война отвлечетъ страну отъ партійныхъ раздо- 
ровъ и «еретикамъ» уже не такъ легко будетъ дѣйствовать въ 
ущербъ католической церкви; и

б) шифрованная депеша 3 августа (Вержбовскій, 75) о мо
сковской кандидатурѣ и соображенія о выгодахъ, какія получить 
церковь, если московскій царь, ставь польскимъ королемъ, въ то 
же время приметь католичество.

№  8.
715 стр. (пустыя и адресныя въ счеть не приняты). У Тур

генева и Тейнера: «К. Роіопіа. Л* 10». Томъ этотъ является 
продолженіемъ предыдущего: его содержаніе—депеши, простыл 
и шифрованный, нунція Лаурео кардиналу Комо съ 7 января по 
28 декабря 1575 г., съ значительнымъ количествомъ приложеній: 
ОФФИціальныхъ бумагъ, въ оригиналахъ и въ копіяхъ. Собственно 
депеши всѣ напечатаны въ упомянутомъ изданіи проф. Вержбов- 
скаго*), а еще раньше три неболыпихъ отрывка у Тургенева,

1) Не отмѣчаемъ соотвѣтственныхъ страницъ сборника, такъ какъ на* 
званныя депеши легко найти въ язданіи г. Вержбовскаго.

2) За исключеніемъ трехъ: 15 января къ Комо о еп. Франчески (л. 9; ср. 
что сказано выше въ описи тома № 7); 6 марта королю Генриху (л. 72) и 
80 ноября къ Комо, съ ходатабствомъ за краковскаго схоластика (л. 654).



Н. В. Мопотепіа, I, ЛгЛ» 180, 181,182х) и у Тейнера, Аппаіев 
Ёсс1е8І&зіісі, I I 1); кроиѣ того въ тѣхъ же Аіш&1в8 (П, 87— 108) 
оффвщальныя бумаги и письма другигь лицъ (14 ЛУ№); также 
грамота царская (Мопптепіа, I, № 188; см. ниже).

Общій характеръ содержапія тома тотъ же, что и въ томѣ № 7, 
съ тѣмъ лишь развѣ отличіенъ, что здѣсь пройти мимо сграницъ, 
посвященныхъ, повидимому, вопросамъ спеціально польскимъ, 
русскій историкъ можетъ еще съ меныпимъ правомъ: въ 1575 г. 
Польшу заботить вопросъ объ избраиін короля, въ числѣ канди* 
датовъ былъ и царь мосновскій, а потому не безразличны д&нныя 
и относительно другихъ претендентовъ. Съ особенною однако 
силою вопросъ о московской кандидатурѣ затронуть въ депе» 
шахъ 10 Февраля, 6 марта, 26 и 28 мая, 31 іюля, 16 августа, 
10 октября, 24 ®) ноября, 17 и 28 декабря.

Ср. также д&нныя, кои читаются у Вержбовскаго на стр. 
162, 250 и 261.

Кромѣ того можно отмѣтить слѣдующую группу однород- 
ныхъ документовъ (всѣ на л&тинскомъ языкѣ).

1) стр. 385. Переводъ грамоты царя Ивана Грознаго, 15 іюля 
1575 г., на имя литовскихъ пановъ-рады. Другой переводъ 
той же грамоты, но съ опущеніемъ царск&го титула и именъ 
п&новъ, на стр. 504. Первый (полный) переводъ напен. Турген., 
Мопшпепіа, I, № 183. Грамота была послана съ гонцомъ Боста- 
новымъ и извѣщала, что русскіе послы немедленно выѣдутъ изъ 
Смоленска, лишь только въ Литвѣ все будетъ готово къ ихъ при- 
нятію и проѣзду, при чемъ давалось обѣщаніе пріост&новить воен
ный дѣйствія повсюду, кромѣ Ливоніи. Ср. Б.-Каменскій, Обзоръ 
внѣшнихъ сношеній, ПІ, 102. Ни Карамзинъ, ни Соловьевъ (ср. 
Исторія Россіи, VI, 293) ничего не упоминаютъ объ этой грамотѣ.

1) Сравн. Вержбовскій, стр. 288 (гдѣ дата 31 іюш проставлена пра
вильно, тогда кахъ у Тургенева 80-е іюля), 246, 250.

2) На стр. 578, 580 (двѣ дѳпепп). Си. о вяхъ  Вержбовскій, преди- 
словіе, ХУЛ.

3) У Вержбовскаго ошибочно: 28.



2) стр. 505 — 506. Отвѣтъ литовскихъ сенаторовъ на эту 
грамоту, 25 сентября 1575 г.: проѣздъ посольства обезпеченъ; 
Бостановъ отправленъ въ Варшаву; царю напоминается прежнее 
его обѣщаніе, данное покойному королю Сигизмунду-Августу, 
не воевать Ливонію (іп Ьіѵопіа расеш сопзегѵаге) и возмѣстить 
причиненные убытки.

В) стр. 476—479. Письмо литовскихъ пановъ-рады поль- 
скимъ севаторамъ, 25 сентября 1575 г.: просьба не откладывать 
сейма позже октября и къ тому же назначить его не въ Варшавѣ, 
а ближе, іпіег Ьтеі Уеп^гоѵг1); также просьба дать совѣтъ, 
оставлять ли укрѣпленныя мѣста, захваченный Магнусомъ, у него 
или попытаться вернуть ихъ, такъ какъ въ рукахъ Магнуса они 
являются угрозой.

4) стр. 480. Другое письмо отъ тѣхъ же къ тѣмъ же, 
27 сентября 1575 г.: частью повтореніе прежняго: просьба не 
задерживать иосковскаго гонца и вернуть его обратно, такъ 
какъ, если судить по грамотѣ, нечего надѣяться ва соглашеніе, 
и въ Ливоніи военный дѣйствія едва ли прекратятся.

5) стр. 481— 482. Отвѣтъ польскихъ сенаторовъ литовскимъ 
ланамъ-радѣ, 5 октября 1575 г. изъ Варшавы: сеймъ назна- 
ченъ на 7 ноября и именно въ Варшавѣ *), гдѣ найдется больше 
помѣщевія и продовольствія для имѣющихъ съѣхаться. Что же 
до крѣпостей, захваченныхъ Магнусомъ, то, не предрѣшая самого 
вопроса, лучше всего пока не предпринимать наступ&тельныхъ 
дѣйствій, чтобъ не вызвать царя на дальнѣйшую вражду, и лишь 
ограничиться совѣтомъ герцогу курляндскому, по возможности, 
препятствовать увеличенію гарнизоновъ въ этихъ крѣпостяхъ.

Въ связи съ этими документами стоить депеша Лаурео 
24 ноября (Вержбовскій, 285).

1) Ср&вн. Вержбовскій, Викентій Лаурео, 258.
2) Сеймъ, на которомъ 12 декабря 1575 г. нзбранъ быль короіемъ поіь- 

екнмъ германскіВ императоръ Максимидіанъ.



№ 9,
450 листовъ; на корешкѣ переплета: «ЗсгіШіге ѵагіе.1575». 

У Тейнера и Тургенева: «К. Роіопіа. № 12». Сборникъ бумагъ 
разнообразна™ содержанія, почти исключительно въ копіяхъ, но 
отнюдь не за одинъ 1575 годъ. Годъ этотъ, правда, является 
основой, но къ нему пріурочены данныя какъ прежнихъ1), такъ 
и послѣдующихъ лѣтъ. Весь матеріалъ легко дѣлится на двѣ 
половины: первая служить къ выясненію политического поло
жения Польши, какимъ оно было послѣ бѣгства Генриха и до 
избранія ОтеФана Баторія (л. 1— 265); вторая — содержать, 
тоже полигическаго характера, бумаги разныхъ годовъ, касаю- 
щіяся Валахіи и Венгріи (л. 266— 314), Ливоніи (315—387) и 
Пруссіи (397—450)— все это въ копіяхъ, видимо, служившихъ 
для справокъ и соображеній; б. ч. ихъ, въ той или иной Формѣ, 
давно уже опубликована. Таковы:

1) 15 документовъ въ Н. В. Мопптепіа, 1, №№ 4, 42, 44, 
45, 51, 56, 60, 96, 98, 114, 137— 139, 142, 143 — данныя 
по исторіи Ливоніи XIII и XVI вв.

2) 3 документа у Тейнера, Аппаіев Ессіевіавіісі, П, 89, 310, 
311.

Въ первой половинѣ непосредственно русским натеріаломъ 
является только грамота, въ польскомъ переводѣ, даря Ивана IV 
на имя пановъ-рады короны Польской, 15 іюля 7081 (въ 
тѳкстѣ ошибочно: 1051), т. е. 1573 г. (л. 146— 151): царь 
принимаетъ на себя обязательство соблюдать перемиріесъ 15 ав
густа 1573, на три года, по 15 августа 1576 (7084) г. Русскій 
текстъ грамоты мапеч. Новодворскій, Борьба за Ливонію, 
приложеніе I.

Лишь косвенное отношеніе къ русской исторіи имѣютъ днев- 
никъ сейма въ Стенжицѣ, 12 мая— 15 іюня 1575 г., въ итальян-

1) Наирииѣръ, записка 22 Февраля 1574 г. — описаніе празднествъ, дан- 
ныгь въ Краковѣ по случаю пріѣада и коронацін короля Генриха (л. 202—209).

4



скомъ переводѣ съ польскаго (л. 41— 52); письма нѣкоторыхъ 
лицъ (л. 5—7,33,37,53); свѣдѣнія за 10 и 17октября 1575 г. 
объ опустошеніяхъ, произведенныхъ татарами при ихъ набѣгѣ 
ва Галицію, съ перечнѳмъ 17 пострадавшпхъ поселеній (сіѵііаіев) 
(л. 55, 56); Біесііо Ішрегаіогів іп ге^ет Роіопіае 12 Песет- 
Ьгів 1575 еі 18 е)ив<іет тепзіз (57— 61); ннструкція посламъ 
Баторія (71— 73).

Довольно обширный матеріалъ касательно Ливоніи состоять
б. ч. изъ документальныхъ данныхъ, тоже уже извѣстныхъ и 
касающихся преимущественно времени потери Орденомъ полити
ческой самостоятельности. Описаніе страны, папскія бреве, до- 
говоръ, заключенный 28 ноября 1561 г. магистромъ Ордена и 
королемъ польскимъ; І)е расіів, ^иіЪи8 тех Роіопіае агсЬіерівсо- 
риш соафиіогет сарііиіиш еі вШив ессіевіае Еі^епвіз іп зиаш 
ргоіесііопеш еі сііепіеіат сопіга МозсЪоэ гесерегіі аппо 1559 
(л. 353— 355); (^потойо гех Роіопіае ша^івігпт еі огбіпет іп 
Ьуѵопіа іп виат іиіеіат еі беіепвіопет айѵегзи8 КиІЬепоз ассе- 
регіі а. 1559 (356— 358) и т. п.

Гораздо важнѣе всего этого матеріала документъ, поимен
ный на лл. 215— 243: записка, составленная для короля Ген
риха въ началѣ 1574 года М. А. Граціани, секретаремъ карди
нала Комендоне, папскаго легата въ Полыпѣ. Записка эта, чер- 
новикъ съ помарками, можетъ быть названа первоначальной ре- 
дакціею той Кеіагіопе, которая понѣщена въ N002. <Н Роіопіа, 
Лж 4, подъ № 9 и напечатана въ Всгіріогез гегит Роіопісагит, 
XV. Бремя составленія записки надо отнести не ранѣе января, 
даже Февраля 1574 г. по слѣдующимъ соображеніямъ.

Вскорѣ послѣ избранія Генриха королемъ польскимъ (15 мая 
1573 г.), Комендоне уѣхалъ изъ Польши, оставивъ вмѣсто себя 
Градіани, котораго, по его собственнымъ словамъ, папа хотѣлъ 
послать во Францію съ цѣлью ознакомить новаго короля съ поло- 
женіемъ дѣлъ въ его государствѣ; и хотя Комендоне считалъ 
небезопасными отсутствіе Граціани, вѣроятно опасаясь непріяз- 
ненныхъ дѣйствій со стороны противной Генриху партіи, Гра-



діани тѣмъ не менѣе едва получить извѣстіе о выѣздѣ Генриха 
изъ Франціи — а онъ выѣхалъ оттуда 2 декабря 1573 г .1)— 
то поѣхалъ ему на встрѣчу*). Эта послѣдняя имѣла мѣсто неза
долго до 20 января 1574 г. во Франкфуртѣ на Одерѣ3). На 
польскую почву король вступилъ 24 января 1574 г .4); въ По
знани былъ 29 января5), а въ Краковъ пріѣхалъ 18 Февраляв), 
недѣлею позже Гращани7). Въ жизнеописаніи Комендоне, Гра- 
діани посвятилъ цѣлую главу изложенію устной бесѣды, которую 
онъ велъ, въ присутствіи третьихъ лицъ, съ королемъ, и въ ко
торой высказалъ свой взглядъ на положеніе Польши, рекомендуя 
свою программу управленія государствомъ8), при чемъ совѣтъ 
воевать съ Москвою называлъ совѣтомъ Комендоне9). «Мѣсяцъ 
спустя (послѣ этой бесѣды) король пріѣхалъ въ Краковъ»10) — 
словами этими определяется и время самой бесѣды, каковое 
вполнѣ совпадаетъ съ вышеуказаннымъ временемъ пріѣзда ко
роля во ФранкФурть. Король благосклонно выслушалъ Граціани

1) Трачевскій, Польское безкоролевье, 610.
2) бгаііапі,У ііа Соттепдопі. Рагізііз. 1669, стр. 381; Французское нзданіе: 

Ъа ѵіе да сагдіпаі Л. Р. Соттепдопе. Рагів. 1671, стр. 465—466, 465.
8) Депеша Граціани кардиналу Комо, 20 января 1574 г., изъ Франкфурта. 

N0112. Роіопіа. № 7, стр. 1; ср. ТЬеіпег, Аппаіез Ессіевіааіісі, 1,412. Въ своей 
біограФІи Комендоне мѣстомъ встрѣчи Граціани называетъ Саксонію (стр. 
891; Фр. изд. 466).

4) ТЬеіпег, Аппаіев Ессіевіавіісі, I, 415.
5) Депеша Граціани кардиналу Комо иаъ Познани, 81 января 1574 г. N0112. 

Роі. № 7, стр. 19; ср. Аппаіев Ессіевіавіісі, I, 414.
6) Депеша нунція Лаурео кардиналу Комо, 26 Февраля 1574 г. изъ Кра

кова. N. Роіопіа. № 47, стр. 51; ср. Аппаіев Ессіевіазіісі, 1, 417 и Вержбов- 
скій, В. Лаурео, 9.

7) Депеша Граціани кардиналу Комо, 26 Февраля 1574 г. изъ Кракова. 
N0112. Роіопіа. № 7, стр. 47.

8) Ѵііа Сотхпепдопі, кн. IV, гл. ХШ; повторено въ другомъ сочиненіи 
Граціави: Бе Зсгірііз іпѵііа Міпегта ад Аіоузіпш ігаігет ИЬгі XX. Погепііае. 
1745—1746, (от. II, 291—235.

9) Ѵііа Соттепдопі, стр. 998; Фр. изд., стр. 473. См. еще у Нѣмцевича, 
который даль польскій пересказъ нѣкоторыхъ страннцъ книги Граціаии: 2Ьі6г 
раті$Іпікочг ЬівіогусгхіусЬ о дачгпе̂  Роівгсге... рггег I. И. ЭДетсенісга. Тот I 
(* Ілрвки. 1888), стр. 176.

10) Граціани, Фр. над., стр. 477.



и поручилъ ему составить записку1), которая и была имъ подана, 
повидимому, еще по дорогй въ Краковъ: въ запискѣ между про- 
чимъ встрѣчается такая Фраза: «Мепіге сЬе )а Маевій Уозіга 
апбавзе ргерагапбо циевіобівве^по, роігеЪЬе Ігапвіегігві вепга 
іпбп^іаге рій Іпп^атепіе циі а Реігісоѵіа» *).

Отличія двухъ редакдій довольно существенны. Повидимому, 
первонаяальнымъ намѣреніемъ автора было не только дать рядъ 
совѣтовъ, но и возможно обстоятельнѣе ознакомить съ политиче- 
скимъ строемъ Польскаго государства; позже, по крайней мѣрѣ 
въ предѣлахъ Веіагіопе, Граціани отказался отъ этой мысли и, 
вѣроятно, полагая, что объемистое сочиненіе произведешь меньше 
впечатлѣнія, отбросилъ (а частью значительно сократилъ) стра
ницы, гдѣ говорилось о государственноиъ строѣ Польши, харак
теризовались настроеніе и взгляды магнатовъ, шляхты, уяснялась 
причина неладовъ и политической неурядицы Польши (л. 215—  
221, 236— 242). Не повторилъ Граціани и совѣтовъ, какой 
политики держаться по отношёнію къ Пруссіи (228), указаній 
на политическая и экономическія задачи Польши на Украйнѣ («іп 
Робоііа»: 229—230), характеристики земель и народностей, смеж- 
ныхъ съ Польшею: Германіи, Бранденбурга, Померанскаго гер
цогства, Пруссіи, Ливоніи, Даніи, Швеціи, Московіи, Казаковъ, 
Татаръ, Турціи, Балахіи, Трансильваніи (231 — 235). Нарисо- 
вавъ картину внутренняго неустройства Польши (215— 221), 
авторъ задается вопросомъ: каковы же средства излѣчить это 
зло? И отвѣчаетъ: таковыхъ два: война съ Московіей и умиро- 
твореніе партій внутри страны. Развитію перваго положенія 
авторъ удѣлилъ несравненно больше вниманія. Московиты, гово
рить онъ, природные враги Польши; борьба съ ними не только 
обезпечитъ ей достиженіе политическаго преобладанія, но и дастъ 
королю въ руки прекрасное средство осилить враждебный ему

1) Ѵііа Соттепсіош, 401; Фр. изд. 476. Въ з&пііскѣ между прочимъ встрѣ- 
чается такая фраза: а поп осогге іп даевіо Іосо геріісаг 4ие11о, сЬе а Ьосса Ьо 
гавдіопаіо а Ѵозіга МаезіА» (8сгіріогев г. роі. ХТ, 211).

2) Всгіріогез г. роі. XV, 211.



партіи среди саиихъ поляковъ. Любопытны указанія на роль 
Польши по отношенію Турціи и на роль Ливоніи, какую она 
должна сыграть въ этой войнѣ.

Основныя положенія Граціани одинаковы какъ въ первона
чальной, такъ и въ позднѣйшей редакдіи его записки; но мотиви
ровка ихъ и ходъ мыслей нѣсколько иные, не говоря уже про то, 
что первоначальный набросокъ богаче количествомъ внесеннаго 
матеріала; вотъ почему, не смотря на то, что записка уже напе
чатана, она заслуживаетъ быть опубликованною и по новому 
списку, по крайней мѣрѣ то, что относится непосредственно до 
русской исторіи. Вообще записка Граціани не лишена крупнаго 
историческаго значенія. Въ ней можно видѣть отраженіе на- 
строеній и плановъ, составлявшихъ принадлежность отнюдь не 
одного Градіани. Выше было указано на то, что иниціативу 
совѣта идти войною на московскаго царя, Граціани приписывалъ 
кардиналу Комендоне; съ другой стороны нунцій Лаурео въ сущ
ности повторяетъ и Комендоне, и Граціани, когда говорить тому 
же королю Генриху о пользѣ и необходимости воевать съ ца- 
ремъ1) — при чемъ сходство не только въ положеніяхъ, но и въ 
мотивировкѣ. Здѣсь не мѣсто выяснять вопросъ, кому собственно 
принадлежала эта мысль, была ли она достояніемъ одного Комен
доне или же Римской куріи, которая, какъ извѣстно, часто про
пагандировала совершенно иное, а именно: тѣсный союзъ Польши 
съ Москвой для совмѣстной борьбы съ турками; — какъ бы то 
ни было, но въ скоромъ времени идеи Граціани-Комендоне да- 
дутъ себя почувствовать не въ однихъ разговорахъ или доклад- 
ныхъ запискахъ: СтеФанъ Баторій сдѣлаетъ серьозную попытку 
практическаго осуществленія идей Комендоне-Граціани, но уже 
по программѣ болѣе широкой и грандіозной.

1) Лаурео прямо заявіяетъ: «іо Ьо ѵоіпіо ргорогіа (т. е. войну) а Зиа 
Маевіі, ві регсЬё Мопаід. І11.Шо Соттепіопе т і атѵегіі іп Ѵіпе і̂а поп ігоѵагві 
гітейіо рій оррогіипо <іі дпеаіо рег ізіаЪіІіге 1’аиІогіЙ, Йеі ге е рег сопзевиепіе 
дергітег 1а роавапга <1е̂ 1і егеѣісі соп ассгевсітепіо (Іеііа геіідіопе саііоііса». См. 
его депешу 21 апрѣля 1674 г. у Вержбовскаго, 34—86.



Си. приложеніе III, гдѣ приведены тѣ мѣста записки Гра- 
ціани, который мы нашли стоющиии вниманія даже и послѣ 
изданія г. Корженевскаго.

№  ю .

184 лист. Сборникъ копій (писанныхъ тою же писарскою 
рукою, чтд и оригиналы) донесеній В. Лаурео къ кардиналу Комо 
и писемъ его къ нѣкоторымъ другимъ лицамъ, съ 27 марта по 
23 *) сентября 1575 г. Соотвѣтственные имъ оригиналы нахо
дятся въ N11112. Роіопіа. 7 и 8. Разнаго рода документы, 
прилагавшіеся нунціемъ къ его депешамъ и которыхъ такъ 
много въ томахъ 7 и особенно 8, въ настоящій сборникъ не по
пали; очевидно имѣлось въ виду ограничиться одними депешами 
и гЬми письмами къ другимъ лицамъ, который были сочтены 
наиболѣе важными и ближе соприкасающимися по содержанію съ 
самими депешами: таковы письма къ императору, къ Француз
ской королевѣ, къ вѣнскому нунцію епископу Торчелло. Но, бу
дучи копіей, томъ № 10 все таки хоть отчасти можетъ служить 
и дополненіемъ къ томамъ 7 и 8, такъ какъ туда попало не все; 
а именно въ № 7 отсутствуюгь:

а) приложеніе къ депешѣ 21 іюня 1574 г. (см. № 10, л. 24). 
Какъ видно изъ адреса на оршиналѣ депеши (въ № 7), послѣдняя 
была послана «соп ип !о$1іо а рагіе», котораго однако въ № 7 
не находится; этотъ «Го$1іо» сохранился, въ копіи,только въ томѣ 
№ 10. Его содержаніе конФИденціальнаго характера: Лаурео 
писалъ непосредственно вслѣдъ за бѣгствомъ короля и сообщалъ 
о затруднительномъ положеніи, въ какое онъ попалъ, будучи 
обвиняемъ въ потворствѣ королю.

б) депеша 6 октября 1574 г. о монахѣ іосифѢ, родомъ изъ 
Лотарингіи, посланномъ въ Варшаву на помощь Лаурео (Ля 10, 
л. 55).

1) Копія ошибочно ставить 21 вмѣсто 28.



в) второе письмо Лаурео къ Французской королевѣ (№ 10, 
л. 61 об.).

г) въ депешѣ своей 8 декабря 1574 г. (№ 7, л. 316) Лаурео 
упоминаегь о посылаемыхъ имъ приложеніяхъ, помѣченныхъ 
буквами а, ѣ, с, б — переписку свою съ Торчелло (ср. Верж- 
бовскій, 120) — эти приложенія сохранились только въ томѣ 
№10, л. 70— 7 4 1).

Точно также и въ томѣ № 8 отсутствуютъ:
а) двѣ депеши Торчелло къ Лаурео и одна отвѣтная, прило

женная къ депешѣ 16 іюня 1575 г. (№ 10, л. 157— 160).
б) депеша 15 сентября 1575 г. о епископѣ Перемышльскомъ 

(№10, л. 178).
г) «сііга а Моне. Тогсеііо поп шапбаіа а Кота» (№ 10, 

л. 182). Она писана передъ 16 сентября 1575 г. Взвѣшивая 
шансы кандидатовъ на вакантный польскій престолъ, Лаурео, 
между прочимъ, такъ говорить объ отношеніяхъ литовцевъ 
къ партіи русской и нѣмецкой: ...Ье ргаІісЬе вопо &гапбі а &ѵог 
беі Мовсоѵііо, а спі ві тозіга іпсііпаіа циаві Іиііа 1а поЪіНй 
Ъавва сое! Роіасса соте Ьііиапа; бе 1а ІЛіиапа поп 8’Ьа іапіо 
ба бпЪіІаге, регсЪё віапбо циаві воМоровІа аі раіаііпо бі Уііпа, 
аі СоЦиеѵівсі, еі аі биса 6’ОІіса, біШсіІтепіе роігё всовіагві 
баі ѵоіеге беіі ргеГаіі ві&погі, еі сЬі Ьа ^иез1і Іге, ЬаѵегЙ соп- 
ве^иепіетепіе іиііа 1а паііопе. Еі Гітрегаіоге роігё, Ьога рій 
аввіспгаг8І беі раіаііпо бі Ѵііпа, 8і регсЬё 1а іаШопе беі Ріазіі 
ё аЬЬавваіа §гапбетепіе е( ві рег іі вовреНо сЬе Ьа беі Мозсо- 
ѵііо, іі циаіе баі ргіпсіраіі Іліиапі ё іетиіо евігетатепіе, 
ітрегосЬё Ьаѵегіа іі тобо бі іеѵаг іого іиМа Гаиіогііё, соп 
Гепігаіе, сЬе еззі оссирапо диаві іиііе іп циеі §гап бисаіо....

Всѣ вышеперечисленные въ № 10 документы въ изданіе 
г. Вержбовскаго не вошли.

1) Отеутствуетъ въ т. 7 и депеша 16 октября 1674 г., но только потому, 
что она по ошябкѣ попала въ т. 8, л. 528: «Тгоѵоші аѵег всгіМо и пр.» (ср. 
ВержбовскіВ, 106).



№ И.
191 листъ. Содержаніѳ: копіидепешъБ. Лаурео съ 10 октября 

1575 г. по 26 Февраля 1577 г. (продолженіе Ля 10). Соотвѣт- 
ственные ииъ оригиналы находятся въ Кшшаіига <1і Роіопіа. 
ЛяЛя 8, 13. Программа заполнены этого тома осталась тою же, 
что и для тома № 10; но, подобно тому какъ Ля 10 для нѣкото- 
рыхъ депешъ, вслѣдствіе утраты оригиналовъ, играетъ роль 
первоисточника, то же, и даже въ большей степени, слѣдуегь 
сказать и о № 11. Именно, только здѣсь сохранились, за 157 5 годъ, 
не находящіяся въ т. 8: шесть шифрованныхъ депешъ Лаурео 
къ кардиналу Комо отъ 27 октября, 13, 15 и 23 ноября, 3 и 
5 декабря; пять шиФрованныхъ депешъ къ нунцію Торчелло за 
іѣ же числа (кромѣ 23 ноября); три простыхъ депеши къ Комо 
отъ 13, 15 и 23 ноября. Бсѣ онѣ отсюда взяты въ книгу 
г. Вержбовскаго1); только отсюда могъ г. Вержбовскій взять 
полностью шифрованную депешу 5 іюня 1576 г., въ оригииаль- 
номъ томѣ Ля 13 (л. 183), оставшуюся незаконченною; нако- 
нецъ, тоже только отсюда могли попасть въ изданіе г. Вержбов
скаго два шифра Лаурео къ Комо и Мороне 9 іюня 1576 г. 
(Вержбовскій, 431— 438): ихъ нѣтъ въ т. 13-мъ.

№  12.
162 листа. Содержаніе: копіи депешъ В. Лаурео кардиналу 

Комо и писемъ къ нѣкоторымъ инымъ лвцамъ, съ 4 марта 
1577 г. по 19 Февраля 1579 г. (продолженіе копій, помѣщен» 
ныхъ въ предыдущихъ томахъ Нунціатуры ЛяЛя 10 и 11). Со- 
отвѣтственные оригиналы находятся въ Шішаіига сіі Роіопіа 
ЛяЛ*я 13 и 14. Все, сказанное о томѣ Ля 11, приложимо и къ этому. 
Только здѣсь, въ копіяхъ, сохранились депеши и бумаги, помѣ-

1) Ср. В. Лаурео, 267—269, 270—283, 292—304, 306—808. Иаъ помѣщен- 
ныхъ ва стр. 283 двухъ шифровъ только первый, меньшій по объему, отсут- 
ствуетъ въ № 8; второй-же находится, во почему-то подъ датою 24-го (вв. 
28-го) ноября.



щенныя въизданіи Вержбовскаго на стр. 521 («Зсгірішп пипііі 
аровіоіісі»), 523 (вторая депеша 10 нарта 1577 г.: всгівві и 
т. д.), 582 (Агіісоіо Деііа Іеііега), 615—619 (двѣ депеши 3-го 
и одна 8 ноября 1577 г.). Л* 12 представляетъ изъ себя ре- 
гестъ (книгу копій), матеріалъ же 13 и 14 — сборникъ 
вшитыхъ отдѣіьныхъ листовъ, вслѣдствіе чего порядокъ слѣдо- 
ванія депешъ танъ и туть не всегда одинаковъ—изданіе г. Верж- 
бовскаго слѣдуетъ, въ предѣлахъ 1578 года, порядку регоста. 
Депеши 28 августа, 27 сентября, 1 ноября, 15 декабря 1578 г.; 
14 января и 3 Февраля 1579 г., какъ писанаыя за предѣлаии 
Польши1), уже по сдачѣ нунціенъ должности своему преемнику, 
въ оригинальный сборникъ № 14 не вошли. Въ свою очередь 
г. Вержбовскій взялъ въ свое изданіе изъ этихъ шести депешъ 
лишь три первыхъ, конечно, потому что остальным никакого уже 
отношенія къ Полыпѣ не имѣли.

437 листовъ и страницъ (пагинація смѣшанная). У Тейнера: 
«К. Роіопіа. № 14». Содержаніе: депеши, простая и шифрован
ный, В. Лаурео къ кардиналу Комо съ 16 января 1576 г., по 
22 декабря 1577 г., съ значительнымъ количествомъ шифрован- 
ныхъ къ вѣнскому нунцію епископу Торчелло. Приложеній не 
много. Депеши напечатаны г. Вержбовскимъ въ книгѣ «В. Лаурео», 
но съ небольшими пропусками: нѣгь депешъ (второй и третьей) 
11 марта 1576 г. (л. 60) — правда, незначащаго содержанія; 
нѣтъ и депеши (второй не шифрованной) 9 іюня (стр. 184— 189) 
и большого шифра 3 августа 1576 г. (стр. 224— 239). Отсут- 
ствіе двухъ послѣднихъ не объясняется ли тѣмъ, что депеши за 
вторую половину 1576 года г. Вержбовскій списывалъ, повиди- 
мому, не съ оригиналовъ тома № 13, а съ копій тома № 11, 
куда эти двѣ депеши остались почему то не внесенными? Депеша,

1) Ворочемъ изъ этого числа надо выдѣлить краковскую депешу 
28 августа.

№  13.



помѣченвая на стр. 584 «В. Лаурео» 9-мъ іюля 1577 г., имѣеть 
ту же дату и въ копіяхъ тома Ля 12; но въ оригинальномъ томѣ 
№ 13 она датирована іюнемъ.

Тейнеръ, Аппаіез Ессіевіазіісі напечаталъ: 2 депеши нунція 
(И, 578, 580 изъ числа тѣхъ, что у Вержбовскаго) и 6 писемъ 
другихъ лицъ (II, 208— 211, 308, 312), въ томъ числѣ письмо 
Инк. Хр. Радзивилла къ папѣ, 27 іюня 1576 г., по поводу сво- 
игь братьевъ, возвращавшихся домой изъ Рима.

Свѣдѣнія о Россіи, преимущественпо о ея отношеніяхъ 
къ Полыпѣ и цесарю, видахъ на польскую корону, обсылкахъ 
посольствами, о Ливонской войнѣ, объ отношеніяхъ литовской 
партіи къ Москвѣ и т. п. —  разсѣяны въ письмахъ еунція. Не 
отмѣчаемъ ихъ, такъ какъ всѣ онѣ легко найдутся въ изданіи 
проФ. Вержбовскаго.

№ 14.
405 стр. У Тургенева и Тейнера: «И. Роіопіа. Ля 15». Со- 

держаніе: депеши Лаурео и его преемника нунція Калигари кар
диналу Комо, съ 21 января 1578 г. по 29 декабря 1578 г., 
съ неболыпимъ числомъ приложеній, въ числѣ коихъ есть нѣ- 
сколько за 1580 годъ (стр. 136, 216, 401). Послѣдняя депеша 
Лаурео въ этомъ томѣ изъ Кракова, 3 августа; первая депеша 
Калигари—изъ Болоньи, 7 мая, а первая изъ Польши— 10 іюня. 
О назначеніи Калигари на свое мѣсто Лаурео узналъ еще въ Фев- 
ралѣ (см. его депешу 11 Февраля); пріѣхавъ въ Краковъ 1 іюля 
и здѣсь встретившись съ своимъ преемникомъ (стр. 234), Лаурео 
пробылъ туть до 30 августа (стр. 282). Два неболыпихъ от
рывка изъ депешъ Лаурео 13 и 21 января 1578 г. напечатаны 
у Тургенева, Мопптепіа, I, ЛяЛ*я 186,187; всѣже вообще де
пеши этого тома—у Вержбовскаго, «В. Лаурео», съвнесеніемъ, 
по тому Ля 12, депеши (первой) 20 марта 1578 г. (ср. Вержбов- 
скій, 669: (^иевіа т і а . . .) ,  коей въ т. 14 не оказывается. См. 
еще у Тургенева, I, № 188 депешу Калигари 8 декабря 1578 г.

Тейнеръ, Аппаіев Ессіезіазіісі, II, 395—405,411 напеча-



таль 8 документовъ, изъ нихъ одно письмо Ник. Хр. Радзивилла 
къ папѣ, 13 Февраля 1578 г. (просьба о перенесеніи праха ро
дителей), и донесеніе Кмиты Чернобыльскаго в. канцлеру, 2 де
кабря 1578 г. (о татарахъ, о Москвѣ).

О Россіи:
а) о посылкѣ въ римскую коллегію «русскихъ» и «москви- 

тянъ»: депеши Лаурео 5 и 25 апрѣля, 12  іюля, въ дополненіи 
къ депешѣ 28 іюля 1577 г.(вътонѣ№ 13)— си. Вержбовскій.

б) о Подковѣ, который захватилъ было съ своими казаками 
іі раіаііпаіо <1і МоЫаѵіа; пойманъ, въ угоду іуркамъ казненъ; 
дурное впечатлѣніе, произведенное его казнью: кромѣ Лаурео 
(см. Вержбовскій), см. депеши Калигари на стр. 230,231,268. 
Сравв. тутъ же указаніе на составъ днѣпровскихъ казаковъ: Ро- 
ІассЬі, ВП88І, ІІп^агі, 8ра§по1і, Ііаііапі (стр. 269). О Подковѣ 
см. Новодворскій, Борьба за Ливонію, 74— 77; описаніе его 
казни въ донесеніи Филиппа Тальдуччи, агента тосканскаго гер
цога въ Полыпѣ, къ кавалеру Кончини (Сопсіпі) графу Делла 
Пенна (Леііа Реппа), въ іюнѣ 1578 г., напечатанномъ, въ поль- 
скомъ переводѣ, А. Пржездецкимъ въ ІлвіуАшііЪаІа г Кариі. 
ТѴагвгаѵга. 1852, стр. 253— 258, по рукописи Медичейскаго 
архива (во Флоренціи): сагіе 8(го22Іапе, йіга 303.

в) о военныхъ дѣйствіяхъ москвитянъ и противъ нихъ. Кромѣ 
Лаурео (см. Вержбовскій), см. депеши Калигари 10  и 2 1 ноября 
о пораженіи, нанесенномъ русскому войску въ Ливоніи, подъ 
Вендевомъ (23 сентября 1578 г.) союзными войсками шведовъ 
и поляковъ: спасся одинъ только главпокомандующій бѣгствомъ; 
погибло 6 князей, четверо въ плѣну1). «По желанію великаго 
канцлера, я— сообщаетъ Калигари— велѣлъ отслужить вовсѣхъ 
краковскихъ церквахъ благодарственные молебны и письменно 
поздравилъ короля, находившагося въ это время внѣ Кракова на

1) Сравн. данный, приводимый Новодворскимъ, Борьба 8аЛивонію, 85— 
87; современную брошюру: МовсоѵівсЬе ІШегІад, шні Ве1а$егип8 <іег 8ии  
ѴГешіеп, переизданную, съ добавленіемъ русскаго перевода, кн. М. А. Обоіен- 
скнмъ въ Чтеніяхъ Общ. Ист. Др. Россія. М. 1847, годъ третіб, № 3.



охотѣ» (стр. 345). «Совмѣстныя дѣйствія поіьскихъ и швед- 
скихъ войскъ, Богъ дастъ, еще крѣпче спіотягь обѣ націи» (стр. 
356). Сравнительно съ Калигари, болѣе цѣнны свѣдѣнія о Вен- 
денской битвѣ, сохранившіяся въ N. (тегтапіа № 92 (см. ниже 
въ описи этого тома) и напечатанный у Тейнера, АппаІезБссІе- 
віазіісі, II, 411.

г) о переговорахъ и посольствахъ между Москвой и Поль
шею; политика Польши по отношенію къ Москвѣ: кромѣ Лаурео 
(см.Вержбовскій), см. депеши Калигари на стр. 327 и особенно 
депешу 8 декабря 1578 г. (стр. 371— 373), о пріѣздѣ москов- 
скаго посольства и разстроившейся аудіенціи у короля. Здѣсь 
имѣются такого рода подробности: торжественный въѣздъ въ 
Краковъ состоялся 3 декабря 1578 г.; на аудіенціи, 5 декабря, 
посолъ потребовалъ, чтобъ король стоя и съ открытой головою 
произнесъ обычный вопросъ о здоровьи царя, въ чемъ ему однако 
было отказано, въ виду того, что и русскій государь, въ послѣд- 
ніе годы пересталъ держаться этого порядка; тогда посолъ пре- 
рвалъ аудіенцію и вышелъ изъ залы, (^иевіі Мовсоѵііі Ьаппо рій 
рипІі§1і пеііе сегітопіе, сЬе пё 8ра#пио1і, иё РогІи^Ьеві, пё 
Могі. Ь ’атЪавсіа1огв рогіаѵа іп саро іге сарреііі ипо ворга 
Гаііго, ві саѵаѵа іі ргішо, еі весопйо аі ге, іі Іегао поп таі. 
Парадная одежда посла взята изъ царскаго гардероба и пе дай 
Боже, если онъ вернегъ ее запачканною.

д) по связи съ вопросами религіозвой уніи —  посылка экзем
пляра (въ 5 томахъ) сочиненія на греческомъ языкѣ — о Фло- 
рентійскомъ соборѣ къ іезуитамъ въ Ярославль (деп. Калигари 
6 августа 1578 г., стр. 262): тамъ эту книгу переводить па 
русскій языкъ; тамошніе іезуиты обратили въ католичество 18 
человѣкъ изъ греческой схизмы (деп. 25 августа, стр. 274); па- 
тенгь іезуитамъ на право открыть въ Вильнѣ университетъ вы- 
данъ за печатью польскаго короля, но не литовскаго князя — въ 
послѣднемъ отказано: слишкомъ-де было бы много (деп. 30 ок
тября, стр. 326); нунцій поднесъ экземпляръ книги о Флорен- 
тійскомъ соборѣ королю (деп. 3 ноября, стр. 335). Недостатокъ



католическихъ свящевниковъ въ Литвѣ заставляеть отступать 
отъ ваноническихъ правил» и нуицій спрашиваетъ: можно ли 
посвятить двоеженца (деп. 10 ноября, стр. 346)? Отвѣтъ былъ 
утвердительный (см. письмо государственна™ секретаря къ Ка
лигари 24 января 1579 г. въ N002. Роіопіа № 15, стр. 5).

«Сочнненіе о Флорентійской уніи», по всей вѣроятности, то, 
что было издано въ Римѣ въ 1577 г., подъ именеиъ «Та тграхтіха 
тт]С аОтт]̂  іѵ ФХореѵтіа стиѵбВои»1). Несомнѣнно, именно эту книгу 
подносилъ Поссевинъ Ивану Грозному въ 1581 году*).

Кромѣ того въ настоящемъ томѣ можно указать:
а) мелкія свѣдѣнія о Поссевинѣ касательно его шведской 

миссіи: кромѣ напечатаннаго Вержбовскимъ, см. стр. 233, 234, 
247, 262, 357, 399, 402.

б) шифръ Калигари 1 августа (?) 1578 г.: положеніе короля 
очень затруднительно; поляки къ нему не расположены; датчане, 
казаки, Москва, ведутъ съ нимъ войну; его прямо жалко; изъ 
поляковъ онъ довѣряетъ одному только канцлеру (270).

в) деп. 3 ноября 1578 г.: описаніе наружности Стефана Ба- 
торія (340).

г) шифръ 3 ноября 1578 г.: Калигари завѣряегь въ искрен
ности католическихъ чувствъ Ст. Баторія (341).

д) письмо Станислава Варшевицкаго изъ Зѵагсе, 28 декабря 
.1580 г. нунцію Калигари — о русско-шведскихъ дѣлахъ (401).

№  16.
324 листа. Содержаніе: черновики писемъ государственна™ 

секретаря кардинала ди Комо къ нунціямъ Калигари (съ 3 ян
варя 1579 г. по 15 іюля 1581 г.)8) и Болоньетти (съ 22 апрѣля

1) Бѣлокуровъ, О библіотекѣ московскихъгосударей въ XVI стол. При* 
ложѳнія. Сборникъ Моск. Гл. Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ, вып. 7, стр. СССХСѴ.

2) К&рамзинъ, IX, 827.
8) Въ п. 1 апрѣля Комо извѣщаетъ Калигари, что на его мѣсто назна-

значаѳтся Болоньетти.



1581 г. по 16 Февраля 1585 г.)1). Томъ этотъ изъ категоріи 
исходящим бумагъ дипломатической к&нцеляріи Римскаго двора, 
по настоящему слѣдовало бы отнести не сюда, а далѣе, именно 
вслѣдъ за томомъ Ля 172, но тутъ онъ очутился, вѣроятно, какъ 
непосредственное, хронологически, продолженіе тома 14-го и 
какъ прямое дополненіе, по содержанію, тт. 16-го и слѣдующихъ.

Бѣловые подлинники писемъ кардинала Комо не сохранились; 
настоящей т. 15 представляетъ собою черновики, писанные частью 
самимъ кардиналомъ, частью писцами, въ послѣднеиъ случаѣ 
съ поправками автора.

Данныя этого тома, касающіяся Россіи, довольно скудны; 
даже письма, связанный съ именемъ Поссевина (а ихъ и безъ 
того не много), даютъ меньше, чѣмъ этого ожидаешь съ перваго 
раза. Послѣднее объясняется тѣмъ, что дѣла, порученный Пос- 
севину, были выдѣлены изъ непосредственнаго вѣдѣнія нунціевъ. 
Но письма Комо цѣнны, какъ дополненіе къ депешамъ нунціевъ 
по вопросамъ, затронутымъ этими послѣднини,— объ учреждении 
іезуитскихъ коллегій въ Полоцкѣ и Вильнѣ; объ обращеніи въ 
католичество княгини Слуцкой и князей Острожскихъ; о мѣрахъ 
къ распространенію христіанства среди крымскихъ татаръ; о 
сношеніяхъ съ гречѳскимъ патріархоиъ. Въ особенности см. 
письма 3 января, 11, 28 апрѣля, 8, 22 августа, 26 сентября, 
31 октября, 28 ноября 1579 г.; 30 апрѣля 1580 г.; 11, 18, . 
25 марта, 1, 22 апрѣля, 8 іюля 1581 г.; 17 Февраля, 7 апрѣля 
(2 письма), 23 іюня 1582 г.; 12 Февраля, 7 мая, 25 іюня,
16 іюля, 3, 10 сентября, 22 октября, 12 ноября 1583 г.; 3,
17 марта, 27 апрѣля, 18 августа (2 письма) 1584 г.®).

Едва ли однако не наиболѣе пѣннымъ документомъ всего 
сборника слѣдуегь признать шифрованную инструкцію 13 іюня

1) Си. даты этихъ именъ у Корженевскаго, Ап&іесѣаКошапа(ЗсгірЮгез 
гег. роіоп. XV, стр. XVI).

2) Си. еще п. 12 декабря 1572 т.: схѣдуетъ поблагодарить короля за же- 
лавіе создать антитурецкую лигу; но жожентъ для нея выбранъ неудобный: 
Испанія только-что заключила мнръ съ туркажи (л. 74)!



1579 г. на имд Калигари (і. 30); экземпляръ очень ветх»: бу
мага въ нѣкоторыхъ нѣстахъ уже продырявилась и всему доку
менту грозить опасность истлѣть и искрошиться. Ворочемъ есть 
другой, болѣе сохранившая, списокъ въ серіи РоНіісогпт (Ва- 
тиканскій Арх., Мізсеііапеа, Агт. II, ѵоі. 117, і. 130 слѣд.), 
датированный 10-мъ іюня. По этому послѣднему списку инструк- 
дія напечатана о. Пирлингомъ, Коте еі Мовсоп (Р. 1883), 
Л&ХШ.

Данньы о католичесгвѣ въ Крыму на лл. 268, 270 см. ниже 
въ приложен» IV. Два письма къ Калигари по поводу Лориха 
см. ниже въ описи № 16, отдѣлъ: Данія.

Исходящія бумаги кардинала Комо даже въ предѣлахъ сно- 
шеній съ одними польскими нунціями, конечно, далеко не огра
ничиваются настоящимъ томомъ. См. о нихъ ниже въ описи 
ЛяД& 171, 172, а также въ приложен» V.

№ 15 А.

327 листовъ. На корешкѣ переплета «ЬеМеге е Метогіе. 
М88. сіеі Р. Роавеѵіпо пппгіо арозіоіісо пеі ВеКепІгіопе. Тото I». 
Сборникъ бумагъ почти исключительно за вторую половину 1581 
и за первую — 1582 года, т. е. за время московской мисс» 
А. Поссевина, — его участія въ иирныхъ переговорахъ Росс» 
съ Польшею, закончившихся, какъ извѣстно, договороиъ 15 ян
варя 1582 г. у Запольскаго Яма. Все это, если не считать 
двухъ-трехъ докуиентовъ, исключительно однѣ коп». Будучи 
«поссевиновскшгь» по содержание, данный сборникъ обязанъ 
однако своииъ происхожденіемъ не Поссевину, а папскому нун- 
цію въ Польпіѣ Болоньетти, или по крайней мѣрѣ его канделяріи: 
не вѣдая непосредственно дѣла, порученнаго Поссевину, нундій 
тѣмъ не менѣе не только имѣлъ возможность слѣдить за ннмъ, 
но и долженъ былъ имѣть подъ рукою соотвѣтственныя оффи- 
діальныя бумаги. Изъ послѣднихъ то и выросъ настоящій томъ. 
Такое заключеніе вытекаетъ изъ нижеслѣдующаго: 1) все это



копіи, а не оригиналы; 2) на нѣкоторыхъ документахъ помѣты, 
обозначающія иия автора или адресата, сдѣлаиы рукою Бо- 
лоньетти, бывшаго въ то время панскимъ нундіемъ въ Полыпѣ *); 
тЬ немногіе оригинальные документы, что имѣются въ сборникѣ 
(два письма Поссевина), писаны не къ кому иному, какъ къ тому 
же самому Болоньетги.

Не малая часть сборника уже использована: весь матеріалъ, 
вошедшій въ 8прр1ешепіит аб Н. Еовзіае Мошітепіа и помѣ- 
щенный тамъ на стр. 1— 125, подъ ЛУ\6 1— 37, составляя его 
первое отдѣленіе: «Изъ Ватиканскаго архива. Бумаги Антонія 
Поссевина. 1581— 1582 гг.»— извлеченъ непосредственно изъ 
N. Роіопіа 15 А. Издателямъ 8ирр1етепІит’а указанный томъ 
Польской нунціатуры извѣстенъ былъ, какъ первый томъ сбор
ника собственноручных^ бумагъ Поссевина, отсюда и ихъ ссылки: 
«Ех апІо&гарЬо Апі. Роввеѵіш», «Ех апІо&гарЪів Ііііегів Р. Апі. 
Розвеѵіпі» (встрѣчается впрочемъ и просто: «Ех тапп8сгіріо 
Уаіісапо Апі. Роввеѵіпі»), —  ссылки, которыя ввели въ заблуж- 
деніе Н. П. Лихачева, полагавшаго, что документы, помѣченныя 
въ Зпрріетепішп нумерами XV и XIX, напечатаны: одинъ—  
по «собственноручному оригиналу», другой — по «собственно
ручной копіи» Поссевина9); на самомъ же дѣлѣ и то, и другое 
копіи, къ тому же не собственноручный. Аднинистрація Вати
канскаго архива, подбирая матеріалъ для коллекціи, позже во
шедшей въ составъ 8арр1етепіит’а, отмѣчала нумерами доку
менты, предназначенные ею для скопированія. Нумера эти можно 
читать тамъ и по сейчасъ. Ими то, конечно, объясняются помѣты 
русскихъ издателей, сдѣланныя въ концѣ каждаго документа: 
«Тот. 1. 16 12»; «Тот. 1. & 13» и пр. Въ сборникѣ нумера 
проставлены въ послѣдовательностл размѣщенія скопированныхъ

1) См. лл. 114,160, 166,166,192. Сравн. ихъ съ N. Роіопіа 16С, л. 16: чер
вовое письмо Болоньетти съ его, яесомнѣняо, собственноручными поправками, 
и въ особенности N. Роіопіа 19, я. 190: собственноручную приписку Болоньетти 
къ его депешѣ 27 мая 1682 г. — тожество почерка тамъ п тутъ полное.

2) Дѣло о пріѣздѣ А. Поссевина, стр. XXXIV, ЫХ.



документовъ; русское же изданіе держалось порядка хронологи- 
ческаго. Вогь отчего й  I 8ирр1етеп1ит’а соотвѣтствуегь 
16 12-му тома 16А; 16 II —  № 13-му; 16 ХХШ — № 26-му; 
16 XXIV— № 25-му и проч. Всѣхъ такихъ помѣть въ сборникѣ 
числомъ 31; онѣ соотвѣгствуютъ документамъ, поиѣщеннымъ въ 
Зпррі. подъ №16 1—31; но русское изданіѳ кромѣ того каждый 
язь своихъ №16 32— 37 помѣчаеть, какъ взятый «ех ІіМегів 
апІо^гарЬів Р. Апі. Розвеѵіш (Тош. 1. № 20)», чтб уже не со- 
всѣмъ точно: эти №№ въ архивномъ сборникѣ остались безъ по
меты. Но такъ какъ №№ 33—37 извлечены изъ той части (по- 
слѣдней) сборника, которая инѣетъ особую обложку: «№ 20. 
Ш іте  всгіМпге Іазсіаіе баі В. Р. Роввеѵіпо» (см. л. 248), то съ 
увѣренностыо можно сказать, что помѣта «Тот. 1. № 20» проис- 
хожденія архивнаго. Остается не совсѣмъ ясныиъ происхожденіе 
номѣты № 32.

Что касается до самого воспроизведенія въ печати указан- 
ныхъ 37 №№, то тексгь почти всѣхъ ихъ пѳреданъ полностью. 
Слѣдуетъ лишь отмѣтить:

№№ I, Н: окончаніе (отношенія къ русской исторіи оно не 
ииѣетъ) въ томъ и другоиъ осталось не напечатаннымъ.

№ VI: документу приданъ характеръ записки Поссевина, 
между тѣмъ это, подобно №№ IV, V и VII, есть лишь суммарій 
царской грамоты, что ясно изъ первыхъ стронь рукописи, пере- 
иначенныхъ въ пѳчатномъ изданіи: Еріѳіоіа Ьаес та#ш Мозсо- 
гит сіпсів гезропвогіа еаі, дпа ргіто диаегііпг, Іііегав еаз и т. д. 
какъ въ печатномъ текстѣ. Еще можно было бы обозначить 
№ VI записью Поссевина, но никакъ не «запискою», не «геіаііо», 
тѣиъ болѣе что сами же издатели поставили подъ нимъ (кстати 
замѣтить, отсутствующую въ рукописи) дату въ Формѣ, обычной 
только на царскихъ грамотахъ: Баішп аппо ттмН 7090.

№ ХХН: вторая половина помѣщеннаго подъ этимъ № письма
Поссевина къ Ст. Баторію напечатана по списку «Мовсоѵіа». Очень
возможно, что только первая и была списана администращею
Архива и доставлена въ Петербурга Между тѣмъ въ т. 15А
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письмо имѣется не только полностью, но еще и съ сіѣдукшцшъ 
постскриптумомъ, не внесеннымъ въ Моасоѵіа: «Р. 8. ОЪвсего 
Негпт V. М. В. пі япод <1е Б. 8еЪгідоѵіо зсгірві ід тіЬі поп оЪ 
еіпз соттодит, вед оЪ &1огіат Беі ргора^апдат поп депѳ&еі, еі 
ід дпідет іп #гаііат РопіШсів Махіті дпатоЪгет еі Ьптііііте 
еат го$о пе иг^епііпт Ьаегеіісогит ѵеі аііогат ргаесіЬпв У. 
Маіевіав зіпаі ве іпйесіі, оиіп іЬі віаіиаі саіЬоІісат Идет віаіиі 
пЪі ашаіо всЬівтаіе тівеггітшп еввеі Ьаегевеов ігорЪеит ехсі- 
Іагі, іапщпат ѵісіогіае топітепіат».

Щв XXXVI, ХХХУП: оба эти Н  въ рукописи представ- 
ляютъ собою одинъ цѣльный документь съ тѣмъ заголовкомъ, 
который издателями пріуроченъ къ одному только № 36: Сарііа 
ОпіЬпв Сггаесі еі Кпіепі а Ьаііпів іп ге йдеі діввепзегшгі и проч. 
Что же до самого текста, то въ рукописи отсутствуютъ ссылки 
на Свящ. Писаніе (русское изданіе взяло ихъ, вѣроятпо, изъ 
Поссевиновской Мозсоѵіа), равно и многочисленный подраздѣле- 
нія на подзаголовки, коими испещрено Зирріетепіит ад Н. В. М. 
Е сть только одна рубрика: Еггогев еогит, диі бгаесотт Меш 
Юфішгіііг, ров^иат іііі аЬ ессіевіа веве аЪзсідепшІ,—рубрика, 
видимо, и послужившая поводомъ для издателей разбить всю 
статью на двѣ отдѣльныхъ, придавъ вышеприведеннымъ словамъ 
значеніе заголовка и тѣмъ создавъ вторую самостоятельную 
статью № 37 (сравн. Вирріет., стр. 120), хотя въ старыхъ изда- 
ніяхъ Мовсоѵіа (стр. 43) и Старчевскаго (II, 322) рубрика эта 
играетъ роль простого подзаголовка.

Изданіе Зпрріетепіиш ад Н. В. Мопптепіа подготовлялось 

въ іу пору, когда доступъ къ сокровшцамъ Ватиканскаго архива 
былъ рѣдкимъ счастливымъ исключеніемъ и когда въ силу этого 
даже такой сборникъ копгй, какъ т. 15 А, имѣлъ всѣ права на 
роль первоисточника. Но съ теченіемъ времени явилась возмож
ность выбора, и въ настоящую пору въ названномъ тоиѣ, помимо 
«тургеневскаго» матеріала, можно выдѣлить другую, далеко не 
малочисленную группу статей,— также опубликованныхъ, но по 
другимъ спискамъ, зачастую даже прямо по оригиналамъ. Впе-



реди всѣхъ въ этоігь отношевіи стоить матеріалъ, извлеченный
о. П. Пирлннгомъ изъ Сгеппапіа 93 (гл&внымъ образоиъ письма 
Поссевина къ кардиналу Комо) и опубликованный имъ въ а) «ІГп 
агЬііга^е ропіібсаі ап XVI-е віёсіе» (см. ІШ  1, 2, 7— 10, 12, 
13, 17; Ъ)«!Гп попсе сіи раре еп Мовсоѵіе» ДО6 9, 10,11); с) «Ье 
8аіпІ-8іё$ѳ, ІаРоІо&пе еі Мовсоп* (Лз 1); б) «ВаіЬогу еі Роѳвеѵіпо» 
(ІбЛг 31,38). Къ этой же категоріи слѣдуетъ отнести напеч. у Коя- 
ловича, І6ІБ 199, 244, 265ивъН. В.Моппт.,І, $16 225, 228, 
229, 245, 388 (по спискамъ РоШісогат и N. Роіопіа 18, 19). 
Срав. также А. Ровветіш всгірішп М. Мозсоѵіае бпсі ігайііат, 
спт Ап^іі тегсаіогев и пр. (л. 286) и латинскій переводъ гра
моты царя Ивана IV папѣ Григорію ХІП, въ мартѣ 1582 г. 
(л. 299): то и другое напечатано давно еще самимъ Поссевиномъ 
въ его Мовсоѵіа, лл. 46, 112.

Обѣ эти группы напечатаннаго матеріала, будучи взяты 
вмѣстѣ, значительно съуживають количество данныхъ еще не 
использованныхъ. Оставшійся матеріалъ, по содержанію своему, 
будучи почти всецѣло связанъ съ именемъ Поссевина, болѣе или 
менѣе однороденъ и потому не особенно легко поддается группи
ровка; мы однако все же сочли болѣе удобнымъ данный о русско- 
польской войнѣ и вообще объ отношеніяхъ Польши къ Россів, 
гдѣ нѣтъ рѣчи о Поссевинѣ, выдѣлить изъ тЬхъ документовъ, кои 
или относятся къ корреспонденціи знаменитаго іезуита, или обя
заны своимъ происхожденіемъ непосредственно ему.

1. Копія письма изъ Кракова, безъ даты, безъ имени автора 
и адресата (л. 65—70). Нач.: «Моііо іііпвіге зі§поге тіо ві&поге 
088е^шо8І88іто. Роі сЬ’ё ріасіпіо а Біо бі гісогбпгпе ѵіѵі, ее Ъеп 
поп запі соте ргіта ба дпевіа дпегга бі Мозсоѵіа». Не только 
самый текстъ этого письма (въ сущности цѣлаго донѳсенія, раз- 
сказа) быль составленъ на итальянскомъ языкѣ, но и тотъ, кому 
оно предназначалось, быль, видимо, итальянецъ: ѴіеІсЬіІпсЬі ві-

Польша и Россія.



тіітеоіе сЬе іп ѵозіга 1ш$иа виопа і &гап<1’агсЫ1); въ то же 
вреия авторъ быль полявъ или по крайней мѣрѣ на польской 
службѣ: «іі 8Ід. шагевсіаііо тіо  ві^поге»а), или «повігі Тагіагі 
еі СовассЪі» выражается онъ объ одной изъ составныхъ частей 
польскаго войска, дѣйствовавшаго противъ русскихъ. На всемъ 
разсказѣ лежить печать непосредственныхъ и свѣжихъ впечат- 
лѣній, при чемъ король СтеФанъ Баторій является центральною 
Фигурою всего изложенія; въ частности: аііі X (ГОИоЬге Ьаѵпіа 
%ік 1а поѵа йеііа ргева <И Іевегіига еі Кеѵеі; 8иа Маезіё. . .  гісе- 
ѵиіа йпаітепіе 1а ппоѵа беііа ргева бі 2аЪ1о1о а 23 (ГОіІоЪге, 
4і 1& ві рагіі рег Уііпа; описаніе трудностей пути, которымъ 
слѣдовалъ король изъ Невеля въ Полоцкъ (си. ниже), носить ха- 
рактеръ личнаго свидѣтельства. —  Что до времени составления 
письма, то оно съ приблизительной точностью определяется за* 
ключительными словами, гдѣ говорится о надеждѣ короля полу
чить для окончанія войны средства пеііа (Иеіа Гиіига <1і Уагваѵіа 
сЬе ё діё іпіітаіа рег 1і XXI йеі ргезепіе: сеймъ же атотъ, 
въ действительности, назначенъ былъ и состоялся 22 января 
1581 г .8).

Содержаніе: получивъ на послѣднемъ сеймѣ (пеііа біеіа ргов- 
віта равваіа (И Уагваѵіа) средства на веденіе войны, король рѣ- 
шилъ продолжать дѣло, начатое взятіемъ Полоцка4), отправился 
въ Вильну, гдѣ раскрылъ и наказалъ ип дгаѵе Ігабітепіо а ве 
шебевішоб). Мотивы плана кампаніи объясняются такъ: Іпіапіо 
аввісигаіа 8иа Маевіі рег шевві сегіі, сЬе сопві^Ііо ргіпсіраіе беі 
Мовсоѵііа ега сіі поп ивсіге аНгітепІі іп сатра^па соп еввегсііо, 
т а  сЬе ргоѵівіо аЪЬопбапіетепіе о&пі виа іогіегга <1і сіо Гассеа 
тевііегі а ^а^ііагба сіНеза, ві вІагеЬЬе авреііашіо диеііо вогіівве

1) Ср. Гейденштейнъ, 126: «Большіе луг ал. НеіДепвІеіп, изд. Старч. 
127: «Марта ргаіа».

2) Маршааъ литовскій Андрей Зборовскій?
3) Асіа ЗіерЬапі гертв, 2Ѳ5.
4) Полоцкъ былъ взять 5 сентября 1579 г. Гейденштейнъ, русск. пер.,

103—106.
6) Заговоръ Григорія Осцнка.



да ^Гаррагаіі (И дай, деІіЪегё репеігаге пеііо віаіо ді Іиі. Е і 
Ъаѵепдо 1а Маевій 8иа рег ргіпсіраіе о$|$ейо іі ПЪегаг 1а Ілѵо- 
піа сІаІГітрегіо <іе1 Мовсо, соте ргоѵіпсіа сЬе ровзедиіа іпіе&га 
сіа дпеаіа согопа рег 1а доаШй, еі диапійё <1е рогіі еі рег 
то1і’а11ге сопдіііопі, 1е гепдегеЪЪе рег ветрге ппа гераѣаііопе, 
еі етоіатепіо іпевіітаЪіІе, сопсЬіиве ді ѵоіег іепіаг ргіта Г іт- 
ргева ді диеі Іпо^Ьі рій ітрогіапіі, сЬе пеі дисаіо (1і Ріевсоѵіа 
іпп^о 1а віпуіпа [Двина] бите іатово, еі гарідізвіто рег аедиа, 
еі рег Іегга даѵапо еі аввісигаѵапо воссогео ді ^епіі, еі ѵеіо- 
ѵа&ііа а виоі іп Ьіѵопіа, ассіосЬё  ̂ргіуо д’евві, еі ді диевіа сош- 
тодііё, іі пітісо, 1е в’Ьаѵе8ве ад аитепіаге іі враѵепіо іп сЬе 
е§1і ега епігаіо рег 1а регдііа ді Роіогса сЬ’ега ви’1 теде- 
віто ігаііо; еі чие§1і поп гевіапдо рій врегапга ді іепегві рій 
іасіітепіе вЪаѵеввего а гепдеге (л. 65). — Описаніе крѣпосги 
Великихъ Лукъ; неожиданность для русскяхъ нападенія на нее.— 
Взятіе Усвята. Довольно подробное описаніе взятія В. Лукъ: дпі 
поп ві Гесе §гап ЪоШпо, регсЪё диазі о&ш сова іоіве іі Лиосо 62 
Ъиопі реш  д’агіе11агіа, ип ^гап вашего ді товсЪеМе, топіііопе, 
рег 10 аппі, еі ѵеіоѵа^ііа рег аііге іапіі, ве Іапіо у’Ьауевве 
Ьаѵпіо а дигаг Газведіо, ого, аг^ѳпіо, реііі, сЬе вопо і виоі іе- 
вогі, уі гевіаго [віс] іп ^гапдівѳіта диапіііё, сопвптаіі даііе 
ватте, воіо ді іаііо ап Еаісопе1) регго уегатепіе Ьеіііввіто еі 
рог диапіо дісопо Лаііо іп Лгапга §іё тоі^апві вопо, гевіо іпіаМо 
даі Лиосо. (іиевіо ё зіаіо іі Леіісівзіто Йпе деІГітргева ді Уіеі- 
сЬИиссЬі (67).— О русскнхъ посольствахъ къ королю. Укрѣпле- 
ніе В. Лукъ. Опнсаніе сраженія подъ Торопцомъ *). Поляки за
хватили обоихъ русскихъ воеводъ, Бетівсіапо Сегепшга Гаѵогі- 
ііввіто деі ргіпсіре и КагесЬіпо ѵоіеѵода8); при этомъ завіѣтка: 
Іо поп уо даі гевіаге ді діге а V. 8. сова, сЪе ші раг де§па ѳе 
пе Лассі тетог рег 1’іпизііаіа сгадеіій ді даеі іігаппо (царя мо
сковская), сіоё сЬе Ли ргевепіаіо пеі тедето (ѳтро аі гѳ ип

1) Сравн. Гѳйденштейнъ, 141.
2) Сравн. Гѳйдѳнштебнъ, 142—144; Акіу ВіеГапа Вайц 268.
8) Дмнтрія Черемисинова и Нащокина.



Ъеііівйіто соііеііо авваі вгапде соі тапісо іиШ $іоіе)1аіо Ігоѵаіо 
а сапіо аі ргеГаІо Потівсіапо, іі диаіе а&ёгтб а 8иа Маевій, 
еввепЛо гісЬіезіо 6і диевіо Ы іо да Іеі, ^пеііо еввег віаіо вгап 
іетро йеі впо ві^поге соі дпаіе (ее доѵеѵа йіг іі ѵего) едіі Ьа- 
ѵеѵа пссІ8І рій ді 200 Ьпотіпі ді виа ргоргіа тапо, ровсіа іп 
сегіа аПедгегга допаіоіо а Іиі. — Укрѣпденіе Торопца; взятіе 
Езернща и Невеля. — Описаніе пути короля изъ Не веля въ По- 
лоцкъ: (^пі, 8І#поге, диаі равві, дпаіі веіѵе, диапГаедие, диаі 
раішіі ві віепо вирегаіі, япаі гаЬЬіа деііе віавіопі, диаі шаіі- 
Впіій, дпаіе іп^иіеіегга <1і сіеіо, ^иа1 репигіа <Го&пі сова, йп&1~ 
шепіе сЬе ГаіісЬе, ^иа1 шівегіе, диапіе са1атіі& ві віапо раіііе 
іи ^иевіо ѵіа^^іо поп всгіѵегб іо йі ргевепіе а V. 8., роісЬё рег 
гассопіагпе воіатепіе риоса рагіе поп ЬавІегеЪЬег тоШ &іогпі. 
Рігоііе 8о1 ^ие8^о адеѵоіагіе рег іі ^іпдіііо сЬе роігй Іаг сіеі 
гезіо сЬе рій йі 6000 Ьиошіпі ѵі вопо регШ <1і сііва і̂о, іиіогпо 
12000 саѵаііі 6а саггі еі да ІаШопе тогііѵі ді Гаііса, еі ді іате, 
гевіаіе ипа §гапдіввіта диапШё д’аіті, раНі^Ііопі еі аііге гоЪЪе 
вішііі іп ргеда а &ш$Ы, еі рег веггаг диевіо пе^осіо діго 
сЬ’а1сип’ Ьиошо а репа ві ровві іта^іпаго 1а вгапдехга ді диеііе 
(л. 69). —  Въ ПоіоцкѢ пріѣхавшихъ ожидала новая бѣда: 4пе1 
тогЬо сЬе Ьога іпіепдіато оссираіо и̂&8І пеі тедето іешро 
вітіітепіе Іиііа Ііаііа, соте ІиЙо 4певіо ге&по апсога, іі диаіе 
а ті&ііаіа пе (оіве, піипо ^иа8І Іавсіо Шево. Авторъ и его «ві^- 
поге тагевсіаііб едва не умерли (ішпшо сопдоШ віпо аІГ оііо 
вапіо); хворалъ и король1). — Получивъ въ Полодкѣ извѣстіе о 
взятіи Заволочья, СтеФавъ Баторій поѣхалъ въ Вильну8), оттуда 
въ Гродно. —  Перечень матеріальныхъ результатовъ похода: 
II віго (11 рій <1і 400 ті§1іа ді раеве соп 12 Гогіегге, еі 2 сіііё 
ді іапіа ітрогіапга ргеве; рій ді 40000 регвопе аттаггаіедіі, 
іпіогпо 8000 ргі^іопі еі 1га 4иев1і 60 ѵаіѵоді <1е1 сопві^ііо ді 
Іиі, рій (И 200 реггі Й’аг1е§1іагіа ѵепиіі іп роіевій деі ге, еі

1) Ср. Буагуиая Дзядыньскаго. Асіа 8іерЬаш гедо, 271—272.
2) ІЬійѳт, 272: въ Віиьнѣ онъ быдъ еще 10 ноября.



сой &ПШ Ъоіііпо сЬе Гагсіѵевсоѵо <1і ѴіеІсЬіІиссЫ, сЬ’е88І сЬіа- 
т&по теігороіііа, ргево іп Роіогса Гаппо іппапгі, ее Ъепе і 
повігі (Іаппі апсЬ* евві поп вопо віаіі <1і роса ішрогіапга. -— Въ 
заключеніе нѣсколысо словъ о царѣ,—этомъ «йгасо йі ВеИепігіопе» 
и «Ьірросгііа®.

Сравн. весь этотъ разсказъ объ осеннеиъ походѣ 1580 года 
съ Соттепіагіив гегпт а ВІерЬапо геде Роіопіае іп весопйа 
ехрейШопе абѵегвов М. Мовсогшп сіисет вевіагит аппо 1580 
(Веіасуе пішсушігб^, I, 381): если исгочникъ у обовхъ авторовъ 
и быль общій, то обработка его во многомъ неодинакова.

2. Кеіаііопе всгіМа <іа1 Р. Раоіо Сатрапо беііа Сотра^піа 
<іе1 Шеей, пбепбо іі вф. СЬгізЫого Бгіеггеск зепіііиото йеііа 
Кнвзіа гііопіаіо (И Мовсоѵіа іі XV бі Ьи^Ио 81 а Роіогса, боѵе 
ега іі ге <1і Роіопіа ассатраіо (л. 77). Разсказъ о пребываніи 
Держека въ Москвѣ.

3. Латинская запись того, что было рѣшено и осуществлено 
польскимъ правятельствоиъ по полученіи грамоты даря, приве
зенной Держекоиъ (л. 83). Нач.: «Ке<Ш1 ііадпе Бгіеггек 15 Лиіу 
доі еі Иіегаз Іоп^іззітаз Ке#іе Маіевіаіі аЪ ірво іігаппо».

4. «Ех савігів (Не 17 ЗеріетЬгів» и «22 ЗерІетЬгів» (л. 172): 
аѵѵіві о ходѣ войны и событіяхъ въ королевскомъ лагерѣ подъ 
Псковомъ.

5. Географическая карта, отъ руки, театра военныхъ дѣй- 
ствій: бассейнъ Ловати и Зап. Двины (л. 88). Крайніе пункты: 
на СВ.—Вел. Луки и еще сѣвернѣе Вавкоѵіц, тоже на Ловати; 
на ЮВ.— Витебскъ; на Ю. — Лукомль; на ЮЗ.— Глубокое; 
на 3.—Друя фп?іеію= Вгавіаѵіа карты Пахоловича); на СЗ.—  
Себежъ. Надписи по польски. Карта того же происхожденія, что 
и составленная С. Пахолоничемъ, секретаремъ коронной канце- 
ляріи при польскомъ королѣ Ст. Баторіи, вырѣзанная въ Рямѣ 
въ 1580 г. и изданная М. Коркуновымъ въ «Журналѣ Мин. 
Нар. Просвѣщенія» 1837 г., № 8. Масштабъ одинаковый, но, 
помимо названій латинскихъ, есть и другія, болѣе важный, отли- 
чія: такъ расположеніе отдѣльныхъ пунктовъ не всегда тоже-



ственео; линія рѣкъ на вашей картѣ проще, не такъ лопана; на- 
конецъ, печатная карта на СВ. оканчивается Езерищѳмъ и Усвя- 
томъ, тогда какъ рукописная охватываетъ бблыпее пространство, 
заходя, какъ было сейчасъ указано, за Вел. Луки.

6. Каоуе <3е1 сатро <1е1 вегшо ге <іі Роіопіа воііо Ріезсоѵіа 
(л. 142; ср. л. 147). Другой списокъ, руки Поссевина, въ N. Сег- 
тапіа 93, л. 357.

7. Л. Фулиньо къ Болоньегти, 7 января 1582 г., Вильна(л. 
198). Подлинникъ въ N. Роіопіа 19, л. 2. Си. ниже опись этого тома.

8. Копія письма неизв&стнаго автора, 10 января 1582 г., 
Вильна (л. 191). Другой списокъ въ N. Роіопіа 19, л. 53. 
См. тексгь ниже, въ описи этого тона.

9. Латинсній тексгь благодарственной молитвы, которую пронз- 
несъ, 6 Февраля 1582 г., по заключенію мира съ Москвою, въ 
главпомъ соборѣ въ Варшавѣ А. П. Нидецкій, варшавскій пре-. 
позитъ, краковскій каноникъ (л. 233). Нач.: «Сгаііав ТіЬі, Бо- 
шіпе, ватта  сот апітогпт повігогпт Іаеііііа а^ітаз, цпі врез 
повігав іп (е дейхав тівегісогбііег іпіаеов, ^еоіев всЬівтаіісогит 
ЬагЬагав еі іттапев, аЬ оЬвііпаіа еагпт ІегіОДе, ай вапсіізві- 
тае расів атріесіешіа сопвіііае Ъепі§паз (габпхізіі». Другой спи
сокъ этой молитвы въ Ватиканскомъ же архивѣ: АгсЬ. Савіеііо, 
Агт. XIV, Саре. VI, ІБ 23. Васильевскій (Польская и Нѣмецкая 
печать о войнѣ Баторія съ Іоанномъ Грознымъ въ Журн. Мин. 
Нар. Проев. 1889 г., № 2, по отд. оттиску, стр. 77), указываетъ 
только поздравительный рѣчи, но не молитву.

10. Латинскій тексгь грамоты СтеФ. Баторія царю Іоанну 
Грозному, 17 марта 1582 г., изъ Риги (л. 298). Нач. (по ти
тул!): «N011 ііа ргійет геіаіат еві поЬіз а Іедаііз позігів, циі 
сшп 1е$аііз Іпів». Русскій тексгь напеч.: Книга Посольской мет
рики II, № 87.

Поссевинъ.

1. Юрій Радзивиллъ, виленскій епископъ, къ королю Ст. Ба- 
торію, 18 августа 1581 (л. 47). Имя автора не указано, но оно



вскрывается изъ начальныхъ строкъ письма: «фиае Ьіс а#апіог 
орегергеііпт езве риіаті, пі Маіевіаз V. ех теів Іііегів со^по- 
всегеі, пе а^оів  іогіавве іаіва всгіЬепйо апі паггапбо ііігав апі- 
т п т  регІпгЪагеІ. Уііпат ѵепі, Зегешввте Вех, епт апітит 
^егепв, иі іп абтішвіхапбо тппеге ерівсораіов еа ргаѳвіагет 
дпае еі вапсііввітотт раігат сіесгеіів, еі Вотапае ессіевіае 
іпвіііпіів тіЬі ргаевсгіріа, еі а т е  іигеіпгашіо рготівва евве іп- 
ІеШ^ѳЪат, педпе риіаті т е  гет т&гаіат МаіевШі У. іасіагшп 
Ліівве, ві іп гевіііаепсіа ессіевіавііса <1і8сір1ша, еі іп Ьаегеіісогпт 
аибасіа гергітепйа ѵігпт т е  08іепбі88ет». Очевидно, это пи- 
шетъ епнскот, и притомъ недавно , въ чемъ уббж-
дають также и отдѣльныя выраженія: «сшп Ьаегеіісшп Ъотіпет 
іптепіввет дпі іп ірво аебішп теагшп тевШгаІо»; «&ті1іа теа, 
дпае іоіа сайюііса еві»; «ессіевіае теае саіЬебгаІів». Радзивиллъ, 
пѳредъ тймъ коадъюторъ виленскій, пріѣхалъ въ Вильну и всту- 
пилъ въ Фактическое управленіе своей епархіею 2 августа 1581 г. 
(депеша Калигари 10 августа 1581 г., изъ Вильны. N. Роіопіа 
18, л. 241). Си. ниже приложеніе ХШ. Содержите письма: 
положеніе ереси въ Виленской епархіи и мѣры для борьбы 
съ нею.

2. На ряду съ вышеупомянутынъ письмомъ Юр. Радзивилла 
можно поставить слѣдующую статью, безъ даты: Ерівсораіив 
Уііпепвів абіиѵапбі гаііо дна ііет  Впіепогпт ас Мовсогпт 
туапбогат гаііо іпбісаіпг (л. 15). Два другихъ списка въ N. Оег- 
тапіа 93, лл. 373, 379.

3. Сокращенный пересказъ 12 писемъ и донесеній, по латыни 
и по итальянски (л. 53). Изъ нить стоютъ быть отмѣченными:

а) Иеі гадіопатепіо Міо <М Р. Роввеѵіпо соі Мовсо іпіопю 
аііа расе, аІГ евребШопе сопіга іі Тигсо, еі аІГ ипіопе беііа 
сЬіева ^геса сов 1а Іаііпа (53). Въ русскомъ текстЬ этотъ «Ка- 
^іопашепіо» читается, какъ вторая половина «третьей рѣчи» 
Поссевииа, доложенной въ засѣданіи Посольскаго приказа 20 ав
густа 1581 г. (П. Д. Снош. X, 103— 110). Запись Роіопіа 15 А 
болѣе сжата, но сущность та же. Сопоставленіѳ двухъ текстовъ



любопытно для выяснѳнія того, какъ Формы выраженій итальян
ского автора отпечатлѣлись въ русской передачѣ.

б) Изъ письма провинціала о. Кампалы къ Комо (54), 29 (?) 
октября (1581 г.)— о необходимости учредить сеиив&рію для рус- 
скихъ; о предстоящей высылкѣ царскихъ грамотъ.

в) Ёх ерівіоіа Р. Роввѳѵіпі ад Мовсит сігса ргіпсіріпт 
осіоЪгів всгіріа (55). Полный текстъ напеч. у Старчевскаго II, 
343, съ датою: шепве осіоЪгів. Точная дата: 9 октября показана 
при русскомъ переводѣ въ Пам. Дипл. Снош. X, 256.

г) ПаІІа геіаііопе іаііа даі Р. Роввеѵіпо аі Мовсо деі пе^о- 
сіаіо соі ев* Ѵепеііапі сігса Гіпігодште (га Іого еГ Мовсо со- 
шегсіо ді тегсаоіі (56 об.). Въ русскомъ текстѣ эта «Кеіаііопе» 
Фигурируете, какъ начало «третьей рѣчи» Поссевина 20 августа 
1581 г. (П. Д. Снош. X, 100— 103); итальянскій текстъ носить 
Форму записи тѣхъ соображеній и пожеланій, что- высказывали 
Поссевину венеціанскіе сенаторы. Сохранился еще и латинскій 
текстъ, напечатанный въ Зирріетепіот ад Н. Ввдвіае Мопп- 
тепіа, 41. Отличія трехъ текстовъ одного отъ другого, особенно 
русскаго оть итальянскаго, заслуживаютъ вниманія.

д) Иа ппа геіаііопе деі Р. Роваеѵіпо сігса іі ѵіа&віо ді Рег- 
аіа (57). Тексть самого донесенія, и притомъ по подлиннику, 
напеч. о. Пврлингомъ: «ВаіЬогу е( Роввеѵіпо», 16 34; новь текстѣ 
N. Роіопіа 15А сохранилась одна любопытная подробность: 
объясненіе, данное Поссевиномъ преувеличенности расчета, 
будто бы на путь отъ Москвы до Персіи требуется три мѣсяца. 
<Зие11о сЬе ві дісе деі ѵіадао ді (ге теві сгеде іі Р. Роввеѵіпо, 
сЬе віа еха^егаііопе ді яиеді’ Ьиотіпі деі Мовсоѵііа, сЬе діі діе- 
дего 1а геіаііопе рег товігаге Гатріехха деііа ^іпгівдіШопе деі 
впо ві^поге поп еввепдоѵі, соте дісе евво Р. Роввеѵіпо, рій сЬе 
дпо тіИа, е сівдпесепіо ті&ііа (сравн. Ріегііпд, ор. сі(., р. 124, 
примѣч.).

е) Иа ипа геіаііопе деііе сове ргоровіе да ргіпсіріо соі Мо- 
всоѵНо іпіогпо аііа расе ді Роіопіа (57 об.). Очень сокращенное 
изложеніе записки Поссевина, поданной царю въ авгусіѣ 1581 г.



и напечатанной Пнрлингомъ «ВаіЬогу еі Роввеѵіпо», 16 32 (лат. 
тексть) и въ Паи, Дилл. Снош. X, 90. Настоящій оересказъ 
любопытенъ не только своею Формою— на птальянскомъ языкѣ— 
но и вставваии перескащика: еі со іо ѵпіееі йл аіігі рег -
іасіпдие. Ср. Ріегііп#, ор. сіі., стр. 121 ввачалѣ.

ж) Баііа геіаііопе беі тебевіто Р. Роввеѵіпо <1е11е сове ігаі- 
Іаіе роі соі Мовсо а поте <1е1 рара аііі X ЗеІІетЬге (59). Гово
рится однако не только о 10-мъ, но и объ 11-мъ сентября; вто
рая половина пересказа на латінскомъ языкѣ.

з) N68001310 соі О. Баса <1і Мовсоѵіа баі Р. Роввеѵіпо сігса 
1а расе соі ге бі Зпеііа (61): полный текстъ письма Поссевина 
къ Комо, въ сентябрѣ 1581 г.; напеч. Пнрлингомъ, «ВаіЬогу еі 
Роввеѵіпо», % 33.

4. Оригиналъ записи (л. 90), которую приводимъ здѣсь пол
ностью:

Ідіеге 8егті Роіопіе Ве&і8 «1 Матлот Мовсоѵіе Бисет 
тів&е іп Мовсоѵіат Р. Ровветіпо аѣ еобеш Веде.

Нів аиіет ровіеа геврошііі Мадпиз Мовсоѵіе Бах всгіЪеіш 
поп Ве$і, веб Р. Ровветіпо сот іа т  ве іп ѵіат бебіввеі ѵегвоз 
ріевсотіат.

()иісІ ѵего гевсгірвегіі Маслив Бах тіііеіаг В отат рег 
аііегит ІаЪеІІагіот аЪі теііав егапі отпіа е Воіепо ѵегва.

5. Латинскій сумиарій царскихъ грамогь (л. 164). Это гра
моты (одна изъ нихъ отъ имени царевича) на имя папы Григо
рия XIII и венеціанскаго дожа Николая Земонта, сентября 1581г. 
См. объ этоиъ подробнѣе въ Дополненіи къ настоящей описи: 
N. Сегшапіа 93, въ пунктѣ С: грамоты царственныхъ особъ.

6. Копія п. Поссевина къ вѣнскону нунцію Санта Кроче, 
9 октября 1581 г., изъ польского лагеря (л. 51): о московскихъ 
дѣлахъ по связи съ отношеніями Москвы къ цесарю.

7. Копія п. Поссевина къ нунцію Болоньетти, 6 ноября 
1581 г., изъ польскаго лагеря (л. 138): о возможности такъ 
устроить, чтобъ на предстоящій съѣздъ для мирныхъ перегово- 
ровъ назначены были послами съ польской стороны не еретики,



а католики; о ходѣ воѳнвыхъ дѣлъ подъ Псковомъ; забота поса
дить въ города, перешедшіе отъ москвитянъ, католичѳскихъ, а. 
но иныхъ священниковъ, и чтобы архіепископомъ рижскимъ на
значить Соликовскаго. Въ кондѣ письма: «Ног роіепбо езвег сЬе 
а V. 8. Кш‘ сарШпо шіе ІеМегѳ шепіге вагб іп Мовсоѵіа 1а рге&о 
бі іагіе гассогаапбаге іп Уііпа а’ позігі сЬе 1е гііеп^апо іпвіпо 
аі тіо  гііогпо, ве созі вагй 1а ѵоіопій біѵіпй.

8. Копія п. Поссевина къ шведскому королю, 17 ноября 
1581 г., изъ лагеря подъ Псковомъ (л. 176). Нач.: «Сит а 
та&по Мовсоѵіае бисе гебувзет аб зег“ит Роіоиіае гедет, еа 
ргосигаіогив диае тіЬі ропНіех тахітиз іиввегаі биоЪиз іііпе- 
гіЬиз». Другая копія этого письма (л. 179) имѣетъ на оборотѣ 
(л. 184) помѣту: ІЛіішае іііегае всгіріае аб 8егш,,ш гѳ^еш 8иеііаѳ 
а Р. Роззеѵіпо зегт1 ге^із Роіопіае іивзи. Имѣются еще два дру- 
гихъ списка въ N. Оеппаша 93, лл. 338, 345. Содержание: 
Поссевинъ уговариваетъ короля принять участіе въ предстоя- 
щихъ переговорахъ у Запольскаго Яма, пославъ туда Делагарди 
или кого иного.

9. Копія п. Поссевина къ графу Понту Делагарди, на Фран
цу зскомъ языкѣ, 15 ноября 1581 г., изъ лагеря подъ Псковомъ 
(л. 181): желаніе, чтобы Швеція приняла участіе на предстоя- 
щемъ съѣздѣ у Запольскаго Яма. Другой списокъ этого письма 
въ N. бегшапіа 93, л. 330.

10. Копія латинскаго текста письма Поссевина къ новгород
скому воеводѣ, 28 ноября 1581 г., изъ лагеря подъ Псковомъ 
(л. 180). Другой списокъ въ N. Оегтапіа 93, л. 356. Нач.: 
«Сит ргітит Ьобіе ІаЬеІІагіив тіЫ Іііегаз іиаз геббібегіі, е§і 
сит ЗіерЬапо ге§е Іит бе тео Ьіпс бізсевви, іи т  бе Іосо еі 
Іетроге, чио ровзіпі 1е#аіі та&пі ботіпі т е  сопѵепіге іи ііі- 
пеге». На оборотѣ поиѣта: Еіивбет Іепогіз всгіріае аііае Іііегае 
зииі та^піз 1е§аІіз Мозсі. Русскій текстъ письма къ новгород
скому воеводѣ напеч. Лихачевъ, 304— 305; русскій же текстъ 
письма къ московскимъ посламъ нУспенскій, «Переговоры о 
мирѣ между Москвой и Польшею въ 1581—82 гг..», стр. 48.



11. Копія п. Поссевина къ королю польскому, 14 января 
1582 г., изъ Киверовой горки. Нач.: «Ех Б. Ѵагваѵісіо доае- 
шабтойшп ііет  ех П. МісЬаеІе НагаЪшчіа» (л. 211). Другой 
списокъ въ N. Ѳегшапіа 93, л. 449. Содершаніе письма на ту же 
тему и въ томъ же духѣ, что и иисьмо Поссевина къ польской 
иоролевѣ отъ 13 января, напечатанное въ Зирріетепішп а<1
Н. В. М., № 31.

12. Копія п. канцлера Я. Замойскаго къ Поссевину, 29 ян
варя 1582 г., изъ лагеря подъ Псковомъ (л. 242). Нач.: <̂ ао<1 
Ъаес раго огЫз сЪгівІіапі расійсаіа віі, іп ргітіз Вео Орі. Мах. 
дгаііаз а^о». Дата ошибочная. Напеч.: а) Отарчевскій, П, 77, 
подъ 18 января; б) Кояловичъ, Дневникъ похода, Л& 244, подъ 
19 января. Замойскій благодарить и прославляетъ Поссевина за 
его участіе въ заключеніи мира; обѣщаетъ устроить церковный 
дѣла въ Ливооіи согласно его желаніямъ.

13. Копія п. кардинала Комо къ Поссевину, 20 января 
1582 г. (л. 297). Черновики въ N. Ѳеппапіа 13, л. 17. О рѣ- 
шеніи учредить въ Вильнѣ коллегію для русскихъ.

14. Тоже, 17 Февраля 1582 г. (л. 310). Черновики въ N. 
бегтапіа 13, л. 20; мѣстами истлѣлъ, а потому настоящая ко- 
пія служить ему коррективомъ. О полученіи царскихъ грамотъ; 
по поводу «Комментарія» Поссевина о Московіи.

15. Іоаппів ВазіЦі шеди Мовсо ѵіае бпсів гевропвшп Апіопіо 
Роввеѵіпо діе XXI іеЬгпагі) сіаішп (л. 308). Нач.: «Оіуіпа тіве- 
гісогдіа.. .  П08 та#пив 4отіпи8 скаг.. .  Апіопіо Ровветіпо йе 
ЗосіеШе ^ви  рег вепаіогез повігов Мікііат Котапоѵісіит Ое- 
огед 2асЬагіпит ргаеіесіит повігит Коуо^агсКепреп, Вавіііот 
Огевогу Зикіпит [Зюзнеымъ] аиіісит, еі сопзіііагіит позігит, 
еі ргаеГесІит Зиздаііепзет Вотапит МісЬаеІів Ріѵит [Пиво- 
вымъ] аиіісит поаігит, еі ргаеіесіит Еіаітоѵіепвет, пес поп 
поіагіов П08ІГ08 Апйгеат ІасоЪі Зсгоікапоуіпт, АіЬапавіит Ба- 
тіар], еі Іоаппет Зсгезвпеуіит [Стрѣшневымъ] ргаевепііЬив 
гезропйепгаз». Конч.; « . . .  пес поп бе Матопісіо, еі восіо еупз 
(ІітіМешІо, пі. еа гаііопе ЗІерЬапо ге^і атісіііат повігат іевіа-



Іат  Иасіатиз еіс.». Это латинскій ве полный тексгь отвѣта, дан- 
наго Поссевину отъ имени царя. Русская редакція напеч. П. Д. 
Снош. X, 281— 287. Ея отличіе въ томъ, что она собственно 
перечисляетъ, чтб долженъ каждый изъ бояръ сказать Поссе
вину; латинская же редакція излагаетъ эти отвѣты въ ихъ общей 
совокупности, и притомъ болѣе или ыѳнѣе применительно къ 
тѣмъ 16 пункт&мъ, которые были поданы Поссевиномъ 18 Фев
раля и вызвали эти отвѣты. Ом. русскую редакцію этихъ пунк- 
товъ въ П. Д. Снош. X, 277— 281. Въ Роіопіа. АддИатепіа II 
находится латинскій же, но полный текстъ царскаго отвѣта. 
См. пиже, въ описи этого тома.

16. Копія п. Поссевина къ шведскому королю, 28 апрѣля 
1582 г., изъ Риги (л. 314). Нач.: «Его Ьгеѵіог, вегепіміте гех, 
Ьас ерізіоіа теа, диод еі ад ріигез аііаз». Поссевинъ старается 
подготовить почву для дѣйствій Христофора Варшевицкаго, ко- 
тораго польскій король отправлялъ посломъ въ Швецію. Другой 
списокъ въ N. Оегтапіа 93, л. 473.

17. Копія п. Поссевина къ шведской королевѣ 29 аорѣля 
1582 г., изъ Риги (л. 312). Нач.: «(^иеі сЬе 1а Маезій Ѵовіга 
іпіепдегй даі ві$. СЬгізіоіого Уагаеѵісіо, е* даі Кюо Р. Уагзе- 
ѵісіо». Поссевинъ горячо убѣждаетъ королеву склонить швед- 
скаго короля къ миру съ Польшею и съ этою цѣлью предлагаетъ 
посредничество папы, іі яиаіе зрего сЬе іп диеі саво соішпеМегё, 
зиЬНо а топзі$. ді Мавза пипііо ді 8иа 8апШ& іп Роіопіа, еі 
регзопа ді гагіззіте диаііій, еі да ІпШ атаіо, сЬе зі ігавГегізса 
а диеі Іиодо, доѵе ріасезве аііе Іого таезІА шапдаге соп ріепа 
апІЬогіІй і Іого атЪазсіаІог), ассіосЬе зі соте рег ^гаііа ді Біо 
зі ё НаИо Ига 1* ге 8егто ді Роіопіа, е ГМовсоѵіІо рег тезго тіо, 
ві Иассіа рег диеі зі^поге дезігіззіто е ріепо ді ЬопЦ. Другой 
списокъ въ N. Оегтапіа 93, л. 474.

18. Копія записки, вѣроятно, Поссевина (для подканцлера 
Барановскаго?), безъ даты (апрѣль 1586 г. ?), подъ заголовкомъ: 
«І1Г° Б 110 геѵегепіег ргорозііа сит ѵепегіі ад сотіііа» (л. 295): 
программа вопросовъ, которые необходимо выдвинуть на пред- 
стоящемъ сеймѣ.



19. Саіепйагішп гпіешсщп (л. 10 об.). Русскіе святцы на 
каждый день, съ 1-го сентября по 31-е августа. Можно съ вѣ- 
роятностыо допустить, что святцы эти были составлены, если не 
саиииъ Поссевиномъ, то для него, по связи съ главною задачею 
его московской миссіи. То же слѣдуегь сказать и относительно 
нижеслѣдующаго документа.

20. Саіаіо^ив ИЬгогпт дшЬпз Киіепі ивипШг (л. 13 об.). 
Приводимъ цѣликомъ перечень всѣхъ 28 названій (номеращя 
наша).

СаШодиз ІіЬгогит дигЬиз Виіепі изипігиг.
1. ІлЪег СІІСІД8 Сапопев запсіогпт аровіоіогпт еі вапсіогпт 

Р а іп т т  [віс].
2. ЫЬег тавпі Віазіі, (етрогшп іеіппіі, ібеві дпабга^езіта- 

Іез сопсіопез.
3. ЫЬег вгевогіі ІЬеоІо^і Надіапхеш.
4. СЬгіаовіоті іп Рваііегіит ехріісаііо.
5. Асіогпт Арозіоіогит екріісаііо.
6. <}оаіпог ІіЬгі соПаІіопшп 8. Еѵапдеіізіагит.
7. Маг&агііа.
8. ТЬеоеІогевіпі Рваііегіі ехріісаііо.
9. ІлЪег Сігіііі Ніеговоііішіаш.
10. ЬіЬег бге&огіі Атегівкіі.
11. ЫЬег Оге^огіі Зіпаііае.
12. ЫЬег Оге^огіі Міпіті Ківвеш.
13. ЬіЪег Іоаппів СІутасЬі Шсіив Віаіеп, еі аііег Рапде- 

сіогпт.
14. ЬіЪгі Іваасі Загіпае.
15. ЫЬег ТЬеобогі Зіийііае.
16. ЬіЬег Реігі Батазсеш.
17. ЫЬег Іоаппів Башавсепі.
18. ЫЬег Апазіавіі Зіпаііае.
19. ЬіЪег аЪЬаІів БогоіЬеі.
20. Тгев ІіЪгі Яісопі Ма&пі.
21. Вітеопіз МеІорЬгавІае.



22. Еі тиііае вепіепііае ех р&пагіо 8. ЕрірЪапіі, беішіе ех 
рагаіо врігііоаіі) еі пшШз запсііз чоі Ліегппі іп вувобіз.

23. ІЛЪег Махіті сопіевзогіз.
24. ІЛЪег Махіті РЬНозорЬі.
25. ЬіЬег ИуШ ЕаіоШіае, ѵеі Бісоіаі ЕаіоШіае.
26. ЬіЪег вуііо^івтогшп.
27. ЬіЬег Оге&огіі, дісіав баогит ѵегЬогит, іп дао а$іІаг 

йе геЪав тогаІіЬпв.
28. Еі аііі випі ріогіті ІіЬгі Раігат 8. ѵегві іп Ип^иат 

всіаѵопісаш.
Русскій исгорикъ можетъ безъ особаго для себя ущерба 

пройти мимо двухъ собственноручныхъ писемъ Посссвина къ 
вунцію Болоньетти, 29 поября 1581 г. (л. 196) и 30 мая 1582 г. 
(л. 318), генеалогическаго древа потомковъ Гедимина (л. 87), а 
также данныхъ касательно двухъ посольствъ Подоскаго къ вѣн- 
скому двору въ 1578 и 1580 гг. (л. 316). Уже совсѣмъ внѣ 

'сферы русской исторія стоять: письмо ОтеФана Баторія (Поссе- 
вину?), 13 сентября 1581 г. (л. 173), извлеченіе изъ письма
о. Латернм (л. 173) и нѣкоторыя иныя (лл. 134, 175, 290, 
294, 321).

Перечисленнымъ выше исчерпывается содержаніе № 15 А. 

№  15В.
На корешкѣ переплета: «Ьеііеге е Метогіе Мзз. беі Р. Роз- 

зеѵіпо пппгіо арозіоіісо пеі 8еМепІгіопе. Тото II». У Тейнера: 
«Ьеііеге е тетогіе Роззеѵіпі, ѵоі. 2». 411 лисговъ, изъ нихъ 
лл. 1— 47 бумаги 1579 г .х), 1580 и начала 1581 гг.; лл. 48— 64 
бумаги съ іюля 1581 г. по мартъ 1582 г., періодъ московской 
деятельности Поссевина; лл. 65— 411 —бумаги съоктября 1582 г. 
по конецъ (24) Февраля 1584 г. Очень много подлинниковъ; та
ковы: многочисленный письма Поссевина къ нунцію Болоньетти;

1) Можетъ быть, есть также и за болѣе ранніе годы, но дата нѣкоторыхъ 
писемъ не сохранилась, такъ какъ края бумаги истлѣли.



письма самого Болоньетти къ брату Александру и др. Если пре
дыдущей т. 15 А сложился при участіи Болоньетти, точнѣе вы
ражаясь, составился изъ бумагъ, проходившихъ черезъ его руки 
и подлежавшихъ его вѣдѣнію, то очевидность такого же проис- 
хождевія для т, 15В оспорима еще менѣе: существенную часть 
сборника составляютъ подлинный письма Поссевина къ Болоньетти; 
тому же Болоньетти адресованы письма Станислава Костки, 
іезуита Ѳомы Сальяса— они здѣсь въ подлинникахъ; оригиналъ 
письма Бенедикта Сарда изъ Брунсберга хотя и писанъ Поссе- 
вину, но послѣдній съ препроводительной надписью переслалъ его 
нунцію, въ коллекціи котораго онъ и остался. Наконецъ, въ сбор
ник есть письма (опять же въ подлинникахъ) Поссевина къ Бо
лоньетти въ бытность послѣдняго нунціемъ въ Венеціи, т. е. еще 
до назначенія его въ Польшу. Фактъ существованія въ настоя
щей коллекціи писемъ Болоньетти къ браіу Александру, писемъ 
совершенно частнаго, интимнаго характера, коимъ едва ли бы 
нашлось мѣсто въ архивѣ нунціатуры, даетъ основаніе предпола
гать, что вся коллекція нѣкогда составляла частную собствен
ность Болоньетти и его наслѣдниковъ. Если это такъ, то, вѣ- 
роятно, тоже придется сказать от. 15 А и, какъ увидимъ ниже, 
о т. 15 С. Не даромъ во времена Гарампи, въ половинѣ XVIII стол., 
Батиканскій архивъ еще не имѣлъ ни одного изъ этпхъ трехъ 
сборниковъ и въ тогдашніе инвентари ни одинъ изъ нихъ не быль 
еще занесенъ.

Въ матеріалахъ настоящаго сборника Московія стоить на 
второмъ планѣ; болѣе видное мѣсто удѣлено Ливоніи и Трансиль- 
ваніи. Стоютъ быть отвеченными:

I. 18 писемъ Поссевина къ нунцію Болоньетти (почти всѣ въ 
подлинникахъ) за 21 іюля 1581 г.— 4 Февраля 1584 г. Они не 
первостепеннаго значенія: сносясь непосредственно съ Римомъ, 
Поссевинъ пользовался нунціемъ скорѣе всего какъ передаточной 
инстанціей; однако и въ нихъ можно найти нѣкоторыя полезный 
указанія о Московскихъ дѣлахъ, о іезуятскихъ коллегіяхъ, о вве- 
деніи новаго календаря, о кн. Острожскомъ и пр. Таковы письма

в



21 іюля, 7 октября, 14 и 16 ноября 1581 г.; 14 января 1582 г.; 
3 января, 4 Февраля, 4 мая, 9 и 29 декабря 1583 г.; 4 Февраля 
1584 г. — Выдержки изъ письма 16 октября 1581 г. напеч. 
Тургеневъ 1, стр. 364, по списку N. Роіооіа 18; въ п. 24 ян
варя 1583 г., изъ Неполомичъ (копія), Поесевинъ излагаеть со
держаще своего «вчерашняго» разговора съ королемъ СтеФаиомъ 
о наэначеніяхъ ва епархіальныя каѳедры, о мѣрахъ противодей
ствуя лютеранамъ въ Ливоніи(Дерптѣ)нпр. (82— 85). Остальныя 
письма отъ 20— 23 октября, 20 ноября, 17 декабря 1581 г., 
6 января 1582 г.

Н. Латинскій текстъ письма Поссевина къ дарю, 8 декабря
1582 г., изъ Варшавы (л. 73).

III. Данный о Виленской коллегіи, введеніи новаго календаря:
1) нривилей Сигизмунда-Августа, данный въ нартѣ 1571 г. (л. 4);
2) копія письма о. Павла Кампапа, по всей вероятности, къ нундію 
Болоньетти, 14 сентября 1582 г. (л. 302) — оригиналъ см. въ 
N. Роіопіа 19, л. 327; 3) п. Болоньетти къ Палеологу, 5 іюля
1583 г. изъ Кракова (л. 219); 4) бумаги касательно введе- 
нія григоріанскаго календаря, въ томъ числѣ Бівсогво (Тип $гесо 
(т. е. русскаго православиаго енископа) іяіогпо аі ниоѵо каіеп- 
багіо, еі аііа сЬіеза Вотапа поп теп всіоссо еі ітрегііпепіе, 
сЬе таіі^по. 8иа Маеаій Ьа рготевво бі іаг сазіі^аг ГанШоге, 
щаззіше Ъаѵеп<Р е§1і всгкіо а<1 ип ві^поге саІЬоІісо (воеводѣ 
Братиславскому и Пинскому); 5) п. Поссевина къ кардиналу 
Комо, 13 Февраля 1583 г., изъ Неполомичъ (л. 137), между 
прочииъ: Кісеѵеі 1а Іеііега <1і У. 8 . І11ш* сігса іі пе$оііо йе $е- 
тіпагу аі Р. Оіо. Раиіо Сатрапо а сиі впЪііо 1а тапбаі. Е і

ип регго іп Риііоѵіа &1і біебі бепагі, еі: ШМо Гіпдігіико 
беі зетіпагіо бе Виіепі, іі 4иа1 іпбігігго тапбаі рагітепіе іп 
ОІШП220, еі пе іесі рагіе іп ВгпзЪег^Ь, еі Нога рогіагб тесо іп 
Тгапзііѵапіа. Ьа соріа <1і диезіо абшщие тапйо аі Р. ^епегаіе 
позіго, ассіо сЬе а іетро зі соттппісЬі а Іеі, еі 8иа Раіи 
8’апіті аІР аи^птепіо <1і ^пез1а запііззіта орега рег ѵіа йе 
позігі. Еі регб 1а зирріісо соте ргоіеііоге бі <1еШ ветіпагц сЬе



аішепо гта воіа ѵоііа Іе^ а  іі бейо іпбігіиго, регсЬё варепбо 
8. Веаі9* бі сЬе ріебі сатіпапо дпевіе впе ЪепебеМе ітргеве ві 
С0П8ѲІІ, еі И сопіегті соп пва ріепівзіта ЪепебШопе.

ГѴ. Записка Поссевина, не совсѣмъ ясная по содержаиію, на 
имя «Мопві&поге К100», безъ даты и Іосо (л. 205); вшита между 
письмами того же Поссевина изъ Прессбурга (Ровопіо), въ Вен
гр», отъ 3 мая 1583 г. Хотя бумаги въ т. 15 В, по крайней 
мѣрѣ въ этой его части, собраны въ порядкѣ хронологическомъ, 
однако это еще не значить непременно, что и настоящая записка 
писана тоже 3 мая: изъ нея видно, что Поссевииъ въ этотъ день 
и въ до- и въ послѣ-обѣденное время находился не въ пути; между 
тѣмъ сохранилось другое письмо его, къ Болоньетти, изъ Вѣны, 
отъ4 мая 1583 г., начинающееся словами: Ніегі іо ѵеппібіРово- 
піо рег іпсашіпагті боро іге ^іогпі ѵегво Ваѵіега(л. 209). Нельзя 
ли допустить, что записка написана въ Вѣнѣ 4—7 мая и притомъ 
къ лицу, бывшему также въ этомъ горбдѣ? Вотъ полный ея тексты 

Мопві^поге Кто. Репѳаѵо бі роіег іппапіі ргапао тапбаг’ 
&1і а^^іапіі іо^іі, т а  поп Ьо роіиіо. Ба евзі іпіепбег& V. 8. В“  
1о вребіепіа сЬе Ьо ргево рег апбаге $иаба§папбо Іетро со’1 від- 
пог биса бі Овігоѵіа, еі іпѳіете ргеѵепігіо соп диаІсЬе апіібоіо, 

сЬе рег Ьиото а ровіа т і  віітоіаѵа риг’Ьіегі еі Ь о^ і рег 1а 
гівровіа еі ігабиШопе ргіпсіраітепіе.

Іп 1иШ> диевіо сЬе 1е тапбо (регсіосЬе ѵебгй роі соп адіо 
1а Іип^а всгі^ига) 1а впрріісо вегіатепіе сЬе Іассіа 4пе11а гі- 
Яеввіопе ѳпбѳ ровва багті диаІсЬе та^^іог 1псег регсіосЬе сегіо 
сЬі поп бітапба поп гісеѵе, еі 4пе8іі пе^осіі тегііапо сЬе о&ш 
ппо рег ^іогіа бі Оіо ѵі сопсогга.

СЬе ве Ьаѵіѣ іетро бітапі о борро ргапво о диапбо 1е ріа- 
сегі бі зі$пМсагті іі рагег впо, оѵего бі бігті іпвіете ве &М» 
Ьаѵгй аісппа сова іп аіпіо бі сЬі бее апбагѳ іп Ваввопіа, іо рі$- 
1іег5 ѵоіепііегі 1а Іаііса бі ѵепіг аі вао іаѵоііпо ее Ъепе Ьіво- 
$павве бізпагѵі. Еі 1е іагб рагіе бі диаІсЬе аііга сова, ве іі сіеіо 
поп ѵоггЬ еввег іпсіетепіе соп Іапіа ріо^^іа еіс. 8егѵо Ьатііе 
іп СЬгівіо Апіопіо Роввеѵіпо.



V. 4 обшириыхъ письма нунція Болоньетти къ своему брату 
Александру въ Болонью, 28 января, 20 Февраля, 8 и 27 іюля 
1583 г., въ подлиннвкахъ, за собственноручною поднисыо (лл. 88, 
158, 260, 272), полный ивтимнаго содержавія, любопытныхъ 
подробностей о взаимныхъ отношеніяхъ тогдашнихъ дѣятелей: 
плохо скрытое недовольство кардиноломъ Комо, колкости по адресу 
Поссевина и жалобы на его образъ дѣйствій, вплоть до прямого 
обвиненія въ распечатываніи его, нунція, писеиъ и въ перехватѣ, 
его же, корреспонденции (первый два письма). Въ письмѣ 8 іюля 
рѣчь идетъ о кн. Острожскомъ; въ послѣднемъ выступаетъ со
перничество Болоньетти съ Поссевиномъ въ устройствѣ заселенія 
Ливонского края выходцами католиками; высказано сомнѣніе, 
окажется ли Ііоссевинъ пригоденъ для московскихъ дѣлъ— 
папа же все еще іштаегь надежду на обращеніе Московіи (регсЬё 
Ковіго Зі^поге віа апсог іп врегапга Деііа гійиШопе бі Мовсоѵіа). 
См. ниже приложеніе VI.

VI. «Шгиіііопе сЬе (а тапсЫа а шопві^. ВПФ Саііяагі сігса 
1а тіввіопе беі К40 Р. Ро88еѵіпо» (л. 42)— подъ такимъ заголов- 
комъ, писанномъ рукою нунція Болоньетти, помѣщена кооія 
письма кард. Комо къ нунцію Калигари отъ 4 марта 1581 г. 
Письмо его, по списку ВіЫ. Ѵаііс., сой. ОіІоЬоп. 2417, напеч. 
С іатр і, ВіЫ. Сгіііса I, 237.

ѴП. Латинскій текстъ бреве Грвгорія ХПІ царю москов
скому, 1 октября 1582 г. (л. 67), напеч. МовсоѵіаІ, 114; Стар- 
чевскій 83, Тургеневъ, 1, 393, ТЬеіпег, Аппаі. Бссіев., ІП, 
351 и др. ’

Тейнеръ, Аппаіев Ессіевіавіісі, Ш, 418, 420, 439, 450 
опубликовалъ 4 документа, находящіеся въ Лз 15В; пятый же, 
универсалъ Стефана Баторія 29 января 1583 г. (л. 98), напе- 
чатанъ имъ (III, 442) по списку N. бегшапіа 94, л. 73.



№  150.
316 лист. Накорешкѣ переплета, подобно М  15 А, 15 В, 

сходная надпись: «ЬеИеге е Мешогіе Мвв. сіеі Р. Роввеѵіпо 
пппгіо аровіоіісо пеі Зеііепігіопе. Тото ПІ». Сборникъ бумагъ 
однороднаго, съ предыдущими двумя томами, содержанія. Лл. 1—  
123 за время съ 25 Февраля 1584 г. по 15 марта 1585 г.; 
лл. 124—316 (половина ихъ содержать письма) совершенно безъ 
дать и Іосо, точно намѣренно; нѣкоторыя письма даже безъ по- 
слѣднихъ листовъ, какъ будто нарочно хотѣли уничтожить хроно- 
логическіе слѣды. Если на л. 254 и встрѣчается «Бі Ѵіеппа іі 
24 бі Оеппаго», то опять же безъ года; точно также и копія 
письма Поссевина къ Болоньетти (л. 148— 149), хотя и съ да
тою: 14 ноября 1581 г., но сама эта копія, хронологически, по
пала въ настоящій сборникъ, повидимому, по ошибкЬ, такъ какъ 
весьматеріалът. 15 С относится почти исключительно къ 1584-му 
и къ слѣдующимъ годамъ. Во всякомъ случаѣ эти безъ-датныя 
статьи, по крайней мѣрѣ письма, писанныя къ Болоньетти до и 
послѣ возведенія его въ санъ кардинала (12 декабря 1583 г.), 
размѣщены въ сборникѣ безъ соблюденія хронологического по
рядка. Содержаніе: дѣла саксонскія, трансильванскія и польскія, 
находившіяся въ вѣдѣніи Поссевина.

Если мы сочли возможнымъ оба предыдущихъ тома, 15 А и 
15В, назвать не только «бумагами Поссевина», но и «бумагами 
Болоньетти», то поступить такъ по отношенію къ т. 15С пред
ставляется еще болѣе основательнымъ: преобладающее количе
ство заключающегося здѣсь матеріала было адресовано и пред
назначено именно Ёолоньетти. Таковы многочисленный письма 
къ нему Поссевина; также письма отъ Павла Кампана, —  тѣ и 
другія въ подлинникахъ; оригиналы писемъ короля СтеФана Ба- 
торія (л. 90), еп. кульмскаго П. Костки. Убѣжденіе въ справед
ливости сказаннаго усиливается и отъ присутствія черновыхъ 
писемъ самого Болоньетти, съ собственноручными поправками 
(л. 15, 196). Характерно, что вышеупомянутая копія письма



Поссевина къ Болоньетти, отъ 14 ноября 1581 г., писана тою же 
писарскою рукою, что и письма нунція къ брату Александру. 
Далѣе, есть нѣсколько черновыхъ писемъ отвѣтяыхъ Болоньетти 
на письма К&мпана (л. 138, 140); цѣлый трактата, обширная 
записка, направленная противъ Поссевина и вышедшая если не 
непосредственно изъ-подъ пера самого Болоньетти, то подъ его 
наблюденіемъ,—конечно, прин&длежитъ исключительно къ «бу- 
магамъ» нунція, а не Поссевина (см. ниже). Новыиъ доказа- 
тельствомъ является и нахожденіена лл. 349—350 перечня дѣлъ 
венеціанской нундіатуры, текущихъ и незаконченныхъ къ мо
менту перехода Болоньетти съ этой нундіатуры на польскую: 
«Метогіа а топзі^. В100 Во1о$пеМі ёі дпеШ педоіц сЬе гевіопо
а йпіге   еі сіі ^аеШ сЬе ргіпсіраітепіе сіеѵо дагіі сопіо,
еі гавдпадііо евзепбо 8па 8і&погіа Кт* іп дпевіо оШсіо сіі т т ііо  
іп Ѵеиеііа».

«Русскій» матеріалъ т. 15$ можно свести въ слѣдующія 4 
группы:

А. Семь писемъ Поссевина къ пунцію Болоньетти:
1. 23 іюня 1584 г., изъ Праги, подлинникъ (л. 81): по по

воду бреве къ царю Ѳеодору и о патріархѣ константино- 
польскомъ.

2. 8іпе сіаіа еі Іосо, подл. (л. 128): о патріархѣ коястанти- 
нопольскомъ. На оборотѣ адресъ: «А1 тоііо III1* еі Вто ві$. тіо 
іп СЬгівіо 08зшоі1 ві&. штііо». Писано до кардиналата Болоньетти 
(т. е. до 12 декабря 1583 г.).

3. 8іпе б. еі 1., копія, конца не достаетъ (л. 134). Помѣта 
на оборотѣ: «ЬеМега беі К. Р. Роавеѵіпо аІГ 11Г° сагбіпаіе 
ВоІо&пеНі». О Московіи въ этомъ письмѣ ни слова, развѣ самый 
отдаленный отголосокъ; но все оно очень типично для самого 
Поссевина и его воззрѣній. Писано подъ строжабшимъ секре- 
томъ.

4. 14 ноября 1581 г., изъ подъ Пскова, копія (л. 148). 
Оригиналъ въ N. Роіопіа 15Б, л. 56: нѣсколько словъ о русской 
семвнаріи, о русскихъ послахъ.



5. 8іпе д. еі 1., подлин. (л. 170). Впрочемъ прямыхъ указа- 
ній на Болоньетти, какъ адресата, нѣтъ. Нач.: «Мопв. І1Г° 
Рабгопе. Бае виррІісЬв Ьа ІаМо ГаЪЪаіе йі Зесесоѵіа». Конч.: 
«Бі У. 8.111“* еі В“* Ьптііівз*® яегѵо іп СЬгівію Апі. Роввеѵіпо». 
Интересны слѣдующія 4 строки: Іо роі впрріісо У. 8.111“* сЬе 
ші іассіа дг&ііа йі диеііа солйШопе соііа диаіе і ге апіісЬі йі 
Роіоюіа сопсебеііего і ргіѵі1е&і а $1і ѵіайісі, сіоё ее ѵіѵеввего 
весошіо іі сопсШо Гіогепііпо. (^певіо т і  діоѵегй в<1 пп ІіЬго іі 
дпаіе Ьо аііе тапі.

6. 8іпе д. еі 1., подл. (л. 177). Прямыхъ указаніЙ на Бо
лоньетти, какъ адресата, тоже не существуете Вотъ полностью 
все письмо, точнѣе записка: Расігопе Вто. Гагб 1а ІеМега сЬе т і  
соттапба У. 8. Вю* еі загё еШсасіввіта. Ѵеггб а Іеі ^иа1Ьо^а 
соттапсіегё. Иоп сІиЪіІо ^иап^о аі зі&. биса «ГОвігоѵіа, сЬе У.
8. В“* соп сові вапіа іпіепііопе, еі оссавіопе поп врапіі оКге а 
дпеі сЬе т і  раге, сЬе Біо 8і$лог повіго & сопсоггеге а іетро. 
Біо 8і§пог повіго сотріа іп іеі о&ы впа вапіа ѵоіипіё. Бі У. 8. 
тоііо III. еі Вта Ьитііе яегѵо іп СЬгівіо Апі. Роввеѵіпо. На обо
рой: «А1 тоИо ІІГ еі В"° ві§. тіо іп СЬгівіо овв®0 топві^пог 
В пипііо».

7. 8іпе б. еі 1., подл. (л. 191). На оборой: «А1 тоііо 111” 
е Втф 8І&. іі ві$. лппііо» (самое имя Болоньетти не упомянуто).
О кн. Острожскомъ.

8. 8іпе д. еі 1., копія, конца не достаетъ (л. 227). Нач.: 
«БГ* е Вт0 Здепоге еі Рабгоп тіо іп СЬгівіо віпдоіаг”0. У. 8. * 
111“* ві б ед о й  ѵебеге іпііо сі5 сЬе Ьо рогіаіо <1а1Г Ітрегаіогѳ». 
Болоньетти, какъ адресатъ, не указанъ, но несомнѣненъ: о кард. 
Комо говорится въ третьемъ лицѣ; тема письма— вопросы, вхо- 
дившіе въ СФеру вѣдѣнія польскаго нунція; въ концѣ есть такая 
Фраза: «Еі вѳ У. 8.111“* рагіізве, роігеЪѣе всгіѵегві а топві§. 
И1“° бі Сото, сЬ’іп саво бі Ъпопа гізоіпііопе ее не всгіѵевзе диа
о аі Іиіиго пппііо, о аі Р. ргоѵіпсіаіе, о а те. Вся первая поло
вина письма— о дѣлахъ московскихъ: о бреве царю Ѳеодору 
(ппоѵо Мобсоѵііо) съ выраженіемъ сожалѣнія о смерти отца; о



константинонольскомъ патріархѣ— хорошо ли будетъ, если онъ 
переѣдетъ въ Москву?

Б. Документы, касающіеся духовныхъ коллегій:
1. Письмо о. провинціала іезуитскаго ордена (П. Канпана) 

къ польскому королю, 3 апрѣля 1584 г., изъ Ярославля, копія 
(л. 31). Извѣщая о результатахъ своей поѣздки въ Трансильва- 
нію, Кампанъ говорить: «Кипе осіо аіиёіовов е Тгапвуітапіа т е  
годапіев тесит аббихі, цпопіт дааіиог аб ветшагіит Ѵііпепве 
теі іпсЪоапбит, ѵеі аи&епбит тіМо». Остальные четверо пос
ланы въ Брунсбергъ.

2. Письмо Кампана (віо. Раоіо Сатрапі) къ кардиналу Бо
лоньетти, 4 апрѣля 1584 г., изъ Ярославля, подлин. (л. 33). И 
здѣсь говорится о вывозѣ юношей изъ Трансильваніи, но цифры 
приведены иныя: «Коп во ве V. 8. 111“* Ьа шаі оМепиІо цпеііа 
сава беі Зіетреііо рготеавасі рег іі ветіпагіо <1і Ѵііпа: $і& Гога 
Іетро бі (Іаг 4иа1сЬе ргіпсіріо, аі сЪе Гаге Ьо тепаГо іп циевіе 
рагіі 10 §іоѵапі, бе ^иа1і ипа рагіе тапбо совіі, 1’аііга а Вгипв- 
Ьег^а, вопо ІиШ саМоІісі, Біо ^гаііа, ГиШто Гесе диі іі сіі 
бі РавсЬа».

3. Письмо Болоньетти къ о. Кампану (л. 141 об.), черновое, 
(17 апрѣля 1584 г. ?), отвѣтное на предыдущее («4 сіеі рге- 
вепіе»). Свѣдѣнія о пріобрѣтеніи помѣщенія подъ виленскую се- 
иинарію.

4. Письмо, безъ даты, безъ конца, на имя «Моііо IIIм еі Вто 
ві^ т іо  іп СЬгізІо овзт% (л. 258). Копія или оригиналъ? Форма 
обращенія сходная съ письмами Поссевина къ Болоньетти (ср. 
л. 191); Кампанъ писалъ: «ИГ0 еі Вшо Мопві^поге ві^. шіо іп 
СЬгівІо 088то» въ письмахъ 4 апрѣля и 31 мая 1584 г. (ср. лл. 
33, 73). Писано рукою не Поссевина и не Кампана. Содержаніе: 
объ устройствѣ виленской семиваріи въ отведенномъ ему помѣ- 
щеніи; о дѣйствіяхъ іезуитовъ въ Ливоніи.

5. Записка Кампана къ Болоньетти (на оборотѣ помѣта: 
«ВЯ Р. Ргоѵіпсіаіів Роіопіае аб Кашп ас 111. Б. ерівсорпт Мав- 
вапепвет), безъ даты (л. 305), въ двухъ частяхъ: 1) «Рго Ъііиа-



віа», въ 9 пунктахъ. Нач.: «1. Ш ЬаЪеаі сегіит ерівсорит, еі 
ійео сопвесгаге Швшп 'Ѵііпепвет»; 2) «Бе Ілѵопіа». Нач.: «ИШИ 
аііпй оссшгіі йе поѵеііа Ша ріапіаііопе».

6. «Ьііегае Вт| Бпі ерівсорі Уаіегіапі рго йшйаііопе со11е$іі 
Уііпепвів», безъ даты (л. 309). Нач.: «N03 і^ііпг Ѵаіегіаппв 
ерівсорпв Уі1пеп8Ів ріа ас заІиШега виргайісіогит геѵегепйоглт 
раігшп Зіапівіаі УГагватсгкі»*).

С. Документы смѣшаннаго содержанія:
1. Письмо кард. Болоньетти къ брату Александру, черновое, 

безъ даты (л. 196). Писано, какъ и другія письма къ тому же 
лицу (въ N. Роіопіа 15 В), писарскою рукою, но на этотъ разъ 
съ многочисленными собственноручными поправками автора. 
Письмо въ томъ же духѣ, что и прежнія, на тему объ учрежде
на іезуитской коллегіи въ Краковѣ. См. ниже приложеніе УІ.

2. «Метогіаіе П1то еі Кшо Ботіпо пппсіо Вейів Ар** іп сапва 
Каийтеепві, ех рагіе ІІГ1 йисів Овіго і̂еп8І8» (л. 321; вторая 
копія на л. 328). Нач.: «Каибшсепвев ВоЬешіае ге^пі сіѵев, 
тпШз йе саизіз». По поводу гражданскаго иска и наслѣдствен- 
ныхъ правъ кн. Острожскаго на помѣстье въ Богеміи ’).

3. Везропвіо ай йіШспІіаІез ессіевіае Ѵепйепзіз оЪіесіаз 
(л. 332). Нач.: «Егесііопев ессіезіагит піві ех сапвів іп іпге 
ехргезаіз».

4. Записка касательно ливонскихъ дѣлъ (Рига), безъ даты и 
безъ имени автора (л. 358). Писана рукою Кампана. Нач.: «На- 
Ъііае вил! Ьіс Кі^ае аѣзепіе 111™ сагйіпаіе Кайгіѵііо».

1) См. еще письма Кампана къ Болоньетти; 1) 26 Февраля 1584 г., иаъ 
Колошвара (*. 5); 2) 31 мая 1584 г., изъ Калита; нач.: аКіарошІегб аііе Іеііеге 
<И У. 8 .111та <1е11і 15 йі Магго, 7 й’Аргі1е еі 17 <1е1 тейеяішо» (л. 7); 8) 3 іюля 
1584 г., иаъ Гродна (л. 88); 4) 15 марта 1585 г., изъ Пултуска (л. 123). Во всѣхъ 
ннхъ, хотя и немного, найдутся строки о виленской коллегіи. Всѣ эти письма 
собственноручный. Ср. еще письмо, писанное рукою же Кампана, безъ подписи 
и безъ даты, на имя «Моне. 111®*» (л. 9).

2) О князьяхъ Острожскихъ см. еще въ письмахъ Поссевина къ кардин. 
Комо, 80 апрѣля 1584 г., иаъ Праги (л. 49, подлвнннкъ), и къ Я. ЗамоВскому, 
14 мая 1584 г., оттуда же (л. 60, копія).



5. Зсгіріига аІГ ИГ® Б. Сагсі. Сошепаі іп шаіегіа ігіЬпоаНз 
ІлШшшіае (л. 377). Нач.: «Сопсопііа сопііпеі циод егідаіиг 
Уііпае ІгіЬипаЬ.

Б. «Сопіі Ргіѵаіі. Сопіго іі Райге Роваеѵіпо» (л. 269— 289). 
Черновая записка, составленная если не самимъ Болоньетти, то 
по его порученію и подъ его наблюденіемъ, съ собственноруч
ными (не многочисленными) помѣтаии и поправками нунція; со
держать рядъ обвиненій, выставленныхъ противъ Поссевина эа 
время его дѣятельности въ Польшѣ. Не всѣ мысли и положенія 
одинаково развиты; иныя изложены лишь конспективно, а нйко- 
торыя страницы являются скорѣе соображеніями по поводу за
писки, чѣмъ составною ея частью. Тутъ же письмо на имя «Мопз. 
Не®0*, которое (какъ вообще оба лл. 280—281; ср. л. 267) 
плохо вяжется съ общимъ содержаніемъ. Добрая половина стра- 
ницъ перечеркнута, отмѣчена условными знаками. Бначалѣ двѣ 
помѣты, сдѣланньш въ разное время, разными чернилами; пер
вая: «Наес регреіио вирргітепіиг піві апі оШсу гаііо апі аііа 
песезвііаз ргогвив пг&еЪіі»; вторая: «Ві&паіа {иепіпі аііѣі соп- 
всгіріа, Іаш зі§паіа іп Іоп&ит, дпат іп віп^иіаз Ііпеаз, пЬі поп 
еаі аі&ппт Дѣнный матеріалъ для біографіи Поссевина. Обви-
ненія противъ него выставлены въ 9 пунктахъ *). Незакончен
ность этого обвинительнаго акта, и по Формѣ, и по содержанію, 
по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, какъ онъ дошелъ въ настоящемъ 
сборникѣ, не даеть основанія торопиться печатать его полностью, 
вызывая желаніе обождать, когда найдется позднейшая редакція. 
Поэтому для русскаго историка достаточно пока ограничиться 
только выдержками, включивъ однако сюда все, что имеетъ не
посредственное отношеніе къ русской исторіи. См. ниже прило- 
женіе УІ.

1) Въ связи съ обвянеяіями Болоньетти, ср&вн. сдержанный тонъ денешн 
К&лигари 27 августа 1579 г.: В ртап сапсеШего ѵогеЪЪе, сЬе ві теііеяяего пеі ве- 
тіпагіо ароаіоіісо <1і ВганвЪег а̂ аіснпі Ді Ьіѵопі поЬіІі сассіаіі, еі ітроѵегііі 
йаі Мовсотйа. Іо Гаі аѵегіііо баі Р. Роввеѵіпо йі поп пГіовегіге іп дпевіо певоііо, 
еі сові поп ровво Гаг аііго, сЬе всгіѵеге а Іпі іп Ваеііа (К Роіопіа 16, стр. 257).



№  1в.
495 стр. У Тейнера и Тургенева подъ тѣмъ же нумеромъ. 

Содержаніе: депеши нундія (Калигари)1) съ5-го января по 28-е 
декабря 1579 г., съ многими приложеніями, въ оригиналахъ и 
копіяхъ. Такимъ образомъ томъ этотъ есть непосредственное 
продолженіе тома 14-го. Матеріалъ, въ общемъ богатый и по 
качеству, и по разнообразно содершанія, можетъ быть сведенъ 
въ двѣ группы. По вопросамъ политтескимъ выдѣляются: 1) но
вости съ русско-польскаго театра военныхъ дѣйствій; 2) планъ 
завоеванія Даніи и 3) рядъ шифрованныхъ депешъ Калигари 
касательно проектируемой антитурецкой лиги и той роли, какую 
въ ней играла бы, въглазахъ поляковъ, Германія и Польша. Изъ 
области вопросовъ церковным русскій историю» остановится соб
ственно на деятельности іезуитскаго ордена, и въ частности на:
1) устройствѣ коллегій и пропагандѣ католичества въ Литвѣ;
2) миссіонерской дѣятельности въ предѣлахъ Крымскаго полу
острова и 3) Поссевинѣ.

Небольшая часть матеріала, собраннаговът. 16, напечатана 
у Тургенева, Моппшепіа; значительно больше у Тейнера, Ап- 
паіев Ессіевіааіісі; кромѣ того въ брошюрѣ Н. Н. Любовича: 
«Къ исторіи іезуитовъ въ литовско-русскихъ земляхъ въ XVI в. 
Варшава, 1888», и въ АгсЬЬлнп Іапа Хатоувкіе^о, іот I. ^ а г -  
вхаѵа. 1904.

Тургеневъ (I, №16 189, 190, 192— 200) помѣстилъ 6 де
пешъ нунція Калигари и 5 писемъ къ нему, въ томъ числѣ три 
отъ канцлера Замойскаго, —  почти все къ отрывкахъ и преиму
щественно на тему о военныхъ дѣйствіяхъ между Польшей и 
Россіей. Ошибки изданія: письмо изъ Керделина 10 іюля (стр. 
283) ошибочно приписано нунцію по адресу будто-бы кардинала 
Комо: его писалъ М&ртинелли къ самому Калигари; авторъ письма

1) Съ 29 ноября 1579 г. Калигари подписываете свои депеши, какъ Ѵез- 
соуо сіі Вегііпого; депеша 23 ноября — еіеііо Ш Вегііпого. Напомнииъ (си. выше, 
стр. 26), что въ званіе епископа онъ быль воэведенъ 14 октября 1579 г.



14 сентября (стр. 287) не Ьшіоѵісив Вогошуъкі, а АІЪ. Вага- 
штвкі; депеша 30 октября въоригиналѣ оканчивается словами: 
бе 1е вие $еп1і іп вегѵіііо беі Тогсо, а не: (Зеі впо еаегсііо іп 
вегѵШо бе ТпгсЬі(см. стр. 289).

Тейнеръ, ПІ, 61—78, 660— 662 напечаталъ въ общей 
сложности 22 документа: 5 депешъ Калигари; письма Стефана 
Баторія, Заиойскаго, польскихъ прелатовъ: Карнковскаго, Ду- 
нина-Вольскаго, кн. Гедройца, Валеріана Протасевича; одно 
письмо Стан. Варшевицкаго и др. Нѣкоторые изъ нихъ имѣють 
прямое отношеніе къ русской исторіи. Въ АгсЬіѵот 2атоу- 
вкіе^о—  5 писемъ канцлера (Щз 287, 306, 341, 344, 346), 
причемъ первый три, въ отрывкахъ, имѣются у Тургенева. У 
Любовича— письмо іезуита Ярославской коллегіи.

I. Русско-польская война 1579 года.

1. Деп.1) 5 апрѣля, Варшава (л. 97). О русскомъ цослѣ и 
аудіенціи, данной ему королемъ Ст. БаторіемъвъВильнѣ: Ѵеппе 
пп пиоѵо атЪавсіа*оге беі Мовсоѵііа а 8иа Маевік, ЬеЪЪе апбі- 
епга рпЫіса, еі рагіб тоііо рій Ьитіітепіе, сЬе поп воіеѵа 
аѵапіі, бітапбапбо гівсаііо, еі регтпіа беііі ргі&іопі виоі сар- 
ііѵаіі пеііа ргіта ѵіііогіа бі Ѵепба. Ма§пШс6 авваі іі вио ргіп- 
сіре бі тоШ іііоіі, еі роіепга сЬіатапбоІо зі&поге <1і Ьіуопіа, ^гап 
баса, еі ітрегаіоге, еі рег а&§гапбіг1о та&зрогтепіе бівве сЬе 
евао ега пп гивйсо беі вио вщпоге. Мовігб Іейеге сгебепііаіі; 
Ьога Ігаііа весгеіатепіе іі гевіо, еі аі совіите иваіо віа ветрге 
соп 1а диагбіа, еі 1ап$е баІГаІіго, сЬе поп ѵоіве рагіаге іп Сга- 
соѵіа, Ъеп 20 Іе^Ье; іі циаіе рагітепіе віа риг Ъепіввіто $иаг- 
баіо, еі піипо бі Іого рагіігй, ргіта сЬе іі ге поп ЬаЪЪіа евребііа 
1а диегга бі циевіа евШе.

Деп. 12 іюня, Вильна (л. 143). Планы Ст. Баторія н взглядъ 
его на предстоящую борьбу съ московскимъ царемъ: 8па Мае-

1) Подъ такимъ сокращеніенъ вездѣ въ описи этого тона, а также и т. 17, 
подразумѣвяется «депеша Калигари къ кардиналу Коно».



8& т ’Ьа даіо Іагдо сопіо <іі ^ае8іа евредШопе ді ^иегга, іевіі- 
Есапдо сЬе евва поп 1а тоуе пё рег сирідіІ& ді оссираге Гаіігиі, 
пё рег веіе ді враг^еге зап$пе, т а  боіо рег Гаг ГоШсіо <1і Ьпоп 
те іп діГепдеге И апоі ророіі, еі гіспрегаге диеііо, сЬе іпдеЪіІа- 
гаепіе §1і ё віаіо оссараіо деі впо <1аІ МовсЬо, деііа впрегЪіа, еі 
апго$апга <1е1 доаіе т і  сопіб тоііі рагіісоіагі. Е і дпапдо іі 
МовсЬо ѵоіевве гевіііиіге 1е регііпепііе (И чиевіо гедпо оссираіе 
да Іпі рег Г адіеіго, ві ГагеЪЪе Гасіітепіе Гга Іого ипа Ъиопа 
расе. Мі дівве ді рій сЬо И Тагіагі дагаппо а Зиа Маевіё аіспп’ 
аіиіо, т а  поп риоппо тоііо, регсЬе Ьаппо да вегѵіге аі Тигсо, іі 
Чааіе 1і Ьа тапдаіо поп 8о1о 1о віірепдіо соп8пеІо,тадіесі уоііе 
ді рій рег Іепегвеіі атісі, еі вегтігвепе аііа #иогга сопіга іі Рег- 
віапо. И ргевепіе ё віаіо ді 100/т. всиді, ді 500 всітііагге іп- 
догаіе, сіпдпесепіо ѵевіі ді всагіаіо, 500 ді датавсо, ѵааі д’аг- 
§епіо, саѵаііі, агсЬі, Ггегге, §тат, Ьіаде, сагпі ваіаіе ігі §гап- 
діввіта соріа, еі тоііе аііге сове ді §гап ргегао; ве&по еуідепіе 
сЬе 1е сове ді ^ие1Г ітрегіо поп віаппо Ъепе.

3. Ма#пив Ьаигепііив ОоіЬпв къ Калигари, 26 іювя, Брунс- 
бергъ, подл. (л. 171): отплыло, кажется, къ Нарвѣ, 5 изъ 
Стокгольма и 20 изъ Фянляндіи военеыхъ кораблей съ цѣлью 
помішать подвозу снарядовъ и провіанта для московитовъ1). 
Зі дісе диі сЬе 1а ге&іпа де Іп&1еІегга деЬЬіа тапдаг поп во 
диапіі агсЬіЬивіегі зсоівезі іп Гаѵог деі Мовсоѵііа, &1і дпаіі рае- 
вапо еі сігсопдапо ІиШ диеііі позігі раеві Тгатопіапі, рег уепіг 
а дівЪагсагві іп Мовсоѵіа а ап рогіо а Іпі регііпепіе сЬіатаіо 
8. Шсоіо, 1а дпаі пауі&аііопе позігі поп роппо ітредіге рег 
евзег Гога деііі Іітііі позігі.

4. Деп. 3 іюля, Вильна: Отъѣздъ короля изъ Бильны къ 
арміи состоялся 30 іюня (л. 179)*). Бесѣда съ королемъ о царѣ 
(л. 181) — послѣднее напеч. Н. К. Моппшепіа, I, 282.

1) Пересылая эти новости въ Ринъ, Калигари добавляете отъ себя: (^иеаіе 
(шведскія военный суда) соп а̂е11е йі Баша шеііегавпо іі Мовсотііа а шаіі іег- 
тіпі (деп. 10 іюля, Варшава, л. 192).

2) Изъ Варшавы король выѣхалъ 3 Февраля (деп. 10 Февраля, Варшава, 
л. 40).



5. Ст. Баторій къ кардиналу Карло Борромео, ргаевЪуіего 
Шпіі Запсіае Ргахебів, 3 іюля, Вильна (л. 184): извѣщаетъ она- 
чалѣ войны съ Москвою, объясняешь ея мотивы и просить мо
литься за ея успѣхъ (см. Аппаіев Ессіеа., III, 68). Объ этомъ 
письмѣ имѣется слѣдующее уиоминаніе въ деоешѣ Калигари отъ 
того же 3 іюля: йсгізве (король) аііі ѵевсоѵі <3е1 ге&тю сЬе Іа- 
севзего Іаге огаііопе рег Іпі, еі Ьа ѵоіпіо сЬ’іо 1і всгіѵа пеі те - 
сіѳвіто іепоге; еі аб евветріойі Совіапііпо, еі ТЬеобовіо Ма^пі 
ітрегаіогі ві гассотапба тоііо аііе огаііопі, еі васгійсу йеііа 
ЗапІШ* <И N. 8., еі рагіісоіагтепіе аі ві$. сагбтаіе йі Запіа 
Ргавзебе, беііа сиі вапііій, еі ѵі(а іпіе&еггіта Ьа Ьаѵніо рій 
ѵоНе ба т е  Іоодо іпіогтаііопе (л. 179).

6. Антоніо Марти не л ли *), 10 іюля, Керделннъ (л. 200). Ббль- 
шая часть письма напеч. Н. К. Мопитепіа, I, 283. Слѣдуегь 
отмѣтить сверхъ того еще слѣдующія строки: И ві&. Тгосепзея) 
Іа Іаге ип ігапзшАо <1е11е ІеМеге беі Мовсо, еі Ьпііо, сЬе вагі 
Іга бие Ьоге, о ипа, ее поп ві роігй баге аі. Р. ргоѵіпсіаіе, 8І 
тапбегй пп ра^ іо  беі ге, сЬе Ьаѵегй огбіпе бі гірогіаг ба V.
8. Кш* 1а воиовсгШіопе беі Ігапвипіо Іаііво. Рег Ьога б зі&. 
сапсеШего Ьа тоіиіо сЬ’іо всгіѵа диевіо росо а У. 8. К"“ рег 
гіпоѵагіо роі рій а 1оп$о пеііе Іеііеге, сЬе ві багаппо аі ра^ іо  
(л. 203). Письмо было послано не съ пажемъ, а съ о.провинціа- 
ломъ (см. ниже).

7. Другое письмо Маргинелли, писанное въ тотъ же день 
10-го іюля, вслѣдъ за предыдущимъ, всецѣло посвященное во-

1) Секретарь Калигари: «И Магііпеііо шіо весгеіагіо» пишетъ Калигари 
испанскому нунцію епископу Сега 10 іюля 1679 г. (Ват. Биб-ка. ОііоЪ. Ьа*. 
8207, л. 176). Онъ же въ депешѣ 10 августа изъ Вильны къ Комо: Б&1 сашро

шоііі віогпі поп ві раб вареге сова піппа. II ге Ьа іаііо ргоіЬіге, сЬе шоп 
рагіа, пё всгіта ілогі потеііе, е* Ьа ііаНо Ъѳпіввішо. И Магііпеііі ё 1А еі роісЬе 
поп рад вегѵіге рег весгеіагіо, вегѵігё рег сатаі Іеціего, о рег Ьівіогісо (л. 247). 
Это и слѣдующія три письма Мартинѳлли писаны къ Калигари; всѣ ови под
линники (К. Роіопіа № 84, л. 89,108). Ииъ же составлено было и описаніе посоль
ства въ Польшу легата Ипполита Альдобрандинн.

2) ЕвстаФІй Воловичъ.



просу о переводѣ царской грамоты (л. 199). Приводимъ его цѣ- 
дкдомъ: Моііо 111“ еі В®° ацрюге еі Рабгопе тіо 088®°. 8е ѣеп 
беііа тебевіта сова Ьо всгіШ а У. 8. В®а пеііа Іеііега <1аіа аі 
Рабге ргоѵіпеіаіе, попбітепо герІісЬегё апсо іп ^аев(а днеііо 
оЬе 8па Маевій еі іі ві^. савсеіііего бевібегапо, еі ргедапо У.
8. Вта. II Мовсоѵііа іп дпевіо рипіо сЬе 1а Маеѳіё беі ге ііевѳ 
іп еввѳге Геввегсііо, Ьа всгіііо, ѳі бітапба іге^па; іі сЬе рагепбо 
сЬе ровва іп дпаІсЬе еѵепіо дате оссавіопе ді тогтогаге аітоп- 
бо, рег Іеѵаге о$пі таіегіа бі бівсогво, ѵоггеЬЬѳ іі ѳі#. савсеі- 
Ііего сЬе У. 8. Вша Адое іпвіете соі ѵевсоѵо <іі Ѵііпа, роісЬе 
іпіепбе Ьепе гпіѳпо, соте Виіепо сЬе ё, еі бі сопзегіо впо ві 
сЬіатазвего аіігі іп1еШ#епіі бі яиеііа 1іп$па, сЬе Іпввѳго рге- 
вепіі, еі іпапгі V. 8. К®*, еі іі ѵевсоѵо ігабпсеввего іп Іаііпо 1а 
Іеііега <1е1 Мовсоѵііа, сЬе рег ип ра^ іо  <Іе1 ге ві тапба аиіѳп- 
Ііса, еі ІаМо циевіо еі соііаііопаіо іпМо V. 8. К®*, іі ѵевсоѵо, ѳі 
дРаВН, сЬе ві Ьаѵегіапо (1а сЬіатаг <1е’ рій ііші&т ессе1 сЬе віа- 
по С08ІІ, ві воііовсгіѵеввего іасепбо Іебе Ьаѵег ѵізіа, еі ІеМа ппа 
Іаі ІеМега, еі біроі ві гітапбавве іі ігапвппіо сові воііовсгШо 
соГ аоіепіісо. N6 Ьаѵепбо іп диеаіа сЬе біге аНго а V. 8. К®*, 
1е Ъазсіо Ьитіііввітатепіе 1е тапі. Іо впрріісо У. 8. В®* аб іп- 
іегргеіаге іп Ъиопа рагіе, сЬ’іо т і  сопбпса а 8бг рег ѵебег 
4оевІато8іга,е1;гіІогпаг6зиЪііосоІ8І$. ѵісесапсеіііего. Ві Кіеге- 
виііва1) аііі 10 бі Ьи^ііо 1579. Бі V. 8. тоііо 111" еі В®* вег- 
ѵііоге беѵоііввіто Апі. Магііпеііі.

8. Шифрованная деп. 17 іюля, Виіьна (л. 208): затрудни- 
тельное положеніе короля; онъ не можетъ собрать достаточнаго 
числа войскъ для предстоящей кампаніи (приводимъ полностью). 
Еавепбо гііогпаіо баі сатро а 1а сіііа іі від. ВессЬев, т і  ё ѵе- 
пиіо а ѵівііаге; еі бітапбапбо$1і іо бе 1е сове бе Геѳвегсііо, т і  
гііегівсѳ сЬе іі ге віа тоііо бі таіа ѵо§1іа, регсЬе бі 20/т. са- 
ѵаііі сЬе беѵопо ѵепіг бі РоІІассЪі, поп пе вопо сотрагві рій сЬе 
шіііе. 8па Маевіё воііесііа еі зсгіѵе Іеііеге бі Іпосо, т а  іпѵапо.

1) Именно такъ. Предыдущее пиоьмо, однако, помѣчено: Кеггіѳііпо.



Іп сашро ді іиШ 1і раіаііпі поп ё аіігі сЬе дпеііо ді Родоііа еі 
ді Уііпа, еі йиі сааіеііапі зоіі. А1 ге раге ді еззег ігадііода зпоі 
івіеззі, еі пе Ьа §гапдіззіто доіоге. Іп о$пі сазо ѵиоі іепіаге 
Роіогсо соп ^пеШ росЬі ІІпдагі сЬе Ьа, еі зрега, ее Ьеп §1і Ьпо- 
тіпі 1о аЪЪапдопегаппо, сЬе Біо поп &1і тапсЬегй. 8е Ьаѵеззе 
ѵіііогіа іаіе, сЬе роіевзе Гаг зраііа аі ге <Н 8пеІіа, ^пе1 ге^по зі 
роігіа Гаг саіоіісо тоііо ргезіо, регсЬе 1е ргерагаііопі поп вопо 
таіе, еі зі зрега тоііо пеГ аггіѵо ёеі райге Роззеѵіпо.

9. Мартинелли, 14 іюля, лагерь (л. 213): по вѣстямъ изъ 
Ливоніи, шведы, кромѣ 25 хорошо вооруженпыхъ кораблей, вы
ставили противъ московитовъ 12 тысячъ піхоты и конницы.

10. Мартинелли, 17 іюля, лагерь (л. 215): вернулся Гослиц- 
кій') и сообщаеть, что шведы обязались выставить вспомогатель
ный корпусъ въ 12000 пѣхоты и 3000 конницы. Солдаты сте
каются въ значительномъ числѣ, къ большому удовольствію ко
роля польскаго, сдѣлавшаго имъ смотръ (детальное описаніе во- 
оруженія войска). Русскіе посылаютъ 15000 татаръкъ Полоцку 
и король рѣшается двинуться имъ на встрѣчу, не столько впро- 
чемъ для того, чтобы загородить дорогу непріятелю, сколько съ 
тЬмъ, чтобы ускорить прибытіе остальной шляхты (рег гізѵе^ііаге 
дпезіі зі$погі сЬе шапсапо ад аггіѵаге). Говорить, король оста
вить часть вобскъ подъ Полоцкомъ, а съ остальными пойдетъ къ 
Пскову сразиться съ царемъ, если только тотъ не уклонится отъ 
битвы.

11. Деп. 14 августа, Вильна (л. 251): король со всѣми вой
сками осаждаетъ Полоцкъ; въ крѣпости прекрасный гарнизонъ 
(ѣпопі деГепзогі), она хорошо вооружена (іпГіпШ реггі д’агіі$- 
Ііегіа) и стбитъ будущей побѣды. N01 диі, поп роіепдо ГагаИго, 
аіиіато 8па Маезіё 8егта цпазі соп сопііпие огаііопі.

12. Деп. 16 августа, Вильна (л. 252): Полоцкъ-городъ уже 
сожженъ; есть надежда, то же постигнетъ и самую крѣпость, 
такъ какъ она деревянная. Наѵиіа диезіа ѵШогіа поп ё диЪЪіо,

1) Посланецъ польскаго короля къ шведскому.



сЪе Гге пе Ьаѵгй беііе аііге тоііо та^ іо г і, іі сЬе зрегіато, 
сЬе вегй іп ап^птепіо та^ іоге  <іі позіга запіа Геде саііоііса.

13. Универсалъ Ст . Баторія, 31 августа 1579 г., по поводу 
завоеванія Полоцка (л. 259), извѣстный подъ именемъ Ебісіит 
ге§іат сіе впррІісаІіопіЬиз оЪ саріат Роіосіат; напеч. Неіасуе 
пппсупзгбѵ, 1,317; АппаІезЕссІезіазіісіДІІ, 70 .0  совреыенныхъ 
изданіяхъ си. К. Наившапп, 81ш1іеп гиг безсЬісЫе (Іев Кбпі&з 
ВіерЬап уоп Роіеп. Бограі. 1880, стр. 97; Васильевскій, Поль
ская и Нѣмецкая печать о войнѣ Баторія съ Іоанномъ Грознымъ. 
«Жур. Мин. Нар. Проев.» 1889, январь, по отд. отт. стр. 9; 
Новодворскій, Борьба за Ливонію, 92.

14. Деп. 4 сентября, Вильна (л. 270): Полоцкъ взять въ 
воскресенье, 30 августа; на другой день король торжественно 
въѣхалъ въ крѣпость. Пока известно о захватѣ въ плѣнъ пяти 
воеводъ и восьми бояръ (ооЪііі) съ епископомъ. Это была глав
ная русская крѣпость; безъ сомнѣнія, король найдетъ тамъ бо
гатую добычу. Р. 8. Провіанта въ Полоцкѣ оказалось на цѣлый 
годъ; 50 тяжелыхъ орудій, 300 малыхъ, не считая аркебузовъ1). 
Король немедля отправилъ войска па Соколъ, гдѣ 5000 рус- 
скихъ, и на Туровль, который мѣшаетъ снабжать польское вой
ско провіантомъ.

15. Подканцлеръ литовскійа) къ епископу виленскому8), ла
герь подъ Полоцкомъ, 3 августа (л. 271): о взятіи Полоцка. 
Опт агх Роіосепзіз і§пе биріісііег евзеі а позігіз ІепШа, чиат 
рагіет МовсЬі арреііапі 2ато8рпос*е [віс], ѵібепіев і<1 ге^іае 
таіезіаііз тііііез ив^ие а<1 рагіеіез агсіз зезе агітоѵегипі;,—  по- 
слѣднее и рѣшило судьбу осаждениыхъ.

16. л. 272: Ргітагіі-ѵігі іп агее Роіосепзі саріі4). Раіа-

1) См. Зрівапіе агтаіу Роіоскіе  ̂га кгбіа 8іеіапа. Асіа Ьівіогіса гее девіаз Ро- 
Іопіае іііпвігапііа, іот. XI, р. 176. Срав. также Новодворскій, Борьба за Ливо- 
нію, 105—106.

2) Янъ Боруковскій.
8) В&іеріанъ Протасевнчъ. ,
4) Сравн. ЕШсіат ге^тат бе варрІісаііопіЬив. Кеіасуе тшсуввгбѵ 1,820.
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ііпі 5: 1) ВавШпз Іоаппев Мікпііпвку. І8 рег 30 ЬеМотадав іп 
агсе тапвегаі; 2) Бпх Бетеігшв Міскаеііз 8сгегЪаІ[з]кі ОЪо- 
Ііпзкі. Ів ппит апппт іп агсе тапвегаі; 3) Іоаппев вгедогу. Із 
ЬеЪдотадаз 12 іп агсе іиегаі; 4) Реігиз Іоаппез ЧѴоІіпвкі. (^иі 
аппит; 5) МаіЬіаз Іоаппіз Кгеѵзку.— ЯоЪіІев: 1) ЬисазТегіу 
Шіав; 2) Іоаппев Гебегоѵісг апііспз; 3) ОГаоазіиз еі Кощапиз 
аиіісі; 4) МаІЬіав Тіиісге* аиіісив; 5) Вітеоп Зкоггаіісг апіі- 
сп8; 6) Оге^огіив Аіеху сепіигіо; 7) №со1аиз еі Зіапізіапз аи- 
Іісі.—  Сіргіаппэ ерізсориз.

17. Деп. 6 сентября, Вильна (л. 274—279). Ббльшая часть 
ея напеч. Н. В. Мопитепіа, I, 285. Можно отиѣтить еще строки 
о молебствіяхъ по поводу взятія Полоцка: Новді Ъаѵето сап- 
Шо диі 1а тевза деііа 8®* Тгіпіій, еі іі Те Иеит воіеппетепіе 
соп сопсогзо бі іиМа 1а сііій, еі дгашііввіта ІеіШа ді саіоіісі. 
Бітапі зі сапіегк 1а тезза, еі зі Гагй 1’оШсіо рег 1і тогіі пеііа 
^пегга, сЪе зопо регб шоШ росЫ. Магіеді сЬе зегк 1а паііѵіік 
Йеііа Мадоппа, ві Гагк ипа ргосеввіопе риЫіса рег гепдег дга- 
ііе а Біо сіеііа ѵіМогіа, еі зі сопііпиага пеІГ огайопе, еі Іііапіе 
воіііе, еі таззіше пеІГ огаііопе деііе 40 огѳ, сЬе зііаодпі диіп- 
сіісі (11 ипа ѵоИа, еввепсіові аѵѵетіііо сЬе тепіге ві Іасеѵа диі 
1’огаііопе деііе 40 Ьоге аііі 28, 29 (ГА^озІо, іп диеі іетро
івіевзо 1а іогіегга Ігаііаѵа «Гаггепдегзі, еі зі аггезе (л. 277).

18. Деп. 8 сентября, Вильна (л. 280): посылая экземпляръ 
королевскаго универсала къ сенаторамъ по поводу завоеванія 
Полоцка1), нунцій Калигари просить кардинала Комо дать копію 
съ него а топві^. РодНеНа, ассіб розза іпзегіге диевіо іаМо 
пеііа зиа Ьівіогіа. Іо соп Ъеііа оссазіопе сегсЬегб сЬе сі пе да 
Іигае а Гагіо аііе^гатепіе».

19. Деп. 13 сентября, Вильна (л. 286): шведы сожгли всѣ 
предмѣстъя Нарвы и захватили въ гавани множество товара. По
тери одного изъ Французскихъ купцовъ — только его одного! — 
доходятъ до 50000 Франкоръ; всю же добычу оцѣниваютъ свыше

]) ЕДісішп гезіиш Де виррІісаІіопіЪив оЪ с&рі&т Роіосі&т. См. выше № 13.



200000 дукатовъ. Шведскіе агенты уже предложили рижскииъ 
кулцамъ на продажу этотъ захваченный товаръ.

20. Деп. 19 сентября, Вильна (л. 305). Приводииъ ее пол
ностью. N00 рег ІеМеге, т а  рег сііѵегзі ѵепиіі баІГ еввегсііо ѳі 
ѵегШса 1а ргеаа Ді ЗосЬоІ соп оссівіопе <1і 5 тііа МовсоѵШ, еі 
бісопо сЬе віа віаіа іп диевіо тобо. Ва роісЬе іі ві$. раіаііпо <}і 
Робоііа бі арргевепіо со’1 сатро аІГ аввебіо, 1і Іесе гісегсаге сЬе 
ві ѵоіеввего аггепбеге соп рготеМегІі ді ваіѵагіі іпШ, аіігітепіе 
<И пзаге 1а га^іопе беііа $иегга, еі іа&ііагіі а* реггі. (^пеііі <1і 
бепіго гіспвагопо <іі аггепйегві, еі ві воп йіГеві іп 6п сЬе Ьаппо 
роіпіо. А1Г піііто дпапсіо Ьаппо ѵівіо <1і поп роіег гевівіеге, 
Ьаппо тезво Госо аііа типіііопе, еі аі савіеііо, еі вопо пвсііі 
Гиога іп огйіпапга, еісотЪаііпіо ѵаіоговатепіе віп’ аііа тогіе. 
Наппо ГаШ ^пев^о, регсЬё ЬеЬЪе іі Мовсоѵііа тоііо рег таіе 
сЬе диеііі, сЬе егапо (іепіго йі Роіогсо, поп Ьаѵеввего іШо іі 
те<Зевіто, рег поп Іавсіаг ѵепіге іп тапо сіеі ге 1а ^огіегга, еі 
1е типіііопі іпіе^ге, соте теппего. ХІп Тагіаго ^епего сіеі Мо- 
всоуііа, еіМіо сЬгівііапо весопбо дпеі гііо ВиіЬепо & тап- 
йаіо <3а ргіпсіріо соп 20 т ііа  регвопе рег воссоггег Роіогсо, т а  
поп И Ьавіапёо Гапіто б’авваНаге Геввегсііо йеі ге ві гШгб, еі 
тевве &гап рагіе, еі 1а тідііог рагіе бі дпеііі 20 т ііа  іп 
ЗосЬоІ, сЬе вопо диевіі, сЬе Ьога вопо віаіі атаггаіі, еі Іиі 
(Зісопо сЬе віа ргі^іопе деі Мозсоѵііа рег іагіо тогіге рег еввег 
Гадаіо.

Боро Геври^паііопе <1і ВосЬоІ сіісопо сЬе іі ге сопѵііб Іпііі 
1і та&паіі ипа таМіпа, еі И Гесе §гап сіега, еі ві сопсіпве пеі 
бпе беі сопуііо сЬе іаііі апбагіапо ѵоіепііегі аІГ ітргева <іе1 
савіеііо (И СосЬепаа, іі дпаіе гевіа воіо (Гітрогіапга рег ІіЬе- 
гаге 1а паѵі$аІіопе <1і Б ипа йп’ а Кі#а. Ё савіеііо іогіе, ти - 
гаіо аііа Зовдіа повіга, т а  поп ё (За рагадопаге соп Роіогсо. 
(^ие8Іо ё диеііо, сЬе ві <Іісе абевво. (^иашіо Ьаѵегб Іеііеге рій 
сЬіаге, соте авреМо Ьога рег Ьога, 1е тапсіагб рагітепіе, соте 
Ьо Шіо 1е аііге.

Іп дпевіа еври$паііопе поп ві вопо ігоуаіі ^Шп^агі, еі 1і



иі̂ 1 РоІассЬі Ьаппо шовігаіо вареге еі ѵаіоге віп^оіаге, еі сові 
1а етиіаііопе, сЬе ё 1га Іого поп Ьаѵегй Іаііо бівегѵіііо аі ге.

8е ё ѵега 1а поѵа сЬе 1е паѵі Л  8ѵеііа ЬаЪЪіапо вассЬе&іаІо 
еі агво іі рогіо <1і 1?агѵа, еі сЬе дпеі ге іп регвопа равві а1 Кі- 
ѵаііа соп 12 тііа  сотЬаІІепіі, вісоте айегтапо еввег ѵего ^ие- 
віі тегсапіі бі Ѵііпа, іі Мовсо Ьаѵегё сЬе репзаге, еі гітеііегй 
іп рагіе беііа впа впрегЪіа. 8’іпіепбе сЬе И впоі ророіі іпіева 1а 
ргева (И Роіогсо поп ві Іеи^опо вісигі іп рагіе аісипа, еі віаппо 
дгапбетепіе ітрапгііі.

Ьа ргева бі ВосЬоІ йі іп Ѵепегбі аііі XI бі циезіо, пеі ^иа1 
Іетро рагітепіе, вісоте іпіегѵеппе пеІГ езри^паііопе біРоІогсо, 
^иі ві іасеѵа 1’огаііопе <1е11е диагапіа Ъоге, сова сЬе ебібса тоііо 
іі ге соп Іиііі И саіоіісі. Мапбо 1а гівровіа, сЬе Ьо іаііо аііа 
Іеііега <3е1 ге ворга 1’ебШсаІіопе <іе11а поѵа сЫева, еі соііе^іо 
<1і Роіогсо.

2 1 . Деп. 22 сентября, Вильна (л. 314): при взятіи Сокола 
пало не 5, а 15 тысячъ русскихъ отборнаго войска; Іиііі §1і аіігі 
ргевібу, сЬе вопо пеііе іогіегге сігсопѵісіпе ві Іи&^опо, еі віавпо 
іп ^гапбіввіто Итоге. Результаты кампаніи нынѣшняго года: 
завоеваніе Полоцка, этой неприступной крѣпости(1а іпеври^паЬіІе 
Іогіегга); семь или восемь другихъ областей (Іегге) съ у в о л е н 
ными замками и свободное плаваніе по Двинѣ вплоть до Риги.

2 2 . Деп. 4 октября, Вильна (л. 329), со словъ в. канцлера: 
московскій царь ё Іапіо аѵііііо, сЬе ві ё гііігаіо бі Ріевсоѵіа іп 
Мовсоѵіа, еі Ьа регби 1о Ьиошіпі Іапіо ве&паіаіі, сЬе дпевіі 8І$- 
погі РоІассЬі поп биЪііапо бі роіегіо пеііа рговвіта евіаіе іагіо 
ргі^іопе, еі вро^ііагіо бі циапіі Іевогі, еі зіаіі, сЬе Ьа.

23. Деп. 5 октября, Вильна (л. 350). 8і ё віашраіа 1а Іеі- 
іега, сЬе іі ге всгівзе аііі зепаіогі беі ге^по боро Ьатеге еврпд- 
паіа 1а іогіеига бі Роіогсо. Ьа тапбо бі поѵо а У. 8 . 111“*, ас- 
016 поп варепбо сЬе Іагпѳ аііго, 1а біа а топві^. Ро^ііеііа соп 
Іагіі вареге сЬе боро диевіа не ѵеггё ип’ аііга, сЬе аЬЬгассіагё 
Іиііо іі гевіо беі виссевзо беііа диегга віп’ аі Ьпе беі теве бі 
8е11етЬге.



24. Деп. 8 октября, Вильна (л. 345): Іпіеві сЬе 1а ігаііаііопе 
бі расе 1га іі ге бі Бапіа, еі 8иа Маевій поп ега рег аііто, 
ее поп регсЬё іі ге бі Бапіа ѵоггіа гісирегаге аісппе Іегге, сЬе 
Ьаѵеѵа іп Ьіѵопіа, осспраіеіі баі Мовсоѵііа, еі рего ві ойгівсе бі баг 
а 8па Маевій &гапбі аіиіі рег шаге сопіга іі Мовсоѵііа тебевіто.

25. Деп. 15 октября, Вильна (л. 354). 5-го октября сдалась 
крѣпость Суша (Зизва) съ 3000-мъ населеніемъ, 800 человѣкъ 
гарнизона, 24 пушками и множествомъ снарядовъ. Сдача про
изошла съ согласія царя, изъ-за голода. Приказаніе царя сжечь 
крѣпость и испортить пушки исполнено не было. Говорить, что онъ 
теперь въ Псковѣ и такъ упалъ духомъ, что не знаетъ, что дѣлать.

26. Деп. 30 октября, Варшава (л. 359). Въ числѣ добычи, 
попавшей въ руки поляковъ, большое количество книгъ на ела- 
вянскомъ языкѣ (Нунцій обѣщается прислать ихъ каталогъ). Ма 
1га $Г аіігі пп 8*° Апбгеа Уевсоѵо бі Сезагеа бі Саробосіа ворга 
ГАросаІірві. Самая депеша напеч. Аппаіев Ессіев., III, 661, но 
съ исключеніемъ вышеприведенной Фразы.

27. Деп. 2 ноября, Варшава (л. 366). Слухъ, будто царь 
шлетъ унолномоченныхъ договариваться о мирѣ. Здѣсь наде
ются, что средства для предстоящей кампаніи (сопІгіЬиііопе рег 
1а Іиіпга ^пегга) будутъ даны въ томъ же размѣрѣ, какъ и на 
прошлую кампанію; тогда расчитывали, что они возрастутъ до 
милліона, но едва собрали 400000 талеровъ: Іапіо вопо 1е гоЪ- 
Ъагіе, еі іп^аппі, сЬе ѵі ві Іаппо бепіго.

28. Деп. 15 ноября, Варшава (л. 374). Результаты кампа- 
ніи 1579 года: завоеваніе Полоцкой области, семи крѣпостей, 
безчисленнаго множества военныхъ снарядовъ, 120 пушекъ тя
желой артиллеріи; убито и плѣнено 16 воеводъ, еі бі Іиііі 1і воі- 
баіі ргеіогіапі иссіві воііо 8оско1 баі раіаііпо бі Роіопіа, еі са- 
ѵаііегіа роІассЬа. Не удивительно, что царь шлетъ пословъ, ко
торые, говорить, прибудуть сюда на сеймъ.

29. Деп. 25 ноября1), Варшава (л. 394). Король думаегь

1) Другая депеша отъ 26 ноября (д. 887) напеч. Тейнеръ, Аппаіев Ессіев  ̂
Ш, 861.



укрѣпить Полоцкъ каменной, а не деревянной стѣною, какъ это 
сдѣлалъ недавно (поѵашепіе) царь въ Смоленскѣ.

30. Деп. 26 декабря, Варшава (л. 424): Бісопо, сЬе іі Мо8- 
соѵііа вііа атаіаіо рег іі боіоге, еі равзіопе ргеза беііа регбиіа 
^иегга, еі рег 1а раига (1і дпеііо, сЬе воргавіа, е сЬе зііа, еі тоііо 
сопйіво.

II. Данія.

Шифрованная депеша Калигари 10 Февраля 1579 г. изъ 
Варшавы (л. 44— 52) сообщала о секретномъ проектѣ шведскаго 
посланника при польскомъ дворѣ Андрея Лориха. Проектъ имѣлъ 
въ виду захватъ Копенгагена и вообще завоеваніе Даніи, съ 
привлеченіеиъ къ этому дѣлу Польши, папы и Испаніи. Во главѣ 
всего предпріятія Лорихъ ставилъ себя, въ надеждѣ получить со- 
дѣйствіе кавалеровъ Мальтійскаго ордена. Папу манили возмож
ностью успѣховъ католичества на сѣверѣ Европы; захватъ же 
Копенгагена долженъ быль обезпечить испанскому королю обла- 
даніе Фландріей; король шведскій получалъ датскія владѣнія въ 
Норвегіи, Швеціи и Готіи. Полыпѣ отдавался Данцигъ, причемъ 
оііге бі ^ие8іо Ъаѵепбо 1е$а соп іі ге бі Йиеііа, гісирегагіа 
(Польша) ІиМа 1а Ьіѵопіа іп ип зиЪііо сЬе оссира іі Мовсо, 
іепігіа іп оШсіо іі Мовсо, И Тагіагі, еі 1і ТигсЬі івіевві. Лорихъ 
развцвалъ и самый планъ дѣйствій: между прочимъ — пишетъ 
Калигари— е§1і ѵиоіѳ Ьаѵег ипо сЬе бірепба ба 1ш, сЬе воііо 
соіоге бі сарііапо беі ге бі Виеііа о беі ге бі Роіопіа ЬаЪЪіа 1а 
сагіса бі 3000 Гапіі Ъеп агшаіі соп & та бі апбаг сопіга іі 
Мовсо, еі диевіі о рег шаге рогіагіі б’ішргоѵізо а гиЬаг Сорепа- 
ѵіа, о рег іегга ігазрогіагіі ба Виеііа іп Сорепаѵіа. Планъ свой 
Лорихъ держалъ въ строжайшемъ секрегѣ, не желая выдавать 
его даже Поссевину (сЬе піапо 1о варріа пе апсо іі Роввеѵіпо). 
Проектъ встрѣтилъ одобреніе со стороны Калигари ^певіі вопо 
репвіегі аііі еі ша^папіші, еі весопбо т е  ба поп бівргеггаге). 
Не довольствуясь сообщеніѳмъ своего проекта польскому нунцію, 
Лорихъ поѣхалъ въ Римъ лично хлопотать о его осуществленіи.



Шипо варріа диі (въ Варшавѣ), сЬе е^іі ѵіспѳ а Коша, сооб
щаете Калгари въ депешѣ 11 Февраля (л. 54).

Въ Римѣ однако Лорихъ встрѣтилъ пріемъ довольпо сдер
жанный. Въ успѣхъ его предпріяіія тамъ не вѣрили и ограни
чивались любезностями, совѣтуя обратиться за содѣйствіемъ къ 
Испаніи, иначе говоря, вѣшливо сплавляли его съ рукъ. Сюда 
отиосятся слѣдующихъ два письма кардинала Комо къ Калигари, 
который извлекаемъ изъ N. Роіопіа, № 15.

А Мопз. Саіі^агі іп сііга XI (ГАргіІе [15]79.
. .  Л 1 ві&. Апбгеа ЬогісЬіо ашЪавсіаіогс <1і Вѵеііа ё ѵепиіо. 

Іо ГЬо іпігобоМо а N. В. баі диаіе ё зіаіо тоііо Ьеп ѵізіо, еі 
ЪепсЬе е§1і ЬаЬЬіа репзіегі Іапіо аШ еі біШсШ, сЬе зі сгеба ноп 
(Іоѵег гіизсіге аб аісипо еЯеМо, поп зі Іавсіегё соп іиііо сіё бі 
багіі диеііі аіиіі, сЬе ві роігй, роісЬе поп раге сЬе ѵо^ііа аііго 
сЬе аіиіо <И рагоіе еі Іаѵогі рег гісирегаг диеі сгесШі виоі рег 
іаг роі 1а ^иегга со’1 вио ргоргіо йепаго. Ма ё тоИо ба биЪіІаге 
сЬе поп роігё ^іатаі гісирегаг соза аісипа, о гісирегаіо сЬе 
ІіаЪЪі 8І Ігоѵі роі т а ^ іо г  біГйсиМ іп Гаг 1а ^иегга, бі диеі сЬе 
аррагівсе бі ргевепіе. Іо сГебо сЬе іі ше^Ио вагеЪЬе аМассаг 1а 
ргаіііса соп Вра^па, еі бі сопвепво б’евво ЬогісЬіо іо 1о іагб 1га 
<3иі §іогпі, еі ее рег ^иез1а ѵіа поп Ігоѵато Ьиоп гівсопіго, іо 
(рег бігіо а 1а ІіЪега) сі ѵебо роса врегапга. А Іиі Ьо іаііо еі 
Іагб одиі согіезіа рег атог бі У. 8., еі апсога регсЬё т і  раге 
регзопа тегііеѵоіе. Бісе сЬе рагіігё боро Равдпа. . .  (л. 15).

Въ другомъ письмѣ, оте 28 аорѣля 1579 г., Комо говорите: 
Евво (т. е. Лорихъ) бевібегагеЪЬе б’еззег аіиіаіо рег роіегеі 
ргеѵаіеге іп ІиШ о рагіе бі дпеііа ргоѵівіопе сЬе 1і ё віаіа авве^- 
паіа баі ге бі Виеііа ворга диеііі виоі сгебііі бі Роіопіа, т а  рег 
еввег 4пе8іо педоііо обіово, еі ба поп іпіготеііегві вепга ^гапбе 
еі ^іовіа саива, У. В. сі ргосебегё соп даеі гівреііо еі сопвібега- 
Ііопе сЬе ва еввег песеавагіа (л. 19) ’).

1) См. о Лорихѣ еще въ письмѣ Комо къ Поссевину отъ 1 мая 1679 г.: 11 
ві̂ пог Ашігеа ІюгісЬіо Лаі доаіе Ѵовіга Веѵегепгіа атг& 1а ргевепіе, ѵеппе а 
Вота іп диевіі і̂огпі раяваіі ргіѵаіашепіе... (ТЬеіпег, Ьа 8иМе еі 1е Заіпі- 
8іё8е, III, 261).



III. Антитурецкая лига.

Сюда относятся шифрованныя депеши Калигари отъ 26 Фев

раля, 10 и 24 іюля, 10 августа (а также простая депеша отъ 
того же числа), 8 (двѣ) и 24 сентября, 4 и 5 (?) октября 1579 г., 
а также письмо короля Баторія къ нунцію Калигари.

1.26 Февраля (л. 63). ОгеФ. Баторій не покидаетъ мысли орга
низовать антитуредкую лигу. Бъ случаѣ ея осуществленія онъ, 
повидимому, можетъ вполнѣ разсчитывать на поддержку Венгріи. 
Я завѣрилъ канцлера о полномъ сочувствіи Св. Престола, но вы- 
ставилъ однако на видъ необходимость точнѣе опредѣлить, что 
именно можетъ сдѣлать и предпринять король, тѣмъ болѣе что 
Турція, несомнѣнно, постарается дѣйствовать совмѣстно съ тата
рами и царемъ.

2. 10 іюля (л. 194). Лига выдвинула вопросъ о совмѣстныхъ 
дѣйствіяхъ Польши съ Германіей, и поляки ставили слѣдующія 
четыре условія: 1) перестать дружить съ Москвою; 2) вернуть 
нѣкоторые замки въ Венгріи; 3) дозволить набирать въ Германіи 
людей и оружіе для войны съ Москвою; 4) упорядочить спорную 
границу меягь Силезіей и Польшею.

3. Шифръ 24 іюля (л. 223). Въ свою очередь иимператоръ 
мало довѣряетъ Полыпѣ. Онъ боится, какъ бы Ст. Баторій, по- 
бѣдивъ царя, не воспользовался этимъ для болѣе рѣшитольныхъ 
дѣйствій въ Трансильваніи; опасаться можно тогда и за самую 
Венгрію. Отсюда проистекаетъ дружба императора съ москови
тами и взаимное недовѣріе между Польшею и Германіей.

Данныя для такого недовѣрія оказывались на лицо: изъ Вѣны 
шли слухи, что императоръ втайнѣ поддерживалъ Альберта Лас- 
скаго, который будто бы набиралъ войско съ цѣлью броситься 
на Молдавію; послѣднее неизбѣжно втянуло бы Польшу въ борьбу 
съ турками и отвлекло бы ее отъ войны съ Москвою. Этому 
обстоятельству посвящено особое

4. Письмо Ст. Баторія къ нунцію Калигари, 4 августа изъ 
Дисны (л. 237); иапеч. Аппаі. Ессіез., III, 68.



5. Депеша 10 августа (л. 239). Заявление короля очень 
важно; весьма существенно, чтобы онъ ничего не могъ сказать 
противъ насъ.

6. Шифрованная депеша 10 августа (л. 241). Бели импера
тору действительно, помѣшаетъ, черезъ Ласскаго, воевать съ 
Москвою, то это неизбѣжно сильно ухудшить отношенія Польши 
къ Германіи.

7. 8 сентября (л. 283). Чтобъ имѣть свободный руки про
тивъ турокъ, король не откажется заключить ниръ съ Москвою. 
Но пока необходимо держать все это въ секретѣ; король, канц- 
леръ и я  —  только мы трое должны знать объ этихъ планахъ, 
иначе все станетъ известно туркамъ: противники короля и безъ 
того передаютъ въ Константинополь о всѣхъ его дѣйствіяхъ. 
Лицо, намѣченное вами для посылки въ Московію, не пользуется 
довѣріемъ (поп ё іп ^гаііа) короля, продажно, да и вообще не 
пользуется доброю славою (ѵепаіе, еі поп Ьа Ъиоіі поте).

8. 8 сентября (другая депеша отъ этого числа; л. 290. 
нунцій предложилъ королю пріѣхать къ нему въ Полоцкъ, для 
непосредственныхъ переговоровъ о лигѣ).

9. 24 сентября (л. 320). Есть три способа отвлечь силы 
крымскаго хана, который полезенъ туркамъ тѣмъ, что воюетъ 
съ Персіей: 1) дѣйствовать черезъ ханскаго брата, который въ 
нлѣну у персидскаго шаха и женатъ на дочери послѣдняго;
2) поднять дядю хана, который съ нимъ во враждѣ; 3) действо
вать подкупомъ на подчиненныхъ хану нагайскихъ татаръ, а  
также на православныхъ черкесовъ (сігсаззі сЬгівІіапі беі тііо 
$гесо)— что дастъ внушительную силу въ 150000 человѣкъ 
конницы. Тогда мы обойдемся и безъ царя или же просто силою 
принудимъ его къ миру, окруживъ со всѣхъ сторонъ силами поль
скими, крымскими и казанскими; на Астрахань пойдетъ съ 
50000 человѣкъ (персовъ) вышеупомянутый брать крымскаго 
хана.

10. 4 октября (л. 331). Канцлеръ стоить за лигу, лишь бы 
гарантировать, что союзъ противъ турокъ не нанесетъ ущерба



Поіьшѣ, такъ какъ ей первой придется вынести ударъ врага; 
готовиться же можно подъ видомъ приготовленій къ войнѣ съ 
Москвою. Канцлеръ не высказывается ни за, ни противъ по
сылки мною папскаго бреве московскому царю, оставляя рѣшеніе 
до обсужденія вопроса совмѣстно со мной и съ королемъ. Онъ 
находить, что вреда туркамъ царь нанести не можетъ, такъ какъ 
ихъ границы не соприкасаются между собою.

11. 5 (?) октября (л. 335). [Римская курія продолжала на
стаивать на объявленіи войны туркамъ, и король вступаетъ въ 
подробную бесѣду съ нунціеігь,— въ детальное обсужденіе усло- 
вій, обстановки и возможеыхъ послѣдствій таковой войны].

Нѣкоторымъ дополненіемъ къ денешамъ Калигари, приве- 
деннымъ въ этомъ отдѣлѣ, могуть служить депеши Ор. Мала- 
сппны, нунція при вѣнскомъ дворѣ, а также одно изъ писемъ къ 
этому нунцію отъ кардинала Комо. См. то и другое ниже въ 
нриложеніи VII.

IV. Коллегіи и пропаганда католичества.

Съ руководящими началами, которыхъ держались при откры- 
тіи коллегій, знакомить записка, составленная въ канцеляріи ' 
нупція и посланная въ Римъ (л. 53). Она безъ даты и, вѣроятно, 
была приложена къ депешѣ 10 Февраля: Ё ѵепиіо яиі іІР. рго- 
ѵіпсіаіе бе Оіезпііі, сЬе сегіо ё регвопа шоііо бівсгеіа, еі аМа 
аі пе^оііо. Ё аііо^іаіо аісипі бі соп тесо, еі ІгаМапбо соі ге 1а 
сова беіі’ егі^еге поѵі со11е$і), бі сопві§Ііо бі цпевіо рабге віашо 
іиШ іге віаіі б’ассогбо іп ^ие8^а вепіепііа, сЬе те§1іо ё егі^еге 
^иевіе аѣЬаііе іи ветіпагіа поЪШШів, еі аііогит бериіапбогит 
а вегепіввіто ге^е, рег поп евсіибеге 1і рІеЬеі бі Ъиоп’ іп^е^по, 
регсЪё бі диевіа тапіега ві Іеѵа 1’іпѵібіа, еі 1а вовріііопе б7аѵа- 
гіііа баііа Сотра$піа, 1а поЬіІіё гевіагё рій оЫі&аіа аі ге іасепбо 
іпве^паге а вие врезе а й^ііиоіі Іого, еі И рабгі Оіевиііі ІиМаѵіа 
рі^ііагаппо сига бі диевіі ветіпагц, пе диаіі ві теііегё Іапіо 
питего бі всоіагі, диапіо ровзіпо рогіаг 1е Гасиііё, еі іапіі та- 
евігі, ^иапіі вегаппо бі Ъізодпо рег іі питего бѳ’ віибепіі. Ё1



рег а<1е880 Ъавіегё Гаг іге, о диаііго вешіпагу, еі бае о (те сазе 
бі ргоГевві.

Сюда же можно отнести и слѣдующія строки депепга Кали
гари 21 марта (Варшава): Беііа Ьиопа ѵоіопіё беі ге іп егі^еге 
аісипе аЬЬаІіе іп соііевд бе рабгі ОіевиШ, пе’ диаіі ві ЬаЪЪіапо 
а пиігіге, еі шве^паге 1і %1іио1і бе’ поЪИі, ші рготеШ) 1а те- 
бевіта совіапха, сЬе Ьо ігоѵаіа іп 8иа Маезіё йп’ аб Ьо§§і; еі 
Іапіо рій, сЬе ^ие8іо тобо поп воіо ё апісо рег гібште іі ге^ио 
аііа ргівііпа 8іисегііё, еі геіі^іопе саіоііса, т а  аосога а воИоро- 
пегіо соп іоіаіе оЪебіепІіа аііа Маевіа 8иа, е( вепга врева беііа 
согопа ві оЫі^агё іиііа 1а поЪШё. Ма регсЬё диевіе сове поп ві 
риоппо ігаМаге рег ІеМеге, ѵепиіо сЬе віа іі Р. Роввеѵіпо, Гагето 
пп росо бі соп^ге^аііопе 1га Іиі, еі те , еі іі Р! ргоѵіпсіаіе, сЬе 
авреМо диі соп тесо бітапе; еі врего іп Біо сЬе іігегето 1а сова 
а Ъиоп ве§по (л. 78).

По отчету ректора виленской коллегін (л. 212), приложен
ному къ депешѣ 14 іюля (л. 210), оказывалось, что съ начала 
масляиицы до половины іюля, благодаря усиліямъ іезуитовъ, 82 
«еретика» и 40 «схизматнковъ» (ех гиіЬепівто) приняли католи
чество,—большею частью знать, кь томъ числѣ жена и дочь по- 
койнаго воеводы новогродскаго. Объ аналогичныхъ переходахъ 
въ католичество (съ поименованіемъ самыхъ лицъ), за августъ и 
сентябрь 1579 года, сообщаетъ Бевсгірііо Ьотіпиш доі геѵосаѵе- 
п т і  ргаѵііаіеш Ьегеіісат ариб Ггаігеѳ огбіпів Міпогат Ведиіа- 
гів ОЬвегѵапііае 8. Ргапсівсі іп соепоЪіо Ууіпепві (л. 479).

Пропаганда велась и въ домѣ князей Острожскихъ. Двѣ де
пеши Калигари открываютъ собою длинный рядъ сообщеній, ко
торый найдутъ себѣ мѣсто въ послѣдующихъ томахъ Польской 
пундіатуры. Деп. 27 іюля, Вильна: 11 тебевіто Р. 8саг$а т і  
бісе, сЬе пп регго За тапііепе пеііа Гебе саіоііса 1а то§1іе, еі 
пога беі раіаііпо бі Уііпа; 1а пога ё %1іа беі биса Совіапііпо 
бі Овігоѵіа бі Гебе Еиіепа, еі диевіа рготеііе ѵоіеге $иаба$паге 
іі тагііо, іі дпаіе соп ип аііго впо Ггаіеііо тіпог’ ё іпсЬіпаІо 
тоііо аііа Гебе саіоііса сопіго Горіпіопе беі раіаііпо Іого рабге,



сЬе ё саро <Іі Ьегеіісі іп Ьііиапіа, еі сові ві ѵа аііепбепсіо йі поп 
регбеге оссавіопе піипа рег Гаг Ьепе (л. 229). Деп. 14 декабря, 
Варшава: ІІп й^Но <1е1 биса Совіапііпо раіаііпо бі Кіоѵіа ѵеппе 
Гаііг’ Ыегі а ѵівііагті, еі т і  бівве, сЬе рег ип вегѵііоге вио, сЬе 
ѵепіѵа бі Ггевсо баііе рагіі бі Кіоѵіа ві ега врагва ѵосе, сЬс іі ге 
бі Регвіа Ьаѵеа гоііо бі поѵо іі Тигсо, соп ^гапбе оссівіопе бе 
ТигсЬі, еі бе Тагіагі, еі диевіа ѵосе согге Ьога яиі ипіѵегваі- 
тепіе. (іиевіо ^іоѵапе ві сЬіата іі баса Оіоѵаппі воЫаіо ѣгаѵо, 
еі ебисаіо іп согіе севагеа соп 1і диаМго Ггаіеііі иШті беІГ іт -  
регаіоге, бі Ьеіііввіта сгеапха, евво ё саіоіісо, іі рабге гиіепо, 
еі ѵоіе регееѵегаге <Н евзеге саіоіісо аі бівреііо беі рабге, сЬе 
регсіё И Га тоііі вігаіу; Ьа ѵо$1іа бі ѵепіге іп Ііаііа, ве ѵеггё 1о 
гассотапбегб 61 іюѵо, іі ге 1о ѵебе тоііо бі Ьиопа ѵо§1іа, еі рег 
еввеге бівсгеіо, еі шобевГо, 8иа Маевіё рагіа ѵоіопііегі соп Іиі 
(л. 410).

А вотъ положеніе церкви въ Литвѣ, какъ оно обрисовано въ 
депешѣ Калигари 12 іюня, взъ Вильны (лл. 141 — 142):

Іп ^иезіо &гап бисаіо бі Ьііиапіа Ьо гіігоѵаіо тоИо рій 
Ьегевіе, еі аЬотіпаііопі бі ѵагіе веМе, сЬе іп аііга рагіе, еі 
диевіі Ьегеіісі вопо рій аибасі, сЬе ^ГаНгі. Ьа саива сгебо сЬе 
віа регсЬё диаві ГиМі 4ие8іі поЬіІі, еі роіепіі вопо іпГеМі, е( 
рготоѵопо, соте іпігаѵіепе рег Гогбіпагіо, рій саібатепіе 1е 
Іого ргаѵе оріпіопі, сЬе 1і повігі саіоіісі 1е Іого Ьиопе. Ьа МаевГа 
беі ге, сЬе ві ігоѵа Ьога ітріісаіа іп ^ие8іа §иегга, еі Ьа Ъіво&по 
бі іепег сопіепіі іииі, сатіпа бевіго, еі ива беііа зиа ргибепиа. 
Тиііаѵіа Гіеп Гогіе іі вио Ьиоп ргоровііо бі Гаѵогіге 1а вапіа ге- 
Іідіопе саіоііса, еі Га диапіо рио іп вегѵіііо беііа саива бі Біо. 
Рга 1е аііге сове ата дгапбетепіе ^ие8іі рабгі ОіевиШ, сЬе вопо 
диі ип Гогіе тиго сопіга іиііі $Гітре(і бе&Г Ьегеіісі. Евві вопо 
ба 60, еі іпве^папо еі 1а геіі&іопе ѵега, еі 1е Іеііеге Ьиопе а 
рій бі 600 Гапсіиііі, сові йдііиоіі бі саіоіісі, соте (ГЬегеІісі, еі 
бе Виіепі; сова сЬе т ’Ьа сопвоіаіо ^гапбетепіе.

II ѵевсоѵо беііа сіМё ё ѵессЬіо, еі ітребііо іапіо баІГ іпГег- 
тііё , сЬе віа диаві ветрге а ІеМо; т а  оііге ГЬаѵег Гипбаіо, бо-



ОДо, еі ргошо880 ветрге ^ие8іо соііе^іо бе’ рабгі віезиШ, поп 
8І віапса таі бі Гаге аісипа Ьиопа орега, еі пеііа регвопа шіа Ьа 
баіо 8е§по ^гапбе беііа зиа оввегѵапга, еі оЪЪебіепга ѵегво со- 
іевіа 8. 8ебе, еі 1а 8апШё бі Ыозіго 8іепоге. Іо ГЬо ѵівііаіо ипа 
уоііа 80Іа, т а  рег Гаѵѵепіге вегб рій зревво ба Іиі, еі аМепбо- 
гето а Гаге, ве зі роігё, аісип ргоШо.

Коп Іавсіагё бі біге сЬе Ьо саѵаісаіо ба Ѵагвоѵіа а Уііпа 
рій бі 300 ті&ііа бі раеве, еі рег ІіШо евватіиапбо И рІеЬапі, 
еі регвопе ргіпсіраіі, Ьо (гоѵаіо ІиШ 1 ророіі поп воіо саіоіісі, 
т а  беѵоііззіті, бі сЬе т і  зопо га11е§га1о ^гапбетепіе еі аІГ іп- 
сопіго т і  Ьа сопігівіаіо авваі іі поп ѵебег піипо аііа гевібепга 
беііе рагосЬіаіі, еі 1е сЬіеве, еі 1а сига беІГ апіте таііввіто &о- 
ѵегпаіе. Еі сотіпсіапбо а іпігаге іп Іліиапіа, ві сотіисіа а Іго- 
ѵаг Оіибеі, КиШепі, еі аііге веііе біаЬоІісЬе.

Сігса диеі ѵевсоѵо бедГ Агтепі, Ігоѵо сЬ’ е$1і ё потіпаіо 
ба ророіі, еі сопбгтаіо баі Іог раігіагса. Еі регсЬё рег И іетрі 
равваіі баііі ге тогіі Ьаппо Ьаѵиіо ветрге Іісепга бі-Гаг РоГбсіо 
Іого, іо поп Ьо роіиіо ітребіге 1і Іого ргіѵііеяц, еі 1’апііса соп- 
виеіибіпе. Но Ъеп Гаііо гіГогтаге диевіа поѵа сопсеввіопе соп 
«Іаизиіе іаіі, сЬе поп ргедіибіса піепіе а поі.

Ср. еще письмо П. Скарги (подлинникъ) къ Калигари, 16 де
кабря 1579 г., изъ Вильны (л. 413; борьбасъ протестаитскимъ 
ученіемъ).

Коллегія въ Полоцкѣ.

1. Деп. 27 августа, Вильна: 8е 1а Маевіё беі ге евридпа 1а 
Гогіегга бі Роіогсо, Ьа, ве поп ГаНо ѵоіо, аітапсо рготевво бі 
■ебШсагѵі ппа сЬіева саіоііса еі боіагіа бе виоі Ъепі раігітопіаіі 
ргоргу рег аісипі васегбоіі ровіі іп Іосо вісого баі Мовсоѵііо 
<л. 257).

2. Деп. 13 сентября (послѣ завоеванія Полоцка), Вильна: 
Ргіта іі ге бівве бі Гаге ипа сЬіева бе’ саіоіісі іп Роіогсо; Ьога 
тоіііріісапбо 1а біѵоііопе бісе бі Гаге ипа сЬіева, еі ип соііе^іо 
б і Сгіевиііі, еі Ъіво^пегё сотріасегіо аб о$пі тобо, регсЬё циезіо



вегё ріапіаге іі ргішо зіепбагбо (іеііа сЬіева Котапа іп іегга <іе 
МовсоѵШ. Ма регсЬё дпеаіі росЬі віевиШ поп рпоппо виррііге 
а іиШ і ІосЪі, вегё Ьепе, сЬе 1а 8ап(іІ& <1і N. 8. соттап<1і аі 
Рабге депегаіе Іого, сЬе се пе тапбі та#§іог питего, сѣе віа 
розвіЬіІе, еі (іі 4ие11е ^иаШ, еі паііопі, сЬе ріё ві сопГаппо соп 
РоІассЬі. Іо гевіо віирііо беііа ріеій <1е1 ге, 1а дпаіе т і  ё ветрге 
сгезсіиіа пеііе тапі; еі 1і іеп§о всгіііо сЬе дпевіа ё 1а ѵега тіа 
(1і тоШрІісаге 1е ѵіМогіе (і. 287).

3. Деп. 18 сентября, Вильна: Ьа Маевіё 8аа ё іапіо Нева 
пеі репвіего бі ебШсаг 1а сЬіеза, еі соііе^іо бе ОіевиШ іп Роіохсо, 
сЬе поп сопіепіа бі дпеііо, сЬе Ьа всгіііо а те, Ьа апсо ГаМо 
саібо оШсіо соп диевіі рабгі бі Уііпа. Рег абевво ве ѵоггё 8иа 
Маевіё ві роігаппо тапбаге бие, о диаііго регвопе, еі дшшбо 
гііогпагё іі Р. ргоѵіпсіаіе бі Тгапвііѵапіа ві тапбагё іі со11е§іо 
Гоппаіо, іапіо рій сЬе ё Гогха сЬе 1га іапіо ѵеп^апо ба Вота 
іапіі, еі іаіі ви$$еШ, сЬе гіетріапо іі Іосо, еі сагісо бі диеііі, 
сЬе ві 80по Іеѵаіі, еі Іеѵагаппо баііі соііе^у ѵессЬі рег Гаге 1і 
соііе&у поті. Іп 4певіо Ъіводпа теГіег вреііаі сига, регсЬё зегё 
зетіпагіо рег И МовсоѵШ, еі Ьіѵопі (л. 300).

4. Деп. 8 октября, Внльнй: НаЬЬіато гівоіиіо сЬе поп ві 
риё баг ргіпсіріо аі соііедіо бі Роіогсо, ве ргіта поп гііогпа іі 
Р. ргоѵіпсіаіе. 8па Маевіё уоггіа багіі Ьога тоііе роввеввіопі еі 
^гапбі, еі соп 1і ГгиШ бі евзе Іого Ьаѵевзего сига б’ебібсаге 1а 
сЬіева, еі іі соііе^іо, вепбо 8иа Маевіё оссираіа іп аіігі репзіегі 
рій аШ (л. 346).

5. Деп. 17 ноября, Варшава: Ьа Гогіегга бі Роіогсо ё дгапбе 
бие, о іге ѵоііе* соте Іиііо Савіеііо Воіо^певе, еі ѵі віа беі соп- 
ііпио §гапбів8Іта ^иагбіа, еі регб И биЬі] беі Р. ргоѵіпсіаіе іп- 
Іогпо ^ие8Іо аопо ѵагу, сіо ё соте іп евва роввапо саріге соііе^- 
§іо еі зсоіагі, сЬе сі сарігіапо диаііго со11е@&і соп 8/т. всоіагі, 
еі соте роввіпо іпігаге, еі ивсіге (л. 380). Ср. депешу 25 ноября, 
напей. Тейнеромъ, Аппаі. Ессіѳв., ІП, 661.



V. Поссевинъ,

Депеша Калигари оть 17 апрѣля, изъ Варшавы, сообщала о 
пріѣздѣ въ Польшу Поссевина: Аггіѵё іі Р. Розвеѵіпо соп шіо 
дгапбіззіто ріасеге диі аііі 15 сіі диезіо запо, еі §а§1іагбо, Іап- 
баіо Біо. Мі Ьа баіо 1а Іеііега бі У. 8. 111*“  іп зиа гассошапба- 
гіопе, 1а дпаіе поп ега песевзагіа, зарепбо іо зепя’ аііго диеііо, 
сЬе Ьаѵеѵа ба Гаге соп Іиі, сЬ’ ашо, еі зііто Іапіо, дпапіо те- 
гііа 1а впа ѵігій, еі хеіо ессеііепіе. Іо 1о сопбиггё а Ѵііпа соп 
тесо, регсЬё ё Ъепе сЬе іі ге 1о ѵеба, еі сопозса, еі зо сЬе 8иа 
Маезіё 1о ѵебегй бі Ьиоп* оссЬіо. . .  Р. 8. (собственноручно): Іо 
сгебо, сЬе віа шоНо сопѵепіепіе рег ипіге дпевіе бие таезіё бі 
Роіопіа еі бі 8иеііа іпзіете, сЬе’1 Р. Роззеѵіпо ѵеп^а соп тесо 
а Ѵііпа, еі регсЪё зо апсо, сЬе іі ге бі Роіопіа безібега бі ѵе- 
бегіо, Гагб о§пі орега рег сопбигіо, ассіо апсо розза равзаг’ іі 
таге рій зісигатепіе (л. 107).

Въ Вильну Калигари собирался и раньшех), но поѣхать туда 
совмѣстно съ Поссевиномъ ему не пришлось. Въ депешѣ 22 мая, 
изъ Пултуска, онъ пишетъ: Рег ІеМеге беі Р. ргоѵіпсіаіе бе’ 
віезиііі ба ВгатзЪег&а аі уезсоѵб бі Ріогсо, Ьо ѵізіо сЪе’1 Р. 
Роззеѵіпо аііі XI бі Ма^^іо апбаѵа ба диеі со11е§§іо аііа ѵоііа 
бі Уііпа рег ігоѵаг 1а Маевіё беі ге, репзапбо апсо сЬ’ іо Гпззі 
аггіѵаіо 1&. Ма іо сЬе зіаѵо іп биЪЬіо, зе роіеѵо еззег зребііо а 
іетро, сЬе т і  ігоѵаззі іпзіете соп Іиі а Уііпа, 1і беііі Іеііеге рег 
іі ге, еі §гап сапсеіііего, ассіб роіеззе Гаг вепга те, еі Ьо роі 
апсога боро 1а рагіііа зпа ба т е  бі Уагзаѵіа зсгіШ пеі тебезіто 
Іепоге, еі іп зпа сгебепха а 8па Маезіа еі а зиа та&пШсепга, 
іаІсЬё зрего сЬ’ Ьаѵегё Гаііо рег зе зіеззо Ъепе о§пі соза (л. 135). 
Въ Вильну нундій поналъ только 1-го іюня *); Поссевинъ быль

1) II &гап сапсеіііего т і  всгіѵѳ соп даевіе Іѳібеге, сЬе ё ргерагаіа 1а сава 
рег те  іп Ѵііпа, еі сЬе тіавреШшо соп Девкіегіо (депеша 7 апрѣля, изъ Вар
шавы; л. 101).

2) Помѣхою нундію была иеобходниость отправиться въ Пултускъ, чтобы 
лично уговорить епископа плоцкаго Петра Дунина Вольскаго возможно скорѣе



уже тамъ. Калигари сообщаете, что онъ съ нимъ о многомъ пс- 
реговорилъ: Ъо сотшипісяіо, еі ігаііаіо гаоііе сове. . .  Нога іі 
Р. Роввеѵіпо ё рагіііо соп чиевіа езресІШопе ѵегао ЕІЬіп^а (деп. 
12 іюня, изъ Бильны; л. 141).

VI. Католичество въ Крыму.

На лл. 2, 146, 153, 316, 325, 360, 394. См. ниже прило- 
женіе IV.

№  17.
599 стр. и листовъ. Тургеневъ и Тейнеръ знаютъ этоте 

томъ подъ тѣмъ же номеромъ. Содержаніе: депеши нунція Ка
лигари съ 1-го января по 31 декабря 1580 г., съ многими при- 
ложеніями, въ оригиналахъ. и въ копіяхъ. Весь этоте матеріалъ 
служить непосредственнымъ продолженіемъ т. 16. Часть его на
печатана у Тургенева, Н. Е. Мопишепіа и у Тейнера, Ап- 
паіев Ессіевіавіісі. Тургеневъ (I, ЛДО 201—204, 215, 216) 
бралъ отрывками, изъ депешъ Калигари, данныя о русско-поль
ской войнѣ, не исчерпавъ однако ихъ полностью, и, кромѣ того, 
вапечаталъ двѣ грамоты, коими обмѣнялись Иванъ Грозный и 
Ст. Баторій (царская грамота въ Формѣ латинскаго суммарія, 
королевская — полностью), а также письмо Баторія къ Кали
гари и проѣзжую грамоту для Поссевипа и Ѳомы Шевригина, 
съ ошибочнымъ указаніемъ на т. 80 вмѣсто 17 (ср. Мопитепіа, 
I, 203, 204, 215, 216). Что до Тейнера, то онъ опублико- 
валъ (I, 423; III, 168— 184, 680— 683) три грамоты Ивана 
Грознаго, три депеши Калигари, переписку нунція съ польскими

ѣхать въ Римъ (деп. 15 мая; л. 181). Вольскій былъ назначенъ посложъ къ рим
скому двору на мѣсто Павла Уханьскаго (деп. 10 и 19 Февраля; лл. 40, 55), ко- 
торымъ король былъ недоволѳвъ за медленность, съ какою подвигался къ мѣсту 
своего назначенія: Уханьскій очень долго прожилъ въ Венеціи н Падуѣ н, на- 
конецъ, дождался того, что Ст. Баторій послалъ ему приказаніе совсѣмъ не 
ѣхать и вернуться обратно (деп. 29 января, 8 Февраля; лл. 2а, 84). Уханьскій 
однако успѣлъ торжественно въѣхать въ Римъ, чѣмъ вызвать сильный гнѣвъ 
короля (шифр, депеша 17 іюня; л. 164).



прелатами, письма короля ОгеФана и Я. Замойскаго (преимуще
ственно къ Калигари), Уханьскаго, Скарги и др.,— всего 31 до
кумента. Всѣ эти данныя, въ зависимости отъ системы, принятой 
при составлен» томовъ Нунщатуры, одного, 1580-го, года; слу- 
чайнымъ исключеніемъ является царская грамота 20 августа 
1574 г. къ королю Генриху (Апп. Ессі., I, 423) *). «Русскаго» 
матеріала въ заимствованіяхъ Тейнера еще больше, чѣмъ въ 
данныхъ, взятыхъ ииъ изъ N. Роіопіа 16. Напечатанный имъ 
двѣ грамоты Ивана Грознаго отъ 6 января 1580 г. и вышеупо
мянутая третья къ королю Генриху имѣются и у Тургенева 
(I, 278, 253), но въ польскомъ переводѣ и по списку неРоІопіа 
17, а Альбертранди, причемъ первыя двѣ, по небрежности, по
ставлены въ ряду документовъ 1579 г. Кромѣ Тургенева и Тей
нера, проф. Н. Н. Любовичъ, въ брошюрѣ: «Къ исторіи іезуитовъ 
въ литовско - русскихъ земляхъ въ ХУІ в.», опубликовалъ два 
письма іезуитовъ: Луки Гнѣзненскаго и Бенедикта Гербеста.

«Русскій» матеріалъ т. 16-го можно свести въ слѣдующія 
пять группъ: 1) русско-польская войва; 2) антитурецкая лига;
3) Римъ и Москва; 4) коллегіи и пропаганда католичества; 
5) католичество въ Крыму.

1. Руоско-польская война 1580 г.

Не повторяя данныхъ, имѣющихся у Тургенева и Тейнера, 
выдѣлимъ наиболѣе цѣнное изъ того, что еще не напечатано *).

1. Деп. 2 января (л. 8). Бзята другая русская крѣпость, въ 
18 легахъ отъ Полоцка въ сторону Пскова, іп вііо іогіівзіто рег

1) Впрочемъ есть еще одно исключеніе: письмо Баторія къ Калигари и 
проѣздная грамота Поссевнну съ Шевригиныиъ, то и другое отъ 12 мая 1581 г.: 
имъ мѣсто въ слѣдующемъ томѣ № 18, гдѣ они внроченъ и имѣются въ дру- 
гихъ спискахъ (І̂ . Роіопіа 18, л. 139, 140). Точки, проставленный въ Н. К. Мо- 
пптепіа, I, № 216, находятся и въ рукописи: переписчикъ затруднился именѳмъ 
Шевригива.

2) Всѣ депеши, приведенный въ этомъ отдѣлѣ, посланы были вунціемъ 
изъ Варшавы, чтЬ освобождаетъ отъ необходимости каждый разъ обозначать 
ихъ «Іосо».
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1е раіш іі сЬе 1а сігсопд&по, по названію К іѳ сгіа п і (Нещарда. 

Ср. Карамзинъ, IX , 301). Король говорить, что близость къ По* 

лоцку давно уже требовала ея завоеванія; но осенью это было 

невозможно сдѣлать по условіямъ климатическимъ (т а  1о ргоЬіЫ  

Гаедпа, і ЪовсЫ, е і 1е раіибі, Ьога вепбо вріапаіо о^пі сова рег 

і і  ^Ьіассіо, е і пеѵі). Русскіе думали было сильно укрѣпить Н е- 

щарду, во поздно пришли. Посылаю донесеніе смоленскаго вое

воды къ канцлеру, изъ коего видна вся затруднительность поло- 

ж енія русскихъ на театрѣ войны (см. это донесете отъ 4  ян

варя на л. 1 1 ; оно мопеч. Аппаіез Ессіев ., Ш , 176).

2 . Деп. 16 января (л. 30). Іо та ш іо  а V . 8 . Ш т  ГЬ івіогіа  

<1і  ^ие8 а̂ ^пегга М овсоѵіііса в іатр а іа , е і ее Ъепе ГЬа Ьаѵиіа 

р г іт а  8с г іііа  а реппа, сгебо поп 1е бівріасегё гіѵебегіа б і поѵо, 

та п са  ппа беііе диаііго всгіМиге, сЬе ё ^ие11о тап ііев іо  сопіга  

11 М овсоѵііа, сгрбо поп ГЬаЪЪіапо ѵоіпіо в іатраге, рег поп 

рагеге та іе й іс і, е і поп ѵоіеге біѵиі^аге іп  в іатр а  1е сгпбеНё, е і 

рѳгйбіа паіигаіе б і диеі ргіпсіре.

3 . Письмо М артина Латерны къ Ф р . Суніеру (Р. Егап сі- 

всо Вш ш уегіо, Восіеіаіів Іеви со11е#іогшп іп  гедею Роіопіае ргае- 

ровііо ргоѵ іпсіаіі, У ііпае), «заЪЪаІо апіе Ьаеіаге 1 5 8 0 », изъ 

Гродны (л. 87 ). Помѣта на оборот!: «ассеріае 16 М а гіц  1580». 

О  московскомъ послѣ и другихъ текущ ихъ дѣлахъ.

4 . Деп. 28  марта (л. 101). Б ісопо сЬе іі М озсоѵііа ѵебеп- 

боаі іп  іа п іа  й івб іііа  беііа Гогіппа ві ё ѵоіиіо ітр ісса ге  рег 6І8- 

регаііопе, е і сЬе ё аііепаіо б і т е п іе , е і Ьа сопігагу 1і Ь§1і е і 

рориіо іиМ о. (^иевіо Ьа г і& г ііо  бі Ьаѵеге иб ііо  Гш іѳ п ш п ііо  беі 

ге, сЬе апбё а бепипііагіі 1а $иегга.

5 . Деп. (шифрованная) 7 апрѣля (л. 189).Ь есове сіеііа диегга 

сопіга і і  Мовсо ѵаппо т о ііо  ігеббе, е і рег апсога поп соггопо 

бапагі, пё ві ѵебопо воібаіі.

6 . Деп. 15 апрѣля (л. 197). Е щ е  не успѣлъ вернуться въ 

М оскву первый гонецъ, какъ царь отправить къ королю вто

рого—  вѣрный признакъ плохого положенія московитовъ. С т. 

Баторій рѣшилъ однако продолжать войну, о чеиъ и извѣстилъ



меня [въ депешѣ приложено подлинное, объ этоиъ, письмо ко
роля (л. 106; напеч. Аппаіев Ессіез., ПІ, 179) и копія другого 
его письма къ сенаторамъ польскимъ, о томъ же (л. 104; напеч. 
Аппаіев Ессіев., Ш, 179)].

7. Деп. 12 іюня (л. 271). І/іпіепшпііо аііішо йеі Мовсо- 
ѵііа сапіа 1а тебевіта сапШепа, еі зегѵе рій рег евріогаіоге, 
сЬе рег теввадоего бі расе, соте ѵебгё У. 8. БГ* (ІаІГ аііі^аіо 
Іодііо.

8. Огйо ргоіесііопів аб УГіеІігеѵо Ма&пШсі Б. Сапсеііагу 
Ке^пі Роіопіае (л. 397)—таблица военныхъ силъ, предназначен- 
ныхъ для завоеванія крѣпости Велижа (аб ехрп§паІіопет оррібі 
Ѵіеіів). Переименованы начальники отрядовъ съ показаніеиъ ко
личества солдатъ, бывшихъ подъ ихъ командою; въ томъ числѣ: 
Іапившз бах ОаІгоѵіепвІБ —  ецоііев 200.

9. Деп. 20 августа (л. 443). І/еввегсііо беі ге ё Ъеііо, еі 
Яогібо, еі ее зіагё іп Іейе, іагё дгапбі ргоѵе, та іо биЬііо беііа 
регйбіа бі тоііі, И цпаіі пё рег іпбоівепйа, пё рег ріасеѵоіегга 
поп 8І Іавсіапо тебісаге.

10. Деп. 31 августа (л. 460). II Мовсоѵііа зе$оііа всіос- 
сашепіе бі рге^аге іі ге сЬе авреШ 1і виоі атѣавсіаіогі ѵі ё 
гівровіо рег 1е гіте, соте У. 8. Ш“  ѵебгё баііа соріа беііе 
ІеИеге бі атЬібаі.

11. Грамота Ст. Баторія къ польскимъ сенаторамъ, 6 сен
тября, изъ лагеря подъ Вел. Луками (л. 466)— о взятіи Вел. 
Лукъ. Нач. (по тиіулѣ): «Опт зпрегіогіЬпз ргохітів гѳіриЫісае 
сотііуз ріасиіввеі Ъеііпт сопіга талант Мозсоѵіае бисет зпз- 
серіат сопішаагі піЫІ ргаеіегтізіпшз, цпоб роввеі аб іііпб гесіе 
аЦпе огбіпе абтішвігапбит».

12. «Аѵѵіві рагіісоіагі беііа ргеза бі УіеІсЬіІпсЬі». Письмо 
неизвѣстнаго лица (подпись вырвана) къ медику польской коро
левы, А. Чекки, 7 сентября, изъ лагеря (л. 471). Приводииъ 
его полностью. Моііо Ма&пійсо Ессеііепіе 8і&" шіо 8ш^в*. Ап- 
согсЬе іо віа сегіо соте баііе ІШеге бі 8. М. те^ііо іпіепбегеіе
1е поѵе сЬе в’іо ѵе 1е зсгіѵа 1оп§Ье, попбітапсо во еззег ваіів-

8*



Іаііопе роіег діге: еі іо Ьо Ьаѵиіо аѵіво. А1Н 5 ЗеМетЪге ё віаіо 
ргево іі савіеі ді УіІсЬіІис диаі ега Іогііввіто, еі тоііа ^епіе 
епіго, еі 08Ііпа1І88Іші И воИаіі, а диаіі 1а тав$іог рагіе 8иа М. 
Ьаѵеа ива*о тівегісогдіа пеі савіеі ргезво ІГзаіЬ еЬ Ѵііівсіа, еі 
Гаппо равадо іп РоІовсЬо, еі Ьога ргевевіе ргіта И Ьаѵеа Ыіо 
оЯегіг 1а виа сіетепііа ві ее гепдеѵапо. Ма еззі зопо зШі озіі- 
паіі віпо аііа В ѵоііа сЬе ее 1і ё іпрісіаіо [віс] іГ Іиосо, іі диаі 
ѵедепдо сЬе поп роіеѵапо езііпдиеге аІГЬога 1а поііе зі ѵоіе- 
ѵапо гешіег, та іі Гиосо рі&ііо Іапіа Гогга сЬе 1і йі іогга ивсіге, 
еі сові вепга раііі зопо апдаіі ІиШ а Ш <1і зрада, еі де повігі 
апсо пе вопо тогіі, та росЬі а сотрагаііопе. II савіеі Ьги^іаіо 
іиио, Гагіе і̂іагіа, роіѵеге, еі ІиМо.

8і сгеде сЬе апсіагето апсога рій аѵапіі. Іддіо ѵо̂ И ве̂ иі- 
іаг іі Геіісе зиссеззо а 8иа Маезіё. Ьі атЪавсЫоп (Іеі Мовсо 
вопо дпі діа оііо ^іоті, еі ігаііапо 1а расе, еі Ьаппо ехредііо іш 
соггіеге аі зио Зі̂ поге §іё іге і̂огпі рег Ьаѵег ппоѵе сотіввіопі. 
Шіо Іассіа сЬе ѵепдопо Іаіі сЬе ві сопс1и<1і.

Іл зоМаІі деі Мозсо іп сатра$па вопо зепга сиоге еі Ііті- 
дІ88Іті, дисепіо <1е позігі Гаііго $іогпо пе Іи§6 сіо [дие] тііііа сЬ 
ргевзе аідиапіі еі атаггб, еі 70 де зѵівегі <Іе1 Раіаііпо (1і Уііпа 
пе ?и$5 100 еі ргевзе іі сарогаіе де Іого еі 4 аіігі. Іо поп т і 
діІеМо де сигіовііё, еі поп Ьо пё 1а Ііп&иа Оплата пё 1а РоІасЬа 
сЬе роззі варег тоііе сове, диапіо во ѵі всгіѵо.

Бевідего V. Есси‘ т і Гасіа сопзареѵоіе деііа гао§1іе ді М. 
Оіог і̂о ІІвтап агтагоіо, з’ё гевапаіа, 6 тогіа, еі деі доіГ 
ОвсЬо сЬе Іа, сЬе таі Ьа зсгіМо аііа согіе, пё іо ѵодііо рій зсгі- 
ѵегіі роісЬе іге ѵоііе соп тоііа іпвіапііа ГЬо регвиаво а всгі- 
ѵеге.

Баі сатро аііі 7. 8е11етЬго 1580. Бі V. Есс414 аЯеМіо- 
паіо атісо... [вырвано].

На оборотѣ: Ех"° агііит еі тедісіпае досіогі Ьло Апдгеае 
СѳсЬіо тедісо рЬізісо Зет™* ге&іпае Роіопіае Бво еі атісо вет- 
рег оЬвегт° — Ѵагзоѵіат.

13. Деп. 23 сентября (л. 490). О взятіи Вел. Лукъ. Ьа сіі-



іа ё гевіаіа іиііа агва соп Іа типіііопе, еі аг(е§1іегі&. И савіеііо 
таі ігаМаіо, т а  8І ГогіШсЬегё тоііо те^Ио, сЬе поп ега ргіта. 
Еі 1а сіШ, ві гііагё іп пп зпЪіІо да сЬі ѵогё ЬаЪііагІа, еі поп 
тапсЬегаппо, роісЬё ё іегга іегШіваіта, 1е саве ві іаппо <1і 
1е§по, <1е1 дпаіе аЪопдапо зепга йпе... Баііе атЪавсіагіе дѳі Мо- 
зсоѵііа V. 8. Ш.“  роігё сопзЫегаге, сЬе сегѵеііо <1і ргіпсіре 
Ііепе, еі йаі поп Ьаѵег таі тозігаіо Геввегсііо зпо Гогтаіо [зіс] а 
ѵівіа йеі Роіассо. СЬе содагдіа! РосЬі саѵаііі роіассѣі пеііе всог- 
гегіе Ьаппо йідаіі дгап пптего де Мовсоѵііі, а диаіі ё іоссаіо 
зетрге іі регдеге, еі зопо іп іапіа рапга, сЬе поп заппо іп дпаі 
топдо зі віапо.

14. Деп. 26 сентября (л. 493). Мі сопіегто пеііа орріпіопе 
де^И аіігі, сЬе іі ге соп іиМо Геввегсііо ЬаЬЬіа (1а виегааге диевіо 
аппо іп Мовсоѵіа, доѵе Ьа Ігоѵаіо ^гашіівзіта соріа ёі Іпііе 
1е созе да ѵіѵеге созі рег §1і Ьиотіпі, соте рег §1і саѵаііі; еі 
зіапдо іапіо ѵісіпо іагё рій іасепдѳ іп ип аппо, сЬе' поп Ьаѵгіа

Ы іо зріссапдові о§пі Ьога ді Роіопіа соп Іапіа тасЬіпа іп диаі- 
іго. ОЪзІапо воіатепіе 1і Ігедді, 1і яиаіі зепдо чиазі &а1е11і 
сагпаіі соп диеііі ді Роіопіа росо посегаппо а сЬі ё воіііо веп- 
іігіі созі зрезво.

15. «ДОоѵа диае шіпсіапіигехсавігів ге§цз» (л. 508): письмо 
виленскаго пана ЕвстаФІя Воловича («ЕивіасЬіив Ѵоіоѵіся Б. Ѵіі- 
пепзіз», — такова его подпись) на имя «Ктв Бпе Бпе ОЬвегтвю, 
15 октября, изъ Невеля: Коѵегіі Б. У. Кш* агсет Іегіеггізсе 
дедШопе саріат езве аѣздие иііо деігітепіо ХУ ОсіоЬгіз рег 
Іліпапіае ехегсііиит ргаеіесіит. N03 іп тахіто &і§оге Ъеііо й- 
пет ітропітпз. ИогіЬив тепвіз БесетЬгів аЬипдати8. Ма^ош
В. Сапсеііагіив агсет 2аѵо1ок оррп^паі, врез сііо саріишіае 
та&па еві. Царь предлагаетъ мириться, уступая Кокенгаузенъ, 
Аввегаі, Ьеппагі, СгіЪогк; русскіе послы, въ личныхъ перегово- 
рахъ, прибавили еще три крѣпости: Ьапдапшп, Вегвопаш и Еів- 
ІепЪег&ит, но они совершенно разрушены и никуда не годны. О 
Езершцѣ ни слова, такъ какъ въ моиентъ отправлевія пословъ 
къ королю въ Москвѣ еще не знали о ея паденіи.

А



16. Деп. 19 октября (л. 513). Пришло извѣстіе о завоеваніи 
Невеля; побито много русскигь. Королева распорядилась отслу
жить молебенъ. Дѣла на войнѣ идуть прекрасно, не хватаетъ 
только денегъ, а эти поляки не особенно-то торопятся снабдить 
ими короля.

17. Деп. 4 ноября {л. 531). И ге ргеве Гаппо раззаіо зейе 
Гогіегге беі Мовсоѵііа, чпевіо аппо аііте іапіе, т а  рій пеі соге 
бі Мозсоѵіа. АІІа ѵепиіа бі 8иа Маевіё Гаго 1а беЪііа &гаіи1а- 
ііопе іп поте бі 8иа Веаіііибіпе.

18. Деп. 10 ноября (л. 535). 11 ге аггіуб аііі 3 бі диевіо 
іп Уііпа, еі Г еааегсііо ѵіепе арргевво іпГезОДо баі таіе беі са- 
зйгопе. Наппо рі&ііаіа ип’ аііга Гогіегха беі Мозсоѵііа, сЬіатаіа 
2аѵ1осе, ровіа іп техо 1’асдие, т а  поп зепга зап&пе. Мі зсгі- 
уопо, сЬе іі таіе беі сазігопе Гп іапіо ІеггіЪіІе іп Уііпа, сЬе пе 
тогіуапо 30, 40, еі; рій іі ^іогпо, еі бі циі пасцпе 1а Гата, сЬе 
И Гиззе 1а резіе. II ге 1’Ьа Ьаѵиіо апсога Іиі, віапбо іп Роіогсо, 
бі гііогпо бі Мозсоѵіа, еі 8иа Маезій зі ІгаМегга Йп’ воііо 1е Гезіе 
1га Ѵііпа, еі Огобпа, роі ѵеггё а Гаге 1е Гезіе а Ѵагвоѵіа.

19. Деп. 27 ноября (л. 551). Посолъ крымскаго хана пред
ставлялся королю въ Вильнѣ. Хань предлагаетъ вѣчный миръ и 
помощь всѣми своими силами противъ Москвы. Прибыль Лорихъ, 
камергеръ шведской королевы, и сообщаетъ,чтошведскій король 
послалъ 20000 пѣхоты въ Ливонію противъ царя и большое ко
личество судовъ.

20. Деп. 1 декабря (л. 558). Торжественное посольство отъ 
царя, въ составѣ трехъ лицъ, постоянно слѣдуетъ за королемъ 
на разстоянін 10— 12 легъ; послы явятся на сейнъ и заявить 
свои предложенія. Это крупный дипломатическій успѣхъ (дгалбе 
Ьопоге) короля: теперь положенъ конецъ дикимъ претензіямъ 
(бі диевіа ЬагЬагіе) москвитянъ, требовавшихъ всегда, чтобы 
не они, а король посылалъ къ нимъ своихъуполноиоченныхъ для 
переговоровъ.

21. Вгеуіз паггаііо гегпт а Ке^іа Маіевіаіе сопіга МозсЬпт 
Іпііо, Аи^пзіо еі ЗеріетЬгі тепзіЬав Ьеііо дезіагит аппо 1580



(стр. 586— 595). Нач.: «Вех ргоспгаіо соттеайі іогтепіедпе 
ас отпі ^гаѵіоге іпвігшпеніо ЪеШ п&ѵіЪпв ргаетІ880 еіиі поп- 
бит ех гето1іогіЬи8 гедпі огіз соріае сопѵепівѳепі...». Напеч.: 
Ееіасуе пипсуиагбѵ I, 331, подъ имеиемъ «Соттепіагіив ге- 
гпт а ЗіерЬапо ге^е Роіопіае іп весппба ехребіііопе абѵегвпв 
М. Мозсогпт бисет ^езіагит. Аппо 1580», но въ нѣсколько из- 
мѣненной редакціи; конца въ печатномъ текстѣ (и притомъ до
вольно значительна™ по размѣрамъ) не хватаетъ.

2. Антитурецкая лига.

1. Деп. (шифрованная) 1 января, Варшава (л. 6). Король 
встрѣчаеть не мало затрудневій въ осуществлена лиги: Персія 
устала, діда во Фландріи осложняются.

2. Деп. (шифрованная) 9 Февраля, Варшава (л. 64). Король 
говорить мнѣ, что заключить ииръ съ Москвою и потомъ они 
вмѣстѣ пойдутъ на Крнмъ, спустятся туда по Днѣпру, гаранти
рованные тѣмъ, что днѣпровскіе пороги не дозволять непріятелю 
подняться на турецкихъ судахъ вверхъ по теченію, и завоюютъ 
весь нолуостровъ, безъ помѣхи со стороны турокъ, у которыхъ 
на плечахъ другія заботы (аііге ^пегге). Я поддерживаю короля 
въ этихъ мысляхъ, выставляя ва видъ, что въ такомъ случаѣ 
легче примкнуть къ лигѣ и другіе государи. Если не трудно 
было, какъ это признаете и самъ король, нанести Турціи ударъ 
при Лепанто, то тѣмъ легче сдѣлать это теперь, когда преемни- 
комъ Солимана молодой и совершенно неспособный къ управле
ние государь (роісЬё іі Тигсо ё діоѵіпе, диазі аіпрібо, еі сазса 
бі шаісабпсо рег сегіа сотровШопѳ сЬ’ пва бі тап&іагѳ, сЬе 1о 
гібигга ргевіо 6 а 1а тогіе, 6 а 1а Іоіаіе віпрібііё вепга Іавваг 
піип б^ііо), паши турецкіе дѣйствуютъ несогласно, а пораженія, 
нанесенныя персами, чувствительно отозвались на военной силѣ 
Турецкой имперіи. Король полагаете, что если осадить Констан
тинополь, онъ не продержится долѣе 15 дней. Спустившись но 
Дунаю, достаточно завоевать Грань, Штуль-Вейссенбургъ и Буду



(8ігі$опіа, АІЬа Ве^аіе еі Виба), чтобы отнять у турокъ всю 
Венгрію; области же, лежащія по нижнему теченію Дуная, очень 
плодородны и легко прокормять войска. Вообще король очень 
охотно говорить о лигѣ, и я его усиленно поддерживаю въ этихъ 
мысляхъ.

3. Рмгь и Москва.

1. Деп. (шифрованная) 6 января (л. 6— 7). Въ разговорѣсъ 
королемъ, гісогбапбо іо іі Ьгеѵе сЬе Ьаѵеѵо рег іі Мовсоѵйа, 
8иа Маевій ші біебе рійогессЬіа, еі та^ іоге  врегапха беі зоіііо, 
т а  рег поп бізіигЪаг соттобо аісипо бі 8 на Маезіа, еі рег поп баг 
таіегіа а 1і таіі&пі бі саіитпіаге, сопіогте а диеііо сЬе іо гі- 
согбаі, ріасдпе а 8иа Маезіё сЬ’ іо бШегіззі зіп’ аі йпе бе со- 
тііу , роі т і  багіа Іісепга еі іасиіій бі Ігаііаге соте ба т е  
соп Всегетеі сарііапо ргіпсіраіе беі Мовсо, сЪе ё диі сарііѵо, 
еі созі іагб, еі зе іо роігб іпбшге іі Мовсо а зсгіѵеге о тапбаге 
атЬавсіаІоге а Ио8іго 8і§поге рег рге^агіо сЬе зЧпІегропевзѳ 
іп дпевіа расШсаііопе, 1о !аг6 рег тавдіог бі&пііё бі 8иа 8ап- 
ІІ&, доапбо поп Ігоѵаззі іі Іеггепо тоііе, т і  ѵаіего беі Ьгеѵе ее 
роігб, еі аѵѵІ8его.

2. Деп. 16 января (л. 32). ОМеппі Ьіегі ба 8оа Маезіё сЬе 
Зсегетеі сарііѵо ргіпсіраіе бе М озсоуШ , т і  йі88е тапбаіо а 
саза а рагіаге соп те , рагіего, еі аѵѵівегб.

3. Деп. 31 января (л. 53). Іо поп Ьо роіиіо рагіаге а 8сеге- 
т е і ргіпсіраіе беііі сарііѵі Мовсоѵііі ауапіі сЬе зіа рагіііо бі 
диа, т а  §1і Ьаппо рагіаіо аісипі, сЬе т і  бісопо, сЬе ё озііпаіів- 
зіто пеііа Іого зеМа, еі ̂ соггоМа геіідіопе. (Зиі поп ріасе сЬе іо 
іассіа рег абеззо аііго тоііѵо соп Іого рег сопіо бі расе, сЬе зі 
і*агё соп 1’агте іп тапо.

4. Деп. (шифров.) 18 Февраля (л. 70). І/атісіІіа позіга еі 
ргаШса со’1 Мозсо ё зозреііа а 8иа Маезіё, еі аі сапсеШего, 
регё поп ѵебо ѵіа бі іаг аісипо й*иШ, риг віагб зи 1а ѵеіеііа 
[ѵебеИа?], еі соп 1а §гаііа бі Эіо зрего поп бі еззеге евііпіо, т а  
зі Ъепе бі еззег ворііо.



5. Деп. 16 апрѣля (л. 202). Зсгізві а У. 8. ІІГ“  сЬе поп т і  
ега віа(о сопсезво бі рагіаге соп циеі Мозсоѵііа ргідіопе, рег 1а 
геіовіа, сЬе Ьаппо созіого беііа позіга атісШа соп ^ие1 ргіп- 
сіре, іо 8(о Ъепе аѵѵеПііо рег (п((о дпеііо сЬе розва виссебеге.

6. Деп. (шифров.) 2 мая (л. 215). Не находя себѣ должной 
поддержки въ магнатахъ, король, чего добраго, вынужденъ бу- 
дегь къ безславному миру съ Москвою, еі роісЬё (апіе ѵоііе Ьа 
гісиваіо (король) сЬе Иозіго 8і&поге в’іп(егроп^а е( іо тапбі іі 
Ьгеѵе бі 8па З&пШё аі Мовсо, о^пі таіе сЬе &1і ѵеп^а вагё рег 
іі та і сопзідііо беі сапсеШего.

7. Деп. 13 мая (л. 239). Но всгіі(о аі ге1), е( тапбаіовіі 
апсо а біге а Ьосса рег регзопа йбаіа, сЬе еввепбо ав(ге((а 8па 
Маевіё рег 1е сове сЬе раввапо, бі Іаге расе соі Мозсоѵйа, зі гі- 
согбі беііа сотІ88Іопе е( Ъгеѵе, сЬе іоЬоба8паВеа(і(ибіпе баііа 
цпаіе Впа Маев(ё раб врегаге о&пі Ьопоге, е( іаѵоге, е( (га((аге 
о^пі сова соп та^діог бі^пііа ваа, е( ворга(и((о сЬе ѵо^ііа ріа- 
саге Гіга бі Біо беііе дгапбі оЯеве, сЬе И вопо зіа(е (аііе ба 
поі ба сегіо (етро іп 4йа, е( сЬе іп Іиі зоіо те((а (а((о іі 8ао 
репзіего, е( зрегапга бі аіиіо.

8. Деп. 26 августа (л. 456). Зсгіззі иШтатепіе аі Р. Роз- 
зеѵіоо, сЬе ѵебезве зе рег ѵіа бі 8ае(іа зі роіевзе Ьаѵеге раззо 
аі Мозсоѵііа, о рег іі рог(о бі Кагѵа, о рег аііга ѵіа, е( врего ві 
Ьаѵегё. Иозіго 8і$поге роігё апбаг репзапбо ее ѵоггё баге диезіа 
ргіта сагіса аі тебевто Р. Роввеѵіпо, іі диаіе сгебо поп гіси- 
загё, е( созі аі бізреКо бі таге, е( бі ѵепіо а((ассагето ргаМіса 
соп диеі ргіпсіре, іі дааіе (огве ап ^іогпо ві ро(геЬЪе сопѵег- 
(іге, е( гісопозсеге соіезіа 8ап(а 8ебе рег табге. Іо еззогіагб 
іі рабге, сЬе біа ипа зсогза Ііпо а Вота, роіепботі сіб еззеге 
евребіеп(е рег тоКе га^іопі, е( рагіісоіагтепіе рег та§$іоге 
сопвоіаііопе бі 8па Веа(і(ибіпе, е( рег баге іі ті^ііог огбіпе а 
(иііо цаеііо, сЬе сі гезіа ба Іаге, сЬе ё педоііо зепга йпе.

9. Деп. 28 августа (л. 457). Возвращаясь къ вышезатрону-

1) Письмо в мая. См. его въ N. Роіопіа 17, а. 222.



той теиѣ, Калгари пишеть: 8е Ьаѵегето іі  равво (Іаі ге бі 
Зиеііа, іо тапбагд іі Ьгеѵе соп ппа т іа  Іеііега, еі оп Ьиото 
евргезво аі Мовсоѵііа, еі іепіагето іі диабо, ее регб Ггаіапіо поп 
виссебегй аііга га&іопе іп сопігагіо.

10. Деп. 17 сентября (л. 479). Соі Р. Роввеѵіпо Ьо ігаііаіо 
беі тобо бі тапбаге ІеИеге аі ^гап биса бі Мовсоѵіа, еі т і  
раге, сЬе е&іі роігй ргорогге а У. 8. IIIм  тіе поп бШісіІі; іо ші 
гітѳМо аііа впа геіаііопе.

4. Коллвгіи и пропаганда католичества.

1. Деп. 28 марта, Варшава (л. 102): о сыновьяхъ князя 
Слуцкаго.

2. Деп. 9 августа, Варшава (л. 409). Ы  Ггаіі Вегпагбіпі бі 
Уііпа сЬе ЬеЬЬего ба т е  Гаспіій бі аЪзоІѵеге діі Ьегеіісі, еі гі- 
сопсШагІі аііа сЫева вапіа саіоііса ші Ьаппо тапбаіо поіа бі 
цпеПі, сЬе Ьаппо гісопсіііаіі боро 1а т іа  рагіііа бі Уііпа *), рег 
1а та^^іоге рагіе Кпіепі, еі апсо Ьегеіісі, еі вопо аі пптего бі 
55. Іо тапбо 1е тебевіте Іізіе Іого рег 1а сопвоіаііопе бі Ковіго 
8ідпоге. Іо Ьо гізровіо аііі Ггаіі, еі ГаМоІі Ъиопо апіто аб аііеп- 
беге а диевіа гісоііа бі апіте. Ьа раіаііпа бі Робоііа, вогеііа 
беі тобегпо ѵевсото бі Ѵііпа, сЬе §і& ега Гаііа поп ршге Ьеге- 
Ііса, т а  §іпбеа, ѵіпіа баііа аввібиа бШ§епга беі раіаііпо вио 
тагііо, еі баііа авзізіепга сопііппа бе’ рабгі Оіезшіі, Ьа аЪіигаІо 
йпаЬпепіе ГЬегевіа, еі гііогпаіа аііа вапіа Гебе саііоііса еі іі 
^іогпо бі 8. Ріеіго ві сопГеззо, еі сопшпісо рпЫісатепІе.

Въ сборникѣ имѣются три списка лцъ, обращенныхъ въ ка
толичество; изъ нихъ первыхъ два, по времени, близко совпадаютъ 
съ депешею Калигари, послѣдній — болѣе поздній.

а) СаіЬа1о$из еогиш диі аЫигагипІ; іп тапіЪиз Ггаігів Реіі- 
сів сопГеззагу іп топавіегіо Вегпагбіпогит Ѵііпае, иначе: Бев- 
сгірйо сопѵегзогпт аЪ Ьаегеві, еі а всЬізтаіе піІЬепісо (л. 414— 
429), за время съ 12 августа 1579 по 16 іюля 1580 г.

1) Посдѣ 16 октября 1679 г.



b) АЪшгайопев Ьаегейсогпт гесеріае а ігаігіЪиз Вегпапіітв 
Ѵііпае еіСоѵпае іп ЬНпапіа (л. 563—565): списокъ 24 лицъ, 
обращенныхъ трудами Фрапцисканскаго монаха Кипріана въ 
Вильвѣ, съ 13 дев. 1579 по 24 іюля 1580 г., и о. Людовика въ 
Ковнѣ, съ 4 марта 1580 г. по 2-й день Пасхи.

c) Иотша еогпт циі аЪіигаІа Ьаегеві, ѵеі всЬівтаіе а діе 
8 Аи$п8іі 1580 пвцпе ад діет 24 Мау 1581 іп тапіЬпз Ігаі- 
гів Реіісів Ро8ШШІеп8І8 сопГеввопв іп топазіегіо Ѵііпепві Вег- 
пагдіпогпт ад апсіогііаіет ессіевіае саФоІісае веве геѵосапші 
(л. 600; 10 ненум. листовъ).

3. Деп. 1 декабря, Варшава (л. 557, 558). П Р. Зсаг§а ші 
всгіѵе сЬе цпевГ алло 40 Ьегеіісі Ьаппо аЪЬіпгаіо іп шало Іого 
іп Уііпа, еі 24 Виіепі, еі шоШ ѵасііапіі вопо вШі сопйппаіі. . .  
И Р. Вепедеііо НегЬевіо т і  всгіѵе1) ді тоііе Ьиопе ореге іаііе 
да Іпі пеііе 8пе евспгвіопі рег Виввіа, еі рег 1і раеві водаеШ аі 
раіаііпо ді Родоііа, 1а то^ііе деі циаіе айГегта еввеге Іаііа іапіо 
саШІіса еі ріа, сЬе 1а а &ага соі шагііо пеііе Ъпопе ореге еі 
#іё Ьаппо евриг&аіа іиііа. 1а Іого согіе д’ЬегеІісі, ессеШ ипа 
ѵессЬіа оѳііпаіа, сЬе аііа йпе ві §иада&пагё апсог Іеі, т і  дітап- 
да тоііе діврепве, сопве^іі, еі аіиіі. Іо ргоѵедо а іиііо, ессеііо 
а ипа діврепваііопѳ таігітопіаіе, деііа циаіе вегё циі іпсіиво іі 
тетогіаіе, вирріісо 1а Вапіііё ді N. 8. ді тапдаге сЬе віа езредііа.

Ср. еще ^ о ѵ і аѵѵегіітепіі деі таіетаіісо ЬаІЬовіпіо іп- 
Фгпо аі саіепдагіо (л. 578—585).

Полоцкая коллегія.

1. Деп. 18 Февраля, Варшава (л. 67). Беі соііе^іо діРоіоясо, 
іі ге віа пеі тедевіто ргороаііо ді ргіта, сЬе ві Іассіа, еі іо 
вріп§о іі Р. ргоѵіпсіаіе, сЬе ассеШ, т а  даі Р. &епега1е поп сі ё 
рагоіа піипа.

1) Сравн., невидимому, болѣе раннее письмо Б. Гербеста къ Калигари, но 
на ту же тему, отъ 12 сентября 1679 г. (л. 476), напечатанное у Любовича, 
Къ неторін іеауитовъ, стр. 22.



2. Дѳп. 23 мая, Варшава (л. 247). Мі зсгівве <1і Ѵііпа іі 
Р. ргоѵіпсіаіе йе ОіеэиШ, сЬеІ ге ві шовіга тоііо саійо пеііа 
евзесиііопе йеі соііе^іо йі Роіогсо, еі Ьаппо огйіпаіо, сЬе ѵа- 
йапо Іге йеііа Сотра^піа: йиі васегйоіі, еі ппо Іаісо, соп И ге- 
ѵівогі йеі ге рег йаге ргіпсіріо.

3. Деп. 2 іюня, Варшава (л. 255). АПа егеМіопе йеі соііе- 
&іо йі Роіогсо ві ё йаіо Ъшш ргіпсіріо, роі сЬе йеѵопо 
еввегѳ рагіііі И іге Оіеапііі йевііпаіі а дпеііа ѵоііа соп 1і геѵі- 
вогі йеі ге, соте зсгівзі аііі 23 йеі равваіо еввеге віаіо огйіпаіо 
йі Гаге.

4. Деп. 28 ію ія , Варшава (л. 389). Воевода Полоцкій аре- 
стованъ за соучастіе въ заговорѣ Осцика, что очень пріятео, 
такъ какъ, вепйо Ьегеіісо, рег йіѵегііге іі соііе^іо йі Оіевшіі йа 
Гагві іп дпеііа Гогіегга, Ьаѵеа ргеѵепаіо іі ге іп сЬіатагѵі 
тіпі8Ігі Ьегеіісі.

5. Сгеог&іпв РаЪіиз 8. В. Маіевіаіів шаіог васеііапив (къ нун- 
дію Калигари, 28 іюля, йаіів іп Сашега; л. 396). Бе со11е§іо 
уего Роіосепві ій всгіЬеге К. Б. У"* роввшп, диой іаш ЬаЬеІиг 
дпойаттойо рго Іипйаіо. Кат ех Уііпа іп аЬвсева Маіевѣаіів 8иае 
ВедіаеВ. В. Раігет Зсаг^ат сот йиоЪив а1і)8 ГгаігіЬив виів асіи 
засегдоШтв Роііосіат тізегаГ, иі аіідиа Гипйатепіа іЪійет іасе- 
гепі, йапз Шів іп ргітів 10 Пог. рго соетепйів Йотевіісіз геѣив.

* Бисепіоз ѵего рго ѵіеіи еогитйет еі Гасиііаіет еііі^епйі ппат 
ессіезіат гиіЬепат диа гесопсіііаіа розвіпі йіѵіпа оШсіа, еі соп- 
(іопез сеІІеЬгаге, 4аой еііат сит та&па Іютіпит ріогит Гге- 
диепііа еі аийіепііа іпсерегипі Гасеге. В. В. Раіег Всагдо Ьезіегпо 
йіе ѵепіепз ех Роіоско оссигеге тоііиіі М.Виае Ке&іае, сппгдиа 
отпет песеззііийіпет іПіиз соііе^у ехрозиіззеі е* отпіа рго 
ѵоіо зпо сопсіизіззеі, ііа диой сит Іііегіз іп ео пе&оГіо песезза- 
гуз еі сот Ігесепііз бог. рго ГаЪгісапйа саіЬоІіса ессіевіа Іаеіиз 
гесевзіі. МоѵеЬапі ізіі Ьаегеіісі іп сопзі§і1апйі8 Шегіз іп ео пе- 
доііо песезагуз поп рагѵат йійісиііаіет, уиат Маіевіаз 8иа, ріе- 
Ше, аиіЬогііаіедие зиа ге§іа зирегаѵіі.

6. Деп. 17 сентября, Варшава (л. 479). Мапйо 1а ІеНега



беі Р. Зсагва1) ворга 1а ЪаІіа$1іа, сЬе ЬеЬЪе іі ге, еі евво сои 
§1і Ьегеіісі рег 1а Іопбаііопе беі соііѳ^іо бі Роіогсо. Рогіа 1а 
врева, Іе^&егіа іпйа, еі аііепіатепіе.

5. Католичество въ Крыиу.

На лл. 31, 91, 379, 439. См. виже приложеніе IV.
Въ т. 17 можно отмѣтить еще нѣсколько данныхъ, но зна- 

ченія второстепеннаго: таковы свѣдѣнія объ убійствѣ, по иниціа- 
тивѣ каштѳляна трокскаго (т. е. КрнштоФа Радзивилла) нѣкоего 
Владиміра (Ѵоібішігіо поЬіІе товсоѵііа), бѣжавшаго изъ Россіи и 
пользовавшагося большииъ довѣріемъ короля Баторія (л. 213, 
227, 247); вообще о Радзивиллахъ (л. 22, 61, 65, 226, 239, 
243, 247, 373); о заговорѣ Осдика (л. 278, 341, 347, 361, 
371, 389, 400, 402); отзывъ о царевичѣ Ѳеодорѣ (л. 54).

№  17 А.
269 лист. На корешкѣ переплета: «Р. Роввеѵіпо. Ьііегае 

1581— 1586. Роіопіа». Вотъ къ этому тому уже нельзя прило
жить мѣрки, допущенной въ примѣневіи къ тт. 15 А, 15 В и 
15 С: «болоньеттьевскихъ» бумагь тутъ нѣгь — одни лишь «пос- 
севиновскія». Это особенно чувствуется по присутствию черно- 
выхъ писеиъ Поссевина и но подлиннымъ ивструкціямъ, за соб
ственноручною подписью кардинала Комо, даннымъ Поссевину 
при отправленіи его въ Москву. Собственно переписки въ т. 17А, 
по сравненію съ предыдущими, значительно меньше: преобла
дают разнаго рода меморіалы, записки, инструкціи, просьбы; 
если же и есть «письма», то они большею частью публичнаго ха
рактера: сплошь и рядомъ грамоты царственныхъ особъ. Неко
торые документы выходить за предѣлы 1581— 1586 гг.: встре
чаются за ™ды 1578, 1579. Большинство бумагь копіи или 
черновыя. По содержанію, преобладаютъ тѣ, что относятся къ

1) Писька этого въ приложеніяхъ не сохранилось. Икѣется другое отъ 
20 іюня 1580 г. (л. 836). См. Тейнеръ, Анпаіев Бссіее., Ш, 184.



деятельности Поссевина въ Московіи, Трансильваніи икъ сноше- 
ніямъ его съ герцогомъ баварскимъ.

Новато иатеріала въ этоиъ томѣ не иного; то, что уже на* 
печатано, сводится въ двѣ группы.

А. Пять инструкцій Поссевину, при отправленіи его въ Мо
скву, датированныхъ 27 марта 1581 г.: 1) ІпвігоШопе аі В. 
Рте Роввеѵіпо рег Мовсоѵіа (л. 22); 2) . .  .рег 1а согіе Сезагеа 
(л. 28); 3) . ..рег Огаіг (л. 29); 4) ...р ег  Ѵепеііа (л. 30); 
5) ...р ег  Роіопіа (л. 31),— каждая инструкція за собственно
ручною подписью кардинала-секретаря: «II Сагд1* ді Сото», въ 
Фориѣ саиостоятельнаго письма (послѣднее явствуегь изъ того, 
что на каждой сохранилась печать или слѣды ея). Текстъ 
этихъ инструкцій, напечатанный, по списку (ватиканскому же) 
РоІШсогиш № 129, у Тургенева, I, 212, отличается отъ настоя- 
щаго тѣмъ, что въ немъ пять инструкцій сведены въ одну и при- 
томъ въ такомъ порядкѣ: Венеція, эрцгерцогъ Карлъ (Грацъ), 
цесарьг Польша, Московія. Другое отличіе: въ N. Роіопіа 17 А 
вѣтъ тѣхъ одиннадцати строчекъ, своего рода вступленія, кото- 
рымъ начинается инструкція напечатанная; кромѣ того, конецъ 
ипструкціи рег Ѵепеііа читается нѣсколько иначе: «еі пе дагй
апсо сопіо іп Мозсоѵіа соп ^пе11а аѵтегіепга, еі сігсозреШопе сЬе 
сопѵепігй»; а въ инструкціи рег Огаіг вмѣсто: «соте рій а ріепо 
роігй іпіеодеге да топзі&пог $егтапісо пипгіо, соі ^па1е соти- 
пісЬегй о§пі соза циапіо аі ІаЮо деі десгеіо» (Тург. 1,300, столб. 
2-й) читается: «деі цоаіе рій а ріепо роігй іпіоппагзі да топзі^. 
§егтапісо ітпііо, еі сопзпВаг зесо де 1а Іогта деі гавіопатепіо 
сЬе ворга ді сіо зі ЬаѵегЙ а Гаге да 8па Аііегга». На поляхъ ин- 
струкціи рег Мовсоѵіа нѣсколько замѣтокъ рукою Поссевина.

Говоря о наказать Поссевину, умѣстно остановиться ни
сколько долѣе на печатномъ изданіи ихъ въ Тургеневскихъ Мо- 
пшпепіа1). Въ РоІШсогпт (л. 5— 23) имѣются два черновыхъ

1) Еще равѣе Мопитепіа часть («рег Роіопіа» п «рег Мовсоѵіа») опублико
вана была, по списку бибхіотеш Барберинн, у С іатрі, ВІЫіортаПа СгШса, I, 
241, 242.



экземпляра, пжсанныхъ писцоиъ; изъ нихъ второй экземпляръ съ 
позднѣйшими вставками и поправками; тѣ и другія сдѣланы, въ 
обоихъ экземплярахъ, самимъ авторомъ, кардиналомъ Комо. Спи
сокъ, по которому печаталась инструкція въ Мопшпепіа, повиди
мому, быль списанъ, въ первой половинѣ, съ перваго черновика, 
а во второй половинѣ — со второго; иначе трудно объяснить, от
чего въ печатный тексгь не вошли нѣкоторыя поправки и вставки 
второго черновика; главнѣйшія изъ нихъ тѣ двѣ, кои были ука
заны выше, какъ отличія списка РоШісогшп отъ списка N. Ро- 
1оша17А(послѣдній можно разсматриваіъ какъ окончательную и 
позднѣйшую по времени редакцію).

Гораздо однако важнѣе этихъ поправокъ сознательный про
пуски въ печатномъ изданіи словъ, находящихся одинаково и въ 
первомъ, и во второмъ черновикѣ: наставленіе, какимъ способомъ, 
въ крайнемъ случаѣ, противодѣйствовать оппозиціи, какую мо- 
жетъ со стороны московскаго духовенства встрѣтить Поссевинъ 
своимъ усиліямъ привлечь царя къ переходу въ католичество. Со
ветуя Поссевину попытаться привлечь русскихъ священниковъ 
и монаховъ наилучшимъ способомъ (ргоспгаге бі дпаба^паге 
Гапіто бі евзі саіоігі пеі ті^ііог тобо, сЬе роігі. См. Мопи- 
тепіа, I, стр. 303, столб. 2, строки 1 и 2), инструкція непо
средственно вслѣдъ за тѣмъ продолжаетъ: «еі дпапбо И ігоѵі 
іапіо регѵегві, еі іпбпгаіі сЬе поп ѵодііпо сопвепііге, сегсЬі бі 
Гаг Ы і ргерагаііѵі пе 1а шепіе беі ргіпсіре, сЬе розвапо вегѵіг 
а Іеѵаг Іого іі сгебііо, еі сЬіагіг 1а шаШіа Іого, соте іепбопо 
аі ргоргіо івіегезве» (л. 20). Эти строки, кѣмъ бы ни были 
оаѣ выпущены, самимъ ли издателемъ или ватиканскимъ пере- 
писчикомъ, можно было и раньше читать у Сіашрі, 1, 244, 
столб. 1.

6. Латинскій текстъ бреве Григорія ХШ къ царю Ѳеодору, 
11 августа 1584 г. (л. 192). Пользуемся случаемъ отмѣтить, 
что какъ въ Н. В. Мопишепіа, П, 3, такъ и у Тейнера, Аппаіев 
Ессіевіавйсі, Ш , 584 бреве это одинаково ошибочно помѣчено 
30-мъ іюля. Въ подлинномъ регестѣ (Ват. Арх. Агт. 44. Т. 25,



1 . 391) дата читается: «Баішп чі вирга» — обычная Формула 
для нзбѣжанія повторенія даты въ бреве, посланныхъ въ одинъ 
и тотъ же день съ зарегистрованными на предыдущихъ страни- 
цахъ. Бреве къ царю Ѳеодору— 34-е въ ряду писемъ Григо- 
рія XIII за тринадцатый годъ его понтификата. То же «Баішп 
пі варга» находится и при письмахъ 33-мъ, 32-нъ, 31 -мъ; письмо 
же 30-е прямо датировано «біе XI Аа^пвіі МБЬХХХІУ».

С. Нѣсколько писемъ и донесеній Поссевина, опубликован- 
ныхъ Тургеневымъ (по списку Эрмитажному) и о. Пирлингомъ 
(по спискамъ N. беппапіа 93):

1. Ва$$іопатепи> 11 аврѣля 1581 г. (л. 32): Ріегііпз, Ва- 
іЬогу еі Роввеѵіпо, 16 УІ. Въ рукописномъ тѳвстѣ не достаегь 
постскриптума.

2. Письмо къ Комо, 14 апрѣля 1581 г. (л. 39): іЬісІет, 
№ІХ.

3. (}ие1 сЬ’ ё ве^иііо пеі пе^осіо бі Мозсоѵіа, подъ 18 ап- 
рѣля 1581 г. (л. 55): іѣібет, № ХПІ.

4. Донесееіе генералу іезуитскаго ордена изъ Р иги , 28 ап- 
рѣля 1582 г., въ двухъ спискахъ (л. 63, 84): Зирріетепіит ад
Н. В. Мопитепіа, III, № 162.

5. Письмо къ Комо, 6 мая 1581 г. (л. 77): Ріегііп^, ор. сіі. 
№ХѴП.

6. Уепеііа рег сопіо сіеііа Іеда сопіго іі Тигсо (л. 95): іЪід. 
Л* ХЬУП, подъ 12 августа 1582 г. Спнсокъ Оегтапіа 93 оза- 
главливаегъ этотъ документъ: «Ва^іопашепіо <1і А. Роввеѵіпо и 
пр.», ц въ N. Роіопіа 17 А приписка сбоку рукою Поссевина: 
«1582. Натепдо іо рег опНпе <И 8иа йапіііё сопдоНо ^іі ашЪа- 
зсіаіогі бі Мовсоѵіа а Ѵепеііа еі сотпшпісаіо 1е сове соп цпеііа 
вівпогіа рег огдіпѳ бі 8па Вапіііё».

Б. На л. 192 Ьів читается: «Сарііоіо 7. II шобо соі цпаіе 
Іасіішепіе ві роввопо гМште 1і Мовсоѵііі а ппіопе деііа сЬіева 
Вошапа. Сарііоіо 8. Ье га^іопі рег 1е цпаіі іі вошто ропіебсе 
ві деЬЪе тоѵеге а гісеѵеге И Мозсоѵііі. Оарііоіо . Рег цкаі са
лопе поп ві беЪЪа тапбаге атЪавсіасІог’ бі Роіопіа аі ёиса <Іі



Мовсоѵіа». И далѣе, другимъ почѳркомъ: «Зі ѵеба іі 2е ѵоіите 
беііе паѵі^аііопі еі ѵіазві (1і Магсо Роіо Ѵепеііапо еі Аугоп 
Агтепо віашраіо а Ѵепеііа Гаппо 1559, сіоѵе іп бое ѵі ё 8іат- 
раіа спа Іейега <1і АІЬегІо Сатрепве (іеііе сове бі Мозсоѵіа а 
Сіетеігіе 7. Ропі., пеііа цпаіе ві бівсоіге ріепатепіе ворга И В 
воргабеШ сарііаіі». Вышеприведенные «Сарііоіі» — нн болѣе вя 
менѣе, какъ заголовки главъ VI, VII и УІІІізвѣстнаго «Письма» 
Альб. Каипевзе къ папѣ Клиенту УП.

Изъ ненаоечатакн&го отмѣтимъ:
1. Латинскій переводъ трехъ грамотъ царя Ивана Грознаго, 

цосланныхъ съ Поссеввноиъ въ мартѣ 1582 года. Оригиналы 
датированы «марта мѣсяца, индикта 10-го», что переводчикомъ 
было понято и помѣчено, какъ «10 марта»: а) папѣГригорію XIII 
(л. 16). Нач. (по тнтулѣ): «Зсгірвішия аб 1е бгедогіпш рарат 
сот (по Ьотіпе Раиіо ргохіте 8орегіогіЬиБ біеЪиз». Русскій 
текстъ напеч. П. Д. Снош. X, 351; Ь) эрцгерцогу австрийскому 
Карлу (л. 61). Нач.: «Мівівіі аб поз Шегаэ (пае рег 1е&аішп (хгс- 
§огіі 13». Переводъ черновой, съ поправками. Русскій текстъ 
напеч. П. Д. Снош. X, 358; с) паоі Григорію ХПІ на свобод
ный пріѣздъ и отьѣздъ изъ Московскаго государства папскнхъ 
пословъ (л. 94). Нач.; «Оиозсшвдое іи, ватте ропіііех, Огедогі 
13, разіог еі босіог Вот&пае ессіезіае аб пов тівегів 1е#аІов, 
пппсіов, ѵеі ІаЪеІІагіов». Переводъ черновой, съ поправками. 
Русскій текстъ напеч. П. Д. Снош. X, 355. — Рядоцъ съ этими 
-переводами трехъ грамотъ умѣстно отмѣтить еще и четвертый, 
тоже латинскій и черновой, съ поправками Поссевина, собствен
норучно писавшего всю вторую половину текста, — но переводъ 
не грамоты, а того отвѣта, что отъ имени царя прочитанъ 
быль Поссевину на засѣданіи 31-го августа 1581 года дум- 
нымъ дворяннномъ Зюзинымъ. Въ Поссевиновскомъ переводѣ от- 
вѣтъ этотъ получилъ Форму разговора царя съ Поссевиномъ. 
Нач.: «Сгедогу XIII РопіШсіз Махіті потіпѳ біхівіі поЬіз, 
Апіопі, вгаіат ісівае» (л. 13). Русскій тексгь напеч. П. Д. 
Снош. X, 113.



2. Пять папскихъ бреве отъ 15 марта 1581 г .г), вызван- 
ныть посылкою Поссевина въ Москву: 1) Стефану Баторію: 
вѣрющая Поссевину въ сФерѣ предстоящей его дѣятельности, 
по текущимъ дѣламъ между Польшей и Швеціей*); 2) Іоанну, 
королю шведскому: о вазначеніи Поссевина посіомъ въ Москву 
и объ измѣненіи первоначальна™ намѣренія послать его въ Шве- 
дію; 3) эрцгерцогу австрійскому Эрнесту: вѣрющая; 4) импе
ратору Рудольфу: вѣрюшая, съ объясненіемъ, куда и зачѣыъ 
посылается Поссевинъ; 5) СтеФану Баторію второе бреве: съ та- 
кимъ же содержаніемъ, какъ и предыдущая грамота императору 
(л. 19 об. —  21). Подлинные регесты этихъ грамотъ въ Агт. 
44. Т. 24, л. 401 об., 404 об., 402, 402 об., 414.

3. Оффиціальныя извѣщенія (копіи), въ Формѣ писемъ Ст. 
Баторія къ: 1) папѣ; 2) польской королевѣ Аннѣ; 3) племян
нику Андрею Баторію; 4) кардиналу Фарнезе, протектору 
Польши; 5) Я. Замойскому, польскому канцлеру; 6) Клавдію 
Аквавввѣ, генералу іезуитскаго ордена; 7) о. провинціалу поль
ской провинціи [П. Кампану] и 8) епископу плоцкому, польскому 
посланнику въ Римѣ (л. 78— 81). Всѣ письма помѣчены Ригою 
отъ 28 апрѣля 1582 г. Король извѣщалъ о возвращеніи Пос
севина изъ Москвы, хвалилъ его услуги въ дѣлѣ заключенія 
мира, — въ каждомъ письмѣ съ различными отт&нками и подроб
ностями. Письма по назначенію долженъ былъ доставить самъ 
Поссевинъ.

4. Письмо Поссевина къ СгеФану Баторію, Краковъ, 17 Фев
раля 1584 г. Нач.: «Негі впЪ посіеш $е$іае Маіевіаіів Уевігае 
Іііегав ассері». Другая копія въ N. вегтапіа 95, л. 56: ни
сколько замѣчаній о московскихъ дѣлахъ. На спискѣ Роіопіа 
17 А собственноручная помѣта автора съ указаніемъ, что это 
писано къ польскому королю; но въ то время какъ текстъ дати- 
руегь письмо 17-мъ Февраля, помѣта показываетъ 16-е.

1)' Шестое (первое въ ряду остаіьныхъ), на м. 19, писано по другому 
поводу.

2) Напечатано у Тейнера, Ьа ЗаМе еі 1е Заші-Зіёде, III, 895.



5. Пісьмо Поссевина къ германскому императору, 28 Фев
раля 1586 г., изъ Варшавы, «<іе пе&осіо сот геде Роіопіае, еі 
<1е ІіЪегапбіа Оегташв, ч«хі етті сарііѵі іл Мовсоѵіа» (л. 260).

6. Едва ли, однако, не самымъ интереснымъ документомъ сбор
ника 17 А оказывается обширное (л. 131—168) донесеніе іезуита 
Ѳомы Сальясъ (ТЬотаа Ваііііав 8. X), писанное «ін Роіопіа ех 
гебііа ех Ргпзаіа ёіе 4 ЗѳрІетЪгів 1583», по всѣиъ призиа- 
камъ, генералу іезуитскаго ордена. Оно начинается словами: 
Абтобшп Веѵегепбе іп СЪгізІо Раіег. Рах СЬгіаіі. Метіпі аб- 
тойнт Веѵегепсіе іп СЬгівіо Раіег, еа дпае тіЬі аЪ игЬѳ вп- 
регіогі аппо сіівсебепіі В. Раіегпііав Уевіга біхіі, дпае сшн а 
раіегпа сѣагіШе ргойсівсегепінг іа т  аііе Іоіо іп Шнеге теае 
тепіі. Ьаевепті, и! Біѵіпа сит ^гаііа шшциат еагат гегат 
со^ііаііопет аЬіесегіт; а нѣсколькимн строками ниже встрѣ- 
чается такая Фраза: Веѵегепбит аніеш Раігет Апіопішп Ров- 
8еѵіпот цвет Уевіга Раіегпііав тіЬі сеіегівцне восдв, цні сшн 
ео іп Ьас тіввіопе Гпітгі епті впрегіогет ргаеГесегаІ.

Это есть описаніе путешествія, какое совершилъ Поссевннъ 
совмѣстно съ московскими послами (Яковомъ Молвяниновымъ и 
Тишиною Васильевымъ) изъ Рима въ Польшу, и, дах&е, раз- 
сказъ о послѣдующихъ разъѣздахъ и деятельности Поссевина 
въ Полыпѣ, Германіи и Трансильваніи. Авторъ —  неотлучный 
соутникъ знаменитаго іезуита; не особенно сосредоточиваясь 
на процессѣ самого путешествія и будучи далекъ отъ мысли 
дать полный итинерарій Поссевина, онъ центръ тяжести своего 
равсказа полаг&етъ въ томъ, чтобъ передать, съ кѣмъ видѣлся 
и разговаривать Поссевинъ, что было имъ обсуждено, предпри
нято и осуществлено на пространстве 11 мѣсяцевъ, съ 16 октября 
1582 г., дня выізда изъ Рима, по 4 сентября 1583 г., — по 
день, коимъ помѣчено настоящее донесеніе. Вообще Поссевинъ 
является на этигь страницахъ центральной Фигурою, и разсказъ 
Сальяса, какъ лица близко освѣдомленнаго, можетъ считаться 
очень цѣннымъ матеріаломъ для біографіи Поссевина.

О московскихъ же послахъ, наоборотъ, упоминается мимо-
9*



ходоиъ, лишь по скольку тотъ и л  другой Фактъ главной темы 
вызывалъ о вихъ воспомиваніе или требовать упоыинанія. Стра
ницы въ родѣ тѣхъ, гдѣ подробно излагаются бесѣды Поссевина 
съ губернаторов города Сьевы (ргігаагіив Вепепвіа сошшів- 
ѳагіпв) и л  съ нѣкіимъ Макіавелл, равно и заботы его о теку- 
іцихъ нуждахъ католической церкви въ предѣлохъ коренной 
Польши; работа по учрежденію іезунтскоЙ коллегіи въ Тран- 
сиіьваніи и т. п., занимая не мало иѣста въ цѣломъ донесееін, 
тпгЬютъ сами во себѣ слишкомъ отдаленное отношеніе къ тог
дашней «Московіи», а потому русскій историкъ можеть безъ 
особаго ущерба для себя ограничиться выдержками, тѣиъ болѣе 
что полный текстъ, надо надіяться, рано или поздно все равно 
обратить на себя вниманіе и появится въ ыатеріалахъ, спе- 
ціольно ли посвященныхъ Поссевину или въ сборннкахъ по исто- 
ріи Польши, Венгріи или Германіи.

Онисаніе велось съ вѣдома Поссевина: рукопись тщательно 
написана, съ собственноручными поправками Поссевина. Первыя 
страницы — кажется, рукою Сальяса (тотъ же почеркъ, что и 
въ подписи на последней страницѣ), послѣдующія— тѣмъ же 
лицомъ, которымъ писались многія бумаги, вышедшія изъ кан
целярии Поссевина въ 1580-хъ годахъ (ср. тт. 15 В, 15С).

№ 18.
486 (считанныхъ и помѣченныхъ) лстовъ. Тургеневъ и 

Тейнеръ знаютъ этотъ томъ подъ тѣмъ же номероиъ. По со
держание— депеши нунціевъ Калигари и Болоньетти съ 1 ян
варя по 24 декабря 1581 г., съ приложеніями— т. 18-й есть 
непосредственное продолженіе т. 17-го. Калигари (ѵевсоѵо бі 
Вегііпого) получилъ извѣщевіе о назначеніи ему преемника въ 
письмѣ кардинала Комо отъ 1-го апрѣля (деп. Калгари 9 мая; 
стр. 137); последняя его депеша— отъ 8 сентября (если не счи
тать посланныхъ въ ноябрѣ изъ Венеціи и изъ Болоньи, уже по 
выѣздѣ изъ Польши и по сдачѣ своей должности), первая же де-



пеша Болоньетти (ѵевсоѵо Зі Мавва)— изъ Вѣны, 14 іюня, а 
собственно изъ Польши (Кракова)— отъ 19 іюля1). Событіямъ 
русско-польской войны и въ этомъ томѣ, какъ въ предыдущихъг 
удѣлено не налое иѣсто; что же касается до мириыхъ пѳрегово- 
ровъ, открывшихся между Россіею и Польшею во второй поло- 
випѣ 1581 года, то въ депешахъ обоихъ нунціевъ послѣднія от
разились довольно слабо, такъ какъ видная роль въ нихъ при
надлежала не имъ, а специальному уполномоченному Римской 
куріи, А. Поссевину. При всеиъ томъ въ депешахъ и Калигари, 
и Болоньетти достаточно разнаго рода подробностей, дающихъ 
возможность полнѣй и детадьнѣе представить ходъ этого дѣла.

Многое изъ этого тома (преимущественно о русско-польской 
нойнѣ) уже напечатано Тургеневымъ въ Н. В. Мопишепіа I, 
Ш і20Ь —211, 213, 214, 217— 224, 226—242: извлечет* 

лзъ депешъ нунціевъ, письма Ст. Баторія, Поссевина и другихъ 
лицъ. 8 документовъ (депеши Калигари, письма СтеФ. Баторія и 
др.) взяты Тейнеромъ: Апоаіез Ессіеаіавіісі, ІП, 278—283,. 
704— 705. Депеша 20 мая имѣется одинаково какъ у Турге
нева (Л* 217), такъ и у Тейнера (ІП, 704). Наконецъ, одинъ 
документъ— письмо Яна Гербеста— напечатанъ въ неоднократно 
упоминавшейся статьѣ проФ. Любовича «Къ исторіи іезуитовъ».

Ошибки, допущенный въ изданіи Тургеневскихъ Моппшепіа: 
№ 207 долженъ быть д&тированъ 9-мъ, а не 19-мъ января. 
«СошШіопев расіз йисі Мовсоѵіае а Роіопіае ге§е оЫаІае» 
(Лз 205), кстати сказать, въ основѣ сходныя съ тѣмн, что напе
чатаны у Кояловича, Дневникъ послѣдняго похода, подъ Лз 49, 
помѣчѳны 1580-мъ годомъ; между тѣмъ условія эти были по
сланы въ Москву съ ХристоФОромъ Держкомъ, а тотъ выѣхалъ 
туда изъ Вильны 5 іюпя 1581 г.; да и самый экзѳмпляръ, по 
которому напечатаны «СопёШопез» въ Мопишепіа, приложенъ 
къ депешѣ нунція отъ 9 іюля 1581 г.

1) Въ Варшаву, въ постоянную свою резиденцию, Болоньетти пріѣхалъ 
22 іюля. Си. его депешу 27 іюля (л. 227).



Оставпгійся пе шшечатаннымъ ж относящейся къ русской 
исторіи матеріалъ тона 18-го, сравнительно съ двуня предыду
щими томами, оказывается болѣе бѣднымъ и въ общемъ сводятся 
къ слѣдующимъ четыремъ группамъ: 1) русско-польская война; 
2) Римъ и Москва; 3) пропаганда католичества; 4) Поссеякнъ 
и Калигари.

\

1. Русско-польская война 1381 года.

1. Апдг. Раігісіі №<іесі ргаерозііі У агатепш  Сггаіиіаііо 
11 рго сіего Ѵагаоѵіепві ад ге^ет, рові ѵісіогіаш Уеісоіпсепвет 
ех Мовсоѵііів, Уагвоѵіат адтепіапіет. Ѵагеоѵіае. 1581 (л. 383). 
Печатная брошюра въ 15 страницъ. Упоминаемъ о ней потону, 
что въ перечнѣ современный» брошюръ, посвященныхъ войнѣ 
Ивана Грозиаго съ Ст. Баторіемъ изданіе это не упомянуто (ср. 
Васильевскій, Польская ж Нѣмецкая печать о войнѣ Баторія 
съ Іоаннонъ Грознымъ, стр. 77). Первая «Огаіпіаііо», по по
воду завоеванія Полоцка, напечатана въ 1579 г. (ср. Васильев- 
скій, 12). Печатный экземпляръ последней имѣется въ Ватикан- 
скоиъ архивѣ (И. Роіопіа 16, л. 456). Рѣчь Нидецкаго по по
воду взятія Велик. Лукъ была произнесена 18 января 1581 г., 
въ день торжественнаго въѣзда короля СтеФана въ Варшаву 
(Роікоѵвкі, 8ргаигу мгауеппе кгоіа Віе&па Ваіогедо, 285).

2. вгаіпіаііо Кш1 Б. пипсу ароѳіоіісі ад вегепіввітот ге^ет 
Роіопіае Уагватіат ё ргоеііо ѵісіогет геѵегіепіет. 1581 (л. 380). 
Нач.: «ОрОДізаіта поЪів Ьодіегпа діев іііихіі».

3. Ст . Баторій нунцію Калигари, 15 апрѣля 1581 г., Гродно, 
копія (л. 110). По словамъ Калигари (депеша 25 апрѣля; 
л. 108), въ письмѣ сообщалось объ «пп Іепіаііѵо ІаИо пШта- 
тепіе да Мовсоѵііі росо Ьопогаіо рег Іого». Другая редакція 
этого письиа (къ коронному маршалу Андрею Опалиньскому) у 
Кояловича, № 18 («Седиіа тали гедіа всгіріа»); она короче и 
менѣе полна. Приводимъ текстъ нашей копіи полностью:

Сариі ННегагот Вег®1 Ке^із Роіопіае.
Нодіе ассерітиз МовсЬов БоЬгоѵпат агсет саѳіеііапі Міпз-



сепвіа Ъаегейііагіат, отпіпт [ѳіс] ѵегеоз Зтоіепвсшп йпШтат, ас 
іп ѵавіііаШшв ровііат, ехетріпт повИогшп ведшПов ехсигаіопе 
Іепіаѵівзе, пЪі Іісеі поѳігі ппШ Ліегіпі тііііев, іатеп ѵеі аЪ 
іраів савіеііапі Міпвсепвів ргаевігііагіів, На еогот ітреіив ев! 
ехсеріпв, пі іп ехрпвпапйа агсе, аЦпе оррідо агсі ргохішо, піЬіІ 
ріапе еійсеге ѵаіиегіпі, аЦпе На ѵіііів айіасепііЬав бергаейаіів 
геігосеввепті, Ьаес аиіет 3 Аргііів яевіа вшИ, сшп іат 
пке*1) еіив Огват ігапвіѵіввеі; диіб і&Ниг айГепН поЬів івіе 
Іезаіив, спіав ѵевй^іа ппЪев ведпипии’, ех Шіов абѵепіп, ^иі 
іат  іат  Лишив еві, ІідиеЪИ. 8уп. [сегііаіет] ѵевігат Ьепе ѵа- 
Іеге сирітпв.

Раіит Ѳгойпае <1іе дпіпіжіесіта тепвів Аргііів. Апиа Бо- 
тіпі МРЬХХХ ргіто, герті ѵего повігі аппо дпіпіо.

ЗіерЬапив Вех Р.
Пет рапіо впрга.
МовсЬі сопѳіііа диопіат ветрег впвресіа ЬаЪиегітив, поп 

иНепшШтпв, диіп еа, диае ай сопііппашішп Ъеііпт Ьос регіі- 
пеге ехівіітатив, тахіто сопаіо, еі (Піі^епііа ргаераіепіпг. 
N00 йіШітпв аиіет, дцап<1одиі<1ет попе ве ее На (іетІ88е дога!, 
аедиаз еопдіііопев расів поЬів оЫаІигит евве.

4 . Янъ Боруковскій, подканцлеръ подьскій, къ Калигари (соб
ственноручная подпись), 21 апрѣля, Гродно (л. 103): шлетъ копіи 
латинскаго перевода царской грамоты королю Стефану отъ 
16 марта и отвѣтъ Баторія оть 21 аорѣля (л. 104— 107). Рус
ский, тексть царской грамоты: Книга Посол. Метр. II, Аг 62 
(ошибочно: отъ 5 марта), польскій — Кояловичъ, № 14; королев- 
скій отвѣтъ по польски — Кояловичъ, Лб 15.

б. ДепеШа Калигари, 21 іюня, Вильна (л. 189). Король вы- 
ѣхалъ 20 іюня изъ Вильны къ Полоцку, довольный тѣмъ, что 
въ нынѣшаемъ году у него отличное войско, и что миръ, можно 
сказать, уже заключенъ (1а расе доаві рег Іаііа).

1) Въ рукоп. надъ словохъ адошесгя поставлено пояснительное «іпіег- 
пппПпв».



6. Депеша Болоньетти, 9 іюля, Краковъ (л. 208). Смерть 
трансильваискаго воеводы, брата короля СтеФана, еще скорѣе 
побудить послѣдняго къ заключенію мяра съ Москвою. 1 рабгі 
ОевиНі іп Оіпшг ші бівзего Ьаѵег ауѵіво бі Ѵііпа, сЬ’і1 ге ега 
рег сопеішіеге 1а расе аб о#пі тобо, т а  с’Ьатеа воргавебпіо бі 
Гагіа рег баг Іио&о аііа пе$осіаііопе беі Р. Роввеѵіпо.

7. Депеша Калигари, 23 іюля, Вильна (л. 221). Каицлеръ 
пишегь, что нѣтъ никакой надежды на мгръ, — приходится вое
вать и продолжать войну.

8. Депеша Болоньетти, 25 октября, Варшава (л. 299). О 
денежныхъ нуждахъ короля для веденія войны.

9. Планъ Пскова н его окрестностей, отъ руки (л. 302).

2. Рииъ, Москва и Польша.

1. Депеша Калигари 28 Февраля, Варшава (л. 44). 6і ё 
іпіево дііі, сЬе ГашЪавсіаіоге беі Мовсоѵііа, сЬе ѵіепе а Вота, 
ега аггіѵаіо іп Рга$а, рег аѵѵепіпга аі гісеѵеге бі яиевіа 
роігеЪЪе еавеге росо Іопіяпо ба Вота, ріассіа а Біо, сЬе ві 
ровва аргіге 1а рогіа а Гаге дпаІсЬе Ъепѳ іп дпеііа ргоѵіпсіа. 
11 ге поп Ьа рег таіе сЬе ѵеп&а совіё, регсЬё ^іі ё яг^отепіо, 
сЬе іі Мовсоѵііа Ъптіііапбові бі тапбаге атЪавсіаІогѳ а Вота, 
віа іпйтогііо ба ѵего, вепбо ба ргіта аггодапііввіто. Іо авреі- 
іегб 6’іпіепбеге диеііо, сЬе ве&пігё ба У. 8. IIIми, регсЬё 
6’аіігопбе поп ровзо вареге піепіе. Ргаіапіо Ьо аавіспгаіо іі ге, 
сЬе поп авреііі баііа Ъапба повіга ве поп Ьопогѳ, еі сотобо, еі
10 ѵебб Ъепе ебійсаіо.

2. Депеша Калигари, 13 марта, Варшава (л. 55). 8е1 Мов- 
соѵііа ѵоггё ігаііаге 1а расе рег тего бі ІІовіго 8ідпоге, 8иа 
Маевіё товігагё дпапіо сопіо Гассіа беі Гаиіогііё бі 8. Веа^* еі 
поп ві гепбегё бійсііе а сотргепбегѵі апсо іі ге бі 8пе1іа, соте
11 Р. ѴагвоѵШо всгіѵе бевібегаге дпеііа таевіё.

3. Депеша Калигари, 6 апрѣля, Варшава (л. 82). Но іпіево 
рагітепіе, сЬе ГатЪавсіаІоге беі Мовсоѵііа аггіѵб іп Вота, еі



Гп гісеѵаіо Ьопогаіатепіе, еі сЬе рег іі био пе&оііо соп У. 8. 
Ш“* егапо дерпіаіі 1і бі^1 сагдіпаіі Катаеве, Мадгпссіо, ѳі Сот- 
тепдопе; іо азреМо ді вареге іі ве&иііо, ѳі іі педоііо, еі соп 
та&^іог девідегіо 1’авреНа 1а таевій деі ге, сЬе регсіо т і  Ьа 
Іавсіаіо огдіпе, сЬе ииЪЪііо §1і евредізса соггіего а розіа. Мі 
дісопо апсо, сЬе віа апдаіо пп’аКго атЪавсіаіоге деі Моесоѵііа 
іп 8ра#па аі ге ГШрро.

4. Депеша Калгари, 16 апрѣля, Варшава (л. 91). 8па 
МаевГй віа тоііо воііесііа деІГ атѣазсіаіоге <іе1 Мовсо ѵеппіо а 
Кота, еі т і  огдіпа, сЬе ваЪЬіІо гісеѵиіе Іеііеге да V. 8.111“  
іп дпевіа таіегіа ГаѵѵІ8І ѵоіапдо, еі рег сіб Гаге т і  тапда 1е 
раіепіі ге^іе рег Гаге соггеге 1а ровіа аііі т іе і сотогпісЬ, соте 
Гаті&ііагі ді 8аа Маевій. Іо апсога віо токо апзіо ворга даевіо 
рагіісоіаге, ѵедепдо, сЬе іапіо ітрогіа, еі девідегагіа сЬе У. 8. 
111”* ивавве дШ^епга рагіісоіаге рег Гаге ѵепіге ргевіо 1е Іеііеге.

5. Депеша Калгари, 27 апрѣля, Варшава (л. 111). Кгадиі 
^іогпі т і  роггб іп сатіпо рег аодаге а Ігоѵаге 8па Маевій іп 
Уііпа.. . .  ЕІ врего, сЬе соте 1а Маевіі 8аа рі§1іег& ІпШ 1і 
вапй репвіегі ді Иовіго 8і#поге іп Ъиопа рагіе, созі поп пе^агй 
іі разварогіо рег іі ^опіесг еі рег іі Р. Роввеѵіпо, еі Іого Га- 
ті^ііагі, Гга іапіо іо всгіѵо іп Ѵгаіівіаѵіа аі Р. Роввеѵіпо, сЬе 
ѵо$1іа авреМаге 1а т іа  гівровіа, 1а чиаіе даго зиЬЬііо §іопіо іп 
Уііпа, еі Ьаѵиіа апдіепга даі ге, евво ІгоѵапЬ 1е т іе  ІеМеге іп 
піапо деі ргоровіо ді Угаіівіаѵіа, деі сЬе Гассіо апсо аѵѵіваіо 
топві^. Маіевріпа іп Рга^а, аі диаіе гассотапдо Іиііо диевіо 
тіо ргевепіе діврассіо.

6. Янъ Боруковскій, подканцлеръ литовскій, къ Калигари, 
13 мая, Вильна, подлинникъ (л. 141): по поводу проѣзжей гра
моты для Поссевина и Ѳомы Шевригина. Сама грамота (л. 139)1) 
и письмо Ст. Баторія къ Калигари по поводу ея (въ двухъ ко- 
піяхъ, лл. 28, 140)2), то и другое отъ 12 мая, иапеч. Турге
неву  I, Л№ 215 и 216.

1) Другой спнсокъ въ N. Роіопіа 17, ж. 287.
2) Другой спнсокъ въ N. Роіопіа 17, л. 286.



7. Депеша Калигари, 15 мая, въ пути (л. 144): по поводу 
этой же грамоты.

8. Депеша Калигари, 27 іюня, Вильпа (л. 191). Король 
подробно ознакомилъ меня съ содержаніемъ своей бесѣды съ Пос- 
севиномъ. Послѣдній старался, насколько возможно, разсѣять по- 
дозрѣнія короля, находившаго, что Поссевинъ дѣйствовалъ въ 
Римѣ, Венеціи, Грацѣ, Вѣнѣ и въ Прагѣ во вредъ польскимъ 
интересамъ; въ особенности король ставилъ Поссевину въ вину 
тайное соглашеніе, якобы состоявшееся у него съ русскимъ по- 
схомъ1), который поѣхалъ8) на Любекъ, не дождавшись разрѣ- 
шенія іхать черезъ Польшу.

3. КоллегНі м пропаганда католичества.*

1. Бенедиктъ Гербестъ къ Калигари, 9 Февраля, Гродекъ, 
подлинникъ (л. 24): дочь Фирлея и дочь Вершховскаго (Ѵ7іез- 
сЪоѵвкі) обращены въ католичество.

2. Павелъ Бокса (Воха), 31 марта, Краковъ (л. 88): сооб- 
щеніе о лицахъ, перешедшихъ въ католичество.

КВ. Необходимо впрочемъ замѣтить, что въ обоихъ этихъ 
письмахъ рѣчь идетъ объ успѣхахъ католичества въ предѣлахъ 
собственной Польши.

3. На депешѣ Калигари отъ 27 мая 1581 г. наклеена соб
ственноручная записка Скарги съ показаніемъ числа обращен- 
ныхъ іезуитами въ теченіе великаго поста въ Вильнѣ (л. 155): 
схизматиковъ— 79, еретиковъ —  55, не считая «многихъ», ко
леблющихся сдѣлать рѣшительный шагь.

4. П. Скарга на имя «ІІГ* ас Кшѳ Р ве Б пв шіЬі оѣвегѵап- 
біввіте» (къ Калигари), 5 іюля, Дисна, подлинникъ (л. 218). 
Вчера мы пріѣхали въ Дисну, а сегодня я бесѣдовалъ съ коро- 
лемъ. Онъ непремѣнно хочетъ устроить въ Полоцкѣ коллегію, 
дать капиталъ (Гасеге Аіпбасіопеш) и личнымъ вліяніемъ устра-

1) Шевригинымъ.
2) Возвращаясь изъ Рима.



нить всѣ помѣхи къ этому. Онъ велѣлъ мнѣ ѣхать въ ПолоцкЪ, 
а самъ хочетъ еще здѣсь, въ Днснѣ обсудить дѣло съ своими 
совѣтннками.

. 5. Депеша Калигари, 27 іюля, Вильна (л. 226). Опапіо аііе 
сове беііа Гопбаііопе <3е1 соИе^іо бі Рбіогсо т і  всгіѵе іі Р. 
8саг$а, сЬе 4пап1;о вопо рій сопігагц віі Ьегейсі, іапіо ё рій 
агйепіе іі ге, еі 1і багё чіа 60 уШе рег боіе, еі поп іпіегтейе 
8иа Маевій рег сіб іі репвіего Йі ргора^аге 1а &йе саІЪоІіса іп 
Ілѵопіа, ап2І 8і Іавсіа іпіешівге <іі ѵоіеге равваге диевіа іптегааіа 
іп диеііа ргоѵіпсіа.

6. М. Лагерна къ П. Скаргѣ, 1 августа, Завоючье (л. 245): 
о текущигь явлепіяхъ изъ дѣятельности іезуитовъ въ Лвтвѣ. 
Калигари, пересылая копію этого письма кардиналу Комо, гово
рить: V. 8.111”* ѵебгё ппа соріа <іі ппа Іеііега беі Р. Ьаіегпа 
аі Р. Зсагда ріепа <1і Ьеііі рагіісоіагі (л. 243).

7. П. Скарга къ Болоньетти, 27 ноября, Вилна, подл, 
(л. 336): 0 вилѳнской коллегіи.

8. Письмо А. Пельховскаго къ Болоньетти, подлиннпгь 
(л. 399), безъ указанія времени его составленія. Тейнеръ, пе
чатая въ Аппаіев Ёссіев., Ш, 281, отнесъ его къ 14 марта 
1581 г.

4. Поссевинъ м Калигари.

До извѣстной степени можно оспаривать справедливость от
носить настоящую группу документовъ къ матеріаламъ собственно 
русской исторіи, но тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о личности Поссевина, 
игравшаго столь видную роль въ событіяхъ русской политиче
ской жизни, мы полагали далеко не лишнииъ отмѣппъ также и 
нижеслѣдующія четыре депеши Калигари.

1. Депеша Калигари, 17 іюня, Вильна (л. 185). На вопросъ 
мой, какъ желаетъ онъ явиться на аудіенцію къ королю, одинъ 
и л  вкѣстѣ со мною, Поссевинъ отвѣтилъ, что предпочитаетъ 
идти вмѣстѣ. Однако потомъ онъ передумалъ и, не предупредивъ 
меня объ этомъ, выхлопоталъ черезъ довъ-Фабія аудіендію ва



15 іюня, тотчасъ послѣ обѣдни. У короля однако не было сво
бодного времени, и Поссевину только и удалось, что поцѣловать 
королю руку и передать папскія бреве. Вчера я видѣлся съ ко- 
ролемъ на панихидѣ (евведше) по воеводѣ Трансильванскомъ, и 
онъ сказалъ мнѣ, что лишенъ былъ возможности, какъ слѣдуетъ, 
поговорить съ Поссевиномъ, будучи занять, тѣмъ болѣе что и 
самая встрѣча тогдашняя съ папскиыъ посломъ была для него 
полною неожиданностью. Когда же я возразилъ: «А Поссевинъ 
утверждаетъ, что аудіенція была ему назначена», то король 
отвѣтилъ: «Можеть быть, донъ-Фабій сдѣлалъ это по своему 
усмотрѣнію, но самъ я. лично никакихъ приказаній на этотъ счетъ 
пе отдавалъ». Только сегодня утромъ Поссевинъ получнлъ настоя
щую аудіенцію.

2. Депеша Калигари, 27 іюня, Вильна (л. 189). Поссевинъ 
послѣдуетъ за королемъ и дастъ ему отчетъ въ своей ииссіп 
(сопіо <1е1 впо пе&оііо), и такъ какъ онъ предпочитаетъ выпол
нить ее отдѣльно отъ меня, то я, конечно, не стану внѣшиваться 
въ его дѣла и мѣшать ему, король же заявилъ мнѣ, что никогда 
еще не видалъ, чтобы два посланника одного государя, посы- 
лаеиыхъ одновременно, действовали съ такимъ чувствомъ ведо- 
вѣрія одинъ къ другому, съ какимъ о. Поссевинъ дѣйствуеть 
по отношенію ко мнѣ. Да будетъ это извѣстно, чтобы снять 
съ меня всякую ответственность по этому дѣлу (віа рег аѵѵіво, 
поп регсЬё а ше біа поіа іп сопіо аісппо).

Б. Депеша Калгари, 10 августа, Вильна (л. 241). Слышу, 
что вел. канцлеръ убѣждаетъ моего преемника пріѣхать сюда 
въ Вильну; Поссевинъ дѣйствуетъ въ томъ же духѣ, представ
ляясь (іпйп$еп<І08І), будто не понимаетъ истинныхъ мотивовъ же- 
ланія канцлера; для меня же всѣ эти подвохи (ГагіШсіо) вполнѣ 
яслы: разъ нунцій окажется здѣсь, ему придется дозволить со- 
зывъ провинціальнаго синода (сопсіііо ргоѵіпсіаіе) безъ себя, и 
тогда всѣ дѣла обдѣлаютъ и рѣшатъ помимо его участія. Сравн., 
по связи съ этою депешей, письмо Я. Замойскаго къ Болоньетти, 
15 августа, изъ лагеря подъ Вороничемъ (л. 282).



4. Депеша Калигари, 8 сентября, Варшава (л. 263). Въ ка- 
кихъ нибудь три дня Поссевияу удалось завоевать полное до- 
вѣріе вел. канцлер: 20 іюля были составлены письма къ папѣ 
и уже безъ обычныхъ, какъ прежде, жалобъ п подозрѣній.

610 считапиыхъ и отыѣченныхъ листовъ. У Тейнера я 
Тургенева подъ тѣмъ же № 19. Содержаніе — непосредствен
ное продолженіе т. 18-го: депеши нунція Болоньетти, съ 8 ян
варя по 30 декабря 1582 г. съ многочисленными къ нимъ при- 
ложеніями. Русскаго матеріала сравнительно не много, и все, 
что есть, болѣе или иенѣе второстепенно по значенію. Съ заклю- 
ченіемъ перемирія въ Запольскомъ Ямѣ русско-польскія отео- 
шенія чаще и постояннѣе, чѣмъ въ прежніе годы, идутъ рука 
объ руку съ отношеніями русско-шведскими; зато отношенія 
между Римомъ и Москвой отодвигаются на задній планъ; дѣя- 
тельность же іезуитовъ среди русскаго населенія Польши и 
Литвы становится ннтенснвнѣе. Событія на нижеемъ Дунаѣ, от- 
пошенія Польши къ Молдавіи и Валахіи, а слѣдовательно я 
къ Турціи, также находятъ нѣкоторое отраженіе въ докумен- 
тахъ т. 19-го. Такимъ образомъ основныя рубрики, на какія 
.можно разбить ивтересующій насъ здѣсь матеріалъ, остаются 
почти тѣ же, что и для предыдущихъ томовъ: 1) Россія, Польша 
и Швеція; 2) Римъ и Москва; 3) коллегіи и пропаганда като
личества въ русскихъ земляхъ Польши и Литвы; 4) славянскій 
югъ и Турція, —  при чемъ колебанія въ объемѣ каждой такой 
рубрики замѣчаются также и здѣсь. Приложенія къ депешамъ, 
мѣстами, полнѣе и содержательнее — по вышеуказаннымъ во- 
просамъ — самихъ донесеній Болоньетти, который многаго ка
сается бѣгло и мимоходомъ.

Небольшая часть матеріала (документовъ) напечатана въ
Н. К. Мопишепіа, I, М  243, 244, 245, 247, 248, 249; при 
чемъ № 247 ошибочно помѣченъ, какъ отрывокъ депеши 23 ян-
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варя: изъ последней заимствована лишь первая часть напечатан
ная), весь же второй столбецъ («Моііо оррогіппатепіе іппапгі» 
и проч.) входить въ составь депеши 29 января. Нѣсколько 
больше (18 документовъ) издалъ Тейнеръ, Аппаіев Ессіевіазіісі, 
111, 335— 348; 716— 720: депеши Болоньетти, письма короля 
СтеФана, канцлера Замойскаго, польскихъ прелатовъ Карнков- 
скаго, Кромера, Соликовскаго, Пельховскаго; большое допесеніе 
Скарги о положеніи церкви въ Ливоніи и проч.

1. Россія, Польша и Швеція.

Сюда относятся письма Фулиньо, неизвѣстнаго автора и 11 
депешъ и аѵѵіві Болоньетти. Обьемъ матеріала, выходящего за 
рамки описи, побуждаетъ насъ изложить его отдѣльно, отнеся 
въ особое ириложеніе УШ.

2. Римъ и Москва.

1. Депеша 29 мая 1582 г. (л. 164): по поводу предстоят 
щаго пріѣзда Поссевина съ русскимъ посломъ (Молвяниновымъ); 
Болоньетти рѣшилъ дождаться ихъ въ Варшавѣ и уже потомъ 
ѣхать къ королю въ Гродно. .

2) Депеша 27 мая 1582 г. (л. 189): совѣты Поссевина, 
какъ принять русскаго посла.

3. Коллегіи и пропаганда католичества.

1. Подлинное письмо Бенедикта Гербеста къ Поссевину, изъ 
Ярославля, 7 Февраля 1582 г., съ постскриптумомъ 11 Февраля 
(л. 61—63): о текущихъ нуждахъ подвѣдомственныхъ ему церк
вей и учрежденій; недочеты и трудности, вызванный близостью 
къ татарамъ, совершающимъ нападенія; хлопоты о скорѣйшемъ 
полученіи Іаспііаіев аЪзоІѵешІі аЪ Ьаегезі; сообщеніе, что ассері 
а биоЪиз дшЪпзбат сапопісіз саіЬебга1І8 ессіевіае Сатепесепвіз



іііегав, пошгаііа а К“  В. У. рогіпкшіев цп&е аб біоесеаів іШпв 
песеввагіа регііпеге ѵібепіиг и проч.

2. Депеша 11 іюля 1582 г. (л. 219). По словамъ от. Вы- 
соцк&го, можно надѣяться на то, что княгиня Слуцкая, недавно 
обращенная въ католичество, сдѣлаетъ щедрое пожертвованіе 
на основаніе іезуитской коллегіи; теперь объ этомъ впрочемъ 
лучше молчать, пока нельзя будетъ говорить съ большей увѣ- 
ренностью. От. Высоцкій поѣхалъ къ княгинѣ съ цѣлыо охлопо- 
тать это діло.

3. Письмо Кампана къ кардиналу Комо, 24 августа, Вильна, 
подл. (л. 261): о Виленской коллегіи.

4. Депеша 1 сентября (л. 292): о коллегіяхъ и въ томъ 
числѣ о Виленской.

5. Письмо Кампана къ нунцію, 14 сентября, Люблинъ, подл, 
(л. 327): Виленская коллегія; пожертвованія и учрежденія, 
основываемый кн. Слуцкою.

6. Екатерина Ваповская къ Болоньетти, 7 ноября, Веневъ, 
подл. (л. 396): просьба православный церкви на ея земляхъ пре
вратить въ католическія.

7. Депеша 10 декабря (л. 467): о Виленской коллегіи, въ 
поискахъ за ея помѣщеніемъ.

8. Депеша 17 декабря 1582 г. (л. 481): о новомъ кален
дарь1).

4. Славянскій югъ и Турція.

1. Депеша 13 сентября 1582 г., Р. 8. (л. 322): Янкола, 
воевода молдавскій; Петрашка и данныя о немъ.

2. Депеша 20 сентября 1582 г. (л. 336): о положеніи дѣлъ 
въ Молдавіи; король объясняетъ нунцію, что именно заставило 
его казнить Петрашку.

1) Ср&вя. еще депешу 1 декабря 1682 г. (л. 449): я бесѣдовалъ съ коро- 
лекъ; въ числѣ другихъ кавдядатовъ дхя посылки въ Ршгь по дЬлаиъ Ли- 
воніи, съ тѣнъ чтобы оставить его тамъ постоянныиъ дшиоиатвческииъ аген- 
тоиъ, король ииѣетъ въ виду старшаго сына кв. Острожскаго.



Депеши свои на имя кардиналат секретаря нунцій Болоньетти 
обыкновенно пересылалъ, въ копіяхъ, кардиналу Гваставиллани, 
съ которымъ велъ самостоятельную переписку. Последняя со
хранилась въ библ. Киджи Ь. III. 67. См. о ней ниже, прило- 
женіе IX.

№  20.
754 считанныхъ и помѣчепныхъ страницъ. У Тейнера и 

Тургенева подъ тѣмъ же № 20. Содержаніе— непосредствен
ное продолженіе т. 19: депеши нунція Болоньетти, съ 3 января 
по 20 декабря 1583 г. съ приложеніями къ ннмъ (письма Пос
севина, СтеФана Баторія, П. Кампана и др.). Отсутствующая 
здѣсь депеша 27-го августа находится въ подлинникѣ, въ дру- 
гомъ отдѣленія Ватиканскаго архива: АгсЪіѵіо <1і Савіеііо. Агт. 
XIV. Сарз. VI. № 16. Вообще же депеши Болоньетти, по сво
ему интересу, на этогь разъ съ успѣхомъ конкурируютъ съ при- 
ложеніями.

Изъ т. 20-го Тургеневъ въ Н. В. Мопишепіа (I, М  166, 
167, 253) позаимствовалъ всего лишь три отрывка изъ депешъ 
3, 7 и 20 января1); гораздо больше (25 документовъ) взялъ 
Тейнеръ, Аппаіев Ессіевіавіісі, ПІ, 403— 446; 727— 734: 
письма и универсалы СтеФана Баторія, депеши Болоньеітіг, 
письма польскихъ прелатовъ, князей Острожскаго и Слуцкаго, 
пѣкоторыя ОФФиціальныя бумаги и проч.

Среди матеріала, еще не опублвкованнаго, особенно выдѣ- 
ляются данныя о семьѣ кн. Острожскаго въ ея отношеніяхъ 
къ католичеству; болѣе видное мѣсто занииаютъ и южные сла
вяне; основной же матеріалъ (за исіслюченіемъ впрочемъ совсѣыъ 
здісь отсутствующей группы русско-польско-шведскихъ отно- 
шеній) почти тотъ же, что и въ т. 19, а именно: 1) пропаганда 
католичества и, въ частности, кн. Острожскіе; 2) католичество 
въ Крыму; 3) славяискій югъ и Турція.

1) Депеша 7 января ошибочно помѣчена"8-ігь января 1673 г.; депеша
20 января тоже неправильно отнесена къ 1Б78 году.



1. Пропаганда католичества.

]. Депеши Болоньетти 5 и 9 апреля, 8 іюля, 20 августа: о 
новомъ калевдарѣ; о князьяхъ Слуцкомъ и Острожскомъ; о кон- 
стантинопольскомъ патріархѣ и архіепископѣ Палеологѣ («Біопізіо 
Раііаіо&о Агсіѵ0 <іі СізісЬо, еі аЬЬаІо сіе 8й Магіа <3і БогоЬих 
іп Ѵоііпіа», какъ саиъ онъ подписывался).

2. Письмо П. Кампана къ Болоньетти, 15 мая 1583 г., 
Вильна (л. 268): что сдѣлано и дѣлается для учрежденія рус
ской коллегіи въ Вильнѣ; о деятельности іезуитовъ въ Ли- 
воніи.

3. Деп. 24 ноября 1583 г., Брестъ (л. 629): деятельность 
Поссевина въ Польше и Венгріи; устройство колоній въ Ливоиіи; 
борьба съ ересью въ Литве.

4. Деп. 7 декабря 1583 г., Вильна (л. 667): католикамъ не 
хватаетъ церквей въ Литве; неудобства, вызываемый неодинако- 
вымъ примененіемъ новаго калепдаря; затруднительность при
влечения православныхъ въ Виленскую коллегію; соображенія по 
поводу привилея 1 декабря 1537 г. и письма Бен. Гербеста
13 октября 1583 г. ( напеч. Аппаі. Ессіез., III, 432); о стара- 
піяхъ д-ра Миллера, агента курляндскаго герцога, убедить евро- 
пейскія державы не торговать съ Московіей.

5. Отрывки изъ писемъ Поссевина отъ 9 и 16 іюля 1583 г. 
(л. 375), безъ обозначенія кому писано [къкард. Комо]. Полный 
текстъ этихъ писемъ въ N. Оегтапіа 94; см. ниже въ описи 
этого последняго тома.

6. Что касается спеціально кн. Острожскихъ, то, помимо 
сведедій, который можно найти въ некоторыхъ изъ вышеупомя- 
нутыхъ матеріаловъ тома 20-го, см. еще депеши Болоньетти 
отъ 9 и 20 марта (съ приложеніемъ къ депешѣ 20 марта перечня 
городовъ и поселеній на земляхъ кн. Острожскихъ), 23 мая, 11 
и 25 іюня, 6 іюля (съ постскриптумомъ отъ 8-го іюля), 9 и
14 августа, 3 сентября, 1 и 15 октября 1583 г. Кроме того:

ю



письмо архіеп. Палеолога къ Болоньетти, 8 ноября 1583 г., и 
. письмо Хр. Казимірскаго, безъ даты *).

2. Католичество въ Крыиу.

На лл. 483, 552. См. ниже приложеніе IV.

3. Славинсчій Югь и Турція.

' 1. Деп. 7 января 1583 г., Краковъ (л. 6): крымскій посолъ 
жаловался и грозилъ репрессаліями за дѣбствія казаковъ, огра- 
бившихъ дары, посланные русскимъ царемъ крымскому хану. 
Король однако не боится угрозъ: «собака, что лаетъ, обыкно
венно не кусается»; тѣмъ не менѣе онъ не хочетъ оставить 
Подолію совсѣмъ безъ защиты и шлетъ туда 5000 солдатъ.

2. Три депеши 23 іюля, 6 и 14 августа (л. 390, 433, 448): 
деятельность Петрашки въ Молдавіи; объясненіе современнаго 
положенія дѣлъ въ Молдавіи и Валахіи; роль Москвы.

3. Ср. еще лл. 240, 463, 495, 504, 524, 690, 694, 702— 
711.

О русско-шедскихъ отношеніяхъ см. депешу 17 сентября
(л. 524) и 20 января 1583 г. (л. 23). Бъ послѣднеб между про- 
чимъ читаются слѣдующія строки:

. . .  (^иапіо аііе сове <1і Мозсоѵіа 8’іпіепбе, сЬе диеі баса 
Ьа ігаѵа&ііо баі Тагіагі, ві сЬе поп риб ітріе&аге іиМе 1е вне 
іогге сопіга’1 8ѵесо; іі диаі 8ѵесо регб Ьа @иаба&паІо росо зоМо 
КеіІетЬиг^, бопбе з’ё рагіііо, Ьаѵепбо регбиіо биоі аззаііі соп 
тогіе бі тоШ Ьотіпі. II зобеМо биса бісопо с’Ьа тозігаіо $гап 
зе§пі б’аПедгегга, регсіо сЬе согге ѵосе, сЬе &1і зіа паіо ип 
шроііпо, гізіого беі боіоге ргезо а’ тезі раззаіі беііа тогіе беі

1) ОтмѢтинъ еще указъ императора Рудольфа II, 29 декабря 1582 г., на 
имя капитула ГрааскоВ (Зігі&опіепае) церкви (л. 105), объ оказанін противодѣй- 
ствія въ передачѣ нѣкоторыхъ земельныхъ ииуществъ, доставшихся кн. Янушу 
Острожскому, по браку его съ Сузанвоб, дочерью Андрея Балассы и Анны 
Мерей,* такъ какъ земли эти не должны отчуждаться въ пользу иностранца. -



й$1іио1о ша^іоге. аііго рег Ьога; N. 8і$™ Біо сіопі а У. 8. 
ИГ* о#пі безібегаіо Ъеве, еі іо рег йпе 1е Ъазсіо Ьшшііззіта- 
тепіе 1е тапі. Бі Сгасоѵіа.

Собственно для Литвы см. депешу 14 октября 1583 г., изъ 
Кракова (л. 465): нундій вспоминаетъ, какъ въ свое время ему 
удалось поднять Литву и толкнуть ее на войну съ Москвою. 
Характеренъ отзывъ его о канцлерѣ литовскомъ ЕвстаФІи Во- 
ловичѣ въ депешѣ отъ 7 ноября 1583 г., изъ Бреста (л. 616). 
Вотъ онъ цѣликомъ:

. . .  Савіеііапо <1і Уііпа &гап сапсеіііеге бі Іліиапіа, іі 
диаі ё пи Ьиото сЬе ші Га віиріге. Ба ип сапіо ві товіга 
агбепііввіто Ьегеіісо, Га. ргебісаге а виопо бі сатрапе пеііа 
Гогіегга бі ^иез^а сіМё <3е11а ^иа1е е&іі ё сарііапо еі 
поп ё аісипо, сЬе зі товігі рій саМо бі Іиі іп Гаѵогіг диевіа 
шаіесііиіопе. Еі попбішепо йаІГаІІго сапіо ші ргезіа іапіо 
оззедиіо, еі рагіа соп іапіо Ьопоге бі N. 8і§” сЬе поп зі риб 
сііг рій. Е і сопГогт’ а§Г оГйсу сЬе раззб тесо іп Ѵагвоѵіа, сот’ 
аІГ Ьога всгізві, Ьога вітіітепіе соп ѵізііагті зреззо, соп рге- 
вепіагпц соріозатепіе 1е созе рій песеззагіе аііа сава, еі соп 
шапбаг а<1 іпіепбеге зреззо, ве Ъіво§па аісипа сова, всизашіо 
Гіпсоттобо бі диевіа виа сіМё, зі тозіга Іаиіо сотрШо, сЬе 
поп Іазсіа а біеіго аісипа зогіе бі согіезіа. Іо вопо віаіо а га&іо- 
патепіо со’1 рабге 8саг#а, еі рабге Ьаіегпа, ве ві розза ргеп- 
бег ба ^ие81е зие тапіеге врегапга аісипа беііа виа сопѵегаіопе, 
еі т і  бісопо бі зрегагпе росо. N00 во зе Гиззе «ИвпіІА, сЬѳ V.
8. ИГ* соп ип сарііоіо бі Іеііега т і  всгіѵевзе Ьаѵег іпіево бі 
^ие81е согіевіе, еі сЬе Гиввего зіаіе ^гаіе а N. 8 і^в рег 1а зрегапга 
сЬе 8 .8й Ьаѵевзе сопсеМа <1і Іиі, о вітііі рагоіе, сгебегеі сЬе ̂ ие8іо 
Іасііо іпѵііо Гоззе рег діоѵаг тоНо. Іо Гга іапіо соп тоизг Кто 
уезсоѵо бі Ѵііпа поп тапсЬего 6’айаіісагті іп ргосигаг диезіо 
ас^иі8(;о. Бі Вгезіа.

ю*



№ 21.
717 листовъ и страницъ. У Тейнера и Тургенева подъ тѣмъ 

же № 21. Содержаніе — продолженіе т. 20-го: депеши нунція 
Болоньетти съ 1 января 1584 г. по 26 Февраля 1585 г., съ 
приложеніями; а также первыя депеши преемника Болоньетти, 
В. ди Буобя, епископа камеринскаго, съ 9 января 1585 г., изъ 
Венеціи и Вѣпы, но еще не изъ Польши. Такъ какъ депеши 
Буойя русскаго матеріала не содержать, то на т. 21, подобно 
тт. 19 и 20, можно смотрѣть, какъ на исключительно «болоньетьев- 
скій». 12-го декабря 1583 г. Болоньетти получилъ кардиналь
скую шапку ’) и послѣдняя депеша его съ подписью «Уезсоѵо 
бі Мазва» была отъ 8 января 1584 г.: въ иослѣдующихъ онъ 
подписывается уже «кардиналомъ Болоньетти».

Черпали изъ т. 21-го Тургеневъ и Тейнеръ. Въ Н. К. Мопи- 
тепіа, I, №Ля 254, 255; II, ЛяЛя 1—3, 5, 7, 8 документы на
печатаны большею частью въ отрывкахъ (депеши нунція, письма 
Фулиньо и др.), при чемъ I, Ля 254 ошибочно помѣченъ, какъ 
взятый изъ т. «12»; кромѣ того письмо Сапѣги (II, Ля 3) писано 
не къ Болоньетти, а къ ЕвстаФІю Воловичу, пану вилеискому2) 
и, паконецъ, депеша Болоньетти (II, Ля 7) неправильно дати
рована 23-мъ августа вмѣсто 24-го, а въ самомъ текст! ея «биса 
іп Кизвіа» слѣдуегь читать: «биса іп Ргиззіа».

У Тейнера, Аппаіез Ессіезіазіісі, III, 422, 423, 555—584, 
625— 629, 756— 787, 819, 823 напечатано 50 документовъ 
(отрывки изъ двухъ депешъ Болоньетти подъ однимъ Ля 96; ср. 
стр. 783): данныя преимущественно по польской исторіи. Впро- 
чемъ тутъ есть письма князя Острожскаго къ папѣ, письма кн.

1) Ь. Сагйеііа, Метогіе віогісЬѳ гіе’ сапііиаіі, Іот. V (Коша. 1793), стр. 
176, 211.

2) Доказательствонъ служить ие только Форма обращенія («Ботіпаііо 
Ѵеаіга»), во и другой, латинскій же (совнѣстно съ польскинъ) текстъ того же 
письма СапЬги, сохранившійся въ сборвикѣ, съ пряныкъ указаніемъ на 
адресата.



Ник. Хр. Радзивилла къ папѣ же и къ Болоньетти и др.; неко
торый депеши нунція посвящены кн. Острожскому, казакамъ и 
др. Часть опубликованнаго въ Н. К. Мопитепіа напечатано и 
въ Аппаі. Ессіезіавіісі.

Новыя данныя по русской исторіи:
1. Собственно о Москвѣ— депеши Болоньетти отъ 10 Фе- ♦

враля, 27 и 29 апрѣля, 14 мая '), 20 іюня 1584 г.: извѣстія 
главнымъ образомъ о смерти Ивана Грознаго и о толкахъ, выз- 
ванныхъ ею.

2. О Москвѣ въ ея отношеніяхъ къ Полъшѣ — депеши Бо
лоньетти отъ 24 и 28 августа 1584 г.; 13и 14Февраля 1585 г.: 
о планахъ Ст. Баторія (война съ Москвою), о русскомъ пере- 
бѣжчикѣ, о пріѣздѣ русскаго посла и проч. Кромѣ того еще можно 
отмѣтить депешу 31 октября 1584 г., изъ Варшавы (л. 470): 
о хлопотахъ убѣдить шляхту идти войною на Москву.

3. О пропагандѣ католичества —  депеши 20 апрѣля, 18 и 
27 іюня, 6 августа 1584 г. и письмо Кампапа къ Болоньетти,
15 ноября того же года, изъ Риги. Нупцій говорить о введеніи 
календаря (20 апр.) *); высказываетъ соображенія относительно 
способовъ переселить константинопольскаго патріарха въ Вильну 
или во Львовъ и о возможномъ содѣйствіи въ этомъ кн. Острож- 
скихъ и Слуцкаго (16 іюня; 6 авг.); о русской коллегіи (27 іюня).
Письмо Кампана посвящено пропагандѣ католичества среди рус- 
скихъ въ Дерптѣ. Специально о князьяхъ Острожскихъ см. 
депеши Болоньетти отъ 1 и 22 января, 16 мая, 10 и 24 3) 
августа 1584 г.

Если русскій матеріалъ т. 21-го, въ общемъ, легко дробится 
на указанный группы, то нельзя того же сказать о каждомъ

1) Выдержки изъ депеши 14 мая, напечатанный у Тебнера, III, 787, не 
ясчерпываюгь того, что можетъ интересовать русскаго историка.

2) Часть депеши 20 апрѣія, напечатанная у Тебнера,III, 767,говорить о 
другомъ.

8) Часть депеши 24 августа, напечатанная у Тебнера, III, 784, говорит!» 
не объ Оетрожскихъ.



документѣ въ отдѣльности: подобно тому, какъ это мы впдѣлп 
въ т. 20, и здЬсь данная депеша или письмо не рѣдко содержитъ 
свѣдѣнія, выходящія за рамки той рубрики, въ какую оно отне
сено. Такъ о кн. Острожскихъ найдутся свѣдѣнія въ «Москвѣ 
въ ея отношеніяхъ къ Полыпѣ»; а въ «Москвѣ»— свѣдѣнія объ 
іезуитскихъ коллегіяхъ и проч.

См. еще лл. 77, 93, 113, 117—мелкія данныя о татарахъ 
и туркахъ.

№ 22.
На корешкѣ: «22. ЬеМеге <1е1 пипгіо <1і Роіопіа (ЗаІГ 1585 

аі 1672». У Тургенева подъ тѣмъ же нумеромъ. 242 считан- 
ныхъ и нумерованныхъ листа. Изъ нихъ только первые лл. 
1— 57, содержащіе депеши нунція Буойя, епископа камерии- 
скаго, съ 16 апрѣля по 31 октября, отъ 21 ноября 1585 г. и 
13 января 1586 г., могутъ считаться непосредственнымъ продол- 
женіемъ т. 21-го: все остальное случайный сборъ документовъ, 
не полныхъ по составу и за время значительно болѣе позднее. 
Что до депешъ Буойя, то, не говоря уже про малочисленность 
нриложеній (бреве 12 апрѣля 1578 г. польскому нунцію; п. 
польской королевы Анны къ нувцію, 15 мая 1585 г.; п. Поссе
вина къ нунцію, 2 іюля 1585 г. изъ Бильны, и нѣк. др.), всѣ эти 
депеши, сравнительно съ депешами Калигари и Болоньетти, 
отличаются краткостью, бѣдностью содержанія, да и количественно 
ихъ не особенно много. На оборотѣ почти каждой депеши вкратцѣ 
передано ея содержаніе. Депеши съ 16 апрѣля по 3 мая 1585 г.— 
на имя кардинала Комо; деп. 7 мая 1585 г. (непосредственно 
вслѣдъ за' смертью Григорія XIII, когда папскій нрестолъ еще 
пустовалъ) — на имя коллегіи кардиналовъ; съ 28 мая— на имя 
кардинала Рустикуччи. Выдѣляются:

1. Подлинное письмо А. Поссевина къ нунцію Буойя,2іюля 
1585 г., Вильна (л. 16): хлопоты о дальнѣйшемъ развитіи мис- 
сіонерской дѣятельности ордена.

2. Деп. 6 іюля 1585 г., Краковъ (л. 20): ходатайство за



медика рагузянина Ѳому Надали (ОД&Іі)— съ некоторыми дан
ными о личности этого послѣдняго.

3. Деп. 16 августа 1585 г., Краковъ (л. 33). Въ огвѣтъна 
требовапіе извѣстій о Ливоніи и Москвѣ, нунцій обѣщается послать 
ихъ, когда будутъ: теперь же сообщать положительно нечего, пе 
тепо бі Мозсоѵіа, зе поп сЪе диеі биса сопііпиа пеііа бетепііа.

4. Конець депеши 13 октября 1585 г., Варшава (л. 50); 
напеч. Н. К. Мопитепіа, И, № 9.

Изъ остального матеріала можно отмѣтить:
1. Бумаги 1641— 1642 гг. (л. 76—110): а) печатный 

экземпляръ постановлена Варшавскаго сейма касательно при- 
вилегій, дарованныхъ православному населенію Польскаго коро
левства: Сопзіііисіе зеугаи ѵ?а1пе§о когоппе&о агезспіебгіеіпе&о 
\7аг82аѵвкіе§о гоки Рапзкіе&о, МБСХХХХІ бпіа 20 тіеЗіасб 
Зіегрпій. У? УГаташе. Коки Р. 1641 (42 стр. іп-роііо); Ь) 
протестъ нунція на эти постановленія; с) записка, знакомящая 
съ ходомъ дѣла, частью въ выдсржкахъ, изъ вышеозначеннаго 
протеста; б) Рипсіа расійсаііопіз іпіег іпсоіаз гедпі Роіопіае еі 
МБЬШшашае КЬиІепае гііит ^гаесию ргойіепіез рег зегтит 
ге&ет Вѵеііае Уіабівіацт ргітит аб айесіаііопет Іоііив геі- 
риЫісае сит бериіаііз иігіиздие §епііз еі огбіпіз беіегтіпаіа.

2. Дѣла Смоленской (католической) епархіи 1640-хъ годовъ 
(л. 116, 121— 143).

3. Указъ польскаго короля Іоанна Казиміра, 31 января 
1650 г., касающійся уніи (л. 144).

4. Расшифрованный депеши польскаго нунція (Видони), епис
копа лодійскаго, съ 5 января по 22 декабря 1659 г., между 
прочимъ объ уніи (л. 163— 175).

5. Нѣкоторыя депеши польскаго нунція (Пиньятелли), архі- 
епископа ларисскаго, съ 21 Февраля 1664 по 30 декабря 1665 г. 
(л. 177— 188).

6. Депеши польскаго нунція (Рануцци), архіепископа даміет- 
скаго, съ 15 іюня по 28 декабря 1672 г., съ разными къ нимъ 
приложеніями (л. 190— 242).



№  23.
289 считанныхъ и нумерованныхъ листовъ. Содержаніе: 

письма разныхъ лидъ къ нувцію Анвибалу ди Кагіуа, архіепис- 
копу неаполитанскому, съ 30 мая 1586 г., когда онъ еще за- 
нималъ каѳедру въ Неаполѣ1), по 24 августа 1591 г., когда опъ 
уже верпу лея съ польской нунціатуры. Письма, эти, за нитгож- 
ііымъ исключеніемъ (М. А. Граціани, ей. бертинорскій), всЬ 
отъ кардйпаловъ Рустикуччи, Піатти, Гаэтано, Алессандрипо, 
Мондови и др., въ особенности же отъ кардиналовъ-секретарей 
Аццолиио, Монтальто (гл. обр.) и Сфондрато, руководившихъ въ 
1586— 1591 гг. иностранною политикою римскаго престола2). 
Письма послѣднихъ трехъ корреспондеитовъ преимущественно 
отвѣты на депеши нундія, въ общемъ очень лаконичны и сами но 
себѣ даютъ мало. Русскаго матсріала во всемъ томѣ, можно ска
зать, совсѣмъ нѣтъ: имя Мовсоѵіа почти даже не упоминается. 
Ср., какъ исключеніе, л. 241, въ письмахъ Монтальто 28 августа 
1590 г.: Иоп раге Ьепе а 8па8апМ&іітиоѵеге іп диевіоіегаро 
диегга аі Мозсо, роісЪё іі ге поп ё Ьео Гетто апсога пеі ге^по, 
еі іі ге§по івіевво раііасе тоііе регІигЬаііопі. Иитересна другая 
мысль того же Монтальто, въ письмѣ 1 октября 1588 г.: І/аѵѵіво 
<1е1 ѵезсоѵо сіі Ідісеогіа [лудкаго] рег гіппіге 1а сЪіева Ьаііпа 
соп 1а Огеса, ё ппа ѵапіій §геса, еГ регб поп (1е§па (1і Гагсі 
Гопгіатепіо (л. 139); 21 іюня 1590 г.: Бе 1а §иегга соі Тигсо 
N. 8і#поге ё ветрге вШо сГоріпіопе, сііе поп віа рег ве§иіге <1і 
ргевепіе, еі созі зепіопо ІиШ &1і Ъиотіпі ваѵу. 8еригевиссе<1е8ве,

1) Кард. Аццолино извѣстилъ ди К&пуа письмомъ 6 сентября 1586 г. о 
назяаченіи его нунціемъ въ Польшу (л. 11); 26 сентября онъ просить архіепис- 
копа сообщить ему, привимаетъ ли онъ эту должность или нѣтъ? (л. 16).

2) 17 января 1587 г. Аццолини и Монтальто, оба единовременно, сообщили 
вунцію, что второй заступаетъ мѣсто перваго (лл. 30, 31). Монтальто завѣды- 
валъ иностранными дѣлами въ понтиФикатъ своего дяди (ср. л. 258) Сикста V 
(ум. б авг. 1690 г.) и въ короткіЙ промежутокъ времени при Урбаиѣ VII (ум. 
27 сент. 1590 г.); послѣднее его письмо, 8 декабря 1590 г., извѣщало объ избра- 
віи Григорія ХІУ (л. 259), начивая же съ 20 декабря 1690 г., шипеть преем* 
викъ Монтальто, кардииалъ Сфондрато (л. 260).



сЬе Ш іо пе ^пагсіі, 8иа Вапііій поп тапсагй а диапіо <1еѵе 
(л. 254); 31 карта 1590 г.: (^иапіо а 1а сііврепза рег іі 8І§. 4і 
ОзігогосЬ 8иа ВапШа сіісе, сЬе поп ві рио Ъаѵеге, ее ргіша 1а 
зроза поп аЬіига, еі йеіезіа ГЬегевіа (л. 239 об.).

Имѣются еще два письма кард. Монтальто: къ нунцію (под* 
липникъ) и къ Поссевину (копія), оба 6 алрѣля 1587 г. (л. 36, 
39), — расооряжепіе о йемедлепномъ выѣздѣ Поссевина изъ 
Польши.

Матеріалъ по исторіи спошеній Рима съ Молдавіей на лл. 
126, 131, 136, 143, 146, 147, 158, 161, 162, 166, 171, 
179, 181, 185— 187, 195, 198, 201, 203, 214, 230, 231, 
248, 255, 258, 276, 277. См. ниже приложеніс X.

№  24.
Въ указателѣ Де Претиса томъ этотъ помѣченъ: «Роіопіа. 

1587. СіГге». Въ Архивѣ на лицо его неимѣется: онъутраченъ, 
и, повидимому, въ зависимости отъ вынужденной неревозки вати- 
канскихъ бумагъ въ Парижъ во времена Наполеона; по крайней 
мѣрѣ при Тейнерѣ онъ уже отсутствовала Это можно утвер
ждать на основаніи того, что каталогизація Нунціатуры, практико
вавшаяся при Тейнерѣ (нумера черными чернилами въ самомъ 
верху корешка переплета), нумеруя нынѣшніе 16— 23 тома 
Нунціатуры тоже нумерами 16— 23, слѣдующій затЬмъ Ля 24 
прилагаетъ уже къ пынѣшнему тому 25-му; Ля 25— къ тому 
26-му, Ля 26-—къ тому 27-му.

.№> 25.
319 считанныхъ и нумерованныхъ листовъ. У Тейнера и 

Тургенева подъ Л* 24. Содержавіе: подобно т. 23-му, и здѣсь 
тоже письма къ польскому нунцію, архіепископу Анннбалу ди 
Капу а, отъ разныхъ лвцъ, духовныхъ и свѣтскихъ; но на этотъ 
разъ письма кардиваловъ являются скорѣе исключеніемъ, чѣмъ 
правиломъ: тутъ подлинники писемъ канцлера Я. Замойскаго,



кардинала Альдобрандини (легата въ Польшѣ), Сигизиунда 
Баторія, Анны Польской, польскихъ епископовъ; нунціевъ при 
дворѣ цесаря въ Прагѣ: епископа пьяченцскаго и его преем
ника еп. барійскаго; еп. новарскаго изъ Мадрита. Кромѣ писемъ 
собственно къ нувцію ди Капуа, есть нѣсколько и къ другимъ 
лицамъ; нѣкоторыя изъ канцеляріи кардинала-секретаря. Ката
ложное опредѣленіе содержанія тома: «Роіопіа. 1587. ЬеМеге 
біѵегве всгіМе аі шіпгіо» не вполнѣ точно: хотя преобладающая 
часть корреспонденціи, дѣйствительно, относится къ 1587 году, 
но въ сборникѣ не мало писемъ и за послѣдующіе годы: 1588, 
1589, 1590 и 1591. Самое раннее по времени отъ 18 октября 
1586 г. (л. 302), самое позднее — отъ 27 сентября 1591 г. 
(л. 299). Порядка въ распоряженіи писемъ нѣтъ ни хронологиче- 
скаго, ни систематическаго.

Три документа на лл. 23, 90, 132: письмо Я. Замойскаго 
къ нунцію Капуа, 17 января 1590 г.; письмо кардинала Радзи- 
вилла къ королю, 10 іюня 1583 г., и Іпвіглсііо рго пипШз аб 
васгаш ге&іаш таіевЦіет іп зупобо Реігісоѵіепві . Тей
неръ, Мопишепіа Роіоп. еі ІліЬ., III, 160, 37, 117. Одинъ до- 
кументъ на л. 54: подлинное письмо Гомолинскаго (а не Гомо- 
левскаго), отъ 22 апрѣля 1587 г., изъ Касцг (а не Касіаг), 
напеч. Н. К. Мопитепіа, II, 10. На оборотѣ письма помѣта ру
кою Поссевина: «Ьіиегагпш Ка| Б. Оотоііпсу абР. Роввеѵіпит». 
Безъ этой  приписки не существовало б ы  пикакихъ внѣшнихъ 
признаковъ для опредѣленія, кому именно писано это письмо.

«Іп оссавіопе бі га&іопатепіо біебі сопіо аі 8егшо агсібиса 
Егпевіо беііа ргеіепвіопе, еі ргаііса беі Мовсоѵііо рег соіевіа 
согопа, еі Ігоѵаі, сЬе 8иа АКегга п’ега §& віаіа га§диа§1іаіа 
б’аНга Ъапба» (л. 218 об.) — пишеть еп. пьяченцскій кь нунцію 
изъ Праги, 3 мая 1587 г. — единственное (если не считать на- 
печатаннаго въ Н. К. Мопитепіа) упоыинаніе о Московіи во 
всемъ томѣ.

Матеріалъ по исторіи сношеній Рима съ Молдавіей на лл. 
2, 7, 56. См. ниже приложеніе X.



№  2 а

952 страницы. У Тейнера и Тургенева этотъ томъ подъ 
№ 25. Содержаніе: депеши нунція Аннибала ди Капуа, архіепи- 
скопа неаполитанскаго, къ кардин&ламъ-секретарямъ Монтальто 
и Сфондрато, съ 7 ноября или, вѣрнѣе, съ 12 августа1) 1587 г. 
по 18 іюня 1591 г. (изъ Праги, по обратномъ выѣздѣ изъ 
Польши; послѣднее же письмо съ польской территоріи (изъ 
Кракова) — отъ 29 апрѣля 1591 г.). Приложеній не много, но 
они есть: письма Сигизмунда III, подканцлеріа Альб. Б&ранов- 
скаго и др.; зато довольно много шифровъ. Дешифровка тѣхъ, 
что были посланы вплоть до 17 іюня 1590 г., сохранилась въ 
N. Роіопіа № 80; послѣдующіе же шифры (собственно съ 6 сен
тября 1590 г.; см. стр. 775), т. е. тексгь, предназначенный къ 
шиФрованію, имѣются на лицо въ самомъЛя 26. ШиФръ 28 марта 
1588 г. (стр. 73) читается кромѣ того и въ N. Роіопіа 27,

Матеріалъ тома Л® 26 слѣдуетъ считать въ значительной 
степени исчернаннымъ. Три депеши, въ отрывкахъ, напеч. въ
Н. К. Мопитепіа, II, №№ 20, 21, 23; тамъ же (II, ДО. 19) при
ведены въ извлеченіи двѣ депеши 27 марта и 25 апрѣля 1589 г. 
(К  Роіопіа 26, л. 313, 357), но по списку Бранкаччьянской 
библіотеки въ Неаполѣ. Тейнеръ, Моппт. Роі. сі БНЬ., ПІ, 52 
слѣд., 129 слѣд., 177 слѣд., 185 слѣд., 204 слѣд., опублико- 
валъ, въ общей сложности, 70 депешъ 1588— 1591 гг.; тамъ

1) Депешѣ 12 августа 1587 г. (стр. 217) въ сборникѣ предшествуетъ де
пеша 8 августа 1588 г. (стр. 215), а вслѣдъ за нею идетъ депеша 18 августа 
1588 г. (стр. 219). И предшествующая, и посдѣдующая помѣчены Краковонъ, 
между тѣмъ депеша 12 августа 1587 г. писана изъ Варшавы. Всѣ три письма 
подлинный и потому устраняется предположевіе описки (1587 виѣсто 1588). 
Къ тому же, хотя депеши 12 августа 1587 г. и 8 августа 1588 г. однородны по 
содержанію, но самыя отличія въ содержаніи (см. ихъ ниже въ приложеніи ІУ) 
свидѣтельствуютъ, что два эти письма писались одно отъ другого на разстояніи 
болѣе четырехъ дней. Не этою ли однородностью содержанія объясняется и 
ошибка, почему депешу 12 августа 1587 г. вшили непосредственно вслѣдъ за 
депешею 8 августа 1588 г.?

л. 17.

/



пайдется кое-что и по русской исторіи (деп. 5 сентября, 14 де
кабря 1588 г., 27 марта 1589 г., 18 Февраля, 11 марта, 
9 апрѣля 1590 г.).

Отрывки депешъ въ Н. К. Мопитепіа, II, ШБ 20, 21, 23 
сохранять свое значеніе и послѣ Теннера.

Изъ невапечатаннаго всего интересвѣе, конечно, депеша 
6 августа 1589 г., изъ Бильнм (л. 439), съ любопытными дан
ными о Виленской коллегіи. Приводимъ ихъ полностью:

Но ѵівііаіо И ветіпагіо, сЬе 8. 8й тапііепе ^иі іп Уііпа 
воііо 1а сига беііі К41 рабгі Оевиііі: 1’Ьо Ігоѵаіо тоііо Ьепс 
огбіпаіо, еі сііе оііге §1і аіігі ^іоѵапі, сЬе шаиііепе іп РоЫіа, 
еі іп Беграіо пеііа ргоѵіпсіа <1і Ілѵопіа, таиііепе ^ш 24 аіиппі 
(Зі ѵагіе паііопі, соше 8ѵесЪі, Іидіеві, ТебезсЬі, Киіепі, Іліиапі, 
еі Ілѵопі: шоШ бе’ диаіі вопо пеі согво (Іеііа !Ьео1о$іа, шоШ 
беііа Шовойа, еі аіігі аиепбопо пеііе Іеііеге Ьитапе, еі зопо 
зіаіо ргезепіе ^иапбо бае бі Іого тоііо Ьопогаіатепіе іп риЫісо 
вопо боііогаіі іп Шовойа пеі соііе^іо бі евві рабгі, сЬе іп диезіа 
сііи Ьа ргіѵі1е§іо бі асабетіа, еі ипіѵегвіій риЫіса, соп аиіо- 
гііа беііа 8. 8ебе Аровіоііса еі беііі ге бі Роіопіа. Е1 ѵегатепіе 
диевіо соііе&іо ё беііі рій ргіпсіраіі сЬе ЬаЬЬіа 1а Сотра§піа іп 
ІиПс ^иевіе рагіі беі 8еЦеп1гіопе, сЬе сі вопо іпіогпо а 60 
рабгі, еі Гга евві рій бі 30 засегбоіі, езвепбо &1і аіігі рагіе 
Іеііогі, рагіе аибііогі бі йіовойа, еі 0іео1о$іа, е( рагіе аибі- 
іогі Іаісі. Кеііе всиоіе риЫісЬе іпвШліізсопо рій бі 700 всоіагі; 
сЬе §1і віеззі Ьегеіісі ѵі шапбапо 1і й$1іио1і аб ітрагаге, і 
диаіі рег 1о рій біѵепіапо саіЬоІісі, еі огбіпагіатепіе ѵі вопо 
біѵегзе ІеШопі, сіоё бі іЬеоІо&іа всоіавііса, беііа васга всгіі- 
Іига, бі сопігоѵегзіе, еі бі саві бі сопвсіепга, оИге и̂е11е бі 
йіозойа, (1і шаіешаііса, <1і гЬеІогіса, роеііса, еі ^гатшаИса. 
Ш (И рій беі ветіпагіо ропіійсіо, Ііепе сига ^ие8{о соііедіо бі 
Іге аіігі зетіиагіі, сіоё бі и̂е11о біосезапо, іопбаіо яиі ба- 
ГІ1Г“° ві&. сагбіпаіе Кабгіѵіі, бі и̂е11о <И 8ато#Ша, Йтбаіо 
ба топз. ѵевсоѵо бі диеі Іиосо, бі ип аііго, сЬе зі сЬіаша 
Вигва Уаіегіапа, пеі ^иа1е соп 1а соттобііі бе’ Іе^аіі ріі Іаз-



сіаіі & диезіа орга зі шапіеп^опо 12 поЬіІі <іеі рій роѵегі сіі 
Іліиапіа, еі <И Вашо^іііа. Паі сЬе гізиКа зотгпо Ьепейсіо іп 
Іо«о и̂е&̂ о §гап йисаіо, еі дгапйе аи&итепіо сіеііа 8*“ геіідіопе 
саіЬоІіса, сЬе сіа аісипі аппі іп диа зопо сопѵегіШ тоііі #еп- 
ІіІЬиотіпі ргіпсіраіі. Реі сЬе Ьо ^іисіісаіо йеЪіІо тіо йагпе 
сопіо а V. 8. IIIм  Ьаѵепйо рег сегіо сЬе 1а 8й ёі N. 8” пе 
зеиіігй сопвоіаііопе. . . .

Деп. 25 Февраля 1590 г., Варшава (стр. 592): Янъ Ост
рожек ій, королевскій чашникъ (сорріего (1і 8иа Маез&), пѣ- 
сколько лѣтъ тому назадъ вернувшійся взъ ереси въ лоно като
лической церкви, просить разрѣшенія вступить въ бракъ съ ере
тичкою, сестрою канцлера, иадѣясь впослѣдствіи обратить ее па 
путь истины. За него хлопочетъ каштелянъ подляшскій, ссы
лаясь на прецеденты. Я лично (говоритъ нунцій) тоже считалъ бы 
возможнымъ дать просимое разрѣшепіе, потому что всѣ эти 
господа, прпбѣгая къ милостямъ папы, тѣмъ самьшъ лишній 
разъ заявляютъ, что склоняются передъ авторитетомъ* Св. 
Престола.

Матеріалъ но исторіи католичества въ Крыму: л.л. 215, 
217. См. пиже приложеніе ІУ.

Матеріалъ по исторіи сношевій Рима съ Молдавіей: л.л. 95, 
167, 249, 295, 300, 323, 333, 337, 345, 378, 396, 414, 
443, 527, 541, 545, 729, 757, 759, 767, 769, 871. См. ниже 
приложсніе X.

№  27.

278 считанныхъ и нумероваыныхъ листовъ. У Тейнератомъ 
этотъ подъ № 26. На корешкѣ переплета: «Роіопіа сіаі 1587 аі 
1591. Мопв. АпіЬаІе сіі Сариа пипгіо. 26»; встрѣчается однако 
матеріалъ и болѣс ранпій: за октябрь — декабрь 1586 г. (л. 49, 
58, 59). Содержавіе: бумаги ди Капуа — оригиналы писемъ на 
его имя (частью и на имя другихъ лицъ); копіи разныхъ доне- 
сеній, присылавшихся иунцію его агентами, иѣсколько собствен- 
норучныхъ черновыхъ депешъ самого нунція (за первые мѣсяцы



1588 г.); между прочимъ: нѣсколько писемъ отъ к&рднналовъ- 
секретарей Монтальто и Сфондрато; большое число отъ архі- 
епискооа барійскаго язь Праги; собственноручное письмо А. Пос
севина къ нунцію 14 мая 1$88 т., изъ Венеціи (л. 150), и копія 
его письма (съ собственноручною помѣтой) къ о. Станиславу 
Гомолинскому, 5 мая 1587 г., изъ Брунсберга (л. 140). Си
стемы въ размѣщеніи писемъ не замѣчается.

9 документовъ напеч. Тейнеръ, Мопиш. РоІ. еі ІліЪ., 111, 
6—10, 22, 28, 35: письма П. Мышковскаго 2 декабря 1587 г. 
(л. 61)ѴЯ. Збаражскаго 7 ноября 1587 г. (л. 75), Ст. Карн- 
ковскаго 21 ноября 1587 г. (л. 79), Ст. Красинскаго 16 марта 
1588 г. (л. 205), Л. Гослицкаго 25 Февраля 1588 г. (л. 245), 
три прошенія ливонскаго духовенства 24 сентября и 3 октября 
1587 г. (л. 83, 89, 90) и грамота Петра, воеводы валашскаго, 
1 іюпя 1588 г. (л. 125)1).

Матеріалъ настоящего сборника стоить довольно далеко отъ 
области русской исторіи; ближе всего вышеупомянутое письмо 
Поссевина къ Гомолинскому: оцѣнка русскаго -царя, православ- 
ваго духовенства, взаиыныхъ отношеній Польши и Москвы.

Пять черновыхъ депешъ нунція, посланныхъ шифромъ 19 и 
23 января, 9, 19 и 28 марта 1588 г. (л. 2— 19) пріобрѣтаютъ 
свое значеніе (абсолютное, безъ отношенія къ исторіи той или 
иной страны) уже по одному тому, что въ сборникѣ депешъ 
нунція ди Капу а (& Роіопіа 26) изъ донесеній за указанный 
числа, даже въ Формѣ шифра,'сохранилось только одно послѣд- 
нсе, отъ 28 марта (см. N. Роіопіа 26, л. 73). Изъ письма Би- 
царри (8ріпо Вігаггі) къ нунцію, 23 марта 1589 г., безъ Іосо 
(л. 13), явствуетъ, что депеша ди Капуа 27 марта 1589 г. (см. 
выше, стр. 155, опись № 26) всецѣло основана на немъ, будучи 
лишь его перифразой, въ болѣе литературной отдѣлкѣ.

1) Система, принятая въ иэдавія Тейнера, не даетъ точныхъ указаній на 
рукописный матеріалъ, а потому мы сочли въ данномъ случаѣ полезным!» 
отмѣтить подробиѣе, какъ даты, такъ и листы сборника.



Матеріалъ по исторіи сяошеній Рима съ Молдавіей: л.л. 51, 
125. См. ниже приложеніе X.

№ 27А.

Безъ пагинаціи. На корешкѣ переплета: «6. Роіопіа. Баі 
1587 аі 1591. Ьеиеге е зсгШиге а шоп8І§. бі Сариа пшшо». 
За ничтожнымъ исключеніемъ, это все одни (нераскрытые) шифры, 
судя по отмѣткамъ на оборотѣ, посылавшіеся главнымъ обра- 
зомъ изъ Праги въ 1588, 1589, 1590 и 1591 гг. Писаны они 
поиспански, въ чемъ убѣждаютъ не только Форма обращенія, 
всегда по общепринятому алфавиту («І11шо 8епог» или «Б1шо у 
Кга0 8епог»), но и нѣкоторыя Фразы, изрѣдка вставленный въ 
шифръ и писанныя тѣмъ же общепринятымъ алФавитомъ. Есть 
нѣсколько, испанскихъ же, шиФровъ изъ Рима бтъ графа д’Оли- 
варесъ, испанскаго посланника при рнмскомъ дворѣ, и изъ Праги 
(9 декабря Г588 г.) за подписью Агпоібо ѵоп бег Воу). Вообще 
же шифровалась и самая подпись автора, а на оборотѣ получа
тель ограничивался только помѣтою даты (когда послана, когда 
получена); во многихъ случаяхъ даже указанное имъ «Іосо» по- 
томъ старательно зачеркнуто. Въ концѣ тома есть однако нѣ- 
сколько десятковъ страницъ не шифрованныхъ, судя по содер
жаний и по Формѣ, переписка 1591 года (черновики) нунція ди 
Капуа и Ф. Инделли (ЕаЬіо Іпбеііі, сашшісо бі Nаро1і) съ Сан- 
Клементе («Б. Ои^ііеіто бе Запіо Сіетепіе»), испанскимъ по- 
сланникомъ при дворѣ цесаря въ Прагѣ. Первые двое пишутъ 
повтальянски, Сан-Клементе — поиспански (одно письмо его 
къ епископу вроцлавскому).

26 марта 1591 г. Инделли (упоминая о польскомъ королѣ, 
онъ называетъ его «позіго ві§поге») сообщаетъ изъ Славкова 
свѣдѣнія о деятельности Варѳоломея Брути въ Константинонолѣ, 
но безъ отношенія его къ Римской церкви, такъ что зачислять 
это письмо въ отдѣлъ матеріала по исторіи сношеній Молдавіи 
съ Римомъ (прилож. X) можно только условно.



№ 28.
303 листа. У Тейнера я Тургенева томъ этотъ подъ Л: 7. 

На корешкѣ переплета: «7. Роіопіа Баі 1587 аі 1588. Ѵагіе 
зсгіМиге: Мопз. (И Сариа пшшо». Содержапіе: черновыя письма 
нунція; пѣсколько писемъ, въ копіяхъ и оригиналахъ, къ нун- 
цію; копіи разнаго рода оффиціэльныхъ бумагь; все это пре
имущественно переписка нунція съ польскими прелатами по во- 
просамъ внутренней жизни и строя польской церкви 1587 и 
1588 гг. (есть впрочемъ нисколько данныхъ и за 1589, даже 
за 1590 г.). На лл. 220, 223 черновые шифры писемъ нунція 
къ кард. Монтальто; на л. 224 письмо отъ Бе 8апіо Сіешепіе 
изъ Праги.

Три документа напеч. Н. К. Мопшпепіа, II, ДяД?. 17, 
18, 22:

1. Кесепвіопез пипсу, <1е Тигсіз еі Тагіагіз, еі бе огаіоге 
роіопо пирег а<1 зегепіззішиш гс§ет аііаіі (л. 191 и 199; дру
гая копія: л. 209 и 213). Эти «Кесепзіопез» были посланы въ 
Римъ къ кард. Монтальто. Напечатана ихъ только первая поло
вина (Да XVII), да и то съ пропусками и безъ указанія, отъ 
кого и кому онѣ посылались.

2. Огеіепиз соштізза (л. 197). Напечатаны (Дя XVIII) 
съ большими ошибками въ имеиахъ собственныхъ и даже съ со- 
знательнымъ ихъ искаженіемъ; русское вичь вездѣ эллинизиро
вано: І\ѵапоѵіс2 превращено въ Іѵѵапоѵібез и пр.

3. Пересказъ письма московскихъ бояръ къ польскимъ се- 
наторамъ и царя къ польскому королю, въ іюнѣ 1590 г. (л. 192). 
Заголовокъ въ Н. К. Мошітепіа (Да XXII) упомииаетъ только 
о первомъ письмѣ, хотя самый текстъ переданъ полностью.

Кромѣ того у Тейнера, Мопшп. Роі. еі ІлІЪ., томъ III:
1. Каііо іпзіііиіі соп^ге^аііопіз зеп сопігаіегаііаіів Мізегі- 

согбіае Сгасоѵіае аб 8. ВагЬагат саріае а. Бпі 1588 (Ш, 
№ 59). Подлинникъ писапъ собственноручно Скаргою.



2. Весепзіопез, уже опубликованпыя Тургеневымъ. На этогь 
разъ онѣ напечатаны полностью и притомъ отнесены не къ 1588, 
а къ 1590 году (III, № 127).

Во всемъ сборникѣ матеріалъ по русской исторіи весьма 
бѣденъ.

Данныя по исторіи сношеній Рима съ Молдавіей на лл. 22, 
68, 84, см. ниже въ приложении X.

Стбятъ вниманія Рагіісоіагі сопсегпепіі аі соііе&іо 6е 
райгі Іезоііі іп Уііпа, аі зетіпагіо ропіібсіо, еі аІГаНгі веші- 
пагу, еі всоіе сЬе ѵе ново, <1і сЬе в’ё йаіо сопіо аІГІіГ* ві^. 
сагд1в МопІ’а11о (л. 102). Упоминаніе кардинала Монтальто по- 
зволяеть пріурочить этотъ документъ къ 1587— 1590 гг. Въ 
немъ дается отчетъ о современномъ положеніи указанныхъ въ 
загодовкѣ учебныхъ заведеній. Приводимъ полностью тексгь 
этихъ Рагіісоіагі1):

1. Іп соНедіо Ѵііпепві 8осіеіаІіз Іезп аіипіпг огбіпагіе 60 
4е 8осіеІаІе ріпз шіпив, ^иогит 30 сігсііег зипі васегбоіев. 
Кеііяпі зипі аиі ргаесеріогев, аиі всЬоІагев віѵе апбііогев ІЬеоІо- 
§іае еі рЫІозорЬіае, аиі соабіиіогев іетрогаіез.

2. Соііе&іит Ьос іп асабетіат еі ипіѵегвііаіет риЫісат 
аиіЬогіШе 8е(3ів Аровіоіісае, еі ге^із Роіопіао егесіит еві. 
Іп еа віибепі огбіпагіе зпрга 700 раіЧіт саіЬоІісогит, рагііт 
Впіепогшп, рагііт Ьаегсіісогит отпіз ^епегіз йііі. Ьесііопез 
огбіпагіае, ^иае Іе&ипіаг зппі Ьае. Ииае Іесііопез ^поМіапае 
іЬеоІо^іае всЬоІавіісае таіиііпа еі ѵезрегііпа. Ьесііо всгір- 
Іигае васгае. Биае Іесііопез диоіібіапае, аііега сопігоѵегзіагит 
сопіга Ьаегеіісоз, аііега савиит сопвсіепііао аб іпзігпсііопет 
соиіеззагіогит. Ьесііопез рІііІозорЪіае, еі таіЬетаіісае чиоіі- 
біапае тапе еі ѵеврегі, Іесііопез гЬеіогісев, Іесііопев роеіісез, 
Іесііопез віпіахеов, (гее аііае зсЬоІае 6І8ііпс(ае ^гаттаіісев. 
Ьесііо диодие $гаеса сі ЬеЪгаіса ЬаЪеіиг.

3. Соііедіпт ізіий ЬаЪеі виЬ сига еі йізсірііпа виа диаіиог

1) См. еще Соисіааіопез еі сарііа іп сотіііів іеггевігіЬиа.... (л. 200—207).
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ветіпагіа. Уійеіісеі зетіпагіпт З а т т і Ропіійсіз, 4пой аііі Ьіс 
огйіпагіе 24 іиѵепез ех ѵагііз паІіопіЪиз пітігит 8ѵесов, Сгвг- 
тапоз, Ап&іоз, Киввов, Іліиапоз, (Ьеоіо^іае рЬіІоворЬіае еі аіі- 
^по8 еііат ЬатапіогіЬпв Шегіз орегат гіапіев сот та§по іііагит 
гедіопит ігисіи: аііі ргаеіегеа Ьос ветіпагіит аііоз аіпшпоз 
ропіійсіоз, Беграіі аЦие Роіосіае. Езі еі зетіпагіит йіосаеза- 
пит Ѵііпепзе аЬ І11пз1гІ880 сапііпаіі Ка<І2Іѵі1 йтйаіит, диой аШ 
14 сіегісоз. Тегііит зетіпагіит еві 8ато^іііае аЪ ерізсоро 
Шо рагііег йіпйаіит. Ех диіЪив тахітпв ітисіив іп ессіезіат 
ІЛіиапісат, еі Вато^ііісат іпсіріі йітапаге, ѵеіегез пііпаз 
ессіезіагот іпзіаигапйо, еісиііит сЬгІ8Ііапит пЪідиегезШиепйо. 
(^иагіиит ветіпагіит ѵосаіиг Вагза Уаіегіапа, іп чиа ех ге- 
(ШіЪиз ріогит 1е#аІогит ^гаііз аіипіиг 12 іпѵепѳз поЪіІев 
раирегіогез Ьііиапі еі 4 8ато#ііае, ех диіЪи8 поп ехі$ипз йтісіив 
іп Ьапс раігіат гейипйаіпгиз зрегаіиг. Ниіс Іосо езі аНег Іосив 
асІіипсШз диі езі ѵеіиіі Йотив Ьоврііаііз, пЪі 24 рапрегез 8Іи- 
йіозі тізегаЬіІіогез рагііт ех Ьіз ^иае іп соііедіо, еі зетіпагііз 
зирегзипі, рагііт ех аііів еіеетозупіз чиаз віЬі диаегипі зи- 
віепіапіиг.

4. Ех Ьос аиіет соііе&іо диапіоз еі ^иа1ез ігисіиз ад Беі 
отпіроіепііз ^іогіат рготапагіпі, еі диоіідіе рготапепі ех 
айтіпізігаііопе васгатепіогит, сопсіопіЬив, ІесІіошЪиз, еі сііз- 
риіаІіопіЬиз риЫісів еі ргіѵаііз сит Ьаегеіісіз, ѵіх езі іп Іоіа 
Ьііиапіа диі і&погеі. РовЦиат епіт соНедшт Ьос Бео аизрісе 
сопвігисіит езі, Іетріа геіідиа еі топазіегіа Ьиіиз сіѵііаіів іп 
диіЬив апіеа іп зоІеппіогіЬиз іезііз ѵіх вех аиі 7 саіЬоІісі гере- 
гіеЪапІиг тодо, Бео зіі Іаиз, йсІеІіЪив ітріепіиг. (^иод сшп 
та&па Ьотіпит сопзоіаііопе еі Беі Іаиде апітайѵегіипі, е( 
геГегип! ріигіті, ^ш ргаевепіет віаіит ѵідепі, еі ргаеіегііогат 
Іешрогит гесогйапіиг, ргаезегііт ІИизІгізз1 Вайгшііі. Нас 
сопЯиипІ ад ехріапда рессаіа поп зоіит ех Ьас сіѵіШе ѵеги- 
те ііат  ех Іоіа Іліиапіа Іапіа Ьотіпит тиііііидо ргаезегііт 
диадга$езітае Іетроге иі 30 засегдоіев 8осіеШів ргаеіег аііоз 
тиков заіівіасеге тиііііидіш поп роввіпі. МиШіидіпет Ьотіппт



^ио8 Беив асі кшип ессіевіат вапсіат ех зсЬівтаіе, еі уагіів 
ЬаегевіЬив рег орегагіов Ьиіив соііе^іі аддиііі;, ірве воіив поѵіЬ 

- ІИивІгев іатіііае репе іпіе&гае, диае іп іоіа Ьііиапіа ргітав 
іепепі, поп рапсае ад йдет саіЬоІісат гедисіае випі, уідеіісеі 
Вадгіугііогшп, СЬодкіеуісіогит, ВаріесЪагит, Тівгкіеѵісіогпт, 
Расіогит, ^оупагит, Сговиупіогит, Ѵоіоѵісіогит, НагаЬиг- 
дагпт еі аііогшп Ьпіавтоді бдеі саіЬоІісае рагііт ех Ьаегеві 
рагііт ех всЬізтаіе гезІПиІі виоі. Еиепті ветрег еі випі іп 
вскоіів Ъиіив соііе^іі ріигіті поЬііев Ьаегеіісогит еі всЬівта- 
іісогат Шіі, ^иі Іісеі а рагеиііЬиз ео зоіо потіпе всЬоіів повігів 
ігадапіиг, пі Іііегіз орегат депі, еі пиііа гаііопе ад бдет са- 
іЬоІісат сопѵегіапіиг. Бео іатеп ргоріііо, ѵіх иііпв Ьасіепив 
еѵавіі, диі аЬіигаііз раіегпів еггогіЬиз йдет саіЬоІісат поп 
зпвсерегіі, еі іп еадет сопвіапіег регвеѵегеі. Ех дио йегі поп 
роіегіі, диіп віаіпз геіриЫісае поѵат Гасіет іпдиаі, сит ад 
вепаіит, еі ад оШсіа риЫіса адтіпівігапда Іаіев аввитепіиг, 
ехііпсіів вепіогіЬив, диі пипсЬаегезеов ІаЬе іпіесіі гетриЫісат 
диЪегпапі, іто еі іат  ріигев вепаіит ге§пі Ьиіив ехогаапі диі 
іп соііе^іо кос віидиегипі. Сопсіопев йипі аЬ ЬотішЪив 8осіе- 
іаіів 8іп&и1І8 дотіпісів еі іевіів, поп воіпт іпЧетрІо роіопісе 
еі Іііпапісе, вед еііат рег ѵагіав рагіев, еі ріаіеав ѵавіае Ьиіиз 
сіѵііаіів рго Ьів пипциат ѵепішіі ад Іетріит. П ет іп саг- 
сегіЬив еі ЬозріІаІіЪив. Ргаеіегеа ехсигвіопев ад уіііаз еі орріда 
уісіпа рег диав аи&еіиг іп діев питегиз йдеііит саіЬоІісогит.

№  29-

437 считанныхъ и нумерованныхъ листовъ. У Тейаера томъ 
этогь подъ Л6 59. Содержаніе: почти исключительно одни письма, 
и при томъ большею частію въ подлинникахъ, дарственныхъ 
особъ: Анны Польской, Сигизмунда Ш, короля польскаго (лл. 1— 
120; 413; 435— 437), герцога Эрнеста, эрцгерцога Ферди
нанда, герцога баварскаго, Маріи Шотландской въ 1587— 
1590 гг.

п*



Письма короля и королевы польскихъ (свыше 40) адресо
ваны папамъ Сиксту У и Григорію XIV (кромѣ того два письма 
къ кардиналу Монтаіьто, одно къ кард. Сфондрато); изъ нихъ 
до 30 напеч.Тейнеръ, Моппшепіа Роіоп. еі ЬііЬ., III.

Данный по исторіи свошеній Рима съ Молдавіей на л. 413, 
см. ниже въ приложен» X.

№  30.
219 листовъ. На корешкѣ переплета: «БевсіІгаіі ̂ е пипііі 

іп Роіопіа, Зѵіггегі, Соіопіа, Аѵівпопе, МаНеиссі. 62». Содер- 
жаніе: расшифрованный депеши папскихъ пунціевъ, въ томъ 
числѣ польскаго нунція ди Капуа, съ 7 ноября 1587 по 17 іюня 
1590 г. (лл. 1 —146). Содержаніе этихъ послѣднихъ составляють 
дѣла исключительно польскія (вопросы внутренней политики; 
австрійскій эрцгерцогъ Максимиліанъ); о Россіи лишь отдѣльныя 
Фразы безъ особаго зпаченія; кое-что о нападеніяхъ татаръ на 
территорію Польши, о поѣздкѣ короля Сигизмунда въ Ревель для 
свиданія со своимъ отцомъ, королемъ шведскимъ, въ связи съ 
общимъ положеніемъ Балтійскаго вопроса. Сравн. сказанное 
выше, въ описи № 26, объ отношеніи находящихся тамъ депешъ 
нунція ди Капуа къ тѣмъ, что имѣются въ этомъ томѣ.

О другой группѣ дешиФрованныхъ депешъ того же нунція, 
тоже за 1587—1590 гг., хранящихся въ библіотекѣ Киджи, 
сборн. М. II. 43, см. ниже въ приложен» XI.

№  31.
709 стр. На корешкѣ переплета: «27. Роіопіа біѵегзогит & 

1587». По Тейнеру: № 27. Содержаніе: письма 1587— 1591 гг. 
(есть одно отъ 5 марта 1592 г., стр. 649) большею частью въ 
оригиналахъ, на имя папы Сикста V (частью и Климента УШ), 
кардинала Монтальто (частью и Сфондрато) и (не много) нунція 
Ан. ди Капуа, отъ цѣлой серіи лицъ: кард. Андрея Баторія; кард. 
Радзивилла; Петра, воеводы молдавскаго; Сигизмунда Баторія,



трансильванскаго воеводы; Ник. Христ. Радзивилла; канцлера 
Я. Замойскаго; архіепископовъ и еписконовъ польскихъ: гнѣз- 
ненскаго, львовскаго, краковскаго, хелминскаго, холмскаго, луц- 
каго, плоцкаго, позеанскаго, перемышльскаго, вроцлавскаго; Іере- 
міи Могилы, митрополита молдавскаго; Варѳ. Брути; Ст. Вар- 
шевицкаго и многихъ другихъ. Тейнеръ обильно черпалъ изъ 
этого тома, напечатавъ до 70 документовъ въ Мопптепіа Роіо- 
піае еі ІліЬпапіае, III, 5 — 199, и послѣ него остается указать 
на весьма немногое:

1. Станиславъ Карнковскій, архіепископъ гнѣзненскій — къ 
Сиксту У, 20 октября 1589 г., изъ Ловичъ, подл. (стр. 349): со- 
общаегь о страшномъ поражеиіи, понесенномъ татарами. Раньше 
(20 сентября) Карнковскому пришлось писать папѣ и кардиналу 
Монтальто (см. Моп. Роіоп. ШЬ., Ш, 113, 114) о бѣдствіяхъ, 
нричиненныхъ Подоліи и Руси (Галиціи) набѣгами татаръ и ту- 
рокъ, и хлопотать объ объединеніи христіанскихъ государей для 
совмѣстнаго отпора врагамъ Креста Господня.

2. «Сіѵез еі сотпшпііаз сіѵііаііз Ьеороііз Кпзвіае»—къ кар
диналу Монтальто, 28 апрѣля 1588 г., изъ Львова, подлинвикъ 
(стр. 645): благодарность за письмо, присланное съ ихъ еписко- 
помъ I. Димитріемъ Солвковскимъ, по его возвращеніи изъ Рима 
съ посольства, и просьба передать ихъ посланіе папѣ. Это по- 
слѣднее, отъ 27 апрѣля, тоже подлинникъ (стр. 643), напеч. 
Мошш. Роіоп. Ыіі)., III, 30.

Данныя по исторіи сношенія Рима съ Молдавіей частью 
тоже уже напечатаны Тейнеромъ: стр. 7, 9, 217, 221, 225, 
227, 355, 357, 359, 361, 399, 401, 409, 4 1 1 ,413 ,423 , 
425, 427, 561, 563, 589, 593, 597, 600— 605, 607, 609, 
611, 613, 651, 667, 683, 687, 689. См. ниже приложеніе X.

Два письма Ник. Хр. Радзивилла къ папѣ Сиксту У и къ кард. 
Монтальто въ 1589 и 1590 гг. (стр. 241, 245, 249) см., по 
связи съ другимъ матеріаломъ, касающимся Фамиліи Радзивил- 
ловъ, ниже въ особомъ приложеніи XII.



№  32.
417 стр. У Тейнера томъ этотъ подъ № 28. На корешкѣ 

переплета: «Роіопіа. А1 сагсі. АІбоЪгапбіпі & 1588». Содержа
ще: депеши, простыл (подлинники) и расшифрованный, кардинала 
Ипполита Альдобрандини, папскаго легата въ Полыпѣ въ 1588— 
1589 гг.; кромѣ того небольшое число другихъ бумагъ, посы
лавшихся вмѣстѣ съ этини депешами. 20 депешъ ішпеч. Тей
неръ, Мои. Роі. еі. ЬііЬ., III, 65 слѣд., 124 слѣд.

По исторіи Россіи почти ничего. Депеша 6 сентября 1588 г. 
о константинопольскомъ патріархѣ Іереміи, ѣхавшемъвъ Москву, 

-напеч. Тейнеръ, ПІ, 71; приложенная же при этой депешѣ 
письма архіепископа львовскаго (на тему о принятіи патріархомъ 
католичества) въ № 32 совсѣмъ не сохранилось. Зато имѣется 
(въ области все тѣхъ же вопросовъ) письмо канцлера Я. Замой- 
скаго къ Альдобрандини, въ копіи, 5 октября 1588 г. изъ За- 
мосцья (стр. 85). Вотъ оно полностью:

И Г  еі Кшв Ботіпе.
Сит ѵепівзеі аб т е  Б. АЪЬав Тоіозапиз, циае зепіепііа 

теа бе іпбисііз, аіііедие геЬиз аб сопѵепііопет соттіззагіогит 
регІіпепііЪиз, еззеі, рІигіЬиз іііі ехрозиі, зеп роііиз сит ео 
ігасіаѵі, Іапіо епіт сит зіибіо ас бііі^еиііа іпт еііат ргибеиііа 
іп ео пе&осіо ѵегзаіиз Іиіі, иі піЬіІ ^иоб аб еат гет сопзіі- 
Іиепбат регііпеге роввіі, ргаеіегтізвит аЬ іііо іиегіі. Ех ео 
і§іІиг гесііззіте отпіа 111“* Б. У, со§позсеІ. Ариб еипбет ѵего, 
еі рго іпбиі&еиіііз тіЫ  ігапзтіззіз, еі рго зіп^иіагі І1Г“  Б. V. 
Ьитаиііаіе, циат аііциоі Ііііегіз іат  тіЬі беіегі, тахітаз 
І11тм Б. У. ^гаііаз е§і, ібепцие иі ірзе еііат согат тео по- 
тіпе іасегеі, го^аѵі. Бе раІгіагсЬа Ніегозоіутііапо ііа ее гез 
ЬаЬеІ. Ніегетіаз раігіагсЬа, цпі оЪ зизрісіопет сопзШогат сит 
8то Б. N. еі ге&е СаіЬоІісо, аЬ ішрегаіоге Тигсагит ргітпт 
беіесіиз, ас ВЬобит геіе&аіиз, беіпбе ѵего Сопзіапііпороііт 
цпібет геѵосаіиз, зеб ііа Іиегаі, иі Іетріит піЫІотіпиз еі поп 
гезіііиегеіиг. Еіеетозіпае соііі&епбае дгаііа іп МозсЬоѵіат рго-



бсівсепз, Затовсіит аб т е  біѵегіегаі. Сот тиііа соттоба еі 
ге#по Ъиіс, еі ессіевіае ассеввига риіагет, ві ведет виат іп 
Ьос роііив терпит, иі Куоѵіат, чиае іат  оііт еіпв геіідіопів 
іоііив Кизвіае аЦие еііат Мовсоѵіае вебѳв Іиіі, ігап8ІеггеІ, 
пе^ие беврегагет, иі сит Ьотіпе @гаесІ8 ІіИегіз егибііо, рго- 
^гевви Іетрогів бе сопсогбіа еііат Іогіавѳе спт в. ессіевіа Во- 
тапа а^і роввеі, дшд Нас (1е ге апіті ЬаЪегеі, сит ариб т е  
еввеі, Іепіаѵі, поп аііепив тіЬі ѵівив еві. Бе Ьас і&ііиг ге еі соп- 
віііит, еі іибісіит IIIе** Б. V. ехдиігеѣат, иі ві ірва яиодие 
гет ргоЪагеі, иКегіиз беіпбе іп еа рго&гебегег. Ыипс дио(1 ге- 
^ и и т  еві, дгаііае 111““  Б. V. еііат аЦие еііат те  соттепбо, 
отпіафіе Гаивіа, ас іеіісіа а Бео Орі° Мах0 іііі ргесог. 2атозсіо 
біе V тепвіѳ ОсіоЬ. аппо Ботіпі МБЬХХХѴІІІ.

І1Г“ Бо. Ѵевігае оЪвег“”  вегѵііог Іоап. 2атоівкі, сапсеііагіив 
еі ^епегаіів сарр.

Помѣта на оборотѣ: Соріа (Типа Іеіібга беі сапсеіііеге аі 
сагб. Іе&аіо АІбоЪгапбіпо.

№ 33.
654 стр. У Тейнера томъ этотъ подъ № 29. На корешкѣ 

переплета: «29. Роіопіа. Ѵагіа». Содержаніе: сборникъ разныхъ 
бумагь за 1576— 1590 гг., въ копіяхъ (нѣкоторыя печатный): 
инструкціи, тексты политическихъ соглашеній (сарііоіі, агіісоіі), 
протоколы сеймовыхъ засѣданій, ОФФиціальныя заявленія, письма, 
рѣчи, новости газетнаго характера (аѵѵіві), донесенія и проч. 
Весь томъ раздѣленъ на двѣ половины: Роіопіа (стр. 1—468) и 
А11еша§па (стр. 469— 654).

5 документовъ [стр. 119, 195 (Тейнеръ ошибочно: 125), 
241, 425, 451 (Тейнеръ ошибочно: 251)] . Тейнеръ,
Мопшп. Роіоп. еі ІлІЬ., III, подъ ДяАя XV, ХІЛХ, Ь, ЪXXIII, 
ХСІІ. О Россіи въ этомъ томѣ почти ничего. Отмѣтимъ:

1. Сапбібаіі ге^ев Роіопіае, еі бе цвбет іибісіит, безъ 
даты. Русскому кандидату (Мовсив) посвящено четверостишіе:



Мпііа іегі Ъопа,
8і Беі йопа 
НаЪсаі гаііопів,

• Роввеі евве сотшобив Роіопів (стр. 249).

2. Кеіаііо Ьгеѵів еіесііопів Зосіеіаіів Іези ё Тгапвуіѵапіа, ех 
(Нѵегвопіт саіЬоІісогит Іііегів іпсів всгірііз, е І1Г‘ сагсі11- Ваі- 
Іогеі геіаіи соИесіа, за 1088 годъ (389— 396).

3. Данныя по исторіи сношепій Рима съ Молдавіей: стр. 363, 
411— 413, 419, 423, 425, 451. См. ниже прнложеніе X.

4. Лативскій текстъ, въ копіи, грамоты іитовскихъ сепато- 
ровъ къ царю Ивану Грозному (стр. 647) слѣдующаго содержа- 
нія: Ты писалъ и извѣщалъ насъ черезъ Михаила Гарабурду о 
своей готовности быть на Литовскомъ княжествѣ, обѣщаясь свято 
хранить права и вольности нашего духовенства и всего шляхет- 
наго сословія. Скрѣпивъ дружбу съ цесаремъ, ты хотѣлъ, чтобы 
па Литвѣ сѣлъ или ты, или сынъ твой Ѳедоръ, а въ Полыпѣ 
эрцгерцогъ Эрнестъ; но Литва и Польша нераздѣльныя части 
одного цѣлаго и государемъ мы избрали самого цесаря. Однако 
нѣкоторые съ польской стороны выбрали воеводу Трансильван- 
скаго, и онъ уже у грапицъ Польши. Чтобы обсудить и оконча
тельно рѣшить дѣло, постановлено съѣхаться черезъ шесть не- 
дѣль послѣ Пасхи па сеймъ; а такъ какъ ты обѣщалъ прислать 
своихъ пословъ, то мы шлемъ имъ теперь съ посланникомъ тво- 
имъ Лукою Новосильцевымъ проѣзжія грамоты. Дай имъ нод- 
номочія за себя и за сыновей своихъ и распорядись прекратить 
враждебный дѣйствія «па границѣ, чтб сдѣлаемъ съ своей сто
роны и мы. Сію грамоту шлемъ съ Иваномъ Бакою.

Очень сходна съ этою грамотою, по содержанію, грамота 
литовскихъ же сееаторовъ къ царю Ивану отъ 20-го Февраля 
1576 г. (П. Дипл. Снош., I, 625), но между ними есть и отличія: 
въ грамотѣ 20-го Февраля нѣтъ упоминанія о трапсильванскомъ 
воеводѣ, о предположенномъ съѣздѣ послѣ Пасхи; наконецъ 
имена сенаторовъ, отъ имени которыхъ посылались грамоты,



далеко не всѣ повторяются въ той и другой. Грамоту 20-го Фе
враля писали: виленскій бискупъ Балеріанъ; Николай Юрьевичъ 
Радзивиллъ; Янъ Ходкевичъ; Я. Глѣбовичъ; Николай КриштоФъ 
Радзивиллъ; КриштоФъ Николаевичъ Радзивиллъ; Н. Дорого- 
стайскій; имена же сенаторовъ въ нашей грамотѣ: М. Гедройцъ; 
Николай Падъ; Николай Радзивиллъ; Я. Ходкевичъ; ЕвстаФІй 
Во лови чъ; Павелъ Пацъ; Я. Глѣбовичъ; Янъ Кишка. Грамота 
эта составлена, вѣроятпо, въ началѣ апрѣля 1576 г. Въ ней 
говорится, что сторонпики Баторія его іат іп бпез ге§пі Роіо- 
піае бебихівзе. «Рінез ге^пі»— это Святынь, пограничный поль- 
скій городъ на пути Баторія изъ Трансильваніи. Торжественно 
встрѣченный своею партіею, король прибыль туда 3 апрѣля1), 
а по другимъ даннымъ даже еще въ мартѣ8). Если эти даты 
опредѣляютъ, раньше какого времени нельзя говорить о грамотѣ, 
какъ уже составленной; то съ другой стороны едва ли Николай 
Радзивиллъ и ЕвстаФІй Воловичъ приняли бы участіе въ ея 
составленіи послѣ 19 апрѣля8), когда они заявили примасу о 
своей готовности примкнуть къ трансильванскому воеводѣ, если 
цесарь станетъ продолжать мѣшкать своимъ пріѣздомъ4). 
23 апреля и, иожетъ быть, даже 18 апрѣля5) СтеФанъ уже 
вступилъ въ Краковъ, и въ эту пору, конечно, не могло быть 
болѣе рѣчи о пребываніи Баторія на «границѣ государства». 
Текстъ грамоты печатается ниже полностью:

Ма$по Бисі Іоаппі Вазіііо Бсі ^гаііа Ботіпо Ыіпв Киззіае 
ас вптто Бпсі Уіоботігіае, Мозсоѵіае, Иоѵо&госіі, Сазапіае

1) 8гиуакі, Бгі^е Роіакі (ілуоѵг. 1864), III, 44.
2) Ваіійакі і Ьірійакі, Віагоіуіпа Роіака, іот. II, 2, аіг. 744.
8) Таковое заключеніе однако не вполвѣ оправдывается нѣмецкимъ пере- 

водомъ грамоты, напечатанномъ въ «Матеріалахъ къ исторіи Московскаго го
сударства въ XVI и XVII столѣтіяхъ». Выпускъ I: Посольство I. Кобенцеля 
въ Москву (Варшава. 1896), стр. 60: здѣсь грамота помѣчсна апрѣли,
изъ Гродна.

4) Згіцвкі, ор. сі(., III, 45.
5) ІЪійет.



АзіЪагасЪапіае, РвсЪоѵу, Тигегвсу, ВДогвсц, Регтзсу, Ѵіаівсу, 
е( аііагит е(с.

8епа(огев та#пі Биса(ив БИиашае МаІсЬег Огедгоісіив 
[віс] еіесіиз ерізсораіпв Зато&іііае, Иісоіаив Расоѵіив срізсорив 
Кіоѵіепзів, №соІаив Кадіѵііпв раіаііппв Ѵііпепзіз, Іоаппев Ко(- 
кіеѵісіиз сав(е11апи8 Уііпепвів, ЕивІасЬіпз Уоіоѵісіпв савіеііапиз 
Коѵо^годепвіз, Рапіпз Расоѵіпв сазіеііапиз Ѵйервсепвів, Іоаппев 
ОЫеЪоѵісіив саз(е11апив Мепепвіз, Іоаппез Еізка вігис(ог Мадпі 
Бисаіиз Іліиапіае е(с.

Всгірзегаз а<1 поз IIIм* та&пе (Іих поЪів відпібсапдо е( рег 
поіагіит іпгаіит Б. МісЬаеІет НагаЪигдат поЪів депип(іап<іо 
диод (ейат ргаеіегтівзо ге^по Гоіопіае) ипі та$по дисаіиі 
Ьііиапіае (па Б Г 4 Ма$ш ргеевве е( агсЬіерізсороз е( ерівсоров 
іих(а ірвогпт Іе^ев е( сопзиеіидіпез Ьопоге ргозедиі іига диодие 
е( ІіЪег(а(ез отпевдие соііаііопез пов(гав е( (о(іив огдіпів едис- 
8(гіз та^пі сіисаіиз ЬіЙшапіае сопзегѵаге ѵеііі, іп пиііо ѵіоіапдо 
пес дшсЦиат ехсіріепдо вед іигатепіо отпіа зеве сопбгта(игат 
рготіНепдо. Нос диодие 111“  Ма§іи (па рег ІіНегав поЫз ві§- 
иійсаѵі( тівівве Засгат Саевагеат М**“ Махітіііапит огаіогев 
виов диі Ѵевігат 111““  Мае*141" іп сопсогдіа тиіиа е(.ииі(а(е 
сопіга диетѵів Ьозіет тапеге когіагепіиг. Иов апіет и( зпзсі- 
регетив ітрегіит (пае І1Г“ Ма§іі40, (иа аиіет 111“  Ма§4и іп 
ппо зоіо та$по диса(и Іліиапіае ѵеі зеірвпт ѵеі Шіпт виит 
ІИтшп Б . Еіедогит поЪів іп дотіпит зиггодаге ѵиіі ге&пшп 
апіет Роіопіае е( ірзіпз дотіпі зепаіогез ас (о(ив едиев(ег 
огдо віЬі іп Б. ИГ™” агсЬідисет Негпезіит и( віЬі визсіріа(. 
І11ш‘ аи(ет Ма§іі4 (па сит Засга Саезагеа М4* ас Шіо еіиз 
агсЬідисе Егпезіо е( витто ропіійсе Котапо ас ге§е Нівра- 

• піагит іп ти(иа ипі(а(е е( сопсогдіа сопіга диет1іЪе( Ьозіет 
тапеге рготі((і(. N08 аи(ет диетадтодит ап(еа гезсгірзе- 
гатив і(а е( пипс І11тм Ма§41“ (иае всгіЬітиз диод е(іат ві іо 
ргаеіегііа еіесііопе ѵаг8оѵіеп8І диідат іп(ег поз Іасіа дівзеп- 
віопе веве <Иѵівегип( піЬіІотіпив поз вепа(огез е( едиезігів огдо 
(о(из та&пі дисаіив Іліиатае сит Ма§СІЯ Б. зепа(огіЪиз е(



е^піЬи8 [8іс] гедпі Роіопіае ірват Засгат Саевагеат Міет іп 
ге#ет Роіопіае еС та^пит (іисет ЬіСиапіае еіедітив, сиіив геі 
поСіСіат ВГ*® Сиат Ма&ііып аЬ огаІогіЬив Засгае Саезагеае М4!< 
ЬаЪеге сгедітив. (^иопіат аиСет та^пив дисаСиѳ ІлСиапіае спт 
гедоо Роіопіае ипіСив евС ипде еС тиСиа еІесСіо ге#ів сот ге$по 
Роіопіае поЪіз езС. (^иаргорСег поп іасСа спш отпіЬив Б*1* веиа- 
СогіЪив еС е^иі1іЬп8 гедпі Роіопіае сопвиИаСіопе піЬіІ сегСі Сет- 
роге іііо ад ІіССегаз 111“*® М а ^  Сиае гевсгіЪеге роСиітив. Кипе 
аиСет ПГ“  Ма^и“ Сиае пипсіатив диовдат Бжо" Роіопов Ма8втв
В. раІаСіпит Тгапвііѵапіае рго ^ио е1і§епдо поз поп сопвепѳега- 
тпз іат  іп йпев ге#пі Роіопіае дедихівве: аС пов ІіССегав ІІГ" 
Ма§і,м Іпае тетогіа гесоІепСев ргорСегеа сит Б п5в вепаСогіЪив 
еі ге^пі Роіопіае едшСіЬив вех ЬеЪдотадів ровС ргохіте ГиСигит 
ГевСит засгаСізвітит РавсЪае сотіСіатиСиасеІеЪгаге десгеѵітив 
сиріеиСев ід ^иод ваіиіаге еС Ьопит СоСі сЬгівСіашСаСі еС геі- 
риЫісае повСгае іогеС сопзСіСиеге. ІСадие диетадтодит ПГ4 Си а 
Б. рготівегаС огаСогев зиоз виттов гаіССеге, рго диіЪив ваіѵі соп- 
дисСиз ІіССегаз рег пипсіит Сиае 111““ Ма§іім Ьисат ^ѵозіеісіит 
тіССітив, еовдеіп ег&о огаСогев Сиа Мад*4 П1“  рго ео Сетроге 
сотіііогига тіССаС соттізза Шіз ріепагіа роСевСаСе Сат а 8иа 
диат ИГ0"™ Ш іотт Ма§іив Спае регвопів де отпі Ьопо сопвСі- 
Спепдо. ІпСегіт аиСет сегСит еС ІаидаЪіІе пе§оСіит сопйсіеСиг. 
СаеСегит ИГ* Сиа Ма&*‘ ітрегеС рег отпев адіасепСев агсев 
еС сіѵіСаСев сопйпев поЬШЪив раІаСіпіз еС еогит ѵісездегепСіЪив 
отпіЬиздие іпсоіів 111“*® Ма§4і"  ітрегу Сиі веве а диоѵів Ьеііо 
еС ргаеііо аЪвСіпеге пес іпіСіа иііа ад іпітісіііат іпсЬоаге, вед 
^иаѵІ8 отізва асегЪіСаСе расШсе сит АпіЪив та§пі дисаСиз Іл- 
Іиапіае еС Ьіѵопіае веве сопСіпеге. N08 аиСет вітіІіСег саріСа- 
пеів СепиСагіів еС отпіЪив ЬотіпіЬиз іп сопбпув тапепСіЪив Сат 
та&пі дисаіив ІлСиапіае ^иат Сеггае Ьіѵопіае ргаесерітив 
Ьеііит пиііит іпіегге аиС іпсоіаз ітрегу 111®** Ма§4і“ Спае 1а- 
се8веге диоивдие отпе Ьопит рго СоСіив сЬгівСіапі потіпіз 
заІиСе еС іпСе̂ гіСаСе ас Ьогит дотіпіогит расе еС Сгапдиіііі- 
СаСе сопвСіСиеСиг. (іиіЪив сит повСгів НССегіз тіССітив ад І1Г“



Ма$. іпаш апіісит сипае НР** Ма^4*** Іиае йотіпит Іоаппит 
Басит.

На оборотѣ: ЬіМегае Іліаапогит а<1 Мозсшп.

№  34.
461 считанныхъ и нумерованныхъ листовъ. На корешкѣ 

переплета: «30. Роіопіа. 1587, 88, 89, 90. Ьеііеге. Мопв. <1і 
Сариа шшгіо». Содержаніе: бумаги нунція ди Капуа (но не 
только за 1587— 90, а также и за 1591 г.), касающіяся дѣлъ 
иольско-германскихъ: письма къ нунцію папскихъ же нундіевъ 
архіепископа барійскаго и Альфонса Висконти —  изъ Праги; 
Д. Гульельмо ди Сан-Клементе (П. би^ііеішо сіі 8. Сіетепіе), 
иснанскаго посла при цесарскомъ дворѣ (оригинальный и дешиф
рованный)— изъ Праги же; И. Воранскаго — изъ Бендзина; 
еп. бертинорскаго — изъ Рима и др.; письма самого Капуа (чер- 
повыя и шифры) къ кардиналу Монтальто и къ Сан-Клементе; 
акты и распоряженія правительственные. Системы въ располо- 
женіи матеріала очень мало.

О Московіи лишь отдѣльныя Фразы и упоминанія безъ зна- 
ченія. Ср. лл. 14, 15, 20 об., 29, 86 об. и др.

О сношеніяхъ Рима съ Молдавіей — л. 305, см. ниже въ 
приложеніи X.

№  3 5 .

519 лист. На корешкѣ переплета: «35. Ке&івіго йеііе ІеМеге 
беі шшііо <1і Роіопіа а 1592». На оборотѣ послѣдняго не нуме- 
рованнаго листа: «Кошае. Тгавзсгіріае ех вио огі&іпаіі, аппо 
Бошіпі СЮІЭСХІІ» (1612). Содержаніе: регестъ (не всегда 
строго хропологическій) писемъ и депешъ польскаго нунція 
Джерманико Маласпины, епископа сан-северскаго къ разнымъ 
лицамъ, съ 10 іюля 1592 по 9 марта 1594 г. изъ Польши и 
изъ Швеціи, преимущественно къ кардиналу-секретарю, Петру 
и Чиптію Альдобрандиии; также къ папѣ, къ кард. Радзивиллу,



къ генералу іезуитскаго ордена и др. Кромѣ того тутъ же 
инструкаія, данная Маласпннѣ при его пазначенін нунціемъ; 
ОФФИціальныя записки, подававшіяся польскому правительству, 
и т. п. Вниманіе Маласпины сосредоточено главнымъ образомъ 
на внутреннихъ вопросахъ текущей жизни Польскаго государ
ства и на отношеніяхъ къ Швеціи; все остальное затронуто ми- 
моходомъ: таковы, напримѣръ, вторженія татаръ, погромы ка- 
зацкіе. Всего цѣннѣе депеши, посвящеиныя вопросу антитурецкой 
лиги, которую Римъ въ ту пору надѣялся было вновь оживить.

1. А 8иа 8ап(іІ& И 30 йі ИоѵешЬгѳ [1 5 9 2 ]... II Мозсоѵііа 
Ьа тапйаіо яиі рег Іатепіагві й’а1сипе іпвоіепге І&Ые аШ соп- 
йпі, еі рег гісегсаге іі раззо рег іі Мооіе 8іпаі, еі аНгі 1ио$Ьі 
вапіі, йоѵе ѵпоі тапйаге вивзійу йі еіетозіп^ рег Ьаѵег 1а 
то^ііе рагіогііо ппа б^ііпоіа. . .  (л. 119 об.).

2. А1 ві§. СіпіЬіо И 15 КаѵетЪге йа Уагаоѵіа [1592]. 
СіГга. . .  8иа Маевій врейіг& ргезіо аі Мозсоѵііа атЪавсіа- 
Юге евзогіапйоіо а ѵоіег тапйаге сотізвагу ворга 1е йійегепге, 
сЬе рег сопіо йе сопйпі, зопо пеііа ІЛѵопіа Іга ’1 йеііо Мозсо, 
еі іі ге йі 8иеІіа вио райге, диаі Гаг& апсог’езво іі гаейезіто, еі 
роі диезіо вегепівзіто ге соте агЬііго, еі тейіаіогѳ сегсагй рег 
тегго йе виоі атѣавсіаіогі йі сотропегіі, еі пеГ іпіегіт соп- 
іогіагй Гипо, еі Гаііго а йерог Гагті. Иоп зо ^иапіо зіа Йа йе- 
війегаге, сЬе ве^па расе (га диеііі йиі роіепіаіі, роісЬе 1а сопсіи- 
віопе сГевза іасііііа та§§іогтепіе 1'апйаіа йеі ге іп Виеііа, соте 
аііге ѵоііе Ьо всгіМо (л. 135).

3. Ѵагзоѵіа. А1 ві$. СіпіЬіо И 22 йі веппаго 1 5 9 3 ...  8і 
вопо ппШ аШ сопйпі іпіогпо а 8/т. СозассЬі, е( Ьаппо Шіо еі 
Гаппо іаиога ^гап йаппо аііа Киззіа, еі Уоііпіа, еі рагіісоіаг- 
тепіе аі раеве йеі йпса й’Оз1гоѵіа, еі сопйисопо весо Ігепіазеі 
реггі й’агІі§1іагіа, йі тойо сЬе сотіпсіапо апсога 4п& ай Ьаѵеге 
диаІсЬе раига, ^аапйо Гозве йаіа Іого аісипа зотта йе йапагі 
апйагеЬЪопо Гогзе соп ІиМ’і1 согро Іого, еі то1і’аКгі апсога ай 
оссираге еі Гаге іі пійо іп ^иа1сЬе рагіе поп 80&веКа а ^иез1а 
согопа, еі дпезіо вегѵігеЪЬе, сЬе ЬаЬіІапйо еззі Іопіапо йа



даезіо ге#по, еі Іасеп4о, сот’ё 4а сгейеге сЬе ГагеЬЪопо, 4&ппі 
аі Тигсо, е^іі поп роігеЬЬе 4іге, сЬе іоввего зрепіі 4а РоІассЬі, 
пе ЬаугеЬЬопо са^іопе 4і ^иеге1аг8епе соп Іого, еі 4ітап4аге 1а 
ваІівГаШопе.. .  (л. 194 об.).

4. Ѵагеоѵіа. А1 ві$. СіпіЬіо а 4і 6 РеЬгаго 1 5 9 3 ...  II 
воргабеііо атЪавсіаІоге [отъ крымскаго хана, посланвый къ поль
скому королю] Ьа рагіаіо шесо, еі ё 4і саза Зріпоіа, ё Ьпоп 
саііоіісо. . .  (л. 204).

5. Уагвоуіа. А1 ві .̂ СіпіЬіо 4е11і б 4і ‘РеЬгаго 1 5 9 3 ...  
Могве тоШ §іогпі вопо іі савіеііапо 4і Сгасоѵіа сЬ’ега Ьегеіісо, 
еі Ьога 8. Ми Ьа 4а(о диеі сазіеііапаіо, іі дпаіе ё 1а ргіта 
4і§пі& Ігё весоіагі 4і диевіо ге$по, аі ві§. раіаііпо 4і Ѵоііпіа 
ЪопІ88Іто саііоіісо поп озіапіе сЬе віа %1іио1о 4е14пса 4’ОвІгоѵіа 
всівтаіісо, еі Ьа рготевво апсога 4і 4аге 4еііо раіаііпаіо аі 
Ігаіеііо 4’ев80 зі^. раіаііпо, рпгсЬе Іазві 1а Ге4е $геса, еі ві 
іассіа сайоіісо, регсЬе аНгітепІе пе ргоѵе4егё ип’аНго. . .  (л. 
208 об.).

6. Уагзоѵіа. А1 те4“° [т. е. «аі ві&. СіпІЬіо»] 1і 18 4і РеЬ
гаго 1593. . .  .Сігса 4і СовассЬі, е Тагіагі, в’ё Ьаѵиіо поѵа сЬе 
11 СовассЬі Ьаппо Іавсіаіо 4і тоіевіаге іі 4пса бЮвігоѵіа, еі зі 
вопо гііігаіі аІЦ сопйпі 4і Тагіагі, соиіогте а1Гог4іпе сЬе з’ега 
4аІо Іого, пе зі 4еѵе 4пЬі(аге 4’езві, роісЬе іі сапсеіііего ойегівсе 
іиііі іого аі вегѵіііо 4і 8иа Маевіё соп роса вотта 4і 4апагі 
сіоё X тііа  Йогіпі.. .  (л. 216 об.).

7. Уагвоѵіа. А1 ві&. СіпіЬіо а 4і 28 РеЬгаго 1593.
Мепіге 1і Тагіагі іпігаіі іп диезіо ге&по Ьаѵеѵапо сотіпсіаіо

а 4аппе$$іаг1о, еі ворга&іопіо аІГітрегаІоге 4’еззі ип сЬіапв 4е1 
Ѳгап Тигсо соп ог4іпе езргевво, сЬе поп регтеііі, сЬе віа тоіев- 
Іаіо, т а  сопвегѵаіо Ьиопа ѵісіпапга. Росо 4оро іі 4иса 4’ОзІгоѵіа 
раіаііпо 4і СЬіоѵіа, Ьа іаііо зареге а Зиа Маевіё соте еввепйо 
е&іі ѵепиіо аііе тапі соп 1і СовассЬі, 4оро ипа вап&иіпова ри$па, 
п’Ьаѵеа Іа^ііаіо а регяі 4оі тііа, ргево іі саро, Іеѵаіоіі аісипі 
реггі 4’агіе^ііагіа, еі йпаітепіе іаііо расе соп іі геві4ио 4і диеііа 
^епіе іп4отіІа, еі ассіо поп гевіавзе сова сЬе 4еві4егаге рег



диіеіе (іі диевіо ге$по 4і 4епІго, еі (іі Гиогі, ё сошрагво дай ап 
зоіеппе Іого ^іигашепіо (Іі 64еИа а 8па Маезій. . . .  (л. 218).

8. А1 ві§. СіпіЬіо А14оЪгап4іпо И 14 4і М а^іо 1593.
БаІГіпсІиза сі&а V. 8. 11Г* іпіеп4егй сіб сЬе ші оссогге 4і 

(іагіі гадоа^ііо іпіогпо а і рагіісоіагі сЬе равзапо дай Ьога, 
оп4е поп ші гезіа, сЬе во&&іип&еге соп диевіа ве поп сЬе і 
пипіц Іегезігі Ьо&§і Ьаппо Гаііо іі Іого тагевсіаііо, диаГё Ъо- 
пізвішо саіЬоІісо, еі ап4агаппо (іотапі а іоссаг 1а тапо аі ге, 
еі 1ипе4і зі 4агй ргіпсіріо а ІгаМаге іп зепаіо ворга 1а ргоро* 
віііопе ГаИа 4а 8. М*. Ніегі Ги а ѵівііагті іі ві&. савіеііапо 4і 
Сгасоѵіа, йдііпоіо 4е1 4иса 4’Ов*гоѵіа, еі ші (іівве іп сЬе тосіо 
е$1і гарре, еіаттаггё тоШ §іоші вопо диеі патего 4е СовассЬі, 
сЬе іо Ьо всгіііо соп аііге т іе  а У. 8 . І11та, 1а диаіе сова раге, 
сЬ’ё виссевва тігасоіозатепіе, еі 4е§па 4’еввеге іпіева 4а 
о^п’апо. М’ё рагво Ьепе зідпібсагіа Ъгеѵетепіе а V. 8. Шша. 
Кассопіа сЬе евзепбо е&іі ап4а1о соп Ъаоп патего 4е іапіагіа, 
еі саѵаііагіа рег Гаг ЪаМадІіа со’і СозассЬі, і виоі соте ѵі4его, 
сЬе і петісі егапо іп патего рій 4і іого, ві ровего іп Га§а іп 
то4о іаіе, сЬе е&іі гевіё соп 500 саѵаііі воіатепіе, еі сопві4е- 
гап4о, сЬе ее зі теИеѵа а Ги^іге, соггеѵа еѵі4епіе регісоіо, о 
4’еввеге тогіо, о аітепо Гаііо ргі§іопе, зі гассотапбё а Віо, еі 
4е1іЬег5 4’ап4аге іпѵевііге іі петісо, еі сотЪаОепсІо ѵаіогова- 
шеиіе, тогіге рій іозіо 4і тогіе Ьопогаіа, еі ^іогіова, сЬе Гад- 
&еп4о евзег ргезо, о тогіо ѵііиреговашепіе. 1 СозассЬі ѵе4еп4о, 
сЬе е§1і ѵепіѵа аі*4іІатепіе сопіго 4і Іого, §1і зрагогпо зиЬііо 
13 реггі 4}аг(е^1іагіа, 1а диаіе іоссо аІГЬога ипо воіатепіе, 
8ГІ4ап4о едіі соі виоі а4 аііа ѵосе: «Ѵіѵа, ѵіѵа вапі’ АІЬегІо». 
Ессо сЬе пасдпе заЬіІо 1га 1і СозассЬі ипа сопГивіопе еі іітогѳ 
іаіе, сЬе ві 4іе4его іиііі а Ги^іге, оп4е зегѵеп4озі е§1і 4е1Г осса- 
зіопе сотіпсіё е$Іі а ве&иііагіі апітозатепіе, аттаггап4опе, 
еі ргеп4еп4опе тоііі, іі сЬе іп(еп4еп4о, еі ѵе4еп4о диеііі сЬе 
ргіта Ьаѵеѵапо ргева 1а Лі§а, гііогпогпо а 4іеіго зе&иіІап4о 
апсЬ’евві, еі ітііап4о 1а ѵігій, е( ѵаіоге 4е1 ра4гопе, Гесего ипа 
вгап зіга&е 4е СозассЪі, еі ргезего диазі іиШ і Іого сарі, і дпаіі



іпіегго&аіі роі да евво ві .̂ сазіеііапо деііа са&іопе деііа Іого 
іи§а, §1і Ьаппо аГйгшаіо, еі ^іигаіо іиііі, сЪе дпапдо еззо со- 
шіосіб соі виоі §гіді а §гідаге: «Ѵіѵа вапі’ АІдЪегіо» [віс], §1і 
аррагѵего іпапгі Іге Ьаотіпі ѵевіііі ді гозво, ипо де ^иа1і Ьа- 
ѵеѵа іп тапо ипа ^ЬігІапда да ѵегдіпе, еі 1а деііб ій гаегго ді 
деііі СовассЬі. Рег іі сЬе епігб виЪіІо пе’ реііі Іого Іапіа раига, 
еі враѵепіо сЬе Гигпо совігеШ а ?и$$іге, еі Іавсіагві рі$1іаге 
сові, еі иссідеге сові ѵег^о^поватепіе. ТиМосіб, ві соте іо деѵо 
сгедегіо, рег поп Гаг іогіо аііа Ьопій, ріеіё, еі геіі&іопе деі деМо 
ві^поге, сові врего сЬе загё, Іеііо ѵоіепііегі, еі соп ріасеге ді 
У. 8. ИГ* аііа дпаіе Ьасіо 1е тапі еіс. (л. 267).

9. А1 ві&. СіпЛіо И 8 Ѳіидпо 1593.
. .  .11 ві&. сапсеіііеге ді Сгасоѵіа диса д’Овігоѵіа т ’Ьа даіо 

Гаппевво тетогіаіе, ргедапдоті, сЬе іо 1о ѵо$1іатапдаге а Ловіго 
8і&поге, ассіб 1а Запііій 8иа ві де$пі гассоттапдаге саідатепіе 
аііа Маевіё Севагеа 1е ргеіепвіопі еі дітапде, сЬе іп еззо 8І соп- 
Іеп^опо. Іо рег сотріасеге аі видеііо ві^поге, іі ^иа1е рег езвеге 
Ъоиіввіто саііоіісо еі геіапіе деі 8і§пог Біо, ё де^по деііа дгаііа, 
еі Гаѵоге ді 8иа Запіііё, іпѵіо соп 1а ргевепіе а V. 8 . 11Га деііо 
гаетогіаіе, еі $1і Іо гассоттапдо Ьитіітеп іе.. .  (л. 290 об.).

10. А1 8І$. СіпіЬіо И 21 ді Ьи^ііо [1593].
. . .  Ё ѵепиіо іп Роіопіа іі раігіагса Аіеввапдгіпо Огесо, 1а 

сиі ѵепиіа дізріасе яиі тоііо, соте чиеііа сЬе риб рогіаге ее 
поп саіііѵі еГГеІІі, регсіосЬе сегса ді Іепеге діѵіві ^иап^о риб И 
зсівтаіісі да саіЬоІісі, 8І диЪііа апсо сііе іп дпевіа рагіііа ді 
8иа МаевіА, поп віа ѵепиіо рег вріа деі Тигсо, еі регб Ьо езвог- 
Шо 8иа Маевіё а всгіѵеге аі ві$. сапсеіііего, сЬе Гассіа озвег- 
ѵаге 1е зие аіііопі, еі Іеп^а тодо ді Гагіо рагііге диапіо ргіта. 
11 Мовсоѵііа Ьа тапдаіо іи Роіопіа 100/т. богіпі, еі тоііі 
таггі ді гіЬеИіоі Ьеіііввіті, дісопо да даге рег еіетовіпа, ассіб 
іі 8і^пог Біо §1і сопвегѵі ипа %1іио1а, сЬе §1і ё паіа иШта- 
тепіе, т а  регсЬе 1а зотта ё ^гапде, 8иа Маевіё ѵа диЪіІапдо, 
сЬе поп §1і ЬаЪЬіа тапдаіі рег ейеііиаге ^иа1сЬе аііго вио реп- 
віего, соп Госсавіопе деІГапдаІа ді 8иа Маезіа іп Виеііа, опде



еі багё рагітепіе огбіпе аі ві$. сапсеіііего, сЬе зііа аѵѵегіііо, 
еі сЪе іепіаікіові соза аісппа, ѵі ргоѵеба сопіоппе аііа зиа рги- 
бепла.. .  (л. 331 об.).

11. А1 зі§. СіпіЬіо 1і 5 б’А^оз^о 1593.
. . .  Раго іпіепбеге аі 8І&. биса б’Оз1го$іа 1’огбіпе сЪе 8иа 

ЗапШй в’ё бедпаіа бі баге, сЬе арргеззо Рітрегаіоге зі іассіапо 
іиііі диеііі оійсу, сЬе е§1і безісіегаѵа.. .  (л. 338).

1 2 .111то еі Кто 8і§" Рабгоп тіо  СоГ°. Іо поп ргеіегтеііо 
аісипа оссавіопе, сЬе т і  зі овегізсЬі, сіі’ іо поп Іеп&а *) ргорозііо 
соп 8. Ми, еі соп іі ѵісесапсеіііеге бі Роіопіа беі рагіісоіаге беііа 
соііедаііопе, еі гіігоѵо 8. ааваі Ъепе біеровіа, еі апітаіа рег 
іі Ъепе беііа сЪгізІіапйё, еі рег Гіпіегезве беі со^паіо. Ма 
езвепбо 8. Ми ^іоѵіпѳ, еі поп Ъаѵепбо дпеііа езрегіепга беІГ 
агіе тііііаге, сЪ’Ъаѵеѵа іі зио ргебесевзоге, еі ботіпапбо Іеі ипа 
герпЫіса ророіаге, соте диеііа бі Роіопіа, боѵе гедпапо ѵагіе 
развіопі, еі біѵегві йпі, поп Ьаѵега 8. Ми арргезво 1а тоШіибіпе 
іп ^ие8(о рагіісоіаге ^ае1 сгебііо, сЪе Ьаѵеѵа іі ге 8іе1апо. Рег 
іі сЬе ё пессззагіо б’пваге о^пі іпбпзігіа рег регапабеге 1а поЪШ& 
бі дпеі гедпо аб аЪЪгассіаге созі вапіа, еі песевзагіа ітргеза, іапіо 
рій сЪе рі$1іапбо іі Тигсо ̂ ие11е бае Гогіегге б’ Бп&агіа, сЪе бісопо 
ѵоіеге орри&оаге, гезіа Сгасоѵіа езрозіа аііе зсоггегіе ІигсЬе- 
зсЪе, вепга сЬе розза еззеге ітребііо іі петісо. Б і регсЬе зісоте 
ё песеззагіо бі сотіпсіаг рег іегоро а рогге іп сатро 1а ргаіііса 
бсііа 1е$а, еі бівропеге Гапіто беііа поЪіІіа, ассіо пеііі сотіііі 
еіа рій Гасііе сопсіизіопе бі езва, созі поп зі роіепбо рідііаге 
гізоіпііопе аісипа, ее поп ргосебе 1а біеіа, 1а рего бі тезііегі, 
ее N. 8” бізе&па, сЪе зі зІаЪіІізсЪі 1а соііе^аііопе, сЬе тоііо 
рег іетро з’іпііті 1а біеіа, опбе сопѵіеп, сЪ’іо зіа соп о$пі се- 
Іегіій аѵѵізаіо беііа тепіе бі 8. 8й, еі сЪе, о іо гііогпі зиЪііо 
іп Роіопіа, о сЪе 8. Вп* езребізсЬі диаІсЪ’ ип’ аііго, сЬе біа 
ргіпсіріо аііа пе&оііаііопе, ассіо тепіге з’ оссирато іп бізсог- 
геге, Гіпітісо поп Гассіа та&^іог рго&геззо. Но зсгіііо аі сагб1

1) Въ ркп.: іеи^о.



ВаМогіо, е( т і  воп’ ойегіо <іі Саг сіо сЬе 8. 8ГІ* І1Га еі іі &і&. 
сапсеіііеге ^ішіісагаппо езвег еврссііепіе рег вегѵіііо сіеііа сЪгі- 
вііапіій, еі іп рагіісоіаге (іеііа Роіопіа, еі сіеііа Тгаизііѵапіа, 
еззіЪепдоті сіі ігапвГегіггаі іп Роіопіа, а о^пі Іого гісіііевіа соп- 
й гте  аііа рготевва сЬ’ іо іесі аі тіо рагіігс (іі ^ие1 ге^по. 
Ѵеііо сЬе іі ѵісесапсеіііеге <3і Роіооіа поп іпіепде ѣепе ^ие8іо 
пе§оііо (іеііа Іе^а, еі Ііепе сЬе а іетро <1е1 ге ЗіеГапо Говзе 
ІгаМаІа вепга Іошіатепіо, еі сЬе аі ргезепіе поп ві ейеМоагё 
соза аісипа, т а  раб еввеге, сЬ’ е^іі в’ іп&аппа, еі чиапсіо роге 
(овзе с081, поп ё (ІиЬіо сЬе 1а воіа ІгаКаііопе (іі евва сіага ^еіовіа 
аі Тигсо, еі врігііо аі Тгапзііѵапо. N0 Ъога (іеѵопо И РоІассЪі 
Іешеге <1і Іавсіаг йоро 1е зраііе іі Мовсо, сопзЫегаІіопе сІР 
ЬеЪѣе іі ге Зіеіапо, рег іі сЬе ѵоіеѵа ргіта ді (Іаг тапі аІГагті 
сопіга аі Тигсо, сіпі аппі сіі Іетро а Іеѵагві (Гаѵапіі іі Мовсо, 
роісЬе соп Гасдпівіо <іі диезіо ге^по, пеі ^иа1е ё віп’ Ьога заі- 
даіа Ъепе 1а ргаШ$а йеі роіііісо сіотіпіо, іі Мовсо поп ё рег 
іппоѵаге сова аісипа, т а  поп $1і рагегё сіі іаг росо, ее роігё 
сопвегѵаге 1о віаіо вио, оііге сЬе ее 1а 8егта ге^іпа рагіогізве 
ап &§1іао1о, (Зівведпа іі сапсеіііеге <1і Роіопіа <1і ігаШг виЬііо 
соі Мовсо, ассіб 8І вІаЬіІівса соі тегго <1і рготевва, еі сГаІІго, 
таігітопіо соп Рапіса йдііиоіа паіа пШтатепіе аі (ІеМо Мовсо 
соп аввісигаге сЬе тогепдо е§1і вепга бдііиоіі диеі ророіі Гоз- 
вѳго рег гісеѵеге дпезіо 8егт0 ге, еі <1оро іі й^ііиоіо и̂ап<1о 
регѵепівзе а таіига еіё, рег Іого зідпоге. Ке яиевіа Ми гісегса- 
геЬЬе сіі Ьаѵеге ап' аппо (1і (етро, ргіта <И рогге 1а тапо аі- 
1’ітргеза, рег гаввеііаге 1е созе <іі Роіопіа, еззепйо рег ^гаііа сіі 
Біо, еі орега (іі 8. Впе даіеіізвіте, пе ѵі гезіа аііго рег іпіічь 
(Іогге (оіаітепіе 1а расе іп яиезіо ге$по, ее поп <іі зодізГаге & 
диеііа Ъепегіеііа (гапваШопе, сова сЬе віа пеііа ѵоіипіё сіі диеі 
ргіпсірі, рег тіегевве йе диаіі диеі ге§по, сЬе ѵіѵе іп расе соі 
Тигсо, 1а готрегеЬЬе рег вегѵіііо Іого. Ые гісегсага ^ие8іо 8егт*, 
пё 11 ге#по (И Роіопіа, сЬе 1а Ми Сезагеа се(3а ГЦп^агіа, соте 
гісегсб 8(еГапо, поп Ьаѵепйо пё 1’ипо, пё 1’аИго іпіегезве соте 
Ьаѵеѵа диеі ге. Рег 1е зоргайеМе саиве т і  раге, сЬе віа рег 1а



рагіе сІеІГ ітрегаіоге те&ііогаіа 1а сопдіііопе (1і 8. Ми Сезагеа 
(іоро 1а тогіе ді ВіеГапо; зоіатепіе ві Ьа д’аѵѵегІіге, сіі’ еззепдѳ 
(ЗісЬіагаІо сарііапо ^епегаіе іі 8егто агсідиса Маззітіііапо, ее 
1е ^епіе [віс] Роіопе доѵеззего тііііаге боііо ді іиі, о ппігві соі 
вио езвегсііо, диезіо 8егшо поп 1о ѵедегеЬЪѳ ѵоіепііегі, рег іі ре- 
гісоіо, сЪе роІгеЬЬе соггеге, сЪе ипііа яиеіі’ АНегга соп И Ро- 
ІассЬі, поп ві ѵоііазве а всассіаге 1а Ми 8аа сіеі ге^по; рег іі 
сііе загй песезвагіо, сЬе И РоІассЫ іассіапо <1а Іого, еіве^иііі- 
по1) 1і дізе&пі, сЬ’ НеЬЪе іі ге ЗіеГапо д’епігаге рег 1а Ѵа- 
ІассЬіа, доѵе зі Ьаппо сіеііе іпіеііі^епге, соте апсо 8і Ьаппо іп 
МоИаѵіа, еі ве^пііаге ад епігаге рій депіго, сЬе ві розва. Роігё 
^иез1а иаііопс сотрагіге соп 60 тііа  саѵаііі Ьеп’ іп огдіпе, еЬ 
соп аіігі іапіі Гапіі еІеШ, еі роге поп гевіагй віогпііо іі ге§по. 
Ь ’аНга діШсоНЛ ё пеі дапаго, регсЬе Ьаѵепдо 1а &1. гесогд. ді 
Візіо (іиіпіо ойегіо 33 тііа  зсиді іі теве, еі ра&Ье апіісіраіе 
йпо аі питего ді 300 тііа зсиді гітевзі іп Сгасоѵіа ргіта ді 
даг ргіпсіріо аІГ ітргеза, И РоІассЬі ѵіѵопо соп 1а тедезіта 
врегапга, еі загё песеавагіо аргігті 1а тепіе сігса диевіо рагіі- 
соіаге, ассіб ві роззапо іаг сарасі деі доѵеге *) е( дізѵіагіі да 
Чиезіа гісЬіѳзіа. АІІго поп т і  оссогге сігса' диевіо рагіісоіаге ді 
зод^іип^еге а У. 8. 111“ , воіатепіе 1а впрріісо а регдопагті, ве 
поп 8СГІѴО соззі гізоіиіо соте гісегсагеЬЬе Іа диаШй, еі ітрог- 
іапга деііа таіегіа, регсЬе іі поп еззеге іп Роіопіа, еі поп за- 
реге дівііпіатепіе, еі ргесізатепіе 1а тепіе ді N. 8і^п саиза 
сЬ’іо ѵадо а іепіопе іп рготоѵе[ге] ^ие81а ргаМіса, 1а ^па1е Юіо 
за дпапіо 1’ЬаЬЫа а сиоге, еі дпапіо дезідегі сЬе 1а гериЫіса 
сЬгівІіапа саѵі Ьепебсіо да и̂е11о, сЬе 8иа 8й ё апдаіо Гег- 
тапдо, еі зІаЬіІепдо іп Роіопіа, еі іп диевіо ге§по, еі гітеііеп- 
доті а11*а§$іипіа сііга Ьасіо а У. 8. 111“  Ьитіітепіе 1е тапі. 
Б і Віюсоіта И 14 ді ^ѵетЪге 1593 (л. 431).

13. І ІГ  еі Кто зі&. Рад гоп тіо Со1“°. СопГогте аІГ огдіпе

1) Въ рка.: ве^иііапо.
2) Въ рка.: ёоѵего.



сЬе У. 8. І1Га т і  Ьа сіаіо соп 1е вие йеііі XI йі ВеІІетЬге 
сарііаіеті 4иев1а Беііітапа рег ]& ѵіа <1і БапгісЬ, Ьо изаіо 
Чиеііа йііі^спха, сЬе Ьо роіиіо рег Ьаѵег ѵегійіса іпіогтаііопе 
іпіогпо аііі рагіісоіагі сопсегпепіі аі Мовсо, еі зеЬепе (Зі тапо 
іп тапо сегсагб <1і Ьаѵегпе т а ^ іо г  Іисе, ІиМаѵіа рег Ьога поп 
ргеіегтеиегб (іі йіге, сЬе диё пё 1і 8Ідгі РоІассЬі, пё И Зѵейеві 
заппо, сЪе соі тосіегпо диса сіі Мовсоѵіа зі зіа товва іішп’ Ьога 
ргаШса (1і Іеда, о (і’ іпдигіо а рі§1іаг 1’ аггоі сопІга іі Тигсо. 
Оп<1е поп ровзопо сіівсоггеге ее поп рег соп^екига сігса 1а <1із- 
розіііопе, сЬе іп езво 8І зіа рег гіігоѵаге; ^ішіісапо попсіітепо, 
сЬе авсоИагеЬЬе ѵоіепііегі ві Іаііа ргаіііса, зі регсЬе еззепйо 
зіаіо вио радге іпсііпаіо а тиоѵег диегга аі Тигсо, Ьаѵегй Іа- 
сіітепіе аѵапіі 1а виа тогіс еззогіаіо іі й^ііиоіо аІГ ізіеэзо, 
соте апсо регсЬе евзеп<1о е^іі тоііо Десіііо аііа деѵоііопе, еі 
геіо (Іеііа виа ге1і§іопе, зі Ьа <1а сгейеге, сЬс яиапгіо зе діі рго- 
ропеззе 1а ІіЪегаІіопе йеііа Огесіа сіаііа іігаппігіе <іе ТигсЬі, 
іпзіете соп 1’аззісигаііопе <1е1 зіаіо зио <1е1Г агті роІассЬе, еі 
зѵейеве, е§1і Гоззе рег 1азсіаг8І регвиасіеге ай аЪЪгассіаге созі 
$1огіоза ітргеза, еі епігаге іп 1е§а соп 1і акгі ргіпсірі, е( ассіо 
зі розза тиоѵеге ^иез(а ігаиаііопе, соп зрегапга (1і сопйигіа аі 
зио йезійегаіо бпе, раге сЬе загеЬЬе езрейіепіе, сЬе 8иа 8й, 
1’ітрегаіоге, еі диевіо 8егто ге ипііатепіе 1о гісегсаззего, регсЬе 
соп 1’еззеге іпѵііаіо <1а 8. Впв Іасіітеиіе зЧпйиггеЬЪе а сгейеге, 
сЬе іиШ И ргіпсірі сЬгізііапі іозвего рег еззеге ипііі, еі ассеііа- 
геЪЬе ѵоіепііегі 1’іпѵііо сіеІГ ітрегаіоге рег еззеге Ьеп’ а&еііо 
аІГ ітрегаіогі Котапі, еі рагіісоіаппепіе аііі Аизігіасі, еі соп 
диеііо <1і диевіа Ми гезІагеЪЪе зісиго, сЬе тсп1г’е§1і з’ оссираззе 
іп диеііа ^иегга, поп соггеЬЬе регісоіо, сЬе іі зио зіаіо раііззе 
Ъогазса аісипа.

(^иапіо роі аІГ ітргеза, сЬ’ е§1і роігеЬЬе Іепіаге сопіго 
Гіпітісо соттипе, йісопо диезіі зі§г1 сЬе зе іі ге сіі Роіопіа вага 
ипо йеііі соііе^аіі, зі роігеЬЬе ипіге 1е Іогге роІассЬе соп 1е 
тозсоѵііе, еі аззаііаге іі Тигсо рег 1а Уаіасіііа, пеііа ^иа1е рго- 
ѵіпсіа 1а паііопе Роіопа Ьа сЬіага ргеіепзіопе, еі Ьиопа іпіеііі-



депга. Ма диапйо іі ге (И Роіопіа поп Гоззе іп Іе&а, поп роігеЬЪе 
іі Мозсо тиоѵег §иегга аі Тигсо рег аісип’ аііга ѵіа, сЬе раз- 
запбо іі бите Тапаіз ѵепіге іп ип раезе беі Тигсо, ргеззо аііа 
раіибе МеоШе, боѵе ё ип сазіеііо соп ип рогіо ргіпсіраіе беііо 
Азоѵ. Ма $іи<1ісапо сЬе іп Іаі сазо, еі Гогзе іп диаІзіѵо^Г аііго, 
загеЬЪе те§1іо сЬе іі Мозсо ѵоііаззе 1’ агші сопіга і Тагіагі 
рег біѵегіігіі баі зотіпізігаге аіиіо аі Тигсо, ітрейігіі баііе 
зсоггегіе, сііе зепга (ІиЬіо ГагеЪЪопо и̂ап<1о ѵебеззего оссираіі 
1і РоІассЬі еі іі Мозсо іп аііга рагіе. РоІгеЬЪе іі Мозсо теііег 
іп сашра^па, зепга ра§аг бепагі, 40 тііа  саѵаііі, еі 30 тііа  
Тапіі. Еі оііге бі диевіо зі рио рег 1о зіаіо зио апбаг ГасіІтеЩе 
іп Регзіа, апбашіо рег іі бите Уо1§а, еі рабзапбо іі таг Сазріо, 
оііга іі диаіе зі гіігоѵапо зиЬііо 1е Ггопііеге бі Регзіа. Еі аііге 
ѵоііе, соте т і  бісопо, Гй гісегсаіо іі Мозсо ассіб івіі^авзе іі 
Регзіапо сопіга іі Тигсо, еі е§1і 1о розе іп еввесиііопе, іі сЬе 
Ьаѵепйо ргевепіііо іі Тигсо, тоззе іі ге ЗІеГапо а баппі зиоі: 
Гізіеззо роігеЬЪе Гаг Ьога іі Мозсо соі Регзіапо, еі зі сгебе, сЬе 
рагІогігеЪЬе ^иа1сЬе Ьиоп’ ебеМо. . .  Бі ВіосЬоІта И 8 ді Бе- 
сетЬге 1593 (л. 459).

Си. еще упомипанія, безъ особаго значенія, о татарахъ и 
Москвѣ, преимущественно въ ея отношеніяхъ къ Швеціи, на 
лл. 123, 148 об., 151 об., 152, 170 об., 211 об., 243 об., 
319 об., 424, 428, 457, 483, 490 об., 504.

№ 36.
Въ настоящее время томъ этотъ утерянъ. Судя по указателю 

Де Претиса, онъ содержалъ въ себѣ: «Роіопіа. Ьеііеге ді (1і- 
ѵегзі а1 сапПпаІі іп сопсіаѵе 1592», иначе говоря, матеріалъ по 
исторіи избранія папы Климента ѴШ (избр. 30 января 1592 г.).

№  3 7 ,

Въ настоящее время томъ этотъ утерянъ. Указатель Де Пре
тиса опредѣляетъ его содержаніе такимъ образомъ: «ЬеКеге (Іі 
Кота іп Роіопіа 1523 рег ІиКо іі 1631».



№ 170А.
Не полный сборникъ, безъ конца, 49 листовъ. На корешкѣ 

переплета: «1. Роіопіа». Индексъ Де Претиса опредѣляетъ со- 
держаніе этого тома такъ: «ЬеМеге <Н ве&геіегіа бі 8Шо аі 
пипгіо іп Роіопіа баі 1560 аі 1563». Дѣйствительпо, это чер
новики (послѣдовательно зарегистрованные въ общую тетрадь) 
писемъ, посылавшихся изъ канцеляріи государственнаго секре
таря въ Рямѣ нунцію Бонджьованни, епископу камеринскому, съ 
30 августа 1560 по 19 марта 1563 г.; кромѣ того на послѣдней, 
незакончепной страницѣ (л. 49 об.) начало письма, писапнаго въ 
апрѣлѣ 1563 г. Въ началѣ (л. 1— 5), въ видѣ предисловія къ 
письмамъ, «ІпзігиШопе аі ѵевсоѵо бі Сатегіпо папНо сіі N. 8. 
Ріо ііу безііпаіо іп Роіопіа беі тезе <1і 6іи§по 1560». Польскій 
переводъ этой инструкціи, но по другому списку, напеч. Кеіасуе 
пипсуизгбнг, I, 74; итальянскій же оригиналъ, и также по дру
гому списку, напеч. С іатр і, ВіЫіо^гайа Сгіііса, II, 33. Чьямпи 
ошибочно полагалъ, что это инструкція, данная въ 1557 году 
нунцію ПамФилію Страсольду «младшему», на самомъ дѣлѣ ни
когда не существовавшему1); кромѣ того, текстъ, изданный имъ, 
не полонъ: тѣ «Іге созе», на которыя, какъ предвидитъ инструк- 
ція, можетъ жаловаться польскій король, у него только упомя
нуты, въ спискѣ же Ля 170А о нихъ сказано довольно подробно 
(л. 1 об. —  3). Это: 1) регсЬе 8иа ВапШа поп ЬаЪЪі абшезза 1а 
ігазіаііопе беі ѵезсоѵо СЬеІшепзе а 1а сЬіеза Ѵіабізіаѵіепзе; 
2) сЬе 8иа Вапііій поп ЬаЪЪі раззаіа 1а соабіиіогіа Опезпеп. 
пе 1а регзопа беі В. ѵісесапсеіііеге; 3) сііе Виа Веаіііибіпе 
ргосигаѵа арргеззо іі ге Гііірро бі Ьаѵег Вагі, іі бисаіо беі 
диаіе цпеііа Маезіа [т. е. польскій король] ргеіепбе еззеге іі вио. 
Ср. Кеіасуе, гдѣ переводъ инструкціи полный.

Пій IV, тотчасъ по своемъ вступленіи на папскій нрестолъ

1) Ошибку о амладшемъ» Страсольдѣ повторилъ и Всржбовскій (Зупорзів 
Іедаіогит, 69).



(25 декабря 1559 г.), въ первой же коасисторіи 31 января 
1560 г .1) пожаловалъ кардинальскою шапкою своего 22-лѣт- 
няго племянника Карла Борронейскаго (причисленнаго позже 
католическою церковью къ лику 'святыхъ) и поручилъ ему ве- 
деніе государственныхъ дѣлъ. Это отъ его имени писались 
письма, зарегистрованныя въ № 170А. Послѣднеѳ требуетъ, 
однако, предварительныхъ доказательствъ, и не только потому, 
что въ самомъ № 170А отсутствуютъ какія-либо указанія на 
автора писемъ, но еще болѣе вслѣдствіе затрудненія примирить 
эго авторство съ содержаніенъ писемъ нунція Бонджьованни, 
сохранившихся въ N. Роіопіа 5А и папечатанныхъ Тебнеромъ 
въ Моппшепіа Роіопіае еі ІіШгаапіае, 11, 658—705. Дѣло въ 
томъ, что эти послѣдоія писаны, несомнѣнно, къ кардиналу Мо
роне (письма дошли въ подлинникахъ; почти на каждомъ обозна- 
ченъ адресъ: «Сагдіпаіі Могопо»), а между тѣмъ они служатъ 
отвѣтомъ на вышеуказанный письма ЛБ 170А и, въ свою оче
редь, сами вызываютъ реплику съ ихъ стороны. Напримѣръ, въ 
№ 170А имѣется письмо отъ Эапрѣля 1561 г. (л. 23) и, конечно, 
о немъ говорить вунцій въ письмѣ къ кардиналу Мороне оть 
31 мая 1561 г.: АІІа Іеііега де топе. Вшо Воготео де 9 де 
Аргііе поп Ьо аііго сЬе діге. . . 2). Что Ая 170А содержнтъ не 
письма кардинала Мороне, видно и по письму 26 марта 1563 г., 
гдѣ сказано: Еззепдо ріассіиіо аі 8і§пог Біо ді Іеѵагсі аГ іт -  
ргоѵізо іі сагдіпаіе ді Мапіоѵа, N081x0 8і$поге Ьа еіеііо іп зпо 
Іио&о іі сагдіпаіе Могопе, еі іп Іосо ді топз. І1Г° д’ АІІетрз 
сЬе Виа Запііій Ьа сЬіатаіо а Вота Ьа потіпаіо іі Вто Шѵа- 
#его еі атепдпі [т. е. Мороне и Навагеръ] шегсоге равзаіо 
ЬеЪЪего 1е сгосі де Іедаіі; еі созі рагіігаппо ошпіпо дпезіа 
зеііітапа сЬе ѵіепе, рег 1а ѵоііа ді Тгепіо (л. 48). При всемъ 
томъ не слѣдуетъ забывать, что нунцій, помимо Мороне, писалъ

1) СагДеІІа, У. 4; Могопі, Бшопагіо, X, 39; ЫІІ, 75.
2) ТЬеіпег Мопит. Роіоп. еі ІліЪ., Н, 666. Объ ошибкѣ Тейнера, помѣ 

тившаго письмо 30-мъ мая, см. выше въ описи N. Роіопіа 5А.



непосредственно и К. Борромейскому; на это встрічаются не
однократный ссылки въ его ішсьыахъ къ Моропе. Сохрани
лись ли, и гдѣ, эти депеши епископа камеринскаго?

Данный этого тома, к&сающіяся Россіи, сводятся главнымъ 
образомъ къ миссіи Канобіо въ Москву и къ пріеыу делегата 
константинопольскаго патріарха на Тридевтскомъ соборѣ въ про- 
ѣздъ его черезъ Польшу. Вотъ они:

1) Бі Коша, а IX б’ Аргііе 1561.
Моііо Кеѵег. еіс. Зсгівві а V. 8. бі XXIX беі равваіо іп 

гівровіа беіе вие бі XXVI бі Оеппаго еі бі XXI бі РеЬгаго, еі 
іпвіеше 1е шапбаі ип бирріісаіо бі VI риг беі ра88аіо. Нога 
дпевіа ваг& рег бігіе, сЬе Ьаѵепбо N. 8. 1га іиШ і Ьиопі оГйсіі, 
сЬе &1і зі вреііа еі сЬе ѵебе бі роіег Гаге сігса 1а сеІеЬгаІіоп 
беі Сопсіііо, аііево рагіісоіагшепіе аб іпѵііагсі Іиііі і ргіпсірі 
ессіевіавіісі еі весоіагі, саІЬоІісі, еі Ьегеіісі, весопбо сЬе У. 8. 
Ъаѵегй іпіево рег аііге шіе, 8. 8й Ъа $іибісаіо сЬе поп зіа ба 
Іавсіаг бі Гаге іі шебевішо соі Мозсоѵііа апсЬога, еі Іапіо рій 
^иап1о сЬе 1а Ми Севагеа 1о Іаиба; еі сові сі Ііа бевііпаіо шопв. 
СапоЬіо вио сашегіеге, сЬе пеі равваг бі совіа вагй сои V. 8., а 
1а диаіѳ 8. 8й ші Ьа сошшевво, сЬЧо зсгіѵа, сЬе беЬЬіа Ігоѵагві 
іпвіеше соп Іиі а багпе сопіо а 1а М44 бі соіевіо ге, еі Гаге іп 
шобо, сЬе, рег диапіо роігаппо, поп воіо 8. Ми арргоѵі ^ие8^а 
вапіа беІіЬегаІіопе бі N. 8., т а  ві бівроп§Ьі апсЬога аб аіиіаге 
11 пе^оііо еі соі сопві§1іо еі соп сіб сЬе роігй, еі боѵега Гаге рег 
1а Ьопій еі ріеій зиа, ассіосЬе віа іпѵііаіо ^ие1 ргіисіре а диевіе 
вапіе погге беі Сопсіііо. Еі ве рег Іаіе ейеііо У. 8. сопозсегі бі 
роіег баге аі беііо топв. СапоЬіо іпвІгиШопе о аѵѵегіітепіо 
аісипо, поп тапсЬегй бі Гагіо соп о§пі бііівепиа сі атогеѵоіегга. 
Еі рег йп бі диевіа т е  1е оГГего бі Ьиоп соге.

. . . .  РегсЬе роІгеЬЬе еввеге сЬе іі СаиоЬіо поп ѵепівве, 
т а  сЬе аі ѵевсоѵо БеШио Іоссавве бі Гаг соі Мовсоѵііа диеі сЬе 
іо всгіѵо пе 1е іеііеге, п’Ьо ѵоіиіо аѵѵегііг V. 8. ассіосЬе іпіепба 
сЬе ’1 тебевіто оГбсіо Ьаѵега а Гаг соп 1’ипо, сЬе ГагеЬЬе соп 
Гаііго. . . (л. 23).



2) <1і Вота, а 12 (1і Ьидііо 1561.
. .  .Ьа поѵа сЬе ГОгісоѵіо ѵі Ьа даіа деі атЪ” <1е1 раігіагса 

дгесо <ц Совіапііиороіі ё ріассіпіа а N. 8", еі §1і д& іапіо та§- 
$іог апіто а ргозе^иіг диевіо пе&оііо, диапіо сЬе ѵеде, сЬе <1а 
сові Іопіапо раезе ^ие1 ві°;гв (1і гііо (Ііѵегво аЬЬгассіа еі ві зоі- 

•іотеие а диевіо Сопсіііо; сові апсо ё віаіо саго а 8. 8й сЬе У. 8. 
вепга авреііаг повіго огдіпе віа да ее ргерагаіа ад ассагеггаг еі 
Ъопогаг деМо атЬге, іі диаіе диапдо вагё а Тгепіо вага Ьеп ѵівіо 
да і В*11е§аіі, еі Ьопогаіо іп тодо, еі допаіо, сЬе роіга со- 
повсег 1а вііта сЬе ві іа ді Іиі. . .  (л. 30)*).

Б) ді Вота, а И 26 ді Ьи&ііо 1561.
А И У ді ^иеБ^о, еі ді роі а И XII, іо Ьо всгіііо а V. 8. 

Іапіо а Іип^о, сЬе диеііо риб Ьавіаг д’ аѵапІа§§іо рег диапіо 1е 
роіезві діг адевво іп гівровіа до 1е иШте вие ді У Ьаѵиіе риг 
Ьо^і. Тиііаѵіа поп гевіегб ді геріісаг^іі, сЬе ве Г агсіѵевсоѵо 
ді Сгаіаііа а 1а гісеѵиіа ді циезіа поп Ьаѵегё равваіо Сгасоѵіа ді 
гііогпо до 1а согіе ді диеі ге рег Ііаііа, У. 8. поп тапсЬі ді 
ассагегагіо, е( аввісигагіо, сЬе іп Тгепіо, еі іп о#пі аВго Іиодо 
ді яиё вагё Ьеп ѵівіо, еі Ьопогаіо іп тодо сЬе роіга сопозсеге 1а 
вііта, сЬе зі 1а ді Іиі. Еі зе У. 8. соп девігегга роіевве всоргіг 
Гапіто вио, еі деі раігіагса вио радгопс іп ^иез1а зиа ѵепиіа, 
еі сЬе вогіе д’аиіогіій е§1і рогіа даі деііо впо радгопе, поп 
тапсЬега д’ аѵѵІ8агсепе и̂ап<;о ргіта. 8е апсо V. 8. роіевве 
регвпадегіо а ігапвіегігві віпо а Вота 1га Іапіо сЬе 1е сове деі 
Сопсіііо рі§1іпо Гогта, іі сЬе поп риб еввег ргіта сЬе 1і ргеіаіі 
ді 8ра§па віапо іп Тгепіо, поп вагеЬЪе ве поп дгаііввіто а

1) Эти строки служили отвѣтоиъ на слѣдующее мѣсто депеши вунція 
Бонджьовании, отъ 20 іюыя 1561 г., изъ Кракова: (̂ иевіа таМіпа да 1’Огісоѵіо, 
сі&е да дпеі іеиегаіо деі диаіе Ьо всгіііо еі сазо деі т&ігітопіо, Ьо Ьааіо 1а 
ргезепіе Іеііега, сЬе пе тапдо 1а соріа, регсЬё те  раге соза поіаЪіІе, іо ареПагё 
диевіо ргеіаіо, еі диапдо ваггё, диі 1о Іеггб дааІсЪе ді а героваге тесо, еі Гогве 
поп вагеЪЬе таіе апдапдо аі Сопсіііо аіоіагіо де дпаІсЬе сова, сЬе сові Си Саііо 
а іетро де Еадайо диапдо теппего аі сопсіііо Ріогепііпо, ее де^пагё У. 8 .111т» 
дагтепе гівровіа (Мопит. Роіоп. еі ЬііЬ., II, 667).

5. 8“ . . . . (л. 31).



4) сіі Нота, а И 20 ді ЗеМетЪге 1561.
. .  ,А1 СапоЪіо ѳі всгіѵе соп 1а диі аііі^аіа сЬе вѳ пе іогпі 

а Кота, роі сЬе а днеі Не поп ё рагзо ді Іаввагіо равваг іп Мов- 
соѵіа; еі N. 8" Ьа іп ^ие8іо іаііо в^гаѵаіа 1а 8иа сопвсіепііа еі 
соп Біо, еі соі топдо. Регб У. 8. роігй тапдаг&іі 1а ІеМега, еі 
гер1ісаг@1і апсог евва ^ие8і’ огдіпе, ве рег 80гіе диЪіІавве, сЬе 1а 
т іа  ІѳНега роіевве втаггігві.. .(л. 34).

5) ді Нота, а 21 ді ШѵетЪге 1561.
. . .  Бе 1а виврШопе, сЬе ^ие1 ге Ьа Ьаѵиіа деі СапоЬіо, 

N. 81* веиіе дівріасеге рег гівреііо де 1а Ми 8иа, сЬе віГасіІ- 
тепіе ві Іавсіа регвиадеге зі ІаМе сове, сЬе диапіо а 1а 8й 8па, 
поп вепе ѵиоі рі^ііаг аііго Газіісііо, роі сЬ’ іі топдо за §іа 
^иапіо віпсегатепіе, еі сапдідатепіе ргоседе іп ІиМе 1е вие 
аШопі; еі врега, сЬе ^ие11а Ми апсога 1е арргоѵега а Риіііто 
рег Іаіі, еі гезіегй сегіа де 1а раіегпа айеШопе, сЬе 8. 8й 1е 
рогіа. Кіпдгаііагеіе аззаі іі ^гапсапсеіііеге де Гаѵѵіво, еі рге- 
^агеіеіо іп поте ді 8. Впв а дігѵі ветрге сопбдепіетепіе ^пе1, 
сЬе §1і оссогге, регсѣе сопозсега да §1і евГеііі, сЬе поп 8’аііепде 
ад аііго, сЬе аі вегѵіііо ді Біо, еі аі Ъепебсіо де рориіі сЬгі- 
вііапі, еі сЬе N. 8” ііеп рагіісиіаг сига ді диеііа согопа.. . .  
(л. 37)’).

6) (Апрѣль 1563). МоНо Кеѵ. еіс. Иоро 1е т іе  де 19 гі- 
іепиіе зіпо а 1і 24 деі равзаіо 8І зопо гісеѵиіе 1е ді V. 8. ді 5 
риг де! равваіо соп 1е всгіМиге аііі&аіе еі ві ё іпіево соп евігето 
дізріасеге іі даппо сЬе Ьа гісеѵиіо соіезіо 8ег®° ге іп диеііе 
вие пШте ргоѵіпсіе даі Мовсоѵііа; опде поі поп тапсЬіато 
д’аіиіаг 8. М4І соп 1е огаііопі, рге^апдо іі 8Г Біо сЬе Іеѵі а 
диеі сгидеі пітісо 1е вие іогге, еі 1е а^&шп&а а Іеі, а Гіп сЬе 
розза поп воіо сопвегѵаг т а  дііаіаг 1а іеде повіга саіЬоІіса еі И 
еиоі дотіп у .. ,(л. 49 об.)8).

1) Эти строки находягь свое объясиеніе въ депешѣ епископа камерин- 
скаго отъ 26 октября 1661 г. (Мопшп. Роі еі ЬііЬ., П, 671).

2) Сравн. депешу нунція б карта 1663 г. (Мопшп. Роіоп. еі ІліЬ., II, .698).



Другія данныя по нунціатурѣ Бонджьованни, сохраннвшіяся 
въ другихъ Фондахъ, а равно и вообще по нунціатурамъ за 
1555— 1568 годы, см. ниже въ приложеніи XIII.

384 считанныхъ листа. На корешкѣ переплета: «Ъеііеге 
риЫісЬе а шопз. ѵезсоѵо сіеі Мопбоѵі пипгіо бі 8со(іа, Ваѵоіа, е 
Роіопіа баі 1560 5 А^озіо аі 1577 16 ИоуетЪге». Содержа- 
ніе: подлинныя письма кардиналовъ-секретарей къ Лаурео, епи- 
скопу ыондовскому, за время его нунціатуръ шотландской, са
войской и польской: 1) кардинала Алессандрино съ 5 августа 
1566 (не 1560, какъ можно было бы думать, судя по надписи 
на переплетѣ!) по 18 іюня 1571 г. — нунціатуры шотландская 
и савойская (лл. 1— 119); 2) кардинала Рустикуччи, съ 2 іюля 
1571 г. по 24 марта 1572 г. —  пунціатура савойская (лл. 120— 
153) и 3) кардинала Комо, съ 16 іюня 1572 по 28 декабря 
1577 г .8) — нунціатуры савойская и польская (лл. 154— 384). 
Тутъ же и нѣсколько писемъ кардинала Мороне изъ Регенсбурга 
и изъ Рима въ 1576 и 1577 гг.

Письма кардинала Комо, адресованный въ Польшу, служатъ 
естественнымъ дополненіемъ къ депешамъ нунція Лаурео, хра
нящимся въ N. Роіопіа 7, 8, 13, 14 и онубликованнымъ въ 
иэданіи проф. Бержбовскаго; но данныхъ собственно по русской 
исторіи въ нихъ искать почти нечего. Типичнѣе всего переписка 
во поводу назначенія Юрія Радзивилла коадъюторомъ виленскаго 
епископа. Не внося чего либо существенно новаго, письма кар
динала Комо довольно ярко обрисовываютъ политику Рима по 
отношенію вліятельныхъ магнатовъ Лптовскаго княжества. 
Письма эти помѣщаются ниже въ особомъ приложеніи XII, въ

1) Это было прозвище кардинала Микеле Бонелли (Могоні, Біяооагіо,

2) Два письма отъ 28 декабря 1577. г. вшиты передъ писыюмъ 16 ноября 
1577 г., что и обусловило ошибку въ надписи на корешкѣ переплета.

№  171.

VI, 10).



сопоставленіи съ письмами нуиція и некоторыми другими доку
ментами Ватиканскаго архива. Вообще же о переписке кардинала 
Комо съ польскими нундіями см. приложеніе V.

Помимо указаннаго, см. письмо отъ 25 мая 1577 (л. 363)— 
предложеніе нунцію подыскать и отправить въ Римъ, въ только 
что основанную тамъ Греческую коллегію, нѣсколько человѣкъ 
молодыхъ «русскихъ и москвитянъ». Приводимъ полностью это 
письмо:

МоКо Кеѵег. Моизог соте Ггаіеііо. Сопозсепбові тоііо еѵі- 
бепіетепіе еі рег га&іопе, еі рег ізрегіепга, сЬе пеззипа сова ё 
рій ассоттобаіа, еі і̂оѵеѵоіе а 1а гебіпіедгаііопе, еі ассгевсі- 
тепіо бе 1а запіа ге%іопе, еі іебе саіЬоІіса іп іиііе 1е рагіі беі 
топбо, оѵе ё тапсаіа, о соггоііа, сЬе Г егі§ег со11е§у, еі іпзіі- 
іиіг соп бііі^епха діоѵапі пе 1е Ъиопе ІеМеге, еі всіепге, е( пе 1а 
ѵега ріеій сЬгівІіапа, N. 8” оИга и̂е11о сЬе Ьа Гаііо а Ьепейсіо 
бе 1а паііопе Оегтапіса, бевібегапбо апсога бі рог^ег диеІГаіпіо, 
сЬе риб а 1а Сггесіа, егевве а И теві равваіі диі іп Кота ип 
соііе^іо, боѵе ві Ьаппо ба гісеѵеге ГансіиНі, еі ^іоѵапі &гесі ба 
Іиііе 1е рагіі бі Огесіа, еі івоіе сігсопѵісіпе, а бпе б1 аііеѵагіі, 
еі іпвіііиігіі пе 1е всіепге, еі васга іЬео1о§іа, еі пе 1а боіігіпа 
огіЬобозза, ассіосЬе гііогпапбо а 1е Іого раігіе, роввапо іпве&- 
папбо, еі ргебісапбо 1а ѵегіій саіЬоІіса, Гаг диеі ргойііо сЬе ві 
бевібега рег вегѵіііо бі Біо, еі асдиізіо бе 1е апіте. Нога рег- 
сЬе іп соіевіо ге§по бі Роіопіа в’т1епбе сЬе вопо тоШ ророіі, 
сЬе ѵіѵопо весопбо іі гііо §гесо, еі рагіісоіагтепіе И КиіЬепі, 
оѵего Кохоіапі, еі і Мовсоѵііі, еі ві сопвібега сЬе рег іпбігіггагіі 
а 1а Ьиопа вігаба, вагеЬЬе тоііо а ргоровііо б’ Ьаѵег беі ^іоѵапі 
бе 1а Іого паііопе рег 1’ебеКо воргабеМо, ё ріассіиіо а 8. 8й 
огбіпагті бі всгіѵеге а У. 8. сЬе ргосигі, еі іассі о$пі бШ^епха 
рег Ьаѵег сйщие о веі ^іоѵапеШ бе И беШ Ѳгесі бі Роіопіа, еі: 
КиіЬепі, еі аіігі Іапіі бе* МовсоѵШ, і диаіі віапо паіі бі 1е§і- 
Ііто таігітопіо, аііеѵаіі пеі гііо дгесо, еі б’ аппі ворга бобісі, 
віп а бісіоМо, бі Ьиопа іпбоіе, бі регврісасе іп§е#по, еі аііі аб 
арргепбег іеііеге, еі всіепге, еі Іаіі сЬе ЬаЪЬіпо рагепіі, о аКге



саиве, рег 1е диаіі віапо рег гііогпаг ѵоіепііегі пе 1е раігіе Іого. 
Е і чпапдо Гоззего д’Ьопезіё, о поЪіІе сопдіііопе, о сЬе Ъаѵеззего 
ргівсіріо (1і Іеііеге, Іапіо ті§1іогі, еі рій ассеМі загеЬЪопо. Ма 
регсЬс а саѵагпе ді Мовсоѵіа ві диЪіІа, сЬе ѵі загй (Іі̂ йсоНа, ві 
гісогсіа а У. 8. сЬе иві о§ві дііі^епга рег Ьаѵегіі, адоргапдо И 
тегі [віс], сЬе &іидісЬегё рій а ргорозііо, еі япапдо пол ві ро- 
іезве Гаг аііго, сегсѣі д’Ъаѵег ді диеііі сЬе Іаі ѵоРа зопо ГаМі 
ргі$іопі да 1і РоІасЬі, всіе&ііепдо рего И рій диаіійсаіі, весопдо 
сЬе 8І ё деМо.

Еі іп диезіо шопз. І11т0 саг1" Ѵагтіепзе діидіса, сЬе V. 8. 
роігё гісеѵег ^гапде аіиіо да топз. ѵезсоѵо РгевтШепзе, еі да 
аііге регзопе ессІезіазіісЬе зітііі; іі сЬе зі гітеНе аі діпдісіо ді 
езза. Регб соте Ьаѵега гассоШ деШ §іоѵапі, V. 8. Гагй орга ді 
шдігіггагіі ^иё зоііо Ьиопа спзіодіа, еі Ьопезіа сотра^піа, еі 
рег яаеііа вігада, сЬе рій діидісЬегй зеспга, дапдо Іого чиеі сЬе 
Ъіво&па рег И ѵіа^іо, сЬе Іиііо ві Гага гезіііиіг впЬіІо а V. 8. 
еі гісогдапдоіе сЬе пеі раззаг рег Ііаііа, зі §иагдіпо да 1і Іио^Ьі 
зозреШ ді сопіа^іопе, ассіосЬе Іапіо рій весигатепіе зі роззапо 
гісеѵеге, еі аііеѵаге, соте ё дейо. Еі поп Ьаѵепдо да діг аііго 
рег ^пезіа, а Іеі т і  ойего, еі гассоттапдо ді Ъпоп соге. Бі 
Кота а 1і 25 ді М а^іо 1577. Бі V. 8. Кеѵег. соте ГгаЫІо 
атогеѵоіе іі саг1® ді Сото.

На оборот!»: А1 шоііо Кеѵег. 8Т сото Ггаіеііо, Мопзсг іі Ѵез- 
соѵо деі Мопдеѵі І^ипііо ді №° 8те іп Роіопіа.

№ 172.
287 лист. На корешкѣ переплета: «4. А Роіопіа даі 72 а 

78 аі сагд. Согатепдопе е а т Т деі Рогіісо пппгіо» — обозначе- 
віе неполное, такъ какъ кромѣ Коммендоне я Портнко тутъ есть 
еще письма къ польскимъ нунціямъ Лаурео (половина всего 
тома) и Калигари (съ 2 августа по 28 декабря 1578 г.). Кромѣ 
того, по одному, по два письма къ кардиналу Гозію, къ М. А. Гра- 
ціапи (секретарю Коммендоне), къ Стан. Варшевицкому, къ Сте-



Фапу Баторію и къ архіепископу познанскому. Бее это черновики, 
съ 24 мая 1572 по 28 декабря 1578 г., заготовлявшіеся въ 
канцеляріи кардинала-секретаря съ собственноручными поправ
ками' кардинала Комо (иныя письма цѣликомъ писаны имъ са- 
мииъ). Въ виду того, что бѣловые оригиналы писемъ къ Лаурео 
имѣются въ N. Роіопіа 171, ихъ черновики теряютъ значеніе 
и могутъ служить скорѣе иатеріаломъ по исторіи составленія 
писемъ, чѣмъ сами по себѣ. Впрочемъ этого нельзя сказать отно
сительно писемъ 1578 года къ Лаурео, которыхъ въ бѣловомъ 
видѣ въ № 171 нѣтъ.

Дапныя, касающіяся Россіи:
1. АІ сагб. Соштепсіопе іп сіГга. 2 КоѵетЬгів 1572. Бпр- 

Іісаіе іі тебевіто §іогпо, ігіріісаіе а бі ХХП бі КоѵетЬге. . . .  
Бевібега аосо 8па Впѳ сЬ’ еііа ^ассіа орега соп 1а беМа Маевіі, 
[съ польскимъ королемъ, который будетъ выбранъ] сЬе ѵоіепбо 
8иа 8апІі1А тапбаг атЪавсіагіа іп Мовсоѵіа рег вегѵіііо бі Біо 
еі Ъеп риЫісо, 1’ЬаЪЬіа рег Ъепе, еі сопсеба, еі &ѵогі8са іі раз
валю. Еі сігса диевіо вагё іогве Ъепе, сЬе У. 8. IIIю* сегсЪі 
6’Ъаѵег ^па1сЬе Ъиоп іпбігіиго бі регвопе ргаШсЬе, еі йбаіе рег 
іпігобиг ве віа розвіЬііе, іп диевіо тело диаІсЬе соттегсіо еі 
ргаШса соп чиеі ргіпсіре (л. 51).

2. А1 сагб. Соттепбопе. Сііга. 24 Оеппаіо 1 6 7 3 ...  Ьа 
ргаШса рег Мовсоѵіа, соп 1е аііге сове ба ІгаМагзі соі ге поѵо, 
воп сегіо сЪе У. 8. IIIю* Ъаѵгй іп тетогіа диапбо вагй іі вио 
іетро (л. 87 об.).

3. А1 сагб. Соттепбопе. Сііга. 9 Ма#$іо 1573. 8’ ё іпіезо 
рег Іеііеге <іі біѵегві ѵеииіе ба 1а біеіа, сЪе 1а ргаШса беі Мовсо 
ега іапіо іппапгі, сЪе ві репваѵа роіевве іасіітспіе гіивсіге. 
Рего диапбо йівве ѵоіопій бі Біо, сЬе яиеі пе&оііо Ъаѵевве іаі 
йпе, раге а N. Відпоге сЬе V. 8. IIIю* аб о$пі тобо доѵевве 
апбаг а ігоѵагіо, еі &г весо &1і оШсц сопѵепіепіі а Іаіе осса- 
віогіе ргіта рег гаііедгагвепе іп поте бе 1а 8апШё 8иа еі роі 
рег езвогіагіо, еі іпапітагіо аб аЪЪгассіаг еі іаѵогіг 1а геіі- 
§іоп саІЬоІіса іп диеі ге&по, еі воѵгепіге а 1’аШШа сЪгівііапіІА



соп ѵоИаг 1е агте сопіга ’1 Тпгсо, рготеМепсІоІі Іиііо япеі 
аіпіо еі Саѵоге, сЬе роіеззе ѵепіге ба 1е Согке еі аиіогііё, бі 8иа 
Вм іапіо сігса 1е сове беі гедпо <И Роіопіа, еі бе 1а бі&піи впа, 
соте пе 1е ітргезе, сЬе Ъаѵеззе ба Саг сопіга ТигсЬі. Еі регсЬе 
іп дпевіо ргоровііо 1ю всгШо аііге ѵоііе а V. 8.111“  б* іпігобиг 
ргаНіса, еі іпіеііі^спга соп ^пев^о ргіпсіре, еі Іеі ва те#1іо 
б’о§пі аііго япеі сЬе ві ровва Ігаііаг, еі тапе^^іаг весо іп Ъе- 
пейсіо <1е1 сЬгівііапезіто, поп 1е бігб ворга сіб аііго Ъа8Іапботі 
(іі аѵегіе ві^пійсаіа 1а ѵо1опІ&.бі Козіго 8і$поге япапбо зиссе- 
сіеззе дпеі сЬе ё (Іеііо (л. 99).

4. Атопз. Саіі^агі пипгіо іп Роіопіа. 27 (1і БісетЬге 1578.
. . .  8е ріасегё а 1а Ъопій бі Віо сЬе сопііпоѵіпо И Ігаѵа&іі 

сіе ТигсЬі соп Регвіапі, еі сЪе ЪаЪЬіпо диаІсЬе аііга Ъиопа рег- 
совва ві роіга рій агбііагаепіе апбаг іігапбо іппапгі 1а ргаіііса 
віп сЪе ві Ігоѵі 1а Ъиопа вігаба <1і еСГеІІиаг ипа іапіа орега. Ма 
поп во ве (іі Роіопіа ві роіезве шаі врегаг аіиіо аісипо, ее 
ргіта іі ге поп ѵепівве а диаІсЪе ассог<1о зіаЪіІе еі Сегто со ’1 
Мозсоѵііа, аі сЬе У. 8. роігй апбаг репвапбо, ве рег вогіе Біо 
ѵоіевве сЬе ѵепівве та і іі іетро (іі рагіаг вегіатепіе (Зі сове зі 
Саііе (л. 286 об.).

Ср. еще приложеніе V.

Роіопіа. Аббііатепіа I.

На корешкѣ папки: «Роіопіа. Аббіі. I. Соріа бі Ъоііе ропіі- 
йсіе, біріоті есс». Содержавіе— пачка тетрадокъ и отдѣіьныхъ 
документовъ — можетъ быть сведено въ двѣ группы:

A. Копіи, позднѣйшаго письма, папскихъ писемъ и бреве:
а) за время Гонорія Ш; Ъ) за время Григорія IX и с) разиыхъ 
понтиФикатовъ: 1254— 1283, 1341 — 1362, 1553, Бене
дикта XIV,—подъ общей обложкой: «Воііе беі [зесоіо] XIII рег 
Роіопіа, Ргивзіа, Ілѵопіа, Віезіа. Ииш. 216».

B. Подлинный бреве, главнымъ образомъ Сикста У; многія 
изъ нихъ тѣсво связаны съ именемъ нунція Аннибала ди Капуа,



епископа неаполитанскаго. Таковы многочисленный бреве 15 но
ября 1586 г.: рекомендательный и вѣрющія къ дигнитаріямъ 
польскимъ для новоназначеннаго нунція; столь же обильныя ко- 
личествомъ отъ 10 января 1587 г.: къ нимъ сожалѣніе о 
смерти СтеФана Баторія, и 18 апрѣля 1587 г.: по поводу си
нода въ Гпѣзпѣ. Тутъ же: два бреве 4 августа 1590 г. къ поль
скому королю Сигизмунду и къ пунцію: къ первому просьба, ко 
второму —  требованіе настаивать передъ королемъ о необходи
мости дозволить кардиналу Юрію Радзивиллу поѣхать въ Римъ. 
См. ниже приложение XII.

Бреве къ нунцію,. 8 мая 1590 г., въ пользу СтеФана Мол- 
давскаго. См. ниже приложеніе X.

Кромѣ бреве Сикста У, имѣютсяеще: Климента VIII (1598), 
Климента XII (1726) и др. Наконедъ, подлинная грамота короля 
польскаго Михаила на имя папы, 15 ноября 1659 г., за соб
ственноручною подписью и съ приложеніемъ большой государ
ственной печати.

Роіопіа. АМ ііатепіа II.

Толстая связка не переплетенныхъ и не занумерованныхъ 
бумагъ, большею частью «поссевиновскихъ». Кромѣтого: а) пачки 
черновыхъ бумагъ, съ обзорами Фактовъ XVII и преимуще
ственно XVIII в., касающихся Польши (Сегішопіаіі и пр.; со
браны въ 1760— 1770-хъ гг.); Ъ) пачки тоже черновыхъ бу
магъ (выписки, замѣтки, снимки, подборъ хронологическихъ дан- 
ньіхъ, именъ, большею часгію рукою Гаэтано Марини; выдѣля- 
ются данныя о времени назначенія польскихъ нунціевъ) и, быть 
можетъ, еще с) «Кеіаііопе Іаііаа XVI сіі БісетЬге 1595»— жур
налы двухъ засѣданій 13 и 14 декабря 1595 г., подъ лредсѣда- 
тельствомъ кардипала Арагона, въ которыхъ обсуждался воп- 
росъ о посылкѣ легата въ Польшу для заключенія лиги между 
Польшею, цесаремъ и Трапсильваніей противъ турокъ; наоборотѣ 
помѣта: Кезоіиііопез Іасіае іп Соп^вв І11ті сагб. Агадопіае, іп



сааза Ип^агіае), — все остальное сплошь1) «поссевиновскія» бу
маги, въ оригиналахъ и (большею частые) въ копіяхъ: письма; 
оФФИціальные акты; сообщенія, писанныя, какъ Поссевиномъ, 
такъ и къ пеку и для него, и вообще въ той или иной Формѣ 
прошедшія черезъ его руки. Весь этотъ матеріалъ можно раз- 
дѣлить на 2 группы: а) на бумаги, современный Поссевину, и
Ъ) на копіи, составленный по иниціативѣ Тейнера, бывшаго на
чальника Ватиканскаго архива (ум. 1874 г.).

I. Группа первая состоять изъ слѣдующихъ, перечисляе- 
мыхъ нами въ хронологическомъ порядкѣ, документовъ:

1. Едсегріа ех іпзігисііопе сіаіа ВісІоІрЬо [зіс] СІепсЬеи пинііо 
аб бисет Мозсоѵіае тіззо а сагбіпаіе Іе&аіо Оегшапіае Іетроге 
Сгге^огіо XIII, 6 лист. Эю, дѣйствительно, , составлен
ный, однако, безъ всякаго намека на допущенные въ текстѣ 
пропуски. Сравнительно съ полнымъ текстомъ инструкціи (Гри- 
горовичъ, Переписка папъ съ росс, государями въ XVI в. Спб. 
1834), сюда вошло не болѣе половины ея.

2. Письмо Поссевина [нунцію Калигари], 2 5 ноября 1579г. 
изъ Торвезунда въ Швеціи, скопированное рукою носсевинов- 
скаго писца; цѣнное по содержаиію.

3. На отдѣльномъ кускѣ бумаги, безъ какихъ-либо помѣтъ: 
Розігібіе иі Ьаес есгіраі тапё, ассиггіі аб т е  пипііаз, сит огх 
ОзІЬго\ѵ Мозсіз ігабііа еззеі, 4иіпцие іЬі повігіз абЪис іогтепііз 
геіісіів, еі а^иіЪиз геЬаз, дтЪизбатцие ЬотіпіЪиз, циоб ііз 
Ябегеіиг. І а т  а^и о і ех ііз Мозсі оссібегті [зіс]; ѵібеаі Ио: 
Ѵевіга ізіаз сгособііогит ІасЬгутаз. Сегіё ві реіегаЬипі, соп&бо 
Иво тео, поп воіит Ьапс агсет ііііз зіпсегё Ігабііат, зеб таіога

^иаецие, Бео регіигу ѵіпбісе іиѵапіе т е  егеріигит. АбЬис іп 
ециіз позігіз вебетиз. — Изъ матеріаловъ Ватиканскаго архива, 
касающихся крѣпости Острова, см. еще Н. К. Мопитепіа, I, 
353, 354, 359.

4. Особая пачка съ нозднѣйшею надписью на обложкѣ:

1) Спорными еще могутъ быть развѣ «Ехсегріа» изъ инструкцін Кленку.
13



«Міввіопе іп Моасоѵіа. Сагіевдіо бі Роззеѵіпо». Черновики; 
листы не патинированы, мѣстами перепутаны и съ трудомъ под
даются опредѣленію порядка, въ каконъ должны идти. Тутъ 
собственно три документа:

a) Нач.: «Ошпіит роіепііввітае» — полный латинскій пе
ре водъ грамоты царя Ивана Грознаго къ Ст. Баторію, 29 іюня 
1581 г. (см. русскій текстъ въ «Книгѣ Посольской метрики Вел. 
Кн. Лит.». II, № 68). Печатный, латинскій же, текстъ, изданъ 
въ Н. В. Мопишепіа, III, 2, по сокращенному тексту К. Роіопіа 
15А, л. 156— 160.

b) Нач.: «N08 ііацие»— латиискій переводъ отвѣта, дап- 
наго, отъ имени царя, канцеляріею Посольскаго приказа Поссе- 
вину, 31 августа 1581 г. Переводъ эготъ (первыя страницы 
подверглись почти сплошь собственноручной нереработкѣ Поссе
вина) сохранился не полностью; имѣющіеся въ наличности листы 
соотвѣтствуюгь русскому тексту въ Пам. Дипл. Сяош., X, 
стлб. 127—176, т. е. нехватаетъ перевода столбцовъ 112—127.

c) Рго тетогіа Зи тті Ропі. 13 рарае Огедогу [віс] 1е&аІо
А. Роввеѵіпо Зосіеіаііз бези — латинскій переводъ другого от
вета, полученнаго Поссевиномъ изъ Посольскаго приказа, 12 сен
тября 1581 г.; соотвѣтствуетъ Пам. Дипл. Снош., X, 206— 235.

5. Три коротенькихъ заявленін в. канцлера Я. Замойскаго, 
за собственноручною подписью и приложеніеиъ именной печати, 
безъ даты. Это условія, поставленный съ польской стороны ири 
заключеніи перемирія въ Запольскомъ Ямѣ. На оборотѣ одного 
заявлѳнія: «СошІШопев ргіпіае. В.»; на оборотѣ другого: «Соп- 
(Шіопез зесипбае [и позже, другими чернилами: «еі иШтае»]. С.»; 
на оборотѣ третьяго: «СошіЦіопез розігетае. Е.». Всѣ три усло-в 
вія напен. Мовсоѵіа, 89 (Старчевскій, II, 55— 56), среди бу
мага журнала засѣданій, подъ днями 22 и 23 декабря 1581 г.

6. Іліегае пипііогит Мозсоѵііісогит іп сопзіііиііопет расів 
аб Вресит 2аро1епзет сопзсгіріае— текстъ мирнаго договора, 
заключеннаго русскими и польскими уполномоченными 15 ян
варя 1582 г. въ Запольскомъ Ямѣ, Текстъ этотъ отличается



отъ наиечатаннаго (С т а р ч е в с к ій , II, 66— 71), но не содержа- 

ніемъ, а Формою (инымъ переводомъ русскаго подлинника), при 

чемъ разница въ перечнѣ геограФическихъ пунктовъ (оапр., 

МагіепЬиг^ вм. А ііз іо  по печатному изданію; Авкегаб вы. 

йсгоѵпо) объясняется не замѣною одного поселенія другимъ, а 

двоякимъ наиненованіемъ одпого и того же пункта.

7. Іоаппіз Вавііу та§пі Мовсоѵіае йпсів гевропвпт Апіопіо 
Роввеѵіпо біе XXI РеЬгиагу (Ш ит— полный латинскій пере- 
водъ отвѣта, полученнаго Поссевиномъ изъ Посольскаго приказа 
21 Февраля 1582 г., соотвѣтствуетъ русскому тексту въ Паи. 
Дипл. Снош., X, 281— 296. Другой списокъ въ N. Роіопіа 
15 А, л. 308— 309; но тамъ онъ не полный и обрывается, не 
дойдя до половины (==Пам. Дипл. Снош., X, 281— 287).

8. Черновое письмо кардинала Комо къ губернатору города 
Милана, 7 іюля 1582 г., съ собственноручными поправками ав
тора: распоряженія относительно пріема московскаго посла 
(Молвянинова), ѣхавшаго съ Поссевиномъ.

9. Письмо ріевскаго воеводы кн. Константина Острожскаго 
къ Поссевину, 5 сентября 1583 г., изъ Острога; копія: хлопоты 
о своемъ слугѣ, который отправляется въ Римъ.

10. Асіа іп педосіо, еі сази Оетеігц та$пі Мовсоѵіае 
бнсів. Ехіапі іпіив геіаііо гесирегаіі та^пі йнсаіив еі ріегацпе 
а П08ІГІ8 раігіЪнв тізза аб Р. Роввеѵіппт; черновикъ; 7 листовъ.

11. Тейнеровскія копіи, безъ малаго 200 листовъ мелкаго 
убористаго шрифта, содержать свыше 200 писемъ, за ничтож- 
нымъ исключеніемъ, вес письма Поссевина или къ нему самому 
за 1581— 1588 (частью за 1596— 1609) гг. Это та группа 
бумагь, который о. Пирлингъ («Ье 8аші-8іё$е, Ьа Роіо^пе еі 
Мовсоп») обозначаетъ именемъ «Ьіавве ТЪеіпег». Тейнеръ, ви
димо, готовилъ изданіе корресподенціи Поссевина; къ сожалѣнію. 
списки сдѣланы довольно небрежно: встрѣчаются пробѣлы, не 
всегда вѣрное чтеніе, ошибки въ датахъ и т. п. Такъ, напри- 
мѣръ, письмо Поссевина къ королю Баторію 14 января 1582 г. 
помѣчено 15-мъ япваря; п. канцлера Замойскаго къ Поссевину



31 января 1582 г. —  «ех савігіз ад МозсЬоѵіат»; I. Піотров- 
скій названъ Ріоігоготекі (ср. Кояловичъ, Дневникъ, № 291): 
п. Комо къ Поссевину 11 Февраля и 18 августа 1584 г. — по- 
мѣчены 12-мъ Февраля и 81 (зіс) августа; п. Поссевина къ Комо 
29 августа 1584 г. датировано «тепзе Іапппагіо ехеипіе», и 
притомъ безъ указанія года; п. Поссевина, относимое о. Пирлин- 
гоиъ къ Февралю 1585 г. и писанное къ кардиналу Комо («Ьс
8.-8іё$е, 1а Роіо&пе еі Мовсоп», 153), обозначено, какъ адресо
ванное къ варшавскому (у о. Пирлинга, 1. сК., ошибочно: «аа 
попсе де Ѵепізе») нунцію.

Обо всѣхъ этихъ погрѣшностяхъ приходится тѣмъ болѣе со
жалеть, что онѣ вынуждаютъ съ особенной осотрожностью от
нестись къ настоящему собрапію въ тѣхъ случаяхъ, когда кри
тика лишена возможности проверить точность копіи. Дѣло въ 
томъ, что если большая часть Тейнеровской коллекціи известна 
по другимъ спискамъ или даже по самымъ оригиналамъ, находя
щимся въ «поссевиновскихъ» томахъ Польской и Германской 
нунціатуръ, то въ ней еще не мало такихъ крпій, источникъ 
коихъ остался извѣстнымъ одному лишь Тейнеру и пока еще не 
возстановленъ, такъ что въ этихъ случаяхъ приходится, до поры 
до времени, пользоваться копіями данной коллекціи. Среди тако- 
выхъ копій, оригиналы коихъ остаются намъ неизвѣстными, 
можно выдѣлить:

1.1581, 23 ноября. Поссевинъ къ Комо, изъ лагеря подъ 
Псковомъ: о предстоященъ съѣздѣ съ русскими уполномочен
ными; объ устройстве церкви въ Ливоніи.

2. 1581, 18 декабря. Ст. Баторій къ Поссевину, изъ Ди- 
набурга: на ту же тему.

3. 1582, 6 марта. Польская королева Анна къ Поссевину: 
благодарность за содействіе въ заключеніи мира съ Москвою.

4. 1582, 23 іюня. Комо къ Поссевину. Подлинная черновая 
въ N. Сегшапіа, 13, л. 24, но тамъ она местами истлела, и 
настоящая копія, полная, безъ пробеловъ, можетъ служить кор- 
рективомъ той.



5. 1583, 22 іюля. Поссевинъ къ Замойскому, віпе Іосо. 
Нач.: «Аі яиопіат іпГаизІпв іііе Ьіпо, циі вивсеріі бебисепбат 
соіопіат іп Ілѵопіат ЪаЪеге». Плохая копія; рѣчь о Ливоніи.

6. 1583, 17 декабря. Комо къ Ііоссевину. Подлинная чер
новая въ N. Оегтапіа 13, л. 105. Отношеніе ея къ настоящей 
копіи аналогичное съ тѣмъ, что указано выше для письма того 
же Комо отъ 23 іюня 1582 г., хотя самая надобность въ услу- 
гахъ поздаѣйшей копіи далеко не такъ велика, какъ тамъ.

7. 1584, 20 марта. Поссевинъ къ (австрійскому эрцгер
цогу?), изъ Праги. Нач.: «Зегёпізвіте ргіпсерз Б.И. іп СЪгівІо 
сіетепііввіте. Б и т  е$о бе тео Ргадат абѵепіи, бедие геііциіз 
аіііз геЬиасо^ііаЬатаб Вегепііаіет Ѵевігат всгіЬеге». Говоря о 
положеніи католичества въ Венгріи, П. замѣчаетъ: Еі цпібат 
іііивігіз баппвіиз Овігоѵіаѳ бпх циі ип&агат ихогет бихіі, іп 
Ъоніз е^в боіів, цпае випі ваНа та$па, геіі^іопет саіЪоІісат 
іиѵаЬаІ ббепіег, Бео ри$папіе рго Шо, еі ѵіат геііциіз віегпепіе, 
ві ібет ехетріит вециі ѵоіпегіпі». И далѣе о коллегіяхъ и, снова, 
объ Острожскихъ: Саіівіі аиіеш циае сіѵііав те^пі Роіопіае ргоре 
Вііевіае Іегтіпоз вііа еві поѵпт соііе^іит абтізітн8; сига аііе- 
гит іп Іліиапіае йпіЬиз (Ьисеогіае петре) реіаіиг; іп Кизвіа 
ѵего ігециепіез Виіеиі геіісіо всЪівтаіе аб саіЬоІісат веве 
ессіезіат авдгевепі. Ситцие БиЬпае, циае бисіз Овігоѵіае 
сіѵііаз евI, цишциа^шіа васегбоіез гиіепі сопѵепізвепі (циоб ео 
т е  ііигит бих біхегаі), всгіЬииі тіЬі аііциі ииит ех ііз ргае 
зоіісііибіпе сопциігепбогит аг^итепіогит абѵегзив геіі^іопет 
саІЬоІісат ехрігавве; соеіегов ассіѵівве Ьаегеіісов, иі іогііогез 
еввепі. Веб бигит беоіцие егіі сопіга віітиіит саісіігаге. Ш т  
еі био ргіпсірів ііііиз Шіі, циі бе віігре та$пі Мовсоѵіае бисіз 
випі, ас х) агсіит Ботіпі, геіісіо раіегпо всЪівгааІе,
сайюіісі Гасіі випі; еі раіег поп 1оп$е аЪевзе а Беі ге^по ѵібеіиг, 
циетабгаобит еі е̂ ив Ііііегів, циіЬиз ргоіесііопет ео теат  
зіЬі орОДат іевіаіиз еві, иоп оЬвсиге зідпійсаі.

1) Пустое мѣсто въ текстѣ.



8. 1584, 11 апрѣля. Поссевинъ къ Комо изъ Праги. Нач.: 
«Іп диеі рипіо, сЬе 1а зеііішапа равваіа». О докторѣ Нодали, 
рагузлнинѣ: А1 доМог Ка&ивео Ьо рагітеоіе всгіМо, ассіосЬё 
варріа 1а &га1іа Гаііа^іі да N. 8і$поге, сігса іі роіег тедісаг а 
Чиеі бое, сЬе 8І зсгіиве. Регб соте іі ві^пог ѵевсоѵо (!і Сгасоѵіа 
1о Ііепе аззаі саго еі соте оЫідаіо, Ьаѵепдо$1і (Іаіо пп сапо- 
пісаіо іп диеііа сіИА, іо п’Ьо аѵегіііо іі відпог сагдіпаіе 
ВоІодпеШ, ассіосЪё аітепо а іетро 1’ітреігі. 11 сЬе ее роігй 
оМепегзі, поп тапсЬегб оііге і Вгеѵі еі &1і Адоиз Беі еі диаІсЬе 
аііга сова ді ргоѵедегіо сіі соссЬіо, саѵаііі еі ѵіаіісо, регсЬё ѵада 
соі поте <1і Ию. Е1 да диаІсЬе рагіе зі ѵедгй ді зпррііг а диевіе 
зреве, о рег ѵіа сіі диаІсЪе аѵапго пеі зетіоагіо ді Ѵііпа, о ді 
аіігопде, регсЬё совіі поп зі діа ^гаѵегга.

9. 1584, 12 апрѣля. Поссевинъ Давиду ПфейФеру, изъ 
Праги. Нач.: «(^на Ьога теиз а іе ІаЪеІІагіиз сит ^гаііззітіз 
іиіз ІШегів ізіЬіпс гедііі». О туркахъ и проч.

10. 1584, 22 апрѣля. Поссевинъ къ герцогу баварскому, 
изъ Прага. Нач.: «Рег^іі Зегепііав Ѵевіга т е  ріивдиат заііз». 
О новомъ календарѣ и проч.

11. 1584, 22 мая. Поссевинъ къ герцогу баварскому, изъ 
Праги. Нач.: «Лоаппет Лизвоііаш Ріпіапдит, диет репе апіе 
зехеппіит». О поѣздкѣ на Волынь и о ко. Острожскихъ: Е&о геЪив 
Ьіз сопіесііз, циае іпіег саезагеат та^ев(а(ет еі зегепізвітит 
ге^ет Роіопіае потіпе 8 и тт і Ропіійсів а т е  ргоспгаіае зипі, 
іп Роіопіат гедіЪо, иЬі Иео ̂ иѵапіе іпзіііиіів циіЬиздат Пеграіі, 
Ві&ае, ас Уііпае зетіпагііз, диіЬив РопШех Махітиз вирредііаі 
зптіиз [зіс], риіо Іоге иі іп УоІЬіпіат девсепдат, циае Виззіае 
рагв езі. Сит епіт Озігоѵіае дих іііизігіззітиз апіто Іегаіигад 
сопсогдіат Виіепогит сит саіЬоІісіз іпеипдат, дибит т е  сит 
зиіз ехресіаѵіі. Еіиз дио Ыіі дисез Лапизіиз еі Сопвіапііпиз ад 
саіЬоІісат ге1і§іопет, е гиіепо зсЬізтаіе зе ад^ипхепт!;.

12. 1584, 7 ноля. Поссевинъ къ герцогу баварскому, изъ 
Прага. Нач.: «Соттодит [зіс] геддііае тіЬі зипі ІіМегае 8еге- 
пііаііз Уезігае». Между іірочимъ: Ад роіопіса диод зресіаі, гех



8егепІ88Іти8 сопѵепіит гедпі іи тепзет швециеніет іпбіхіі 
ІліЫіт, днае сіѵііаз вііа еві ін тебіо ге{$пі. БІЬіс ехциігеі рго- 
сегит зепіепііат регіепіаЪіЦие апітоз, пит оссавіопе [віс] рго- 
радапбае саІЬоІісае геіі^іопів, еі йпіит Ьііиапіае баге орегат 
ѵеііпі. К ат Мовсо бетогіио еі ірзіиз Гіііо вийесіо, сиі тепз 
вапа бееві, сит Іедаііопет биріісет тех ассерегіі, циа у циі 
поп віпе вап^иіпе сіаѵит ге^т, віѵе ііііив тадпі бисаіив Іепеге 
іпсерегппі, ві^піГісагипі ехреіеге веве расів соп&гтаііопет, 
циае рах аііегиігіив ргіпсіріз тогіе йпіеЪаі, гех вегетввітив 
гезропбіі, ве диібет ]ивзигит, иі йпіит ргаезібіагу, аЪ ехсиг- 
віопіЬиз віЬі Іетрегагепі, веб сит та^па Мозсоѵіае рагв аб 
та^пит Іліиапіае бисаіит аШпеаІ, поп ровве ве циібциат 
сегіі віпе огбіпіЪиз ге§пі віаіиеге. <ЗиатоЪгет циі тіЬі поѵіз- 
віте а ге&із Іаіеге всгіЬіі, ваіів іпбісаі, піві беегипі ге^пі 
ргосегез, Мигшп, иі ппуога аб Беі §1огіат тоііаіиг. Іп теп- 
зет ѵего КоѵетЬгет іпбісіа випі сотШа Ѵагваѵіепзіа. Е( Ьаес 
диібет бе Роіопісіз геЪив.

13. 1584, 23 октября. Поссевинъкь Комо, повидимому, изъ 
Праги. Нач.: «Боро Гезребігіопі тапбаіеті баі ге бі Роіопіа а 
ЬиЫіпо». Дата, не указанная, опредѣляется но отвѣтному письму 
кардинала Комо отъ 24 ноября 1584 г. въ N. Ѳегтапіа 13, 
л. 148. Кромѣ того упоминаемыя Поссевиномъ письма Комо отъ 
11 и 25 августа и 29 сентября (Оіипіо роі а Ргада гісеѵеі іге 
Іеііегебі V. 8.111“* Іебие 11 е!25 бі Адозіо, еіГиНітабеі 29 бі 
ВеМетЪге), какъ оказывается изъ того же сборника, были и могли 
быть только 1584-го года. Настоящая копія не полная: она обры
вается на соображеніяхъ Поссещіна по поводу плановъ короля 
Баторія. Поссевинъ счелъ необходииымъ отнести часть средствъ, 
ассигнованиыхъ на Виленскую коллегію, въ уплату нуждъ кол- 
легіи Брунсбергской, мотивируя тѣмъ, что Вилевская пока еще 
не столько нуждается: Іо роі Ьо Іазсіаіо циевіі бие аппі сЬе 
росЬі аіиппі ві вовіепіавзего іп Ѵііпа, в! регсЬё іо поп роіеѵа 
апбагѵі рег Гаге ипа ѵега зсеііа бі аіиппі Киіепі, ві апсо регсЬё 
врегаѵо еі зрего соп циевіо тобо, сЬе іі ге бі Роіопіа ві іпбиггё



а баге ипа сава, 1а диаіе Ьа рготеззо. Еі йга іапіо Ьаѵезвіто 
циаІсЬе зотта рег 1а вирреІссШе, еі апсо рег (Іаг ргіпсіріо 
аііа беііа сава (іеі роѵегі іп Ьіѵопіа. РегсіосЬё ^иа^1о роі аІГ 
Ьаѵеге Киіепі п’Ьаугето риг Ігорро ее ві Іагё <1а ѵего, еі і бие 
П§1іио1і (Іеі ргіто соивоіе бі Уііпа, овііпаііззіто пеі вио 
всЬівта, пе розвопо баг іезіітопіо, ипо <іеі яиаіі т і  біебе рег 
Оітиггох) , еі ГаКго рег іі ветіпагіо бі Кота, боѵе Зиа В“  іі 
зовііепе, еі ё гаго зивдеііо. — Извѣщая кардинала Комо о по- 
лученіи его писемъ, Поссевинъ добавляегь: НеЪЪі апсо іі Вгеѵе 
рег іі ^гап биса бі Мовсоѵіа, еі Гаііго рег іі ві$. ргіпсіре бі 
Рагша а іаѵоге бі диеі Ъагопе Зазвопе, і яиаіі т і  іп&е$пегё бі 
тапбаге соп и̂е11е сігсовреШопі, 1е яиаіі ві бе§па бі аѵівагті; 
во Ьепе, ^ие1 Вгеѵе беі биса бі Мозсоѵіа Ьаигё Ъізо^по бі ип 
росо бі іетро рег 1е сове сЬе соггопо еі рег біврогге іі 
ге бі Роіопіа а поп виврісаге, сЬе е^іі іп Іио^о бі аіиіо, ві 
біваіиіі.

14. 1585, 14 марта. Поссевинъ къ Ст. Баторію, изъ Пул- 
туска. Нач.: «ЗиЪзІКі абЬапс и8^ие біет Риііоѵіае». Между 
прочимъ: Кодаѵегат К. М. Vю сопГігтаііопет іпбисіагит сит 
Мовсо бетогіио, иі аззеяиі роввет аЪ ѵісесапсеііагіо Ьііішапіае
В. ЗаріеЬа, ^иапбо^шбет ге^и а  отпіа ЬаЪегет, циае поп ііа 
тиНо роз* ебепіиг іп Іисет, ві біѵіпае ЪопіШі ріасиегіі, іб поп 
оЬМигит егаі теІіогіЪив геЬив, сига бегаогіиив ірзе Мозсив 
сопбШопев ѵоіиегіі ргого§апбагит ипбесеппіит іпбисіагиго. 
ОЬвесго і^ііиг К. М. Уш иі ЗаріеЬае зсгіЬі іиЬеаІ, иі сит 
ргітит Уііпае йіего тіЬі иі [зіс] ехетріит беіиг.

15. 1585, 7 августа. Ст. Баторій къ Поссевину, изъ Не- 
поломичъ. Нач.: «Сит бе соііе&іо Зосіеіаііз бези Веграіі іпзіі- 
Іиепбо». О Дерптѣ, вообще о Ливоніи.

16. 1585, 27 августа. Поссевинъ къ герцогу баварскому 
изъ Вильны. Нач.: «Сит ех Ьіѵопіа апіе ігібиит Ьис регѵепіз- 
зет». О дѣлахъ ливоисклхъ.

1) Въ текстѣ: Оіаиігго.



17. 1585, сентябрь. Проектъ воззванія Ст. Баторія къ 
русскому народу.

18. 1585, 5 ноября. Ст. Баторій къ Поссевину, изъ Гродны, 
по поводу вышеуказаннаго проекта.

19. 1586, 7 января. Кардиналъ Аццолино къ Поссевину, 
изъ Рима. Нач.: «ДОозіго Зі§поге аЪЪгассіапбо». Содержаніе: 
перешлите по назначенію прилагаемые при семъ два бреве на 
имя шведскаго короля и его сына. 8е пе тапба апсог шю рег іі 
§гаи биса бі Мозсоѵіа, іі доаіе рагітепіе 1а Ри У. ргосигег^ 
сЬе аЪЪіа гісарііо.

20. 1586, 28 марта. Ст. Баторій къ Поссевину, изъ Гродно. 
Нач.: «Ьіііега Б. пипсіі арозіоіісі іп Хаітагеп». Плохая копія 
(«МозсЫ іп біез ргоГи^шпЬ).

21. 1586, 15 апрѣля. Ст. Баторій своему племяннику 
кардиналу Андрею Баторію, изъ Гродно. Нач.: «РозЦиат 
шапбаіа позіга 'Раіегпііаз іиа». Даетъ совѣтъ, пріѣхавши въ 
Римъ, совѣщаться съ ГІоссевиномъ, котораго шлегь туда и на 
опытность и знаніе котораго можно положиться.

22. 1586, 19 апрѣля. Кард. Аццолино къ Поссевину, изъ 
• Рима. Одобряетъ рѣшеніе не посылать бреве къ царю; пре-

доставляетъ самому рѣшить, возвращаться ли ему въ Римъ 
или нѣтъ.

23. 1586, 8 іюня. «Ех Нисгіа 8 біе бипіі зсгірііз аб Раігет 
Роззеѵіпию. Уііпае іп Ьііиапіа». Вѣсти изъ Москвы и о кон- 
стаптинопольскомъ патріархѣ.

24. 1586, 7 августа. Поссевинъ къ кард. Аццолино, изъ 
Ниссы (въ Силезіи). Нач.: «Ьа таезій беі ге бі Роіопіа рег ип 
зио соггіеге». Поссевинъ «вчера» пріѣхалъ въ Ниссу, направ
ляясь въ Римъ, куда Аццолини вызвалъ его письмами 29 апрѣля 
и 24 іюня.

25. 1586, 21 сентября. Поссевинъ къ Аццолино, изъ 
Рима («бі саза»). Указанія относительно посылки миссіонеровъ 
въ Москву.

26. 1587, (котораго ?) мая. Поссевинъ къ Аццолино, изъ



Брунсберга. Нач.: «1п дпезіа Ьога, сЬе ба V. 8. IIГ* Ьо гісеѵаіо 
1а зиа беШ VI бі Аргііе». Въ силу полученнаго приказанія, 
Поссевинъ собирается выѣхать въ Прагу.

27. 1587, 29 мая. Поссевинъ къ Аццолино, изъ Вроц
лава въ Силезіи. Нач.: «Соте іо зсгіззі а V. 8. 111“V  Не же
лая давать повода къ подозрѣніямъ, ни нѣмцамъ, ни полякамъ, 
оставшись въ Германіи, Поссевинъ рѣшилъ ѣхать въ Падую и 
остановиться танъ.

УЬгі бі аНі е вреііігіопі дгагіове. I.

На корешкѣ переплета: «158. Ке^ізігиш ехребШопиш 
ІІГ1 е Кті В. АпшЬаІів бе Сариа а сііе 23 Магіу 1587 і^ и е  
аб біет 16 Запиагц 1590». 118листовъ. Содержаніе: запись 
оФФИціальныхъ бумагъ, выданныхъ изъ канцеляріи папскаго 
нунція по саиыѵъ разнообразнымъ мотивамъ, по иниціативѣ ли 
самого нунція, въ отвѣтъ ли на многочисленные запросы и про
теши, подававшіяся ему отдѣльными лицами. Таковы разныя 
аЬзоІаІіопез (а. аЪ Ьотісібіо, и пр.), сопйггааііопез, бізрепза- 
ііопев (б. аЪ ігге&иІагіШе сопігасіа оЪ зутопіат; б. рго сеіе- 
Ьгапба тізза іп Іосо ргіѵаіо; б. вирег аровіавіа, и пр.); ііасиі- 
іаіез (I. аѣзоіѵепбі аЬ Ьаегеві; I. Іедепбі ІіЪгоз ргоЬіЬіІоз, и пр.); 
ббев вей аМевІаІіо аЪзоІиІіопіз аЪ Ьаегезі; іпбиі^епііае, ^ига- 
шепіа, Іісепііае, ІіНегае раззиз и т. п. Каждый документъ вы
давался на опредѣленное лицо, что уже одно можегь имѣть зна- 
ченіе въ глазахъ польскаго историка. Литовскихъ именъ, по 
крайней мѣрѣ сколько-нибудь извѣстныхъ, тутъ однако не 
встрѣчается. Лл. 1— 101 за одинъ только 1587 годъ; лл. 102— 
118 приходятся на 1588— 1590 гг. Русскій историкъ можетъ 
безъ особаго ущерба пройти мимо этого сборника.



ДОПОЛНЕНІЕ.

№іпгіаіига (й Сегтапіа №№ 13, 92, 93, 94, 95.
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N. бегтапіа, № 13.

Счетъ по стр&виц&мъ и по листамъ (164). На корешкѣ пе
реплета: «17 [?]. А1. Р. Розвеѵіпо да 1579 аі 85». Листы по 
краяиъ сильно истлѣли; весь сборникъ въ ветхомъ видѣ. Со- 
державіе весьма однородно по составу: это исключительно чер
новики писемъ (сшитые тетрадкой) государственнаго секретаря 
кардинала Комо къ Поссевину, съ 1 мая 1579 г. по 16 Фе

враля 1585 г. включительно, съ большимъ числомъ поправокъ и 
дополненій, внесенныхъ въ текстъ рукою Комо; нѣкоторыя 
письма писаны сплошь имъ самииъ.

Для русскаго историка наибольшее значеніе имѣютъ письма 
1581— 1584 гг. Въ эти годы Комо ведетъ оживленную пере
писку съ Поссевиномъ, внимательно слѣдя за его дѣятельностью 
на Востокѣ: поѣздка въ Москву; русскіе посланцы въ Римѣ; 
учрежденіе русской коллегіи въ Вильнѣ; введеніе новаго кален
даря; князья Острожскіе; пропаганда католичества среди приду- 
найскихъ славянъ въ Молдавіи и Валахіи, — все это занимаеть 
видное мѣсто въ перепискѣ кардинала. Правда, въ ней нѣтъ чего 
либо особенно крупнаго, нѣкоторые вопросы затронуты довольно 
поверхностно: нерѣдко это простая реплика на сообщеніе Пос
севина; но въ цѣломъ письма Комо все же даютъ возможность 
полнѣе и послѣдовательнѣе прослѣдить ходъ событій и процессъ 
римско-московскихъ отношеній за указанное время.

Многое изъ этого тома уже напечатано:
1. Сггахіапі-Ьа^оюагзіпі, Бе зсгірііз іпѵііа Міпегѵа, т. I 

(Еіогепііае, 1745), 318: п. 20 октября 1584 г.
2. Тейнеръ, «Ьа 8иёде еі 1е 8аіп1;-8іё§е», III, 261, 262, 

374: письма 1 мая, 7 ноября 1579 г., 14 мая 1580 г. Едва ли 
только Тейнеръ пёчаталъ по списку N. вегшапіа 13: отсюда онъ 
не могъ заимствовать заключительныхъ словъ: «Бі Уозіга Кеѵе- 
геогіа. Аіріасег зио іі Сагбіпаіе ді Сото» (ср. «Ьа 8иёде», III, 
375). См. бѣловой списокъ письма 7-го ноября 1579 г. въ N. 
Сгегшапіа 92, между лл, 269 и 270.



3. Ьізіу кагйіпаіа йе Сбте йо о. Апіопіе§о Роззеѵіоа Т. I .  
'ѴѴудеіе 2 АгсЬіигпт ЧУаІукайзкіе^о, рггег о. Р аѵ іа  Р іегііп ^а . 
РггедЦ й РоѵзгесЬпу. 1884, ЛДО 1— 6: 21 письмо за 
1579 (27 іюпя), 1580 (16 іюля), 1581 (31 марта, 22 іюля), 
1582 (8 писемъ), и 1583 гг. (9 писемъ, за 15 января —  
14 мая).

4. Пирлингъ, «Ье 8аіпі-8іё$е, 1а Роіодпе еі Мозсои», 146, 
а еще раньше, но по другому списку (Ватик. Библ., ОМоѣоп. 
Ьаі. 2415, р. 1, л. 128) и въ польскомъ переводѣ, въ «Веіасуе 
тшсупзгбѵѵ», 1, 452, по опредѣленію от. Пирлинга, й’ппе шапіёге 
ігёз йёіесіиеизе: письмо 29 сентября 1584 г. Объ ошибкахъ поль- 
скаго изданія говорить и кс. Стан. Залэнскій, иритоиъ указывая 
ихъ (Ѵоіепве ріапу 8і. Ваіоге^о, Ргге^Ц й РоѵзгесЬцу 
1884, № 6, стр. 356).

N. беггоаліа, № 92.

404 листа и страницы. На корешкѣ переплета: «ХЬѴІ. Р. 
Роззеѵіпо. 1577, 78, 79, 80». У Тейнера томъ этотъ подъ 
№ 4 6 ]). Содержаніе: бумаги (большею частью собственноручный 
или за его подписью) Поссевина съ разнаго рода приложеніями: 
подлинники писемъ его къ кардиналу Комо; расшифрованные въ 
Римѣ шифры депешъ его, посланныхъ въ Римъ; собственно* 
ручные счета произведенныхъ расходовъ; копіи писемъ, записокъ, 
одинаково какъ собствениоручныхъ, такъ и постороннихъ, съ 
собственноручными иомѣтами; выписки изъ писемъ Поссевина, 
сдѣланныя, несомнѣнио, въ Римѣ, и проч. Указанный характеръ 
матеріала даетъ оспованіе видѣть въ настоящемъ томѣ собраніе 
бумагъ, бывшихъ у Поссевина на рукахъ и позже сшитыхъ съ 
его же бумагами, но своевременно’ пересланными въ Римъ

1) Воть почему ошибочно искать «поссевиновскаго» матеріала одновре
менно и въ 46, н въ 92-мъ томахъ Германской нунціатуры. См. Ріегііп^, «Ьа 
Коввіе еЬ 1е 8аіпі-8іё^ев, II, 896. Впрочемъ, вѣроятно, это простая опечатка: ав- 
торъ пигдѣ не цитируетъ т. 46-го. Кажется, оиъ хотѣлъ отыѣтить т. 45 (см. 
Ріег1іп& ор. сіі. II, 287, примѣч. 2).



(письма). Матеріалъ сгруппировапъ по годамъ и, въ зависимости 
отъ времени (1577— 1580 гг.), касается преимущественно швед
ской миссіи Поссевина; для русской исторіи въ немъ данныхъ 
не много; но то, что есть, заслуживаете вниманія.

Однако въ исторической литературѣ настоящій сборникъ 
отнюдь не является новинкой: изъ него черпалъ Тейнеръ для 
своихъ Аипаіез Ессіезіазіісі. Кромѣ того, некоторые документы 
настоящего сборника можно читать въ книгѣ Тейнера «Ьа 8иёсІе 
еі 1е 8аіпі;-8іё&е», но сюда они попали, насколько можно судить, 
по другимъ спискамъ. Ср. «Ьа 8иёбе», III, стр. 268 (Ля 120), 
281 (Л* 127), 306 (Ля 132), 335 (Л*я 139), 342 (Ля 140), 365 
(Ля 143). Соотвѣтствующіе имъ лл. въ N. Оегшапіа92:14, 240, 
313, 360, 362, 387— 390. Помѣщенное въ изданіи Тейнера 
подъ № 127 письмо Поссевина къ напѣ датировано 14-мъ ок
тября 1579 г.; въ сборникѣ же оно помѣчено 9-мъ октября; но 
тутъ оно въ копіи, и потому твердой опоры въ установленіи точ
ной даты дать не можетъ.

Что касается Аппаіез Ессіезіазіісі, то для нихъ Тейнеръ 
пользовался матеріаломъ непосредственно изъ N. вегшаніа 92. 
Таковой можно разбить на три группы:

1. Съ данными по русской исторіи: письмо Якова Типоція, 
секретаря шведскаго короля, къ Іоанну Борджіа, послу испан- 
скаго короля при германскоиъ императорѣ, 30 ноября 1578 г., 
изъ Стокгольма (л. 9), съ приложеніемъ реляціи о пораженіи, 
нанесенномъ московскимъ войскамъ шведами въ битвѣ подъ Веп- 
деномъ, 21 октября 1578 г. (л. 12): Апп. Ессі., II, 410, 411.

2. Даппыя, касающіяся польской исторіи (лл. 90, 125, 250, 
344, 350, 356): Апп. Ессі., III, 62, 76, 79, 185, 188, 192.

3. Данныя по исторіи пропаганды въ Крыму: заявленіе А. 
Дзизеневича (л. 197, дубликатъ л. 208) и письмо Поссевина къ 
Комо, 28 сентября 1579 г., изъ Стокгольма (л. 213): Апп. 
Ессі., III, 78, 662. О томъ и другомъ см. въ приложеніи IV.

Изъ не напечатаннаго отмѣтимъ:
А. Подлинный письма Поссевина къ кардиналу Комо,



1. 21 марта 1579 г., изъ Праги (л. 61): имаераторъ въ 
данную пору находить неудобнымъ удовлетворить желаніе швед- 
скаго короля и не можетъ взять на себя посредничества между 
нимъ и в. княземъ московскимъ: это возможно лишь позже, когда 
отправится снаряженное въ Москву посольство. Съ своей сто
роны Поссевинъ совѣтуетъ кардиналу воспользоваться этимъ по- 
сольствомъ въ интересахъ католической церкви.

2. 5 мая 1579 г., изъ Данцига (л. 78): будучи задержанъ 
по дорогѣ въ Швецію еще не открывшеюся навигаціею (іі 
й*е<Мо (Зі циевіо аппо ё віаіо рій ѵеЬешепІе беі зоШо), Поссс- 
винъ не хотѣлъ терять времени, сидя долго въ Данциг!: Бітапі 
соІГаіпіо бі Біо т і  рагіо рег ВгипвЪег^а, циаіогбісі 1е§Ье Іипді 
<Н циі, сіоѵе <Ыо аісип вевіо рег 1е созе беі ішоѵо зетіпагіо <Н 
Ргиззіа, зе поп оссогге сова іп сопігагіо, всоггегб зесопбо іі 
сопзі&Ио бі топзі^. іі тіпсіо іпзіпо а Уііпа іп Іліиапіа; тепіге 
еі іп циеііа рагіе зі Гаг& циаІсЬе зсеііа йе’ Киіепі, е( сіе’ Моз- 
соѵШ, еі со ’1 ге зі Ігаііега йеііе сове регііпепіі аі зегуіііо 
біуіпо.

3. Въ Вильно Поссевинъ, дѣйствнтельно, поѣхалъ; его письмо 
оттуда, отъ 11 іюня (л. 105), сообщаетъ объ успѣхахъ пропа
ганды іезуита Скарги въ домѣ княгини Слуцкой,

4. Въ письмѣ 26 іюня 1579 г., изъ Брунсберга (л. 146), 
читаемъ: Мапбо а У. 8. 111™ іі бізііпіо виссеззо беііа сова 
ігаіЫа соііа ві&пога бисЬезза бі ВІигсЬі, соте 1е сіівзі сЬ’ іо 
Гагеі бі ВгипзЪег&а. Рѣчь шла. о донесепіи Скарги: «Міззіо &(1 
І11т*т СаІЬегіпат бисіззат 81исепзет. Іп Маіо 1579 г.». Въ 
сборник! сохранился экземпляръ этой Міззіопіз, писанный са- 
мимъ авторомъ (л. 101).

5. Въ письмахъ Поссевина къ Комо разбросано нѣсколько, 
правда, второстепеннаго значенія, данныхъ о событіяхъ, связан- 
ныхъ съ русско-шведской войною. Таковы данный въ 1579 г.: 
8 іюля (л. 160); 15 сентября (л. 204); въ 1580 г.: 13 Февраля 
(л. 310 об.): Рагеѵа апсо сЬе зі Ъаѵевзе [шведскій король] а 
ІгаВаге <3е11а ^иегга сопіга іі Мовсоѵііа, 1а диаіе цпевР аппо



рявкаю поп ё зиссебиіа Ъепе а диевіо ге; 14 Февраля (л. 312): 
(^пі [въ Швеціи] Іи іпііпшіа циаІсЬе вресіе <1і біеіа рег гірі- 
^ііаг’ 1а ^иегга сопіга іі Мовсоѵііо; 2 нарта (л. 323); 25 марта 
(л. 334 об.). Ср. также Фразу въ письмѣ Поссевина же къ поль
скому нунцію Калигари, 20 августа 1580 г., изъ Гданска: Вага 
рагішепіе соп циевіа 1а соріа беІГ иШша шіа аі ге <іі Виегіа 
сігса іі пе^оііо <1і Мозсоѵіа ір^іииіоші ба іеі, сігса іі циаіе біго 
ріасепбо а Біо аісипі рагіісоіагі а У. 8. Кш* циапбо 1е ваго ар- 
ргевзо, еі 1га яиезіо шегго езва аЦиапіо ві вре^пега 1а зеіе, 1а 
циаіе рег 1а шоііа зиа сагііа Ьа бі ѵебеппі (л. 377 об.).

6. Въ другихъ письмахъ рѣчь идетъ о посольствѣ отъ 
крымскаго хана къ шведскому королю и о планахъ Поссевина 
относительно распространена и упроченія католичества въ 
Крыму (лл. 178, 186, 199, 211 (дубликаты 213), 259; ср. 
еще л. 197, 208). См. объ этомъ ниже въ приложеніи IV.

B. Письмо Поссевина шведскому королю, 9 августа 1580 г. 
(передъ отъѣздомъ изъ Швеціи), изъ Стегеборга (8іе§Ьпг§іі іп 
ОвІго&оіЪіа): просьба переслать паоскія бреве къ царю черезъ 
Финляндію и, тѣмъ же лутемъ, отвѣтъ на нихъ; предложеніе 
содействовать примиренію Швеціи съ Москвою (л. 371).

C. Нѣмецкій переводъ царской грамоты къ императору Ру
дольфу II, въ августѣ 1580 г.; тутъ же и латинскій суммарій 
(л. 366— 370). Русскій текстъ . Пам. Диил. Снош., I. 
785— 795 (именно эта грамота, а не другая, съ тою же датою, 
чтё находится тамъ же, I, 795— 797). Переводчикъ ошибочно 
помѣтилъ грамоту 8-мъ августа, принявъ за число мѣсяца — 
число индикта («индикта 8-го»).

N. бегшапіа, № 93.

567 листовъ. У Тейнера томъ этотъ подъ 16 54. На корешкѣ 
переплета: «ЫІІІ. Р. Розвеѵіпо. 1581. 82». Преобладающее 
количество собраниаго здѣсь матеріала составляютъ оригиналы 
писемъ Поссевина къ кардиналу Комо въ 1581 и 1582 гг.
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Настоящій томъ можетъ быть вполнѣ названъ «бумагами Пос
севина», такъ какъ рядоиъ съ письмами идутъ многочисленным 
приложен» къ вямъ: копіи собственныхъ и чужигь писемъ съ 
помѣтами Поссевина, иногда оригиналы писемъ къ нему (Я. За- 
мойскаго); нѣмецкіе переводы дарскихъ грамотъ, изготовленные 
въ канцеляріи Посольскаго приказа, прошли тоже черезъ руки 
Поссевина (его помѣгы). Таковъ характеръ содержанія сбор
ника; что же до происхожденія, то его слѣдуетъ искать въ кан- 
деляріи кардинала-секретаря, куда направлялся весь этотъ ма- 
теріалъ и гдѣ онъ, вѣроятно, впослѣдствіи былъ собранъ и 
сгруипированъ.

Бумаги этого тома относятся главнымъ образомъ къ миссіи 
Поссевина по заключенію мира между Польшею и Москвою; ма- 
теріалъ въ общемъ любопытный и цѣнный, и не удивительно, 
если онъ въ значительной степени оказался уже использованнымъ. 
Особенно много позаимствовалъ отсюда для свопхъ изданій от. 
Пирлингъ. Таковы:

А. 40 документовъ, папечатанныхъ въ «ВаІЪогу еі Роз- 
веѵіпо» подъ Ш  б, 7, 9, 13— 15, 17— 39, 41, 46, 47, 51, 
54, 55, 57, 65, 70—72, всѣ полностью, за исключеніемъодного 
(Ля 71): 38 писемъ и допесеній Поссевина кардиналу Комо, рѣ- 
чей и докладныхъ записокъ, прсдставленныхъ московскому царю, 
вѳнеціанскому дожу; 1 письмо Ѳомы Шевригина царю и 1 до
несете польскаго гонца Держека.

П. 16 документовъ въ «Бп агЪіІга&е ропіібсаі аи ХѴГ 
зііЧІе»: 14 писемъ, въ томъ числѣ одинъ денежный счегь, Пос- 
сенииа къ Комо; одно къ нунцію Болоньетти; одно отъ Стефана 
Багоріл къ самому Поссевину.

С. 5 докумеитовъ въ «Бп попсе би раре еп Мозсоѵіе»: 2 до- 
несенія п 2 текста мирныхъ условій, пересланныхъ Поссевіномъ 
въ Римъ, и разсказъ Дж. Тедальди о Москвѣ.

П. 1 документъ въ «Ье 8атІ-8іё§е, 1а Роіо^не еі Мозсои»: 
№ 1: письмо Поссевина къ Комо, въ извлечен».

Кромѣ от. Пирлинга отсюда же бролъ и Тейнеръ. Всі 4 до-



кумента, появившіесявъ Аппаіез Есс1езіавІісі,ІІІ, 285,335,353, 
356 не безразличны для русскаго историка: письмо Поссевина 
царю 15 мая 1581 г.; Замойскаго къ Калигари 19 января 
1582 г.; Р. Роввеѵіпиз бе ібебеге іпіег сЬгівііапоз ргіп-
сірез еі тадпит Мозсоѵіае бисет Іаііпе ас гиіепісе еі ргорозпіі 
потіпе зо тт і ропіШсів»; отрывки (опущена первая страница) 
изъ «Аррепбісе» Стан. Варшевицкаго къ его отчету о ииссіи въ 
Швецію. Н. Н. Любовичъ опубликовалъ письмо 1. Гербеста 
20 декабря 1581 г. («Къ исторіи іезуитовъ», стр. 26), а Г. В. 
Форстенъ («Акты я Письма къ истор. Балт. вопр.», 185— 190): 
а) «Ка§діопатепІо» Поссевина, 11 апрѣля 1581 г.; б) нѣсколько 
писемъ Поссевина къ Комо и в) вышеупомянутый аАррепбісе» 
Варшевицкаго — все однако въ отрывкахъ (первые два пол
ностью у Пирлинга).

Извѣстное сочиненіе Поссевина о Московіи приготовлено 
было къ изданію самимъ авторомъ; помѣщенныя въ немъ письма, 
хотя и подверглись при напечатаніи нѣкоторой передѣлкѣ, все 
же моіутъ разсматриваться, какъ подлинный. Поэтому не бу
дете болыпимъ уклоненіемъ оте истины, если признать, что не
который изъ страницъ N. Оегшапіа 92 служили источникомъ 
для упомянутаго изданія. Таковы письма Поссевина: къ царю, 
9 іюля, октября (безъ означенія дня)1), 22 октября, 16 ноября
1581 г. (Мозсоѵіа, 60, 61, 66); къ шведскому королю, 20 ок
тября 1581 г. (Мозс., 63); къ польской королевѣ, 13 января
1582 г. (Мозс., 107); къ Я. Замойскому, 21 января 1582 г. 
(Мозс., 109); письма къ Поссевину: отъ царя, 23 октября 
1581 г. (Мозс., 65); отъ Я. Замойскаго, 19*) и 23 января

1) Нач.: «ЗегешзвішеМа^ае Ботше. Сит Беі сіетепііаваіѵия аД ехѳгсіішп 
ввгешюіті Роіопіаѳ ге#ів регѵепіяает» (л. 247). Это то письмо, которое напеч. въ 
Моасоѵіа на стр. 61 (=Старчевскій, II, 343). Рукописный тексть тщательно 
переписанъ иа-бѣло, точно быль приготовлеиъ къ отсылкѣ; оставалось только 
проставить дату и подписать, но то и другое въ текстѣ отсутствуете

2) Письмо Замойскаго отъ 19 января 1682 г.—подлинникъ, чтб позволяв» 
исправить ошибку Моасотіа, гдѣ 18-с января. У Кояловича (/& 244) пра
вильно: 19.



1582 г. (Мовс., 109, 110); грамоты царя къ папѣ въ мартѣ 
1582 г. (Мовс., 112), Баторія къ царю, 141) воября 1581 г. 
(Мовс., 67).

Всѣ перечисленный изданія («Мовсоѵіа», какъ сейчасъ бьио 
оговорено, включается въ вхъ число лишь условно) для опубли
кован! я указанныхъ документовъ пользовались сборшшоиъ № 93. 
Другія, наоборотъ, въ основу клали иные списки. Такъ, въ 8пр- 
ріетепішп ад Н. Кпввіае Мопптепіа есть ве мало даннмхъ, 
тожественныхъ съ данными № 93, но они вошли туда изъ N. 
Роіопіа 15 А. Изъ числа таковыхъ укажемъ лишь на три письма 
Поссевина къ Комо, 9 и 28 ноября 1581 г., 14 января 1582 г. 
(8ирр1. 51, 56, 71), въ виду того что въ № 93 письма эти под
линники (лл. 311, 353, 450) и, какъ таковые, даютъ возмож
ность исправить ошибку печатнаго изданія, гдѣ послѣдное письмо 
датировано днемъ раньше, 13-мъ января (см. 8прр1. 72). Слѣ- 
дуетъ также отмѣтить и изданіе Кояловича, «Дневникъ послѣд- 
няго похода Ст. Баторія»: документы, пом ещенные тамъ подъ 
Л?Д6 199, 244, 265, 266, 288, находятся и въ N. Сегшапіа 93.

Остается отмѣтить ненапечатанное изъ того, что можеть 
интересовать русскаго историка. Прежде всего:

А. Письма Поссевина к» кардиналу Комо; изъ нихъ два, отъ 
24 іюня (л% 146) и 28 ноября 1581 г. (л. 352), см. ниже въ 
приложен» IV.

1. 20 ноября 1581 г., подъ Псковомъ(л. 342): о неудачномъ 
ыападеніи польскихъ воіскъ на Печерскіб монастырь.

2. 6 января 1582 г., Киверова Горка, подлинникъ(л. 444). 
Полный и точный списокъ этого письма ннѣется въ N. Роіопіа 
15 А, л. 197; по этому списку оно напечатано въ 8ирр]етепішп 
ад. Н. К. Мопитепіа, 70, но съ пропускомъ слѣдующихъ словъ 
(непосредственно вслѣдъ за «Ьо§§і а! ге»): Іоші гепдовіспго сЬе 1а 
8аиШ  ді Козіго 8і§поге рспвегі шоНо вегіашепіе ді ргерагаг’

1) Въ рукописною, тгкстѣ (я. 6) стоить 14, пероправхенное на 16; въ 
Моасоѵіа (стр. 67): 16, а въ 8ирр1. аД Н. К. Мои. стр. 61): 14.



орегагц о йеі соііе&іо Оегтапісо о (Іоѵипдие ві роігй, регсЬе а ві 
§гапд ѵі§па, и̂&1е ё 1а Ьіѵоиіа, аііево іі ѵісіпаіо беііа Мовсоѵіа. 
сіеііа Ріпіапдіа, еі <1е11а Іліпапіа поп тапсЬіпо орегагц, ргіта 
сЬе да диеІГаІІге рагіі ві іп^оій 1’Ьегезіа, еі йапі поѵіззіта 
реіога ргіогіЬив.

3. 6 іюля 1582 г., Аугсбургъ (л. 494), гдѣ въ то время 
находился германскій ииператоръ со своимъ дворомъ: . .  .8иа 
Маезіё ші діеде тоііо 1ип§а, еі Ъеиі$па апдіепга пдепдо 1е сове 
ді Мовсоѵіа еі іі тодо соте раге сЬе сопѵеп^а аі ргевепіе ігаі- 
Іагіе, еі 1е сове <И Роіопіа еі <1і ІІп^Ііегіа, еі рготеиепдоті ді 
баге ^ие11а гівоіиііопе сЬе роігй рег рогіа пеі реМо ді Виа В“ . 
Сові соііа О. згаііа ві аііешіе а &г*. зредіг’ іі Мозсоѵііо, сЬе 
тесо ѵіепе а Впа В"* ѵегво 1а диаіе рег Ѵіпеііа ѵеггето, ве 
Біо Ві§пог по8Іго зі де&пегё дагсі вапіій.. .  Іо соііа Б. дгаііа 
врего <И роіег’ еввег* вребііо рег диевіа аііга веШтапа. вісЬе 
роазіато соІГ атѣавсіаіоге деі Мовсоѵііо іпсатіпагсі ѵегво 
ІЫіа.

4. 14 іюля 1582 г., Аугсбургъ (л. 496), Въ первой поло- 
винѣ письма рѣчь идетъ о иѣкоемъ «поЪіІе Вавзопе, сЬе девібега 
еззег’ ИЬегаІо сіі Мовсоѵіа».

5. 16 ноября 1582 г., Вѣна (л. 540): . . .Огій Ьаѵгй іпіево 
У. 8. І1Га беІГ атЪавсіаІоге <1е1 Мозсоѵііо ѵеппіо & сотііу ді 
Уагваѵіа, еі гісеѵиіо Ьопогаііззітатепіе, еі іпзіете сіеііа гоііа 
даіа а диеі ді Виеііа даі Мовсоѵііо.

6. 13 декабря 1582 г., Пултускъ (л. 548): II веНіто <Н 
дпезіо всгівві <И Ѵагваѵіа а V. 8. І11“а диапіо ѵесігё пеІГаІІі^аіе. 
Бароі рагіііо іі ге т е  пе ѵеппі дна рег ізребіг’ рег ѵіа ді Ьи- 
Ьеса аі ге йі 8песіа, рег ташіаг’ а ВгивЪег§а іпёігігго бі диеі 
ветіпагіо еі рег ізрейіг’ ііі диі рагіе йе* рабгі рег Ьіѵопіа, еі 
тодо рег іі ветіпагіо (1е’ Кпіепі, деі дпаіе врего іп Эіо 8і§пог 
N08^0 сЬе V. 8. IIIм  Ьаѵгй сопіепіо.

7. 17 декабря 1581 г., Вел. Луки (л. 551): о пріѣздѣ и 
первой встрѣчѣ съ русскими уполномоченными; вниманіе къ Пос
севину со стороны послѣднихъ. Ма іп вотта аііга ё ГиЬійіепга



<1е Мозсоѵііі аі Іого ргіпсіре сЬе бі диевіі аіігі [здѣшнихъ поля- 
ковъ] аі Іого ге.

B. Письма Поссевина къ другим лицамъ.
1. 19 апрѣля 1581 г., Венеція, къ Дж. Батт. Канобіо, 

папскому секретарю (л. 50): о полученіи бреве къ царю; о пред- 
стоящемъ письмѣ къ московскому послу.

2. 14 ноября 1581 г., лагерь подъ Псковомъ (л. 322): 
объ уніи, семинаріи для русскихъ; о текущихъ польско-москов- 
скнхъ дѣлахъ.

3. 19 іюня 1582 г., Прага (л. 490). Нач.: «(^патѵів 
еі РиИоѵіае 111е Б. Апбгеат». Здѣсь читаемъ: Е§о Носііе повіго 
сот Мозсогит сотНаіп Ап&изіат ѵегзиз ргойсізсог.

Мы не указываемъ остальныхъ писемъ Поссевина въ ко- 
піяхъ, имѣюшнхся, по другимъ спискамъ, также въ N. Роіопіа 
15А, потому что своевременно они всѣ были отмѣчены тамъ; 
выдѣлимъ лишь «Ииоѵе <1е1 сатрою (л. 357), да и то потому, что 
въ N. вегтапіа 93 списокъ этогь собственноручный.

C. Грамоты царственныхъ особь.
1. Нѣмецкій текстъ грамоты императора Рудольфа II къ 

русскому царю, изъ Праги, 11 января 1581 г., вмѣстѣ съ да- 
тинскимъ сумиарнымъ переводомъ (л. 1). Русскій текстъ напеч. 
Пам. Дипл. Снош., I, 835. *

2. Особеннаго вниманія заслуживают^ страницы 415—434. 
Здѣсь помѣщены въ нѣмецкомъ переводѣ пять грамотъ: 1) царя 
Ивана Грознаго къ папѣ Григорію XIII; 2) его же тому же 
папѣ, въ Формѣ нроѣзжей грамоты; 3) другой, въ Формѣ такой 
же проѣзжей,* на имя венеціанскаго дожа Николая Земонта; 
4) царевича къ папѣ и 5) царя на имя дожа. Всѣ эти грамоты 
датированы сентябремъ 7090 (1581) года, изъ нихъ первая, 
третья и пятая «іп ипзегег ЕгЬе без ОгоззІйгзІепіЬит Тѵѵегвкоі», 
а вторая — съ прибавленіемъ къ этимъ словамъ еще слѣду- 
ющихъ: «іп бег Зіабі Отобікі»; что до четвертой, то ея «Іосо» 
построено по образцу второй съ соотвѣтственнымъ измѣне- 
ніемъ въ началѣ: «іп ІІіізегз Неггп Ѵаііегв ЕгЬе бег Оговзйігвіеп-



11шт Тѵгегакоі іп бег Зіабі Огоікі». Нѣмецкій текстъ этихъ 
грамотъ, несомнѣнно, изготовленъ въ канцеляріи Посольскаго 
приказа: на всѣхъ экземплярахъ внизу перваго листа надпись по- 
русски: 1) «о> гдрд кпапе»; 2) «Проѣ’жая на папиныхъ по- 
словъ»; 3) «Проѣ”жая вынецѣянои«; 4) «Со црвча кпапе»; 5) «Со 
гдря к вендскому». Кромѣ того въ Ватиканскомъ архивѣ (Міз- 
сеііапеа. Агш. И, т. 117, л. 26) хранится подлинники (па 
болыпомъ александрійскомъ листѣ, средняя государственная пе
чать) нѣмецкаго же перевода царской грамоты папѣ Гри- 
горію XIII, посланной въ маргЬ 1582 г. —  почеркъ этой гра
моты тожественъ съ пятью вышеуказанными.

При каждой грамотѣ, сбоку на поляхъ или непосредственно 
вслѣдъ за ея текстомъ, находится другой текстъ, латинскій, сжа
тый, со значительными сокращеніями и съ опущеніемъ обыч- 
ныхъ для русскихъ грамотъ того времени Формулъ. Этотъ ла- 
тинскій текстъ всѣхъ пяти суммаріевъ, чисто переписанный, 
надо думать, является копіею того текста, что сохранился въ 
N. Роіопіа 15А, л. 164— 165 (см. выше, стр. 75): тожество 
обоихъ полное, причемъсуммарій № 2, проѣзжей грамоты на поль- 
скихъ посланцевъ, сохранили въ N. Роіопіа слѣды поправокъ и 
вообще предварительной обработки. Суммаріи эти напечатаны, по 
списку N. Роіопіа, въ 8иррІетевІит аб Н. Виззіае Мопитепіа, 
но не всѣ пять, а только четыре (стр. 6— 8, подъ IV, У, VI,
VII) при чемъ ненапечатанными остался какъ разъ суммарій 
ЛГг 2, — не потому ли, что только при немъ одномъ имѣлись два 
примѣчанія (въ текстѣ N. Оегшапіа 93 они отсутствують)? Не 
помѣшали ли они издателю (или тому, кто подбирали матеріалъ 
для изданія) съ точностью выдѣлить самый текстъ грамоты? Вотъ 
полный текстъ суммарія ЗГя 2 и обоихъ къ нему примѣчаній:

Ьііегае раззпз рго ^шЬизспп^ие Зишші Ропі. Іе^аііз іп 
Мозсоѵіаш ѵепіигіз, иі іиіо іп біііопев Мозсі ѵепіге, іп уз ІіЪеге 
иіодие ѵегзагі, еі рго ИЪіІи зпо сит отпі ірзогит сотііаіи зе 
ботит геіегге ровзіпі. Ровіеа сопсебіі, иі тегсаіогез отпез, 
Зиісиі^ие сит ргаебісііз Іе^аііз іп Мовсоѵіат ѵепіге ѵеііпі, ео



Іиіо ргойсізсі, іге, гебіге, сошшогагі, шегсез ітрогіаге еі ех- 
рогіаге, еі тоге аііогпт тегсаіогпт ііаіісогпт іп Мозсоѵіа пе- 
^осіаііопез ехегсеге аіодпе пііо ітребігаепіо тоіезіі аге дпеапі *).

Розігето роііісеіиг, зі чиі тегсаіогез рег біііопез Мозсі іп 
Регзіат ііег Гасеге ѵоіиегіпі, ее еоз аЪ отпі тоІезіаНоое &и( 
беіепііопе іттипез ргаезіііигит *).

Слѣдуетъ отмѣтить, что латинскіе сумыаріи по списку N. Ро- 
Іопіа лишены, за исключеніемъ перваго, пояснительныхъ заго- 
ловковъ; однимъ изъ вѣроятныхъ слѣдствій этого было то, что 
пересказъ грамоты царя названъ издателями запискою Поссевина 
(8ирр1., № VI), а суммарій царевичевой грамоты начинается въ 
печатномъ текстѣ словами «Ма&шів Мозсоѵіае бах» (8арр1. 16 У), 
коихъ въ подлинник  ̂ не имѣется. Точно также и даты двухъ 
сейчасъ указанныхъ грамотъ издатели поставили по одному 
лишь соображенію, и притомъ настолько неувѣренно или не
брежно, что въ одномъ случаѣ (Л6 У) читается: «Оа(шп аппо 
шппбі 7090, шепзе ВерІешЬгі», а въ другомъ (16 VI) — просто: 
«Паіпт аппо типсіі 7090». Какъ впрочемъ ни читать, но и то и 
другое выраженіе въ подлинникѣ одинаково отсутствуютъ.

Названный грамоты до сихъ поръ (да и то, какъ мы видѣли, 
не всѣ пять, а только четыре) были извѣстны лишь по тексту, 
напечатанному въ «Вирріетепішп». Въ Пам. Дипл. Сношеній, 
X, 202 сказано: «что папинъ посолъ Антоней писалъ, чтобъ ему 
дата списокъ съ грамоты, которую грамоту государь посылаеть 
къ Григорию папѣ, и списокъ ему съ тое грамоты дадутъ», — 
но дали ли, и вообще написали ли самую грамоту (а въ настоя- 
щемъ случаѣ даже нѣсколько грамотъ), существуетъ ли русскій 
текстъ этихъ грамотъ, полностью или въ извлеченіи, — на этотъ 
счетъ въ литературѣ, насколько намъ извѣстно, указаній не

1) Коіа. Н ет сопседііиг аЩв Еотапі ітрегц тегсаіогіЬиа еііат віае Іе̂ &іів 
Затті Роиі. іп Мовсоѵіат тепіге тоІепііЬив.

2) N(>1*. Ие тегсаЬогіЬаз іп Регвіат ііагів аиііа &1 тепііо іп ірзів Іііегц, 
вей де Іедаіін Затті Ропі. ад Регваа, диод у ІіЬеге рег Мозсоѵіат розаіпі 
ігапюге (л. 164).



имѣется никакихъ. Въ недавно опубликованномъ Н. П. Лихаче- 
вымъ «Дѣлѣ о пріѣздѣ Антонія Поссевина» тоже нѣтъ никакихъ 
слѣдовъ существоваеія этихъ грамотъ. Что онѣ были, однако, не 
только написаны, но и отправлены, на это имѣются два свиде
тельства: 1) письмо (собственно пересказъ письма) спутника 
Поссевина по поѣздкѣ въ Москву, о. Павла Кампана къ карди
налу Комо, 30 октября 1581 г., въ которомъ онъ обѣщается 
переслать «Іе ІеМеге <1е1 Мовсо ѵйо а N. 8го еі а Ѵепеііапі соп 
і ваіѵісопбоііі ітреігаіі рег 1’ппо еі рег $Га11гі» (К. Роіопіа 
15 А, л. 54); 2) письмо кардинала Комо къ Поссевину, 17 Фев
раля 1582 г., извѣщающее, въ частности, о полученіи «1е ІеМеге 
беі Мовсо еі беі і  [і^ііпоіо] а N. 8” еі Іеаііге а 1і 88гі Уіпіііапі»
ДО. бегташа 13, л. 20).

Полный текстъ этихъ грамотъ (но опять же не всѣхъ пяти, 
а только четырехъ) былъ повторенъ нисколько позже, съ нѣ- 
которыми измѣненіями: это тѣ грамоты, что были датированы 
мартомъ 1582 г., отправлены съ Поссевиирмъ во вторичный * 
отъѣздъ его изъ Россіи и напечатаны въ Пам. Дипл. Сношеній:
1) папѣ (X, 351); 2) другая ему же, проѣзжая (X, 355);
3) венецианскому дожу (X, 364); 4) другая ему же, проѣзжая 
(X, 367)2). Сличеніе этихъ грамотъ съ соотвѣтственными за 
сентябрь 1581 г. въ полвомъ нѣмецкомъ переводѣ приводить 
къ слѣдующимъ выводамъ:

Содержаеіе и тамъ и здѣсь въ осповѣ одно и то же: та же 
мысль, тотъ же порядокъ изложенія, тѣ же Формулы выра- 
женій. Но есть и разница. Опа двоякаго рода. Первая — об
условлена измѣпеніемъ во впѣшнемъ положепіи русскаго госу
даря, происшедшемъ за время, отдѣляющее первую группу 
грамогь отъ второй. Въ сентябрѣ 1581 г. Ивапъ Грозный еще 
именуетъ себя «Негг иппб ЕгЬе иппб Ке^ігег без ЬіШепбізсІіеп 
Ьапбев», а въ мартѣ 1582 г. — просто «Лифляндскимъ»; въ

1) Грамота царевича къ папѣ въ мартѣ 1582 г. повторена не была.



сентябрѣ онъ говорить объ осадѣ Пскова, о пролитіи крови, а 
въ мартѣ — о заключеніи перемирія на 10 лѣтъ; въ проѣзжей 
грамотѣ сентябрьской, въ перечисленіи путей, по которымъ до
зволялось ѣхать въ Россію папскимъ посланцамъ, указаны: «обег 
іп ЬіШапбІ 2пг 1?апге, обег гиг Рогпо» (Пернау),— полгода 
спустя города эти уже исчезаютъ. Но важнѣе разница другая— 
по содержанію. Что только мартовскія грамоты упоминаютъ о 
папскоиъ «человѣкѣ Павлѣ» (X, 361 — Павелъ Канпанъ, іе- 
зуитъ, спутникъ Поссевина), о Яковѣ Молвяниповѣ, о книгѣ, 
изданной по поводу Флорентинскаго собора (X, 354); что только 
въ нихъ, именно въ грамотѣ къ дожу, идеть рѣчь о перегово
рить съ папою и цесаремъ (X, 365) — на всеиъ этомъ, пожа
луй, не стоило бы и останавливаться; но въ то время какъ сен
тябрьская проѣзжая грамота на имя папы упоминаетъ лишь о 
папскихъ послать, посланникахъ и гонцахъ (Ье&аіеп обет Ое- 
запіЬеп, обег Розіігев), и далѣе: о торговыхъ людяхъ и куппахъ 
(Рее ^іісііеп ѵеІсЬеге Напбеіегз шшб КаиСПепМе бее Раѵезі 
вге^огіі бее ВбтізсЪеп НігіЬеп ипб без &апгеп КбтівсЬеп 6е- 
ЪШе ѵегбеп котеп ги ипз т і і  Раѵезі 6ге&огіеп Оевапіеи 
обег Розіігез, обег оЬпе біе везапіеп обег Розіігез Наибеіегз 
обег КаиШсиНе бег КбшізсЬеп НегзсЬаЯЪ ѵегбеп котеп ги ипз 
ги КаийзсЫаи),— мартовская упоминаетъ еще новую категорію 
лицъ,. получавшихъ дозволеніе пріѣзжать въ предѣлы Москов- 
скаго государства: «также которые гости, и купцы, и торговые 
люди, и попы съ тми римского закону» (X, 356). Такимъ обра- 
зомъ на льготы, дарованныя въ мартѣ 1582 г. римскому духо
венству, можно смотрѣть, какъ на одну изъ отплатъ Ивана 
Грознаго за посредничество, оказанное Римскою куріей въ за- 
ключеніи мира Москвы съ Польшею. То же существенное до- 
полненіе читаемъ мы и въ обѣвхъ мартовскихъ грамотать на 
имя венеціанскаго дожа (X, 365, 368).

Ср. по этому поводу запись «речей» Поссевина, поданныхъ 
18 Февраля 1582 года: «7-е. Просить папа навышшій о томъ, 
што В. Г-рь Антонью обсцалъ и на писмѣ далъ, што Венецѣя-



номъ и ииымъ людемъ и гостемъ торговыиъ здѣсе мѣтп водно 
будетъ священниковъ своихъ вѣры католицкое рымское, штобъ 
и теперь государь тое на писиѣ дахь и печатью своею запеча- 
товалъ» (Пам. Дипл. Снош., X, 278).

Д. Остальное:
1. Письмо нунція Калигари Поссевину, по дорогѣ изъ 

Гродно въ Вильно, 15 мая 1581 г., по поводу посылаемой про- 
ѣзжей грамоты для него и для русскихъ пословъ (л. 5).

2. Письмо Джіов. АрдольФО (см. л. 104, его итальянскую 
подпись) изъ Стокгольма, 1 сентября 1581 г., такъ называемыя 
«Аппиае Зиеіісае Шегае»,— годовой отчетъ генералу іезуитскаго 
ордена; подлинникъ (л. 96). Нач.: «(^паш віегіііз еі іпіоесиікіа 
8І1 Ьаес ѵіпеа». Говоря о чумѣ, унесшей не мало жертвъ, Ар- 
до льф о  пишетъ: Могіиі б іш і  ео тогЬо іп аиіа дио саіЬоІісі. 
АІІег Іиіі сЪігигдиз ге§іиз, ^иі поп ііа ргідет ессіезіае потеп 
дедегаі, де яио іпіегіиз ріига. Аііег ѵего МозсЪиз, диі раігіЬиз

в ех агсе, сіЬоз адГегге сопзиеѵегаі. На стр. 103— 104 подроб
ности о послахъ-христіанахъ татарскаго хана. См. ихъ ниже въ 
приложеніи IV.

3. Письмо подканцлера польскаго (Яна Боруковскаго) поль
ской королевѣ, изъ Вѣны, 28 мая 1581 г.; копія (л. 125). Нач.: 
«Ьезаіі МовсЬі сит ргохіта Іегіа вехіа»: о переговорахъ съ 
русскими послами; послѣдніе готовы отказаться отъ Ливоніи, 
кромѣ однако Дерпта и Нарвы, а за отказъ требуютъ возврата
В. Лукъ, Заволочья, Невеля и Велижа. Ѵегиш зрез еві іПоз [рус
скихъ] зе^ае^1і сопсевзи сопсеззпгоз Бограіит, дпатзрет еііат 
аихй Віеізсіиз. дпі раиіо апіедаат 1е$аІі ѵепіз8епі, Зшоііепзсо 
ад ге&ет позігит ігапзіи^іі. Езі із аіптппз МозсЬі; Агіі еіпз- 
дет сиЪісиІагіиз; ігаігез еіиз дпо раігиеіез та&па ^гаііа роііепі 
арпд зонт ргіпсірет адео, иі аѣздие аНегіиз іііогит сопвіііо 
шЬіІ ізіЬіс §егаіиг. Гегапі еипдет ігапвіи^ат іііа ѵіа ехріо- 
гаіа ЬаЪеге, диае ІгаігіЪпз зпіз со^пііа еі регзресіа йіегапі.

4. Письмо Ст. Баторія польской королевѣ, изъ Вильно, 
29 мая 1581 г., кооія(л. 127). Нач.: «УепегшП Іапдеш огаіогев



МовсЬі \ѴіІпат 24 Мар». Король сообщаете объ ихъ условіяхъ 
(то же, что и въ предыдущемъ письмѣ).

5. Письмо Мартина Латерны (Няіегпа) — «Р. Ьаигепііо 
Ма&іо, ЗосіеШіз Ісви ргевѣуіего азвізіепіі», изъ лагеря подъ 
Псковомъ, 11 октября 1581 г., подлинникъ (л. 251). Нач.: 
«Вш Р. Ргоѵіпсіаіія позіег, диет вирегіогит запсіа ѵоіипіав 
В отат геѵосаі». О ходѣ военныхъ событій.

6. Письмо П. Кампана къ кард. Комо, 15 декабря 1581 г., 
изъ Варшавы (л. 358): пересылаете царскія бреве; впечатлѣніе, 
произведенное на царя тѣмъ, что Поссевинъ употребилъ царскіе 
подарки на цѣли благотворительный; описаніе отпускной ау- 
діенціи, данной Поссевину царемъ; о коллегіи въ Трансильваніи.

7. Рукописная карта Ливонскаго края и прилегающей къ 
нему полосы русскихъ земель съ крайними пунктами: о-ва Эзель и 
Даго; Ревель. Нарва, Копорье, Новгородъ, Динабургь, Крейц- 
бургъ, Митава (л. 441). Помѣта: «А1Г ІіГ* 8і§. Сагб. <И 
Сото».

8. Нотіпа, содпотіпа, бівііпсііо рег сіаввез, аеіаз еі біев 
гесерііопіз аіитпогит ропііПсіогит соііе&іі ВгаипзЬег^епѳіѳ 
(л. 486). Данныя за 1579— 1582 гг.; однородный съ тѣми, чтб 
въ N. Стегтапіа 92 (л. 389) и чтб напечатаны въ «Ьа 8иёбе еі 
1е 8аіпІ-8іё§е», III, 368. Подобно списку Ольмюцкой семинаріи, 
и эти данныя опубликованы въ «Ьа Зиёбе», III, 362, нобезъука- 
заній на возрасте учениковъ и время ихъ поступленія въ кол- '  
легію. На оборотѣ этихъ «Ыотша» рукою Поссевина: «Ноѵівзітиз 
саіаіо^из ветіпагу ропіійсу ВптзЪегеепзів».

N. бегтапіа, N8 94.

521 стр. На корешкѣ переплета: «ЬУ. Р. Ровзеѵіпо. 1583».
У Тейнера томъ этоте подъ № 55. По содержанию это такой 
же сборникъ, что и N. вегтапіа 93: оригиналы писемъ Пос
севина къ Комо; письма къ другимъ лицамъ, въ подлинникахъ и



кооіяхъ; обычный приложения. Матеріалъ этого тома — бумаги 
1583 года — использованъ очень мало.

1. Тейнеръ, АппаІевЕссІевіазіісі, III, 436— 448, 736,737: 
9 докумевтовъ, въ томъ чнслѣ два письма кн. Константина Ост- 
рожскаго къ Поссевину и два письма Поссевина къ кардиналу 
Комо (объ Острожскомъ).

2. Пирлингъ, «І»е 8.-8іё&е, 1а Роіо&пе еі Мовсои», № VI: 
письмо Поссевина къ Комо.

3. Любовичъ, «Къ исторіи іезуитовъ», 27: письмо Бен. Гер- 
беста, сентябрьское.

Изъ ненапечат&ннаго матеріала могутъ быть выдѣлены:
1. Около 30 писемъ Поссевина, изъ нихъ только шесть не 

къ кардиЬалу Комо. ГеограФическій рабонъ, охватываемый пере
пискою Поссевина въ 1583 г., довольно обшіренъ: Ливонія, 
Московія, Русская Польша, не говоря о самой Польшѣ; Тран- 
снльванія, Молдавія съ Валахіей. Вопросы школы и просвѣ- 
щенія, введеніе новаго календаря; распространеніе уніи и като
личества; въ частности, князья Острожскіе и константинополь- 
скій патріархъ — вотъ темы писемъ Поссевина. Не все въ нихъ 
матеріалъ непосредственно «русскій»; но за то они хорошо освѣ- 
щаютъ личность зпаменитаго іезуита, его широкіе планы и неу
томимую дѣятельность.

2. Ргоѵівіопі 1е ^иа1і а ѵоіеге, сЬеба ѵего вііассіа рго&гевво 
неііа Ьіѵопіа, е( пеііа Тгапвііѵапіа вопо песеззагіззіте (л. 164). 
Поссевинъ послалъ эти соображенія въ Римъ, извѣстивъ о нихъ 
кардинала Комо письмомъ 26 апрѣля 1583 г., изъ Пресбурга 
(л. 160). «Ргоѵівіопі», хотя упоминаюгь о Московіи совершенно 
вскользь, стоять однако вниманія, какъ выраженіе общей про
граммы Поссевина.

3. 5-го іюня 1583 г. Аіехапбег 'ѴѴоіі послалъ Поссевину 
изъ Праги письмо съ приложеніемъ списка учениковъ Пражской 
коллегіи (л. 179— 185). Среди преобладающаго числа чеховъ 
показанъ Адапшв ЬевсЬк, Шіпепвів, Ьіішишз, 18 лѣтъ, при
нятый въ коллегію 1 мая 1580 г.



4. Письмо доктора Нодали, рагузяннна, «сапопісо бі Сга- 
соѵіа», къ Поссевину, 8 августа 1683 г., изъ Кольца, собствен
норучное (л. 249). Содержаніе письма определяется помѣтою 
Поссевина на оборотѣ: «Сове <1і ѴаІасЬіа еі Совіапііоороіі».

5. «Ех Ііиегів 2 ЭесешЬгІ8 баііз Сіапбіороіі— 1583 — 
еі а сапсеііеагіо Ігапззуіѵапісе всгірііз аб Б от. Вогзеѵіит ге&іпт 
соттіззагіат Саззоѵіепзет» (л. 413). Списокъ, писанный рукою 
Поссевина. На ту же тему, чтб и письмо Нодали (главнымъ об- 
разомъ о Петрашкѣ, молдавскомъ воеводѣ).

6. Новости изъ Ливоніи: а) Ех Іііегіз гесепііЬиз Тограіо 
баііз аб ргоѵіпсіаіеш Апзігіае. Нач.: «Ехспггегаш Ыв Іетро- 
гіЬов сит Р. Ѵаіепііпо»; Ь) Ех аіііз аЬ аііо раіге ех еобет Іосо 
баИв. Нач.: «(^иоб Т. К. Раіегпііаіі сопзйіпіо тепзе» (л. 470).

7. Записка 11 нѣмецкихъ богослововъ на имя константино- 
польскаго патріарха Іереміи, по-гречески и по-латыни (л. 493): 
объ исхожденіи Св. Духа. Нач.: «Ш впрегіогіз Іетрезіаііз еі 
сопГпзіопіз Іе троге».

8. Латинскій переводъ съ греческаго грамоты патріарховъ: 
константинопольского (Іереміи) и александрійскаго (Сильвестра) 
къ кн. Острожскому, безъ даты (л. 506—511), противъ введенія 
новаго календаря. Нач.: (по титулѣ и обращенію съ привѣт- 
ствіемъ): «Регѵепіі еііат аб апгев позігае тебіосгііаіів, еі 
Іоііиз дпае ариб ірзат езі засгае апіівіііит зупобі, ^иоб циае 
іаіЬіс езі СЬгізіі ессіезіа.. . .» .

N. бегтапіа, № 95.

378 страницъ и листовъ. У Тейнера томъ этотъ подъ 16 56. 
На корешкѣ переплета: «ЬУІ. Р. Роззеѵіпо. 1584. 85 — Зпеііа 
ба 1573 а 76. 78. 82». Настоящій сборвикъ, по крайней мѣрѣ 
въ первой своей половинѣ, есть непосредственное продолженіе 
N. бегшапіа 16 94: собственноручный письма Поссевина къ 
кардиналу Комо и прилагавшіяся къ этииъ письмамъ копіи пи
семъ Поссевина къ другимъ лицамъ, а также подлинники и копіи



писемъ разныхъ лицъ къ самому Поссевину. Что до второй 
(меньшей по объему: лл. 361—378) половины сборника, то она 
содержиіЪ бумаги, касающіяся Швеціи за годы 1573— 157С, 
1578 (въ томъ числѣ нѣсколько подлинныхъ писемъ шведской 
королевы Екатерины къ папѣ). Бумаги эти, интереса для рус
скаго историка не представляющія, если не доѣ, то частью, не- 
сомнѣнно, прошли черезъ руки Поссевина. Использованнаго въ 
этомъ тоиѣ не много: всего четыре письма Поссевина, напечатан
ный, да и то не всѣ полностью, о. П. Гіирлингомъвъ «Ье Заіпі- 
8іё#е, 1а Роіо^пе еі Мозсои». Р. 1885: Аррепсіісе, ЛрЛБ УII (лишь 
первая половина), VIII (лишь первая половина и Р. 3.), IX, XI.

Среди ненапеяатаннаго матеріала выдѣляются:
1. 23 письма Поссевина; изъ нихъ только три не къ карди

налу Комо. Темы, затронутый въ этихъ письмахъ, почти тѣ же, 
что и въ предыдущему 94-мъ томѣ; развѣ что на второй планъ 
отодвинута Ливонія, зато больше вниманія удѣлено Молдавіи, 
посланному туда медику Бодали, да еще Московскому госу
дарству, гдѣ переиѣна на престолѣ дала сильный толчекъ завое
ватели ымъ планамъ СтеФана Баторія.

Сверхъ всего отмѣтимъ еще въ письнѣ 16 іюня 1584 г., 
изъ Праги (въ той его половинѣ, которая опущена о. Пир ли н- 
гомъ, ср. «Ье 8.-8іё§е, 1а Роіодпе еі Мозсои*, № VII), слѣдую- 
щую Фразу: II биса біапизіо 6§1іо беі биса бі Озігоѵіа іп ип Ьиоп 
ІгаМо бі Ш§Ьепа сі аіиіа, еі аіиіегё (л. 214); кромѣ того 
письмо 24 декабря 1584 г., изъ Праги же, къ кардиналу Комо: 
Поссевинъ усиленно хлопочетъ о скорѣйшей высылкѣ назначен- 
ныхъ въ Швецію священниковъ, чтобъ тѣ могли еще застать 
его въ Прагй, такъ какъ онъ иожетъ оттуда скоро уѣхать: о бі 
апбаге а сопйпі бі Мозсоѵіа рег шапбаге і Вгеѵі бі 8иа 8апіі(&, 
еі вІаЬіІіге аісипе сазе бі роѵегі всоіагі, е ’1 зешіпагіо бе Ви- 
Іепі, о бі іаг аііго (л. 292).

2. Письмо тарновскаго каноника Христофора Казимірскаго 
къ Поссевину, 15 Февраля 1584 г., изъ Тарнова (л. 52), по по
воду князя Острожскаго.



3. СаЫо&ия вілдіовоппп раорегшп рга#еп&ішп, за періодъ 
времени съ 1 іюня 1583 г. по 18 марта 1584 г. (л. 90).

4. Письмо Павла Кампана (къ Поссевину ?), 7 * Февраля 
1584 г., безъ Іосо, копія (л. 73). Нач.: «Машу пздпе ад 2 Йо
те тЪгів, ^ио& ѵаЫе іпсоттоде садеі, ні вепаіпі діхі»— глав- 
нымъ образомъ о коллегіяхъ.

5. Письмо Гродицкаго къ Поссевину, 17 аорѣля 1584 г., 
язь Кракова (л. 152), между нрочимъ о кн. Острошскомъ. 8іа- 
півіаиз Огодісіив былъ съ 1582 г. «пшзіошз Сгасоѵіепзіэ вп- 
регіог» (Дневникъ Велевиіікаго въ Всгіріогев гег. роІоп.УП, 21).

6. Два письма доктора Нодали къ Поссевину, 19 апрѣля и 

15 ноября 1584 г., оба изъ Кракова, подлинники (лл. 153, 283) 
и письмо Поссевина къ Комо, 15 мая 1584д\, изъ Праги (л. 178), 
по поводу перваго изъ этихъ писемъ. Рѣчь идегь о Молдавіи 
и пропагаядѣ тамъ католичества.

7. Письмо канцлера Я. Замойскаго къ Поссевину, 29 мая 
1584 г., изъ Кракова, копія (л. 195): о новомъ московскомъ 
царѣ, въ связи съ видами Польши на Москву. Это письмо вы
звало отвѣтъ Поссевина, 23 іюня 1584 г., изъ Праги (л. 205).
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ПРИЛОЖЕНЫ



Оідііііесі ЬуСоодіе



П рилоэкеніе I.
(къ стр. 80)

Мксфія  нунцЫ Портико въ Москву.

Борьба съ Турціей и планы объ изгнаніи мусульмаеъ изъ 
Европы навели въ 1570 году и папу Пія У, и Венеціанскую 
республику на мысль о привлечен» московскаго царя къ анти- 
турецкой лигѣ. Въ маѣ этого года дожъ обратился къ Ивану 
Грозному съ просьбою поднять оружіе противъ невѣрныхъ 1) и 
отправилъ свое письмо черезъ нунція Портикоа). Нунцій однако 
отклонилъ просьбу венеціанскаго сената, опасаясь, какъ бы не 
вызвать подозрѣній польскаго короля: послѣдній велъ въ ту пору 
войну съ Москвою и могь увидѣть въ сношеніяхъ Рима съ ца- 
ремъ московскимъ мотивы ему враждебные8). Но 24 іюня 
1570 г. въ Москвѣ было заключено съ королемъ трехлѣтиее пе- 
ремиріе4), и, извѣстившись объ этомъ, венеціанское правитель
ство немедленно возобновило передъ Портико свое ходатайство5).

Перемиріемъ спѣшяли воспользоваться также и въ Римѣ: 
въ своемъ бреве 9 августа папа оповѣщалъ царя о томъ, что 
посылаетъ къ нему Портико, и горячо уб.ѣждалъ московскаго 
государя вступить въ лигу противъ турокъв). 2 сентября карди- 
налъ Рустикуччи пишетъ Портико о скоромъ возвращеніи къ 
нему изъ Рима его секретаря Пальярино7) и добавляетъ, что 
тотъ ѣдетъ съ вѣкоторыми новыми для него свѣдѣніями:

1) Письмо дожа къ царю 8 мая 1570 г. Ьашапвку, Зесгѳів 4’ёіаі йе Ѵе- 
піве, 079.

2) Письмо дожа къ нунцію Портико 19 мая 1570 г. Пашапвку, 060.
8) Постановленіѳ Венеціанскаго сената 28 іюля 1570 г. Ьатапеку, 081.
4) Бантышъ-Каменскій, Переписка между Россіей и Польшей, 1 ,184.
5) Письмо къ Портико 12 августа 1570 г. Ьатапвку, 083.
6) Бреве (подлинный регѳстъ въ Ага. 44. т. 19, л. 224) впервые напеч.: 

1) у ОопЬап, Аровіоіісагит Ріі (^оіпіі Ропі. Мах. ерівіоіагпт ІіЬгі дпіпчпе. 
АпЬѵегріае. 1640, стр. 860—868; 2) дважды у С іатрі, ВіЫіорт. СгМса, П, 122 и 
226, съ ошибочной датою.

7) «Оіо: Раяііагіпо, поіаіо аровіоіісо, сіІіаШпо Апсопііапо». Саіепа, Ѵііа (іеі
ИІогіоео ропіе&се Ріо <ішпіо (Вота. 1712), стр. 838.12 августа кардиналъ Алек-



Іпіапіо 8І аііепде аііа вредШопе деі вио Ра^ііагіпо, еі сгегіо 
сЬе вагё іп Ьгеѵе вредііо рег гііогпагвепе да Неі [віс] еі соп ваіів- 
іаШоп 8па, вісоте У. 8. варгё аі вио іетро (К. Роіопіа 1, л. 90).

Недѣлею позже онъ уже прямо говорить нунщю о пред
стоящей ему поѣздкѣ и о посланныхъ съ Пальярино инструкціи 
и деньгахъ на дорогу:

N08^0 Зі^поге ві гівзоіѵе сЬе У. 8. іассіа ип ѵіа&$іо рег іі 
пе^оііо сЬе еііа іпіепдегё арргевво рег 1а іпвІгиШопе сЬе ее 1е 
тапдегё рег іі зио Ра§1іагіпо іі диаіе рогіагй апсога іі тодо 
ді роіегіо Гаге соттодашепіе (К  Роіопіа 1, л. 93: письмо кард. 
Рустикуччи къ Портико 9 сентября 1570 г.).

Къ инструкціих) было приложено вышеупомянутое бреве; а 
пересылая 1500 скуди и, видимо, чувствуя, какъ мало улы
бается Портико знакомство съ полудикой и отдаленной страною, 
Рустикуччи взываетъ къ его рвенію и сознанію необходимости 
послужить Богу и его намѣстнику на землѣ:

И Ра^ііагіпо ё віаіо вредііо бі 4иа, пеііа шапіега сЬе У. 8. 
варгё аі §іопдег зио, рогіапдо весо ІаіпзІхиМіопе, зі^іііаіа регё, 
ді ^ие1 сЬе раге а N081x0 Зі^поге сЬе ѳі ровва Ігаііаге соп яиеі 
ргіпсіре, еі іі Вгеѵе іп регвопа ді У. 8. аііа диаіе 8иа ВапііІА 
Ьа соттезво сЬе ві тапдіпо 1500 веибі рег диеі ѵіа^^іо рег 
тіпог іпсоттодо вио, сЬе аІГаггіуо деі деио Ра&ііагіпо §1і 
доѵгаппо езвег зіаіі ра#аіі бі галопе. Іо поп епігагб а дігіе 
іп диевіо ргорозііо 1а ваііа&иіопе сЬе вепіе N081x0 8і#поге (И 
сопііпио деііа діІі^епИа еі деііа ргидепііа зиа пеі пе^оііаге, еі 
1а врегапга сЬе Ьа сопсеМа ді диаІсЬе Ьиоп виссевво ді диевіа 
ітргева, ІгаМапдозі рег виа тапо, регсЬё оііга сЬе т і  раге 
Ьауег^ііепе ГаМо іеде аііге уоііе, воп сегіо сЬе еііа поп Ьа ді 
Ъіво§по ді віітоіі пеііе сове вітііі, еі доѵе ві рагіа деі вегуіііо 
ді Біо еі деі вио Уісагіо, апсогсЬе баі тедевіто Ра$1іагіпо У. 8.

сандрнни выдалъ ему, а* нмя польскаго короля, рекомендацію, какъ гонцу 
(огаіог), посланному въ Рамъ и теперь возвращавшемуся обратно въ Польшу. 
АгсЬітіо (іі Саліеііо. Алл. ХГѴ. Саре. ТІ, № 13.

1) См. о ней приложеніе П.



роігй іпіепдеге іиііо дпевіо рій а 1ип$о, Ьаѵепдо Ьаѵиіо сотто- 
діій <И рагіаг дібаватепіе соп 8па 8апіі<Л еі ді авсоііагіа тоііе 
ѵоііе а впа вайвГаШопе. (}иапдо зі вагапію ѵедиіе дпеііе Іеді сЬе 
еііа всгіѵе, ві гівропдегё яиапіо оссоггегё. Іпіапіо 1е гісогдо ді 
огдіпе ді N08^0 Зідпоге а поп ѵаіегзі ді 4пе1 Ѵіпсітиііо іп сова 
аісипа, поп еввепдо іеппіо да 8па 8апШ  іп Ьпоп сопсеМо, рег 
зпо аѵіво (письмо Рустикуччи къ Портико 13 сентября 1570 г. 
N. Роіопіа 1, л. 94).

Ср. его же письмо отъ 30 сентября 1570 г.: (^шшіо аі 
пе^оііо деі Мовсо, іі впо Ра$1іагіпо сЬе ё рагШо доѵгй дігіе 
а Ъосса диапіо оссогге (іЪідет, л. 92).

И еще письмо того же Рустикуччи отъ 21 октября 1570 г.: 
Беі Ра&ііагіпо поп ші оссогге дігіе аііго, доѵепдо евво Ьогатаі 
еввеге Люгі д*Ііа1іа аі сопіо позіго (іЬідет, л. 102).

Но, кажется, прежде чѣмъ Пальярино доставилъ инструкцію 
по назначение, новыя свѣдѣнія, полученный въ Римѣ, заставили 
тамъ усомниться въ успѣхѣ задуманнаго предпріятія: «Если со- 
глашенія съ Москвою, на которое такъ разсчитывалъ папа, по
сылая васъ въ Москву, не удастся достигнуть»— писалъ Русти
куччи— «то нечего безаокоиться, а надлежать отложить въ 
сторону все дѣло, по поводу котораго Пальярино везеть вамъ 
приказаоія; деньги же, назначенный на дорогу, обратите на те
ку щія нужды»:

8е соі Мовсо поп сі ѳагё іпіеШ§епііа, соте зі ргезиррове 
^п&пдо Ковіго 8і#поге гіввоіве сЬе V. 8. доѵевве апдагѵі, поп 
асс&дегё репваге а тоѵегзі рег ^ие1 пе&оііо, сЬе еііа доѵгё 
іпіепдеге даі впо Ра$1іагіпо сЬе рогіа Гогдіпе ворга сіб, опде 
^ие11і депагі сЬе еззо тедевіто 1е рогіаѵа рег іі ѵіа&со ді чпеі 
ѵіа§#іо, сопѵеггй сЬе еііа $1і сопѵегіа іп иво вао а сопіо деііе 
ргоѵівіопі огдіпагіе (письмо Рустикуччи къ Портико 28 октября 
1570 г. N. Роіопіа 1, л. 103).

Поиѣха лежала все въ тЬхъ же отношеніяхъ Польши и 
Москвы: перемиріе не уничтожило недовѣрія, и въ Баршавѣ 
любое сближеніе съ ея восточнымъ сосѣдомъ попрежвему раз-



сматривадось, какъ тайная угроза польскимъ интересаиъ. Но 
надежда на возстановленіе добраго согласія между двумя сла
вянскими державами въ Римѣ не глохла, и тамъ не покидали 
своего намѣренія возобновить попытку, хотя бы и позже, при 
новыхъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ:

8е 1е сове беі Мовсо ве^пііегаппо соп шаіа ваіівСаШопе 
беІГ ппо еі беІГ аііго ргіпсіре поп ассабегё репваге а Саг рій 
диеі ѵіадао, зісогае іо 1е Ьо всгіШ соп 1е шіе ргесебепіі, т а  
циапбо гііотавве (га Іого Ьиопа іпіеШзепга Ковіго 8і$поге реп- 
загё а циеі сЬе еііа ^іі роіезве рогкаге рег бопо врігііиаіе, е( діі 
ё ріассіиіо Ьаѵег іЫезо циевіо рагіісоіаг ба Неі [віс] (письмо 
Рустикуччи къ Портико 23 ноября 1570 г. N. Роіопіа 1, л. 104).

Лично нунщй едва ли могъ очень сожалѣть о разстройствѣ 
плана: изъ Москвы шли грозные слухи о раздорѣ царя съ стар- 
шимъ сыномъ, о появившейся чумѣ:

Ё ѵепиіо ппо беііі сопбпі бі Мовсоѵіа еі бісе сЬе ГашЬаз- 
сіаіогі поп ѵеггаппо ві ргевіо, регсЬё ё паіо (га іі рабге е( іі 
йдііпоіо ргішо дгапбівзіша біСббепга еі гоііига, еі шоШ беііі 
рориіагі еі поЬіІі Саѵогівсопо іі рабге еі тоШ іі %1іо, еі ѵіз еві 
іп агтіз, еі ба (иМе 1е рагіі пе шпоге, еі вопо іп сатра^піа 
рег Итог беііа ревіе, бітобо сЬе ѵі ё а1(го сЬе Саге, еі іаІЬога 
Г атЬавсіаіогі зі тоіегаппо зесопбо 1і ѳиссевві сЬе оссоггегаппо 
іп Іапіе іпапбііе сгпбеШі сЬе НгпсШе ві паггапо (Аѵѵіві бі 
Ѵагваѵіа отъ 3 января 1571 г. N. Роіопіа 1, л. 116).

Что до польскаго короля, то онъ категорически отказывать 
въ паспортахъ папскому нунцію*).

Портико думалъ было воспользоваться присутствіемъ въ 
Варшавѣ русскихъ пословъ, ‘прибывшихъ въ маѣ 1571 г. для 
окончательнаго скрѣпленія заключеннаго въ прошломъ году 
трехлѣтняго перемирія8); но тѣ отказались даже и говорить съ

1) Письмо Сигизмунда*Августа къ кардиналу Гозію, 28 мая 1571 г. ВіЫіо- 
іека огйупасуі КгаяійакісЬ. Акіа Ройкапсіегякіе. ПІ. 'ѴѴагегаѵа. 1871,
стр. 42.

2) Баи ты ш ъ-К ам еиск іІ ,  Переписка, 185.



нунціемъ по этому вопросу, ссылаясь на то, что за неимѣніемъ 
спеціальнаго разрѣшенія, они подвергають себя большой от- 
вѣтственности передъ царемъ1).

Въ Рииѣ увядали необходимость дѣйствовать болѣе околь- 
нымъ путемъ; нунцій пока не трогался съ мѣста, но въ Москву 
было отправлено совершенно конФиденціально довѣренное лицо 
съ цѣлыо зондировать почву. Нѣсколько позже, увѣряя Русти- 
куччи въ полной своей готовности служить интересамъ церкви, 
Портико писалъ: «Я полагаю, если князь московскій приметь 
благое рѣшеніе перейти въ католическую вѣру, то едва ли король 
дерзнетъ запретить мнѣ проѣздъ въ Москву: объ этомъ я сужу 
по иеоднократнымъ съ нимъ бесѣдамъ, хотя самъ онъ и не вѣ- 
ритъ въ возможность нашего успѣха»:

(^иапіо а циеііо сЬе всгіѵе сЬе Ыозіго Зі^поге ѵабі репзапбо 
а сопвоіагші іп 1а Іісепга йотапбаіа іо вагб оЪебіепНввіто аб 
о&юі гівоіпііопе. Бігб Ъепе сЬе т і  іеггеі вгаѵаіо іп сопвсіепга, 
ее ѵепешіо 1а гевоіпііоп беі Мовсоѵііа сЬе ві сопіепіавве Гагзі 
саІЬоІісо (сЬѳ ее пе авреНа 1а гівроБІа сопГогте аііа іпвігпііоп 
тапдаіаті еявепбові §ій тоііо іетро Га тапдаіо а ровіа рег Іаі 
сопіо) іо т і  регбевзі бі апіто еі йіМсІавві сЬе N. 8. Біо поп юі 
йевве Гогіегга еі аіпіо іп аі саіМіса еі ріа аііопе. Иеі циаі сазо 
Зпа Маеві&, діпвіійсаіопе іі ѵего, поп вагіа іапіо ітріа сЬе а т е  
депе&авве іі равво, рег тіо  сгебеге, рег 1і (іівсогві Ьаѵпіі рій ѵоііе 
ворга (Зі циевіо соп 8па МаевіЙ, ве Ъеп И раге сова сИШсіІе сЬе 
виссейа Ы  гівоіиііопе. . . .  (депеша Портико къ Рустикуччи 
15 августа 1571 г. N. Роіопіа 1, л. 125).

Агентъ нунція уѣхалъ изъ Польши въ Москву 10 мая 
1571 г., а мѣсяца два спустя, вслѣдъ за первымъ, Портико от- 
правилъ и другого. «Трудно»— предупреждалъ нунцій— «разсчи- 
тывать ва скорое возвращеніе обоихъ ихъ, такъ какъ московскій 
князь теперь на Бѣломъ озерѣ (Ъа$о Віапсо), въ разстояніи 500

1) Си. Саіепа, Ѵііа сіеі рара Ріо (^иіпіо, стр. 205, или Н. Е. Мопи- 
тепіа, I, 219.



лить (2500 итальянекихъ миль) отъ своей столицы, которая сама 
отстоять отъ Варшавы на 1900—2000 миль»1). П о рто , оче
видно, еще находился подъ впечатлѣніемъ кзвѣстій о бѣгствѣ 
Ивана Грознаго на сѣверъ отъ Москвы, сожженной и разграб
ленной войскаші крымскаго хана Девлетъ-Гирея (24— 27 мая 
1571 г.).

Еще не устранены были одни препятствія, какъ готовы 
были возникнуть новыя, и притомъ съ той стороны, откуда ихъ 
никто не ожидалъ. Нѣкій Тильмансъ, родомъ Фламандецъ, яазы- 
вавшій себя докторомъ богословія Лувэнскаго университета, 
когда-то хорошо принятый въ средѣ іезуитовъ и (можетъ быть, 
опираясь наэто)выдававшійсебя за іезуита (хотя на самомъ дѣлѣ 
имъ и не былъ), отправился въ Москву съ цѣлью противодей
ствовать тамъ планамъ и намѣреніямъ папскаго правительства:

Ш  ТЬеобогісо Тіішапв Затепло васегбоіе сЬе ё вЫо аісшк 
іетро й*а 1і ІевпМ, венка Гагві ргоГевво, сЬе бороі вепе рагй 
Ггаибоіепіетеніе еі ві апбаѵа тепйѳпбо рег боМог’ іп іЬеоІо^іа 
Гаііо іп Іюѵапіо ешевіШѳ Іісіегів, ві іпіепбе сЬе ё анбаіо іп 
Мовсоѵіа воМо ноте бі бевиНа рег Гаг цнаІсЬе ітребітеніо а 
цпеііо сЬе роігіа аѵѵеніге, 1а ^па1 сова Ьаѵенбо іпіево бі Ьиоп 
Іио^о, сон Ъиопа осёавіопе ві ё аѵѵіваіо аі Мовсоѵіі» іі іпііо, еі 
ее уі в&гё, рег тіо сгебеге, ѵеЬ іііі, цш*а арозіаіав Іаіев та^по
обіо ргозецаійіг (Иедосіі бі Уагваѵіа отъ 5 сентября
1571 г. N. Роіопіа 1, л. 140).

Все зто было тѣмъ досаднѣе, что какъ разъ именно въ эту 
пору Сигизмундъ-Августъ пошелъ на уступки и даль, наконецъ, 
согласіе на поѣздку нунція, хотя и подъ извѣстными условіямиа).

Но опаснѣе Тильманса оказывался самъ царь: изъ Москвы 
вернулся, послѣ семилѣтняго плѣна, нѣкій Альбертъ Шлнхтингъ 
и въ мрачныхъ краскахъ описывалъ тѣ ужасы, чтб царятъ въ

1) Аттіві <іі Ѵагоатіа, 28 Августа 1671 г. N. Роіопіа 1, д. 188; напеч. Тей
неръ, Мопшп. Роіоп. еі ІдіЬ., П, 778.

2) Пнсьмо Сягязнувда-Августа къ папѣ, 8 сентября 1671 г. ВіЫіоіееа 
Оліупаеуі КпиійвкісЬ, Акіа РмШшсІегвкіѳ, ІП, 161.



Москвѣ подъ тиранническимъ управленіемъ ен владыки, нена- 
сытнаго въ убійствахъ и злодѣяніяхъ1). Портико немедленно 
донесъ объ этомъ въ Римъ *), и, какъ увидимъ ниже, донесеніе 
его тамъ произвело сильное дѣйствіе. Да и въ самой Варшавѣ 
нунцію приходилось считаться съ придворными интригами. Одно
временно съ отсылкой кардиналу Рустикуччи сочиненія, доста
вленного Шлихтингомъ, объ Иванѣ Грозномъ, Портико доклады- 
валъ въ другой депешѣ отъ того же 19 сентября: «О результа- 
тахъ нашего плана возможно будетъ судить лишь по полученіи 
отвѣта изъ Москвы, каковой иожетъ замедлиться въ виду того, 
что велнкій князь не въ столиц!, а въ 500 миляхъ даи&е отъ 
нея. Пока же сообщаю вамъ положеніе дѣла, какъ оно есть по 
сей часъ. Письма изъ Рима къ королю оказали большое вліяніе 
на общественное мнѣніе, такъ какъ здѣсь все приписывается 
желанію и настояяіямъ его святЬйшества. Тотъ «актъ, что я 
всегда говорилъ отъ имени св. отца и въ своихъ бесѣдахъ по
стоянно опирался на его собственный слова, помогъ королю 
лучше ознакомиться со мной и понять меня, и въ результатѣ его 
величество даль, наконецъ, обѣщаніе не препятствовать моей 
поѣздкѣ, — обѣщаніе, въ которомъ доселѣ онъ отказывалъ 

. всѣмъ. Безъ этяхъ благопріятныхъ условій у еретиковъ ока
зался бы подходящій случай погубить меня, да и самъ король, 
можетъ быть, имѣлъ бы основаніе обвинять меня въ неискрен
ности или въ легкомысленномъ искаженіи истины»:

. . . .  Но іпіево апсЬога дпапіо ші ві всгіѵе беі ѵ і^ іо  бі 
Мовсоѵіа, еі ^иапбо ѵеггй гівоіпііопе ба диеИі раеві ві аѵѵівега 
іі гіігаііо сЬе ві вагй Іаііо, 1а диаіе боѵегі апбаг рій іп Іип^о 
сЪе поп ві сгебеѵа рег 1а Іопіапапга беі ргіпсіре бі 500 ті^ііа 
іп сігса баііа Моасоѵіа аѵѵіваіа аііга ѵоііа.

Іпіапіо апсЬе аѵѵівегб іі пе^осіаіо ведшіо йп аб Ь о^і соп

1) О Ш нхтннгѣ и его рнзсказахъ св. приложеніе П.
2) Депеша 19 сентября 1671 г. N. Роіопіа 1, я. 149 об.; напеч. Тейнеръ, 

Мопшп. Роіоп. ѳі ЬШц II, 778.



аііге сове песеввагіе, сЬе <1оѵег& баг тоііо Іате а со^повсегс 
соте 1е сове раввіпо еі сЪе сова ві ровва врегаге еі апсЬе а 
всоргіге беііі Ьотогі РоІасЪі втовві соп Іеііеге бі совій е( а 
8па Маезі& сЬе бісепо [віс] іі Іиііо Гагзі рег огбіпе евргевво бі 8иа 
8апШй, еі аііге а рагіісиіагі бі дпевіа согіе соп аѵѵіваг рагоіе бі 
8иа ВеаШибіпе рег йіпт содпозсег рег Іе^іегі іп рготеііегті 
І1 равво 4а ^^е81о 8егшо ге пе&аіо ветрге а ідіШ, сЬе роіеѵапо 
еввег сапва, ее поп И всоргіѵо, бі баг оссавіопе аііі Ьегеіісі бі 
т іп агті еі а 8иа МаевіД бі іепегті о росо йбеіе іп поп Ъаѵег 
бсгіііо совіЛ 1а зесгеіегга соп РоІасЬі соте т і  ві сотівве, еі 
рготівві [віс] (агіо, о ѵапо еі росо ѵегібісо пеііе сове всгіііе. 8іа 
гіп^гаііаіо іі 8і$пог Біо беі іиііо сЬе ііепе ргоіеііопе беііі Ьотіпі
віпсегі еі вегѵі впоі іпбе&оі (депеша Портико къ Рустикуччи
19 сентября 1571 г. N. Роіопіа 1, л. 148).

Въ этомъ письмѣ много недоговореяваго и неяснаго; къ 
сожалѣнію, также нуждается въ дополнительвыхъ разъясненіяхъ 
и письмо, ведѣлею позже отправленное нунціемъ на имя папы: 
«Въ письмѣ отъ 19 сентября»— писать Портико— «я сообщать 
о секретномъ обѣщаніи короля разрѣшить мнѣ ѣхать въ Москву, 
въ случаѣ готовности московскаго князя принять католическую 
вѣру. Вручая прилагаемое при сеиъ письмо, для пересылки его 
вашему святѣйшеству, король обратился ко мнѣ со слѣдующими 
словами: «Честность и прямота вашего поведенія оклевещены 
въ Рииѣ. Говорю это не спроста: уже нѣсколько мѣсяцевъ тому 
назадъ я предупреждать васъ о козняхъ, какія противъ васъ 
затѣвались, и теперь мнѣ ясны ихъ результаты». Безъ дальннхъ 
объясненій король смолкъ. Я поблагодарилъ его, какъ подобало, 
и просилъ сообщить мнѣ содержаніе письма, на что и получилъ 
согласіе. Къ удивленію, пришлось убѣдиться, что письмо не 
есть отвѣтъ на посланное раньше бреве; однако, чтобъ не впасть 
въ ошибку, я все же рѣшился отправить его. Съ чистой со- 
вѣстью, всенижайше и почтительнѣйше припадаю я къ стопамъ 
вашего святѣйшества, взывая: се есть неправда вѣка сего, и, 
по слову Господню, «если Меня гнали, будутъ гнать и васъ»



[Іоанн. гл. 15, л. 20]. Да защитить меня подъ своинъ покровомъ 
ваше святѣйшество, доиолѣ не прейдетъ людская несправедли
вость, о коей надѣюсь вскорѣ подробно донести, чтобы не дать 
восторжествовать злу и клеветѣ»:

. . .  .Зорга 1і Ьотогі сЬе аѵѵіваі соп 1а т іа  беііі 19 Зеі- 
ІетЬге рег сопіо беііа равваіа аі Мовсо рготевва, соп о&пі соп- 
вбепга тесо, дпапбо зі Ьаѵевве сегіегга сЬе ѵоіевве ѵвпіге аііа 
?ебе саІЬоІіса, 8па Маевіа т і Ьа баіо дпевіа Іеііега ассіб 1а іпуіі 

аііа 8й У. бісвпботі: «Мопві^поге, 1а іпіе^гіій еі сапбібехха беі 
ІіЬего ргосебег ѵовіго ё таіідпаіа іп Вота, еі поп уе 1о бісо 
зепга сапва, ѵі аѵуіваі вопо тоШ тезі дпеііо ві іепіаѵа сопіго 
бі уоі еі Ьога уі бісо сЬе пе Ьо ѵівіо И ебеШ, т а  іі Зі^пог поп 
уі рпб аЬапбопаг’», е( поп епігапбо іп аііго іо 1о гіпдгаііаі 
^паи^о боѵеѵа е( впріісаі сЬе т і  всоргівзе 1о іпіего еі рготівве 
бі Іагіо, опб’ іо гітавіо воврево, гассотапбаіоті аі 8і#пог Біо, 
ассегіаіо сЬе поп ё 1а гівровіа бі яаеі Вгеѵе, рег поп еввег іп- 
§аппа(о, т і  вопо гівоіпіо бі оЪебіге а тапбагіо еі аргезво соп 
1а т іа  геііа еі віпсега сопвсіепха соп о$т ЪптШё еі геѵегепга 
ргозігаіо аѵапіі 1і вап1із8Іт1 ріебі біге: Наес еві ргаевепіів веспіі 
пеяиіііа, ві т е  регвесиіі випі еі ѵов регведпепішг, одиіі Ботіпиз. 
Ьа 8й У. виЬ итЪга аіагпт зиагит ргоіедаі те, бопес ігапвеаі 
іпідиііав, сЬе ргезіо Гагб вареге іі іпііо еі врего соп іпіега ва- 
Іів&ііопе бі У. В*6 ассіб іі Бетопіо поп Ігіопй пеііе саіштіе 
(ИезоШ бі Ѵагваѵіа рег 8иа Запіііа, 26 сентября 1571 г. 
N. Роіопіа 1, л. 155).

Но въ Рнмѣ ииссія въ Москву была окончательно признана 
несвоевременною!) и нунцію осталось только готовить счетъ из- 
держкамъ, вызваннымъ снаряжениями къ дальнему пути*). Раз- 
сказы Шлихтинга произвели въ Римѣ сильную сенсацію; мысль

1) См. депешу Портико отъ 8 октября 1671 г. N. Роіопіа 1, 169; напеч. 
Тейнеръ, Мон. Роі. еі ЬііЬ., II, 774; Н. В. Мошнпепіа, I, 222.

2) Сопіо і і  вреве Іаііе рег іі ѵіадро еі аВге сове рег іі Мовсо, ассіб ві 5а- 
севве саМоІісо. N. Роіопіа 1, я. 168; напеч.: Тейнеръ, Мопит. Роіоп. еі ЬМь, 
II, 774; Н. К. Мопшпепіа, I, 228.



о дипломатическихъ сеошеніяхъ съ московскимъ тираномъ была 
оставлена совершенно. Подъ воечатлѣніѳмъ этихъ разсказовъ 
Пій У пнсалъ къ Портико: «Мы ознакомились съ тѣмъ, что вы 
сообщили намъ о московскомъ государѣ; не хлопочите болѣе и 
прекратите сборы. Бели бы самъ король польскіі сталь теперь 
одобрять и содействовать вашей поѣздкѣ въ Москву, даже и въ 
этомъ случаѣ мы не хотимъ вступать въ общеніе съ такими 
варварами и дикарями»1). Ту же мысль, выразилъ папа и въ 
своемъ бреве къ Сигизмунду-Августу 21 ноября 1571 г. *). 
Приводимъ полностью текстъ папскаго посланія:

Саги* іп СЬгівІо Шіо повіхо Зі^івшппйо Аиртвіо Роіопіае 
Ке$і Іііивігі. Саги* іп СЬгівіо Ші повіег ваіпіеш еіс. ШсЪіІ 
роіѳві апішо повіго ассідеге дгаііпв, апі оріаЪіІіиз, диат сит 
сагіввігаогит йііогшп повігогит рготріит ег&а пов, еі сЬгі- 
вііапат геіі^іопет апітпт, ас ріат йеѵоііопет а^повсітиз. 
ІЩпеіпсгесІіЫІв еві, ^иап1ореге іиів Ііііегів, іп ^иіЬи8 иігипщие 

регврехітив беІесШі вітпв, дпае іиа ѵоіипіаз, (ашеіві пиіщиат 
поЬіз ѵепіі іп биЬіит, іатеп, сит еат диаві осиііз ірзів іп іиів 
Ііііегів сегпітив, поѵо чиобат $аш1іо регіипсііптг. ГО аиіет 
івіат іиат ѵігіпіеш атріесіітиг, віс пе^осіит Мозсоѵііае репііиз 
аЬі]сітив, ргоріег еа, диае <1е Шіиз ѵііа ассерітиѳ. Кевропзит 
ѵего іііші іиит, <іе чио риг^аз 1е іп еівбет Ііііегів, ѵеЬетепіег 
ргоЬатпв, ас іиат івіат тойевііат ѵоІипОДет Іаибатпв, сиі 
ѵоіипіаіі тегсебет а Ботіпо ргесатиг. Б аіат  Ботае арші 
8іаж Реігит еіс. (Не XXI КоѵетЬгів 1571 ашю 6°.

А. Воссарай [оііиз].
Такъ рухнуло все предпріятіе, пока девять лѣтъ спустя 

сношенія между Рнмомъ и Москвою не возобновились снова, по 
на этотъ разъ уже по иниціативѣ и настояніямъ самого москов- 
скаго «тирана».

1) «П Рогіісо Ъаѵепсіо гісетиіо РшвЬгаимше» ■ пр. ем. Саіепа, Ѵйа беі 
ВІогіово ропіейсе Ко (Заіпіо. Вот» (1712), стр. 205. Этш строк» буквально пере
печатаны у Тургенева, Н. К. Мовшвеніа, I, 219, якобы съ какой-то рукописи, 
по копів Лльбертраади.

2) Ке§. Уаі. А пп. 44, т. 19, л. 436.



П ри л озк ен іе П .
(къ стр. 44)

Бумаги нуиціа Портико.

Кроиѣ собственно Нунціатуры, бумаги Портико сохрани
лись еще и въ другихъ «ондахъ Ватиканскаго архива. Таковы:

1. ІпвСгаШопе рег Роіопіа а шопе. Рогйсо: инструкция 
1568 года нередъ назначеніемъ Портико на польскую нунціа- 
туру. Роіійсопіт т. 81*). Сохранилась въ двухъ экземплярахъ: 
1) ранней редакціи, съ поправками (л. 558— 560, 563) и съ 
конспектомъ (л. 561, 562) тѣхъ мыслей, чтб позже были раз
виты въ стройной Формѣ въ инструкціи; 2) позднѣйшей редакціи, 
съ большими, противъ перваго, добавленіями, не предусмотрѣн- 
ными и въ вышѳупомянутомъ конспект^. Послѣдній экземпляръ 
сохранился безъ начала, на непагинированномъ листЬ (межъ лл. 
430 и 431 =  л. 528 старой пагинаціи), и, далѣе, на лл. 545—  
549. Строки, специально касающіяся Московіи:

Ма воргаІпШ Ьаѵга а рі^ііагві сига бі регвиабег 8иа Маевіё 
соп Ьпопа оссавіопе а Саг ассогбо соі Мовсо, ассіосЬе СиШ бие 
іпвіете соп $1і аіігі ргіпсірі сЬгізііапі роввіпо ѵоііаг 1е Согге 
Іого сопіга іпйбеіі пітісі повСгі сотипі, овегепбоіе іп поте 
бі N08(1*0 8і$поге ИЬегатепІе сЬе ве вагй бі ЪІ80$по 8. 8й тап- 
багй атЪавсіаіог евргевво аі беНо Мовсо, рег Саг о#пі оЯШо 
оррогіипо рег 1а сопсіивіопе бі циевіа сопсогбіа (л. 547).

Перечисляя по пунктамъ вопросы, которые придется трак
товать нунцію въ Полыпѣ, инструкція между прочимъ говорить^ 
1>е і зешіпагц беі ге^по, сЬе сова ве пе ровва врегаге, еі сЬе 
діоѵатепіо ві ровѳа апсо авреііаге рег Іого ба і беМі соііевд. 8е 
8иа Маевій сопііппа рій іп циеі Ьиоп ргоровііо бі Саг ип соііе^іо

1) РоШісогшп, иначе: РоІЩсогпт Уагіа— нааваніе лона еще не вытѣс- 
вѳнноѳ новѣішиігь: «Міясеііапеа. Аппагіо П» — обширная комекція сборни- 
конь смѣшаннаго и весьма раянороднаго содѳржанія; старая нумерація въ 
больппнствѣ случаевъ отстаетъ отъ новоі;такъ, РоІШс. 83, 67,68,81=Мівсе11. 
Апп. П, 84, 68, 69, 82.



іп Уііпа, соте Швее <1і &ге а топвід. ИГ0 СоттепДопе. — 
Беі тоДо сЬе Іеп&опо і Кпіепі, еі $1і Агтепі пе і гііі Іого, соп- 
віДегапДо роі аііа ваіаіе Деііе апіте Іого аісппа ѵоііа (л. 548).

2. ІпвІгиШопе Ді дпапіо раге а І^овіго 8і$поге сЬе аЬЪіа Да 
іаге топе, пипііо Ді Роіопіа апДапДо аі Дпса Ді Мовсоѵіа, — въ 
двухъ экземплярахъ: РоШісог: т. 33, л. 40; пт. 81, л. 417. На 
обоихъ помѣта: «Баіа аі Радііагіпо Ді ЗеиетЬге 1570» (сбоку 
въ т. 33 и на оборотѣ въ т. 81), такъ что простымъ недо- 
смотромъ слѣдуетъ объяснить позднѣйшую приставку къ заго
ловку въ экз. т. 81: «пеі 1569». Напеч. Ріегііпд, Коте еі 
Мовсоп, 140.

Содержаніе этой ннструкціи, въ сокращенноиъ пересказѣ, 
стало достояніемъ печати уже вскорѣ послѣ ея составленія, 
именно, въ 1586 году1), въ біограФІи папы Пія У, написанной 
Катеною. Въ этомъ пересказѣ есть нѣкоторыя подробности, от
сутствующая въ самой янструкціи. Катена писалъ по перво- 
источникамъ, по ОФФИціальнымъ даннымъ, и инструкцію, въ томъ 
или иномъ ея видѣ, несомнѣнно имѣлъ въ рукахъ —  въ этомъ 
достаточно убѣждаетъ совпадете нѣкоторыхъ выраженій его 
книги съ текстомъ инсірукціи. Мы не рѣшаемся дѣлать риско- 
ваннаго предположенія (рискованнаго по полному отсутствію 
реальныхъ для этого данныхъ), что онъ пользовался иною, болѣе 
полною и, по времени, болѣе раннею редакціею; но во всякомъ 
случаѣ его дополненія, хотя бы и чисто личнаго происхожденія, 
стбятъ вниманія, свидетельствуя о томъ, какія представленія и 
какія пожеланія вкладывались въ ОФФИціальную рѣчь; да и 
самая, напримѣръ, увѣренность въ желаніи московскаго князя

1) Саіепа, Уі(а <1е1 і̂огіовіввішо Рара Ріо (іиіпіо.... Соп апа гассоііа <іі Іеі- 
іеге йі Ріо У а іітегві е 1е гіароаіе, соп акгі рагіісоіагі. Іп Вота. 1686. Пере- 
сказъ вветрукція на стр. 188—184. Послѣдующія изданія: 1687 (по укааанію 
Сіатрі, ВіЫіо^гайа Сгіііса, I, 62), 1647 и 1712 гг. Послѣднія два повторяюгь 
техетъ перваго. Габуцци (Бе ѵіЬа еі геЬоа е̂ѳііа Ріі У. Ропі. Мах. ІіЬгі вех. 
Вотае. 1606) въ вахоженіи этой внструкціи ■ вообще всей главы, посвященвой 
сношевіямъ Пія У съ Москвою, сдѣдоваяъ, несомнѣвно, книгѣ Катены. Сравн. 
ОаЬпііав, 155 в Саіепа,язд, 1586, стр. 183—186 (ив вад. 1647,стр. 202 в сдѣд.).



Получить отъ папы королевскій титулъ является типичной не 
столько для Катены, сколько для самой Римской куріи1).

3. Письмо Портико къ кардиналу Мороне, изъ Люблина, 
18 августа 1569 г.; напеч., по ватиканскимъ даннымъ, въполь- 
скомъ переводѣ, въ Веіасуе штсуизибѵ, I, 218 *).

4. Черновая собственноручная записка Портико на имя папы 
о положеніи дѣлъ, вызвавшихъ неуспѣхъ кандидатуры австрій- 
скаго герцога Эрнеста на польскій престолъ (1572 г.), на латин- 
скомъ языкѣ; 9 листовъ. АгсЬіѵіо бі Савіеііо. Агш. XIV. Саре. 
VI. № 228).

5. Маіегіе вариіе еі пе^окіаіе рег оЬебіепка беі Вгеѵе тап- 
баіоті; 3 листа собственноручнаго письма Портико (его же и за- 
головокъ). На оборотѣ его же помѣта: «Маіегіе весгеіе. № 15. 
СопГегііе бороі іі Вгеѵе бі N0811*0 8і§поге». АгсЬіѵіо бі Савіеііо. 
Апп. XIV. Сарз. VI. № 31 (нынѣ однако перенесено въ N. Ро- 
Іопіа 9 и вшито межъ лл. 243 и 244). Позднѣйшая помѣта от
носить атотъ докуменгь къ времени «сігса 1572»; но слова 
автора: «Моііе еі тоііе всгіііиге поіе еі сЪіагеззе [віс] ворга 
И пе$осц бі Вагі еі Коззапо еі ргеіешіепге ге^іе, еі ШМо даеііо 
ё ве^аііо <Ы 1568 {то аііа тіа рагШа» — заставляютъ скорѣе 
отнести эти строки къ 1573 году, когда на смѣну Портико былъ 
назначенъ другой нунцій. Въ запискѣ этой Портико вкратцѣ

1) Для тѣхъ, кто не нмѣетъ подъ рукой книги Катены, соотвѣтотвующія 
страницы ея легко найти въ Н. Виюіае Мопшпепіа, 1, стр. 218—219. Какъ это 
ни покажется, можетъ быть, неожиданныкъ, но то, что поиѣщено въ первокъ 
томѣ Тургеневской коллекціи за № СЫ11 (подъ видоиъ якобы еще не опубли
кована аго документа по списку Альбертравди), на самомъ дѣлѣ есть не болѣе, 
какъ дословная оерепечатка изъ книги Катены (стр. 202, по изд. 1647 г.). Из
датели и не замѣтили, относя а документа» къ 1570 году, что вторая половина 
его говорите о явленіахъ, нмѣвшихъ мѣсто уже въ 1571 году.

2) Ср. еще подлинное письмо польского короля Сигизмунда-Августа 
къ кардиналу Мороне, 5 сентября 1570 г.: просьба посодействовать въ назна- 
чеяія Портико хардяналомъ (Мороне былъ деканомъ коллегіи кардиналовъ). 
Ватик. Библ. Ѵаііс. Ьаі. 6406, л. 9.

3) См. еще бреве Григорія ХШ на имя Портико, 17 мая 1572 г.: мзвѣщеяіе
о своемъ восшествіи иа престолъ. Кее- Ѵаі. Апп. 44. т. 21, л. 5.



намѣчаетъ, въ 15 пунктахъ, содержаніе каждой изъ «Маіегіе». 
Вотъ полностью первый пункты

Ьа ипіопе йі ІлІЬиапіа ігаМаіа сігса сіі 60 аппі еі та і 
сопсіива ааіѵо а тіо  іетро іі 69, еі агёігѳі біге соп т іо  соп- 
8е#1іо. Кеііа дпаіе ѵі ё пп весгеіо сЬе ітрогіа ип тідііоп (Того 
аі Зегепіазіто ге ее вагй тагііо йеііа Зегепіввіта, 6п диі осспііо 
е вирргеадо.

6. Рго гедпо Роіопіае сопаШегапба. Аппо Ботий 1574. 
Ве$. Ѵаі. Агт. ЬХІУ, т. 29, л. 85— 93. Докладная записка 
Портико, на имя папы, съ изложеніемъ программы, которой, по 
его мнѣнію, должна держаться курія въ Полыпѣ; на итальян- 
скомъ языкѣ. Составлено еще до бѣгства короля Генриха изъ 
Польши. Нач.: «Рег даеііо сЬе Геврегіепга сіі сііщііе аппі еі оМо 
теві сЬе вопо аіаіо іп Роіопіа аііа согіе ге^іа, т і  Ьа іпве^паіо...».

7. «Бумагами» Портико можно назвать значительную часть 
РоІШсог. т. 67, лл. 1— 59: бумаги 1567—1574 гг. польско- 
русскаго содержанія; среди нихъ л. 9: «Негеіісогаш геаоіпііо 
рго В. сгеапйо іп ЬпЫіпо іп сатро <Ие XIII ОііоЬге [аіс]» весь 
писанъ рукою Портико; лл. 77— 124: сплошь собственноручные 
черновики его депешъ къ кардиналу Рустикуччи, писемъ къ кар
диналу Комендоне, къ о. Маджіо (Мадоо); его же конспекты, 
предварительные наброски и проч. за вторую половину 1571 г., 
съ 16 іюня (ср. однако л. 113 об.: отъ 2-го апрѣля 1571 г.) по 
26 декабря; кромѣ того, отрывочныя замѣтки, вызванный, ви
димо, сборами передъ отправленіемъ на нунціатуру въ Польшу: 
соображенія о стоимости пути, о лредметахъ необходимости; 
замѣчанія о лицахъ (Аіоіаіо рабоѵапо Іаѵога Ьепе ёі аагіо, или: 
сиосо ѣпопо <іі дпа Ъааіа еі аіа оШшо 3 всийі іі шеае; л. 77—  
80 и друг.). Что касается депешъ къ Рустикуччи и прилагав
шихся къ нииъ сЭДдосц рег 8па 8апШ&», то ихъ можно читать, 
и съ бблыпимъ удобствомъ, въ бѣловомъ видѣ въ N. Роіопіа, 
т. 1; но письма къ Комендоне и къ Маджіо туда не вошли; 
кромѣ того томъ нунціатуры не сохрашмъ декабрьскихъ депешъ 
Портико — ими приходится довольствоваться изъ Роіііісогшп въ



черновомъ внді (хі. 118 об. — 124). Л. 102: 8рева рог те і- 
4еппі іп огбіпе аі ѵіа#$іо <1і Мовсотіа соп о^пі весгеіегха еі рѳг 
11 бпе сЬе диеі вдаоге зі іасеюе іпіегатепіе саііюіісо— сравни
тельно еъ бѣювыиъ тѳкстомъ (К  Роіопіа, т. 1, л. 163), короче 
выраженія, мысль развита менѣе ясно. Ср. тутъ же лл. 120, 
123, въ депешахъ 10 и 19 декабря, о непріятностяхъ изъ-за 
денегъ, посланныхъ для Портико, между прочииъ въ оплату 
расходовъ, показанныхъ имъ на сборы къ лоѣздкѣ въ Москву. 
Впрочемъ къ самому путешествію данный эти отношевія не 
имѣютъ никакого.

8. Еще больше нрава на ваименова&іе «бумагъ» Портико 
имѣетъ РоИііс. т. 68: сборникъ статей, относящихся къ Полынѣ, 
главнымъ образомъ въ ея отношеніяхъ къ Московіи, Шведіи, 
Турціи, Татарамъ, къ Венгріи, Молдавіи и Валахіи, а частью и 
къ дѣламъ польской церкви— реФОрмаціонному движенію и проч.; 
212 листовъ. Это почти все документы 1567— 1571 годовъ; во 
всякомъ случаѣ они не переходить этого нредѣла; такъ что, если 
принять во ввиманіе, что нѣкоторые писаны собственноручно 
нунціеиъ Портико (лл. 40, 49, 137— 139, 161 об., 202—203), 
иные оказываются копіями его писемъ (л. 204, 207), а на мно- 
гихъ другихъ (до 15 разъ) его рукою сдѣланы помѣты (на обо
рот! листа: обозначеніе содержанія данной бумаги), то почти 
несомнительно определится происхождение самого сборника.

Въ состав! его особеннаго вниманія заслуживаютъ: 
1) лл. 1— 6: II аиссевно йеІГ ітЬавсіагіа <1е1 ге бі Роіопіа аі 
ргіпсіре 4і Мовсоѵіа а <11 12 <Н Сепаго 1570; 2) лл. 10—33: 
Пе тогіЪив е( ітрегапйі сгибеіііаіе Вавіііі МоасЬоѵіае іугапаі 
Ьгеѵіз епаггаііо; 3) лл. 38, 39, 162: два показанія Фрндерика 
Гросса, одно изъ нихъ въ двухъ экземплярахъ1); 4) лл. 41— 43: 
выписка изъ Комментарій Герберштейна по антверпенскому 
изданію 1557 года, именно о крещеніи русскихъ и текстъ буллы

1) Напеч.: 1) Тейнеръ, Мопшп. Роі. еі ІДіЬ., II, 767 (одно первое пом* 
авніе); 3) Н. В. Моншпепіа, I, 161,163 (обе, но по дртлшъ сгаекмгь).
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папы Александра VI, 10 Еаі. ЗеріетЪ. (23 августа) 1501 г., 
имѣющей предметомъ это крещеніе1); 5) лл. 53— 54: апокри
фическая грамота русскаго царя (Каіаііпі Мовсоѵііапі бисів) 
къ польскому королю, изъ Москвы, 1564 года, съ отвѣтомъ ко
роля того же 1564 года3); 6) лл. 140—142: Сопішпеііае ас 
іпіигіа цпіЬов пипсіі 8егші Роіопіае ге^іѳ, ас еііат апіісі, еі 
геііциі Ьоттев виЪбШ, спт ірвів ехівіепіев, а басе МовсЬогпт 
еіавцае ааіісів, іп Шпеге ірво, еі геііцпів Іосів, бшп ігепі іп 
МовсЬоѵі&т еі гпгвив іпбе гебігепі вппі айесіі8); 7) лл. 164— 
165: универсалъ нольскаго короля Сигизмунда-Августа, съ по- 
мѣтою Портико на оборотѣ: «Соріа Шегае (гапвтіввае а Ве&іа 
Маіевіаіе ргіпсіраІіогіЬпв вепаіиз бе регіспіів іттіпепііЪпз. 
24 А^овіо» (т. е. 1570 года, но не «1571», какъ ошибочно по- 
мѣчено позднѣйшею рукою, Тейнера). Нач.: «Зідівптпбив (еіс.). 
Вте іп СЬгівіо раіег віпсеге поЬів бііесіе. Ех пипсіів поЬів 
циов іп ргаеіегііів сотііув ЬпЫтепвіЪпв іп МовсЬоѵіат аЫе^а- 
ѵегатпв ріапе іпіеііехітив»4).

1) По изд. Старчевскаго, стр. 26—28: «Варіівпшв» и «ЗецаіЩг Ьаііа 
Аіехашігі».

2) Напеч. Тейнеръ, Моп. Роі. еі ІліЬ., II, 713 съ замѣной въ загояовкѣ 
«Мовсотііапі» словомъ «Мовсоѵіае». Археографическая Коииссія отказалась 
печатать эту грамоту, «какъ явно поддѣяьвую, сочиненную кѣмъ нибудь въ 
Польшѣ для прѳдставленія въ смѣшномъ видѣ московскаго царя» (Н. К. Мо- 
ншпепіа, I, предисловіе, ХПІ). Каково происхожденіе этого апокрифа? Списки 
грамоты и королевскаго отвѣта имѣются во многихъ библіотекахъ (Ватикан
ской и др.) и всѣ они съ датою 1564 г. Между тѣмъ существуете печатное 
изданіе, вышедшее въ Прагѣ, годомъ раньше, и едва-ли не въ немъ слѣдуетъ 
искать источннкъ этихъ писемъ, — говоримъ въ видѣ догадки, не имѣя въ 
рукахъ самаго изданія. Мы имѣемъ въ виду: «Коніву Ьгохпѳ вігаеіпге у ка-

. Іовііше, кіегак ИфШ ут, ЛѴеІіке кпухе Моакенаке, беЬо тііовіі кгаіі Роівкети 
еіс. 8 хпатепііут росгіет Ілсіи ѵаіесгпеко До гіетіе Ьііеѵвкіе ѵграйі, раірюут, 
іпогскташет Іісіу чгоЬо̂ уЬо роЫаѵу пекгевііапвкуш а певіубаіут га^утахут 
теві а гаткотг йоЬумапдт угеіікап а гпатешіаи вгкобп тсгіоіі ТУуіівЬево иг 
віагёт Мезіѳ Ргагвкет и беЪевіу&па Оква г Коіолѵву 1563. 41о». (ЛѴівхпіеѵвкі, 
Нівіогуа Іііегаіигу роівкіёі, УІП, 45).

8) Напеч. Тейнеръ, ор. сіЦ II, 755.
4) См. еще въ томъ же томѣ: 1) Аттіві <1і Уагватіа (Іеііі 31 ОіЬоЪге 1570 еі

ргіто БіоѵетЪге (я. 40); собственноручно нунціемъ Портико. Рѣчь идетъ между
прочимъ о времени отъѣзда корояя изъ Варшавы въ зависимости отъ пріѣвда:



Въ подборѣвсѣхъ этихъ данцыхъ, если ихъ разсматривать 
въ совокупности, не трудно подмѣтить основной иотивъ, руко
водившей коллекторомъ: интересъ къ Москвѣ, вызванный не 
только сборами къ предстоящему пути-, но и возрожденными въ 
ту пору попытками Рима оживить свои сношенія съ русскимъ 
государемъ, возбудилъ въ Портико естественное желаніе запас
тись снйдѣніями объ этой странѣ, о наиболѣе интересовавшихъ 
его сторонахъ ея жизни. Диоломатическія сношенія Польши 
съ Московсвимъ государствоиъ въ 1570 году породили въ этомъ 
отношеніи особенно обильный и пригодный для дѣлей Портико 
матеріалъ. Въ январѣ 1570 г. изъ Польши было отправлено 
къ царю Ивану Васильевичу особое посольство для переговоровъ 
о прекращен» враждебныхъ дійствій межъ двумя государ
ствами, результатомъ чего было заключепіе перемирия на три 
года. Путь польскихъ пословъ до Москвы составилъ тему для 
особаго описанія, списокъ котораго сохранился въ N. Роіопіа 4. 
Это— Пег пипсіогшп 8ег. гедіз Роіопіае ех еадет ргоѵіпсіа 
ай Мозсогаш ге^ет тівзопіт пвдпе ай сіѵііаіет МозсЬоѵіае1). 
Авторъ разсказываетъ о встрѣтѣ пословъ посланцами смолѳнскаго 
воеводы и о спорахъ изъ-за обряда встрѣчи; о трудностяхъ 
пути; обь отсутствіи хорошихъ ночлеговъ, корма; упоминаетъ 
случаи, когда младшіе члены посольства вынуждены были про
водить ночь подъ открытымъ небомъ: «4 [февраля] розігійіе ѵе- 
пітив ай ѵіііат потіпе ЬпЪіп, пЬі аііццоі Іпги&іоіа егапі іп 
цаіЪпзпшісцрепюсІаЪапІ, поэ пі апіеа зпЬ йіо». Хотя къМосквѣ

русски» пословъ; 2) Сарііа Іе^аііопів МовсотШсае шешаЬов еіараів а<1 ітрѳга- 
Іогет Тигсагшп шізѳае (въ мартѣ 1571 года? Сравн. Соловьев ъ, Исторія Россіи, 
т. 71, вед. 4-е, стр. 262); рукою Портико (л. 49). Содержаніе (въ 7 пунктахъ): 
татары не должны нападать на русскія зеклн; пусть турецквмъ купцамъ бу- 
детъ дозволено ѣздить съ товарами по Дону и по Волгѣ; о присылкѣ посоль
ства для заключенія вѣчнаго мира.

1) См. о немъ выше, стр. 87, въ описи N. Роіопіа 4. Польскій текотъ 
. «Пути* напеч. А. Ргвегсігіескі, Да^еііопкі роіакіе (Егакбм. 1878),У, 166. Рус- 
скія показанія объ этомъ посольствѢ см. въ Сборн. Имя. Русск, Историч. Общ., 
т. 71, стр. 166 и сл.; нѣмецкія—въ донесеніяхъ абб. Дира, германскаго послан
ника въ Польшѣ (В. Новодворскій, Борьба за Ливовію (Спб. 1904), стр. 3—б).
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подъѣхал еще 13 Феврал, но еамыі гьѣздъ въ столцу 
-состоялся лш ь 3 марта. Послами бы л Скротошвжъ в Талватъ, 
орв секретарѣ Аедреѣ Ивановжчѣ1); послѣдній, вероятно, і  
быль автороѵь настоящаго опвсавія.

«Нет штсіогшп» дошелъ до васъ безъ оковчанія ж в о е т  
харектеръ діарія, поденной запил событій; «II воссело» можно 
разематривать, вахъ его продолженіе, впрочемъ только хроно
логически: Форма изложенія въ вемъ иная; это уже не днѳвниъ, 
а описаніе, в не только событіб, явленій, во в состоявіі, по- 
стоявныхъ момевтовъ: здѣсь говорится сколько о пребывавіі 
пословъ въ Москвѣ, столько же в о бытѣ, о чертахъ жвзнѵ 
иоскввтявъ и, главное, самого Ивана IV. Все оонсаніе разбито 
на 13 рубрикъ-главокъ: 1) И вассевзо беІР ітЪазсіагіа беі ге бі 
Роіопіа аі ргіпсіребі Мовсоѵіаабі 12бі веоаго1570—рубрика 
эта служить заодно в заголовкомъ. 2) Сопѵііо беі ргіпсіре а#1’іт- 
Ьавсіаіогі. 3) БеШ бопі баіі ба И атЪавсіаіогі еі согіі&$іапі 
беі ге аі ргіпсіре. 4) Беііа біврпіа беі ргіпсіре соі ргебісаіоге 
бе^Р атЬавсіаіогі Іиіегапі. 5) Беі ЬаЪіІо беі ргіпсіре. 6) НаЪііо 
бѳ виоі согіфапі. 7) НаЪііо бі бонне. 8) Сол поіаЪіІе. 9) Беііа 
бівсогіѳвіа иваіа баі ргіпсіре адР атЪавсіаІогі. 10) И ѵіа^ і̂о 
тепіге іотаѵапо баІГ ітЬавсі&гіа. 11) Беііа ііганпіа, сЬе ива 
іі ргіпсіре бі Мовсогіа, ѵегво 1і виббііі. 12) Беііа гІ8С08ва беііі 
ргі^іоні роІассЪі. 13) БеІРеввііо бі Мовсоѵіа сіШк.

Содержаніе (првмѣннтельно къ перечвеленнымъ рубрвкамъ): 
1) Встрѣча пословъ; ожкданіе въ Москвѣ возвращенія даря въ 
течсніе трехъ мѣсяцевъ8); въѣздъ царя въ Москву; нріемная 
аудіенція. 2) Парадный обѣдъ; помѣщеніе посольства окружено 
стражей; передъ домомъ поставлены двѣ пушки для устрашенія.

1) Баятыш ъ-Какенскій, Переписка между Россіею я Польшею по 
1700 г., 138; опъ же, Обаоръ ввѣшввхъ свошевів Росеія, ПГ, 101.

2) Аудіеація состоялась 7 мая, въ чемъ согласные, какъ русскіе (Бая-
ты тъ-КаменскіЙ , Переписка, 139), такъ и подьскіе (Пег шшсіогаш. ТеІ-
яеръ, Мооит. Роі. еі ІліЬ., I!, 755) ясточяихх, я «тря мѣсяца», какъ круглая
цяфра, не будеть ошибочною, есля считать съ 18 Февраля, дня иодъѣада ка
Москвѣ.



3) Перечень подарковъ, поднесенныхъ царю. 4} Бесѣда царя 
съ лотеранскицъ проповѣдеикомъ, ння котораго (Рокита) не- 
указано: ознакоинвшнсь нзъ пісьменнаго язложеяія его «сге<іо»г 
разгаѣвавный царь запретил» ему проповѣдовать даже между 
своими*); дозволено всѣмъ полякамъ и литовцамъ пойти въ цер
ковь, куда однако пускали лишь тѣхъ, кто знаменовался кре~ 
стомъ; остальныхъ прогоняли; грубая выходка царскаго шута и. 
ваиекъ царя на кн. Курбскаго, съ цѣлью унизить послѣдняго., 
5) Какъ одѣвается царь. 6) Одежда придворныхъ. 7) Одѣяніѳт 
русскихъ жеоцивъ. Ѳ) Все еодержаніе этого параграфа со
стоять изъ слѣдующихъ словъ: «Сова поіаЪіІе сЬ’ іп Іаііо іі 
8по ге$ію поп ѵі ё воіо сЬ’ опа &<Іе, пв ЬаЪііо, ппа оЪЪейіепха, 
еі она тоаеіа». 9) Узяавъ, что посламъ король дозволлъ заклю
чить трехлѣтнее перемиріе, царь, послѣ того, какъ договоръ 
уже быль нодпвсанъ на полтора года, заставилъ ихъ перемѣнить. 
его, подвергалъ оскорбленіямъ: пословъ заставили слѣзть передъ 
дворцомъ съ лошадей; сяявъ шапку съ одного нзъ польской 
свиты, царь надѣлъ ее на своего шута и заставилъ того ковер
каться и плясать (сЬе Ъаііаэве аііа Ііі&ва); велѣлъ разрубить 
лучшаго коня, подареннаго ему послами. Когда лнтовскій секре
тарь отказался отъ царскаго подарка—мѣховъ, считая стоимость 
ихъ ниже стоимости лошадей, подведенныхъ имъ въ даръ царю,, 
послѣдній поспѣшилъ выплатить указанную сумму (100 рублей, 
т. е. 300 Флориновъ, поясняетъ авторъ), а потомъ распорядился 
искропить коней, при чемъ секретарю вырвалж полбороды, за
претили жнтелямъ что-либо продавать посламъ и потребовали 
завтра же покинуть Москву. 10) Отняты были у купцовъ ихъ 
товары. 11) Обращеиіе съ подданными; разгромъ Новгорода, 
отнесенный къ 12 апрѣля 1570 года и мотивированный загово- 
ромъ брата царя; воевачальнякъ, отсіупившій передъ татарами, 
отданъ быль 18 мая 1570 г. на растерзаніе медвѣдю; царь

1) Отроки, иаіагазощія бесѣду царя съ Рокитою, напеч. Пирл и нгъ, Воте 
е і  Мовооо, 146.



омылъ руку, которую дав&іъ на аудіенціи цѣловать турецкому 
послу, прибывшему въ Москву 21 мая 1570 г.; пріемъ швед- 
скаго посла и эапросъ царя, почему шведскій король, «ѵіііаа впо», 
не самъ явился къ нему? Въ случаѣ потери или покражи вещей у 
иностранцевъ, царь изъ собственныхъ средствъ вознаграждаете 
потерпѣвшаго; въ Московскоиъ государствѣ не дозволено жить 
евреямъ. 12) Верну въ 400 плѣнныхъ поляковъ, остальныхъ, 
т. е. всѣхъ знатныхъ, царь удержалъ, требуя, въ видѣ вьпсупа, 
иконы Божіей Матери Виленской. 13) Описаніе города Москвы.

Хотя обиженный тонъ и недовольство московскими поряд
ками, а въ особенности поведеніемъ русскаго правительства по 
отношенію поляковъ не трудно подиѣтить на мяогихъ страни- 
цахъ «Зпссевво», все же ото отнюдь не заглушаетъ преобладаю- 
щаго мотива сочиненія: дать понятіе о Москвѣ, какъ странѣ, 
народѣ и правительствѣ. Не то «Сопіишеііае»: тутъ все подобрано 
съ одной определенною цѣлью—вызвать въ чнтателѣ убѣжденіе 
въ несправедливостяхъ москвитянъ и прнтомъ, кажется, не 
безъ задней мысли оправдать (предстоящія) враждебный противъ 
нихъ дѣйствія поляковъ. Тутъ все сводится къ перечню нане- 
сенныхъ полякамъ обидъ. Нѣкоторыя изъ нихъ тожественны съ 
описанными въ «Зпссевво»: запрещеніе подъѣхать ко дворцу на 
лошадяхъ; снятіе шапки и надѣваніе ее на шута; отказъ отъ 
царскихъ подарковъ и приказъ, въ отместку за это, изрубить 
подаренныхъ коней. Сообщая объ этомъ отказѣ, авторъ Коету- 
мелій говорить, что подарки показались недостаточной стоимости 
нѣсколькимъ членамъ посольства и въ томъ числѣ «тіЬі Апбгеае 
Зесгеіагіо аиіісо». Такимъ образомъ вскрывается имя автора.

Контумеліи послужили отправной точкой для вышеупомяну- 
таго универсала Сигизмунда-Августа и, приложенный къ нему, 
должны были сыграть роль оправдательнаго документа. Король, 
обращаясь къ сенаторамъ, заиѣчаетъ, что политическое ноло- 
женіе Польши значительно обострилось за послѣднее время: 
московскій царь нарушилъ условія, построивъ укрѣпленіе на по
граничной полосѣ; купцы армяпскіе, польскіе подданные, под



верглись многочисленнымъ пржгЬсненіямъ, каковыя и перечисля
ются тутъ же. Еще въ бытность пословъ нашихъ въ Москвѣ, 
продолжаетъ король, имъ было заявлено, что 1-го сентября вы- 
ѣдетъ русское посольство для принятія отъ насъ присяги въ 
исполненіи заключеннаго перемирія; поэтому прибытія ихъ слѣ- 
дуѳть ожидать въ концѣ сентября, и возник&етъ вопросъ о Формѣ 
и условіяхъ пріема. Пріѣдеть ихъ много; Литва же бѣдна за
пасами; надо подумать отъ томъ, какъ бы возможно скорѣе про
водить мало желанныхъ гостей обратно домой; тѣмъ болѣе, что 
особеннаго ввиманія къ себѣ они и не заслуживаютъ послѣ тѣхъ 
оскорбленій, какимъ подверглись въ Москвѣ наши польскіе 
послы —  сопіитеііагшп вегіев ех Ьаз зсЬеба со^позсі роіегіі. 
Далѣе: царь отказывается принять шведскаго короля участникомъ 
въ нашемъ мирномъ соглашеніи; наоборотъ, посылаетъ герцога 
Магнуса осаждать Ревель — послѣднее даетъ королю поводъ 
нарисовать картину опасностей, вытекающихъ изъ враждебныхъ 
дѣйствій царя въ Лнвоніи1).

Кто былъ авторомъ «II Зиссевво»? Если «Сопіашеііаѳ» при
надлежать перу секретаря Андрея Ивановича; если, весьма вѣ- 
роятно, то же перо составляло и «Вег шшсіогшп», то нельзя ли 
допустить авторство этого же лица и по отношёпію третьяго 
описанія? Такъ хотѣлось бы отвѣтить, имѣя въ виду сходство 
нѣкоторыхъ мѣстъ въ «Внссевзо» и въ Контумеліяхъ. Не по
тому ли и «Вег пипсіопіт» остался «недоконченнымъ», что все 
дальнѣйшее, что могло найти въ немъ мѣсто, попало въ «Впссевзо»? 
Но въ такомъ случаѣ отчего текстъ этого «Зиссеззо» втальян- 
скій, а тѣхъ двухъ латинскій? Андрей Ивановичъ могъ писать 
или по-латыни (всего вѣрнѣе), или по-польски. Въ первомъ случаѣ 
Портико въ переводѣ не нуждался; во второмъ случаѣ, т. е.

1) Вторая, мевьшая, половина универсала посвящена вопросу о положѳніи 
дѣлъ на южной границѣ и опасностямъ, грозящнмъ отъ крынскаго хана. Дру
гой списокъ см. въ Агтаг. 64, т. 6, л. 245. По поводу словъ короля объ осадѣ 
Ревеля ср. въ томъ жѳ томѣ 68 Роіііісогшп л. 145: «Шдо ех Ідтопіа Діе 
27 Апртаіі 1570». (Напеч. Тейнеръ, Мол. Роі. еі ЬііЪ., II, 757).



«ели «Пег» и «Сопішпеііае» были переводами, естественно было 
и третье сочиненіе перевести по-латыни же, тѣиъ болѣе что, какъ 
увидишь ниже, получивъ польскій текстъ (Бе тогіЫю), Порпво 
поручаетъ перевести его именно на латинскій, а ве на итальян- 
скій языкъ.

Не рѣшая вопроса объ авторствѣ, замѣтимъ лишь, что у 
насъ ииѣется еще одно литературное описаніе пребываиія въ 
Москвѣ польск&го посольства 1670 года: «Бізсогео* пріора 
Джеріо, венеціанца, находившегося въ составѣ посольства и по- 
славшаго донесѳніе веиеціанскому дожу1). Донесеніо Джеріо 
состоитъ собственно изъ двухъ частей: 1) изъ уиазаній и совѣ- 
товъ, какъ слѣдуетъ готовиться къ посольству въ Москву и какъ 
надлежитъ послу вести себя тамъ; и 2) изъ разсказа о поступ- 
вахъ царя Ивана Грозного ■ случаяхъ, бывшихъ съ польскнмъ 
посольствомъ 1570 года3). Изъ сличѳвія съ «Зпссевао» оказы
вается, что эта вторая полонила разсказа Джеріо поѵти не даеть 
ничего новаго и лишь повторяетъ то, что тамъ изложено въ 
рубрикахъ 1-й (неполной), 9-йи 11-й (полностью), сътімъ лишь 
отличіемъ, что порядокъ жзложеиія иной и все разсказано сокра
щеннее. Значить ли кто, что Джеріо чероалъ свое донесеніе изъ 
•Зпссеззо»? Если и да, то во всяконъ случаѣ ве копируя рабски: 
нікоторыя второстепенный детали сост&вляють неотъемлемую 
собственность самого Джеріо8).

1) Н. В. Мопшнѳпіа, I, А* 160.
2) Послѣднее, хотя и не названо пряно, но рѣчь вдеть именно о иемъ:

повігі п^погі ашЪавсіаіогі, Н. В. Мопптепіа, I, 214а.
8) «Піксогао» Джеріо безъ достаточныхъ основаній отаеоеио издателями

къ 1670 году: «слышать» именно въ этомъ году о намѣреніа Вевеціанскаго
сената отправить посольство къ московскому царю, какъ о томъ заявляете
авторъ ввачалѣ своей аапвекв (аі шіо гііогпо іпіезі, сЬе ба Ѵоаіга Зегепіій а! 
боѵета ш&пбаг ід Моасоѵіа ипо ашЬавсіаіог), — Джеріо инкакъ не могъ. Иначе 
зачѣмъ было бы Республикѣ грамоту свою на вмя царя отъ 8 мая 1670 г. от
правлять черезъ папск&го вунція Портико, м когда это не удалось съ перваго 
раза, возобновить попытку нѣсколько мѣсяцевъ спустя, въ августѣ того же
1570 года (Иатапаку, Зесгеіа 6’біаі бе Ѵепіве, 079, 080, 082?) Кромѣ того въ 
тѣхъ же начальныхъ словахъ своего повѣствованія Джеріо ясво говорите, 
что въ Россіи онъ былъ съ польекпп послами въ прошлом году: Ьога 5а



Нмгь остается еще сказать о другонъ сочинен»: Ве то- 
гіЪиз еі ітрегашіі сгшіеІіШе Вавіііі МовсЬотіае Іуг&іші Ьгеѵіа 
епаггаііо. Оно начинается словами: «Могеа еі мдеешшп ВааЩ} 
йисю МовсЬоѵіае япаіе йіегіі, 4аае ппрегапйі Іісепііа, 4пае іік 
виЫііов сгшіе1іи8, пето апіе всіге роіегаі»; заключительна»
фразы: « Еа янае асгіЪо М. V. Е. (т. е. Маіевіаіі Уевігае
Ке$іае) ірве шеів осоііа ті4і іп МозсЬа сіѵіі&іе асіа. (^пае ааіеш 
аііав рег пгЬея, оррі<іа, агсез еепшіпг, еа ѵіх уоішпіпа сарегв 
ровапи. Авторъ сочиненія называетъ себя Альбертомъ Шлих- 
тжнгомъ, родомъ изъ Помераши; захваченный въ вліяъ подъ 
Озервщемъ, овъ жнлъ въ Москвѣ въ течеиіе сеет лѣтъ, пока 
не удаюсь тайно бѣжать. Бъ качеств! слуги к переводчика у 
доктора итальянца, служившего при дворѣ московскаго царя, 
Шлихтингъ имѣлъ возможность собрать тоть иатеріагъ, кото
рый онъ изложила въ своемъ сочинен». Вотъ какъ разсказы- 
ваетъ онъ обо всемъ зтомъ въ предисловіи (говоря о себѣ на 
этотъ разъ въ третьемъ лиц!): «ОДе ебесбшп еаі, иі АІЬегіпа

Ѵаппо аибаіо Ін Моесотіа соп 1і атЪазсіаЮгі беі еегеаіавшю ге бі Воіопіа. Сверхъ 
указанваго, вмѣется еще одно оояованіе пріурочавать «Біяоогво» къ 1571-ну г. 
Въ рукописи, съ которой печаталось дояесѳніе Джеріо, послѣднее помѣщено 
сошѣстно съ разсказонъ о оожженіи крынскимъ хаяонъ (Девлвтъ-Гирвемъ) 
Москвы, — разоказомъ, передавномъ, какъ сообщим «ех Роіошк біе 14 Ло)$ 
1571», при чемъ то и другое ииѣегь одинъ общій заголовокъ: «Беі ЬагЪаго еі 
Ьевііаіе ІгаМатепІо сЬе ивЬ іі баса бе Мивсоѵіа аііі атЪазаабогі РоІассЬі еі 
б’апа тѵаеіопе сЬе іесего $Н Тагіагі ш дие» раееі оте Ьаѵепбо тіпіе бое Ъ&іа̂ Ие 
соп згапбізаіша тогЫЗД бе раевапі аЪпшаогопо апсЬога мп а 1а ска теігороіі 
беі биса ^ ^ ііо  еі тепото ѵіа ба 160/т. всЬіаті». (Ватак. Библ. Ѵагіс. Ьа(. 
6786: л. 108 — заголовокъ; л. 109—111 — разсказъ ДжерІо; л. 112 — ех Роіопіа 
біе 4 ДпЦ) 1571). Издатели напечатали рукопись полностью, подъ двумя отдѣль- 
ныли %№, прииѣиивъ заголовокъ (хотя и съ небольшииъ сокращашенъ) къ од
ному только разсказу Джеріо, тѣиъ саиынъ заставляя тщетно искать въ его 
текстѣ евѣдѣній о набѣгѣ Татаръ на Москву. Кровѣ того 4 іюля 1671 г. пре
вратилось въ 4 Ноля 1570 г. Въ томъ, что разсказъ подъ № 154 въ Н. В. Мо- 
пшпепіа долженъ быть отвѳсенъ къ 1571, а не 1570 году, легко убѣждаетъ са
мый бѣглый его просмотръ. Авторъ довольно хорошо быль освѣдокленъ въ 
яменахъ: онъ знаегь, что во главѣ русскаго войска стояла Бѣльскій, Мстк- 
сяавскіЙ в Воротыискій СѴУагабугіакі; въ подла нвихѣ ближе хъ правильному 
чтевію: ТѴагабпіаку), хотя я считаетъ нхъ всѣхъ трехъ павшими въ битвѣ 
съ татарина, (ср. Карамзинъ, IX, прам. 858).



ВсЫісЬііпв Рошегаппв, уіг аіодпі тіШагів еі ргоЪпв, спт евзеі 
арий ^віегівса савіеііит а МозсЬіз саріив, еі веріеппіо івІЬіс 
іп аиіа МовсЬі деіепіив рапса дпейат ііііпв іугаппі поіагеі, иі 
поіпз еввеі огЬі ипіѵегво іугашгав, поп іа т  ірзо потіпе, чиат 
асііопіЪив впів аііочпі 8се1ега1іввітІ8 еі сгийеііввітіз. Коп егаі 
аиіет йійісііе АІЬегіо еа со&позсеге, пат оЪ іп&епіі спВпт еі 
Нп^иае деггаапісае гпіЬепісаедие регіііат, а тейісо Ііаіо диі 
іугаппо вегѵіеЬаІ Ітреіга1и8 ев*, и* ѳо иіегеіиг вегѵо еі іпіег- 
ргеіе. Із і&ііиг тейісо веріеппіпт вегѵіепв, пЪі ѵііае яиояие 
впае іпвійіав рагагі ѵійеі, соппіѵепіе Ботіпо ргойі$и іп Роіо- 
піат, раиіпіопщпе оШ пасіпз Ьаѳс йе тогіЬп8 еі йотіпаіп 1у- 
гаппі рапса аппоіаѵіь (л. 10).

Когда было написано «Бе тогіЬиз»? Но будучи непосред
ственно оріурочены къ посольству 1570 года, разсказы Шлих- 
тинга до извѣстной степени опираются на него. Трижды 
(лл. 27 об., 28 об.) время описываемыхъ происшествій опреде
ляется словами: «рое* йівсеввит Іе^аіогит 8. В. М.»; а одинъ 
разъ (л. 20 об.), говоря: «аппо 1569 апіе айѵепіпт Іе^аіогпт 
8. М. В. ^погат потіпа Ьаес випі: раіаііоиз Іппоѵ1о<1із1аѵіепві8, 
Б . Таіугов сааіеііаппв Міпак], Б. сарііапепв Вайгіеоѵіепвіз е* 
Б. Апйгеаз весгеіагіиз 8. М. В.», авторъ какъ бы желаетъ всѣ 
дѣянія Ивана Грознаго размѣстить по двумъ періодамъ: что 
было до и что послѣ посольства. Перемирие, для заключенія ко
торого пріѣзжали послы, подписано было 22 іюня 1570 г .1); 
два дня спустя состоялась и прощальная аудіенціяя) ; 20 іюля 
пословъ уже не было въ Москвѣ: «ег$а сарііѵоз роіопоз», гово
рить Шлихтингъ, «рові йізсеввит 1е#а*огат 8. В. М. іп йіе
8. Еііае ргорЬеіае, дпой аззегуаЪаІ іп МозсЬа игЪе ігіЬпв іпг- 
гіЪиз іпсіивоз, диотойо веве ^еввіі» (л. 28 об.). Д ействительно, 
казни, совершенный царемъ, 25 іюля, по свидетельству Таубе и 
Краузе, были отсрочены до времени отъѣзда пословъ8). Кромѣ

1) Бантышъ-КамѳнскіВ, Обзоръ сношеніВ, III, 101.
2) Бантышъ-Каменскій, Переписка, 134.
8) Карамзин?», IX, изд. Оленина, 158 и прин. 802.



того, на л. 31 об. авторъ говорить: «Іоаппів Реігоѵісг цпі т пс 
ргоГесіов ев! ад оЪаідіепдпт Веѵаііат спт Ма§по». Осада Ре
веля датскимъ герцогомъ Магнусомъ велась съ .21 августа
1570 г. по 16 марта 1571 г .1). Бояркнъ Иванъ Петровичъ 
Яковлевъ быль однимъ изъ двухъ военачальниковъ надъ рус
скими войсками, осаждавшими крѣпостъ *); но уже въ началѣ
1571 г. о неиъ говорилось, что «въ прошлую субботу» его 
увезли въ оковахъ8). Въ русской лтературѣ смерть Яковлева 
обыкновенно относится къ «пятой эпохѣ убійствъ» Ивана Гроз- 
наго, т. е. къ 1571 году, безъ болѣе точваго обозначен] я *).

Изъ сказанваго возможно пока сдѣлать одинъ выводъ, а 
именно: Шлихтингъ писалъ не ранѣѳ второй половины 1570 года 
и, вѣроятно, не позже 1571 г., такъ какъ едва ли извѣстіе о 
смерти боярина Яковлева оставалось бы въ Полыпѣ неизвѣст- 
нымъ вплоть до самаго 1572 года. Впрочеиъ мы нмѣемъ сви
детельство, на этотъ разъ самого вунція Портико, болѣе точ
ное. 19 сентября онъ доносилъ Рустикуччи: «Уеппе цпа [т. е. 
въ Варшаву] ішо зсгіѵапо сЬе віаѵа іо Мозсоѵіа соп ап теззег 
АгпоИо тейісо еі іпіегргеіе деі Мозсоѵііа, еі йё а Зпа Маевіё 
цпапіо сЬе тапдо Ыіо ігадште ді 1іп$па роІасЬа іп Іаііпа, 
іпііо рег Іпте деі ргоседег (И цпеі ргіпсіре, ее регё ві рпё іп- 
іегатѳпіе сгедегѳ еваепдо &едо(о да цпеііа рагіе іпзаіиіаіо 
дотіпо зпо, еі ргевіо тапдегё іп таіегіа геіідіопіз соп іі пе&о- 
сіаіо 6п ад Ьовді сЪе поп дізріасегё»5). Что въ данномъ случаѣ 
иміется въ внду трудъ не кого иного, какъ именно ПІѵихтинга, 
явствуетъ а изъ того, что нослѣдній въ своемъ сочиненіи 
совсѣмъ не затрогнваетъ вопросовъ религіозныхъ, и еще болѣе 
изъ новой депеши нунція, отъ 3-го октября, гдѣ онъ, уже

1) Чумиковъ, Осад» Ревеля. Чтенія Имп. Исторіи и Дреен. Рое. 
1891, II, 18, 31.

2) ІЪМ., 18.
8) ІЪі<1., 29.
4) Карамвинъ, IX, 188.
6) К. Роіооіа 1, ж. 149 об.; напеч. ТЬеіпег, Мовшп. Роі., II, 778.



во сомнѣваясь въ правдивости сообщеніі бѣглеца, объясняетъ 
свое нежеланіе ѣхать въ Москву варварствомъ московскаго ти
рана и злодѣяніями, о которыгь раэсказывалъ Шлихтингъ: 
«Оісо, сЬе ѵоіепііегі АштеИо іі реазіего <1і апб&ге іп Мовооѵіа, 
в 8па Вапііій <Ш ИЬго таабаіо аі 19 ЗвІіетЪге сововеегй те- 
гашепіе 1а бегехиа, еі ЬагЪагіе, еі шшшша налога Ді япеі 
Іігаппо*1).

Итакъ, съ приблизительной точностью можно сказать, что 
Шлихтингъ писалъ свое сочинеше въполовинѣ 1571 г. Послѣднее 
находить косвенное подтвержденіе и въ словахъ его преди- 
словія: «сит еззеіарші Іевіегівса сазіеііот а МовсЬіа саріоз» — 
это могло быть въ іюлЬ или въ ноябрѣ 1564 г. *).

Отмѣтимъ теперь содержаніе разсказа Шлнххиага, слѣдуя 
порядку излагаемыхъ ямъ Фактовъ.

Послѣ краткаго преднсловія, нами уже передаинаго выше, 
слѣдують: убійство кн. Дмитрія Овчины (л. 10 об.); учреждевіе 
опричины (12); убійство кн. Ростовскаго (14), Дубровскаго 
(іЪезаигагіив СЬоваіппв (въ другомъ мѣстЬ: Самсеііагіив СЬоаа- 
гіппв) БиЬгоѵіте), по возвращеиіи царя изъ Велякихъ Аукъ; 
убійсгво Михаила Теирюковича (16); о сынѣ Ивана Грознаго 
(17); образъ жизни царя въ Александровой Слободѣ (17); раз- 
громъ Новгорода, съ замѣчаяіемъ: «Ішес отпіа ѳ&гѳ#іа &сіпога 
раігаѵіі апво 1569 апіе абтепіпт 1е^а<х»пт 8. М. В.» (20 об.); 
приходъ царя въ Псковъ; убійство кн. Аоанасія Вяземскаго; 
избіеніе плѣниыхъ татаръ и поляковъ въ Торжкѣ, Твери, Яро- 
славлѣ, Переяславлѣ, Ростовѣ, Костромѣ (Еоиігоп), Вязьмѣ 
(? Ьапіве); убійства: Тимоѳея Масальскаго, попавшаго въ плѣнъ 
при взятіи Полоцка; Дмитрія Васильевича (Оемкеігіиз Вавііу; у 
Гваньини 38і: Вавіііпв Бітіігоѵісіив), диі ргаеГесіив егаі іог-

1) Н. К. Мопитепіа, I, 228.
2) Карахаинъ,IX, стр. 67, 71. Въ Зсгіріогевгегит роіошсагат,1,145—147 

помѣщены «Нота ех Мовсотіа рег поЫІеш АІЬегІнт 8сЫісЬііп# аІЫа де ргід- 
сіріз Ітоші ѵііа еі Іугашшіѳ» — на нихъ можно схотрѣть, какъ на дояолненіѳ 
къ главному сониненію Шлнхтнвга: «Ре тогіЬвд е* ітрегашіі сгшіеікаіе».



шеоііз ЪеШсів; кн. Горынскаго (Ногіпвк]), бѣжавшаго бьио въ 
Литву; опричника Петра Зайцева и др. (21); іугаввія ѳше іп 
пшИегев (24 об.); убійсгво боярскаго сына (Шінв поЪііів сіуиа- 
бат ѵігі), пытавшагося было снасти свою жизнь заявленіеігь, 
что онъ видѣлъ во снѣ короля польекаго плѣненнынъ и приве- 
денвыѵь передъ царя («іпіегргев вопшіогшп іугашиш»); о нѣко- 
торыхъ Фактах*, нмѣвшихъ нѣсто въ Александровой Слободѣ 
(25); объ Осипѣ Щербатом* и Георгіи Барятинскомъ (26 об.); 
аргіпсіріо Тггесгіак ітаігет "ѴѴізсоѵаІі, ехіогіа аЪ ео ресипіа 
весил регспввіЬ (27 об.); убійсгво Ѳедора Башкина «рго Еѵап- 
деііо СЬгівіЬ (27 об.); братьевъ Гвоздевыхъ (Нігогбгочгіе), не- 
пристойныхъ собутыльников* Грознаго (27 об.); гибель двухъ 
братьевъ Оболенскаго-Прозоровскаго (28); убійство Петра Се- 
ребрянаго (ЗегеЬгпі; 28 об.); плѣнныхъ Поляковы Павла Быков- 
скаго, Альберта Богушка и др. (29), Ивана Михайловича, «зе- 
сгеіагіі Іугаппі» (30 об.), Николая Фуникова, кн. Владиміра 
Андреевича и др. (31— 33).

Сравнивая «Бе тогіЬпз» Шлихтинга съ извѣстиымъ трудомъ 
Тваньини, замѣчаеиъ большое сходство, по содержанію, съ пя
той главою «Мовсоуіае бевсгірііоь, начиная съ подзаголовка 
«Іпііішп іугаппісііз» (стр. 28— 48, по изд. Старчевскаго): почти 
всѣ Факты, изложенные въ одноиъ сочиненіи, встрѣчаются 
также и въ другоиъ, только иначе расположенные. Чтобъ дать 
повятіе о перетасовкѣ, какой подвергся текстъ Шлихтинга, пе
речислим* страницы и столбцы Гваньинн (по изданію Старчев
скаго) въ томъ порядкѣ, въ каком* они соотвѣтствуютъ порядку 
изложенія Шлихтинга:

28; 29; 30; 81і; 33; 31і; 31і—2; 48і—а; 47; 33а— 37і; 
39; 37і— а; 38і; 37а; 32; 38і; 32а; 32і—а; 32і; 38і; 32і; 
46і—а; 46—47; 40і; 31а—32і; 40а; 41— 42; 43—45; 
41і; ЗЗі.

Извѣстная родственность чувствуется даже въ заголовках*. 
Шлихтивгь разбил* вторую половину евоего разсказа на пять 
маленьких* главокъ: 1) Тогек еі Тчгегга (л. 22— 24). 2) Ту-



гаппів еіпв іп пшііегез (24 об.) 3) Іпіегргев вотшогпт іуш тов 
(24 об.— 29 об.). 4) Тугаппів іп поЪіІев (30— 32 об.). 5) Біѵі- 
паііо іугапш веп апдпгішп (32 об.—33). Хотя только заголовки 
второй и четвертый соотвѣтствуютъ тексту, изложенному вслѣдъ 
8а ними; хотя всѣ остальные далеко не нсчерпываютъ своего 
содержанія и обозначаютъ лишь происшествія, изложенные въ 
началѣ параграфа, стоящаго подъ такииъ заголовкомъ, — тѣмъ 
не менѣе заголовки эти не остались безъ вліянія на Гваньини, у 
котораго также имѣются рубрики: «Зотпіогиш е^ге^іпв іпіег- 
ргез та$ппв бпх»; «Тпгрів таігопагит поЬіІішп араб та^нпш 
бисет аЪивпв».

Отлдчія же по существу сводятся къ слѣдующему:
1. Тексгь Гваньини изложенъ яснѣе, менѣе сжато и кон- 

струированъ болѣе правильно.
2. Повіствуя объ однихъ и тѣхъ же Фактахъ, одинъ 

(Шлихтингъ) ставить имена, тамъ, гдѣ другой (Гваньини) ихъ 
опускаете; иногда замѣчается отличіе въ циФровыхъ данныхъ 
(на послѣднее впрочемъ могла повліять позднѣйшая порча текста 
при перепискѣ). Для примѣра укажемъ на л. 21 об.—22, раз- 
сказъ о преслѣдованіи кн. Аѳанасія Вяземскаго, переданный у 
Гваньини на стр. 36— 37: цифра 40 (прислужницъ жены Вя
земскаго) есть у обоихъ; цифра 17 (человѣкъ княжеской 
дворни)— только у Гваньини; въ свою очередь, только наша ру
копись опредѣляетъ число денегъ, вымогавшихся съ князя на 
правежѣ: <«іш>1ібіе 1000 аиі 500, аиі 300 аг&епіеоз». Раз- 
сказу о преслѣдованіи самого Вяземскаго въ рукописи предше- 
ствуютъ свѣдѣнія о попыткѣ князя укрыться у доктора АрнольФа 
и совѣтъ, данный этимъ послѣднимъ, —  чего вовсе нѣтъ у 
Гваньини: «Ѵібепв ОГапазеі ехіішт іат  віЪі іттіпеге соп- 
вресіит іи&іепв іугаппі, араб босіогет тебіспт бпсів та$пі 
АгпоІрЬо сиі потеп, ІаШапв дищие біев ехе&іі. <3иет ассегві 
іиЬепз аб ее, біхіі: ѵібез іпов отпев іпітісов сопврігавве іп Іпат 
регпісіет. 8еб (и ві варів, &і§е іп МовсЬат іЬідие тен т  абг 
ѵепіит ехресіаіо. .<3иі рагит ббепв іугапио іп^геввив ііег ѵегвив



МовсЬат оЬѵіов дповдпе іпвійіав аіідпаз іітепа віегпеЪа*». 
Присутствіе этихъ строкъ именно у Шлихтинга, а не у Гваньини 
особенно понятно, если вспомнить, въ какихъ отношешяхъ 
стоялъ первый къ доктору Арвольфу: Шлихтингъ могъ быть 
даже непосредственнымъ свидѣтелемъ этого Факта или по край
ней мѣрѣ знать о немъ отъ самого АрнольФа.

3. Рукопись неоднократно упоминаетъ «опричину*; Гваньини 
ни разу не использовалъ этого термина— не потому ли, что для 
Шлихтинга, жившаго въ Москвѣ въ 1564— 1570 гг., какъ 
разъ въ разгаръ опричины, терминъ этотъ быль знакомь и 
обыченъ, для Гваньини же въ 1581 г.,— если только онъ зн&лъ 
его— онъ звучалъ уже чѣмъ-то чуждымъ и архаичнымъ?

4. Бъ разсказѣ Шлихтинга слышится свѣжесть воспоми- 
наній о пріѣздѣ и пребываніи польскаго посольства 1570 года 
въ Москвѣ; для Гваньини это посольство какъ бы не суще- 
ствуетъ: онъ упоминаетъ о немъ всего лишь въ одномъ нѣетѣ 
(41і), случайно и, видимо, механически повторяя Фразу Шлих
тинга.

5. Соприкосновенность Шлихтинга къ польскому посольству, 
точнѣе: польскій элементъ чувствуется и въ правописаніи нѣко- 
торыхъ именъ собственпыхъ: Нчговёочгіе (Гваньини: вѵогйотіе), 
Богаііпвк), Тггесгіак, "Шавіетвк^ (Гв.: Уіахіетвкі), Оіапавеі 
(Гв.: ОрЬапавіав), ТУізкоѵаІі, Яаідсгочг, Вгісгк] (Сицкій), поль
ское имя: МосгаггеодЦ.

6. Если только не ускользнуло отъ нашего вниманія, то изъ 
указанной главы 5-й сочиненія Гваньини (начиная съ ІпШпш 
(ігашкійів, стр. 28— 45) лишь послѣднія строки на стр. 452 
являются самостоятельными по отеошенію къ «Бе шогіЪпв»; съ 
другой стороны, можно и въ рукописи Шлихтинга указать нѣ- 
сколько мѣстъ, не находящихся у Гваньини, а именно:

1) Вех позіег, пЪі дает ассегвііпт іиЪе*, йісіп т ігп т  ев*, 
диат сог §ев*іа*, диат ехп1*е* апітпв, диат іог*ппа*ит іііе ве 
рп*а*, диет ѵиі* ргіпсерв евве сопѵеп*пт, ргоріѳгеадие врѳ 
ріепив аЪі* и* ^гаііат іп сопвресіи йотіпі оЬ*іпеа*. (іиетаси



тодшп ѵего воі а 1шт віс ѵігіпз еі сіетепііа ге#із повігі дійегі 
а іугапвіде дпсіз МовсЪоѵіЭДе. (^иі дат  вепаіогет поЪіІет віѵе 
тіШ ет ад ее ѵепіге іиЬеі, ішп із еит сопѵепіигпз ѵаіе діеіі; 
ихогі, паіів, атісіз ^па8І пип^иат еов ѵізигиз еззеі; врегаі 
епіт сѳгіо ѵѳі а йюііЪив, ѵеі а весогі зіЬі евзе регеипдот, 1а- 
теіві ппіішв сиірѳ сопвсіпт ве еззе іпІеШдаІ. Езі епіт іпвііа 
^иаедат таііііа Мовсоѵіііз иі Іасііе воіеапі ее іпѵісѳщ ассизаге 
еі іпѵісет саіатшагі арисі Іугаппит, ас аііег аііегіив одіо Йа- 
дгаге, ііа иі саіитпув іпѵісет ее ірзі соп&діапі. Тугаппо аиіѳт 
Ьаес отпіа аІІиЪевсипІ, пиііоздие ІіЬепііиэ аидіі диат деіаіогѳв 
еі саіитпіаіогез: ГаЫ ап ѵегі віпі, піЬіІ сигаі, диттодо осеа- 
віопет ЬаЪеаІ Ьотіпит регдепдогшп Іатеізі таШ де іпвітпіаіів 
•сгітіпіЬив пе содііагіпі диідет. Іп еіиз апіа іиішп поп езі 
аИочш ^иетѵіз, сіаге ап детізве діхегіі, диів, віѵе тиззііаѵегіі, 
тівегкі, аиі гіпхегіі, Ьііагів ѵеі Ігізіів віі, тох іпіегговаіиг а 
іугаппо, диатоЪгет гідеаі, даидеаі, гіпдаіиг, Ъііагів, ігізШ 
-віі. Іпзітоіапз тох іе вепііге сит ЪовііЪиз виів, аиі аНцшд 
сопіга еит всеіегаіпт тоіігі. Кето ѵего Гасіит зипт ехспзаге 
.роіеві, віаііт епіт сіатаі оргісіиав зіссагіоз впов иі Іаіет 
саріапі, еі тох іп сопзрееіи ѵеі іп ігизіа весепі, ѵеі еарііе 
ріесіапі, ѵеі зиЪтег§апі, віѵе сапіЬиз аиі пгзів дівсегрепдит 
оіуісіапі (л. 13).

2) (^иоіідіапа ѵего іііі ев! Ьотісідіі ехегсепді сопзиеіидо, 
диатргітит епіт іііисевсіі, аррагепі рег отпев уісов ѳі ріаіеаа 
сіѵііаіів аррагііогез оргісіпаѳ віѵе віссагу еі чиетсшщие де- 
ргеЬепдапі іивзит а іугаппо оссіді тох іп ігивіа діввесапі, і(а 
пі ѵідеав іп ріаіеіз Геге 8Іп$и1із ігез дпаіиог ріигев ейат аіі- 
доапдо діввесаіов Ьотіпев еі садаѵегіЪив соріозівзіте сіѵііаіет 
орріеіат. ІІЬі аиіет апітайѵегііі рориіит іапіа сгидеіііаіе 
соттоіит, аііо ее ігапзіегі иі аЪзепііа Іепіаі Ьотіпшп доіогет. 
ЗоІеЦие ех МовсЬа игЬе ад Аіехапдгіпат сигіат йедиеов сот- 
тсаге цпо іп Іосо тодит аііит регдепдогшп Ьотіпит ЬаЪеге 
воіеі, циов зсііісеі песапдоз сопзіііші. Ноз ад ве вітпіаіа Ъепе- 
уоіепііа іпуііаі, ііа 61 пі віп^иііз діеЪи* ті^іпіі Ігі^іпіа еі даа-

»



дгадіпіа аіідиапдо Ъотіпев р&гііт іп ігизіа дівзесагі, рагііт 
виЪшег&і, рагііт іепдісиіів дівсегрі іиЬеаі рго пітіо Гоеіоге 
садаѵегит иі іп спгіат а^иапдо ргобсізсі ѵіх розвіі (л. 17).

3) Б и сет Ногіпвід диі Ьис ргойсізсі десгеѵегаі; ^гаііат еі 
йдет ітріогаіигив 8. К. М., іп йпіЪиз ІлИгаапіе іат  еипіет, 
сотргеЬепді іиЬеі, еі раіо аШ$і. Вегѵііогев дио4пе еіив 50 іеге 
іп сгисет е^іі. Еіарзив егаі ииив вегѵогит, Ьипс ассерН рго вио 
Реігив 2аі^соѵ ваіеііев Іугаппі; иі гевсіѵіі вирегевве асііше 
ипит вегѵііогит еипдет саріит виврепді ^ио^ие іиЬеІ, спт 
аііів диоЪиз вегѵііогіЪиз Реігі 2аі$С20\7. 8изренвідие випі; рго 
іогіЬив дотиз Ьегі виі, репдеЪапЦие ЪеЬдотадіз аіідиоі, иі 8І 
диандо ѵеііеі іпігаге ѵеі ехіге йотит виЬ садаѵега тогіиогит 
еипдит іііі евзеі.

Бисів Згісгкі зегѵііогез иісізсі ѵоіепз ірзит дисет (сиі 
аиссензеЪаІ) іо аігіо дошив еіивдет зиврепді іиЬеі, диі Іатдіи 
рендеЪапі, донес еов Іоііі Іугапнив ргаесерк (л. 24).

4) Тагіагоз диі (угаппо тіІіІаЪапі, егапі апіет нашего аіі- 
диоі сеніепа ечиііпт, Ьос диодие доіо а^^гев8из езі, іиЪеІ отпев 
рег агсез діѵівіт ЬіЬегпаІит іге, сипцие іп агсев аззі&паіаз рег- 
ѵевіввепі, е ѵевіі^іо іивви іуганні ін адиів виЬтегві випі, диогит 
таіоге рагіе виЫаіа, раисі адтодпт вирегвппі (л. 26 об.).

5) ТЬеодогив Базкіп поЪіІів ѵіг іп сагсегет сопіесіиз егаі 
рго Еѵан^еііо СЬгівіі, сипщие гезсіуіі; іугаппиз іиЪеі еит вівіі, 
оЫигДО еит ЬиІЬегапівті, рготіііепв тиііа іііі ее даіигит, ві 
аЪпе^аге ѵеііеі ргоГеззат Етан^еііі досігіпат. ІИе гевронденв 
а іі: оБих та^пе, е§о нон сиго Ъона іѳіЬаес Іетроганеа, ^га- 
ііапцие ІіЪі ЬаЪео рго еа ІіЬегаІіШе еі тппійсепііа; та^ів епіт 
сигаге поз орогіеі тііат Шат ветр ііетат  диат ргаерагаѵі* 
Еіііив Беі іи 8е сгедеиііЬив. Ыаес деЪеі; тегііо евзе ргаесіриа 
спгагит. Е$о ^ио^ие тііііев етогі т а ііт  диат ргоріег Ъона 
ів іа ІгапзЦогіа, атіііеге аеіегпа». Тугапниз, іпзііпсіи ваіЬапе, 
іиЪеі еит аЪгірі, дісепв: ^иапдо4иідет Еѵандеіісат досігіпат 
атріесіегів, іЪів іп і^пето, едисіипщие ехіга агсет іп саѵеат 
1і$пеат ітровііит изіиіаге іиЬеІ (л. 27 об.).



П рилоэкѳніе П І.
(къ стр. 60—64)

Записка М. А. Граціани.

ОіА 1а Ми У. Ьа пдііо диаі Говве 1’апіісо совіпте ді даевіо 
^оѵегпо; соте ЬаЪЪіа а росо а росо тпіаіо Гогта, еі да 4аа1і 
сове, еі да ^иа1 вогіе ді регвопе віа Іx1̂ иіе1:а1а 1а КериЫіса..

Нога сопѵіепе ѵедеге ^иа1і віапо і теггі да гітедіаге а іиШ 
і воргадеиі дівогдіпі, ві гівапаге яиевіо гедпо, еі поп воіо гі- 
теМегІо пеі рпвйпо віаіо впо, т а  апсога іп та^^іог йоге, е( 
то^^іог дгапдегга сЬе віа віаіо таі.

(гіі теггі да Гаг диевіо вопо ді дие вогіе де 1а доегга, еі де 
1а расе, (^папіо а 1а ^иегга 1а Ми У. рпб еі Гагіа а тоіппІА виа, 
еі іагіа Іе&Штатепіе сопіга Мозсоѵііі паіпгаіі, еі регреіиі 
пітісі ді чиевіа согопа; е4 сопве#иігпе іпвіете еі 1а ваш& деі 
вио ге^по, еі &гапдІ8віта оссавіопе ді діогіа. Не 1е дпаіі дпе 
сове сіа8сЪедппа рег ве ё ітрогіапііввіта еі де&піввіта ді 
V. М*\

Ьа яоаіе Ьа ѵегатепіе да гепдеге віп^иіагі &гаііе а Біо сЬе 
ЬаЪЬіа ѵоіиіо сЬе ^пе11о сЬе а 1а М* У. вагіа соптеппіо Гаге рег 
сопвегѵаг 1’оріпіопе сЬе ІпМо іі шопдо Ьа ргево деі ѵаіоге еі де 
1а ГеІісШі впа пе Гаппе, ЬаЪЪіа да Гагіо апсо рег гітедіо де 
Гіпіегтіи деі впо ге^по, іі дааіе поп рпб гісеѵеге аіспоо аіпіо 
рій ргевепіапео рег вапаг 1а впа іпдівровШопе сЬе диеііо д’ппа 
еиегга товаа пеі ргіто аггіѵо ді У. Ми.

РегсЬе диапіо рид* іогве рагеге вігапо ад аісппі сЬе пп ге 
пиоѵо іп ип ппото ге^по деЬЬа даг ргіпсіріо аі впо доѵегпо соі 
тоѵітепіо д’ипа $иеіта, рагепдо сЬе рій Іовіо доѵегіа 8іаЬі1ігві 
ргіта соп 1е ѵіе деііа расе; Іапіо сЬі Ьа поіігіа де 1о віаіо ді 
диевіо ге§рзо соповсе сЬе чш арипіо соиѵіепе ді Гаге іі сопігагіо, 
еі сЬе іі ѵего зіаЪіІітепіо віа іп сошіпсіаге 1а диегга вепга 
аісипа вогіе де іпдп$іо.

Еі ргіта, диапіо а 1а гівапаііопе деі ге^по, 4ие8(а шгііопе



еі рег паіпга виа еі рег апііса іпвШиІіопе ё ІиМа іаМа еі ассот- 
тодаіа а 1а тіііііа, е* тепіге ё віаіа іепиіа пе^Г еввегсіііі <1е 1а 
^пегга э’ё тапіешгіо іі согро ді диевіа КериЫіса тоііо вапо, 
соте з’ё Іавсіаіа садеге пеГ оЙо Ьа сопсериіо 1е іпГегтііё сЬе Ьога 
^гапдетепіе 1’а$$гауапо. Опде а уоіегіа гівапаге сопѵіепе иваг 
Яиеі гітедіо сЬе Геврегіепга <іе’ Іетрі разваіі дітовіга еввеге 
оШе еі ваІиЪге а 1а впа сотріеввіопе еі гііогпагіа а 1а ргівііпа 
дізсірііпа <1е Гагте.

Баі дпаі сопві^Ио V. Ми сопве&иігё Іиіѣі диевіі соттоді 
ргезепіі оііге доеііе врегапге сіі &1огіа еі д’асдиівіі сЬе ві ді- 
гаппо арргевво. Ргіта втаШгё еі дегіѵегё аіігоѵе чпеі та іі 
Ьптогі сЬе сапвапо 1а іеЪге (И ^ие8^а ВериЫіса. Ьеѵегё ѵіа 
ЧиевР оііо сЬе іпіап^иідівсе доевіо согро, еі оссирегё іп вегѵіііо 
риЫісо диеііі врігііі сЬе оііові іпдиіеіапо іі доѵегпо.

Еі ѵепеп(1о 1а Ми V. іп диевіо ге^по сои поте ді поп 
Ьаѵегіо гісегсаіо ад аііго йпе сЬе рег аадшвіагві §1огіа еі іата, 
рег ѵіа де Гагте зіаЪіІігё диезіо поте, сЬе поп воіо іп Роіопіа, 
т а  арргезво Іиііе ГаНге паііопі ііепе, ді ргіпсіре ЬеПісово еі 
уіиогіово, 1а дпаі сова ассгевсегё а У. Ми діогіа еі гівреМо 
арргевво і уісіпі, еі геѵегепга еі атоге арргевво і виоі виддШ. 
Еі іі сопігагіо аууеггеЪЬе чпапдо У. Ми поп гівропдевве а дпеві» 
оріпіопе дедГ Ьиотіпі, регсЬе еі іі Мовсо уедепдоіа севваге пе 
рі^ііегё агдіге, е і таіі Ьотогі деі ге§по рі^ііегаппо рій Гогга.

Іп оііге Ъаѵегё 1а Ми У. враііо ді Ьепебсаге еі оЫі^агві 
тоШ, ді сЬе Ьа ргіпсіраітепіе Ьіво^по рег асдиівіаг роіеге еі 
апІогі& пеі гедпо. Еі роігё тавзіте ^пада^пагві і сарііапі, еі 
і воідаіі, і ^пд1і гісоггегаппо ІиМі а Іеі еі, зрегапдо рег тегго 
де Горега Іого аедаівіагві Ьопогі еі соттоді, діуепіагаппо 
йдііпоіі де 1а ВериЫіса, еі ^аиіогі ді У. Ми. Ьа чпаіе Ьауепдо 
ипііі а ве дпевііі сЬе вопо ді та$$іог іогга еі та^ іоге  аиіогііё 
пе 1а ВерпЫіса, §Га11гі апсога віагаппо оЬЬедіепіі а Іѳі еі а 1е 
Іедо, еі поп агдігй аісппо д’ітредіге іі доуето ді У. Ми.

Еі ді рій соп 1а &иегга деі Мовсо тапіеггё ГатісШа де 
ТпгсЬі, 1е іогге еі 1а уісіпііё де’ диаіі ^ие8^о ге&по пе 1о зіаіо
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іп сЬе ога ві гіігпоѵа Ьа да іешеге Іапіо, сЬе сЬі сопвідега Ъепе 
1а діШси1& сЬе ^пев1о Ьа Ъаѵпіо ді гевіяіеге, еі 1а іасіііій сЬе 
^пеШ Ьаппо Ьаѵиіо д’авваПге, поп рпд аМгіЬшге 1а сопвегѵаііопе 
ді дпевіо ге^по ад аііго сЬе а 1а вошта ріеій еі ргоѵідепха ді 
Біо сЬе Ьа ѵоіпіо гівегЪагІо а V. М* рег ^Іогіа впа еі ваіпіе ді 
тоШ рорпіі.

РегсЬе еввепдо і ТигсЬі петісі деі Мовсо Ьаѵегаппо саго 
ѵедеге 1а Ми V. іп ^иегга соп іиі. Еі евва а Гіпсопіго ві соте 
соп 1’асдпівіаге іі дотіпіо ді Моѳсоѵіа діѵеггй ІогтідаЪіІе ад 
ев8І ТпгсЬі, сові аі ргевепіе сопѵіепе сЬе ві діто8Ігі іпітіса деі 
Мовсо воіо.

Ап2і рег Іеѵаге а’ ТпгсЬі о^пі ^еіовіа еі о^пі вовреМо ві сЬе 
поп ЬаЪЪіапо ад ітредіге і ргіті рго^гевві ді V. Ми, вагй Ьепе 
сЬе 1а [еііа] дітовігі а Іого дШідепга еі апсо вавреііо де’ бег- 
тапі, регсЬе дпевіо іагі сгедеге а’ ТпгсЬі сЬе У. Ми ЬаЪЪіа 
да віаге ппііа соп Іого, еі 1а Іавсіагаппо ИЬегатепіе доегедоіаге 
сопіга §Гіпітісі впоі.

А Гіпсопіго ве 1а М* У. іп диевіо ргіпсіріо сЬе ѵіепе поѵа 
іп дпевіо ге^по ві 1авсіа8ве ітріісаге пе 1е діеіе адагаге да 
1е ргаіісЬе, еі да &Гапдатепіі ді доеііі сЬе Ьаппо тевво Ілііе 
1е впе врегапге пе 1е іигЬиІепге, еі пе Гаига рорпіаге, еі іп 
дпеііе агіі сЬе зі вопо ІоссЬе ді ворга, дпгегіа ппа &гап ГаІісЬа 
ад пвсіге та і рій де’ ІаЪегіпіі пе' ^иа1і вагеЬЪе сопдоОа.

РегсЬе рі$1іагеЪЪопо рій іотгл і ведШові еі теіІегеЬЪопо а 
1а Ми У. іаіі Іассі, да дпаіі поп ві роігіа та і /асіітепіе всіогге. 
Е і яиеШ апіті сЬе Ьога ві вопо девШі а 1а тіііііа, ессіШі да 
Горіпіопе сЬе ві Ьа ді У. М*, савсЬегіапо ді пиоѵо, еі ві регде- 
гіапо. Еі У. М* регдегіа іпвіете тоііо ді япеііа іата сЬе Ьа ді 
ргіпсіре ЪеИісово еі девідегово ді ѵега &1огіа, сЬе поп вагіа регдііа 
ді роса ітрогіапга сое! арргевво і 8ііоі соте арргевво і ѵісіпі.

Еі пе ве^иігіа сЬе оѵего У. М* вагіа песевзііаіа дагві а 
ГоСіо іпзіете соп Іого, оѵего ѵоіепдові ІіЬегаге да &ГіпігісЬі іп 
сЬе ві вепіівве іпѵоИ», 1і сопѵеггіа Іепіаге яиаІсЬе евігето дап- 
позо еі регіспіово а дпезіо ге^по.



11 диаіе соп ^пе8іа Гогта 6і ѵііа сЬе Ьогатаі ипіѵегваітепіе 
6а іпШ ві Ііепе ё песеззагіо сЬе о рег шбгтіій іпіегоа, о рег 
ѵіо1еп2а еі Гегііа евіегпа регівса, ее поп ві гітеііе пе 1а ѵіа 6е 
1а тіііііа, 1а диаі воіа ё 1а впа паіпгаі тебісіпа, еі іі ѵего ез- 
вегсіііо 6а гевіііиігіо а 1а виа рпзііпа вапііё, еі сЬе Іеѵа іиііе 
Госсавіопі 6е’ уіііі сові рагііспіагі 6е ^ГЬпотіпі соте ипіѵегваіі 
6е 1а ЕериЫіса еі теііе іпапгі і ѵаіогозі еі тегііеѵоіі, боѵе 1а 
расе аввгапбівсе і вебШові еі вГіпоШі.

Ба цпевіо сопві^ііо дпапбо поп ві сопзе&иівве аИго йпШ) сЬе 
1а гівапаііопе вшЗеМа 6і диевіо ге&по, пе сі Іовве 6і рій 1а 
ГасіШё сЬе ѵі ё 6і Гаге рго^гевзі ^гапбі, вагеЬЬе песеввагіо 6і 
рі&ііагіо рег поп іазсіаг іапіо 1ип§атепіе аттаіаіо  іі ге$по 
сЬе аі тогІБве пе Гоііо пе 1а соггиШопе, еі пеі Іивзо.

Ма Ьаѵепбо дпезіо рагіііо соп&іипіо весо іапіа зрегапга 6і 
^іогіа еі 6’асдшаіаге еі атрііаге іі ботіпіо раге сЬе вагіа &га- 
уіввіто еггоге поп аЬгассіагІо.

Ьа Ми У. ві ргороп^а (ГЬаѵег соп8е§иііо ип ге^по рій 
Іаг^о 6і раеве, сЬе гіссо (Того; рій аЪппбапіе сГЬпотіпі, еі 6і 
сауаШ, сЬе типііо 6і Гогіегге; еі пеі чиаіе У. Ми Ьа тадарог 
сатро 6і діогіа, сЬе ботіпіо 6і сіИё.

II япаі сатро 6і діогіа ё ѵегатепіе іапіо ртапбе сЬе а пев- 
випо аііго ге сЬгівііапо ё арегіа Іаіе віхаба а ^гапбівзіте іт -  
ргеве, диаіе ё арегіа еі апсо Гасііеа V. МЙ; опбе ѳіѵебе тапі- 
Гевіатепіе сЬе іі 8і$пог Біо ГЬа сЬіатаіа а яиевіо ге^по, еі 
гівегЬаіо а Іеі ^ е̂11е оссазіопі сЬе Ьп’Ьога о поп Ьаппо ѵебиіо, 
о поп Ьаппо варпіо пзаг §Га11гі.

Ро8віе6е 11 Мовсо диапіо ё баі таг ВаШсо аі Савріо, еі 
дпапіо ё 6а 1’Ооеапо ^іасіаіе аі Тапаі, еі йп диаві а 1а раіабе 
МеоШе. Еі поп Ьа пё Гогіегге пё бівсірііпа аісппа 6і тіііііа, 
пё воібаіі аМі а гезівіеге а &епіе тебіосгетепіе Ъиопа. Ё сгев- 
сіиіо воіо рег бароса^іпе 6е’ ѵісіпі, еі Ьога ві Ігоѵа іп тобо 
вЬаииІо, еі аііяпоаіо 6і Гогге рег Гпіііте гоМе сЬе Ьа гісеѵиіо 
6а’ Тагіагі, еі 6і ѵапіа^^іо іапіо іп обіо 6е’ виоі рег 1а впа Ьаг-



Ъага Гегііё, сЬе пе апсо ^ГаиГесеввоп 6і У. М“ Ьаппо т а і 
Ьаѵиіо іапіа оссавіопе <Г орргітегіо.

Еі орргевво еі ѵіпіо іі Мовсо, сЬе поп ё рег евдеге біГйсіІе 
ітргева апсога сЬе бі §гап ^іогіа, в’аргопо а 1а М* У. диеЦе 
віевве ргоѵіпсіе ѵегво Огіепіе сЬе Гееего сові ^гапбе, еі созі 
^іогіово іі поте 6’А1ев8апбго Ма^по сЬе 1е во^іо^б еі іп росо 
іетро еі соп роса $еп(е.

РегсіосЬе соп Ігепі» тііа воібаіі воіі Аіеввапбго ві рагіі 6і 
Масебопіа, еі апбо аб авваііаге 1а Регвіа пе 1а тебевіта еІ& іп 
сЬе Ьога ві ігоѵа 1а Ми У. еі пе 1а тебевіта авреИаііопе <1е1 
топбо, паіа 6а 1е тебевіте садіопі іп атЬе бае.

РегсЬе ві соте е&И рег Гітргеве ГаМе ргіта іп Масебопіа 
еі іп вгесіа Ьаѵеѵа гево сЬіаго іі вио поте, сові 1а Ми У. соп 
поп тіпог Гата апбегё аб авваііаге 1а Мовсоѵіа, еввепбо 
сеІеЪгаіо іі поте впо арргевво Іиііе 1е паііопі, рег Гітргеве 
Гаііе ба Іеі іп Ргапсіа.

Боѵе сгеаіа ^епегаіе пе Геі& воа бі 16 аппі Ьа соп8е#иііо 
Іапіе ѵШогіе, еі сопдиівШо іге Ьаіа^ііе ^епегаіі сопіга пп 
сарііапо іпѵессЬіаіо пе 1е ^иегге еі гериіаіо бі ^гапбе еврегіепга, 
еі ва^асііё.

Еі Ьаѵепбо сотЪаііиіо соп ^епіе бе 1а віевва шіііііа еі бе 
Гівіевво ѵаіоге, сопѵіепе сЬе ЬаЬЬіа ѵіпіо рег ѵега ѵігій, еі 
іеІісіІА сопсевваіі ба Біо рег 1а Гебе еі Ъопоге беі диаіе сот- 
ЪаМеѵа.

Опбе Біо віевво $ГЬа роі арегіо 1а тсбевіта зігаба бі $1огіа 
сЬе ЬеЪЪе Аіеввапбго Ма&по. Еі в’Ьа ба врегаге Іапіо та^&іог- 
тепіе сЬе Біо ЬаЪЪіа ба сопсебеге а У. Ми 1е тебевіте ѵіі- 
іогіе сЬе сопсевзе аб Аіеввапбго, даапіо е§1і сегсаѵа воіатепіе 
1а $1огіа ргоргіа, еі У. Ми сегса яиеііа бі Біо. Е^іі вегѵіѵааіа 
виа ргоргіа сорібііё бі ботіпаге еі ргора^агѳ 1 'ітрегіо впо; е* 
Гіпіепііопе бі У. Ми ё бі ргора^аге 1а ѵега Гебе бі СЬгівІо. 
Е^іі соп 1а ргіта ^іогпаіа сЬе Гесе соп Багіо а 1’іпігаге бе 1а 
Сііісіа соп 30 тііа Гапіі гпрре ип еввегсііо бі веі сепіо т і іа  
регвопе, 1е диаіі егапо еі бі тідііог вогіе, е* бі ^епГі рій ѣеі-



ІІС086, еі тедііо агтаіе сЬе поп вопо Ьодо і МозсоѵШ. Ш 
У. Ми сопдигга ді диевіо ге^по сопіга Іого апа саѵаііагіа 
іапіо впрегіоге ді ѵігій еі ѵаіоге а ^ие1^а деі Мовсо, сЬе и̂апс̂ о 
апсо Говве іпГегіоге ді питего, соте Ги диеііа ді Аіеввапдго а 

, Багіо, Ьа да рготеМегвепе іпдиЫіаіа ѵіМогіа соп Гаіиіо ді Біо
а сЬі 1а Ми У. Ьа ветрге в т ’Ьога тіІіШо, еі ё девГіпаіа ді 
тііііаге.

- Б і соте Аіеввапдго Ма^по соп 1а гериШіопе ді диеііа ргіта
. Ъаііа^ііа 8’асчиівіб роі Гітрегіо ді Іиііо 1’ОгіепІе, сові 1а Ми У.
 ̂ соп ипа воіа гоііа сЬе діа аі Мовсо дів& 4пе11о ітрегіо, еі пе

гітапе евва радгопе, еі евіепде соп ип воі соіро іі дотіпіо впо 
йп’ аі шаг Савріо, еі в’арге 1а вігада аі тедевіті аодпізіі, еі а 
1е тедеаіте §1огіе (ГАІеввашІго Ма$по. Еі поп воіо рег іегга 

'  ѵегео Огіепіе рио 1а Ми V. ргора^аге ^иапіо ві ё деііо Гітрегіо
- зио, еі Ьаѵеге оссааіопе ді §гапдІ88Іте, еі поЬіІіввіте ітргеве,
18 т а  апсо ітрадгопігві соі іетро деі таг Ваііісо.

А1 диаі йпе сопѵеггіа сЬе 1а Ми V. ргоѵедезве ді Гаг ѵепіге 
 ̂ Яиапіо ргіта ді Ггапсіа еі д’аИгоуе де^Г Ьиотіпі регііі де 1е

>[ сове тагШте, еі аМепдевве Ьп’ аі ргіпсіріо ад ассгевсеге Іе Гогге
* деі таге.

ЕІ регсЬе іі Мовсо роввіеде іп Ьіѵопіа Гга іегга 1а ргоуіпсіа
* Таграіепве, еі аі шаге іі рогіо ді Шгѵа, ді доуе Ьа іпіго-
1 доііо ип ІгаМсо соп вегшапіа сЬе §1і виттіпівіга агте еі

аііге сове песеввагіе соп поіаѣііе іпсоттодо ді диевіа согопа, 
раге сЬе 1а диегга доуегіа сотіпсіагві да диеііа рагіе, соте рій 
Гасііе, еі соте ітрогіапіе аі воргадеііо діведпо деі таге.

< Іп Ьіѵопіа оііге яиеііо сЬе (іепе іі Мовсо, роввіеде іі ігаіеііо
деі ге ді Баппетагса 1’івоіа д’ Овіііа соп (ііиіо ді уевсоуо. Еі іі 

& ге ді Зуеііа Кеѵаііа еі аісипі аіігі ІосЬі. Е ип поЬіІе ІЬедевсо
 ̂ ді ЧУевІрЬаІіа сЬе ега §гап таевіго де 1’огдіпе в’ ё Гаііо диса

(■ ді Сагіапдіа.
$ Сассіапдо 1а М* У. іі Мовсо ді Ілѵопіа, поп воіо ІиМо іі гевіо
г- вагё рагітепіе вио, т а  соп 1е Гогге сЬе 1а [еііа] Гагё іп таге риб
$ врегагѳ сЬе іп Ьгеѵе Іетро 1е савсЬі іп тапо 1а 8ѵеііа, 1а ОоІІЬіа,



еі 1а Когѵе^іа, еі 1а Баппетагса апсога, еззепдо гв($т (ІеЬоІі 
еі таііввігао совіепіі де’ гс Іого, і яиаіі ві вопо тапіеппй 6п’ 
Ьога рег поп евзег вЫо сЬі п’ ЬаЬЬіа Іепиіо сопіо. Соп еиві 
ѵеггеЬЬе іп роіеге ді У. Ми Гітрегіо ді іпііо іі таг ВаШсо, 1& 
дпаі сова теііегіа пп &гап Ігепо а 1а Заввоша, еі а ІпШ і Раеві 
Вавві, еі дпаві соп^шп^егіа 1е іотге ді У. Ми соп ^ие11е деі ге 
СЬгівііапіввіто зио ГгаіеІІо.

Опде чиапдо іі тоѵітепіо ді ^ае8іа ^иегга поп Ьагевве весо 
аііго соттодо сЬе 1а діогіа ді Іепіаге ітргеве еі врегапхе ві 
аііе, теііегіа сопіо ад орт’ ипо еі таввітатепіе сопѵеггіа а 1а 
М* У. ді Іагіа, соте а ге Ьеііісово еі ді &гап поте, еі ді 
вгапде авреіШіопе пеі топдо; т а  еввепдо іпвіете соп евза 
^іогіа соп^іипіа 1а сегіегга ді гізапаге, еі віаЬіІіге іі впо ге$по 
вагеЫЬе Ігорро ^гап тапсатепіо іі поп Гагіа.

Рег іі сЬе Ъепе вагіа сЬе 1а Ми У. іаИа ипа діеіа, еі віа- 
ЪіШе ^иеИе сове сЬе Говвего песевзагіе, соп о^пі роввіЪіІе сеіе- 
гіій девѳе огдіпе а 1а ^иегга, еі ве п’апбазве іп Іл НЬиапіа, е і 
іп Ьіѵопіа, еі девве ргіпсіріо а Гітргеаа аззаііапдо да дпеііа 
рагіе іі раеве еі 1а Іегга ді ^ѵодагдіа, доѵе ее роззопо сопдште 
рій соштодашепіе §1і евзегсШ рег евзеге япеііа ге^іопе тапсо 
раіпдова.

А1 дааі йпе вагіа иШіззіто а 1а Ми У. сегсаг д’Ьаѵеге ді- 
Іідепіізвіта іпіогтаііопе сові де 1а Іоппа деі &оегге&&іаге де’ 
впоі, соте ді ^ие11а де’ петісі: еі арргевзо деі питего еі де 1а 
диаііій де 1е &епІі, де’ сопдпі, де 1е веіѵе, де Іераіиді, де* топіі, 
де’ Яигаі, де 1а паіигаде* раезівеаЬапдапіі о віегііі, еі деі тодо 
д’Ьатеге еі сопдпгге 1е ѵеиоѵадііе, еі 1е агіі^ііагіе.

II диаі віидіо дЧпіЬгтагзі созі деі впо ге#по соте де 1е 
ргоѵіпсіе ѵісіпе рогіегй поп воіо піііе а 1а Ми У., т а  апсо ді- 
ІеШІіопе, опде загй тоііо Ъепе ішріе^ако іп яиевіо 4пе1 іетро 
сЬе #1’аѵапгегй да ГаКге оссираііопі.

Рег вегуШо де 1а ^иегга деі Мовсо Ъепе вагіа сЬе 1а 
Ми У. Іасезве атісіііа соп і Сігсавві (^шпдиетопіапі сЬе Ьа- 
Ъііапо ворга 1а раіпде Меоііде, еі сопйпапо соп 1’ітрегіо деі



Моесо еі вопо впоі паіпгаіі пігоісі, Ьап Ьпоп пптего <1і саѵаііі, 
еі 8оп Ъпопі воИаіі, еі ровзопо тоНо посеге аі Мовсо, еі ё 
паііопе ді сгедііо пе 1е сове сіе 1а ^иегга, рег дпеііо сЬе <11 
сопііпііо Гаппо сопіга і рорпіі ѵісіпі, еі апсо іПизіге рег 1а 
депіе Матаіисса, е( рег і воідапі д’Е&Шо, сЬе поп ві йсѳѵапо 
д’аВга паііопе сЬе ді япевіа. Еі ГатісШа Іого роігё еввеге <1і 
«во а V. Ми іп рій сове.

I Ооввакі вопо воідаіі ді ^ое8(о ге^по тезсоіаіі <Го#пі 80гіс 
д’Ьиотіііі авзие&Ш ад ипа (інгіввіта тіііііа, еі езвегсііаіізвіті 
сопіга і ТаПагі, еі сопіга і Мовкі ѵегво іі Вогівіепе. 8е диеііа 
шіІШа з’атрНазве еі ві ге^оіавве аЦпапІо, &геЬЪе У. Ми Іог- 
тідаЪНе а ІиШ і ѵісіпі, еі апсо аі тедѳвіто Тлгсо. Еі поп заг& • 
ее поп пШе сЬе 1а МЙ У. іеп§а сопіо <1і Іого.

Рег 1е сове деі ВаШсо, 1а Ми V. за 1е га§;іопі сЬе Ьа 1а 
сава (11 Ьогепа ворга іі ге^по ді Баппешагса (Іоро сЬе загк 
тогіа Богоіеа сопіевза раіаііпа, вогеііа та^^іоге де 1а ди- 
сЬевва ѵессЬіа ді Ьогепа. Е і регсЬе а 1а саза ді Ьогепа вагй 
ігорро діГбсіІе роіег та і сопве&пігс 1е вие га&іові 1е сопседегЬ 
Гасіітепіе а У. Ми соп роса псотрепва, еі ве евва 1е сопве- 
&шззе вагіа соте з’ё деііо радгопа деі таге еі де 1а гіѵа ді 
8аввопіа Йп’ а ЬиЬек, ві поп воіо да Завзопі т а  апсо да Раеві 
Вавві тоИо гі$пагдаІа.

Рег дпаіиіцие ^иегга репві ді Іаге 1а М* V. вагі #гап вег- 
ѵШо впо сопдиг ді Ргапсіа і диаііго тііа Опазсопі сЬе Ьа ойегіі,
8І регсЬе И вагаппо ді $гапде изо пе 1а ^пегга, еі 8І регсЬе 
ГЬаѵеге арргевво ді Іеі диаііго тііа Ьиотті де 1а впа паііопе 
И вагк ді вісогегга еідісоттодо ад о^пі сова (л. 222— 227 об.).

Іп Родоііа вопо зоМо іі дотіпіо ді V. М* Іаг^Ьіввіте сат- 
ра^пе, сЪе рег роса дШ^епва де’ ге апіесеваогі впоі ві Іавсіапо 
дезегіе еі іпсиНе, еі вопо Іегіііізвіте ворга ІиМе Гаііге рагіі 
ді 9певіо ге^по, еі ^Гаппі ргозвіті вопо віаіе ѵівіе, ѳі гісо- 
повсіиіе да ТпгсЬі рег раеве аррагіепепіе а дпезіа согопа. Ма 
доѵе вЬосса іі Вогізіепе, еі 1’НІрапів сЬе сЬіатапо Во$ і ТпгсЬі 
ровве^опо И савіеііо ді ОсЬіакобГ.



Бі диевіе сатра^пе іпііо и̂е11о сЪ’ё да Вгевіаѵг еі 6а Ваг 
Йп’а1 сопйпе бе ТигсЫ ѵегао іі таге, еі йп’ аійшпе Тугав беііо 
№евіег ѵегао УаІасЬіа, рег ппа іедее ГаМа иШтатепіе яиапбо 
зі сопбивзе іі пе^оііо бе Геввесиііопе, Га регтевво аі ге бі бо- 
пагіе еі іпѵевіігпе сЬі 1е ріасевве.

Опбе V. Ми Ьа поп воіо соп сЬе гісоповсеге Горега бі сЬі 
1а вегѵізве Ъепе пе 1а ^иегга, т а  соі Гаг соНіѵаге еі Ьаѣііаге 
япеі раеве, сЪ’ё соте 8І ё беііо бі віпдоіаг ГегІіШ, ѵеггеЪЪе а 
сопвіііиіге соте ип’ апіетигаіе бійеза сопіга ТигсЬі, Тагіагі, 
еі УаІассЬі, еі Гагеі ип дгабо рговвішо а теМеге ип ^іогпо іі 
ріебе іп ѴаІасЬіа.

ОІіге сЬе диапбо Говвего ЬаЪіІаІе диевіе сатрапе еі соШ- 
ѵаіе, ві роігеЪЬе іапіо та^^іогтепіе іпігобигге іі сотегііо рег 
іі таг Мад^іоге пеі Мебііеггапео, сЬе ^Гаппі равваіі Га тевво 
іпапгі баі сагбіпаі Соттепбопе тепіге віаѵа пипііо гевібепіе 
іп ^ие8^о гедпо; іі ^па1 ІгаГйсо Ъопійсапбові диеі раеве ві Га- 
геЪЪе іп Ьгеѵіввіто Іетро тавдіоге бі диеііо беі ВаШсо, рег 1а 
гівропбепга бе 1’Авіа, бе 1а Огесіа, бі Уепеііа, еі бТЫіа, еі 
тапбегіа Гиога Іапе, сеге, теіе, $гапі, еі аііге сове сЬе бі іиііа 
Еозвіа рег іі йите Тугае еі; бі ІлМЬпапіа рег іі Вогізіепе еі 
аіігі тіпогі йиті ві роввопо сопбигге соп поІаЪіІіввіта иШіІё 
беі ге$по, еі Ьаѵег роі рег диеііа ѵіа іиііо 4ае11о сЬе ві саѵа 
ба 1е ворга потіпаіе ргоѵіпсіе.

(^иевіо ІгаГйсо ба ГЕизіпо аі Мебііеггапео, ее Ъепе ё во(- 
Іоровіо а 1о вІгеМо бі Сопвіапііпороіі поп аіігітепіе сЬе яиеііо 
беі ВаНісо а 1о вігеііо беі 8ипІ іп Баттагса, попбітепо і 
ТигсЬі Гасіітепіе сі аввепІігеЪЪопо рег ГиШіІё, сЬе пе ѵеггіа 
а 1е Іого ^аЪеІІе.

II сагбіпаі Соттепбопе Ъаѵепбо, соте ві ё беМо, ^Гаппі 
равваіі тевзо іпапгі яиевіо ігаШсо соз) аі ге бі Роіопіа соте 
а 1а 8і#погіа бі Ѵепеііа, пе Га сотіпсіаіо а ігаііаге апсо соп і 
ТпгсЬі, сЬе ѵоіепііегі сі баѵапо огсссЬіа. Е і іі сагбіпаі Сот
тепбопе апбб іп регзопа а ѵебеге 1е вибеМе сатра§пе, еі аг- 
гіѵё йп аі йите Тугае еі а Ваг; еі Ьаѵеѵа апсо товво аісипі



ЗепіШнютіпі Уепеііапі сЬе ѵоіеѵапо аггівісаге еі дат ргіпсіріо 
а диевіа поѵа паѵі^аііопе.

Соп цпевіо ігаШсо іпігодоМо поп воіо ві ѵеітеЪЪе а &г пп 
Ьепейсіо віп$и1аге а ячевіо ге&по соп Іігагсі тоііе гіссЬеяяе, 
т а  аі роігеЬЬе апсо соі Іетро еі соп 1е оссавюпі адшвіаг Іогге 
тагіііте пеі таге Еивіпо; іі сЬе ді даапіа ^іогіа, еі ді дпапіа 
допдегга роІгеЬЪе еввеге а 4певіо ге§по рио &сі1тепІе сопві- 
дегагеі. РегсЬе, ѵіпсепдо 1а Ми V. іі Мовсо, ді сЬе зі Ьа д’Ьа- 
ѵеге сегіа врегапга ргіта іп Біо еі роі пеі ѵаіоге, еі пе 1а Пе
нсий де 1а М* У., ргорадЬегіа Гітрегіо впо йп’ аі таг Савріо. 
Е і соп 1’атісШа де’ Сігсавві (Ішпдпетопіапі де’ ^иа1і ві ё деМо 
ді ворга роігеЬЬе 1а М* У. ѵепігві ад ітрадгопіге д’опа ^гап 
раПе де 1а гіѵа огіепіаіе деі таге Еивіпо, еі іоссаге соп П т -  
репо вио <те поЪіІіввіті тагі Іапіо дізіапіі Гапо да Гаііго 
Ваііісо, Еивіпо, еі Сазріо.

Іп Коззіа еі пе 1а іегга ді Сгасоѵіа вопо де 1е тіпіеге, сЬе 
$іё аі саѵапо е* ее пе ігоѵегаппо апсо де Гаііге да саѵаге, іі 
сЬе ?асепдо8І соп дііі^епга е* ргоспгапдоаі сЬе віепо адтіпі- 
зігаіе огдіпаіатепіе, ассгевсегеЪЪопо ^гапдетепіе Гіпігаіе де 
У. М* (л. 229— 230 об.).

II Мовсо ё паіигаіе іпітісо ді диевіо ге&по, еі соп сЬі іиШ 
і ге равв&іі вопо віаіі вревае ѵоііе іп впегга. Нога Ьа іге&иа йп’ 
а ЗеиетЪге, еі рег 1а впа ЬагЬага впрегЬіа поп ѵеггё та і да 
Іпі а дітапдаг 1а ргогодоііопе пё 1а расе. Еі дітапдапдоіа 
У. Ми іагеЪЪе сова поп авреМаІа да Іеі, еі регдегеЪЬе ді гери- 
іаііопе созі арргевво іі тедевіто Мовсо соте арргевво ^ГаНгі. 
Візо^па адппдие ѵепіге а 1а §аегга, еі іі Мовсо п’Ьа ранга. Ё 
д’еіё ді ^иагапіасіп^ие аппі іп сігса, д’апіто (егосе, агдііо, еі 
апсо ЪеНісово, т а  Іугаппо сгпдеіівзіто Ьаѵепдо іаііо тогіге 
рег тапо ді сагпейсе рій ді 12 т ііа  Ьиотіпі. 8’іпсгодеИ рег 
ппа сопдіига о ігадітепіо сЬе всорегве ді тоШ во§§еШ ргіп- 
сіраіі сЬе 1о ѵоіеѵапо даге іп роіеге деі ге равваіо, іі диаіе 
всорегве іі Ігадітепіо іп всатЪіо д’иваг 1’оссавіопе. Ё сгевсіиіо 
ді гериіаііопе да росЬі аппі іп дпа рег тапсатепіо де’ ге рае-



8&ІІ, еі рег ]а (Іівсогсііа <іе’ Ьіуопі. Опбе Ьа ^гап поте, еі поп ё 
регб бійсііе да еввеге ѵіпіо, регсЬе поп Ьа ^епіе ЪеШсова, пё 
агтаіа, пё Ьопа а саѵаііо, ее Ьеп тоііа. Ё іп дгапбе обіобе'8ш>і 
рег 1а іегііё впа, еі Ьога ё тойо аЪаЙпІо ба 1е гоііе гісеѵпіе 
ба Тагіагі (л. 234— 234 об.).



ГГрилойсеніе ГУ.
(къ стр. 68, 112, 125, 146, 157, 207, 212)

К&толичоетво въ Крыму.

Нижеслѣдующій матеріалъ относится къ 1579, 1580, 1581, 
1583, частью къ 1587 и 1588 годамъ и занмствовавъ изъ Поль
ской нунціатуры: т. 15, лл. 63, 268, 270; т. 16, лл. 2, 146, 
153, 316, 325, 360, 394; т. 17, лл. 31, 90, 379, 439; т. 18, 
лл. 157; т. 20, лл. 483, 552; т. 26, лл. 215, 217; изъ Герман
ской нунціатуры: т. 92, лл. 105, 178, 197, 208, 213, 259, 
272; т. 93, лл. 103, 146, 352; а также изъ книги Тейнера: Ьа 
Зиёбе еі 1е 8аіпі-8іё^е воиз Іев гоіз беап ПІ, 8і§івтоп<1 Ш еі 

* Сііагіез IX, томъ Ш  (Рагіз. 1842), стр. 276, 277.
1. 5 января 1579 г. Краковъ. Депеша Калигари1): «По 

словамъ польскаго посланника, верпувшагося изъ Крыма прош- 
льшъ лѣтоиъ, въ городѣ Ка«ѣ живутъ въ болыпомъ числѣ по
томки генуэзцевъ, основателей этой колоніи. Они католики, хоть 
и говорягь по-русски, но, не имѣя священниковъ, слабѣютъ въ 
вѣрѣ, впадаютъ въ схизму и въ ересь. Польскій король выра
зить готовность помочь своииъ едияовѣрцамъ; вотъ почему, 
если папа сочтетъ удобнымъ воспользоваться этимъ случаемъ, 
было бы хорошо переговорить съ кардиналоиъ Джустиніани и 
вообще съ тѣми, кто свѣдущъ въ дѣлахъ Востока (беііа паііопе 
Огеса). Пославъ въ Крымъ съ дюжину священниковъ, можно 
быть увѣреннымъ, что въ Полыпѣ ихъ примутъ хорошо и 
дадутъ возможность благополучно добраться до самой КаФЫ»:

Ь ’атЪа8сіа1оге беі ге, сЬе гііогпб диезіа евіаіѳ баііа Таигіса 
СЬегвопево, боѵе ЪаЪііапо И Тагіагі Ргосоріепзі гіГегізсе, сЬе 
пеііа сіШі бі Саіа, рег аііго поте сЬіатаіа ТЬеобовіа соіопіа бі

1) «Депеша», въ приложен» къ нунщямъ Калигари, Болоньетти и къ 
Поесевяну, обозначаетъ, на протяжен» всего настоящего Приложенія ІТ, 
донесен», посылавшіяся тѣиъ или инымъ изъ поииенованныхъ лицъ, на 
иия государственного секретаря кардинала Комо.



Ѳепоѵеві, ёпп 8гапдіввіто ппшего ді сЬгівІіапі ^епоѵеві, Іідпаіі 
рег поп Ьаѵег васегдоіі Іаііпі, ве Ъепе евві ивапо 1а Ііп^иа ги- 
іепа, ѵаппо регдепдо а росо а росо 1а Геде с&іоііса, еі савсапо 
іп шоЦі всівші, еі Ьегевіе. Е і Ьаѵепдо іі деііо ашЬазсіаіоге 
деііо іпМо цпезіо аі ге, 1а Маевіё 8па И сотшіве, сЪе рагіавве 
соп тесо, рег гіігоѵаге аіспп гітедіо, еі іі тедезіто йіроі т і  
Ьа деііо іі &гап сапсеіііего. Рег іапіо ве рагевзе аііа 8апШё 
(1і N08^0 8і&поге сЬе зорга сіб ві роіевве Гаге аісипа Ъпопа 
рготізіопе, роігё рагіагпе аі ві&. сагдіпаіе (тіивііпіапо, еі соп 
аіігі ві^погі ргаііісі деііа паііопе Отеса. Еі Ігоѵапдові да 
тапдаге ппа доггіпа ді васегдоіі,. вагіапо тоНо Ъеп гісеѵиіі да 
Іого, еі Гасепдо Іа ѵіа ді Роіопіа апдагіапо сопдпШ а ваіѵатепіо 
6п’іп СаГа рег огдіпе деі ге. 8егѵа рег аѵѵіво1).

2. 11 іюня 1579 г. Вильна. Депеша Поссевина: «Канцлеръ 
Заиойскій просить крымскаго хана прислать сюда для воспитанія 
шесть татарскяхъ мальчнковъ христіанъ, и ханъ уже обѣщалъ 
выслать іроихъ; саиъ же я постараюсь сойтись съ татарскими 
послами, чтб здѣсь проѣздомъ въ Швецію»:

11 зі&. сапсеіііеге соІГ оссазіопе ді ппо сЬе циезіо ге шапда 
аі Тагіаго, всгіѵе аі шедевіто Тагіаго сЬетапді веі Тагіагі 
сЬгізІіапі рег еввег’ іпзШиііі да позігі. II Таііаго ё ашісо деі 
ві .̂ сапсеіііеге еі &ІІ Ьа зсгіііо рій ѵоііе, еі Ьога Гатізаѵа сЬе 
дезідегаѵа тапдаг^іі іге ^іоѵіпеШ рег евзег іпвігиМі таввіте 
пеііа тизіса. Ѵедгё апсо іо соІГ аіиіо Біѵіпо ді $иада§паге §1і 
апіті ді аісипі Тагіагі сЬе ѵеи^опо атѣавсіаіогі аі ге ді Зиесіа8).

3. 13 іюня 1579 г. Въ составѣ упомянутаго посольства, 
отправленнаго къ шведскому королю, оказалось нѣсколько като- 
ликовъ изъ КаФы, съ которыми Калигари и находившійся въ 
ту пору въ Вильнѣ А. Поссевинъ не замедлили сблизиться и со* 
обща обсудить мѣры, необходимый для удовлетворенія нуждъ 
христіанской церкви въ Крыму. Депешею 13 іюня 1579 г., изъ

1) Хиішаіига йі Роіопіа 16, 2.
2) Ишігіаіига (1і Оегтапіа 92, я. 106; собственноручное



Вильны, нунцій сообщалъ кардиналу Комо: «Въ Ка«ѣ имѣется 
шесть церквей, кромѣ другихъ, негодныхъ для богослуженія, 
но малое число прихожанъ; не подалеку есть еще христіанскій 
поселокъ въ 100 домовъ, съ одной церковью, гдѣ священни- 
комъ одинъ Францисканецъ1), человѣкъ очень ограниченный и не 
далекій, бывшій турецкій плѣнникъ и купленный ими въ Кон- 
стантинополѣ. Вообще бѣдность въ священникахъ дѣлаетъ то, 
что, по смерти одного, прихожане вынуждены добывать себѣ дру
гого путемъ подобной купли. Населеніе по ту сторону Керчен- 
скаго пролива тоже хрястіане, и притомъ многочисленное,— бра
вые, воинственные люди. Посольскіе просятъ прислать священ- 
никовъ, обѣщаясь съ своей стороны отправить своихъ дѣтей въ 
іезуитскую коллегію въ БрунсбергЬ. Я снабдилъ ихъ священ
ными облаченіями, книгами и написалъ письма, одно— ихъ свя
щеннику, другое — самой общинѣ. Поссевинъ [который ѣхалъ 
тоже въ Швецію] предложилъ имъ свое судно [для переѣзда 
черезъ море]. Священниковъ достаточно пока послать двухъ; 
ихъ довезетъ польскій посланпикъ вплоть до КаФЫ, — путь 
гораздо болѣе легкій, чѣмъ въ какую-нибудь Индію и притомъ 
съ гораздо болѣе обезпеченными результатами. От. Поссевинъ 
такъ воодушевленъ мыслью о ыасажденіи христіанства въ 
Крыму, что, я увѣренъ, непремѣнно отправился бы въ землю 
татаръ, еслибъ не необходимость ѣхать въ Швецію» *).

4. 14 іюня 1579 г. Вильна. На слѣдующій день Калигари 
дополнилъ свои свѣдѣнія новыми: «Король и великій канцлеръ, 
по настоянію Поссевина, обѣщались распорядиться, чтобы пос- 
ланнякъ вывезъ изъ Крыма 4 или 6 татарскихъ мальчиковъ 
все равно, христіанъ или магометанъ, для Брунсбергской кол
легии»:

Е* сопіогте аІГіпзІапііа йеі Р. Розвеѵіпо, 1а теііевіта

1) Эрколе Маджи. Си. ниже № 7, депешу Калигари отъ 24 сентября 
1679 г.

2)24ппяіаІига <1і Роіопіа 16, л. 146; напеч. Дппаіев Бссіеаіавіісі, ПТ, 660.



М&евій [Ст. Баторій], еі іі дгап сапсеіііего т ’Ьаппо рготевзо 
сЬе ГатЪазсіаІоге роіассо сЬе рагіе Ьога рег Тагіагіа, соп- 
бштй іп о§ві то(1о ^иаі^го, о веі діоѵепі <іі и̂е11& паііове о 
сЬгівНапі, о таЪотеІапі, рег теИеге пеі со11е#іо бі Ковіго 
8і&хюге бі ВгаитвЬегдо1).

5. 13 іюля 1579 г. Совмѣсгная поѣздка Поссевина съ 
крымскими послами въ Швецію ве состоялась; папскій легатъ 
ждалъ было ихъ въ Брунсбергб, но пословъ что то задержало, 
и онъ уѣхалъ воередъ. Вотъ что пишетъ самъ Поссевинъ къ 
Комо, 13 іюля 1579 г., изъ Брунсберга:

СИ атЪавсіаіогі <1е Тагіагі, сЬе боѵеѵапо ѵепіг* аі ге бі 
Зпеііа, Ьаѵеѵапо а рагііг’ бі Уііпа 11 28 беі равваіо рег ѵешг’ 
тесо, т а  йп диі поп сотрагівсопо еі і паѵісапіі т і  вігіп^опо 
аб ассеіегаг’ 1а рагйіа тіа*).

6. 13 сентября 1579 г. Письмомъ изъ Стокгольма Поссевинъ 
рекомендуетъ польскому королю татарскихъ пословъ (ЗасЪагі&в 
еі Доаппев Апіопіив), возвращающихся изъ Швеціи. Такъ 
какъ опи очень ревнуютъ объ успѣхахъ католической вѣры, 
обѣщали прислать для обученія въ семинаріяхъ двадцать юношей 
изъ знатныхъ татарскихъ семей, то Поссевинъ просить короля, 
«иі уеШ огаіогі вио, диі сит Из іЬіі, еі ірветеі Тагіагіае іап- 
Ішн пе^оііит бе теііоге поіа еі тапбаге еі соттепбаге»8).

7. 24 сентября 1579 г. Вильна. Депеша Калигари: сИзъ 
Крыма, вмѣстѣ съ польскимъ посланникомъ, вернулся от. Эрколе 
Маджи, тоть Францисканецъ, чтб обслуживалъ религіозныя 
нужды своей католической паствы. Служивъ капѳлланоиъ ва 
галерѣ двухъ кандіотовъ Ковтарини и раненный въ битвѣ при 
Лепанто, онъ потомъ попалъ въ плѣпъ къ туркамъ [а позже 
очутился въ КвфѢ]. Я недоволенъ его пріѣздомъ, такъ какъ 
паства осталась тамъ безъ пастыря. Однако онъ клянется вер-

1) ІІшшаіига <іі Роіопіа 16, л. 158.
2) ІТшшаіига (іі Оегташа 92, я. 178.
3) ТЬеіпег, Ьа 8пЫе ві 1е 8аіпі-8іё^е, III, 276.



нуться и даже поищетъ себѣ товарища. Я его обласкалъ и за
ново пріодѣлъ. Крьшскіе христіане выражаютъ большое же- 
ланіе принять участіе въ предстоящеиъ юбилейномъ годѣ; прошу 
послать имъ папское бреве. От. Эрколе просить правомочий на 
разрѣшеніе браковъ въ третьей и четвертой степени родства» 
[самъ Калигари уклоняется категорически высказаться по этому 
вопросу]:

Ь ’атЬазсіаіоге беі ге бі Роіопіа, сЬе рагіі яиевіо 6іо$по 
раззаіо рег іі ге бе’ Тагіагі Ргесоріепві, ё $іё гііогпаіо, вепбо 
вШо езребііо шоііо Ьепе ба дпеі ге, сіоё соп расе, еі соп рго- 
тіззіопе б’атй  сопіга іі Мовсоѵііа, чпапбо поп загё ітре^паіо 
іп зегѵіііо беі Тигсо. І/атЪазсіаіоге бісе сЬе аггіѵб 1& диаііго, 
о сііщие §іогпі ргіта сЬе диеі ге рагіізве рег 1а ^пегга іп іаѵог 
беі Тигсо сопіга іі Регвіапо, аііа диаіе ё апбаіо іп регвопа соп 
вгап питего бі Тагіагі.

Соп диевіо атЪазсіаіоге ё ѵепиіо іі ігаіе бі 3. Ргапсезсо,
сЬе зегѵіѵа 1ё а диеШ сЬгівііапц еі гііегізсе Ьаѵеге гісеѵиіі И
рагатепіі, ІіЬгі, еі Іеііеге, сЬе 1і тапбаі. Е^іі ві сЬіата йъіе
Негсоіе бе Ма^^і ба Оігапіо беІГ огбіпе бі 3. Ггапсевсо бе’
Сопѵепіиаіі бі еіё бі 32, о 33 аппі, соіогііо пеі ѵіво, еі соп
ЬагЬа авзаі Іоп^а, еі Йаѵа. Ега пеІГ агшаіа паѵаіе аі Ъераиіо
пеі Іетро беііа гоііа беііа Тигса зорга ипа §а1ега бі Оіоѵаппі,
еі Аіезвапбго Сопіагіпі СапбіоШ (весопбо Іиі бісе) рег сареі-
Іапо, еі еввепбо вШо іегііо іп биі Іосііі, росо бароі паѵі&апбо
ба Раішаііа а Оіігапіо іп ип ріссоіо паѵі&ііо рег іагзі шебісаге,
іи ргево ба бие &а1еоМе бе* ТигсЬі. (іиевіа виа ѵепиіа поп т і
Ьа сопіепіаіо абаМо, роісЬе Ьа Іавсіаіо 1а диеШ сЬгіВііапі зепга
^оѵегпо піипо врігііиаіе. Ма регсЬе т і  бісе сЬе Ьа &Мо ^іига-
шепіо бі ѵоіег гііогпаг 1ё, еі еззег ѵепиіо рег сопіевзагві боро
тоШ аппі, еі сегсаге бі сопбиг зесо ип’ аііго засегбоіе, т і  зопо
іьі&о ѣиоп’ апіто, еі ГЬо еззбгШо а гііогпаге; еі регсЬе едіі
за 1а Ііп&йа іагіагезса, еі т ’ Ьа баіо бі Ъиопі аѵѵіві, еі роіхеЪЪе
зегѵіге іп тоШ Ъізо&пі, 1’ Ьо ассагеггаіо, еі ГаМо ѵезііг бі поѵо,
зепбо аззаі таіе іп атезе, еі 1і ргоѵебегё апсо бі Ъиоп’ ЬозрШо
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ее поп ѵоггй віаге іп сава тіа. Іо Іо ІиШ а йп <1і Ьѳпе; сопГевво 
регб сЬе диеііа рогіа <1і 8. Оіоѵаппі т і  зраѵепіа.

II ігаіе тебевіто <іісе сЬе диеііі сЬгівІіапі 14 (квШегапо 
^гапйетепіе ёі Ъаѵег 1а рагіісіраііопе беі ^іиЬіІео деІГ аппо 
Запіо ді Нота. Впрріісо аііа 8апіН& сіі N08(10 8і$поге Іагіі 
диевіа дгаііа, е( тапйагіі пп Вгеѵѳ рагіісоіаге соп Іаийагіі Деііа 
Іог сопвіапха, е( еввогіагіі а віаг іогіі пеііа Іе<1е, е( геіі&іопѳ 
саіоііса Кот&па, е( регсЬе іі Ітаіе <1ітап<1а 1аспИ& <1і ро(ег 
ёіврепваг соп Іого іп 3° еі 4° &гадо вітріісе, ѳ( 3° еі 4° тівіо, 
сопвісіегі 8па ВеаШийіпе ее 1і раг Ьепе <1і багіа. 8ѳ іі Йгаіе 
Іивве (И тавдіог рогОДа сгедегеі сЬе Іозае тоііо Ъепе а йагіа. 
(^папйо апсо 1а 4ітапді рег аЪпвагІа, вагеЪЪе таіе. Рассіа 1а 
8апііІ& <1і N08(14) 8і$поге диеііо сЬе Біо іпврігегё1).

8. 25 сентября 1579 г. Вильна. Депеша Калигари. Одновре
менно съ пріѣздомъ Эрколе Маджи въ Вильні выискался другой 
Францисканскій монахъ, готовый ѣхать въ Крымъ, и нунцій 
испрашиваетъ себѣ дозволеніе назначить его туда, помимо орден- 
скаго провинціала, причемъ за одно хлопочетъ вообще о распро- 
страненіи своихъ полномочій на землѣ Таврическаго полуострова:

віё Ьо (гоѵа(о пп й*аіе 4і диев(і Вегпагбіпі 4е1Г огйіпе Мі- 
поге <1і 8. Ргапсевсо, сЬе т і  зі ё оЙГегіо ді ашіаге іп Тагіагіа 
рег ваіпіе <1і ^пе11е апіте, е( ваіівГаМіопе беШ зпоі рессай. 8ег4 
Ьепе дагті вресіаіе ап((огі(& <1і роіегіо тапбаге е(іаш!іо сопіга 
1а уоіопіё <1е1 вио ргоѵіпсіаіе, іі ^па1е врего регб поп гесіатагі...

[Р. 8.] 8е соте 1е т іе  &си1(& ві ез(еп<1опо ворга 1а Тгапвіі- 
ѵапіа е( (и((і И (Іотіпу беі ге <И Роіопіа, ві евіѳпбеввего апсо 
аііі Тагіагі сЬгівІіапі беііа Таигіса СЬегвопеево, И ро(гіа аіиіаге 
ше^ііо *).

9. 25 сентября 1579 г. Между тѣмъ татарскіе послы при
были въ Швецію и тамъ снова встрѣтились съ Поссевиномъ. 
Двое изъ нихъ, А. Дизеневичъ (Апіопіпв Бгтепіешсг) и 3. Ан-

1) Кшшаіага йі Роіопіа 16, л. 816.
2) ЯшшаШга ді Роіопіа 16, л. 326.



тоновичъ (2аеЬагіав Апіопоѵіг) выдали папскому легату по Фор
мальному обязательству выслать ему изъ Крыма 20 мальчиковъ 
(уі&іпіі абоіевсепіев Тагіагов поЬіІев) для подготовки игь къ ду
ховному зв&нію и послѣдующей миссіонерскоб дѣятельности среди 
своихъ соотечественниковъ. Кромѣ того они обращались съ хо- 
датайствомъ къ паоѣ о присьикѣ священннковъ, гарантируя та- 
ковымъ безбѣдное существованіе. Оба эти обязательства дати
рованы Огокгольмомъ, 25 сентября 1579 г .1).

10. 28 сентября 1579 г. Депеша Поссевина, отправленная 
къ кардиналу Комо нисколько дней спустя, 28 сентября, и тоже 
изъ Стокгольма, даеть нѣкоторыя разъясненія къ вышеупомя- 
нутымъ обязательствамъ татарскихъ пословъ: «Двое главныхъ 
пословъ и шесть человѣгь свиты (вегуііогі), хотя и были уже 
крещены ранѣе, но имѣли весьма слабое понятіе о христіанской 
вѣрѣ. Я ихъ наставить, причастилъ и теперь они возвращаются 
на родину, полные ревностнаго желанія пропагандировать тамъ 
католичество, а для большей вѣрности я выхлопотать у нихъ 
прилагаемый при семь патѳнтъ. Оь ними я посылаю одного че- 
ловѣка до Вильны, съ письмомъ къ нундію, чтобы добыть и при
везти обѣщанныхъ 20 татарскихъ мальчиковъ. Посолъ Антоній 
сообщаетъ, что въ Ка«ѣ имѣются три церкви, но недостающ» 
въ священникахъ. Слѣдовало бы послать туда, но нужны люди 
толковые, а это не легко. Въ Ка«ѣ много грековъ и армянъ, 
латинскаго же обряда всего лишь 9 семей; но многіе верну
лись бы въ католичество, будь туда посланъ армянянъ или грекъ, 
разумѣется, католикъ, владѣющій турецкимъ языкомъ. Проѣздъ 
черезъ Польшу таковому будетъ обезпеченъ; по заявленію папы 
король дастъ въ провожатые одного изъ своихъ комораиковъ. 
Полагаю, что въ этомъ не откажетъ папѣ и самъ ханъ, особенно 
если бреве будетъ сопровождаться соотвѣтственнымъ подаркомъ.

1) З ш ю і е  Дязеневича сохранилось въ двухъ современныхъ экзежпха- 
рахъ (Кшшаіага <1і Ѳеппадіа 92, и .  197, 208) ж напеч. (съ я. 197) въ Авпаіеа 
Ессіеяіаяіісі, Ш, 78; заявленіе Антоновича (по нѳи8вѣстножу намъ списку) 
напеч. ТЬеіпег, Ьа ЗаМе еі 1е 8ашІ-8і6#е, 1Л, 277.



Вообще хднъ не только терпитъ христіанъ среди своихъ поддан- 
ныхъ, но и возлагаетъ на нихъ важный порученія, какъ это 
видно изъ состава настошцаго посольства»1).

11. 30 октября 1579 г. Варшава. Депеша Калигари: «Эр- 
коле Маджи возвращается въ Крымъ. Я его снабдилъ обіаче- 
ніемъ, богослужебными книгами и отдалъ въ руки отцамъ іезуи- 
тамъ, чтобы тѣ его вышколили и наставили хорошенько (Г Ьо 
ГаИо саІЬесЬігаге). При всей недалекости изъ него вышло нѣчто 
пригодное (іи ГаЦо ё гіивсііа Ьиопа регеопа, диапішщие віа ібіоіа). 
Съ ними ѣдеть и другой Францисканецъ— бернардинецъ *); обо- 
имъ я выдалъ паспорта на проѣздъ»8).

12. 16 ноября 1579 г. Торвезундъ (Тогѵевипб), въ Швещи. 
Депеша Поссевина: «Татарскіе послы, которымъ я вручилъ 
большой пакегь для отправки его вамъ— прибыли въДанпдгъ»:

<2иезіа поііе Ьо іпіезо сЬе 15 ^іогпі о сігса і Тагіагі сЬе 
ба япевіа согіе рагіігопо соп яаеі сЬе шапбапо а ветіп&гц еі 
аііі диаіі Тагіагі біебі ип $гапбе ріісо рег V. 8. ИГ* рег тап- 
багві ба ип соп6беп(е сіМабіпо ИапИвсапо, потшаіо Оіог^іо 
Оіегса, аггіѵагопо ваіѵі & бебапо, сіоё а Бапігіс4).

13. 21 ноября 1579 г. Торвезундъ. Письмо Поссевина нуе- 
дію Калигари (подлинникъ, съ помѣтами Калигари, быль пе- 
ресланъ, но желанію автора, кардиналу Комо). Поссевинъ извѣ- 
щалъ нунція о томъ, что съ татарскими послами онъ отправилъ 
священника и что тѣ обѣщались прислать въ обученіе 20 та- 
тарскихъ юношей; при чемъ просилъ содѣбствовать въ осуще
ствлен» этого обѣщанія:

Іо Ьо соп 1а §гаііа бі Біо шаибаіо Гиогі бі ^иезіо ге#по 
борро іі т іо  аггіѵо іп біѵегее ѵоііе, ѵепіі діоѵіпі, аііі бие веті-

1) П о д л и н н и к ъ , за собственноручною п о д п и с ь ю  Поссевина. ІЗшшаіога (И 
Оеппапіа 92, л. 213; иапеч. Аппаіев Ессіевіааіісі, III, 662.

2) По всей вѣроятности, тотъ, про котораго писалъ Калигари 26 сен
тября. Си. выше № 8.

3) Кшшаіпга йі Роіопіа 16, л. 360; напеч. Аппаіез Ессіезіаайсі, Ш, 661.
4) ИшшаШга <Іі Оегшапіа 92, л. 259; собственноручное.



пату, еі Ьо тапйаіо йпе ^гапйі рІісЬі*) а V. 8. К“4, реі Тагіагі 
ашЪавсіабогі, аііі диаіі сопГогте аііа зпа гассотапбаіаоие, Ьо 
ргоспгаіо о&пі аіиіо ровзіЬіІе, ѳі Ьо Іого сіаіо іп сотра^піа пп 
васегсіоіе, регсЬе Іапіо рій зі сопйгтаввего пеііа еі атог 
йі Віо, іі диаіе, соІГ еввег* Ъепе саіесЬігаіі, еі со’1 гісеѵеге пеі 
повіго аІЪег&о сіие ѵоііе і вапіі васгатепіі, Ьаѵеѵапо сопсериіо. 
8і оЫі^агопо апсо (соте всгівві а V. 8. К“*) ді тапбаг’ 20 по- 
Ъііі Тагіагі реі вешіпагу *), ві репво сЬе евва (соте впоіе соііа 
виа ішіеіевва сагііё) Ьаѵгё рготовво И пе&осіо, ассіосЬе соіевіо 
ге вегепіввіто еі іі зі$. дгап сапсеіііеге, аШ диаіі апсо іо пѳ 
всгівві, соііа Іого апНогіі& оМепдапо Геввесиііопе деі сові Ъепе- 
бейо ргіпсіріо. Вассотапдо Гіпсіпва а V. 8. Кю\  Еі регсЬе Ьо 
росЬіввіто іетро, 1а впрріісо Ш тапбаг’, о ^ие8іа івіезва сЬ’ іо 
всгіѵо а V. 8. К“ , о 1а соріа б’евва, а топві#. Шт0 <1і Сото, 
рег 1а рій Ъгеѵе вігасіа сЬе зіа розвіЬіІе8).

14. 25 ноября 1579 г. Варшава. Депеша Калгари: «Изъ 
бесѣдъ [съ от. Эрколе] я убѣдился въ полой невѣжественности 
татаръ; они стоять на низкой ступени культуры; книгъ посылать 
имъ не стоить, а нужно живое слово. Оба ионаха уже отправи
лись въ Крымъ, но не знаю, выѣхали л  изъ Вильны. Вполнѣ 
раздѣляю мнѣніе кардиналовъ Сирлето и Сан-Северино о ненадоб
ности посылать татарамъ книги, равно и москвитянамъ, которые 
не понииають по-гречески и вообще плохо прилежать наукамъ»:

РоісЬё Ьо ігаИаіо рій виі ваМо соі &а ііаііапо, сЬе віа 
1га Тагіагі, ѵебо сЬе 1о вопо рориіі і^погапііввіші а ГаШ, еі 
ветріісівзіті еі ё вирегйио тапбагіі ІіЪгі, Ъіво&па сЬе віа 1а 
ѵосе ѵіѵа сЬе орегі, вегё рагіііо іі воДеМо Ггаіе іЫіапо соп 
ип аііго роіассо бі Ѵііпа рег 1а ѵоііа бі СарЬй. Іо регб поп Ьо 
апсога аѵіво беііа Іого рагіііа. II $іисІШо йе §1* Шві 8іг1еІо, еі 
8апіа Зеѵегіпа ё Ъиопіввіто сЬе ё сегіо вирегйио тапбаге ІіЬгі

1) Помѣта Калигари: «Ьі рІісЪі поп вопо сарііай».
2) Помѣта Калигари: «ІНгаІѳ ігапсевсапо сЬ’ апсіб іп Тагіагіа Ьа ргево 

ЧпевЮ сагісо ворга <1і ве».
3) Яшігіаіига сіі бегшапіа 92, стр. 272.



а соіого, созі ё де МозсоѵШ, сЬе поп іпіепйопо іі ^гесо, еі поп 
8опо бесІШ аііо віогііо1).

15. 28 ноября 1579 г. Римъ. На іюньскія донесевія К а л 
гари (см. выше М  3 и 4) кардиналь Комо отвѣчалъ своевре
менно, но письмо его до насъ не дошло; теперь, 28 ноября 
1579 г., онъ пишетъ нунцію: «Вопросъ о посылкѣ въ Ка*у 
священниковъ требуеть предварительнаго выясненія разныхъ 
частныхъ вопросовъ и подробностей. Надо анать, на какомъ 
язывѣ придется [католическимъ миссіонерамъ] объясняться 
съ мѣстнымъ населеніемъ? умѣстно л  послать туда епископа? 
безопасно ли будеть тамъ нгь пребываніе? каково— матеріаль- 
ное положеніе? имѣются ли у васъ въ виду подходяпця лица и 
какимъ путеиъ можно будеть, въ случ&ѣ надобности, оказать 
имъ помощь и содѣйствіе? Прекрасно, что вы снабдили татар- 
скихъ пословъ церковными облаченіями, утварью и книгами; по
купайте и впредь, что окажется нужнымъ, а объ издержкахъ 
давайте знать. Съ от. прокураторомъ іезуитовъ шлю вамъ ящикъ 
съ книгами по приложенному списку. Латинскія и итальянская 
книги, трактующія о богослуженіи, морали и вообще о вопросахъ 
духовной жизни, руководства къ проповѣдямъ предназначаются 
для священниковъ, избавленныхъ отъ турецкаго плѣна; часть 
итальянскихъ книгъ можетъ, кромѣ того, служить и тѣмъ изъ 
мірянъ, которые еще не забыл родного языка. Бели же тако- 
выхъ не окажется, то эти самые священники могли бы пере
вести такія книги на языкъ татарскій или иной, какой окажется 
болѣе надобнымъ. Для обученія дѣтей латинскому языку шлются 
буквари и грамматики; со временемъ можно выслать еще и дру- 
гихъ книгъ и л  же опредѣлить дѣтей въ какую-нибудь коллегію. 
Пошлите имъ также три тома «А&епсіа роіопіса засгатепіагшп». 
Въ отправляемомъ ящикѣ есть сборники греческихъ иолнтвъ 
Іоанна Златоуста и Василія Великаго, также изложеніе догма- 
товъ греческой церкви— все это для раздачи грекамъ; правила

1) Яшшаіига <1і Роіопіа 16, я. 894.



В&сілія Великаго— для монаховъ греческихъ. Татарамъ необхо- 
днио вселить убѣжденіе, что, переходя въ христіанство, они 
должны принимать крещеніе по обряду латинскому, а не грече
скому и не русскому. Черезъ нѣкоторое время вамъ будетъ по
слано исправленное издавіе кдтихюиса (ргоГеввіопе бе 1а Гебе) 
на арабскоиъ языкѣ, а также изложеніе ученія христіанской 
церкви (боМгіпе сЬгІ8ііапе) на арабекомъ же и другихъ язы- 
кахъ; раздайте ихъ ияовѣрнымъ, но съ подобающей осторож
ностью и избѣгая огласки»:

А1 пішііо Са1і$агі 28 бі КоѵешЪге [15]79.
Моііо Кеѵега° Моп8І#поге соте Ггаіеііо. Кізрозі а 1е 

Іеііеге бі У. 8. всгіііе беі теве бі Сгіи&во ворга 1а песеввШі еі 
аіаіо бе 1е сЬіеве, еі сЪгІ8йапі сЬе вопо іп Саба, еі пеі ѵіііа^і 
аііопю бі Тагіагіа, бісепбоіе дпеііо сЬе аІГ Ьога оссоггета, еі 
рготеИепбо бі всгіѵегпе пп’ аііга ѵоііа рій а Іоп^о. Нога езвеп- 
бові Гайа бШ^епіе сопвібегайопе ворга іі Ьіво^по бі циеііа па
роле, а 1а циаіе Ковіго Зі^поге рег 1а беЪііа сЬагіій еі рааіогаі 
сига впа ѵоггеЬЬе аб о$пі тобо ргоѵебеге бе И аіпіі песѳввагу 
рег теііегіі пе 1а Ьиопа вігаба е* ѵепепбо аі Гаііо бе’ васегбоіі, 
регсЬе ё біГбсіІ сова бі ргоѵебегпе весопбо іі Ьіво&по, вепга 
яарег ргіта аісипе рагГісиІагіІЬ песеввагіе, регб ві бевібега сЬе 
У. 8. сегсЬі 6’Ьаѵегпе рій ріепа тГогтайопе, еі ргіпсіраітепіе 
сЬе 1ш$па рагіапо, еі циаіе рій зі сопГассіа соп 1а Іого бе 1е 
аііге, зе Іизве а ргорозііо бі тапбагѵі циаІсЬе ѵевсоѵо геіі&іово 
сЬе гевібевве, ее ѵі роігеЬЬе віаг вісиго, еі соте ві роіевае вов- 
іепіаге, еіее а V. 8. ві ргевепивве совіі регвопа а ргоровііо, 
еі йпаітепіе диаі тіа в’ЬаЪЫа ба іепеге рег рог^егіі аіиіо, еі 
пе біа цпа аѵѵіво. А 8аа ЗапГііё ріасцие сЬе У. 3. 1і ргоѵебевве 
бі рагатепіо васегбоіаіе, еі бі ІіЪгі, бісе сЬе ее Ьаѵегаппо 
Ъіводпо б’аКго рагатепіо бі рій еі бі саіісе, раіепа, сгосі, сап- 
беііегі, ѳі аііагі рогіаШі сопзесгаіі, согрогаіі еі раііе, дііепе 
ргрѵеба атгівапбо циа іі совіо, сЬе ве И Гагё гітЬогзаге. Соп 1а 
•соттобіій беі рабгѳ Ргосигаіоге Оіевиііа бі Роіопіа сЬе Ьога 
гііогпа ё рагво Ъепе бі тапбаг ипа дпапіііё бі ІіЬгі весопбо іі



гісогдо (Іі V. 8. рег 1і тедевіті Тагіагі, еі регсіо зі ё сопве^паіа 
аі шедевіто радге ппа савва Ьеп веггаіа ітре^оіаіа, аттадііаіа 
еі сореііа ді іеіа іпсегаіа, депіго 1а дпаіе вопо И ІіЬгі сопіеппіі 
пеі Го і̂іо даі іпсіазо. 1 ІіЬгі сЬе ѵі вопо іп Ііп^аа Іаііпа, еі 
ііаііапа, роігаппо вегѵіге рег яаеі роѵегі васегдоіі Ьаііпі Наса
д и  іп Сопвіапііпороіі рег іого іпвігпШопе сігса 1а сеІеЪгайопе 
де’ (Ііу іп і  оГйсі], еі аттіпівігаііопе де’ Засгатепіі, еі рег іп- 
ве&паге еі ргедісаге, еі рег 1а гІ8о1пііопе де’ саві ді сопвсіѳпга, 
еі апсо рег едШсаііопе еі еввегсіііо пе 1а ѵііа врігііпаіе, еі ві- 
тіітепіе рагіе ді деііі ИЬгі сЬе вопо іп 1іп$иа ѵоі^аге ііаііапа 
роігё вегуіге а’ Іаісі сЪгівІіапі Оепоѵеві, еі аіігі Каіі&пі, сЬе 
гіІеп§опо апсЬога 1а Ііпдиа, еі ве поп 1а гііеп^опо, зегѵігаппо 
аітепо рег 1і тедевіті васегдоіі, і диаіі роігаппо еврогіі, о 
ігапвіегігіі іп Ііп^иа Іагіага, о аііга сЬе віа а ргоровііо рег Ъе* 
пейсіо ді фіеііа депіе. ІпоНге ассіосЬе і деШ васегдоіі роввапо 
аііеѵаге ді япеі йшсіиііі пе 1е ІеМеге еі іпве&пагіі 1а Нарта Іаііпа 
рег Іігагіі іпапгі еі іГагІі геизсіге [віс] ве іовзе розвіЫІе сЫегісі, 
е ргеіі, ві тапдапо ^іі аИаЪеІі Іаііпі еі 1е рташтайсЬе деі 
Ропаіо пе И дпаіі ^аапдо вагаппо іпІтодоШ ве 1і роігй роі рго- 
ѵедег ді совіё д’а1ігі ІіЬгі ІаЫпі, о дагіі Іиорт іп диаІсЬе соЬ 
1ерт> рег іпвіпіігіі ріепашепіе, еі рег (аі йпе вагё Ъепе сЬе У. 8. 
1І ргоѵедрт ді іге ѵоіпті де 1’ «Артпда Роіопіса 8асгатеп(оглт» 
чиаіе ё тоКо а ргоровііо, еі Ъепе йаііа, еі дііеіі тапді іпвіете 
соп диевіі аіігі ІіЬгі. Іп деМа сазза вопо аісапе огаііопі ртесЪе 
ді 8. віоѵаппі СЪгізозІото еі ді 8. Вазіііо, еі 1е доіігіпе сЪгі- 
вііапе ртесЪе 1е чпаіі вагаппо рег дівІгіЪшге а' Огесі, ві соте 
апсо 1е гертіе ді 8. Вавіііо рег 1і саіоігі Огесі сЬе Ліввего іп 
диеііе рагіі, еі вагё Ъепе д’аѵѵегііге дпеі Тагіагі сЬгізііапі, еі 
васегдоіі сЬе сопѵегіепдозі а 1а М е диаІсЬе Тагіаго таЬпте- 
Іапо ві Іассіа іпвігиіг еі Ъаііеггаг весопдо іі гііо Іаііпо, еі поп 
&гесо, еі тіепо рег поп ііагіо савсаге іп еггогі, еі Ъегезіе. ]Яоп 
ві тапдапо ІіЪгеШ ді диеііа рго?ев8Іопе де 1а &де сЪе Гаппо §1і 
Огіепіаіі, ^па1і ѵепдопо а ГипііА де 1а 8й СЪіева Котапа, віат- 
раіа іп Ііпдиа агаЪіса, регсЬе поп ё песеззагіа рег И сЬгівіі&пі



Ьаііпі, а’ дпаіі сопѵіепе рій ргевіо 1а ргоіеввіопе де 1а Геде 
саШоІіса огдіпаіа да 1а іеіісе тетогіа ді Ріо IV сопіга 1’Ье- 
гевіе тодепіе, пе апсо ё а ргоровііо рег 1і сЬгівііапі, сЬе ві 
сопѵегйввего ді поѵо еввепдо ігорро іепегі пе 1а Геде, еі поп 
сарасі де 1е Ьегевіе, сЬе іп евва ві деіевіапо, т а  рій ргевіо рег 
И Огѳсі еі аіігі Огіепіаіі рег Іагіі гісоповсеге &ІІ еггогі, еі 1е 
Ьегевіе апІісЬе. 011га сЬе яиеііа ё таіе віатраіа. Рпг роісЬе 
Ковіго 8і§поге Ьа &Мо гіпоѵаге 1а віатра агаЬіса, еі сЬе 1а 
деііа ргоіеввіопе ві іа ді поѵо віатраге е( согге$&еге, ві ?агё 
орега ді тапдагпе чиаІсЬе яаапіііё, еі вегѵігаппо аітепо рег 
варег еі всЬійаг $1і еггогі де 1е паііопі огіепіаіі еі ві тапдегаппо 
апсо аісппе доИгше сЬгівііапе сЬе ві віатрагаппо іп деііа еі 
а Иге 1іп§ие, іпвіете соп аііге орегіпе віатраіе рег огдіпе 
ді 8па Вапйіё іп 1іп$иа агаЬіса, еі ішгсЬевса рег вегѵіііо де 1а 
вапіа геВДопе ассіосЬе V. 8. соп 1а девігегга, еі весгеіегга 
песеввагіа И Гассі роі дівветшаге (га ^іі іп&деіі.

Ніегі гісеѵеі 1е Іеііеге ді V. 8. де 1і 19 еі 29 ді ЗеМетЪге, 
еі ді 4 д’ОИоЪге 1е япаіі поп сопіепепдо 4паві аНго сЬе Гаѵѵіво 
деі рговрегі впссезві еі ѵіііогіе ді 8па Маевіё доро дпеііа ді 
РІ02С0, поп гісегсапо аііга гівровіа ее поп гаііе^гагтепе е( деві- 
дегаге о§пі іеіісіій а сові Ьпоп ргіпсіре. Ма ^шшіо аі пе^оііо 
рій ітрогіапіе даі дпаіе V. 8. Ьаѵеѵа сопГегііо соі щ . 
дгап сапсеИіего, ві ё іпіева 1а виа оріпіопе еі Ьога ві віа авреі- 
Іапдо д’іпіепдег дпеііа ді 8иа Маевіё доро сЬе пе Ьаѵегё сот- 
тодатепіо га^іопаіо е( дівсивво, соте гісегса 1а таіегіа, еі & 
V. 8. т і  ойего ді соге ргедапдоіе даі 8і§поге Біо о$пі Ъепе.

Б і Кота.

Ілвіа Де Іі ІіЬгі ске ві тап а Мопзідпог пипНо іп  
Роіопіа.

2. ВіЫіа васга іп 8° деі Еоѵіііо іп Ьіопе.
2. 8отта  Зііѵевігіпа ипа ді Ілопе, Гаііга ді Ѵепеііа.
2. 8отта  АгтШа ргіта іп 8° ді Ьіопе, еі Гаііга іп 16° ді

Ѵепеііа.



1. Веппопі ді 8. Уіпсепго іп 8° д’Аптегва; іп (ге (оті.
2. МеіЪодпв соп/еввіопів.
7. Огпігіа де рессаіогі деі вгапаіа.
1. Ргіта е( весопда рагіе деі Метогіаіе сіеі тедевіто; диі 

(оті.
1. Тга((а(о деі огаііопе <1е1 шедевипо.
2. Нотіііагц ппо ді Соіопіа, Гаііго ді Ѵепе(іа.
1. Ровііііае таіогев іп 4*° ді Ьіопе.
2. Мівваіе Котапшп іп 4*.
3. Вгеѵіагшт Котапшп іп 8° ді Уепѳііа.
3. МагіігоІовУ іп 4*°.
1. 8асегдо(а1е Котапшп іп 4й.
6. Аѵѵіві де спгаіі.
6. Боіігіпе деі Ьеп тогіге деі Ьоагіе.
30. ОгаттаіісЬе деі Бопаіо іп 8°.
1. СаіЬесЬівто Котапо іп іо&1іо.
3. Зотте ді соп&ввіопе <1і 8. Апіопіо.
30. Ога(іопі ^гесЬе (іі 8. Оіоуаппі СЬгівов(ото е( Вавіііо. 
150. АИаЪеіі <1ѳ 1а 8й Сгосе.
4. Бігесіогішп РоІапсЬі.
1. Ье&#епдагіо <1е 1ѳ ѵііе ді 8ап(і деі Ѵогадіпе.
3. ОШііоІі де 1а Мадоппа.
3. Оа(есЬівті ѵоі^агі іп 8°.
3. ТпПіо СгівроИо.
1. Іпдісе де ІіЬгі ргоЬіЬШ.
3. БеСесегипі ді 8. Апіопіо.
1. Сопсіііо Тгідепііпо сит іпдісе ІіЬгогит ргоЬіЪіІогот іп 8°.
2. Сопсіііо Тгідепііпо сит іпдісе ІіЪгогит ргоЬіЬііогит 

іп 16е.
3. Еввегсііу де 1а ѵііа сЬгівііапа деі Радге Ьоагіе1).
1. Ѵі(е де 8ап(і Радгі.
100. БоМгіпе сЬгівііапе деі Ьедевта соп іп(егго$аіогу.

1) Въ рукоп.: Ріоагіе.



200. Боіігше сЬгізиапе аешріісі іп Ип^па ѵоі&аге.
200. Ьоигіпе сЬгівііапе іп Ііп^па &геса.
10. Ке&оіе бі 8. Вазіііо.
10. Мобі беі іпзе^паг 1а боМгіпа сЬгівііапа беі Ьебеята1).
16.16 января 1580 г. Варшава. Депеша Калигари: «Книги, 

предназначенный для Крыма, останутся тамъ безъ примѣненія; 
лучше размѣстить ихъ здѣсь, въ Полыпѣ. Татарскому языку 
научиться не трудно. [Для Ка*ы] пока достаточно двухъ свя- 
щенниковъв:

Ѵеп$о аііа Іеііега бе 28 бі ^ѵетЪ гѳ1). Ьа савва бе ІіЪгі 
рег тапбаге іп Тагіагіа, вагіа Маішепіе внрегбна, регсЬе 
^аеі рораіі поп Ьаппо пё ІіЪго, пё всгіШіга піапа, еі поп іпіеп- 
бопо піипа всіепііа, вегѵегаппо регб рій пііітепіе рег 4пѳвІо 
гедпо, боге іо апбагё бізІгіЬпепбо весопбо іі Ъіво^по. Ьа Ііп&иа 
бе Тагіагі ё Ііп^иа зерагаіа ба іиііе 1е аііге, еі поп ё біГйсіІе 
аб ітрагаге, іі ігаіе позіхо бі 8. Егапсевсо Ііаііапо 1а рагіа 
Ъешавипо. Е&іі т і  бізве сЬе рег абезво Ъавіагіапо биі васегбоіі, 
баііе геіайопі бе диаіі ві саѵагіа бероі ве ѵі роіевзе Ьаѵег Іаодо 
ѵевсоѵо. Іо 8Іо авреМапбо бі тало іп тапо аѵѵіво ба Іиі, еі ІиШ) 
1’аіиіо сЬе роігё баг’ іо а дпеііа рагіе, 1о Гагё вепга авреііаге 
аііта соттівзіопе8).

17. 19 марта 1580 г. Варшава. Депеша Калигари: «Ящикъ 
съ книгами застрялъ въ Венеціи»:

Ьа савва бе ІіЪгі, сЬе У. 8. ИГ* т і  тапба ѵа рег Тагіагіа 
ргезепіепбо Гогве, сЬе поп ега песевзагіа Гга дпеііа ^епіе ЬагЬага, 
ві ё іпропОДа іп Уепеііа, еі поп Ігоѵа ѵіа бі равваге $іё іапГі 
теві Га4).

18. 13 іюля 1580 г. Варшава. Депеша Калигари: «Яшлкъ съ 
книгами прибылъ; онѣ будутъ съ большею пользою разнѣщены 
здѣсь»:

1) ХшшаШга <1і Роіопіа 15, л. 63—70.
2) Письмо кардинала Коио. Си. выше предыдущей А* 15.
3) Ншшаіига <іі Роіопіа 17, л. 31.
4) !№шя'аіпга 6і Роіопіа 17, л. 90.



Ё йпаітепіе аггіѵаіа 1а савва йе ИЬгі, сЬе V. 8. Ш“  т і  
тапйб рег Тагіагіа, 1і диаіі ее йібігіЪпігаішо дпі рег іі ге&по 
иШтепІе*).

19. 14 августа 1580 г. Варшава. Депеша Калигари: «Вы- 
боръ книгъ оказался ниже посредственнаго; книгопродавецъ, 
видимо, заботился лишь объ одномъ: очистить свои полки отъ 
залежавшагося товара»:

Ьа савва йе ІіЬгі, сЬе ші іесе тапйаге У. 8. IIIм  вопо рег 
1а $гап рагіе ѵоі&агі, сЬе чпа вегѵопо йі ѵепіо, еі 5 гоЬЬа тоііо 
йоггіпаіе, еі сгейо іпсавваіа а йевсгіШопе йе ИЬгаго рег ѵойагві 
1а Ьоііе^а йеі гійпіо *).

20. 27 мая 1581 г. Варшава. Депеша Калигари. Нунцій 
укааываетъ на безцѣльность проектируемого посольства въРимъ 
отъ крымскаго хана, если оно сведется къ простому полученію 
подарковъ и заявлевію «дружбы»:

8опо йпі атЪавсіаіогі йе Тагіагі сЬгівііапі йі ^пеШ йі 
Сайа, сЬе йісопо Ьаѵег йаіо дпаііго йтсінііі аі вешіпагіо 
аровіоіісо йі ВгапвЪег^а, еі сЬе іп Ьгеѵе пе йагаппо аіігеіапіі; 
еі созіого ші аШппапо, сЬе ѵоіопііегі уеггіапо атЪаБСІаІогі а 
Вота рег іі іого ргепсіре, еі рогіагіапо ІеМеге еле, соп апіто 
поп йі рагіаге йі Іагві сЬгівйапі, т а  воіатепіе йі іаге атісіііа, 
еі йі гісеѵеге ргеѳепіі, еі 1е вреве рег ІиМо іі ѵіадвіо, сові пеі- 
Гапйаге, соте пеі Іотаге. (^певіа вегіа 1е$аііопе дпаві гійісоіа, 
еі йі &гап врева, е( поп вегѵігіа ай аііго, сЬе аііа ротра, роігеЬЬе 
еввеге, сЬе ^папйо ві Іасевзе ^пегга аі № 00, рег іігагіі йаііа 
повіга [віс], діоѵавве а дпаІсЬе сова. V. 8. IIIм  ѵейгй 1еі8).}

21.24 іюня 1581 г. Вильна. Депеша Поссевина: «Рекомендую 
подателя сего, ѣдущаго въ Римъ, Захарія ГозельФИ, принадле
жащего къ одной изъ уважаемыхъ Фамялій города КаФЫ. Онъ 
хотѣлъ было оставить мнѣ на воспитаніе одного татарчонка, но

1) 27шіЕІаиіга 4і Роіопіа 17, ж. 879.
2) Яшшаічга сіі Роіопіа 17, л. 489.
8) Яшшаіога <1і Роіопіа 18, д. 157.



я отказался брать его, потому что ребенокъ слишкомъ малъ, да 
и свободныхъ мѣсть въ Брунсбергской семинаріи нѣтъ теперь. 
Пріѣздъ ГозельФИ въРимъ —  удобный случай проявить милость 
татарамъ и малымъ достигнуть круп наго»:

ІНШ0 еі К®* 8Г нйо Райгопе іп СЬгівІо Об8тв. 2асЬагіа ОовеШ 
<1і Сайа, сЬе Ги %1іио1о бі Ѵіпсепхо ѲовеШ, 1а дпаіе ?аті§1іа ві 
бісе еввег’ іп ^пе11е рагіі сіі яиаІсЬе 8ііта т і  Ьа гісегсаіо іапіо 
рег ее, дпапіо рег аісшю тіпівіго сіеі ге сЬ’ іо ѵоіеваі ассот- 
радпагіо соп ^пе8іа тіа, боѵепбо е#1і ѵепіг а Вота. Уоіеѵа 
Іавсіагті пп ріссіоіо рийо Тагіаго, ша еі рег Геій, еі регсЬе 
іі ветшало бі ВпшвЪег#а ё ріепо поп Ьо роіиіо абтеііегіо. 
ЗпррИсо Ьптіітепіе У. 8. Б1т* сЬе соп дпевіа оссааіопе бііаіі 
апсо пеііа Тагіагіа іі ало Іатоге, роісЬе Біо 8і§пог N081x0 со- 
шіпсіапбо баііе сове ріссоіе впоіе атрІШсагІе соп Іаіі теггі. Ш 
апсо і Тагіагі (врего) гепбегаппо пеі сіеіо іевИтопіо беііа сагіій 
(іі V. 8. И1т‘ 1а ^па1е ІсЫіо 8і$пог N081x0 согопі іп еіегпох). Б і 
Ѵііпа іі ХХІШ (И Оіп§по 1581. Бі V. 8. 111“  К™ Ншпііів- 
зіто аегѵо іп СЬгівіо Апіопіо Роввеѵіпо1).

22. 1 сентября 1581 г. Стокгольмъ. Іоаннъ АрдольФЪ 
(«УевІхаеРаІвтіІаіів геѵегепбае ішіідшів іп СЬгівіо Шшвіоаппев 
АгбоІрЬпв ех сотіввіопе вирегіогі»— такова его подпись) въ 
отчетѣ, поданномъ генералу іезуитскаго ордена, о дѣятельности 
іезуитовъ въ предѣлахъ Швеціи («Апппае Заеіісае ІіМегае») и 
датированномъ Стокгольмомъ, 1 сентября 1581 г. («Баіае ВіосЬоІ- 
шіае, Саіепбів 8ерІетѣгів а. 1581»), между прочимъ сообщалъ, 
что сгаршіе члены посольства, прибывшаго кь шведскому ко
ролю отъ крымскаго хана (ботіпі сот бпоЪпз йшшіів), испо- 
вѣдуюгъ христіанскую вѣру и въ воскресенье передъ днемъ 
Успенья, послѣ исповѣди, приняли св. причастіе. Они пред
лагали было дары іезуитамъ, но от. провинціалъ отказался 
отъ нихъ:

АсІГиеге ііегит впрегіоге тепве 1е$аіі Тагіагісі ітрегаіогів

1) Напгіаіаг& Ш Оегтапі& 93, ж. 146; собственноручное.



диі Таигісат СЬегвопевит тсоШ, еі СарЬат, диае оііт АііЪ 
Сгепиепвішп, іп виа Ді&оие іепеі. (^погит вегѵі Іісеі аДЬис таіогі 
ех рагіе таЬотеіісів вирегвіШопіЪив ітЪиіі евзепі, ірві іатеп 
Дотіпі сит ДиоЪив йттіів, сЬгівііапі, васга повіга іп сіѵііаіе 
й-едиепіаЪапі. Ні васегДоіі роіопо Ііп^иа зсіаѵошса соп&вві Діе 
Дотіпіса апіе Вм Уіг^іпів Аввитріае сеІеЪгіШет Запсііввіто 
СЬгівІі Согрогі сотипісагипі, аЦие ірво іГевІо Оеі Маігів сит 
іа т  еогит ргоГесііо іпвіагеі, іп ргіпсіріо ^шДет васгШсц еап- 
Деіав оЯегеЪапі, ео ѵего регасіо, еііат (Ьав е* ресипіав іп еіее- 
товутат васегДоіі роггідеЪаиі, диав іатеп раіег повіег, сит 
вегешввітае ге^іиае Ьепейсіо аіаіиг, пЫиіі ассірегех).

23. 28 ноября 1581 г. Поссевинъ не ограничился рекомен- 

даціей, данною ГозельФИ 24 іюня 1581 г. (см. выше № 21): 

28 ноября того же года онъ снова пишегь кардиналу Комо о 

ГозельФИ и въ тѣхъ же цѣляхъ. И зъ письма этого, между про- 

чимъ, видно, что ГозельФИ ѣхалъ въ Римъ съ грамотой хана къ  

папѣ, долженъ быль побывать въ Генуѣ по своимъ частнымъ 

дѣламъ (наслѣдство) и имѣлъ къ Поссевину, въ свою очередь, 

рекомендации отъ татарскаго посольства, бывшаго въ Ш веціи:

І11шве<; Кшо 8" шіо РаДгопе іп СЬгівЮ Овв™0. 11 Іаіог’ Деііа 
ргевепіе 2асагіа Уіпсепіоѵгііг, сЬ’ё виДДііо аі Тагіаго ітрегаіогѳ 
Де4 Ргесорезі, еі еввепДо е$1і Дівсево Да Ііаііаиі Ді Оепота ё паіо 
іп ип Іиодо тісіпо а Саіа циіпДісі ті^ііа, рог!» ІеМеге а N061x0 
Зідпоге ві аііа Зідпогіа Ді вепоѵа всгіМе Да циевіо ге, ассіосЬе 
іп ип педогіо сЬе Ьа іп Сгепоѵа рег сопіо Ді аісипа ЬегеДііё, о 
ДігіОо сЬе ѵі ргеіепДе ровва еввег* Іаѵогііо. Еі ЬауеиДоті 
Да регзопв тоііо ргіпсіраіі &Ш рге^аге ассіосЬе всгіѵева 
диевіа а У. 8. 111“  ЬаѵеиДоті апсо рогіаіо іеДе Ді Тагіагіа, сіоё 
Ді цие’ Іе^аіі сЬе йігопо іп Вѵеііа, рег 1а диаіе роіевві гісопоесегіо 
Дедо Ді сгеДііо, поп Ьо роіиіо шапсаг* Ді іагіо, гітѳиепДоті 
а циеі сЬе диевіо ге всгіѵе а 8иа ВеаШиДіпе. Рег іапіо Ъишіі- 
тепіе дііеіо гассоттапДо ассіосЬе віа Іаѵогііо еі врѳДііо, аі

1) Кшшаіага <Ц Оегпшіа 38, ж. 108.



^̂ &1е Іаѵоге ее а&&іип&егй диезіо ді Гагіо гассоштапдаге ад 
аісппо геіідіово о ді повіга Сотрартіа о а Иго, регсЪе віа аііа- 
тепіе йшдаіо пеііе сове деііа Геде, іогве ип ^іогпо аіиіегё 1а 
сапва ді Біо пеІГ Огіепіе. Е іБіо Зіртог Иов^го ассгевса орті 
^гаііа іп V. 8. IIIю. Баі сатро деі ге ді Роіопіа а Ріевсоѵіа, іі 
ді 28 ді БоѵетЪге 1581. Ы  У. 8. IIIю еі Кю Нитііівв0 вегѵо 
іп СЬгівіо Апіопіо Ровзеѵіпо1).

24. 2 сентября 1583 г. Краковъ. Депеша Болоньетти; 
«Сюда, въ Краковъ, прибыль изъ Крыма от. Эрколе Маджи; онъ 
сообщилъ много любопытнаго о тамошнихъ католикахъ. Не 
берусь судить, на сколько все это достовѣрно; саиъ от. Эрколе, 
если принять во вяиманіе то, что онъ говорить [даны примѣры], 
человѣкъ скорѣе простоватый, чѣмъ дурной (таіірто), разсказъ 
же его о плѣнѣ совпадаетъ съ показаніями одного здѣшняго 
монаха и, кромѣ того, одного татарина Джіованни Антоніо, ко
торый именно и вывезъ его изъ Константинополя въ КаФу. 
11 лѣгъ тому назадъ, когда Маджи появился въ КяфѢ, тамъ 
было всего 9 католическихъ семей, нынѣ же число ихъ возросло 
до 220: въ католичество переходили татары, греки, армяне, даже 
евреи. Если приростъ оказался значительнымъ даже при такомъ 
миссіонерѣ, каковъ от. Эрколе, то сколь бблыпаго позволительно 
было бы ожидать при иныхъ, лучшихъ условіяхъ! Раньше тамъ 
было 3 церкви: двѣ въ самой КяфѢ, третья за городомъ; теперь 
же одну изъ нихъ, самую богатую, магометане разрушили, не 
получить крупной суммы, которую требовали съ прихожанъ. На 
двѣ уцѣлѣвшихъ церкви нмѣется всего одинъ священникъ—онъ, 
Эрколе—такъ что, въ случаѣ его болѣзни или, какъ въ данномъ 
случаѣ, отсутствія, приходъ остается безъ пастыря. И въ этомъ 
первѣйшая нужда мѣстныхъ католиковъ.

Да и этимъ двумъ церквамъ грозить опасность: одинъ Фран- 
цискаиецъ, отступившій отъ католичества, захватилъ докумѳвтъ 
на эти церкви; съ его смертью бумаги попадутъ въ руки турокъ,

1) Нтшіаіога ді Ѳегішшіа, 93, я. 852; собственноручное.



и послѣдніе уже теперь грозятся отнять церкви. Поправить 
бѣду однако возможно съ помощью полутораста Флориновъ. 
Пятьдесятъ уже собрано; но найти остальные сто— вотъ вторая 
нужда и забота для крайне бѣдной кафской общины. Третья 
нужда— это папское разрѣшеніе на браки между близкими род
ственниками. Одинъ женился на родственницѣ въ третьей и 
четвертой степени родства и пугаетъ, что скорѣе перейдетъ въ 
магометанство, чѣмъ станетъ незаконно жить съ женою. Жела
тельно предотвратить такой исходъ въ виду обширной родни 
этого человѣка, іѣмъ болѣе что выходъ изъ подобнаго положенія, 
припоминаю, былъ найденъ во время моей нунціатуры въ Ве- 
ееціи. Что касается до 100 Флориновъ, то я хотйлъ было со
брать ихъ сейчасъ же и послать ихъ въ КаФу съ тѣмъ же 
от. Эрколе на обратномъ пути его въ Крымъ; но от. Поссевинъ 
совѣтуетъ быть осторожнѣе и вручить от. Эрколе небольшую 
сумму лишь на личное его содѳржаніе, собственно же на выкупъ 
церквей, можегь быть, его святейшество распорядится достать 
деньги черезъ Венецію въ Константинополѣ и отправить ихъ въ 
КаФу съ особымъ довѣренныиъ лицомъ. Такимъ путемъ инте
ресы католической общины въ Крыму будутъ болѣе обезпечены 
и соблюдены.

Проѣздомъ черезъ Львовъ от. Эрколе встрѣтилъ одного 
Францисканца, который выразилъ готовность ѣхать съ нимъ къ 
татарамъ. Обсуждая это предложеніе совмѣстно съ Поссеви- 
номъ, от. провинціаломъ и от. комиссаромъ францисканцевъ, 
мы признали за наилучшее передать его на рѣшеніе генераль- 
ваго капитула, который долженъ собраться на Пятидесятницу. 
Въ КяфѢ необходимы люди умные, образованные; впрочемъ не 
слѣдуетъ отказываться и отъ Эрколе: татары любятъ его за 
знаніе языка, ихъ обычаевъ, не смотря на простоту и недале
кость. Оба отца, комиссаръ и провинціалъ, выразили готовность 
ѣхаіъ сами, если таково будетъ постановленіе капитула. Не
далеко отъ КаФЫ проживаютъ черкесы, которые, говорить, 
возжигаютъ огни у какого-то камня; имъ былъ голосъ свыше



<іп пиЪе), возвѣщавшій, что на незыблемомъ камнѣ созиждена 
церковь Божія. Этимъ таинственнымъ камнемъ, при умѣньи, 
можно было бы воспользоваться, какъ алтаремъ (ріе(га) апостола 
Павла, воздвигнутомъкневѣдомомуБогу». Считаю долгомъ преду
предить васъ, что капитулъ едва ли окажется очень расположен- 
яымъ къ снаряженію миссіи въ Крымъ, если не послѣдуетъ 
вадлежащихъ распоряженій со стороны его святѣйшества»:

. .  .Соп диевіо ашЬавсіаіоге *) ё ѵепиіо Ггаіе Негсоіе Ма§&іо 
чГ Оігапіо дпеі рабге бе Сопѵепіпаіі бі 8. Ргапсевсо, іі диаіе 
теппе апсо іп Ѵііпа іп іетро бі топе. Кто Саіі^агі тіо  ап(е- 
севвоге. Е( регсЬе гіГегівсе бі дпеі сЬгівііапі саіЬоІісі аіеппе 
сове бе$пе бі сопвібегаііопе, поп Ьо ѵоіпіо Іавсіаг бі баг 
сопіо а V. 8. І11тт бі п̂е11е сЬе т і  раіопо рій песеввапе. Е( 
гітеііепботі сігса 1а то1(а о роса Гебе, сЬе ві ровва баге а 
чріезіо рабге аі га^па^Но, сЬе пе Ьаѵгё Ьаѵиіо У. 8. И1Ш* ба 
топв. Кто бі Вегііпого, бігб воіатепіе сЬе баііе впе рагоіе ві 
хповіга рій (о8(о ветріісе, сЬе таіі^по, соте баі біге б’Ьауег 
ГаМо а рп^пі рег 1а 8ебе Аровіоііса, б’Ьауег баіо вобівГаШопе 
а сЬі ботапбауа біврепве ворга таігітопу соп Гаг Іог Іевдеге 
іі равзіо, е( сове вітііі. Е( бе рагіісоіагі сЬ’е$1і гассопіа беііа 
впа ргі§іопіа сЬе &1ібіебе оссавіопе аііо апбаг іп диеііе рагіі, ЬаЬ- 
Ьіато Ігоѵаіо гізсопГго б’ип Гга(ѳ сЬе ё чпі таевіго бе поѵіггі, 
оііге сЬе іі В. рабге Роввеуіпо бісе Ьаѵег Ьаупіо іі тебевіто 
гівсопіго ба пп сегіо Сгіо: Апіопіо Тагіаго, сЬ’ега ѵепиіо 411а 
вітіітепіе соо ип’ аііго атЪавсіаІоге, іі диаіе бівве еввеге віаіо 
<ріе11о сЬе апбапбо рег сегсаге бі рабге врігііпаіе рег 3ІІ саііо- 
Іісі бі СаЙА ІЪаѵеа сопбоііо біСоа(ап(іпоро1і, боѵ’е$1і росо іппап- 
2І ега віаіо ІіЬегаіо баііа ргі^іота бе’ ТигсЬі.

Нога гіГегівсе диезіо рабге, сЬе диапбо е&іі ба ргіта Го 
сопбоио т  СаШі сЬе вопо Ьога ипбісі аппі, поп ві Ігоѵаѵапо іп 
ЧиеІІа сіМё бі СаШЬ рій сЬе поѵе Гаті^ііе бе саіЬоІісі е( сЬе 
Ьога вопо 220; 1а диаі тиШрІісаІіопв поп роіепбові аМгіЪиіге

1) Посолъ крымск&го хане къ польскому королю.
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воіашепіе аііа ргоіе іп сові росо враііо (іі (етро, сопѵіепе сЬе 
віа ве&ш(арег сопѵегвіопе, е( сові аісе евзо; сЬе веЪепе і Тагіагі 
таитеіапі Іавсіапао 1а Іого 8прегв(і(іопе вагеЪЪопо ітра1а(і, 
поп4ітепо Огесі, Агтепі, е( апсо НеЬгеі ѵеп^опо аі ^гетЬо аі 
8й СЬіева. Ргевирровіо аипдие сЬе соп 1а $иі<1а й’ип аодоеііо 
(аіе, і саіЬоІісі <1і дпеііе рагіі віапо тиШрІісаіі (ап(о, 8І риб 
Гаг і̂пШсіо аі диеііо сЪе вагеЬЬе дпапйо Ъаѵевве таэдроге аіи(о.

Бісе аі рій сЬе 1е сЬіезе Йе’ саіЬоІісі егапо (го, аие 
йеп(го аі СаШц е( ГаКга аі Йюгі (п((е (ге аеІГогаіпе йі 8. Ггап- 
севсо, ива аі диеііе аі аеп(го 1а рій ЬеІІа ві рег ^гапаегга соте 
регсЬе ега (и((а Іатогаіа аі тизаісо, аісе сЬе Ги $е(а((а а (егга 
аа’ТпгсЫ рег поп Ьаѵег евзі Ьаѵиіо да сЬгівііапі сехіл ^иап(і(& 
ае аапагі сЬе аотапдауапо; ІаІсЬе гев(апо Ьога зоіатепіе Гаііге 
аие, аііа сига аеііе диаіі поп ё Гга(е, пё васегао(е аісипо (лог 
сЬе Іиі: (аІсЬе іп саво аі таіаііа, о аі аввепга, соте Ьога, диеііе 
роѵеге апіте гевіапо аЪапбопаІе, е( ргіѵе аЙаМо аі сЫ ви&&е- 
гівса Іого іі сіЬо врігйиаіе. Б( диевіо ё іі ргіто Іог Ьіво^по.

КіГегізсе іпоКге іі ае((о радге сЬе 1е воргаае((е аие сЬіеве 
в(аппо іп регісоіо аі регаегві апсо евве, айевосЬе пп райге аі 
диеві’ огаіпе, іі диаі §іё арров(а(6 е( ргеве то^ііе, рог(6 ѵіа 1е 
8сгі((пге ае топавіегц с1і’е&1і Ьаѵеѵа іп спв(оаіа; опде іп тогіе 
аі Іоі сарііагопо іп тапі ае ТигсЬі, і дпаіі регсіб варепёо сЬе 
і сЬгІ8(іапі саіЬоІісі поп роввопо тов(гаг 1е Іог га§іопі 8оргаае((е 
сЬіезе тіпассіапо аі Іеѵагіе, т а  аісе сЬе евві са(Ъо1ісі ра&апсіо 
а’ ТигсЬі 150 йогіпі ае диаіі пе Ьаппо &іё гассоШ 50 соп аі№- 
соКё вепдо роуегіззіті, ві сопйгтегаппо іп ро8вев80 іп (аі тапі- 
ега сЬе вагаппо вісигі роі аетрге рег Гауѵепіге. Е( ^иез(о ё іі 
весопао Ъіво&по сіоё аі сеп(о Яогіпі аеііа уа1п(а ае апса(і 
оп^агі.

II (егго Ъізо&по ё ае1Гап(Ьогі(ё аров(о1іса рег аісипе аіз- 
репве тавзіте ае таігітоіу; е( аісе сЬе оссогге Ьога а рипіо 
ип сазо <3е1 дпаіе аагё дпі тетогіаіе а’ппо сЬе ві ё сов&іопіо соп 
ипа впа рагепіе іп 3° е( 4°, е( сіісе сЬе рег поп уіуеге іп адиКе- 
гіо ѵиоі рій (о8(о* Гагзі Тигсо, е( сЬе Іасешіо&і те((егеЬЪе іп ре-



гісоіо іпііо іі зио рагепЫо сЬе ё ^гапдіззіто. Мі гісогйо сЬ’ез- 
зепйо іо іп Ѵіпеііа N03(3*0 8і§поге $шйіс6 <1е&по <1і гітейіо ип 
зітіі Ъіво&по пеііа сііосеві Ш Тіпе ізоіа йеІГАгсіреІадо; опйе 
віагб азреМапйо іпіогпо а диезіо диапіо огсИпегё 8 иа 8апШ&.

(^папіо а сепіо йогіпі, Ьаѵеѵо іо репзаіо <И Саг ргоѵізіопе 
Чиа пе) ті&ііог тойо сЬе роіеѵо пеі гі(ото (И дпезіо расіге соп 
ГатЬавсіаіоге Тагіаго, рег шовігаге соп диезіа ргопіегга а диеі 
саіЬоІісі 1а спга сЬе зі ііепе <1і Іого, ргосигапйо соп Госсазіопе 
аі диеві’ атЬазсіегіа (ГЬауег диеііа зісигегга йеі Ьиоп радотепіо 
сЬе іогве іп аііго тодо еІіШсіІтепІе зі Ьаѵгіа; т а  іі К40 райге 
Роввеѵіпо Ьа ^іийісаіо сЬе Ьавіі Йаг диаІсЬе зоссогво аі райге 
рег іі ѵіИо зио, еі сіі сЬі зе §1і йагё рег сотра&по, соте йігб 
арргеззо, еі сЬе <1і диеііо сЬе Ъізо&па рег гізсаМо оѵего аввіси- 
гатепіо Йеііе сЬіезе зіа те&Ио йаге аѵізо аііа 8апШ& йі N03(34) 
8і&поге іі ^иа1е роігё соттеМеге сЬе 8І Гассіа ргоѵізіопе йі 
диезіі йапагі іп Совіапііпороіі рег тіа (И Уіпеііа, еі сЬе зі йіа 
1а спга йі диевіо радотепіо а диаІсЬе регвопа ассогіа, 1а диаі 
ѵесіа сЬе поп зі&еШпо, еі сЬе і саіЬоІісі йорро диевіо ра^атепіо 
уегатепіе зіапо зісигі йеііе сЬіезе Іого.

(^иапіо аі рій ргіпсіраі Ьізо&по, сЬе ё сіі сіЪо врігііиаіе 
диевіо райге т і  йісе сЬеразвапйо регЪеороІі, Ьа рагіаіо соп пп 
расіге (И диеві’ огйіпе, сЬе §1і Ьа рготезво й’апйаг а Саг ѵііа 
весо рег еззег§1і іп аіиіо; т а  поп зарепйо іо сЬе во^деШ зіа 
дпевіо, пе гіриіапйо апсо сЬе <1ие орегагц зоіі Ъазііпо а ІиМа 
диеііа теззе, Ьо сЬіатаіо іп сопвиііа іп ргезепга апсо <1е1 райге 
Розвеуіпо яиезіо райге ргоѵіпсіаіе Йі 8. БѴапсезсо, еі іі райге 
сотІ88агіо ѵепиіо иііітатепіе, рег ігаМаг йеі тойо Йі ргоѵейег 
а дпезіі сопѵепіі аЪапйопа(;і, еі розіі регб іп Іио^о йі сові ^гап 
Ъізо^по; еі еззі &іийісапйо іі ѣізо§по §гапйів8Іто, еі йе^по йі 
гітейіо рій еШсасе йі диеііо сЬе риё ѵепіг йа Іого, вопо зШі 
Йі рагеге сЬе диезіа сопзиК» зі гітеііа аі сарііоіо Іого $епега1е, 
іі диаіе ві Сагё а диезіа ргоззіта Репіесозіе, тавзіте йоѵепйо 
еввеге диевіі, сЬе зі тапйегаппо, регзопе іпіеИі^епіі, еі сЬе рего 
поп уо§1іапо зоргаСаге диез^аКго Сгаіісеііо, іі 4па1е зеЪеп ё зет-
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ріісе, еі ібіоіа тегііа рего, сЬе пе віа ГаМо сопіо рег еваег е§1і 
атаіо <і& диеі саіЬоІісі, рег Ьаѵег 1а 1іп§иа, еі 1а ргаШса бі 
^иеі 1ио§Ьі, оііге сЬе о$пі сопіеза сЬе павсезве {га <1і Іого ба- 
геЪЬе &гапбе всапбаіо. Е1 рег іапіо &ІІ віезві бие рабгі сотіз- 
вагіо, еі ргоѵіпсіаіе соп т іа  то ііа*) ебШсаііопе т і  зі вопо о&егіі 
(1і апбаг евві тебевіті, циапбо созі віа 1а ѵоіопіё бе рабгі Іого; 
еі іогве апсо вагё Ъіво^по іп и̂е11е рагіі бе во^еііі Іаіі гізо- 
Іиіі бі раііг рег Біо, еі іаг рег ^Іогіа виа диаІсЬе вапіа ргоѵа. 
№ё тоііо Іопіапо бі 1ё вопо іСігсавві яиаіі ве іпіепбе сЬе ассеп- 
бопо Іиті аб ппа ріеіга, еі Габогапо рег Ьаѵег іпіезо яиазі іп 
пиЪе сЬе зорга ипа Гегта ріеіга ё іопбаіа 1а сЬіеза бі Эіо, іі 
^иа1е роігеЬЬе Гогзе ип ^іото ѵаіегзі бі диевіо аііа Іого сопѵег- 
віопе, тебіапіе ипа вапіа арріісаііопе бі диевіа іпсо&пііа ріеіга, 
зітііе а ^ие11а бі 8. Раѵоіо ідпоіо Нео. Еі регсЬе і рабгі пеі 
сарііоіо ібгве поп ві гепбегеЪЬопо тоііо бізрозіі а циевіа тіз- 
віопе ве поп іозве Іого соттапбаіо ба Козіго 8і$поге, ві ё &іи- 
бісаіо песеввагіо іі багпе сопіо а У. 8. 111”“ *).

25. 8 октября 1588 г. Краковъ. Сентябрское п и с ь м оБолонь- 
етти было основано на показаніяхъ Эрколе Маджи; нѣсколько 
иначе рисуетъ положеніе католической церкви въ КяфѢ позднѣй- 
шее донесеніе нунція (8 октября 1583 г., изъ Кракова), послѣ 
бесѣды его съ татарскими послами:

«Церковь, что въ самомъ городѣ Ка«ѣ, не Франциск&нснаго 
ордена, а Доминиканскаго; ордену Францисканцевъ принадле- 
житъ другая церковь, бі Заіпіавво, и собственно въ ней-то со- 
стоить священникомъ от. Эрколе; въ церкви же городской онъ 
только замѣняетъ умершаго товарища. Поэтому новаго кандидата 
придется брать изъ доминиканцевъ. Да и относительно самого 
от. Эрколе послы просятъ замѣнить его кѣмъ-нибудь другимъ, 
и непремѣнно изъ Францисканцевъ константинопольскихъ, отнюдь 
не польскихъ или какихъ иныхъ, чтобы въ глазахъ подозритель-

1) Въ рукоп.: шоііо.
2) Кшшаіига гіі Роіовіа 20, я.



наго васеленія онъ не сочтенъ быль за шпіона. Самостоятельно 
выписать себѣ священника прихожане, по бѣдности своей, не 
въ состояніи, и дать одного имъ слѣдуетъ: от. Эрколе, дѣйстви- 
тельно, ниже всякой критики (поп за пиііа айаМо), и хотя въ 
К&фѢ его лично и уважаютъ, но, считая за человѣка несвѣду- 
щаго, желали бы, кромѣ его, имѣть еще другого, болѣе тол- 
коваго. Что же до «свыше двухсотъ семей обращенныхъ въ 
католичество», то въ сущности всѣ таковые уже раньше были 
католиками, но только жили разбросанно, не проявлялись, а те
перь, когда началось правильное богослужевіе, стали сходиться 
и, такъ сказать, объявляться, отецъ же Эрколе, видя постоянное 
стеченіе вѣрующихъ, самъ не подозрѣвая этого, впалъ въ ошибку, 
полагая, что это все магометане, имъ обращенные. Вообще въ 
его изложеніи Факты не всегда были близки къ истиеѣ; такъ 
онъ утаилъ полученіе отъ прихожанъ денежнаго пособія на 
проѣздъ, при чемъ оказывается, что, собравъ деньги, онъ зая- 
вилъ, что не поѣдеть, если ему не дадутъ большей суммы. Отцы 
комиссаръ и провинціалъ подвергли его наказанію (1о шеввего 
іп бівігеііо), и тогда онъ покаялся»:

Ргіта сЬе рагіівве бі циа ГатЬавсіаІог Тагіаго, Ьаѵепбо 
&(4о ѵепіг а т е  цаеШ сЬе (га Іого егапо сЬгів(іат саМоІісі, рег 
аштаг$1і аб атрііаг 1а ѵега Гебе іп дпеііе рагіі, ЬеЬЬі <1а Іого 
рій ріепа іпГоппаііопе апсога, сЬе поп ѣаѵеѵо Ьаѵпіо ба фпеі 
Гга(’Негсо1е іпіогпо а дпеііе сЬіезе, беііе диаіі &ій зсгівві е( 
рег поп біЯопбегті тоКо, геГегігё воіатепіе бие сове рій песез- 
вагіе а варегві; Гппа, сЬе 1а сЬіева, 1а ^̂ а̂1е ё беп(го бі СаШк, 
поп ё аКгітепіі беІГогбіпе бі 8. Ргапсезсо, соте репзаѵа і! 
рабге, т а  бі 8. І)отешсо, зе Ьеп 1а сЬіева бі 8а1и(авво, (егга 
боѵе яиевіі ЬаЪііапо, ё беііа геіі^іопе бі 8. Ггапсевсо; е( диезіа 
ё (епи(а баі бе((о &а(’Негсо1е, сЬе всгівзі еввег ѵепп(о циа соп 
4иез(і атЬазсіаІогі, іі дпаі регё ѵа аісппа ѵоІ(а а біг тевва 
пеІГаКга сЬіева бі СаЙй, рег еввег тог(о диеі васегбоіе, сЬе пе 
Ьаѵеа 1а сига. Е( диев(о бісо регсЬе ѵоіепбові ргоѵебеге аііа 
сЬіева бі бепіго, сопѵеггё ѵоКагві аііа геіі^іопе бі 8. Ботепісо.



Ь ’аКга сова ді сопвідегаііопе ё, сЬе евві дісопо, сЬе пеі Гаг рго- 
ѵізіопе рег 1а сЬіева Іого ді Заіиіаэво (Тип аііго радге Егапсів- 
сапо, циаі дезідегапо зоштатепіе, еі 1о гісеѵегаппо да Иозіго 
Зіртоге іп 1по$о ді вотша ^гаііа, поп Ъізорта ѵоііагві аіігоѵе, 
сЬе а циеі радгі, сЬе вопо іп Сопвіапііпороіі; регсіб сЬе циапдо 
ві тапдаввего о ді Роіопіа, о д’а11га рагіе ді сЬгізііапііё, і тао- 
теМапі ГЬаѵгеЪЪопо рег ипа вріа, опд’евво радге поп роігеЬЬе 
ѵіѵег віспго, еі рег циезГо поп ЬаЪЪіато ѵоіиіо тапдаг ді циі 
ип Ггаіе сЬе $іё Ьаѵеѵато ргоѵівГо, ве Ьеп рег аііго роіеѵато 
врегаге, сЬе Гозве рег Гаге тоііо Ъиопа гіизсііа. Ботапдаі, регсЬе 
дипцие поп апдаѵапо евві а Сопзіапііпороіі а ргеѵедеге д’ип 
аііго радге, ві соте Ьаѵеѵапо ГаМо ді чиеііо ГгаРНегсоІе? А1 сЬе 
гівровего ді поп роіегіо Гаге рег 1а Іого роѵегіё, еі рег Гітров- 
зіЬіШё ді тапіепегіо; ві сЬе 1а дгаііа ЬаѵгеЬЬе да сопвізіеге іп 
диезіо ргіпсіраішепіе, ді даг тодо ді ѵіѵеге а циезРаІіго, деі 
циаіе ві ргоѵедеззе; еі ипо ЬазіагеЬЬе рег поп тиШрІісаге іп 
вреза. Ма ѵегатепіе 1а ргоѵізіопе ді ипо аітепо загеЬЬе песез- 
загіа, регсЬе циезіо ГгаРНегсоІе поп за пиііа аГГаШ), еі апсо 
еззі Тагіагі саМоІісі, зе Ъеп ГЬопогапо, еі &1і тозГгапо тоІГа 
аЯеШопе, ГЬаппо рег регвопа сЬе поп зарріа, опде девідегапо 
Ьаѵеге оііге Іиі ип аІГго рій іпіеШртпіе. Уоізі іпіепдеге соте 
^ие8^о ГгаРНегсоІе Ьаѵевзе сопѵегіііо іапіі аііа Геде саМоІіса, 
аирттепіапдо іі питего деііе Гаті&ііе саШоІісЬе да ипдісі а 
рій ді ди$еп(о? Візрозего, сЬе іиііе 1е Гаті^Ие, 1е циаіі зопо 
Ьога сЬгівііапе, еі саГЬоІісЪе, егапо апсо, циаидо іі радге апдё 
1ё, евзепдо 1а рій рагіе ді ^иеі Сігсаззі, сЬе рег зегѵіге аі Ое- 
поѵезі ргортпііогі ді циезіе росЬе Гаті&ііе, с’ Ьога ѵі гезіапо ді 
диеііа паііопе, циапдо дотіпаѵапо іп диеііе рагіі, ві егапо гідоШ 
апсЬ’езв! рег орга де’ радгопі аііа ѵега Геде, т а  сЬе іппапгі 1а 
ѵепиіа ді ^иез1о радге егапо дізрегзі, роі зепдозі сотіпсіаГо а 
сеіеѣгаге іп ^иеі1а сЬіеза, сотіпсіогпо еззі апсога а гідигѵізі, 
ѳі а Ггециепіагіа; зі сЬе сопсіидеапо сЬ’і1 радге роіеа Ьаѵег сге- 
диіо циеі сЬе аГГегтаѵа, ѵедепдо сгезсег іапіо іі сопсогзо деі 
саМоІісі. Соп ІиМосіб 1’ЬаЬЬіато Ггоѵаіо діѵегзо апсо іп аісип



■ аііге сове, сЬе бісеѵа <1е1 ваіагіо баіодіі ба дпезіі Тагіагі саііо- 
Исі, еі беі зио гізсаМо, поп бісепбо е§1і ргіта б’еБзег8І гівсаіаіо 
[віс] бе бепагі Іого; еі іп вотта е&іі ві ё товігаіо аідиапіо аѵі- 
беМо бі бепагі, таввіте сЬе Ьаѵепбо е&іі беііо ргіта ветрге бі 
ѵоіег іогаагё, еі вепбо рег дпевіо апбаіо іпіогпо а сегсаг еіе- 
тоѳіпе, бі іге, о циаМго ^іогпі роі іппапгі 1а рагіііа ргоіевіо бі 
поп ѵоіег апбаге рій аіігітепіі, ве поп Ьауеуа Іапіо, еі Іапіо. 
А1 япаі бівогбіпе і рабгі соттіввагіо, еі ргоуіпсіаіе, соте рій 
ргаШсЬі беііе сове бе і Іого Ігаіі ргоѵібего соп ип гіщебіо, сЬе 
а т е  поп ріасеуа, т а  роі гіивсі Ьепіввіто, регсіосЬе соп Госса- 
віопе бі сегіе вие Ьи^іе, еі іпоЪебіепхе, биЪіІапбо апсо, сЬе поп 
іовве віаіо вебиііо ба аіігі рабгі, сЬе уоіевзего іп дпаІсЬе тобо 
вегуігві беііе 8ие еіетовіпе, 1о тевзего іп бізІгеМо; боуе аррепа 
е§1і іа віаіо бпе Ьоге, сЬе тапбб а біге, сЬе апбагеЪЪе; еі бо- 
тапбо регбопо бі дпапіо Ьаѵеа Гаііо, сопіеввапбо б’еввегвх товво 
а біг созі рег Ьпвсаге аісипа сова бі рій, поп регсЬе поп 
Ьауевве ветрге Ьаѵиіо апіто б’апбаге. (^иезіо Ьо ѵоіиіо біге а 
V. 8 .111ша іогве рій біШюатепіе бі и̂е11о, сЬе раИвсапо 1е вие 
іапіе оссираііопі, ассіб уеба соте віаппо цпеііе роѵеге апіте 
■С08І Іопіапе баІГаІіго ^ге^е, еі циапіо ЬаЬЪіпо Ъізо^по бі вос- 
согві1).

26. 22 октября 1583 г. Тускулумъ. Письмо кардинала Комо, 
изъ Тускулума, близь Рима («бі ѵіііа Тивсиіапа»), нунцію Бо
лоньетти: «Еще въ прошломъ году былъ посланъ въ КаФу от. 
Іовита, доминиканецъ; но ни онъ въ своихъ письмахъ ко мнѣ ни 
словомъ не упомянулъ объ от. Эрколе, ни этогь послѣдній въ 
бесѣдахъ съ вами, повидимому, тоже ничѣмъ не подалъ вида, 
что знакомь съ нимъ, такъ что папа пребываетъ въ недоумѣніи: 
что думать о томъ и другомъ? По возвращеніи въ Римъ будутъ 
пересмотрѣны письма от. Іовиты и съ первой же почтой я увѣ- 
домлю о принятоиъ рѣшеніи, посылать ли въ Крымъ новыхъ 
ииссіонеровъ-Францисканцевъ или нѣтъ»:

1) Кшшаіига <іі Роіопіа 20, л. 552.



. . .  8’ ё іпіево Гаггіѵо созіі бі ітаіе Негсоіе Ма$ро, сЬе 
ѵіеп ба Сай&, еі диеі сЬе бісе бе 1е сове бі п̂е11е Ъапбе. Е і 
регсЬе 8Іп Гаппо раззаіо 8па ВапШй ѵі шапбб пп рабге Іоѵііа. 
де 1’огбіпе бі Запіо Бошепісо, іі 4аа1е пе 1е Іеііеге сЬе т і  Ьа 
всгіііе, поп Га пІБзипа тепііопе беГворгабеКо Ггаіе Негсоіе; по 
е^іі іп дпеі с.Ье Ьа Ігаііаіо соп У. 8. ііеп піпп ргоровііо бі ОД 
Іоѵііа, 1а 8апіі(& 8па пе гевіа соп поп роса тагаѵі#1іа, еі поп 
ва сЬе реп&аг8І бе 1а геаИа бе Гипо, о беГаІІго. Рпг яиапбо ва- 
гето а Нота 8І ѵебгаппо те^ііо 1е Іеііеге (Іеі ргебеіГо ОД 
Іоѵііа, еі соп 1е ргіте бі багё гізоіиііопе а У. 8. сіі сід сЬе бі 
Ьаѵгй а Гаге рег аіоіаг 1е сЬіезе, еі сове бі ^ие11е рагіі. Е і іп 
Іапіо ві багй огбіпе сЬе 8І вребізса 1а бізрепза таігітопіаіе іп 
3е еі 4°, сЬе ОДіе Негсоіе гісегса.

Сігса 1а тІ88Іопе де Ггаіі Сопѵепіпаіі бі 8. Ргапсевсо іп 
Тагіагіа, ѵівіе сЬе Ьаѵгето 1е виббеМе Іеііеге (Зі ОД Іоѵііа, сЬе 
сгебо сЬ’іп езве апсога 8І Гассіа тепііопе бі япебіо, 8І баіі совЛ 
Гогбіпе сЬе V. 8. гісегса 1).

27. 12 ноября 1583 г. Рямъ. Повіднмому, карднналъ Кома 
хорошо не помнилъ содержапія писемъ от. Іовиты: вернувшись- 
изъ Тускулума въ Римъ, онъ пишетъ нунцію 12 ноября 1583 г.: 
«Іовита жалуется па Эрколе, что онъ совершаетъ браки въ стс- 
неняхъ аапрещенеыхъ, утверждая, якобы имѣетъ на то правое 
онъ упомянулъ и о томъ бракѣ (не приводя только именъ), о  
которомъ писали вы я). Прилагаю при семъ бреве касательно 
этого самого брака. Предупредите однако от. Эрколе, чтобъ впе- 
редъ за предѣлы своихъ полномочій онъ не смѣлъ выходить»:

(іпеі ОД Оіоѵііа Рагабе^о бі СаШЬ всгізве рпг поп во сЬе беі 
ОДіо Негсоіе Сопѵепіиаіе ѵеппіо ба У. 8., еі іга Гаііге сове зі 
боіеѵа сЬе Гасевзе врозаіііу іп ^габі ргоЬіЬШ, воііо вресіе б’Ьа- 
ѵег аиіогііё бі біврепвагіі, еі іі беііо ОД Оіоѵііа всгіѵеѵа апсо 
бі ^ие1 таігітопіо, т а  поп тапбаѵа і поті. Рего евзепбові Ьа- 
ѵиіі 1і поші пеі тетогіаіе тапбаіо ба У. 8., зі ё ГаМо іі Вгеѵо

1) Хипгіаіига бі Роіопіа 15, я. 268.
2) См. выше № 22, депешу 2 сентября 1583 г.



еі 8І тапба а11і§аіо, т а  Іеі аѵѵегіігі еззо ігаіе Негсоіе сЬе 
поп рі§1і рій 1а1 ргевипііапе <1і (Іаг Іісевда рег таігітопц рго- 
ЬіЪіІі, варешіо, сЬе поп Ііа Гаиіогііа, регсЬе теііе іп регісоіо 
Гапіта зиа, еі диеііа <1е§1і аіігі іпвіете. . .  Бі Кота ’).

28. 12 августа 1587 г. Въ депешѣ отъ этого числа, изъ 
Варшавы, кардиналу Монтальто нунцій ди Капуа рекомендовать 
ѣдущаго въ Римъ Луку, племянника Захаріи ГозельФи (ѲпівеШ). 
Этого Захарію, жившаго раньше въ Крыму, татарскій ханъ, 
за приверженность къ католичеству, липшлъ всѣхъ богатствъ, 
жены, дѣтеб; самъ Захарія съ братомъ Станиславомъ и выше- 
поименованнымъ племянникомъ бѣжалъ въ Польшу, гдѣ живетъ 
уже нѣсколько лѣтъ. Лука ѣдетъ отъ имени обоихъ дядей просить 
у папы милости и поддержки (оМепеге диаІсЬе §га(іа). Здѣсь, въ 
Полыпѣ, за него многіе хлопочатъ, и я (добавлялъ нунцій) съ 
своей стороны тоже горячо поддерживаю ихъ ходатайство9).

29. 8 августа 1588 г. Депеша нунція ди Капуа кардиналу 
Монтальто, изъ Кракова: «От. Эрколе ѣдетъ въ Римъ хлопотать 
за Станислава и Захарію ГозельФи (ѲигеКп), такъ много постра- 
давшихъ за вѣру и потерявшихъ свое имущество. От. Эрколе 
изложить ваиъ всѣ обстоятельства дѣла, а я съ своей стороны 
прошу оказать имъ свое высокое содѣйствіе»:

11 ргевепіе райге Негсоіе деИ’опНпе сіі 8. Ргапсевсо ѵіепе 
аі ріейі бі N081x0 8і»поге а гассотапбаге аііа Ъепі^піій беііа 
ЗапШ  8па Віапівіао, еі 2ассЬегіа ОивеИд, ^епІіИшотіпі Таг- 
Іагі, саііоіісі, сЬе рег 1а позіга уега ййе Ьаппо раШо тоііе рег- 
зесиііопі, еі Г ё віаіо іоііо іиііо ГЬаѵег Іого. Іо варешіо 1а тоііа 
ріеіё сіі У. 8 .111т*ргеп(1о апііге (Зі гассотапсіаге 1і висІеШ §епіі1- 
Ьиотіпі аііа ргоІеШопе, е( іпйпііа Ъепі§пиё бі Іеі; еі гітеМеп- 
боті аііа геіаііопе беі вийеМо рабге, сЬе сіагй сопіо а У. 8. ІІГ* 
(1і о$пі рагіісоіаге, соп Ьитііівзіта гіѵегепга 1е Ъасіо 1е тап і3).

1) Яшшаіпга (11 Роіопіа 15, л. 270.
2) Яиішаіигасіі Роіопіа 26, л. 217; иапеч. ТЬеіпег, У ее Мопит. Роіопіао 

ві ЪіЙташае, Ш, 61, съ ошвбочнымъ указаніемъ на 1588 годъ ннѣсто 1587-го.
3) Кипиаіига йі Роіопіа 26, л. 215.



П рилоясѳніѳ V.
(Къ стр. 68, 188, 191, 206)

Дѣловыя бумаги кардинала Комо, по званію государствен- 
наго секретаря, разбросаны по соотвѣтствующимъ нунціатурамъ 
и разнымъ сборникамъг); въ частности же, матеріалъ, имѣю- 
щій отношеніе къ вопросамъ русской исторіи, именно то, что 
писано было самимъ кардиналомъ или отъ его имени, помимо 
указаннаго выше при описи тт. 15, 171, 172 Польской и т. 13 
Германской нунціатуры, сохранился еще въ слѣдующихъ сбор- 
никахъ:

I. Ватин. Библ. Ѵаііс. Ы .  6405.

Сборникъ подлинныхъ писемъ разныхъ лицъ къ кардиналу 
Мороне въ 1570— 1580 годахъ, преимущественно въ 1576 
году; въ томъ числѣ письма отъ кардинала Комо съ 15 мая по 
1 сентября, 13 октября, 12 ноября 1576 г. (лл. 232— 307, 
333, 347, 349). Въ 1576 г. Мороне организовалъ въ Регенс- 
бургѣ посольство (Кленке) ко двору московскаго царя, чтб и яви
лось одною изъ темь въ перепискѣ двухъ кардиналовъ. Сравн. 
письма 28 іюля, 11 и 25 августа, 1 сентября, напеч. въІ^ипгіа- 
ІигЬегісЬіе аиз БеиІясЫаінІ, ПІ АЫЬ., ІІ-егВапб (Вѳгііп. 1894), 
ЪеагЪеііеІ; топ X Напзеп, и повторены (въ русской ихъ части). 
Шмурло, Отзывъ о трудѣ Ѳ. Ф. Вержбовскаго: «Матѳріалы 
къ исторіи Московскаго государства» («Отчетъ о 48-мъ присужд. 
паградъ гр. Уварова». Спб. 1908). Письмо 25-го августа, за 
собственноручной подписью, съ сохранившейся восковой печатью, 
на лл. 268, 269, 297 (при сверсткѣ листовъ сборника страницы 
перепутаны), напеч. Ріегііпд, Коше еі Мозсои, стр. 150 
(Аррепбісе № X), по списку РоШісогшп, т. 116, въ которомъ

1) Напримѣръ: Кшшаіига 6і Сегтапіа, т т . 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14; N0112. <1і 
Ѵепегіа, тт. 28, 268, 264, 2С6, 267; Кипя. бі Кароіі, тт. 820, 321; Капа. <11 
Зрадпа, т. 15; Иапг. <1і Заѵоіа, т. 10; Капг. йі Ргапсія, тт.' 16, 284; Агтаг. 42, 
Тот. 45; Агтаг. 44, Тот. 26, 28; Агтаг. 52, Тот. 81, 31В, 81 С; РоІШсогот, 
т т . 116, 129; ВогзЬеве. Вег. 11, Тот. 462. О иѣкоторыхъ иаъ этихъ сборниховъ 
подробнѣе си. далѣе пъ тскстѣ.



не доставало конца (подписи): «©і V. 8. 11Г“ еі Кеѵ™* китгііззгто 
зегѵііоге И сагЛіпаІе Лі Сото» (послѣднія слова, напечатанныя 
курсивомъ, писаны собственноручно).

Ср. еще письма: 7 іюля 1576 г. по поводу положенія, въ 
какое поставило нунція Лаурео, защищавшаго австрійскую кан
дидатуру, избраніе въ польскіе короли СтеФана Баторія (л. 250); 
14 іюля: новый шахъ персидскій противникъ турокъ—лишній 
шансъ на удачу миссіи Мороне (л. 259; другой экземпляръ, безъ 
подписи, на л. 266); 2 1  іюля: на ту же тему (л. 262). Си. ихъ 
также у Напзеп и у Шмурло, ор. сіі.

II. Ватин. Библ. В&гЬѳгіпі Ы .  5741— 5744.

Тщательно составленный въ 1623 году регестъ писемъ и 
инструкцій кард. Комо къ нунціямъ и другимъ лицамъ, а также 
писемъ (тоже оФФиціальнаго характера) къ самому кардиналу 
Комо и на имя папы Григорія XIII, въ 1578— 1582 гг.; четы
рехтомный сборникъ, прежде состоявшій, повидимому, изъ шести 
томовъ, насколько можно судить по нижеслѣдующей записи—по- 
священію на внутренней обложкѣ иерваго тома: аРегіПизігі еі 
абтодит Веѵегепдо Ботіпо Ніегопуто Аіевзапбго ѵіго сіосіів- 
в[іто] аЦпе 1ттапІ8в[іто] Ботшо Раіегпо зио со1еп<1із8[іто]. 
Нине еі саеіегоз диііцііе ^егтапоз Ьиіс НЬгов, иі поп тадпі 
іогзап тотепіі [?] беѵоіі сегіе апіті тш тз  оЫиІіІ Ьшпіііз еіпз 
зегѵиз еі сііепз Регзіпз Ріогізапсііиз РгезЪуіег Котаиив. (^иіпіо 
Лопаз ОсІоЪгіз МБСХХІІІ». Дата даетъ основаніе признать 
почти съ положительной точностью, что сборникъ составленъ 
не съ оригиналовъ, а съ черновыхъ или съ другого рѳгеста. Въ 
этомъ убѣждаетъ, кромѣ того, и неполнота нѣкоторыхъ писемъ. 
Такъ письма къ Поссевину 17 Февраля и 23 іюня 1582 г. 
■(Ля 5743, лл. 152 об., 222) содержать лишь половину того, что 
было въ действительности послано (см. подлинные черновики въ 
Кипг. бі Сгегтапіа 13). Это доказываетъ, что настоящая кол- 
лекція составлялась (если не полностью, то отчасти) по пись- 
мамъ, которые позже дополнялись новынъ содержаніемъ, если



только не предположить, что от. Персій умышленно сокращалъ 
свою копію. Пѳслѣднее однако менѣе вѣроятно, какъ вообще по 
тщательности, съ какой составленъ и обставленъ поясненіями 
этотъ регестъ, такъ и потому, что аналогичные «акты неполноты 
писемъ наблюдаются и въ другомъ сборнжкѣ: ОМоЬоп. 2417 
(см. ниже).

Дѣловыя письма кардинала Комо, разумѣется, далеко не всѣ 
составлялись непосредственно имъ самимъ. Предисловіе перваго 
тома перечисляетъ его секретарей:

«I весгеіагу беі сагбіпаі бі Сото рег И пе^оіу бе 1а 8ебе 
Аровіоііса пеі ропіійсаіо бі Огедогіо ХПІ егапо:

Сгіоѵап [аіс] ВаМівІа СапоЬіо Воіо^певе.
АШІіо Ашаііео бі Обегго іп Ргіиіі.
Аигеііо Затопало Воіо&певе.
СЬгівЫого Тиггеііш ЬоссЬеве весгеіагіо бе 1е сій*е еі апсо 

бе ^іі айагі рагіісоіагі беі сагб. бі Сото».
Условными знаками помѣчены письма, принадлежавши перу 

(беНаМе) того или другого секретаря: С.—Канобіо, А.—Амаль- 
тео, 8.—Савиньяно, Т.—Турретини; письма же, составленный 
лично самимъ кардиналомъ (беііаіига беі сягбіпаіе)—помѣчены 
буквою Р. (иниціаломъ его имени: Птолемей) или вставлены въ 
ковычки. Изо всѣхъ четырехъ секретарей наиболыпій интересъ 
представляетъ сотрудничество Канобіо: въ то время какъ осталь
ные вели корреспонденцію испанскую, португальскую, Фран
цузскую, тосканскую, неаполитанскую и пр., «іі СапоЪіо зсгіѵе: 
а 1а согіе Севагеа, іп Роіопіа, іп Соіопіа, іп Зиеііа, іп бегшапіа 
еі 8ѵІ2гегі, іп Уепеііа, аі ѵівіШоге іп Созіапііпороіі» (преди- 
словіе второго тома, К* 5742).

Въ предисловіи къ первому тому, кромѣ секретарей лично 
кардинала Комо, указаны еще два, обязанностью которыхъ было 
составленіе папскихъ бреве. Они показаны здѣсь вслѣдъ за лич
ными секретарями кардинала, конечно, потому что значительное 
количество бреве писалось по иниціативѣ и по мысли того же 
кардинала Комо. Это были:



«Апіопіо Воссарасіиіе Вотапо аесгеіагіо де Вгеѵі Іатіііагі.
Севаге Оіогіегіо Ггапсезе весгеіагіо де Вгеѵі аровіоіісі» *).
А) Л* 5741. Двѣ помѣты: «ЬіЬгоІ»; «ЬеМеге всгіііе а діѵегаі 

пипіу, ргеіаіі е ргіпсірі аі Іешро ді Оге&огіо XIII, тепіге ега 
аесгеіагіо іі сагдіпаіе ді Сото даІГ 8 ді ОМоЪге 1578, віпо а 
29 Оіи&по 1579». Содержаніе: письма въ иредѣлахъ времени, 
указаниомъ второю поиѣтою; есть письма къ Калигари, къ Пос
севину, но и въ тѣхъ, и въ другихъ рѣчь вдеть о дѣлахъ поль- 
скихъ, шведскихъ (Калигари и Поссевину, 2 мая 1579 г., о 
Лорихѣ), нѣмецкихъ, а не русскихъ.

Б) № 5742. Помѣта: «ІЛЪго П ді Іеііеге всгіие а діѵегві 
пипсу соте иеі іо^ііо, сЬе ве#ие воио іі ропіійсаіо ді рара Оге- 
^огіо ХІП». На внутренней сторонѣ переплета старый#: 1379. 
Содержаніе: письма съ 3 іюля (см. л. 40) 1579 г. по весь 
1580 годъ включительно; тутъ же и списокъ (съ подлинника) 
письма польскаго короля къ папѣ о П. Дунинѣ Вольскоиъ, епис
коп! плодкомъ, 2 Февраля 1581 г. (л. 432). Въ противополож
ность предыдущему тому, письма сгруппированы вдѣсь не въ 
хронологическомъ порядкѣ, какъ тамъ, а по нунціатурамъ. Та
ковы, между прочими, письма: а) къ Калигари, съ 18 іюля 
1579 г. по 31 декабря 1580 г.; б) къ Поссевину, зредііо аі ге 
ді Зиеііа, съ 7 ноября 1579 г. по 4 марта 1581 г., съ помѣтою 
о письмахъ, посылавшихся ему въ Московію: «ѵеді аі ІіЬго іегго 
с. 132»; в) къ Болоньетти, въ бытность его нунціемъ въВенеціи, 
съ 4 іюля 1579 г. по 31 декабря 1580 г. Кромѣ собственно 
«нунціатурныхъ», имѣются еще двѣ группы писемъ: 1) «А ді- 
ѵегві рег огдіпе ді Ковіго 8і§поге»; 2) «І)і дітегві а Иовіго 8і&поге 
еі аі сагдіпаіѳ ді Сото». Данныхъ непосредственно о Московіи 
не имѣется; можно отмѣтить письма къ вѣнскому нундію Ор. 
Маласпинѣ, 10  октября 1579 г., о Ласскомъ (л. 9), и къвилен- 
скому коадъютору Юр. Радзивиллу, 20 Февраля 1580 г. (л. 375).

1) Функцін Боккападулн определялись составленіемъ папскихъ бреве «аД 
ртшсірем в въ этомъ вхъ основное отличіе отъ Функцій Глоріэ: послѣдній, 
хромѣ бреве, составлялъ также и буллы.



В) № 6743. Помѣты о томъ, что это «ІіЬго Ші>, не имѣется; 
есть одна только старая нуиерація: 1380. Но что настоящій 
сборникъ, дѣйствительно, не что иное, какъ третійтомъколлекціи, 
можно судить не только по общему характеру его содершанія 
и хронологіи писемъ (непосредственное продолженіе писемъ 
предшествующего тома), но также и по соотношенію находяще
гося въ немъ на л. 132 письма кардинала Комо къ Поссевину, 
20 января 1582 г., всецѣло посвященнаго дѣл&мъ московскииъ, 
съ вышеприведенною ссылкою: «Ѵейі аі ІіЪго (егго с. 132». 
Содержаніе сборника: письма кънунціямъ, расположенный опять, 
какъ въ первомъ томѣ, хронологически, съ 7 января 1581 г. по 
20 августа 1582 г.; «ІеИеге ді сошріішепіі, <Н гассошапбаііопі 
еі аііге», «ІеНеге Іаііпе»; кромѣ того разнаго рода бреве, ргіѵі- 
Іе^і, раіепіі.

Русскииъ матеріаломъ настоящій томъ богаче всѣхъ осталь- 
ныхъ: посольства Шевригина и Молвянинова, миссія Поссевина 
и его участіе въ мирныхъ переговорахъ между Польшею и Рос
шей нашли въ письмахъ кардинала Комо свое (хотя и не полное) 
отраженіе,—и это не только въ письмахъ къ самому Поссевину, 
къ нундіямъ польскому, вѣнскому или даже къ нунцію венеціан- 
скому, но и къ такииъ нунціямъ, какъ ФранцузскіЙ, испанскій, 
къ кардиналамъ Мадруццо, Верчеллійскому (Гвидо Феррери), 
Колонна, къ губернатору города Милана. Ниже дается перечень 
этихъ писемъ съ указаніеиъ даты каждаго:

1. Поссевину: 20 января, 17 Февраля, 23 іюня, 7 іюля1), 
1 1  августа 1582 г.

2 . Польскому нунцію: 4, 1 1 , 25 марта и 1 , 17, 22 апрѣля
1581 г.; 6 января, 17 Февраля, 24 марта, 7, 14 апрѣля 1582 г.

3. Вѣнскому *) нунцію: 4, 25 Февраля 1581 г.; 20 января
1582 г.

1) Текстъ письма 7 іюля 1682 г. въ N. <Н Оегтапіа 13, д. 27-—полнѣе.
2) Точнѣе говоря: нуицію при дворѣ императора германскаго («пипііо 

аііа согіе Севагеа»), такъ какъ резиденцівю императора Рудольфа въ эти 
годы была не Вѣна, а Прага.



4. Венеціанскому нунцію: 4 нарта 1581 г.; 10 Февраля, 
24 нарта, 7 іюля 1582 г.

5. Французскому нунцію: 6 нарта 1581 г. «II тедевіто 
саро йі ІеМега Іп всгіііо аі пппііо іп 8аѵоіа».

6. Испанскому нунцію: 6 нарта, 3 апрѣля 1581 года.
7. Кардиналу Мадруццо: 14 апрѣля, 7 іюля 1582 г.
8. Кардиналу Верчеллійскому, легату въ Роианьѣ: 11 ав

густа 1582 г.
9. Кардиналу Колонна, легату въ Маркѣ: 11 августа

10. Губернатору города Милана: 11 августа 1582 г.
Письма 6 марта 1581 г. къ испанскому и Французскому 

нунціянъ говорить о Шевригннѣ и любопытны своими оттѣн- 
ками въ извѣщеніи о посольствѣ московскаго царя. Ср. еще 
письмо 20 августа 1582 г. къ неаполитанскому нунцію (л. 248) 
о математик* Делла Порта (Огіо: Ѵіпсепго <1е 1а Рогіа), напи- 
савшенъ книгу противъ введенія новаго календаря, а въ отдѣлѣ 
писемъ «латинскихъ»,—къ Ник. Хр. Радзивиллу, 1 апрѣія 
1581 г., въ отвѣтъ на сообщеніе о невозможности ему, Радзи
виллу, ѣхать теперь въ Палестину. Значительная часть указан- 
ныхъ писемъ имѣется также въ сборникѣ (ЖоЪоп. Ьаі. 2417 
(см. ниже), въ N. Роіопіа 15 и въ N. Сегшапіа 13.

Письмо 4 марта 1581 г. къ польскому нунцію напеч. Сіашрі, 
ВіЫіо&гайа СгШса I, 237, а пять писемъ къ Поссевину .
о. П. Пнрлингомъ въ «РггевЦД Ротогесішу» 1884, Іош. I,

Г) № 5744. «ІлЪго ІІІІ». Старая нумерація, уномиваеиая 
Фабишемъ и Чьяипи: 1381. Содержаніе: инструкціи нунціямъ, 
за подписью кардинала Комо, 1578— 1582 годовъ; между 
прочимъ:

а) пять инструкцій, данныхъ Поссевину 27 марта 1581 г. 
передъ отправленіемъ его въ Москву и Польшу: рег Ѵепеііа, 
рег (тгаіг, рег Іа согіе Сеаагеа, рег Роіопіа, рег Мовсоѵіа 
(лл. 103— 116); каждая инструкція за подписью Комо (въ копіи)

1582 г,
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и съ указаніемъ на печать («Ьч-8»). Подлинники въ N. Роіопіа 
17 А (см. выше стр. 126). Порядокъ инструкцій въ № 5744 
тотъ же, чтб и въ Н. В. Мопитепіа (см. тамъ же).

б) инструкція Болоньетти, 17 апрѣля 1581 г., при вазеа- 
ченіи его пунціемъ въ Польшу (л. 152), очень хорошій спнсокъ, 
какъ впрочемъ вообще весь томъ (о Московіи см. л. 155).

Настоящіб томъ, судя по хронологическимъ его рамкамъ, 
долженъ былъ, по замыслу составителя коллекціи, служить до- 
полненіеыъ къ первымъ тремъ, присоединяя къ письмам 1578—  
1582 годовъ инструкціи за тотъ же періодъ времени. Если пя
тый и шестой томы действительно, были составлены, согласно 
намѣренію, выраженному въ посвященіи, то, вѣроятно, они 
охватывали послѣдніе годы деятельности Комо: 1583, 1584 и 
начало 1585 года.

III. Ватин. Библ. ОіІоЬоп. І.аі. 2415.

Сборникъ въ трехъ отдѣльно переплетепныхъ частяхъ (раг- 
іез), съ общею всѣмъ тремъ пагинаціей. Первая половина его 
(р. 1 и часть р. II) содержать инструкціи нунціямъ и письма, 
большею частью нунціямъ же, кардинала Комо; вторая половина— 
инструкція пувціямъ конца XVI и первой половины XVII сто- 
лѣтія (остальная часть р. II и первая половина р. III), подлинники 
писемъ кардинала Боргезе 1606— 1607 гг. и нѣсколько печат- 
ныхъ брошюръ (вторая половина р. III).

Рагз I. Матеріалъ собранъ въ 3 группы: а) январь—май 
1579; б) Февраль 1583—апрѣль 1585; в) августъ 1578—май 
1583, при чемъ послѣдпяя группа съ большими хронологичес
кими пробѣлами: за 1580, 1581, 1582 годы всего по одному, 
по два письма, не болѣе. И инструкціи, и письма внесены въ 
сборникъ, какъ регестъ; зачастую это только наброски писемъ, 
иногда съ собственноручными поправками Комо: двумя—тремя 
строчками намѣчалась основная мысль, развить же и оформить 
ее было обязанностью секретаря. См. письмо 26 ноября 1583 г. 
къ Калигари, не какъ къ нунцію польскому, которымъ въ ту



пору онъ уже не былъ, а какъ къ епископу Бертинорской епар
хии (л. 103 об.); три письма къ Поссевину 17 марта, 7 апрѣля, 
29 сентября 1584 г. (лл. 109 об., 128 об.). Послѣднее напеч. 
Ріег1іп$, Ье 8аіпі-8іё&с, 1а Роіо^пе еі Мозсоп, 146 (Л& X), по 
списку N. Ѳегтапіа 13, и въ польскомъ переводѣ, со списка 
ОМоЪоп., Рыкачевскимъ въ Веіасуе пппсупвгбиг, I, 452.

Раге П. Матеріалъ (частью регестъ, частью черновики) со- 
бранъ въ двѣ группы: а) письма кардинала Комо за май 1579— 
іюнь 1582 и б) инструкціи еунціямъ 1579— 1610 годовъ. Си. 
письмо виленскому коадъютору Юрію Радзивиллу, 20 Февраля 
1580 г. (л. 220); упоминая о смерти виленскаго епископа (Вале- 
ріана Протасевича), Комо настаиваетъ на томъ, чтобы Радзи- 
виллъ отказался отъ поѣздки въ Іерусалимъ и немедленно ѣхалъ 
бы на опустѣвшую каоедру.

IV. Ватин. Библ. ОНоЬоп. Ід і. 2417.

Подобно предыдущему, и это сборникъ въ трехъ отдѣльно
переплетенныхъ частяхъ (рагіев), съ общею всѣмъ тремъ пяти-
націей. На л. 1 старинная помѣта: «Мівсеіі. п°. 3». Содержаніе:
регесты писемъ («Ьі ге&івігі бі Іеііеге») кардинала-секретаря къ
нундіямъ за 1579— 1581 гг.; заносились въ особыя тетради по
нунціатурамъ и, въ предѣлахъ каждой пунщатурьт, въ порядкѣ
хронологическомъ. Въ концѣ тома письма «латинскія», а также
письма къ разнымъ лидамъ, не бывшихъ нунщями. Упомянутый
тетради не исчерпываюгь, однако, всего того, что было послано
изъ государственной канцеляріи. Напримѣръ, отдѣлъ 8ра&па,
Уіеппа значительно полнѣе, чѣмъ Роіопіа, хотя польскимъ нун-
діямъ, одинаково съ испанскимъ и вѣнскимъ, письма посылались
съ каждою почтою. Кромѣ того и въ этомъ сборникѣ, какъ выше
въ ВагЬегіпі, замѣтна неполнота самыхъ писемъ. Письмо вѣн-
скому нундію Маласпинѣ 25 Февраля 1581 г. читается здѣсь
въ такомъ видѣ: «Ніегі аггіѵб дна ГашЬавсіаіоге беі Мовсоѵііо,
^иа1 Ковіго Зі^поге Ьа Гаііо гісеѵеге еі а11о§іаге ба ГЕсс“®
пог баса бі 8ога, еі Ьога віагетшо а ѵебеге диеі сЬе рогіа сЬе
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рег апсога поп Ьа Ьаѵпіо аибіепга» (р. II, л. 349 об.). Если су
дить по списку ОіІоЬоп., то можно было бы заключить, что все 
письмо только и состояло, что изъ этой «разы; между тѣмъ въ 
N. вегтапіа 11, л. 215 сохранилась черновая, и въ ней Фраза 
эта является лишь дополнительной припиской къ цѣлому боль
шому письму, занимая въ немъ всего три послѣднихъ строчки. 
Значительная часть писемъ сборника ОііоЪоп. 2417 и сборника 
ВагЪегіпі 5741— 5744 соотвѣтствуютъ одно другому; но попа
даются и такія, который имѣются или только тутъ, или только 
тамъ.

Рага I. Ѵепеііа. См. письмо къ нунцію Болоньетти 4 марта 
1581 г. (л. 86) и ннструкдію его преемнику Л. Кампеджн 
(Сатре&&і), 17 апрѣля 1581 г. (л. 86 об.; въ ВагЪегіні ея 
нѣтъ). Инструкція эта посвящена вопросамъ исключительно вене- 
ціанскимъ; можно отмѣтить лишь слѣдующую Фразу: «ТепА
У. 8. апсога сошшегсіо <1і ІеМеге соп 1і пипсу <И Ковіго 8і$поге 
аѵѵізапбоіі и̂ап<1о виссебегй циаІсЬе сова йе$па ба Іагіі вареге, 
еі вресіаішепіе соп шопе. 8апІа Сгосе, еі топе. ВоІо&пеМі іп 
Сгегтапіа, еі іп Роіопіа, роісЬе диаві одпі веМтапа Ьаѵегй ба 
тапбаг Іого 1е повіге ІеМеге, еі 1е ІогО а поі» (л. 89).

Роіопіа — письма нунціямъ Калигари и Болоньетти, съ 
14 Февраля 1579 г. по 9 декабря 1581 г. (лл. 103— 130). Тѣ 
же письма, въ черновой редакціи см. въ N. Роіопіа 15; оба 
текста, за немногими и притомъ несущественными исключѳніями, 
тожественны; надо только помнить, что хронологическія рамки 
этихъ двухъ сборниковъ не одинаковы*). Инструкция Болоньетти 
при назначеніи его польскимъ нунціемъ 17 апрѣля 1581 г. 
(л. 126) въ N. Роіопіа 15 отсутствуетъ. Стоять вниманія 
письма 8 и 22 августа, 26 сентября, 17 и 31 октября 1579 г.; 
30 апрѣля 1580 г.; 4, 11 и 25 марта и 1, 17 и 22 анрѣля

1) Въ N. Роіопіа 15 письма къ Калигари съ 3 января 1579 г. по 15 іюля 
1581 г.; къ Болоньетти—съ 22 а п р ѣ л я  1581 г. по 16 Ф е в р а л я  1585 г. См. 
выше стр. 61—62.



1581 г. Тѣ изъ нихъ, чт5 за 1581 годъ, имѣются также и 
въ ВагЪег. 5743, съ отличіями мало существенными. Письмо 
17-апрѣля 1581 г. (та же дата: 17 и въ ВагЪег. 5743; см. 
выше) въ черновой Роіопіа 15, л. 127 датировано 15-мъ апрѣля. 
Письма 17, 31 октября 1579 г. и 4 марта 1581 г., въ отрыв* 
кахъ, напеч. С іатр і, ВіЫіо§г. сгШса, I, 237— 239.

8ра^па —  письма нундію Сэгѣ, съ 28 Февраля 1579 г. по. 

23 іюля 1582 г., въ томъ числѣ отъ 6 и 20 марта, 3 апрѣля 

1581 г. (л. 256— 258), о посольств* Поссевина и ІН ев-  

ригина.

Рага II. Ѵіеппа—письма къ протонотарію Мала спин* (Ма- 
Іазріпа), «шшііо <И Ковіго Зі^поге іп согіе Севагеа». Выдѣляются 
письма 1 октября 1579 г. и 4, 25 Февраля, 1 апрѣля 1581 г. 
касательно русскихъ дѣлъ. Отдѣлъ Уіеппа не слѣдуегь см*лш- 
вать съ туть же помѣщеннымъ отдѣломъ Оегтапіа, — съ пись
мами кардинала Комо «а топві$. ѵевсоѵо <1і Зсаіа пипііо іп Оег- 
тапіа» (Ф. Нигварда).

Рага ПІ. Заѵоіа— письмо 6 марта 1581 г. (л. 612), о по
сольств* Шевригина. Сравн. выше пом*ту при письм* Француз
скому нунцію въ ВагЪегіпі 5743.

Зѵеііа—шесть писемъ къ Поссевину 14 марта, 4 апрѣля,
1 мая, 7 ноября 1579 г.; 14 мая 1580 г.; 4 марта 1581 г. 
(л. 618— 624), исключительно по дѣлаиъ Швеціи и Германіи.

Совіапііпороіі — безъ особаго значенія для русскаго 
историка.

Ьаііпе (т. е. ІеМеге)—письма на латинскомъ язык*, въ томъ 
числ* къ польскому королю, 5 декабря 1579 г., поздравленіе 
со взятіеиъ Полоцка (л. 745).

Посл*дніе листы сборника (758— 928) содержать регесты 
писемъ къ разнымъ лицамъ, въ томъ числ* также и къ нун- 
ціямъ (но имъ мен*е всего), въ хронолоіическомъ (невыдержан- 
номъ) порядк*, за 1570-е годы, преимущественно за посл*дніе 
мѣсяцы 1572 и начало 1573 года; для русской исторіи тутъ 
нѣтъ ничего.



V. Ватт. Архигь. Ріо. 226, 226.

Двухтомный сборникъ копій писемъ, помѣщенныхъ въ 
ОиоЪоп. 2417, рагз I—II. Отдѣлу Роіопіа соотвѣтствуетъ 
т. 225, лл. 84—112.

VI. Мііпгіаіига (К бегшапіа.

Томъ 6. Черновыя, съ многочисленными собственноруч
ными поправками, письма кардинала Комо нунцію ДольФИну, 
еп. торчелліаскому, 1572— 1574 годовъ. Часто и много гово
рится о Полыпѣ, по связи съ ея отношеніями нъ Германіи и 
Турціи. См. письма 8 іюня 1572 г. (л. 7), о союзѣ Москвы съ 
Польшею для общаго натиска на турокъ, и 7 Февраля 1573 г. 
(л. 112), о надеждѣ на вступленіе цесаря Нъ антитуредкую лигу.

Томъ 7. Такія же черновыя письма къ ДольФИну, 1576—  
1578 годовъ. О Полыпѣ много и часто, но о Московіи нѣгь 
рѣчи даже въ лѣтнихъ письмахъ 1576 г.,— признакъ, что дѣло 
о снаряженіи посольства къ московскому царю (Кленке) велось 
исключительно черезъ кардинала Мороне. См. ниже томъ 96.

Томъ 8. Утерянъ. Судя по индексу Де Претиса, онъ содер- 
жалъ «Ке&іаіго йі ІеМеге всгШе а топш&. Рогііа п т т о  іп 
Сегтапіа».

Томъ 9. Черновыя письма кардинала Комо разнымъ лидамъ, 
въ томъ числѣ кардиналу Мадруццо въ бытность его въ 1582 
году папскимъ легатомъ въ Германіи. Здѣсь нѣсколько данныхъ 
о Поссевинѣ и Московіи въ письмахъ 14 апрЬля (л. 13), 7 іюля 
(л. 59), 29 сентября 1582 г. (л. 127). Первыя два . въ 
ІФппгіаІигЪегісЪіе айв БеиізсЫапсі, 1П АЫЬ., ІІ-ег Ваші, Ъе- 
агЪеііеІ ѵоп ^  Напвеп (Вегііп. 1894), 402, 454.

Томъ 11. Черновыя письма къ Ораціо Маласпинѣ, иунцію 
при вѣнскомъ дворѣ («шшйо Сѳвагео», апипііо аІГІшрегаіоге», 
«шшііо іп согіе Сезагеа»), См. письма 10 октября 1579 г., о 
Ласскомъ (л. 95 об.); 4, 25 Февраля, 11 марта 1581 г., о Шев-



ригинѣ (л. 2X1, 215, 217). Первыя три письма имѣются въ 
ОйоЪоп. 2417.

Томъ 12. Черновыя письма къ Дж. Фр. Бономи, еп. вер- 
челлійскому (<1і Уегсеііі), визитатору въ Швейдаріи и (съ сен
тября 1581 г.) вѣнскому нунцію, 1579— 1584 годовъ, въ томъ 
числѣ отъ 20 января, 22 сентября, 6 октября 1582 г., о Поссе- 
винѣ и русскомъ посольствѣ (л. 97. 145, 149 об.); 3 сентября 
1583 г., о кн. Острожскомъ (л. 243); 26 мая 1584 г., о новоиъ 
сочинен» Поссевина: «Комментарій о Трансильваніи» (л. 310).

Томъ 14. Черновыя письма къ Джерианико Маласпинѣ (въ 
апрѣлѣ 1583 г. возведенному въ санъ еп. сан-северскаго, <1і 
Вал Веѵего), нундію при дворѣ эрцгерцога Карла въ Грацѣ (сен
тябрь 1580 — ноябрь 1584) и при вѣнскомъ дворѣ (ноябрь 
1584—апрѣль 1585). См. первыя строки оть 18 марта 1581 г., 
о Поссевинѣ и его спутникѣ Шевригинѣ.

Томъ 96. Переписка кардинала Комо съкардиналомъ Мороне 
въ 1576 году: черновыя (собственноручныя или съ собственно
ручными поправками) письма перваго и бѣловые подлинники 
второго. Ср. письма Комо 26 мая, 7,14,21 и 28 іюля, 11 ав
густа, 1 и 15 сентября (кромѣ перваго и послѣдняго, сохравив- 
шіяся также и въ спискѣ Ѵаі. Ьаі. 6405, см. выше стр. 298), 
напеч. у Напвеп (КнпгіаІпгЪегісЫе) и въ «Отчетѣ о 48-иъ 
присужд. натрадъ гр. Уварова».

VII. Ватиі. Архивъ. ІЧипгіаіига (И Ѵепегіа.

Томъ 23. Черновыя, съ собственноручными поправками, 
нѣкоторыя и сплошь писанныя собственноручно, письма карди
нала Комо венеціанскому нунцію, 1582— 1585 годовъ, въ томъ 
числѣ:

1) 10 Февраля 1582 г. (л. 8), о Поссевинѣ, по связи съ 
правами, дарованными московскииъ царемъ венеціанскжмъ куп
цам*. Другой списокъ въ ВагЪегіпі 5743, л. 150 об., но тамъ 
онъ поздиѣйппй, безъ последней Фразы, имѣющейся (и позже



зачеркнутой) въ N. сИ Уепегіа: лрегсЬе ее пе розвіпо ѵаіеге а 
о§пі Іог ріасеге».

2) 24 марта 1582 г. (л. 31), о мирѣ между Польшей и 
Москвою. Сравн. ВагЬег. 5743, л. 169.

3) 7 іюля 1582 (л. 71), о пріемѣ въ Венеціи русскаго посла, 
ѣдущаго съ Поссевиномъ. Сравн. ВагЬег. 5743, л. 227 об.

4) 21 апрѣля 1584 г. (л. 278 об.), по поводу вевзгодъ, 
постигшихъ константинопольскаго патріарха.

VIII. Ватик. Архивъ. ІЧипгіаіига гіі ІЧароІі.

Томъ 321. Черновыя, съ собственноручными поправками, 
письма кардинала Комо къ неаполитанскому нунцію Саули, 
1576— 1579 годовъ (томъ 320: то же, за 1572— 1575 гг.). 
Между прочимъ два письма 3 и 25 Февраля 1576 г. (лл. 13, 29), 
по поводу поѣздки виленскаго коадъютора Юрія Радзивилла въ 
Неаполь. Отвѣты нунція, 17 и 24 Февраля 1576 г. см. въ N. 
<1і ^ р о іі, том. 5, лл. 29, 38. См. ниже приложеніе ХП.

Томъ 322. Продолжѳніе т. 321 за 1580— 1585 гг. Здѣсь 
черновикъ письма, гдѣ, между прочимъ, идеть рѣчь о иатематикѣ 
Делла Порта, оспаривавшемъ правильность нововведенія христі- 
анскаго календаря,—письма, отмѣченнаго вьппѳ; но въ ВагЬег. 
5743 оно подъ 20 августа, здѣсь подъ 18 августа 1582 г. и 
въ той его части, которая касается Делла Порта, цѣликомъ пере- 
дѣлано собственноручно кардиналомъКомо.

IX. Ватик. Архивъ. Иипгіаіига сіі Заѵоіа.

Томъ 10. Бумаги В. Лаурео, нунція савойскаго, переведен- 
наго на ату должность съ нунщатуры польской. Тутъ же бумаги 
за время польской его пунціатуры, а также перечень, съ крат- 
кимъ изложеніемъ содержанія, писемъ къ нему, Лаурео, отъ 
кардинала-секретаря («ІеМеге риЫісЬе»), въ томъ числѣ:

1) АИі 25 <3і Ма§§іо [15] 77. «Е>е1 соііе&іо Огесо егеио 
ба ^ з іго  Віепоге іп Вота. СЬе тапбі йеііі іапсіиііі КиІЬепі



еі МовсоѵііЬ (л. 292). Саиое письмо кардинала Комо, ро под
линнику, напеч. выше, стр. 188.

2) А1И 28 йі ВісетЬге [15] 77. «8і ба аѵіво беі впо виссев- 
воге пеііа шшгіаіпга топе. Саіізагі» (л. 292 об.).

X. Ватт. Архивъ. Мипгіаіига сіі Ргапсіа.

Томъ 16. Черновыя письма кардинала Комо Фраицузскимъ 
нунціямъ, протонотарію Дандини и (съ 1581 г.) Джанбаттисту 
Кастелли, еп. римивійскону, 1581— 1585 годовъ, въ томъ 
числѣ отъ 6 марта 1581 г. (л. 30), о Шевригинѣ.

XI. Ватт. Архивъ. Агтагіі.

А) Агт. 42. Т. 45.
Минуты папскихъ бреве, 1581— 1583 годовъ, за подписью 

секретаря Глорьэ («Саеваг віогіегіпвл). Непосредственныя рас- 
поряженія о составленіи бреве Глорьэ получалъ отъ разныхъ 
лицъ (кардиналовъ), въ зависимости отъ того, вѣдрмству какого 
(примѣняясь къ современной терминологіи) стола или департа
мента надлежало данное бреве. Нѣкоторыя изъ черновыхъ съ 
поправками рукою Комо и съ его собственноручною поиѣтою: 
«8шая Б. N. т 4 ехргі РЬв Саг11* Сотепзів», т.-е. Вапсііввітав Бо- 
тшпв ^ в іе г  тапбаѵіі ехребігі. РіЬоІотаепз1) Сагбіпаііѳ Со- 
тепзів (13 мая 1581 г., № 26, л. 33), а нѣкоторыя можно 
разснатривать, какъ его «Огбіпі рег 1а вребшопе бе’ Вгеѵі» 
(см. о нихъ ниже: Агт. 52. Т. 31), такъ какъ при таковыхъ, 
кроиѣ текста бреве, имѣются распоряжѳнія кардинала, писан
ный по итальянски, въ силу которыхъ и составлялось данное 
бреве. Такъ, напримѣръ, латинскому бреве на имя вел. канцлера 
польскаго Яна Замойскаго (22 апрѣля 1581 г., № 23, л. 30) 
предшествуетъ собственноручное (безъ подписи) распоряженіе 
въ такой Формѣ: * РегИѲгапСат1" [подчеркнуто въ подлинник*]

1) Такъ именно: аРіЪоІотаеиа» писалъ онъ с&мъ. См. Агт. 52. Тот. 31,
октябрь 1573: «ип Вгеѵе а-Г Ітрегаіоге».



сіі Роіопіа ап Бгеѵе сіі Гаг йіг теааа іп сааігіа еі іп (епіогуа еі 
аіуа Іосіа еіс». Сравн. подобное же распоряжение, на этотъ разъ 
за подписью, при бреве 5 Февраля 1582 г. (№ 13, л. 88), а 
также при бреве 6 іюля 1583 г. (№ 51, л. 234)—на имя князя 
Януша Острожскаго, дозволявшее ииѣть переносный алтарь: 
«II пипііо <1і Роіопіа всгіѵе, сЬе іі 8Г Лашізіо ргіто^епііо йеі 
йиса «ГОаІтоѵіа, ргіпсіре сЬе ровзіесіе ^гапШашто раеае іп Кпз- 
аіа, беаМега т іт ііатеп іе  §га1іа <1' пп аііаге рогІаШе, аііеао 
сЬе 1о віаіо бі аио рабге ё Шіо іпГеМо, еі іі рабге ізіеаво поп 
ё саІЬоІісо, т а  іі 8Г бапизіо Гі^ііааіо зайеКо ві тозіга ^гашіе* 
тепіе шсііпаіо а 1а геіі&іоп саіЬоІіса еі еаао Ьа 6а аиссебег 
боро іі райге пе 1а відпогіа. Опйе 8иа 8апІі1ё аі ё сопіепіаіа 
Гагіі ^гаііа беі беМо аііаге».

Подписи подъ этой запискою, правда, нѣгь, но, не говоря 
про то, что самое письмо, несомнѣнно, руки Комо, вслѣдъ за нимъ 
в непосредственно передъ текстомъ бреве, писанааго собственно* 
ручно Глорьэ, читается еще такая Фраза, писанная тоже имъ, 
Глорьа: «Саг<1іпа1І8 Сотепаів рег Б. Іо. Варіізіат СапоЪіит», 
т.-е. отдалъ это распоряженіе.

Сравн. бреве 18 марта 1581 г. (№ 14, л. 19) А. Поссе
вину (безъ поиѣты, по чьему распоряженію), о возобновлена 
правомочій, данныхъ ему 1 декабря 1578 г., и бреве 22 января 
1583 г. (16 8, л. 177), Ник. Христ. Радзнвиллу (но распоря* 
женію Комо) о разрішеніи посѣтить св. мѣста и ѣсть скоромное 
въ дорогі.

В) Агш. 44. Т. 26.
Регестъ латинскихъ писемъ, прошеній, отвѣтовъ на нихъ, 

папскихъ бреве 1561— 1583 годовъ; составлеяъ безъ системы 
и не хронологически. Прлмыхъ указаній на кард. Комо не 
имѣется, но нѣкоторыя письма не могли писаться иначе, какъ 
только отъ его имени, по званію кардинала-секретаря, каково, 
напримѣръ, письмо польскому королю 16 декабря 1583 г., съ 
ззвѣщеніемъ о возведеніи въ санъ кардинала виленскаго епископа 
Радзивилла и нунція Болоньетти (стр. 87).



6) Агш* 44. Т. ^8.
Регестъ латинскихъ писемъ (и, частью, бреве) за время 

Пія IV, Пія V, Григорія XIII и Сикста V, составленный не въ 
одивъ пріемъ, чтб видно во-первыхъ, изъ порядка, въ какомъ 
расположены письма: понтификяты Григорія XIII, Сикста V, 
снова Григорія XIII, Пія V, опять Сикста V, Пія IV 
и еще разъ Сикста V; а во-вторыхъ, изъ присутствія 
болѣе чѣмъ одного заголовка на внутренней обложкѣ, изъ коихъ 
одинъ читается: «Еедізігпт ерівіоіагит Іаііпагит виЬ Оге- 
§огіо XIII аЪ авоо 1572 иедае аб аппит 1580 еі Вгеуіит 
Біхіі V аппі ргіті, еі еіизбет ропіШсів», а другой: «Брізіоіае 
Іаііпае всгіріае потіпе Ріоіотаеі ваіііі Сагб. . .  [вырвано] вес
те*. Зіаіпв аЬ а. 1572 аб 1580». На лл. 1— 158 помѣщено 
274 письма кард. Комо, съ 7 іюня 1572 г. по 25 октября 
1580 г. (не всегда въ хронологическомъ порядкѣ); далѣе, вплоть 
до конца, письма разныхъ понтиФикатовъ, въ количеств! 275— 
330 номеровъ, въ равбивку, не хронологически. Въ виду того, 
что почеркъ второй половины сборника сходенъ съ почѳркомъ 
лл. 1— 86, слѣдуетъ привнать, что настоящій регестъ и въ пер
вой своей части не современенъ кардиналу Комо. Пагинація 
первыхъ 158 листовъ новѣйшая, дальше она не проведена; па- 
гинація же второй части старая, велась по страеицамъ и, на
сколько ее возможно разобрать (края листовъ оборваны или 
заклеены), позволительно думать, что эта вторая часть прежде 
была полнѣе.

За 1578— 1579 гг. встречается много писемъ къ швед
скому королю, къ его секретарю Типоцію, къ польскимъ дигни- 
таріямъ по поводу Поссевина; къ I. Гербесту, къ кардиналу 
Гозію и др. Стоять быть отмеченными: письмо къ Стефану 
Баторію, 5 декабря 4579 г., поздравительное со взятіемъ По
лоцка (л. 143), и четыре письма къ братьямъ Радзивилламъ, 
Николаю Христофору [Сироткѣ] и Альберту: 18 мая 1577 г., 
3 мая 1578 г., 23 мая 1579 г. (лл. 84 об,, 88, 98, 127 об.), 
и два письма, имъ же, безъ даты (6 марта 1576 года? ерізіоі.



324, 325). Письмо къ Ник. Хр. Радзивиллу 3 мая 1578 г. 
(л. 84 об.) записано вторично на л. 97 об.,—новое доказатель
ство тому, что настоящій сборникъ есть регестъ, и притомъ 
составленный безъ особаго вниманія и заботы о хронологіи. О 
Радзивиллахъ см. приложеніе XII.

Г) Апп. 52. Т. 31.
На корешкѣ переплета: «Огбіпі беі Сагб. бі Сото ба вребіг 

Вгеѵі баі 1573 віоо аі 79». Это сборникъ распоряженій, зача
стую собственноручныхъ или съ собственноручными поправками, 
кардинала Комо, данныхъ секретарю Боккападули («аі Воссара- 
бпіі весгеіагіо бі Иовіго 8і&поге»), съ 1573 по 1579 г. вклю
чительно, на отдѣльныхъ лНстахъ, позже сшитыхъ вмѣстѣ. 
Кромѣ собственно распоряженій встрѣчаются подлинный прогае- 
нія или доклады, съ резолюціями на нихъ кардинала Комо. Не
который распоряженія за подписью секретаря Канобіо, напри- 
мѣръ: «ВесетЬгІ8 74. Моііо Кеѵег. 8і$. тіо  овв®0. Мопв. 111“° 
бі Сото бевібега сЬе V. 8. вребівса рег бітапі пп Вгеѵе»» и т. д. 
Порядокъ записей хронологическій; дата вездѣ безъ означенія 
дня, а лишь одного года и мѣсяца. Пагинація отсутствуетъ. Мно- 
гіе изъ этихъ «Огбіпі» интересны своими мотивировками, тѣми 
соображениями, какими руководились, посылая бреве, и какъ бы 
вводятъ въ закулисную лабораторію ихъ составленія.

Стоять быть отмѣченными:
1. Іюнь 1574 г. 53 бреве на имя польскаго короля и поль- 

скихъ дигнитаріевъ, духовныхъ и свѣтскихъ (въ томъ числѣ 
Ник. Христ. Радзивиллу, «бисі Оіісае»),—всѣ со вставкою 
(потомъ впрочемъ выброшенною) вѣрющей (сіаивоіа сгебепйае) 
для М. А. Граціани. На каждое бреве или группу однородныхъ 
бреве дано особое указаніе; варіадія этихъ указавій, отличія и 
отгѣнки выраженій, какими одно бреве должно было отличаться 
отъ другого, равно и указанные тутъ же мотивы, руководившіе 
при составленіи бреве, могутъ служить указаніемъ на то, какъ 
въ Римѣ оцѣнивали положеніе того или иного сановника поль
скаго, какія предъявляли къ нему требованія, на что надѣялись,



за что были благодарны. На шести листахъ, перепутанныхъ при 
переплетѣ; они должны слѣдовать въ такомъ порядкѣ: 5, 6, 1, 
2, 3, 4.

2. Февраль 1576 г. Королю польскому: удовольствіе по 
поводу его намѣренія идти на турокъ; обѣщаніе помочь 
деньгами.

3. Августъ 1576 г. «ІІп Вгеѵе аі $гап баса 61 Мовсоѵіа». 
Внизу замѣчаніе: «зі безібега сЬе дпевіо Вгеѵе віа весгеіо». Это 
то бреве, которое предполагалось послать съ Кленкомъ.

4. Октябрь 1576 г. «ІІп Вгеѵе а Гітрегаіоге», по поводу 
сближенія съ Москвой и Персіей на почвѣ борьбы съ турками.

5. Апрѣль 1578 г. 60 бреве на имя короля и королевы 
польскихъ, Христофора Баторія, духовныхъ и свѣтскихъ дигни- 
таріевъ Польскаго королевства. Это, точнѣе говоря, перечень 
(за собственноручною подписью кардинала Комо) лицъ, которымъ 
назначено было послать бреве по случаю назначенія Калигари 
польскимъ нунціеиъ. Перечень этотъ является своего рода «ад- 
ресъ-календаремъ» высшей польской администраціи за 1578 г. 
и въ виду этого полностью воспроизводится ниже:

Аргіііз 1578.
I . 1) 8іерЬапо Ве&і Роіопіае.
2. Аппае Ке^іпае Роіопіае.
3. СЬгівіорЬого ВаіЬогіо, гешапеаі іп аІЬо ііі [піагів] 6і$- 

пііаіів.
Ерізсорі.

4. ІасоЪо АгсЬіер0 Опезпеп.
5. ІоЬаппі АгсЫер® Ьеороііеп.
6. Реіго Ер° Сгасоѵіеп.
7. Зіапівіао Ер° Уіабівіаѵіеп.
8. Ьпсае Ер° Ровпапіеп.
9. Реіго Ер° Ріосеп.

10. АІЬегІо Ер° РгешівНеп.

1) Въ поддинникѣ нумерація отсутствуетъ.



11. Реіго Ер° Саітеп.
12. Магііпо Ер° Сатепасеп.
13. МеІсЬіогі Ер° ЗатодШае.
14. Оеог&іо Соадіиіогі Уііпео.
15. Магііпо Соадіиіогі Уагтіеп.
16. Ѵаіегіапо Ер° Уііпеп.
17. Ѵісіогіпо Ер° Ьисеогіеп.
18. Сіргіапо Ер° Моіопеп. Зибга^апео Ѵііпеп.
19. Сарііиіо впевпеп.
20. Сарііпіо Сгасоѵіеп.
21. ОтшЪив АЬЪаііЪиѳ Сізіегсіеп. Огдіпіз иі іпсшпЬапі 

Кеіогтаііопі, еі сгедапі Капііо еіс. віпе зиргавсгірііопе.
22. РІагіЪиа еі діѵегвів АЬЬаІіЬив еі Ргеровііів діѵегвагит 

Кеіі^іоппт ш е впргавсгірікте.
23. Ніегопіто Воггагоѵіо Ргеровііо Ріосеп. весгеіагіо 

Ке^іо таіогі.
24. Магііпо Кивіескі ЗсЬоІавІісо Сгаеоѵіеп.
25. Ьпсае Родовсіо Ргѳрозііо бпевпеп.

8Ыиз весиіагіз.
26. ІоЬаппі Созіка Раіаііпо Зепдотігіеп.
27. ІоЬаппі де Зіпгепо Раіаііпо Вгезіевді.
28. ІоЬаіті Зегакоѵзкі Р. Ьепсісіеіші.
29. Апдгее Тесгіпзкі Р. Веізевзі.
30. ЕеЪтдотакі Р. Саіівіеп.
31. ІоЬаппі Ргіаііпвкі Сиітепзі.
32. Жсоіао Міеііесг Раіаііпо Родоііае. Еі Ьос Вгеѵе біЬ р т 

утив аііів ехЬогіап [до] Раіаііппт иі иіаіиг доІіЪпв апіті еі 
іп$епу ад іаѵогет еі вегѵіітт Беі еі 8Ы Кеіідіопів.

33. Уаіепііпо ОетЪшвкі Сазіеііапо Сгасоѵіеп.
34. Реіго Сгагпкоѵзкі Сазіеііапо Ровпапіепві.
35. №со1ао Гігіеу С&8Іе11апо Віссепзі Кеіегепдагіо Кедоі 

іапдпат Ковае ех зріпів, ЬаЬпіі епіт раігет Ьегеіісит.
36. Зіапівіао НегЬогіЬ Сазіеііапо Ьеороііео.



3 7 . . . .  Сапсеііагіо Ве&пі Роіошде 1).
38. . . .  Уісесапсеііагіо Ке^пі1).
39. Апбгее Ораііпвкі Магевсаісо Ве#пі Роіопіаѳ.
40. Апбгее ЗЪогоігзкі Магевсаісо Согіае Ее^іае.
41. 6еог$іо СЬоІкіоѵвсЬіо та#по Магевсаісо Іліпапіае.
42. Иісоіао СЬгівіорЬого Кабшѵіі Впсі Оіісае Магевсаісо 

Спгіае Ьіілапіае.
43. . . .  Оепегаіі шаіогів Роіопіае*).
44. Ап^ивііпо Коіипбо .іигів аігіавдпе Босіогі Ргеіогі 

Ѵііпеп.
45—59. ХУ Вгеѵіа зіпе впргавсгірііопе рго Раіаііпів еі 

аііів весиІагіЪпв.
60. Апбгее РаІгШо весгеіагіо Ке#із еі Ее^іпаіі.
Іл Вгеѵі апіеэсгіМі 8І Ьаппо а Гаге сгебеішаіі іп топе. Оіо: 

Апбгеа Саіідагі иігіпвдпе 8і$паіигае КеГегепбагіо, цпаі N. 3. 
тапба Кипііо гевібепіе арргевво іі Зег™ Ве <1і Роіопіа.

II СагІв бі Сото.

6. Іюнь 1578 г. а) «А1 соабіпіог беі ѵевсоѵаіо <1і Ѵііпа»: не 
оставляйте епископскаго сана; б) «аі ві$. биса сГОІіса Ггаіеііо 
беі соабіпіоге»: іезуиты совсѣмъ не думали уговаривать вашего 
брата переходить въ ихъ орденъ.

7. Ноябрь 1578 г. Зребігіопе бе Вгеѵі сЬе ві Ьа Гаге рег 
1е сове бі Зпеііа.

8. Ноябрь 1578 г. Собственноручное письмо А. Поссевина 
къ Боккападули съ порученіемъ составить два бреве на имя 
князя и княгини Слуцкихъ, безъ даты; помѣта: «КоѵетЪгіз 78» 
сдѣлана позже, но ваесеніи письма въ серію «Огбіпі».

9. Декабрь 1576 г. (непосредственно вслѣдъ за письмомъ 
Поссевина): Зі Ьа ба Гаге ип Вгеѵе аі ге бі Роіопіа сгебепііаіе 
іп шопві^. ѵевсоѵо бі Мопбеѵі пипііо бі КовГго Зі^поге, іі диаіе

1) «Ні дао деЪеаі тиіагі еі адЬас іпсегіат еві даіЬав соттНі&аіаг Ьигаатсніі 
оГ&сіа. Иео йапі Вгетіа аіпе варгаасгірііопе».

2) «Ніс еаі сгеавдоя еі потеп ізпогаіаг».



Ьа сотпііввіопе да 8иа 8апША (іі рагіаге а 1а Маевій 8иа, еі 
езрогіе аісппе сове сопсегпепіі іі Ьеп риЫісо, еі 1а. 40161», еі 
Згапдегга <1і евза Маевіі.

10. Декабрь 1579 г. Польскому королю; поздрааіеніе съ 
побѣдой надъ московитами. «Огйіпе» данъ быль не непосред
ственно кардиналомъ Комо, а его секретаремъ Канобіо, который 
писалъ: «II ві&. саг б. <1і Сото бісе» и проч.

XII. Роіііісогит Ѵагіа.

(Міасѳі. Ага. П).

Томъ 116 (Агт. II, 1. 117). Сборникъ разнородная содер
жала времени Григорія ХІП: отрывки изъ донесенія Кобен- 
деля-Принда о Московіи (1576 г.); бумаги, связанный съ пред
полагавшимся посольствомъ Кленке къ вел. князю московскому 
(1576 г.); особенно много писемъ и инструкцій кардинала Комо, 
въ подлинникахъ и въ черновикахъ, въ томъ числѣ:

1. Ашрііог іпіоппаііо впрег пе&оііо оѣесііепііае та^пі бисіз 
Мовсоѵіае (л. 50), съ собственноручными поправками Комо. Со
ставлено въ Римѣ 25 августа 1576 г.; ни авторъ, ни адресатъ 
не указаны. Это не что иное, какъ инструкдія — письмо карди
нала Комо кардиналу Мороне, сохранившееся еще въ другомъ 
спискѣ: Ѵаііс. Ьа*. 6405, л. 268, 269, 297. См. выше, стр. 298, 
указанія на отличія обоихъ списковъ.

2. Іпвігииіопе реГІІГ0 сагбіпаіе Могопе рег Сегшапіа 
(л. 61), съ собственноручными поправками кардинала Комо, отъ 
26 апрѣля 1576 г.; напеч. КигшаіигЪегісІііе айв БеиівсЫапб, 
ПІ АЫЬ., ІІ-ег Вапб и (въ русской его части) въ «Отчетѣ о 
48-мъ присужд. наградъ гр. Уварова».

3. Шифрованная инструкція — письмо нунцію Калигари, 
20 іюня 1579 г. (л. 130), «рег тбдгге дпеі ге [СтеФана Бато- 
рія], іі Мовсоѵііа еі іі Регвіапо а соііе^агві сопіга іі Тигсо». 
Другой списокъ, очень ветхій, въ N. Роіопіа 15, л. 30, черно
вой, болѣе ранній и притомъ болѣе полный, такъ какъ по нему 
можно возстановить обѣ редакціи: и первоначальную, и позднѣй-



шую. Списокъ Роіііісогит ошибочно датированъ 10-мъ іюня 
(«X 6і 6іи§по 79 іп сіГга») и подъ этою датою напеч. Р іегііпд, 
Воте еіМовсоп (Рагіз. 1883), стр. 156, прилож. Ля ХШ; въ 
спискѣ же нунціатурномъ двѣ даты: 13-го іюня—время пер- 
ваго черненія—и 20 іювя («79. XX 6і 6іп§по. А1. N. Са1і§агі. 
СіГга»). Переписчикъ РоІШсогит былъ введенъ въ заблужденіе 
тѣмъ, что первое «X», у края страницы, оказалось заклееннымъ 
и замѣтить его очень трудно.

Томъ 129 (Агш. II, 1 .130) — «Ке^евіит іпзігасйошіт огі- 
§іпа1іит рго випіііз». Сборникъ инструкцій нунціямъ за 1561, 
1573— 1581 гг., въ копіяхъ и (б. ч.) въ черновикахъ. Нѣкото- 
рыя писаны собственноручно кардиналомъ Комо; почти всѣ но- 
сятъ слѣды его поправокъ и дополненій. См.:

1. Инструкція Поссевину, «бевііпаіо іп Мозсоѵіа», 27 марта 
1581 г., въ двухъ черновыхъ экземплярахъ (л. 5— 23). Бѣло- 
вой подлинникъ въ N. Роіопіа 17 А. О томъ и другомъ спискѣ 
подробнѣе см. выше, стр. 126.

2. Инструкція Болоньетти, при назначеніи его нунціемъ въ 
Польшу, 17 апрѣля 1581 г., въ двухъ черновыхъ экземпля
рахъ; одинъ (л. 44) съ поправками Комо, другой (л. 58) весь 
писанъ имъ собственноручно. Этотъ второй списокъ по времени 
болѣе ранній, что явствуетъ не только изъ даты (5 апрѣля 
1581 г.), но и изъ тѣхъ поправокъ, который въ немъ отсут- 
ствуютъ, но имѣются въ томъ. Списокъ Ріо 225, л. 106 содер
жать нѣкоторыя поправки, внесенный кардиналомъ въ черно
вики РоІШсогит, но не всѣ, а потому можно думать, что онъ 
снять не съ послѣдняго черненія. Часть инструкціи . 
С іатр і, ВіЫіо§гаііа СгШса, I, 245 по списку ОИоЪоп. (у 
Сіатрі ошибочно: «М8. ВагЬегіпо 2417 а ра$. 228 Іег§о»),

XIII. Ватин. Архивъ. Ропйо Вогдйеве.

8егіе II. № 462. ^ ^ о ііа іі йеі сагйіпаіе бі Сото іп Іетро 
йі РР. Сге^огіо ХШ. А1 ге йі Зра^па 8асга саіЬоІіса гедіа



таѳвій. Беэпорядочно, въ сиыслѣ системы я хронологія, состав
ленный рѳгѳстъ писемъ, инструкцій кардинала Комо, а равно й 
депешъ на его имя въ 1572— 1585 гг.,; несмотря на приведен
ное заглавіе регеста, это переписка не только съ нунціѳмъ 
испанскимъ, но также я съ венеціанскимъ, вѣнскимъ, Фраецуз- 
скимъ, савойскимъ, неаполитанскимъ, и другими лицами, не 
нунціями. Отмѣтимъ: письма 4 марта 1581 г. [Венеціанскому 
нунцію Болоньетти] и 10 октября [1579 г. вѣнскому нунцію 
Ор. Маласпивѣ]; первое о Шевригинѣ (л. 742 об.), второе—о 
Ласскомъ (л. 7 69).

Хронологически перечень писемъ кардинала Коме 
(1572— 1584).

Въ этотъ перечень внесены всѣ вышеуказанный письма со- 
вмѣстно съ «огбіпі»1) ,— послѣдніе, для отличія отъ первыхъ, 
отиѣчены дополнительнынъ словомъ «бреве» въ скобкахъ. Письма, 
почти всѣ, сохранились въ черновикахъ и регестахъа); адресвыя 
помѣты въ нихъ сокращенный и нунціи обозначены не по име- 
намъ, а по мѣсту служенія. Этотъ пріемъ сохраненъ и въ пе- 
речнѣ; но, для большей ясности, подлѣ, въ скобкахъ, вездѣ про
ставлено соотвѣтственное имя, на основаніи данныхъ, н&йден- 
ныхъ въ соотвѣтственныхъ Нупціатурахъ, и въ Индексахъ Га- 
рампи, у Гамса, «Бегіез ерізсорогит» и пр. «Бисі іп Оііса» —  
всегда означало: Николаю Христофору Радзивиллу (Сироткѣ) и, 
для избѣжанія повтореній, латинская терминологія въ перечнѣ 
опущена. Такъ какъ всѣ фонды Ватиканской библіотеки, съ ко
торыми перечню приходится имѣть дѣло, изъ отдѣла такъ н&зы-

1) За исключеніемъ тѣхъ неыногихъ, который не имѣютъ отношенія 
къ русской исторіи, какъ напримѣръ, пнсьма къ Поссевнну за шведскій ое- 
ріодъ (см. выше, ОііоЪоп. 2417, р. III) или нѣкоторые «оггііпі» изъ Апо. 52, 
т. 81 (декабрь 1676 г., ноябрь 1578 г.).

2) Есть и подлинники (вапрниѣръ, письма къ оранцузскиігь нунціяігь въ 
1681—1583 гг. Nап2. бі Ргапсіа, т. 284), во въ данною» случаѣ они остаются 
внѣ вашей программы, такъ какъ «русскаго» матеріала тамъ не нашлось.



ваемыхъ «латинскихъ», то для сокр&щенія перечень обозначаете 
ихъ безъ этого доб&вочнаго опредѣленія («Ьаі.»), а просто: 
Ѵаііс., ОМоЪоп., ВагЬег.

Нунціями, которыхъ перечню приходится отмѣчать, были 
слѣдующія лица1):

1) В. Лаурео (Ѵіпсепго Ьаигео), еп. мондовскій (<1і Моп- 
<1оѵі), передъ тѣмъ нунцій савойскій: январь 1574 г. — апрѣль 
1578 г. (Фактически до сентября 1578 г.).

2) А. Калигари (Оіо: Апбгеа Саіі&агі), съ октября 1578 г. 
епис. бертинорскій (ф Вегііпого): апрѣль 1578 г. — апрѣль 
1581 г. (Фактически до начала сентября 1581 г.).

3) Ал. Болоньетти (АІЬегіо Во1о§пе№), еп. масскій (<3і 
Мавза), съ декабря 1583 г. карднналъ: апрѣль 1581 г .—  
марть 1585 г .8).

1) Дж. Дольфинъ (віоѵаппі БеШпо), еп. торчеллійскій (сіі 
ТогсеНі), съ 1579 г. бресшійскій (<1і Вгевсіа): іюнь 1571 г .— 
январь 1578 г.

2) ГраФъ В. Порція (сопіе Вагіоіошео Ф Рогііа; топвідпог 
РоіЧіа)4), нротонотарій, переведенный съ кельнской нунціатуры: 
Февраль—августъ 1578 г. Умеръ въ Прагѣ 12 августа 1578 г .5).

1) СвѣдѣнІя о нихъ даются лишь въ предѣл&хъ необходимый, для пони- 
маиія перечня. Порція н Санта Кроче внесены только для того, чтобы поки
вать преемственность «цесарской» нунціатуры на всемъ пространствѣ понти
фиката Григорія XIII

2) Болоньетти выѣхалъ изъ Польши въ Италію 8 апрѣля 1686 г. См. де
пешу его преемника Буойя, отъ 16 апрѣля 1686 г. изъ Кракова. Яопк. 4і Ро- 
Іопіа 22, л. 2. Сравв. выше стр. 27, прим. 1.

3) «Кипііо сеаагео», ашшііо іп согіе Севагеа», «шшііо йеіі’ ітрегаіоге», 
«шшііо аіі’ ітрегаіоге».

4) «П ргоіопоіагіо йі Рог На» — такъ подписывать онъ свои дѳпешя; ем. 
его послѣднюю отъ 9 августа 1678 г. N0112. <1і Оепшшіа, 82, я. 740.

6) N002. <іі Оеппапіа 82, л. 742.

I. Нунціи польскіе.

II. Нуиціи при дворѣ цесаря8).
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3) Ор. Маласпина (Огаііо Маіавріпа)*), протонотарій: ав
густа8) 1578 г.—апрѣль 1581 г.

4) О. Санта Кроче (ОИаѵіо 8апІа Сгосе), еп. червійскій (<1і 
Сегѵіа): апрѣль—сентябрь 1581 г. Умеръ на своеиъ посту8).

5) Дж. Франч. Боноии (Оіо: Ггапсевсо Вопошо), еп. верчел- 
лійскій (сіі ѴегсеІИ): сентябрь 1581—октябрь4) 1584г., вслѣдъ 
затѣмъ переведенный на нунціатуру кельнскую.

6) Джери. Маласпина (Сегташсо Маіааріпа)6), реФерендарій, 
съ 27 апрѣля®) 1583 г. еп. сан-северскій (<И 8ап 8еѵего): ок
тябрь 1584 г.—апрѣль 1585 г.

III. Нунцій при дворѣ эрцгерцога Карла, въ Грацѣ.

1) Вышеупомянутый Джери. Маласпина: сентябрь 1580 г.—  
октябрь 1584 г.

IV. Нунціи венеціансніе:

1) Вышеупомянутый Болоньетти, до перевода его на нунціа- 
туру польскую.

2) Л. Кампеджи (Ьогегао Сахпре&зі), съ конца 1581 г .7)

1) «Огаііо Маіазріпа» — такъ подписываю онъ свои депеши. N. <1і Ѳег- 
шапіа 99.

2) Инструкція, данная ену, понѣчена 29-мъ августа 1578 г. Мівсеіі. Агш* 
П, т. 130 (Роіійсог, т. 129), л. 188.

3) 3 сентября 1581 г. его уже не было въ живыхъ. Сн. N. <1і Оеппаша 
99, л. 511.

4) О своемъ переводѣ въ Кельнъ и о назначеніи на свое мѣсто Джер. 
Маласнины Бонони узналъ въ послѣднихъ числахъ октября (ср. его депешу 80 
октября 1584 г. N. <И Ѳегтапіа 106, л. 448), но оставался въ Прагѣ еще до 
конца декабря 1584 г., дожидаясь пріѣзда преемника.

5) «Ѳегташсо Маіавріпа»—такъ онъ подписываетъ свои депеши вплоть до 
10 октября 1583 г.; слѣдующая, по времени, извѣстная намъ депеша, 10 (?> 
ноября 1583 г., уже отъ имени «бегтапісо Ѵевсоѵо <1і 8. Веѵего». N. <1і бегта- 
піа 101.

6) Такъ по крайней мѣрѣ свидѣтельствуетъ Оатв, Зегіев ерівсоропш, 
стр. 928.

7) О возведен» въ санъ епископа Комо извѣстилъ Кампеджи въ письмѣ 
8 января 1582 г. N. сіі Ѵепегіа 23, л. 2.



еп. червійскій (сіі Сегѵіа:): апрѣль 1581 г.—вплоть до новаго 
понтификата.

V. НунціЙ савойскій.

1) Вышеупомянутый Лаурео. На савойской нунціатурѣ онъ 
былъ дважды: непосредственно передъ польской и со второй по
ловины 1580 г. На этой второй нунціатурѣ и застало его письмо 
Комо 6 марта 1581 г. (см. перечень № 47).

VI. Нунідій французскій.

1) А. Дандини (А. БаінНпо), протонотарій, въ апрѣлѣ 1581 г. 
смѣненный Дж. Бат. Кастелли (Оіо: ВаШвІа Са8іе11і), еп. рими- 
нійскииъ (сіі Вішіпі). Письмо 6 марта 1581 г. (см. перечень 
№ 46) кардиналъ Комо писалъ еще Дандини.

VII. Нукцій испанскій.

1) Ф. Сэга (Рііірро 8е^а), еп. пьяченцскій: 1577— 1582 гг.

VIII. НунцІи неаполитанскіе.

1) А. Саули (Апіопіо 8ап1і)1), 1572 г. — май 1577 г.
2) С. Савелли (Вііѵіо Заѵеііо), еп. россапскій (бі Новвапо, или 

бі «Ковано», какъ самъ онъ подписывалъ свои депеши): Февраль 

1582 г.— вплоть до новаго понтиФиката.

1. 8. VI. 1572. Нунцію при дворѣ цесаря (ДольФИну). Сегша-
піа 6, л. 7.

2. 7. II. 1573. Ему же. Тамъ же, л. 112.
3. . .VI. 1574. 53-мъ лицамъ, въ томъ числѣ Н. Хр. Радзи-

виллу (бреве). Агт. 52, т. 31.
4. . .  Н. 1576. Королю польскому (бреве). Тамъ же.
5. 3. П. 1576. Нунцію неаполитанскому (Саули) Иароіі 321,

л. 13.

1) «АпЮпіо Ваиіі»—такъ подписывал» онъ свои депеши. N. <1і Кароіі 5.
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6. 25. П. 1576. Ему же. Таиъ же, д. 29.
7. 6. III. 1576 (?). Ник. Хр. Радзивиллу. Агт. 44, т. 28,

ер. 324.
8. 6. Ш. 1576 (?). Альберту Радзивиллу. Таиъ же, ер. 325.
9. 7. УН. 1576. Кардиналу Мороне. Ѵаііс. 6405, л. 250.

10. 14. VII. 1576. Ему же. Тамъ же, л. 259 (второй экзем-
пляръ, безъ подписи: л. 266).

11. 21. VII. 1576. Ему же. Тамъ же, л. 262.
12. 28. VII. 1576. Ему же. Тамъ же, л. 272.
13. . .  ѴІП. 1576. Вел. князю московскому (бреве). Агт. 52,

т. 31.
14. 11. VIII. 1576. Кардиналу Мороне. Ѵаііс. 6405, л. 278.
15. 25. ѴІП. 1576. Ему же. Тамъ же, л. 268, 269, 297.
16. 1. IX. 1576. Ему же. Тамъ же, л. 299.
17. . .  X. 1576. Императору германскому (бреве). Агт. 52,

т. 31.
18. 18. V. 1577. Ник. Хр. Радзивиллу. Агт. 44, т. 28, л. 88,

ер. 165.
19. 25. V. 1577. Нунцію польскому (Лаурео). Ваѵоіа 10, л. 292.
20. 28. X. 1577. Ему же. Тамъ же, л. 292 об.
21. . .  IV. 1578. 60-ти лицамъ; имена ихъ см. выше (бреве).

Агт. 52, т. 31.
22 а. 3. V. 1578. Ник. Хр. Радзивиллу. Агт. 44, т. 28, л. 84

об., ер. 159.
22 6. 3. V. 1578. Повторная запись того же самаго письма. 

Тамъ же, л. 97 об., ер. 181.
23. 3. V. 1578. Альберту Радзивиллу. Тамъ же, л. 98, ер. 182.
24. . .  VI. 1578. Коадъютору виленскому (Юрію Радэивиллу)

(бреве). Агт. 52, т. 31.
25. . .  VI. 1578. Ник. Хр. Радзивиллу (бреве). Тамъ же.
26. . .  XI. 1578. А. Поссевинъ къ Боккападули (бреве). Тамъ же.
27. 2. V. 1579. Нунцію польскому (Калигари). ВагЪег. 5741,

л. 102.
28. 2. V. 1579. А. Поссевину. Тамъ же, л. 102 об.



29. 23. У. 1579. Ник. Хр. Радзивиллу. Агва. 44, т. 28, л.
127 об., ер. 229.

30. 20. VI. 1579. Нунцію польскому (Калигари). 1)Ро1опіа15,
л. 30; 2) Роіііісог., т. 116, л. 130.

31. 8. ѴШ. 1579. Нувцію польскому (Калигари). 1)Ро1опіа 15,
л. 40; 2) ОНоЬоп. 2417,| р. I, л. 111; 3) Ріо 225, 
л. 89.

32. 22. VIII. 1579. Ему же. 1) Роіопіа 15, л. 42; 2) ОМоЪоп.
2417, л. 111 об.; 3) Ріо 225, л. 89.

33. 26. IX. 1579. Ему же. 1) Роіопіа 15, л. 57; 2) ОііоЪоп.
2417, л. 112; 3) Ріо 225, л. 89 об.

34.10. Х.1579. Нунцію при дворѣ цесаря (Ор. Маласпивѣ).
1) бегташа 11, л. 95 об.; 2) ВагЬег. 5742, л. 9;
3) ОііоЬоп. 2417, р. Н, л. 383; 4) Вог&Ъеве Н. 462, 
л. 769 (безъ года).

35. 17. X. 1579. Нунцію польскому (Калигари). 1) Роіопіа 15,
л. 48; 2) ОМоЬоп. 2417, р. I, л. 112 об.; 3) Ріо . 
225, л. 90.

36. 31. X. 1579. Ему же. 1) Роіопіа 15, л. 61; 2) ОМоЬоп.
2417, р. I, л. 114 об.; 3) Ріо 225, л. 92 об.

37. . .  ХН. 1579. Королю польскому (бреве). Алл. 52, т. 31.
38. 5. ХП. 1579. Ему же. 1) Агш. 44, т. 28, л. 143; 2) Оі-

ІоЬоп. 2417, р. ПІ, л. 745.
39. 20. Н. 1580. Коадъютору вилеескому (Юрію Радзивиллу).

1) ВагЬег. 5742, л. 375; 2) ОМоЬоп. 2415, р. П, 
л. 220.

40. 30. IV. 1580. Королю польскому. 1) Роіопіа 15, л. 87;
2) ОМоЬоп. 2417, р. I, л. 121; 3) Ріо 225, л. 99.

41. 4. П. 1581. Нунцію при дворѣ цесаря (Ор. Маласпинѣ).
1) Оеппапіа 11, л. 211; 2) ВагЬег. 5743, л. 5 об.;
3) ОМоЬоп. 2417, р. II, л. 349.

42. 25. II. 1581. Ему же. 1) Оегтапіа 11, л. 215; 2) ВагЬег.
5743, л. 10 об.; 3) ОМоЬоп. 2417, р. II, л. 349 об.

43. 4. ПІ. 1581. Нувцію польскому (Калигари). 1) Роіопіа 15,



л. 116; 2) ВагЬег. 5743, л. 12; 3) ОйоЬоп. 2417, 
р. I, л. 123; 4) Ріо 225, л. 101.

44. 4. Ш. 1581. Нунцію венеціанскому (Болоньетти). 1) ВагЬег.
5743, л. 11 об.; 2) ОііоЬоп. 2417, р. I, л. 86;
3) Вог^Ьезе П. 462, л. 742 об.

45. 6. III. 1581. Нунцію испанскому (Оэгѣ). 1) ВагЬег. 5743,
л. 16 об.; 2) ОМоЪоп. 2417, р. II, л. 256.

46. 6. III. 1581. Нунцію Французскому (Дандини). 1) Ггапсіа

16, стр. 29; 2) ВагЬег. 5743, л. 16.
47. 6. III. 1581. Нунцію савойскому (Лаурео). ОМоЬоп. 2417,

р. ІП, л. 612.
48. 11. III. 1581. Нунцію польскому (Калигари). 1) Роіопіа

15, л. 121; 2) ВагЬег. 5743, л. 19 об.; 3) ОМоЬоп. 
2417, р. I, л. 122 об.; 4) Ріо 225, л. 100 об.

49. 11. III. 1581. Нунцію при дворѣ цесаря (Ор. Маласпинѣ).
Стегтапіа 11, л. 217.

• 50 .18 . ПІ. 1581. Нунцію при дворѣ эрцгерцога Карла (Джерм. 
Маласпинѣ). вегтапіа 14, л. 35.

51. 18. III. 1581. Поссевину (бреве). Агт. 42, т. 45, л. 19,
№ 14.

52. 20. ПІ. 1581. Нунцію испанскому (Сэгѣ). ОМоЬоп. 2417,
р. I, л. 257 об.

53. 25. Ш. 1581. Нунцію польскому (Калигари). 1) Роіопіа
15, л. 123; 2) ВагЬег. 5743, л. 23; 3) ОМоЬоп. 
2417, р. I, л. 125 об.; 4) Ріо 225, л. 105.

54. 27. III. 1581. Пять инструкцій Поссевину. ВагЬег. 5744,
л. 103.

55. 1. IV. 1581. Нуацію польскому (Калигари). 1) Роіопіа 15,
л. 126; 2) ВагЬег. 5743, л. 26; 3) ОМоЬоп. 2417, 
р. I, л. 126; 4) Ріо 225, л. 105 об.

56. 1. IV. 1581. Нунцію при дворѣ цесаря (Ор. Маласпинѣ).
ОМоЬоп. 2417, р. И, л. 349 об.

57. 1. IV. 1581. Ник. Хр. Радзивиллу. ВагЬег. 5743, л.
319 об.



58. Б. IV. 1581. Нунцію испанскому (Сэгѣ). 1) ВагЬег. 5743,
л. 29; 2) ООоЪоп. 2417, р. I, л. 258.

59. 15 (17). IV. 1581. Нуецію польскому (Калигари). 1) Роіо-
піа 15, л. 127; 2) ВагЬег. 5743, л. 33 об.; 3) 01- 
ІоЪоп. 2417, р. I, л. 129 об.

60. 17. IV. 1581. Инструкція Болоньетти, при назначеніи его
польскимъ нунціемъ. 1) ВагЬег. 5744, л. 152; 2)01- 
ІоЪоп. 2417, р. I, л. 126; 3) Роіііісог., т. 129, л. 44 
и 58, въ двухъ экземплярахъ; 4)Ріо 225, л. 106.

61. 17. IV. 1581. Инструкція Кампеджи, при назначеніи его
венеціанскимъ нунціемъ. ОіІоЬоп. 2417, р. I, л. 86 об.

62. 22. IV. 1581. Нунцію польскому (Калигари). 1) Роіопіа
15, л. 129; 2) ВагЬег. 5743, л. 34 об.; 3) ОіІоЬоп. 
2417, р. I, л. 129 об.; 4) Ріо 225, л. 111.

63. 6 . 1. 1582. Нунцію польскому (Болоньетти). 1) Роіопіа
15, л. 161; 2) ВагЬег. 5743, л. 121.

64. 20. I. 1582. Поссевину. 1) Оегтапіа 13, л. 17; 2) ВагЬег.
5743, л. 132.

65. 20. I. 1582. Нунцію при дворѣ цесаря (Бономи). 1) Оег-
тапіа 12, л. 97; 2) ВагЬег. 5743, л. 133.

66. 10. И. 1582. Нунцію вевеціанскому (Кампеджи). 1) Ѵепе-
хіа 23, л. 8; 2) ВагЬег. 5743, л. 150.

67. 17.11. 1582. Нунцію польскому (Болоньетти). 1) Роіопіа
15, л. 168; 2) ВагЬег. 5743, л. 152.

68. 17. II. 1582. Поссевину. 1) Оегтапіа 13, л. 20; 2)ВагЬег.
5743, л. 152 об.; 3) Роіопіа 15 А, л. 310.

69. 24. ІП. 1582. Нунцію польскому (Болоньетти). 1) Роіопіа
15, л. 171; 2) ВагЬег. 5743, л. 170.

70. 24. III. 1582. Нунцію венеціанскому (Кампеджи). 1)Ѵепегіа
23, л. 31; 2) ВагЬег. 5743, л. 169.

71. 7. IV. 1582. Нунцію польскому (Болоньетти). 1) Роіопіа
15, л. 172; 2) ВагЬег. 5743, л. 175.

72. 7. IV. 1582. Ему же, другое отъ этого числа. Роіопіа 15,
л. 174. Въ ВагЬег. 5743—нѣтъ.



73. 14. IV. 1582. Ему же. 1) Роіопіа 15, л. 176; 2) ВагЬег.
5743, л. 177 об.

74. 14. IV. 1582. Кардиналу Мадруццо. 1) беппапіа 9, л.
179 об.; 2) ВагЬег. 5743, л. 179 об.

75. 23. VI. 1582. Поссевину. 1) бегташа 13, л. 24; 2) Ваг
Ьег. 5743, л. 222.

76. 7. VII. 1582. Нунцію веиеціанскому(Кампеджи). 1)Ѵепегіа
23, л. 71; 2) ВагЬег. 5743, л. 227 об.

77. 7. ѴП. 1582. Поссевину. 1) бегтапіа 13, л. 27; 2) Ваг
Ьег. 5743, л. 227 об.

78. 7. VII. 1582. Кардиналу Мадруццо. 1) беппапіа 9, л. 59;
2) ВагЬег. 5743, л. 226 об.

79. 7. VII. 1582. аАІ $о?егпаіоге ді Мііапо». 1) ВагЬег.
5743, л. 228 об.; 2) Роіопіа. АсШіат. П.

80. 11. ѴПІ. 1582. Поссевину. 1) беппапіа 13, л. 31; 2) Ваг
Ьег. 5743, л. 245 об.

81. 11. ѴШ. 1582. Кардиналу Верчеллійскому (Г. Феррери,
биідо Реггегі). ВагЬег. 5743, л. 244.

82. 11. ѴШ. 1582. Кардиналу Колонна. ВагЬег. 5743,
л. 244 об.

83. 18 (20). VIII. 1582. Нунцію неаполитанскому (Савелли).
1) Иароіі 322, л. 218; 2) ВагЬег. 5743, л. 248.

84. 29. IX. 1582. Нунцію при дворѣ цесаря (Бономи). бегташа
12, л. 145.

85. 22. IX. 1582. Кардиналу Мадруццо. &егтапіа 9, л. 127.
86. 6. X. 1582. Нунцію при дворѣ цесаря (Бономи). беппапіа

12, л. 149 об.
87. 2 2 .1. 1583. Ник. Хр. Радзивиллу (бреве). Агт. 42, т. 45.
88. 6. VII. 1583. Кн. Янушу Острожскому (бреве). Агт. 42,

т. 45.
89. 3. IX. 1583. Нунцію при дворѣ цесаря (Бономи). беппапіа

12, л. 243.
90. 26. XI. 1583. Епископу бертинорскому (Калигари). ОМоЪоп.

2415, р. I, л. 103 об.



91. 16. XII. 1583. Польскому королю. Агт. 44, т. 26,
стр. 87.

92. 17. ІП. 1584. Поссевину. 1)вегтапіа13, л. 114; 2)ОМоЪоп.
2415, р. I, л. 109 об.

93. 7. ІУ. 1584. Ему же. 1) Оегтапіа 13, л. 119; 2)ОМоЪоп.
2415, р. I, л. 109 об.

94. 21. ГѴ. 1584. Нундію венеціанскоыу (Кампеджи). Ѵепегіа
23, л. 278 об.

95. 26. V. 1584. Нунцію при дворѣ цесаря (Бономи). вегтапіа
12, л. 310.

96. 29. IX. 1584. Поссевину. 1)вегтапіа 13, л. 141; 2)ОШЬоп.
2415, р. I, л. 128 об.



П р и л оэк ен іе  VI.
(къ стр. 84, 89, 90).

Поссевмгь въ оцѣнкѣ Болоньетти.

И зъ  пятя писемъ нунція Болоньетти къ брату послѣднее, 

безъ даты (№ш2ІаІига (Зі Роіопіа, т. 16 С), есть не что иное, 

какъ первоначальная редакція письма 20-го  Февраля 1583 г., 

и нѣтъ основанія печатать его на ряду съ редакціей позднѣйшею. 

Письмо 8-го іюля 1583 г., сл уга  матеріаломъ сколько для біо- 

граФІи Поссевина, столько же и для исторіи католической про

паганды въ русской Полыпѣ (князь Конст. Конст. Острожскій), 

найдетъ себѣ мѣсто въ другомъ изданіи. Такимъ образомъ въ 

вастоящемъ приложеніи V I  печатаются только три письма: 28  

января, 20 Февраля и 27 іюля 1583 г., а также С опіі ргіѵаіі. 

Тексгь  этихъ послѣднихъ дошелъ до насъ въ черновомъ, необра- 

ботанномъ видѣ и, какъ было уже указано (стр. 90), добрая 

половина его перечеркнута и отмѣчена условными знаками. Здѣсь 

текстъ этотъ печатается въ томъ видѣ, какъ онъ былъ составленъ 

первоначально, безъ выдѣленія зачеркнуты хъ строкъ отъ неза- 

черкнутыхъ, чтобъ передать всю совокупность мыслей, вылив

шихся на бумагу, безотносительно къ тому, какъ и въ какой 

мѣрѣ авторъ воспользовался ими позже. Матеріалъ въ Сопіі 

разбить на 9 группъ или «главъ», и набирался онъ, насколько 

можно судить по присутствие при главахъ 4-й и 7-й дополненій 

(«асИіІатепіа»), не сразу. И  въ Сопіі, и въ письмахъ нѣкоторыя 

мысли повторяются, чтб позволяетъ въ первыхъ, т. е. въ Сопіі, 

видѣть своего рода записную книжку, куда подбирались данныя, 

прежде чѣмъ они получили окончательную епистолярную Форму. 

Если это такъ, то можно думать, что писемъ къ брату, гдѣ гово

рится о Поссевинѣ, было больше, чѣмъ сколько ихъ дошло до 

насъ. ОрѳограФІя Сопіі, своеобразно замѣняющая глагольный 

Формы 3-го лица Формами 1-го лица, исправлена, согласно пра-



виламъ современной грамматики, но каждое подобное «исправ- 
левіе» обязательно отмічено въ сноскахъ.

Стиль Болоньетти въ общемъ туманенъ; рѣчь страдаетъ 
многословіемъ; изложеніе мысли не отличается простотой .и 
ясностью; мѣстами встрѣчдются періоды, требующіе очень боль
шой вдумчивости для ихъ пониманія. Въ этихъ видахъ подлин
нику предпосланъ пересказъ содержанія, чтобы дать возможность 
легче оріентироватся въ предлагаемомъ матеріалѣ. Для большей 
связи пересказано и письмо 8-го іюля и даже, сравнительно, 
подробнѣе остальных?», въ виду отсутствія на этихъ странвцахъ 
самдго подлинника. Опустивъ въ пересказѣ нѣкоторыя детали 
и повторенія, мы старались возможно ближе передать тонъ и 
манеру изложенія автора, оставивъ безъ всякихъ поясненій 
многое изъ того, что само собою напрашивалось на дополненіе и 
разъясненіе— это можетъ составить предиетъ самостоятельнаго 
изслѣдованія1), тѣмъ болѣе необходимаго, что письма Болоньетти, 
будучи, несомнѣнно, цѣннымъ источникомъ для характеристики 
личности Поссевина, въ то же время отмічены печатью очень 
яркаго субъективизма, и уже по этому одному нуждаются въ 
тщательной провіркѣ и въ осторожной оцѣнкѣ.

I. Письмо 28-го января 1583 г.

Прочтите предварительно и передайте потомъ прилагаемое 
при семъ письмо мое кардиналу Гваставиллани, но, пожалуйста, 
ознакомьте съ его содержаніемъ только самыхъ близкихъ намъ 
людей. Я не желаю, чтобы о немъ знали другіе, во-первыхъ, 
чтобъ не давать повода думать, будто я черню Поссевина въ цѣ- 
ляхъ удалить его отсюда: такъ какъ онъ, должно быть, уже уѣхалъ 
изъ Польши, и можетъ показаться, будто я старался избавиться 
отъ непріятнаго совмѣстника, подобное же подозрѣніе страшно

1) Сравн. то, что уже сдѣлано въ статьѣ Л. Боратыньскаго, Зішіуа пай 
шшсуаіигф роЫц Во1о&пеі(ево (1681—1585). «Когрга*у ѵуймаіа Ьіяіог.-Гііого/. 
Акайетіі Цтіе^іпоёсі ѵг Кгакоѵіе», т. ХІЛХ (Кгак. 1906), стр. 76—88*



навредить инѣ; во-вторыхъ, у Поссевина слишкомъ сильный 
связи, и управа на него все равно немыслима. Лучшее доказа
тельство этому трансильванскія дѣла: папѣ онъ излагаетъ ихъ 
въ одномъ освѣщеніи, монсиньору Решкѣ въ другомъ, а поль
скому королю на третій ладъ, и все это благополучно сходить ему. 
Во мнѣ лишь заподозрили бы злое намѣреніе вредить, а онъ полу- 
чилъ бы поводъ распространять обо мнѣ дурные слухи. Поэтому 
я рѣшился безропотно терпѣть, помня, что было со мною въ 
Венеціи.

До сихъ поръ я еще не получилъ правоиочій на отпущеніе 
грѣховъ еретикамъ, желающимъ перейти въ католическую цер
ковь; публичность покаянія пугаегь и отталкиваетъ. А между 
тѣмъ этими правомочіями пользовались не только мои предше
ственники по должности, но и многіе іезуиты, даже частныя 
лица. Ну, развѣ это не унизительно, если, въ отвѣтъ на запросъ 
ищущихъ сближенія съ нашею церковью, приходится конста
тировать свое безправіе и оказываешься въ положеніи низшемъ, 
чѣмъ тЬ, которые, казалось, сами должны были бы стоять ниже 
меня? Я докладывалъ объ этомъ св. отцу, и онъ сталъ на мою 
точку зрѣнія; но канцелярія задержала отвѣтъ его на цѣлый 
годъ, кардиналъ же Комо не нашелъ ничего лучшаго, какъ пред
ложить порыться въ бумагахъ здѣшней нунціатуры, говоря, не 
найду ли я эти правомочія тутъ,—точно они не могли прислать 
мнѣ ихъ прямо, если хотѣли дать! Да при этомъ еще ссылался 
на то, что въ Римѣ у меня нѣтъ довѣреннаго лица, который хло- 
поталъ бы за меня! Точно такъ же поступилъ онъ и относительно 
поѣздки моей въ Ливонію къ королю: неоднократно, въ нѣсколь- 
кихъ письмахъ, кардиналъ повторялъ мнѣзапрещеніеѣхатьтуда; 
когда же я сталъ настаивать и приводить резоны, то онъ сдѣлалъ 
видъ, будто поѣздка моя была рѣшена уже давно въположитель- 
номъ смыслѣ, чѣмъ и вынудилъ меня послать ему копіи его соб- 
ственныхъ писемъ. Нѣкоторыя лица изъ здѣшняго польскаго 
общества, все добрые католики, просили какъ-то меня выхлопо
тать имъ въ Римѣ кое-какія льготы и милости; но въ отвѣтъ я



получилъ отъ кардинала предписаніе впредь держаться въ рам- 
кахъ даяныхъ мнѣ правомочій, съ замѣчаніемъ, что въ Римѣ пе 
мало поляковъ, черезъ которыхъ ихъ соотечественники могутъ 
охлопотывать свои нужды, не прибѣгая непремѣнно къ моему 
содѣйствію. Въ другой разъ примасу пришлось обратиться въ 
Римъ за разъясненіемъ вѣкоторыхъ возникшихъунегосомнѣній; 
разъясненія были даны; какія были они и въ чемъ состояли, съ 
этииъ ознакомить меня не заблагоразсудили, и я, вѣроятно, такъ 
бы и не узналъ о нихъ, не сообщи мнѣ примасъ самъ копіи полу- 
ченнагоимъотвѣта. Далѣе, польскій канцлеръ проснлъ меня со
общать ему о текущихъ событіяхъ въ Италіи; не желая брать 
на себя отвѣтственность въ выборѣ данныхъ и въ то же время 
не находя удобныиъ отказать въ его желаніи, я попросилъ кар
динала Комо распорядиться, чтобы его канцелярія присылала 
мнѣ то, что будеть сочтено возможнымъ для передачи кавцлеру; 
но получилъ въ отвѣть, что это дѣло не государственнаго секре- 
таріата, а спеціальныхъ на то агентовъ, и что въ Римѣ у поль- 
скаго короля и безъ того есть свой собственный посланникъ— 
какъ будто я имѣлъ въ виду интересы короля, а не Св. Пре
стола!

Наконецъ, теперь, въ этотъ пріѣздъ Поссевина, кардиналъ 
ограничился простымъ извѣщеніемъ о томъ, что іезуитъ-де ѣдетъ 
вмѣстѣ съ московскимъ посломъ и остановится здѣсь; Поссевинъ 
же, какъ пріѣхалъ, во все тутъ вмѣшивается, суетливо наби- 
раеть себѣ множество дѣлъ и даже дозволяетъ себѣ писать вещи, 
о которыхъ ничего не зваетъ. Я не инѣю привычки кричать и 
трубить о себѣ повсюду; о томъ, что я дѣлаю, я сообщаю только 
кардиналу Комо, но плохо надѣюсь, что такимъ путемъ св. отецъ 
получить возможность узнать Факты, говорящіе въ мою пользу. 
Достаточно сказать, что я уменыпилъ расходы по канцеляріи, 
подобно тому какъ это дѣлалъ и раньше во Флоренціи и Венеціи, 
а кардиналъ Комо, отъ имени папы, предупреждаетъ меня, по 
поводу нѣкоторыхъ диспенсацій, который мнѣ пришлось выдать, 
чтобы я не пользовался ими въ свою пользу, какъ не пользо-



вались-де ими и мои предшественники,— какъ будто я действи
тельно приложилъ къ нимъ свою руку! Я бы, конечно, не волно
вался, будь у меня увѣренность, что все это написано, действи
тельно, отъ имени его святѣйшества, въ благосклонности коего 
ко мні я не сомнѣваюсь; но иногда мнѣ кажется, что отъ дѣлъ, 
которыя могли бы содействовать моей репутаціи, выставить въ 
выгодномъ свете, меня устраняетъ какъ будто кто-то нарочно, 
возлагая, наоборотъ, одни лишь дела непріятныя и тяжелыя, 
какъ, напримеръ, известное дело о процессе или о вакансіи кра- 
ковскаго каноника. Не хочу заподозривать кардинала Комо въ 
недоброжелательстве, хотя, признаюсь, мненіе его о моихъ по- 
ступкахъ сильно задѣло меня.

Все вышесказанное, пожалуйста, прошу хранить въ стро
жайшей тайне, а самое письмо держите подъ крепкимъ замкомъ, 
спрятавъ на ящикъ въ самое дно.

II. Письмо 20-го февраля 1583 г.

Въ этомъ письме я снова возвращаюсь къ пресловутымъ 
дѣяніямъ от. Поссевина, и хотя каждое изъ нихъ, взятое въ 
отдельности, само по себѣ совершенно ничтожно, подобно мел
кой мошкаре, но въ общемъ ихъ такое множество, что въ дей
ствительности они серьезно иогутъ отравить существованіе чело
века. Курьезнее всего то, что мне же нередко приходится 
защищать его отъ справедливыхъ жалобъ на уловки, къ какимъ 
онъ прибегаетъ, приписывая себе въ томъ или иномъделетрудъ 
и заслуги, вовсе ему не принадлежащіе.

Возьмемъ хоть бы этотъ Фактъ (хотя и совершенно пустяш

ный, сравнительно съ другими). Отцу провинціалу Францискан

цевъ, после долгихъ стараній, пообѣщали выдать 300 Флориновъ 

на нужды монастырскія; лишь только Поссевинъ узналъ объ 

этомъ, какъ запросилъ канцлера и, получивъ подтвержденіе, 

поспѣшилъ уведомить о выдаче пособія папу, советуя написать 

королю благодарственное бреве!. . .  Н о послушайте, что касается 

непосредственно меня.



Нѣсколько разъ просилъ я короля основать въЛивоніи новую 
спархію и новую коллегію іезуитовъ. Находя увеличеніе епархій 
пока несвоевременныиъ, король однако пообіщалъ, кромѣ уже 
существующей въ РигІ, завести другую коллегію въ Дерптѣ. 
И вотъ Поссевинъ, не зная, что пріятная новость не только 
извѣстна инѣ, но уже сообщена мною въ Римъ, мнѣ же и сталь 
заявлять, что ему якобы удалось добиться согласія на открытіе 
дерптской коллегіи! Это впрочемъ еще ничего, а воть послушайте 
другое.

Польскій король далъ мнѣ знать о ходатайствѣ Поссевина 
назначить Андрея Баторія, племянника королевскаго, на препо- 
зитуру въ Мѣховѣ. Я однако поспѣшилъ поставить Поссевину 
на видъ всю щекотливость прдобнаго назначенія: во-первыхъ, 
была бы нарушена старинная автономія Мѣховскаго монастыря, 
а кромѣ того, королевская власть могла бы впослѣдствіи опереться 
на теперешнее вазначеніе, какъ на прецедентъ, и уже предъ
являть права въ другихъ, аналогичныхъ случаяхъ. По такъ какъ 
въ то же время было бы не тактично идти и противъ желанія 
короля, то я, желая и волковъ накормить, и овецъ спасти, посо- 
вѣтовалъ передать все дѣло на усмотрѣніе св. отца. Поссевинъ 
сейчасъ же вооружился моими доводами и, не обращая вниманія 
на то, что только что говорилъ другимъ языкомъ, поспѣшилъ 
написать кардиналу Комо о своихъ «стараніяхъ» убѣдить короля 
отказаться отъ прежняго плана: «куда мызайдемъ, еслисвѣтская 
власть начнетъ назначать ректоровъ въ іезуитскій орденъ, пре- 
латовъ—на духовный мѣста?» И король, будто бы, стыдясь и 
краснѣя, какъ молоденькая дѣвушка, призналъ ошибочность сво
его желанія! И Поссевинъ еще смѣетъ говорить о стыдѣ! Дей
ствительно, его бросило бы въ краску, узнай онъ, что мнѣ 
извѣстны всѣ тѣ совѣты, благодаря которымъ король, по его 
словамъ, покрасвѣлъ, какъ дѣвица!. . . .  Въ конпѣ концовъ онъ 
донесъ въ Римъ, что желаетъ переговорить со мною по этому 
дѣлу въ надеждѣ, что все уладится хорошо. Вообще Поссевинъ 
иміетъ обыкновеніе, въ случаѣ невозможности взять дѣло исклю-



чительно въ свои руки, дѣлать видъ, будто онъ хоть отчасти 
все же прикосновененъ къ нему.

Не разъ просилъ я короля завести іезуитскую коллегію въ 
Краковѣ и постоянно встрѣчалъ съ его стороны готовность 
исполнить ною просьбу. Но отецъ провинціалъ посовѣтовалъ ннѣ 
повременить, такъ какъ генералъ ордена находилъ данный мо
мента неблагопріятнымъ, тѣмъ болѣе, что свѣтскій элемента 
города Кракова открыто возставалъ противъ заведенія коллегіи; 
поэтому было рѣшено на пожертвованный деньги устроить про- 
б&щонный домъ и пріобрѣсти церковь Св. Варвары. Но тута 
вмѣшался Поссевинъ и велъ себя настолько неумѣло, что король 
нанонецъ уступилъ университетскимъ, пообѣщавъ имъ никогда въ 
Краковѣ не заводить ни іезуитской школы, ни коллегіи; въ дого- 
ворѣ же, заключенномъ между Поссевиномъ и еп. краковскимъ, 
передача іезуитамъ Варваринской церкви обусловливалась тоже 
отказомъ на будущее время отъ такой школы и коллегіи. Вдоба- 
вокъ Поссевинъ повздорилъ съ епископомъ, дѣло дошло до круп- 
наго разговора, а со стороны іезуита чуть не до пощечинъ; тогда 
я взялся за все самъ, переговорилъ съ университетскими, и дѣло 
было рѣшено на условіяхъ гораздо болѣе выгодныхъ: передача 
церкви не сопровождалась обязательствомъ не открывать коллегіи, 
хотя мнѣ и стоило пе малаго труда убѣдить университетскихъ от
казаться ота обѣщанной имъ королемъ привилегіи. Съ консулами 
города я сговорился о Формальностяхъ передачи церкви, но въ 
назначенный день, когда все уже было готово и предстояло по 
этому поводу торжественное богослуженіе съ краковскимъ епи
скопомъ во главѣ, явился Поссевинъ и заявилъ, что было бы 
лучше, если бы все дѣло закончилось безъ меня. Епископъ пона
прасну прождалъ цѣлый день, и передача состоялась лишь на 
завтра. О ходѣ самаго дѣла Поссевинъ отписалъ въ Римъ, едва 
упомянувъ обо мнѣ, но зато подробнѣйшимъ образомъ остано
вился ва передачѣ церкви, какъ будто послѣдній акта не былъ 
лишь простымъ слѣдствіемъ того, что было достигнуто един
ственно моими стараніями.........



Вспоминаю еще. Основываясь на обѣщаніи короля получше 
устроить пересылку почтовой корреспонденціи, я переговорилъ 
съ еп. краковскимъ и имѣлъ въ виду передать дѣло братьямъ 
Содернни; но Поссевинъ, не говоря ни съ кѣмъ ни слова, вошелъ 
отъ себя въ сношенія съ прежнимъ почтовымъ агентомъ Мон- 
телупи, съ которыиъ позже, дѣйствительно, и былъ закіюченъ 
договоръ. Конечно, и епископъ остался недоволенъ, и я имѣю всѣ 
основанія опасаться, какъ бы Поссевинъ своими темными продѣл- 
ками не ловредилъ мнѣ во мнѣніи короля.

Мнѣ удалось убѣдить короля войти въ соглашеніе съ импе- 
раторомъ и не настаивать на возвращеніи трансильванскихъ 
замковъ, а удовольствоваться денежнымъ вознагражденіемъ. 
Нынѣ читаю въ газетахъ, что все это—заслуга Поссевина. Вы, 
можетъ быть, удивитесь, если я скажу, что Поссевинъ самъ 
издаетъ газетух) и пользуется ею, чтобъ говорить о себѣ или 
вообще представлять въ желательномъ освѣщеніи различный 
событія: о передачѣ церкви Св. Варвары, о бѣгствѣ Сонина, 
о недовольствѣ поляковъ великимъ канцлеромъ, объ отказѣ ему 
въ деньгахъ на военныя нужды и т. п., забывая, что инымъ раз- 
облаченіемъ онъ ставить въ неудобное положеніе апостоличе- 
скаго нундія. Вообще нетактично было помѣщевіе замѣтки о томъ, 
что король удержалъ въ Полыпѣ Поссевина до полученія имъ 
отвѣта отъ императора на письмо, отправленное съ особымъ 
курьеромъ: это сильно осложнило переговоры, что ведутся теперь 
между вѣнскимъ и варшавскимъ дворами, о трансильванскихъ 
дѣлахъ.

Обо всемъ этомъ пишу вамъ по секреіу. Вполнѣ признаю 
преимущества іезуитовъ на поприщѣдипломатическомъ: не думая 
о матеріальныхъ выгодахъ, о повышеніяхъ и занятіи высокихъ 
мѣстъ въ духовной іерархіи, они всецѣло могутъ отдаться своему 
дѣлу; но, съ другой стороны, ничего не ожидая отъ Св. Престола, 
честолюбивый іезуитъ легко можетъ увлечься соблазномъ заво-

1) Точвѣе: доставляегь м&теріалы (Яа ^агеііе).
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евать вниманіе и аплодисменты современниковъ и тѣмъ нанести 
не мало вреда.

За двѣ недѣли, какъ разъ въ то время, когда здѣсь быль 
Поссевинъ, я получилъ распечатанными три почтовыхъ посылки, 
чего прежде со мною никогда не бывало. Оказался открытымъ 
пакетъ отъ кардинала д’Эсте; кроиѣтого, еп. верчеллійскій писалъ 
мнѣ, что прилагаетъ для передачи письмо къ Поссевину, прося 
предварительно прочесть его; однако въ пакетѣ письма къ Пос
севину не оказалось, а между тѣмъ, какъ я позже узналъ, оно 
все же дошло по назначенію. По объясненію Поссевина, секре
тарь верчеллійскаго, по ошибкѣ, вѣроятно, вложилъ письмо въ 
другой пакетъ—приходится вѣрить.........

Р. 8. Поссевинъ переманилъ въ свой орденъ моего капеллана, 
от. Фаброни, надававъ ему всякихъ обѣщаній; постоянно держалъ 
его у себя за писца и секретаря, безъ моего дозволенія, хотя в 
зналъ, что я самъ нуждаюсь въ его работѣ; на прямой вопросъ: 
«вы хотите сдѣлать изъ него іезуита?» отвѣчалъ уклончиво, 
будто бы Фаброни самъ хлопоталъ черезъ него о бенеФиціи; но 
тотъ категорически отрицаетъ это. Еще Калигари предупреждалъ 
меня, говоря, что Поссевинъ не преминетъ втереться въ дружбу 
съ служебнымъ моимъ персоналомъ, однако ему удалось зама
нить только самыхъ слабохарактерных!», какъ ни соблазнялъ 
онъ ихъ.

Въ день отъѣзда въ Трансильванію онъ отправилъ съ пись- 
момъ, не давъ мнѣ знать, особаго курьера въ Ольмюцъ съ тѣмъ, 
чтобы тамошніе оо. іезуиты переслали его корреспонденцію 
далѣе въ Италію,—удобство, которымъ не пользуемся даже мы, 
нунціи. И хоть бы слово! хоть бы спросилъ: не хотите ли вос
пользоваться удобвымъ случаемъ, послать что-либо отъ себя! 
Значить, онъ и раньше дѣлалъ то же самое! Не хочу заподо
зривать его и утверждать, что онъ не передалъ по назначенію 
писемъ моихъ къ кардиналу Гваставиллани, отданныхъ ему при 
отъѣздѣ въ Италію; но меня сильно безпокоитъ то, что кардиналъ 
мнѣ не отвѣчаетъ, тѣмъ болѣе, что въ письмѣ было вложено еще



другое письио—къ папѣ. Точно такъ же безъ отвѣта остались и 
мои письма къ кардиналу Комо по поводу двухъ капуциновъ, 
вышедшихъ изъ ордена.

III. Письмо 8-го іюля 1583 г.

Двѣ недѣли тому назадъ прибыль сюда Поссевинъ, пробу- 
деть нѣкоторое время въ Краковѣ и потомъ совершить поѣадку 
по королевству. Очень былъ бы я радъ найти себѣ помощника въ 
лидѣ представителя Св. Престола, но помощь эта оказывается 
такого рода, что, право, въ настоящую минуту я болѣеозабоченъ 
не столько сложностью возложеннаго на меня дѣла, сколько 
мыслью, какъ бы изъ этой «помощи» не вышло непріятностей и 
новыхъ затрудненій. Ради Господа и св. отца я готовь перене
сти это мученіе; но по крайней нѣрѣ въ бесѣдѣ съ вами хочется 
нѣсколько отвести душу: вѣдь передъ другими, посторонними, я 
вынужденъ показывать довольный видь, хвалить Поссевина, пре- 
возносить и тѣмъ вонзать ножъ себѣ въ сердце. Имѣй я дѣло съ 
другимъ человѣкомъ, мнѣ можно было бы держать себя прямо и 
откровенно, не было быитакогостраданія,—а теперь.. . .

За время службы моей въ Полыпѣ однимъ изъ главныхъ 
моихъ стараній было обратить въ католичество Юрія Слуцкаго, 
единственнаго схизматика изъ братьевъ, и потомъ— вліятельныхъ 
князей Острожскихъ: отца, сыновей и внуковъ (рабге, &§1і еі 
аісппі піроіі). Слуцкій уже разорвалъ со схизмой и, письмомъ на 
имя папы, просилъ прислать священниковъ для обращенія въ 
унію тѣхъ, кто живетъ на его земляхъ (рег гібште і виоі ророіі 
баііо всівта аі тего спііо дгесо, весопбо 1а рпга еі саМоІіса 
боМгіпа беі рабгі апіісЬі). Второй сынъ стараго князя Острож- 
скаго (старшій давно уже католикъ), пріѣхавъ въ Краковъ на 
свадьбу, былъ у меня три раза и не только обѣщался принять 
католичество, но открыто, письмомъ къ папѣ, призвалъ его На- 
мѣстникомъ Христа и верховнынъ главою христіанской церкви.
Стараго князя нечего и думать ввести въ лоно Римской церкви
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(гійпгіо аі готапо, т.-е. гііо), но я пытаюсь, чтобы онъ по край
ней мѣрѣ принялъ унію (сЬе віа аішепо $гесо саііоіісо), такъ 
какъ тогда съ схизмой порветъ чуть не вся Южная Русь (Кив- 
віа іпіегіоге), ему подчиненная.

Бъ виду этого, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я совѣто- 
валъ папѣ прислать грековъ-католиковъ, воспитанниковъ римской 
семинаріи, или кого нибудь другого, для преподаванія въ школѣ, 
которую старикъ князь думаетъ открыть въ городѣ Острогѣ. 
Къ предложенію моему папа отнесся сочувственно, и я, пользуясь 
пребываніемъ князя въ Краковѣ по случаю свадьбы, старался, 
при содѣйствіи его старшаго сына Яна, секретаря и одного гре- 
ческаго священника (васегйоіе §гесо), по имени Палеологъ, не 
ограничиться только основаніемъ школы, ноиразрѣшить мнѣ об
ратиться, отъ его имени, къ папѣ за присылкою вышеупомянутыхъ 
духовныхъ лицъ. Дѣло налаживалось; старый князь навѣстилъ 
меня, и послѣ двухчасовой бесѣды между нами было условлено, 
что онъ будеть просить папу о присылкѣ священниковъ, а также 
станетъ уговаривать констаитинопольскаго патріарха принять 
новый календарь и послать въ Римъ довѣренныхъ лицъ сгово
риться о пунктахъ разногласія обѣихъ церквей, въ цѣляхъ ихъ 
соединенія.

Какъ разъ въ это время въ Краковъ пріѣхалъ Поссевинъ, и 
такъ какъ мнѣ казалось вполвѣ натуральнымъ держать его въ 
курсѣ дѣла (тѣмъ болѣе, что и въ программу его ниссіи входили 
аналогичный задачи въ примѣненіи къ русской коллегіи), то я не 
только еще съ утра предупредилъ его, что жду ву> этотъ день 
къ себѣ князя, но и вторично послалъ звать его, когда князь 
уже сидѣлъ у меня. Поссевинъ однако не пришелъ: его не было 
дома. Когда же онъ вернулся, я немедля поѣхалъ кънемуиозна- 
комилъ со всѣми подробностями. Князь, не имѣвъ возможности 
видѣться съ Поссевинонъ въ моемъ домѣ, тоже поѣхалъ самъ 
къ нему и велъ съ нимъ долгую бесѣду на ту же тему. Поссевинъ 
однако не подѣлился со мной содержаніемъ этой бесѣды, рискуя 
яедоразумѣніями и противорѣчіями, весьма возможными, если



действуешь вр&збродъ и каждый самъ за себя. Я думаю, онъ 
опасается меня, какъ близко стоящаго къ дѣлу, желая въсвоихъ 
донесеніяхъ разрисовывать Факты по своему.

Я его ждалъ къ обѣду и потомъ вплоть до вечера, но онъ не 
приходи ль. Тогда я поѣхалъ отдавать визитъ къ князю и усло
вился съ нимъ еще разъ, что онъ напишетъ письмо папѣ съ 
заявленіемъ готовности отречься отъ схизмы и «купить» (какъ 
самъ онъ мнѣ раньше выражался) унію среди послѣдователей 
восточной церкви (Гга дгесі) хотя бы цѣною собственной крови, 
а также испросить содійствія къ обращенію его подданныхъ и 
въ особенности присылки наставниковъ для коллегіи. Но прежде 
всего князь началъ говорить со мною о своихъ претензіяхъ къ 
императору, видимо предполагая, что съ сущностью дѣла Пос
севинъ меня уже ознакомилъ и что вообще мы дѣйствуемъ заодно, 
такъ какъ еще вчера я ему говорилъ, что Поссевинъ и я, мы оба 
являемся эдѣсь представителями папы.

На слѣдующѳе утро заходить ко мнѣ Поссевинъ съ види
мою цѣлью вывѣдать о моей вчерашней бесѣдѣ съ княземъ; но 
я полагалъ, что говорить слѣдовало не мнѣ, а что долгъ быль 
его повѣдать мнѣ о томъ, что онъ замалчивалъ вчера. Явно укло
няясь отъ вопроса, Поссевинъ завелъ рѣчь совсѣмъ о посторон- 
немъ: о своихъ недоразумѣніяхъ съ Калигари, о разговорѣ съ 
канцлеромъ по поводу свадьбы, — вопросѣ столь непріятномъ 
и щекотливомъ —  словомъ, о чемъ угодно, но только не о томъ, 
что нужно. Когда же я поставилъ ему вопросъ ребромъ, онъ 
ограничился краткимъ замѣчаніемъ, что князь-де еще ничего 
не говорилъ съ нимъ о богемскихъ земляхъ и не желаетъ 
отъ короля никакихъ свидѣтельствъ и разрѣшеній (Нсепга), пока 
не начнетъ самаго дѣла. Тутъ пришла пора идти къ обѣднѣ; 
по дорогй намъ встрѣтился от. Палеологъ и попросилъ у меня 
нѣкоторыхъ указаній. Я разговаривалъ, отнюдь не думая скры
ваться отъ Поссевина; когда же Палеологъ захотѣлъ узнать, 
какъ надо надписывать адресъ папѣ, то Поссевинъ тотчасъ 
же закидалъ насъ вопросами: кто пишетъ, что? какъ? и т. п.
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Во время службы, пока я молился, онъ оживленно говорилъ съ 
Палеологомъ, чтб именно—не знаю; но Фактъ тотъ, что письмо 
князя къ папѣ, уже подписанное и запечатанное, — письмо, 
которое оставалось лишь передать мнѣ для отсылки его по 
назначенію, была задержано, и позже я узналъ, что Поссевинъ 
за это время успѣлъ прочитать его и высказался въ томъ смы- 
слѣ, что письма посылать не стоить, такъ какъ прислать свя- 
щенниковъ для Острожской школы могъ бы онъ и самъ, не испра
шивая на то разрѣшенія св. отца. Однако князь остался при 
прежнемъ и отправилъ письмо, согласно ранѣе данному мнѣобѣ- 
щанію. Конечно, лучшаго онъ и не могъ сдѣлать: его посланіе 
явится наиболѣе убѣдительнымъ доказательствомъ добрыхъ на- 
мѣреній и уваженія къ Св. Престолу. По судите сами, какой 
опасности подвергалось все дѣло и какія препоны пришлось ему 
одолѣвать!

Право, мнѣ даже какъ будто полегчало послѣ того, какъ я 
подѣлился съ вами всей этой исторіей: вѣдь все время я молчалъ 
о ней, да и не о ней одной, а и о иногомъ другомъ! По теперь 
я хочу, чтобы она стала вамъ вѣдома—слишкомъ ужъ крупный 
Фактъ это! Можете разсказывать, кому знаете, но, конечно, съ 
извѣстною осторожностью. Кардиналу же Гваставиллани вручите 
прилагаемый копіи, потому что я очень желаю, чтобы онъ узналъ 
дѣло въ истинномъ свѣтѣ, такъ какъ, Богъ еще знаетъ, какъ 
описалъ его Поссевинъ.

IV. Письмо 27-го Ноля 1583 г.

Найдите, пожалуйста, свободное время прочитать объ этомъ 
эпизодѣ, который я сейчасъ опишу вамъ, можетъ быть, через- 
чуръ подробно, но зато вамъ ясны станутъ мотивы, побудившіе 
меня писать, и, потомъ, вы скорѣе поймете всю важность тѣхъ 
послѣдствій, какія несетъ за собою вся эта исторія.

Бъ прошломъ году при здѣшнемъ дворѣ появился нѣкій 
ливонецъ, ранѣе служившій подъ знаменами Іоанна Австрійскаго,



и вызвался переселить въ Ливонію католиковъ. Король давно 
уже объ этомъ планировалъ, видя въ заселеяіи края исповѣд- 
никами истинной церкви лучшее средство стать тамъ твердою 
ногою и помѣшать схизматикамъ или- еретикамъ —  великому 
князю московскому, королю шведскому или датскому— снова 
когда-нибудь оттягать Ливонію отъ Польши. Узиавъ отъ меня о 
проектѣ, король разрѣшилъ ливонцу поѣхать въ Ливонію и осмо- 
трѣть тамошнія мѣста. Однако Поссевинъ самъимѣлъ отъ короля 
подобное же разрѣшеніе и нашелъ (признаюсь, вполнѣ основа
тельно), что новый проекта можетъ оказаться ему помѣхою: онъ 
оредполагалъ ѣхать въ Баварію вызывать переселенцевъ оттуда 
л выставлялъ кардиналу Комо на видъ, что древніе Римляне 
вѣрнѣйшій способъ въ удержаніи за собою завоеванныхъ обла
стей всегда видѣли именно въ выводѣ туда колонистовъ. Поэтому 
я обѣщалъ Поссевину ливонца болѣе не поддерживать, и, дей
ствительно, съ тѣхъ поръ не только не видѣлъ его, но и ничего 
не слышалъ о немѵ Я и короля старался убѣдить въ мысли о 
нреимуществахъ сосредоточить дѣло колонизации въ чьихъ-либо 
однѣхъ рукахъ,—въ данномъ случаѣ въ рукахъ Поссевина; такъ 
что, когда сюда пріѣхалъ капитанъ Мора съ рекомендациями отъ 
кардинала Гваставиллани и съ такимъ же проектомъ, я ограни
чился лишь тѣмъ, что отрекомендовалъ его Поссевину, какъ мо- 
гущаго быть полезнымъ ему въ его дѣлѣ.

Между тѣмъ Поссевинъ съѣздилъ въ Баварію, но безрезуль
татно; я считалъ не особенно деликатнымъ допрашиваться о 
лричинахъ неуспѣха; а въ это время на сценѣ появился опять 
все тота же ливонецъ и заявилъ, что у него готовы 115 семей 
изъ Фландріи, согласныхъ ѣхать въ Ливонію. Возбужденный. 
Поссевинъ, не говоря мнѣ ни слова, идета къ канцлеру, къ ве
ликому секретарю, начинаета поэтому поводу цѣлоедѣло, пишета 
тому и другому письма, жалуясь на анечестивца»-ливонца, якобы 
имѣющаго намѣреніе превратить Ливонію въубѣжище еретиковъ. 
Копіи этихъ писемъ, съ другими своими посланіями, онъ шлета 
въ Римъ, гдѣ, конечно, было извѣстно, что ливонецъ этота перво



начально обращался за содѣбствіемъ ко мнѣ, и гдѣ поэтому могли 
подумать обо мнѣ, какъ о самомъ легкомысленвомъ и неради- 
вомъ человѣкѣ, и, сами посудите, въ чемъ же! въ дѣлахъ вѣры, 
по вопросамъ ереси! тамъ, гдѣ шелъ вопросъ не о лицѣ только, 
а о цѣлоб Ливоніи, этомъ новомъ пріобрѣтеніи, столь цѣнномъ 
и дорогомъ для нашего папы!

Однако я позвалъ ливонца и, несмотря на его завѣренія, 
что выведены будутъ исключительно только католики, потребо
вал^ чтобы онъ бросилъ это дѣло. Потомъ я дуиалъ было вмістѣ 
съ Поссевиномъ пойти къ королю, но тотъ уговорилъ меня пу
стить его одного—и что же? Оказалось, что съ королемъ они 
рѣшили ливонцу дозволеніе дать подъ условіемъ, чтобы новые 
колонисты были непремѣнно католиками. Признаюсь, я былъ по- 
раженъ. Не знаю, какъ онъ донесъ объ этомъ въРимъ; но весьма 
возможно, какъ раньше преувеличивалъ затрудненія, таігь теперь 
превозноси ль свои заслуги въ ихъ одолѣніи, потому что желалъ, 
чтобы и я писалъ именно въ такомъ смыслѣ. И онъ еще можетъ 
думать, что я ему вѣрю, и что слова его въ чемъ-либо убѣдягь 
меня! На другой день я видѣлся съ королемъ за обѣднею и изъ 
его словъ отлично понялъ, почему Поссевинъ не желалъ, чтобы 
наканунѣ мы пошли на аудіенцію вмѣстѣ: оказывается, его пре- 
подобіе никогда и не выражалъ королю чего-либо протнвъ ли
вонца! не опасался онъ также нисколько и выходцевъ изъ Флан- 
дріи: найти добрыхъ католиковъ тамъ даже легче, чѣмъ въ Ба- 
варіи; да, наконецъ, баварской партіи нечего было опасаться 
конкуренціи: вывози хоть 10 тысячъ—мѣста хватило бы на всѣхъ. 
Оказывается (какъ сообщилъ мнѣ король), Поссевинъ, видя не- 
успѣхъ въ Баваріи, даже самъ обращался въ другія мѣста, въ 
томъ числѣ въ эту самую Фландрію, а также въ Вальтеллину! 
Въ заключеніе, король категорически завѣрилъ меня, что въ 
Ливонію допущены будутъ только лица католическаго исповѣ- 
данія, и всякій, кто не признаетъ надъ собою духовной властв 
мѣстнаго епископа, будетъ немедленно изгнанъ изъ предѣловъ 
Ливоніи. Одинаковый завѣренія дали мнѣ канцлеръ и великій



секретарь. Убѣдившись, что объ устраненіи ливонца нѣтъ и во
проса, я потребовалъ съ него письменнаго обіщанія не водво
рять въ Ливонію лицъ не католической вѣры, и при семъ при
лагаю копію съ ОФФиціальнаго обязательства, какое онъ даль мнѣ.

Р. 8. Не могу не уромянуть еще объ одномъ Фактѣ, каса
ющемся Поссевина, Фактѣ очень печальномъ для всѣхъ, кому 
дорогъ престижъ Св. Престола. Какъ-то утромъ, проводивъ ко
роля до дворца, я уже готовъ былъ сѣсть въ экипажъ, чтобы 
вернуться къ себѣ домой, какъ секретарь Броневскій, состоящій 
при находящемся теперь въ Краковѣ московскомъ интернунціи, 
спросилъ меня, слышалъ ли я отъ Поссевина о томъ нахальствѣ, 
чтб позволилъ себѣ этотъ интернунцій по отношенію его пре- 
подобія, и узнавъ, что я еще ничего не знаю, разсказалъ сле
дующее: Поссевинъ пріѣхалъ къ нему съ визитомъ, какъ къ 
своему знакомому, а тотъ не только не хотѣлъ сдвинуться съ 
мѣста и пойти ему навстрѣчу, но даже не приподнялъ шапки въ 
знакъ того, что здоровается съ гостемъ. Тогда Бровевскій, видя 
такое непочтеніе, собственноручно снялъ съ его головы шапку 
и поставилъ ему на видъ всю непозволительность подобнаго обра- 
щенія съ представителемъ папы. Бее это Броневскій разсказы- 
валъ при публикѣ, и потому я поспѣшилъ уѣхать, прервавъ не- 
пріятный разговоръ. Весь этотъ эпизодъ очень огорчилъ меня, 
потому что папа все еще сильно надѣется обратить Московію и 
прилагаетъ къ тому большія усилія, что мнѣ извѣстно изъ письма 
его къ Поссевину, гдѣ онъ убѣждаетъ не бросать начатагодѣла, 
полагая, что Поссевинъ пользуется симпатіями въ Москвѣ и, 
какъ таковой, является наиболѣе подходящимъ человѣкомъ.

Потомъ я узналъ, что выговоры Броневскаго возымѣли свое 
дѣйствіе: интернунцій поспѣшилъ загладить свое поведеніе, по- 
славъ Поссевину одну или нѣсколько штукъ копченой рыбы, а 
тоть въ свою очередь послалъ сперва бѣлаго свѣжаго хлѣба, а 
потомъ два куска жареной телятины и сколько-то тамъ вина- 
мускателя. Такъ обстоять дѣло по-сейчасъ. Дай Богъ, чтобы 
оно пошло возможно глаже; но было бы интересно знать, какъ



Поссевинъ доложить обо всемъ этомъ, потому что о своихъ дѣй- 
ствіяхъ въ Москвѣ онъ разсказываетъ вещи самыя удивитель- 
ныя: будто бы издержки папы тамъ свелись всего къ какимъ- 
нибудь 30 тысячамъ скуди, между тѣмъ ужъ если дѣло пошло на 
военный нужды, то тутъ тратятся сотни и сотни тысячъ.

V. Сопіі РгіѵаіІ.

1. Поссевинъ платить клеветой за дружбу, и все это, пожа
луй, не по врожденной злобѣ или свойству характера, но върас- 
четѣ выдвинуться и подняться надъ другими. Даже въ высоко- 
поставленныхъ лицахъ онъ отыскиваеть слабыя стороны, епи
скопа виленскаго третируя, наприміръ, какъ мальчика и выхва
ливая его желаніе получить совѣты и указанія, какъ лучше 
управлять епархіей.

2. Ему очень непріятно, что, какъ іезуитъ, онъ стоить сту
пенью ниже другихъ нунпіевъ: онъ такъ часто проговаривается 
объ этомъ, что сейчасъ видно, у кого что болитъ, тогь о томъ 
и говорить. Пе разъ, въ присутствіи постороннихъ, онъ выра
жался: «къ чему домогаться епископскаго сана? это одно бро
дяжничество». Такія «разы, даже объясняя ихъ въ самоиъ бла- 
гопріятномъ смыслѣ, конечно, не могутъ не шокировать. Мнѣ 
онъ говорилъ, что, предлагай ему хоть сотни кардинальскихъ 
шапокъ, онъ не промѣняетъ ихъ и на мѣдный грошъ; хвастался 
тѣмъ, что не заботится объ удобствахъ жизни, о хорошей ѣдѣ, 
объ убранствѣ поиѣщенія, хотя и не отказывается отъ тонкаго 
стола, если ему предлагаютъ; цѣнную же утварь и облаченія 
если и разставляетъ по комнатамъ, то единственно въ цѣляхъ 
показать, чтб идетъ на убранство церквей. По его инѣнію, было 
бы вполнѣ естественно назначать іезуитовъ на епископскія ка- 
еедры или легатами, въ подтвержденіе чего приводить примѣръ 
іезуитовъ - миссіонеровъ въ Индіи, а также свою посылку въ 
Швецію и тѣ широкія полномочія, какими снабдилъ его тогда 
папа.



3. Онъ очень кичится тѣмъ, что на іезуитовъ теперь возла- 
гаютъ дѣла, который раньше поручались исключительно однимъ 
прелатамъ. Однажды рѣчь зашла о его московской посылкѣ, и 
онъ бросилъ такую «разу: «да, говорите послѣ этого, что іезуиты 
не дѣлаютъ всего! Поистинѣ, еще ни на одного члена монаше- 
скаго ордена не возлагалось такого порученія, какъ на меня». 
Онъ утверждаетъ, будто папа желалъ воспользоваться его услу
гами въ самомъ Римѣ, но что дворцовая атмосфера ему не по 
душѣ, и потому онъ отклонилъ отъ себя эту честь, подавъ кар
диналу Комо записку, гдѣ выставлялъ на видъ затрудненія, какія 
могли бы отъ этого возникнуть: что станется съ Ливоніей, если 
его оставить въРимѣ?а только что основанный коллегіи?а дѣло 
съ императоромъ? а московскіе послы, какъ будутъ они возвра
щаться одни?... и такимъ-де образомъ ему удалось добиться, что 
его отпустили сюда... Чего добраго, кардиналъ Комо еще ска- 
залъ ему: кто же останется, если вы уѣдете? и кого послать, 
если вы останетесь?...

4. Въ своихъ докладахъ папѣ, добиваясь разныхъ поручен», 
онъ прибѣгъ, позволительно думать, къ искаженно истины. Если 
бы дѣло сводилось исключительно къ одному желанію избѣгнуть 
моего присутствія на его аудіенціи у короля, куда онъ отправился 
одинъ (хотя въ моихъ рукахъ сосредоточивались всѣ нити дѣла), 
я бы еще не позволилъ себѣ сомнѣваться въ добросовѣстностя 
поступковъ представителя Св. Престола; но найдутся другіе 
Факты, болѣе доказательные и серьезные. Впрочеиъ я и тутъ не 
хочу приписывать ихъ злой волѣ, а лишь тому страшному често- 
любію, чтб грызетъ его непрестанно.

Изъ Московіи онъ проѣхалъ въ Ригу, а потомъ вернулся въ 
Италію, гдѣ оставался довольно долго. Онъ не зналъ, что за это 
время я далъ подробный отчетъ его святѣйшеству о мѣрахъ, 
принятыхъ для возстановлеиія въ Ливоніи двухъ тамошнихъ 
церквей, устройства іезуитовъ и т. п. Я сообщалъ черезъ Соли- 
ковскаго и другихъ еще до его пріѣзда. Поссевинъ этого не 
зналъ и сталь расписывать кардиналу Комо то, что было сдѣлано,



какъ результата своей личной работы, впрочемъ въ такихъ лов- 
кихъ выраженіяхъ, что, уличи его во лжи, онъ смогъ бы и от
вертеться. Мнѣ же въ глаза говорилъ: «очевидно, самому про- 
видѣнію угодно было, чтобы изъ Московіияпоѣхалъ въЛивонію, 
если сами вы туда не поѣхали», не зная, что если я и непоѣхалъ, 
а остался въ Баршавѣ, то по причинамъ очень и очень уважи- 
тельнымъ... И вѣдь если такъ говорилъ онъ мнѣ въ глаза, то, 
воображаю, сколь рѣчистѣе быть онъ въ разговоре съ другими, 
чего не наговорилъ о своихъ подвигахъ, находясь въ Римѣ, 
особенно св. отцу!... Не даромъ же въ вышеупомянутой записке 
онъ выражается: какъ-де, моль, пойдуть дѣла въ Ливоніи, если 
его тамъ не будета!..

Онъ, действительно, быль посланъ въ Риіу и Колошваръ 
устраивать коллегіи; но вместо коллегій у него везде Фигури- 
руютъ провивціи, и рамки его миссіи оказываются гораздо более 
широкими, чтб видно изъ писемъ посланника Липпомани и, осо
бенно, Санседони, который просилъ меня рекомендовать его Пос
севину или кому тамъ надо, на случай, если бы пришлось заме
щать ливонскую каѳедру. Когда же Поссевинъ вернулся изъ 
Италіи и я разсказалъ ему, чтб. удалось сделать за время его 
отсутствія,— что мы уже гарантированы отъ назначенія въ Ли- 
вонію губернаторомъ еретика или вообще сомнительнаго като
лика; что нашли и епископа, и какимъ способомъ; что решенъ и 
вопросъ о надѣленіи епархіи земельными имуществами; когда я 
разсказалъ ему, какъ были устроены тамъ іезуитскія миссіи, что 
въДерптъ назначено четверо іезувтовъ въ надежде открыть тамъ 
съ теченіемъ времени другую коллегію, кроме рижской;— когда 
онъ все это услыхалъ, то началъ было говорить: «отлично, от
лично! уже одно назваченіе епископа дело очень важное!»; но 
его лицо ясно говорило, насколько все это было ему непріятно, 
какъ смущенъ былъ онъ этими новостями... после всего того, 
что онъ расписывалъ папе о необходимости своего присутствія 
въ Ливоніи! Еще бы ему не волноваться после своей записки в 
доказательствъ, будто бѳзъ него въ Ливоніи ничего не пойдеть



па ладъ! Но онъ вывернется! Когда новый епископъ явился ко 
мнѣ для исповѣданія вѣры, я, изъ любезности, пригласилъ Пос
севина присутствовать при цереноніи, а онъ потихоньку отъ 
меня раздобылъ списокъ земель и доходовъ епархіи,хотяизналъ, 
что могъ получить его черезъ меня, такъ какъ читалъ мое письмо 
кардиналу Комо, гдѣ я извѣщалъ о полученіи этихъ данныхъ 
черезъ Барановскаго. Но ему, очевидно, хотѣлось приписать 
себѣ нашъ успѣхъ въ Ливоніи.

Добиваясь своего возвращенія въ Польшу, онъ сталь дока
зывать въ Римѣ необходимость посылки особаго легата къ тран
сильванскому князю, какъ будто въ политическомъ отношеніи 
Трансильванія все равно не зависать отъ польскаго короля и 
какъ будто князь настолько взрослый, что ему по силамъ об
суждать подобный дѣла!

Потомъ онъ впутался въ это дѣло Андрея Баторія, убѣждая 
князя принять духовный санъ и чуть не вынудивъ папу сдѣлать 
его кардиналомъ. За подробностями отсылаю къ письму, которое 
я писалъ кардиналу Комо. Король въ этомъ дѣлѣ проявилъ много 
такта и осторожности. Бообще видно, что Поссевинъ просто 
схваченъ желаніемъ создавать дѣло за дѣломъ, лишь бы оста
ваться внѣ Италіи; по его собственному признанію, въ отдыхѣ 
онъ не нуждается, и только два обстоятельства могли бы вызвать 
въ немъ желаніе вернуться въ Италію: если бы пришлось заво
дить семинарію христіанскихъ миссіонеровъ, да еще особый де
партамента по духовньшъ дѣламъ. Изъ его словъ я убѣдился, 
что генералу ордена не особенно-то по душѣ его польская мис- 
сія, и что согласіе на нее Поссевинъ получилъ лишь подъ усло- 
віемъ, при первомъ же словѣ, немедленно вернуться обратно.

Можно допустить, что разсказанное Поссевиномъ въ сочи- 
неніи о Московскихъ дѣлахъ вполнѣ справедливо. Я только за- 
мѣчу одно. Однажды московскій посланнику тотъ, котораго Пос- 
еевинъ возилъ въ Римъ, обѣдая у меня, сталъ просить подарить 
е̂му экипажъ и при этомъ жаловался на Поссевина, который 
хотѣлъ было принять на себя путевыя издержки, но не испол-



нилъ даннаго обѣщанія. Поссевинъ же ему на это возражалъ, 
что вѣдь и князь московскій ничего не сдѣлалъ для него, хотя 
онъ, Поссевинъ, и пріѣзжалъ въ Москву не для себя, а въ ин- 
тересахъ именно князя. Упомянутый посланникъ чиномъ быль 
значительно ниже тйхъ, кого обыкновенно посылаютъ послан
никами въ Польшу, и от. Кампанъ какъ - то замѣтилъ, что, по 
возвращеніи въ Москву, онъ не удостоится отдать отчетъосвоей 
миссіи непосредственно государю. — Почему? спросилъ Поссе
винъ. —  «Да потому, что онъ рангомъ не вышелъ», отвѣчалъ 
Кампанъ. — Поссевинъ привялъ это за обиду и сталь утвер
ждать, что посланникъ, наоборотъ, состоитъ въ родствѣ сѣ ве- 
ликимъ княземъ.

По многимъ признакамъ можно думать, что Поссевинъ ста
рается увѣрить въ Римѣ, будто онъ пользуется въ Полыпѣ боль- 
шимъ вліяніемъ у канцлера, и съ этою цѣлью пустилъ въ обра
щение нѣсколько писемъ послѣдняго съ похвальными отзывами 
о себѣ. Мнѣ же изъ Бильны пишутъ, что, наоборотъ, канцлеръ 
сильно осуждаетъ Поссевина, называетъ амбиціознымъ, тще- 
славныиъ, и даже, по словамъ капитана Мора, обозвалъ его, въ 
присутствіи многихъ, жалкою личностью. Разумѣется, такія оскор- 
бленія, если работаешь во славу Божію, лишь удваиваютъ 
небесную награду; но только Поссевину никоимъ ужъ образомъ 
не подобало, зная подобный отзывъ, завѣрять о симпатіяхъ къ 
себѣ канцлера.

5. Поссевинъ нерѣдко возбуждаетъ дѣла, мало соотвѣт- 
ствующія выгодамъ и достоинству Св. Престола, а потомъ, когда 
у него ничего не выйдетъ, онъ же и высмѣиваетъ ихъ. Такъ 
поступилъ онъ съ канцлеромъ, пообѣщавши ему выхлопотать 
утвержденіе епископа перемышльскаго: папа не согласился, такъ 
какъ кандидатъ на каѳедру обвинялся въ симоніи, конкубинатЬ 
и проч. Точно такъже,уѣзжая въРимъ, онъ пообѣщалъ примасу 
выхлопотать правомочія, въ сущности совершенно недопустимый: 
пожалованіе десятины съ церковныхъ земель, —  той, что идетъ 
въ пользу папы въ определенные мѣсяцы; разрѣшеніе браковъ



въ наиболѣе з&труднительныхъ случаяхъ и т. д. Примасъ страшно 
ухаживалъ за нимъ, зараніе подарилъ ему коляску и, кажется, 
еще 8 лошадей, а тотъ, вернувшись изъ Италіи, со смѣхомъ го
ворить мнѣ: «папа отказалъ въ просьбѣ, а на вопросъ, какой от- 
вѣтъ дать примасу, велѣлъ отвѣтить, какъ самъ знаю».

6. Поссевинъ вредить репутаціи своего ордена, проявляя 
жадность къ деньгамъ и подаркамъ. Объ этомъ мнѣ еще съ са- 
маго начала говорилъ Калигари по поводу ста золотыхъ медалей, 
подаренныхъ ему канцлеромъ. Тогда я извинялъ это большими 
расходами на дѣла благотворенія; но позжеяузналъ съ разныхъ 
сторонъ такіе Факты, которые позволяютъ думать, что доходы 
его значительно превышаютъ расходы; въ особенности отъ про
дажи дорогихъ мѣховъ въ Вильнѣ и т к ь , что онъ повезъ съ 
собою якобы для продажи въ Германію и которые на самомъ 
дѣлѣ вывезъ въ Италію. Уже одно то, что слухи объ этомъ рас
ходятся въ обществѣ, очень невыгодно для репутаціи ордена; 
самъ же Поссевинъ словами, который у него вырываются и мало 
подобаюгь въ его положеніи, лишь усиливаетъ подозрѣніе, за
ставляя вѣрить такимъ слухамъ. Показывая однажды вещи, пред
назначенный для подарковъ, въ томъ числѣ золотое ожерелье, 
онъ сказалъ, что предназначаеть его для трансильванскаго князя, 
пріобрѣтя на собственный деньги, такъ какъ папа ничего не даль 
ему на подарокъ князю; а когда кто-то замѣтилъ, что это оже
релье женское и было бы лучше подарить его королевѣ, то онъ 
отвѣтилъ: «я не хочу ничего болѣе дарить королевѣ: разъ ужъ 
подарилъ ей на 25 скуди», — и все это съ такимъ видомъ, какъ 
будто хотѣлъ сказать: на вѣтеръ брошенныя деньги!

Я ему указывалъ всю несоотвѣтственность для лицъ, состоя- 
щихъ на службѣ у Св. Престола, принимать подарки; что, на- 
примѣръ, я никогда не позволялъ себѣ этого; единственный разъ 
принялъ отъ королевы чашку, да и ту переслалъ папѣ; и съ тѣхъ 
поръ замѣтилъ, что слова мои не пропали даромъ. Такъ, онъ пи- 
салъ мнѣ потомъ, что лошадей, подаренныхъ примасомъ, онъ 
поворотилъ на содержаніе учениковъ въ коллегіи; вернувшись



въ Польшу, сообщилъ, что передалъ папѣ 1500 скуди и часы, 
подарокъ канцлера, и что въ бреве на имя послѣдняго папа бла- 
годарилъ его за нихъ, т.-е. дѣлу былъ приданъ видъ такой, будто 
подарокъ предназначался не Поссевину, а папѣ.

7. Манера дѣйствій Поссевина мало соотвѣтствуетъ достоин
ству и папы и его самого. Многіе вылѣчиваютъ лихорадку мо- 
скателемъ, но отсюда еще далеко до утвержденія, будто это по 
правиламъ медицины, и полагаться на подобные пріемы также и 
впредь едва ли позволительно. Потому-то Поссевину и не слѣдо- 
вало бы приписывать себѣ успѣховъ таиъ, гдѣ результатъ и 
безъ того можно было предвидѣть заранѣе, какъ, напримѣръ, 
въ примиреніи короля польскаго съ княземъ московскимъ: этого 
примиренія обѣ стороны желали настолько сильно, что если бы 
даже стараться нарочно создавать помѣхи въ заключеніи мира, 
послѣдній все равно былъ бы заключевъ.

Точно такъ же и въ дѣлѣ съ императоромъ. Сначала Поссевинъ 
проявляетъ страхи, ни на чемъ не основанные; пугаетъ папу; 
просить короля обратиться за посредничествомъ къ папѣ, а 
папу— просить короля,—  и въ результатѣ король держитъ себя 
настолько заносчиво, что императоръ, и безъ того подозрительный, 
мало расположенный къ королю, опасаясь за Венгрію, готовь 
отказаться отъ этого посредничества, и лишь съ трудомъ кар
диналу Мадруцци удалось успокоить его. Я же, наоборотъ, тща
тельно скрывалъ отъ короля желаніе папы и добился того, что 
онъ самъ сталъ просить о посредничествѣ. Въ это-то самое время 
является Поссевинъ и, начавъ говорить о дѣлѣ, заявляетъ, что 
дййствуетъ не отъ имени папы, а отъ себя, какъ простой іезуитъ. 
Право, можно подумать, какъ будто въ его задачу входило ко
роля, и безъ того стоявшаго на сторожѣ, возбудить еще болѣе! 
и какъ будто онъ не зналъ, что все равно вѣдь его прислали сюда 
не какъ іезуита, а какъ представителя папы! и, наконецъ, какъ 
будто, ведя дѣло приватнымъ, не ОФФИціальнымъ путемъ, можно 
будетъ избѣжать затрудненій, какими оно было обставлено! Та- 
кіе пріемы шли совершенно въ разрѣзъ съ пожеланіями папы, въ



чемъ я убѣдиіся изъ письма Поссевина, которое онъ мнѣ самъ 
иоказывалъ, къ кардиналу Комо. Изъ этого письма видно, что 
Поссевину поручалось лишь привезти въ Польшу* московского 
посланника, да еще озаботиться объ устройств* коллегій, и только 
между прочимъ позволено было предложить свои услуги по во* 
просу о соглашепіи. Такимъ образомъ онъ не имѣлъ никакого 
права изнѣнять распоряженій, данныхъ папою инѣ,ине долженъ 
былъ настаивать передъ королемъ на передачѣ дѣла иа третей* 
«кіб судъ папы, такъ какъ было изНѣстно, что самъ король за- 
являлъ своему посланнику въ Римѣ, чтобы не особенно доби* 
ваться этого. Послѣ сказаннаго поступокъ Поссевина можно 
объяснить лишь опасеніеиъ, какъ бы дѣло не ускользнуло изъ 
ого рукъ. Поэтому онъ былъ совершенно ошеломленъ, узнавъ 
попріѣздѣ въ Польшу, что король обратился за посредничествомъ 
къ папѣ, и хотя старался показать довольный видъ, но заволно
вался, въ смущеніи з&бѣгалъ по комнат*... Позже, уже пови
давшись съ королемъ, сталъ подчеркивать противорѣчіе между 
поступкомъ короля я предписаніеиъ, отданеымъ польскому по
сланнику въ Рим*, точно видѣлъ въ этомъ его вяну! Впрочемъ 
потомъ онъ призналъ, что король поступилъ хорошо...

Всѣхъ этихъ промаховъ не было бы, слѣдуй онъ въ точности 
преподаннымъ ему инструкціямъ; но онъ относится къ нимъ пре
небрежительно и обвиняетъ Римскій дворъ въ медленности. Это 
пренебрежёте и желаніе дѣйствовать во всемъ, какъ вздумается, 
явленія обыкновенный у тѣхъ, кого не сдержив&етъ надежда на 
отличія и повышенія, разъ человѣкъ, самъ по себѣ, лишенъ 
нравственныхъ качествъ и не отдалъ себя исключительно на слу- 
шеніе Богу. Вотъ почему гораздо лучше возлагать подобный 
дѣла на людей, которымъ путь къ почестямъ и повышеніямъ пе 
загражденъ, потому что расчетъ и надежда на эти почести 
всегда будутъ для нихъ хорошей уздою...

8. Онъ страшно любопытенъ и пронырливъ, постоянно ста
раясь пронюхать чужія дѣла, влѣзть въ чужую душу. По этому 
поводу Калигари разсказалъ мнѣ много хорошаго, между про-
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чимъ, предупреждал^ что онъ ет&нетъ искать случая сдѣлаться 
исповѣдникомъ моего служебнаго персонала, вывѣдывая тавімъ 
путемъ частности моей домашней жизни. Хотя это не состоялось, 
все же втереться въдовѣріе нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, что попроще 
и несмышленнѣе, ему удалось, и въ свояхъ вывѣдываніяхъ онъ 
доходилъ до самыхъ мелочей. Я этому не препятствовалъ, пола» 
гая болѣе достойныиъ д ля себя вести такую жизнь, чтобъ всякій 
могь ее видѣть. Войдя въ комнату, онъ разсматриваеть не только 
книги, но и письма, бумаги, лежащія на столѣ; и въ случаѣ 
если тайкомъ сдѣлать этого нельзя, смотрить открыто, прибѣгая 
и тутъ къ уловкамъ. Такъ, напримѣръ, однажды приходить ко 
мнѣ и любезно предлагаетъ помочь въ просмотрѣ и запечатыва- 
ніи почты, отправляемой въ Римъ, въ расчетѣ, что я не рѣшусь 
проявить ему иедоеѣріе. .

9. Рѣчи о смиреніи не во всемъ сходным съ правилами іе- 
зуитскаго ордена. Прямо неприлично и непріятно постоянно слы
шать отъ него разглагольствовавія о довѣріи, какимъ дарятъ 
его государи; о его благотворительности, о раздаваемой мило- 
сты нѣ; о томъ, что, вступивъ въ орденъ, онъ отказался въ его 
пользу отъ большого дохода въ нѣсколько сотенъ скуди, не поже- 
лавъ оставлять его роднымъ. Но самое главное—сюда онъ зача
стую примѣшиваетъ Факты довольно сомнительные, въ справед
ливости коихъ позволительно усомниться, какъ, наприиѣръ, будто 
шведскій король предлагалъ ему 15000 скуди, а онъ отказался 
отъ нихъ; что венедіанскоѳ правительство дарило ему ц&лые 
иѣшки съ цехинами. Положимъ, очень возможно, что оно дало 
ордену 500 скуди, какъ онъ утверждаетъ, изъ вниманія къ нему; 
но помочь устроить это могли, кромѣ него, также от. Тревизанъ 
и другіе, подобно тому какъ имъ же удалось раньше, когда я 
былъ въ Венеціи нунціемъ, получить разрѣшеніе на постройку 
новаго этажа яадъ казеннымъ зданіемъ, что Поссевинъ припи- 
сывалъ опять же себѣ; между іѣмъ разрѣшеніе было дано раньше 
его поѣздки. Впрочемъ, не спорю, можетъ быть, позже и дано 
было что-нибудь еще новое...



1. Ма#пШсо 8І#пог ігаіеііо.
Іп дпевіо ріе^о Ьаѵгеіе іпсіава апсо ппа ІеМега т іа  аі- 

ГІ1Г° впазіаѵіііші іп таіегіе йі ̂ гапдіввіт&ітрогіапга, 1& дпаіе 
ѵі тапдо арегіа, регсЬе деаісіего 1а Іе^^іаіе, еі соп аііепііопе; 
еі ее рег 1а Іоп^Ьегга ѵі ^гаѵеій, роігеіе іетрегаге дпевіа то- 
Іевііа соп рі#1іагѵі рег сотра#по пеі Іе^егіа іі ві$. О Ивее Ьеопі 
повіго содпаіо, аі дпаів йсіегеі тШе ѵііе, тіііе топйі ее Іапіі 
п’Ьатева іп тапо.

Ьеііа, сЬе ГЬаѵгеіе йевШего, сЪе 1а соттппісЬіаІе 1а ргіта 
сова соп ГІІГ* зі^пог сагсііпаі Раіеоііо іп іетро сЬе поп ЬаЬЬіа 
Гапіто тоііо йівігаио іп аііге оссираііопі регсЬе девісіегегѳі 
сЬе 3. 3. П1та сот’апсо іі ві§. Сатіііо Ьаѵеввего ріепа поііііа <Іі 
іпііі ^ие8іі рагіісоіагі. Е і регсЬе т і  гепсіо сегіо, сЬе іапіо іі 
аідпог сагдіпаіе япапіо іі ві#. Сатіііо ^іадісЬегаппо, сЬ’іо поп 
віа іепиіо іп сопзсіепга а поіШсаг^И аіігітепіі, рег п̂е̂ 1е га- 
іропі сЬе ѵі Дігб арргевао, ѵоггеі сЬе роі пѳі ргевепіаге 1а те - 
(іевіта Іеііега а1ГІ11то Оиавіаѵіііапі, вирріісавіе 8. 3.111°* а Іе- 
пеге іп ве яиев^е сове всгіМеІе да т е  рег диеііа сопйдепга, сЬе 
деЪЬо Ьаѵеге, еі Ьаѵгб ветрге іп радгоп іаіе, еі рег 1а соттів- 
зіопе, сЬе т і  діеде 8. 8 . І1Г“  аі т іо  рагііг <1і Кота, сіоё д’аѵ- 
ѵѳгіігіа <Ъ іиМі і рагіісоіагі, сЬе т ’оссоггеѵапо ді сопвідѳгаііопе, 
доіевдові (соте роЪгі (Іоіегві соп га&іопе) сЬ’іо поп Ьаѵевві сіб 
ГаШ), тепіге его іп Ѵепеііа.

Ног 1е саиве, рег 1е чиаіі ^іидісо роіег Іасеге ад аіігі ГиогсЬё 
аі ворга потіпаіі іі сопіешгіо ді деііа Іеііега, вопо дне. Ь ’ппа 
регсЬе чпапдо, апсога іо Говві оЫі̂ аіо рег совсіепга а поіШсагІо 
а бпе ді гітедіагѵі, іі гітедіо поп вагіа рій іп іетро, сопсіо- 
зіасЬе іі радге, соте сгедо, вагё рагіііо ді Роіопіа ргіта 
сЬ’іо ровва Ьаѵег гівровіа ді диевіа, е раггеЬЬе рій іовіо сЬ’іо 
Ьаѵеаві ѵоіпіо таіідпаге рег Іеѵаппеіо <Гіппапгі, еі рег поп 
Ьаѵег сотра&пі іп яиеаіа Іедаііопе. 11 диаі зовреііо дагіа дг&п- 
діввіто даппо аііе сове т іе . Еі рего в’іо Ъаѵевві Ьаѵпіо Іѳтро 
ді Гаг гевсгіѵеге іі ргіто Го і̂іо, Ьаѵгеі тпіаіо чиеііа рагіе, сіоѵе 
раг сЫо сопаепіа аі поіШсаге аісппа деііе сове зсгіііе. Ь ’акга
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саша рег 1а диаіе а т іо  зіидісіо, 1а сопзсіепга поп т ’оЫі#а а 
раіеваге диевіі рагіісоіагі ё регсЬе 4иапдо апсо бі Говве іп іетро 
а гітедіаге, іо ровво еввеге соте сегіо, сЬе поп 8І гітедіегй 
регсіосЬё И ра(1ге Ьа сЬі 1о рогіа, еі Гаѵогівсе соп о^пі япо ро- 
4еге, еі сЫ раб соргігіо іп т іііе  тапіегѳ. Б і сЬе 8І ѵеде 1а ргоѵа 
сЬіагівзіта, регсЬе діё ё ѵеппіо а пойііа, соте іі радге пеі пе- 
досіо ді Тгапвііѵапіа Ьа рагіаіо іп ип тодо а топзі^. Кевкі, 
іп ип’а11го а Ковіго Зі^поге, еі іп ип’акго а диевіа Маевіё, еі 
попдішепо ві іасе. Веп ё сгедіЪіІе, сЬе ^иапдо рег т іа  геіаііопе 
ѵепівве а поШіа аісипа ді диевіе сове, вагіа сЬі діийісагеЪЪе, 
сЬ’іо ГЬаѵе88І &іііо соп іпіепііопе ді пиосеге ад аіігі, еі роІгеЬЬе 
пиосеге а те , еі ві Ъепе І)іо ^гаііа, поп ЬаѵгеЬЪе аісип аМассо 
ді Гагіо аііа всорегіа ргевво ад ип ргепсіре ді Іапіа іпіе^гііа 
роігеЪЪе аітепо соп тіііе тоді оссиШзвіті, еі аііепіввіті да 
о$пі повіга іта&іпаііопе втшиіг іп рагіе диеііа водівГаШопе сЬе 
рег аИхо роіевзе Ьаѵег 8иа Запіііё да диевіе т іе  ГаіісЬе, еі ее 

ѵепіаве іаііо ді іеѵаг диаісѣе аііга ѵосе вітііе а диеііа ді 
Уепеііа диевіа т і  рге і̂идісЬегеЪЪе Іапіо рій ргевао аІГипіѵегваІе, 
диапіо тепо раге сЬе тегій  евсивайопе сЬі дие ѵоііе іпсарра.

Рег диевіе саиве дшщие діидісо сЬе аіа Ъепе іі Іасеге, еі 
Гаг Гогга а т е  тедевіто, Іоііегапдо даі радге соте Го соп 1’ашй» 
Біѵіио диеііо, сЬе Гогве аісип’а11го поп Іоііегагіа, поп овіапІесЬе 
т і  раіа ді ѵедеге гіпоѵаіа іп т е  (рег ^иап(о 1е сове ріссіоіѳ ві 
роппо сотрагаге аііе ^гапді) РЬівІогіа ді Оегтапісо, еі Зііапо. 
Ѵедеіеіа ді ^гаііа ее поп 1’Ьаѵеіе іп тетогіа, регсЬе в’арр1іса 
аі саво тіо  тоііо рег Гаррипіо, зепопіпдиапіо 1а гівоіиіа Ъопій 
ді ІІовіго Зідпоге т і  дё Гегта врегапга сЬ’і1 виссевво деЪЪа 
еввеге діѵегао. Гогве репваѵа аісипо, сЬ’іо поп Говѳі рег віаг Гогіе 
аііе ЪоИе аг^отепіапдо ві даІРевветріо д’а1ігі, сЬе соп даппо 
деііе сове Іого Ьаппо іаііо гівепіітепіо де рогіатепіі деі радге, 
БІ апсо даііа ІіЪегіё, еі іп^епиііё, соп сЬ’іо тедевіто рагіаі іп 
Уепеііа диапдо іі ва$1іагді Гаті^ііаге деІГ І1Г° ді Сото іп та
воте деііе соттіввіопі, сЬе дісеѵа еввег даіе а Іиі діКота, ѵоіеа 
Гаг Гаге а т е  сегіе ітрегііпепге; регсіосЬё дівві, сЬе рій Іовіо



поп Ьаѵгеі ѵоіиіо Ьаѵег ^ие1 сагісо, ЪепсЬё сегіо Ьопогаііввіто, 
сЬе раііге вігаіі іпді$пі(&; 1е циаіі рагоіе Гигпо ргіша огі^іпе <іі 
цпапіо роі ве&иі; опд’Ьога ші Гогго Іапіо рій (1і іоііегаг о&пі 
сова рег Іеѵаг даі сапіо тіо  о§пі оссавіопе товігавдо ді поп 
ѵедеге, еі поп соповсеге. Ш регсЬе аі сопііпоѵаге іп іепег Іаиіо 
іп соііо діоѵа авваі іі роіег іаі ѵоНа віаг^агы вісигатепіе соп 
аісппо, ѵо^ііо дігѵі циі аісипе сове рег тодо (і’е88етріо, даііе 
цпаіі соповсегеіе іп сЬе іегтіпе іо т і  Ігоѵо, еі соте 1о віаг диі 
соп диеІГаиіЬогйё, сЪе ѵіеп да тоШ ^іибісаіо, ві рпб аНгіЪиіге 
а тего тігасоіо ді Біо. Ш  да циапіо іо дігб вопо рег сопдаппаге 
Гіпіепііопе ді сЬі ві віа, доѵепдозі ргевитеге Ьеп ді ІиШ, т а  
гіГегепдо 1е сове оссогве, Іазсіегб ^іпдісаге Гіпіепііоие а сЬі воіо 
ё аМо а репеігаге і сиогі.

Ьа ргіта сова 4папіо аііе ГасоИА, іо поп Ьо роіиіо апсог 
Ьаѵег 4пе11о, сЬе ѵоіеѵа N08^0 Зі^поге сЬ’іо Ьаѵевві, еі сЬ’ё рій 
песеввагіо ді ІпМе Гаііге сове іп Роіопіа рег вегѵіііо ді Біо, еі 
ваіиіе деііе апіте; сіоё іі роіег аввоіѵеге ^ГЬегеіісі, сЬе ѵеп^опо 
аІ дгетЪо ді вапіа сЬіева вепга іпіегѵепіо ді поіаго, регсіосЬё 
цпапдо ве пе ѵпоіе Гаге аііо риЫісо циаві іиМі ві гііігапо. (^ие- 
віа Гасоііё поп воіатепіе Ьаппо Ьаѵиіо і т іе і апіесезвогі, т а  
1’Ьаппо Шіаѵіа апсо і СевпШ, сі аісппі рагіісоіагі; поп дітепо 
регсЬе яиевіі поп Ъавіапо рег виррііге а іиііе 1е рагіі ді сові 
вгап ге^по, ві Ьа гісогво а те , еі іо вопо Гоггаіо а діге соп 
ЯгапдЧпді&шіё деііа регвопа, сЬе вовіеп^о, ді поп роіег циеііо, 
сЬе роппо тоііе регвопе ргіѵаіе. Іо рге&аі аі т іо  рагііге 
ГІ11то ді Сото, сЪе ѵоіевзе Гаѵогігті пеІГатріегга деііе Гасоііё 
девідегаіе да т е  воіо рег вегѵіііо ді Біо. Соп Іиііо циевіо, ̂ іопіо 
сЬ’іо Гпі іп Роіопіа всопігапдоіе соп ^иеНе деі т іо  апіесеввоге, 
1е Ігоѵаі деГеШѵе іп ѵагіе сове песевзагіввіше; еі Гга 1’аііге іп 
^ие81а, сЬе поп роіеѵо §іидісаге аісипа сапва Ъепейсіаіе; опде 
Гиі песезвіОДо дагпе поііііа а Ковіго 8і&поге іі чиаі т і  Гесе гі- 
вропдеге, сЬе ѵоіеа сЬ’іо Ьаѵевві іи(1е циеііе, с’Ьаѵеѵа Ьаѵиіо іі 
т іо  апіесеввоге. Б і поп овіапіе дпевіо ё всогво рій д’ип аппо 
ргіта сЬ’іо ЬаЪЬіа роіиіо Ьаѵеге Гезредіііопе ді сапсеііегіа. Е і



ее Ьеп Ьпаітепіе роі ГЬо Ьаѵпіе д’аНге сове, поп ко рего роіиіо 
Ьаѵегіа та і іп дпевіо саро (1і роіег авдоіѵеге Ьегеіісі вепаа го- 
дііо (іі поіагі, еі аІГиШта Іеііега (И тоііе, сЬ’іо Ьо асгіііо іп- 
іогпо а дпевіо, поп т і  ё віаіа даіа гівровіа. Е і дпеііо сЬ’ё ді 
тоііа сопзідегаііопе тепіге іо Іасеѵо ібіапяа сое! іп ^епегаіѳ <іі 
Чиеаіе евредіііопі, доро Гііаѵеппі ГІ11то (іі Сото даіе ѵагіѳ гі- 
вровіе, еі 1га Гаііге, сЬ’іо #пагдаз8і Ьепе аііе Іасоііі, аііево сЬе 
топ8І$пог даіагіо сгедеѵа сЬе ѵі ві сопіепевве яиапТіо сЬіедето 
(соте сЬе поп &вве віаіо тоііо рій Іасаі сова іі сЬіагігві ді дпе- 
віо іп Вота вепга Іапіа регдііа ді Іетро) т і  гіврове, сЬе ^пе*іо 
іпдивіо ега ауѵепиіо, регсЬ’ю поп Ьатето а^епіе іп Вота, сЬе 
воііесііаввв диевіе сове, е!_ попдітепо Ьатиіа риг поііііа 8. 8. 
111“  сЬе 11 від. Оіоѵаппі Ваііівіа Во1о$пѳііі ега девііпаіо а япѳ- 
зіо, регсЬе дшш<1о евва ѵоіве, сЬ’іо ргепдевві Гаваопіо ді Гагіе 
ра^аге іп Вота еі гісетеге іп Ѵепеііа 1е вие епігаіе деііа Роі- 
Ііпа соп дпеііа дігаіпиііопе деііе т іе  ргоѵівіопі, сЬе роі ѵоі ѵе- 
девіе да сопіі, тапдб а сЫатаге ѳвзо ві^. віоѵаппі Ваііівіа. II 
сЪе роіеѵа Іаге апсога пеІГоссавіопе ді 4пев1е евредіііопі, о, 81- 
тепо, всгітеге а т е  1а ргіта тоііа, сІТіп сіё Іовве песеввагіа 
Торга деі т іо  адепіе.

йпевіо тедевіто тодо ді в^гаѵагві ворга т е  Ьа Іепиіо апсо 
пеі рагіісоіаге деііа т іа  апдаіа іп Ьіѵопіа а 8па МаевІЬ, регсЬе 
дорро ТЬаѵегті сіо ргоЬіЪіІо евргевватепіе рег тоііе іеііеге, 
івіапд’іо риге ді роіег апдаг вріпіо да тоііе га^іопі еШсасіввіте 
бпаітепіе т і  зсгівве ипа Іеііега, доѵе ргевирропеѵа сЬ’іо Іовзі 
апдаіо, соте апсо пеііа зе^пепіе. ТаІсЬе в’іо поп Ьаѵеззі ѵедиіо 
роі пеІТаІІге ипа гі!іга1а,его Іоггаіо рег Ьопог тіотапдагсоріа 
ді Іиііі диеі сарііоіі деііе Іеііеге ді 8. 8.111“  сЬе сопсетеѵапо 
Чиевіо рагіісоіаге.

Ві рій еввепдо оссогво сЬе аісипі ві^погі тоііо саііоіісі а 
4иа1і ега тоііо івредіепіе дат водізГаШопе рег іі Ьпоп впссевво 
де педосіі деііа Веде Аровіоііса, егапо ѵепиіі а т е  регсЬе іо 
^ТітреІгазві рег ѵіа ді Вота аісппе сове сопсеавіЪШ, 1е дпаіі 
іо поп Ьо пеііе т іе  іасоііё, іо пе всгівві аІТ І1Г° ді Сото, даі



^паіе ші іа гізровіо, сЪѳ а ше боѵеа Ъавіаге іі сопсебеге чиеі 
сЬе роіеѵо, еі сЬе пеі гевіо поп шапсаѵапо РоІассЬі іп Ноша, 
рег тегго беі фіаіі роіеѵапо ргосогаге дпевіе евребіііопі соіого, 
а сЬі іоссаѵапо.

Іп оііге тапбб а Вота а і теві равваіі топвде. Вво агсі- 
ѵевсоѵо сегіі биЫгіі, і диаіі сопіепеѵапо дпаві 1а вотта бе і пе- 
$осіі рій ітрогіапіі, сЬ’іо ЬаЪЪіа пеііе т іе  соттіввіопі; а циаіі 
биЪЪіі Гигопо баіе 1е гіврозіе баіі’ І1Г° бі Сото, еі ба іге аіігі 
сагбіпаіі. Е і попбітепо бі диевіе гівровіе іо поп п’Ьаѵгеі Ьаѵиіо 
аісопа поііііа, ве поп сЬе ѳвво топві^поге агсіѵевсоѵо ргосебепбо 
тесо со] гівреМо боѵиіо а тіпізіго арозіоіісо т е  1е соттипісб, 
еі т е  пе біебе 1а соріа. Опб’іо ІгаМапбопе соі ге Ьо роіаіо Гаге 
іп чиеі пе&осіі даеі сЬе поп Ьаѵгеі роіиіо Гаге аигітеоГі.

Коп Ѵ0&1І0 Іавсіаг бі біге апсога, ее Ъеп диевіо риб гісеѵеге 
тоііе сопзібегаііопі, сЬе Ьаѵепботі гісЬіевіо іі відпог сапсеШеге 
е і §спега1е бе &1і еввегсііі, іі ди&іе раб дпі о#пі сова, сЬ’іо діі 
бевві ГаІѵоВа яиаІсЬе аѵіѳо беііе сове 6’ііаііа, пё ѵоіепбо іо рег 
т е  віевзо Гаг 1а зсіеііа бі циеііо сЬе зі роіеѵа всгіѵег^іі, еі 
баІГаВго сапіо бевібегаобо поп біздивіагіо рій бі чиеііо, сЬе 
Говзе рег Ьаѵег іо боѵиіо Гаг ргосеззо сопіго бі Іпі пеііа саива 
бі Ргетівііа, всгівзі яиевіо аІГ І11по бі Сото, гірогіапбоші а 8.8.
щ т а зе Ьаѵевзе §шбісаіо Ъепе Гагті тапбаге бі сапсеііегіа циеііе 
сове, сЬе зі роіеѵапо поШсаге, еі сЬе Гогзе апсо соп поіШсагві 
роіеѵапо аіиіаге і повігі пе§осіі (соте зревво аѵѵіепе, сЬе Гез- 
зетріо б’ип ргепсіре ессііа 1’аііго а Гаг Гівіевве сове) а ргойііо 
бі запіа сЬіеза. А1 сЬе т і  Ги гівровіо ба 8.8. ИГ* сЬе ега оШсіо 
бе &1і а^епіі іі тапбаг аѵіві, еі поп беііа ведгеіегіа, оИге сЬе іі 
ге Ьаѵеѵа іі вио атЪавсіаіоге іп Вота бііідепіе апсо іп диезіа 
рагіе, соте в’іо Ьаѵевві бі сіб тоііа апвіеій, еі т і  Гозві теззо а 
Гаг дпевіа ргоровіа рег вегѵШо бі 8па Маезіа, еі поп а йпе бі 
іасііііаг Іапіо рій іі вегѵіііо бі N081x0 Зі§поге.

Нога Ьпаітепіе іп чпезіа ѵеппіа беі Р. Ровзеѵіпо 8. 8. 
11Г* поп т і  всгіѵе аііго ве поп сЬ’езво рабге ѵіепе аб ассотра- 
#паг ГатЬавсіаіоге Мовсоѵііо, еі сЬе ві Гегтегй диі; еі е§1і даі



бі рогіа пеі тодо сЪ'іо Ьо всгіііо аІГ Швф СиабІаѵШапі; в’т^ е - 
гібсе іп іиііо, ѵа даІНагсіѵевсоѵо, еі еі 16, сегсапдо пе^осіі 
соп тоііа апвіеіб, еі теііе  апсо тапо а всгіѵеге дпеі сЬе поп 8а.

Іо рег сопігагіо ГиШ сЬе пеі Гаге диеі сЬе ровво віа рег 
паіпга Іапіо іліепіо сЬе аррепа Ьо т а і дпіеіе, -поп пво регб ді 
вопаг 1а іготЬа о ді Гаг зареге 1е созе т іе  ад аіігі, сЬе 
а1ГШ“в ді Сото. Опде поп &о ^аапіо іо розва врегаг сЬе ѵеп- 
$Ьіпо рег дпевіо тегхо ітргевве пеІГапіто ді ИоаГго 8і§поге 
^пе11е сове, сЬе роігіапо ^іоѵагті; во Ъепе, сЬе ді яоевіо іо Ьо 
віп Ьога роса Гегта врегапга. Іпіогпо а сЬе рег тодо д’евветріа 
т і  Ъавіагб діге рег Ьога, сЬе ве Ъепе іп тодегаг ^Гетаішпепіі 
деііа сапсеііегіа т і вопо ^оѵегпаіо сові іп Рігепге сот’т  Ѵепе- 
ііа деііа тапіега, сЬе риг ві за, еі сЬе рій ѵоіепііегі Іавсіо (Иге 
а §1’а11гі, еі ве Ъепе іо Ьо іпвіпиаіо диезіо (роіепдоіо Гаге соп 
ѵегіій) аІГ І11т0 ді Сото, еі деііоіе апсога, сЬ’іо поп его рег Іав- 
сіаг рідііаге сова аісипа ді диаівіѵо^ііа евредШопе, соте поп Ьо 
рі&ііаіо та і, апгі врево іп сагіа рег^атіпа, согдопі, еі вітііі 
сове, попдітепо поп Ьа тоііо сЬе 8 .8 .111т  всгіѵепдоті ді сегіе 
діврепваііопі, сЪ’іо доѵеѵо Гаге ворга 1а ріигаіііб де і Ьепейси 
т ’аѵѵіва рег рагіе ді Ковіго Зі^поге сЬ’іо поп рі&И пиііа, ві соте 
поп рі^Иаѵапо і т іе і апіесеввогі, еі ве Ъепе дісе, сЬе сгедеѵаг 
сЬ’іо Гасевві іі тедевіто, попдітепо даІГЬаѵег сові всгіМо ровво 
ргевптеге сЬе 8.8.111“* іп диевіа рагіе поп т ’ЪаЪЫа сот ѵіѵа- 
тепіе аіиШо, соте ЪаѵгеЬЪе роіиіо Гаге ип’аИхо, Ьаѵепдо сові 
Ъеііа оссавіопе, соп діг диеііо сЬе роіеѵа, ді даг тоііа зодівГаі- 
ііопе а 8па 8апШ6. СопГевзо рего сЬ’И вовреКо іп аісипа ді 
диевіе сове ройгеЪЪе еввег ѵапо. Е і рег асдиіеіагті Гапіто Ьа- 
вІегеЬЬе, сЬ’іо Говві сегГо сЬе іиііо диеііо, сЬе т і  ѵіеп всгШо 
Говбе ригатепіе іпіепііопе ді ІЯовіго 8і§поге деііа сиі атогеѵо- 
Іегга ѵегзо ді т е  вопо Іапіо сегіо, диапіо зопо сегіо д’атаг т е  
біезво. Ма ѵо диЪііапдо аііе ѵоііе сЬе аіігі ргосигі, сЬ’а т е  
ѵеп^Ьіпо ІеѵаГі аітепо 1п диаІсЪе рагіе диеі пе&осіі, сЬе поп 
роігіапо ве поп гівиііаге а гіриіаііопе, ассіб т і  гезііпо дие11іг 
сЬе песеввагіатепіе аррогіапо регісоіо соте Ги ^ие̂ 1о деі рго-



севваге сЬі іапіо рио іп чиезіо ге§по, еі ип’аКго Ьога (іі ргеибеге 
іі ровзевзо <1е1 ргіто сапопісаіо, сЬе ѵаса бі Сгасоѵіа, поп овіапіе 
сЬе іі ге ргеіепба, сЬе а 8иа Маевій іоссЬі іі баг<*И рег ипа 
сопсеааіопе бі 8иа Заиіііі гів(ге((а а диаііогбісі, іі дпаіе пи- 
тего бі аввегізсе, сЬе поп віа апсог бпііо. Ма баІГаКго сапіо 
поп раг сЬ’іо т і  розза іпбигге а сгебег чиевіо <1е1 ві&. сагб. 
бі Сото, іапіорій уебепбо, сЬ’евво шебезігао іпѵііа іі топбо а 
Гаг діибісіо <1і чиевіа т іа  Іе^аііопе баі впссевво, соп <1іге (соте 
біззе аІГ І11т0 ві^пог сагсішаіе ОиазіаѵШаш іп ргоровііо беІГаѵ- 
ѵізо бі сов(&) сЬе роігеЪЬе еввег сЬ’іо т і  рогіавві бі тапіега, 
сЬ’іо сапсеііавві 1а тетогіа (іеі раззаіо, 1е диаіі рагоіе ЬепсЬё 
апсо баі сапіо бі 8.8 . ІІГ* пазсевзего (1а ѵего аЙГеио, попбітепо 
рег біг іі ѵего, т і  рип^опо авваі іп гісогбагтепе, сопвібегапбо 
сЬе ві га^іопі бі т е  (1і тапіега, соте ее Ьаѵевзі Ъіво^по бі 
вГека о ве и̂а18Іѵо&1іа ргетіо, поп сЬе ѵіі зотта <1і бепагі, 
т і  боѵезве аррогіаге тадерог віітоіо сЬе іі вегѵіііо (1і Біо еі бі 
N08^0 8і#поге е( 1а ргоргіа гіриШіопе.

ТиМе диевіе сове бевібего, сЬе (еп^Ыаіе іп ѵоі 8е@ге1івзіте, 
е( сЬе <1оро Ъатег 1е((а диезіа Іеііега іпвіете соі зі§. ІЛівзе 
1а воМетаІе іп ип Гопбо <1і сазза, е( іѵі 1а вегЬіаіе рег о^пі Ьиоп 
гівреііо аііепбепбо аб евзе^иіге ^ие1 сЬе іо ті Ьо беііо бі ворга 
іпіогпо аІГаИта. Иоп ѵо§Ііо [в](апсагѵі. Е( §і& іо вопо диаві 
8(апсо. 8(аіе вапо е( рге^аіе іі Ві^пог Біо рег те , ві соте іо 1о 
рге$о о$пі ^іогпо рег ѵоі е( рег т . Апіопіо аі диаіе т і  гассот- 
тапбагеіе ваіиіапбо а тіо  поте і рагепіі еі атісі іиШ.

Б і Сгасоѵіа аііі 28 (И Ѳепаіо МБЬХХХШ. Б і V. 8. то1(о 
тадоШса атогеѵоіе ігаіеііо АІЬегІо ѵезсоѵо бі Мазза.

На оборотѣ: «А1 тоКо та&пШсо ві^пог шіо оввегуапбіввіто 
іі зідпог Аіеззапбго Воіо^пеііі еіс. Боіо^па».

2. Моііо та&пШсо ві&пог Ггаіеііо.
Тогпо риг’а всгіѵегѵі бі созе, беііе ^иаШ сегіо т і  ѵег&одпе- 

геі всгіѵеге аб аКгі, сопѵепепбові а регвопа воба ГаМепбеге а 
Гаге зепха сигагзі рій сЬе іапіо, сЬ’аІ(гі в’а((гіІ)иІ8са 1е созе ГаГіе,.



оііге сЬе поп ѵоггсі садеге іп сопсеііо ді еввеге росо гівегѵаіо іп 
всоргіге аісипе соіре д’аНп сЬе рій Іовіо вагеЪЪе оЛісіо ді сЬгі- 
вііапо іі соргігіе, сот’іо іп уего т і  іогго ветрге ді Гаге. Ма 
регсЬе во, сЬе ѵоі Ьаѵгеіе апсо совіі диевіо тѳдевіто гідиагдо, 
ѵо^ііо риг ве^иИаге ді дігѵі аісип аііге сове, сЬе раввапо диі 
рег 1а ргевепга деі В40 Р. Роввеѵіпо, 1е ^иа1і вопо іапіо іп пи- 
тего, сЬе ее Ъеп Говвего товсЬегіпі, еі поп ІаЙапі, дагіапо регб 
йівіідіо а сЫ поп Говве іп іиііо ргіѵо <1і вепві. Ма ргіта сЬ’іо 
рагіі <1і те , ѵодііо сЬе варріаіе сЬе т і  сопѵіеп вревво діГепдегѳ 
іі радге соп аіігі, сЬе ві до!#опо деІГагіе виа іп аІігіЪиігві 1е 
Іого ІаІісЬе, ее Ъепе 1е сове д’а1ігі вопо деЪоІі гівреііо аііе т іе . 
II радге ргоѵіпсіаіе ді Зап Ргапсевсо рег дагѵепе ргіта ип’ев- 
вешріо іп регвопа д’а1ігі, а ^іогпі равваіі гевіб воііо вепга фіаві 
аѵѵедегвепе. ОГега вОДа Гаііа рготевва, еі рій ѵоііе віаЪіШа 
да! ві̂ пог сапсеіііеге д’ип’е1етовіпа ді 800 богіпі, рег 4иевіо 
топааіегіо ді Сгасоѵіа, ді сЬе е$1і врегаѵа Ьаѵег &гапд’Ьопогв 
ргевво іі вио радге депегаіе. Ма регсЬе $1і ѵеппе сопіегііо 
^иевіо соі В40 Р. Роввеѵіпо, виЪііо евво радге соп всгіѵеге ипа 
роііга аі видеііо ві^пог сапсеіііеге ойеппе ипа гівройа, іп 
ѵідог деііа чиаіе Ьа роі всгШо а Ковіго Зі^поге д’Ьаѵег ГаМо 
^исвіа Ъиопа орега, евзогіапдо 8иа ЗапШё, а гіп&гаііаге 1а 
Маев& 8иа соте т і  гЙегівсе евво радге ргоѵіпсіаіе. Рпб еввеге 
сЬе 1о ЬаЪЪіа іаііо а Ъиоп йпе, еі іо поп деЪЪо ргевитеге аіігі- 
тепіі; опде дісо воіатепіе диеі сЬе равва. Ма Іавсйіто апдаге 
^ие11е д’а1ігі, еі ѵепіато аііе тіе .

НаѵепдЧо Іаііо рій ѵоііе івіапга аі ге, сЬе дгіггавве іп Ьіѵо- 
піа рій д’ип ѵевсоѵаіо, еі рій д’ип соііе^іо де’ Оевиііі, 8иа МаевіЬ 
^иапіо аі ѵевсоѵаіо аііе&б рег Ьога ѵагіе евсизаііопі; диапіо аі 
соііе&іо дівве, сЬе оііге диеііо ді Ві&а ее пе ІагеЪЬе ип’аВго іп 
Реграіо, еі сЬе Ьога ѵоіеа ѵі зі тапдазве диаііго радгі рег апдагіо 
роі сгевсепдо. Ног’і1 радге Ьаѵепдо іпіево диевіа іпіепііопе деі 
те,ЬепсЬё ргіта даіа а те , поп варепдо(сЬе созі Ъіво&па сгедегѳ) 
сЪ’іо ГЬаѵевві всгіііо а Вота о сЬ’іо п’ Ьаѵевві аісипа поІФа, Ьа 
деИо а т е  тедевіто Ьаѵег оМепиіо ип соііе^іо іп Реграіо.



(^иевіа сова роі іп вот т а  поп ітрогіа пиііа, регб вепіііе 
^ие84’а1^га. И вегепізвіто ге, соте уі зсгівві, рег пп впо ве#ге- 
іагіо ассотра^паео да ппа впа ІеПега сгедепііаіе, т ’ Ьаѵеа 
ві̂ пШсаІо соте даі Р. Роввеѵіпо ега віаГо еввогіаіо ді дате аі 
«і#пог Апдгеа впо піроіе 1а ргеровііога ді Місоѵіа. II сЬе регб 
соп ев80 радге поп Ьо товігаіо ді вареге. ОН дівві Ъепе рег Гег- 
тагіо аЦиапіо, ѵедепдоіо Іпііо ассево іп чпевіе сове, сЬе &1і 
роввопо асяшзіаге 1а ^гаііа деі ге, сѣе т і  Ъіво^патаіп сіб апдаге 
соп тоііо іетрегатепіо еі діѵегііге да пп сапіо ді поп Гаге ип 
рге^іидісіо регрейю аііа ІіЪегІё ді топазіегіі, регсіосЬё циеііа 
ргеровііига ё деі топасі, ЪепсЬё ЬаЪЪіа ХУІП т ііа  богіпі д’еп- 
іга1а,еГев8І Ьаппо да еіевдеге іі ргерозіо деісогроіого, ьі еввеп- 
допе Гоііа іого ипа ѵоііа (ртевіа ІіЪегІё іп зітііе оесоггепга росо 
іппапгі сЬ’іо ѵепівві, пои воіатепіе ГІ1Г° ргоіѳііоге іп Нота пс 
Гесе диегеіа, т а  диі апсога ве пе доіве іиМа 1а поЪіІіё, ргеѳво 
аііа диаіе роігіа пиосеге ^гапдетепіе апсо рег Іиііо іі іетро 
аѵѵешге сЪ’ і тіпівігі аровіоіісі товігаввего ді соггеге а сотріа- 
сег диеііі сЬе розвопо ді ргевепіе, вепга Ьаѵег гі$иагдо пё аііе 
сопвіііиііопі деі гедпо, пё аііа ІіЪегі&деІІесЬіеве. БаІГаІіго сапіо 
дізві доѵегзі апсо Ьаѵеге ргіисіраііззіто гіщіагдо аііа водівГаі- 
ііопе д’ип ге ді Іапіа ріеіё еі ѵаіоге. Тапіо рій сЬе Гасепдові ді 
сЪіевасоп іаі оссавіопе іі піроіе ді 8иа Маевіё, Гогдіпе ессіе- 
віавіісо уепіѵа іп врегапга ді воііеѵагві поп росо, оИге сЬе соп 
Гаіиіо ді диевіа епігаіа ві ГасіШаѵа 1а гевоіиііопе ді тапдагіо 
атЪавсіаіоге а Нота. Б сЬе ё девідегаіо то11о,е*соп гвдіопеда 
Иовіго Зі&поге. А^іопві апсо, соте іп чиевіа атЪі&ш& т і  его 
Гоггаіо ді ваіѵаге, соте ві дісе, 1а сарга еі і саѵоіі, регсіосЪё а 
гедиізіііопе ді 8иа Маезіё Ьауето всгіМо а радгі іп тодо тоііо 
сопѵепіепіе аііа ІіЪегІа іого. Еі 4папдо евві радгі тапдото роі 
да те  і дериіаіі а рге§агті сЬ’іо рі^ііазві 1а ргоіеШопе деі Іогргі- 
ѵііе^іі, #1’Ьаѵеѵо еззогіаіі а гітеИеге іі іиііо іп Ііозіго Зі^поге 
еі ргоропеге іп (апіо аі ге 1е сове, сЬе девідегапо, соте Ьаппо 
ГаМо, дапдо сегіі сарііоіі. II ^иа1 Іетрегатепіо ё віаіо саиза ді 
тейеге 1а сова іп пе^оііо, еі Гщргеіаѵіоіепга, деііа фиаіе ^іа ві



сотіпсіаѵа а 4иЪіГаге, 8еп4ові сопдгедаіо ддаІсЬе пптего (И депіі, 
а і 1ш>$Ьі ѵісіпі а ^ие1 топа8іегіо. (іиевіо ГиКо, 4ісо, ѵоіві Гаг 
вареге а1ра4ге соп теИевдИ ргіпсіраітепіе іп сопві4егаІіопе 4і 
^пап^а ітрогіапха вагеЬЪе іпіго4игге ип иво, сЬеІіге рег 1’аѵѵе- 
піге роіеввего сіаге і ргеіаіі еі геМогі а геіі^іові. Ног іі расіге 
(поп овіапіе сЪе диевіа сопві4егаГіопе Говве іп ІиМо сопігагіа 
аі сопвідііо 4аіо 4а Іиі аі ге 4і Гаг ргоровіо іі ві^пог Ап4геа) 
пеііа ІеМега сЪе всгіѵе иШтатепГе аІГ 111"® саг4іпа1е 4і Сото 
(Ивсогге арропіо пеі воргайеііо тосіо, еі (іісе іп іп4іѵі4ио 4’Ъаѵег 
4отап4аіо аі ге 4оѵе апдагеЪЪе Говвегѵапга 4е11е геіідіопі, ее і 
ргепсірі Гетрогаіі ѵоіезвего ѵегЪі ^гаііа дате і геііогі а і Ое- 
8иШ, еГ сові а дГаІІгі геіі^іоаі і Іог ргеіаіі. АІІе дпаіівпе га&іопі 
4івве еввегві іаішепіе асдшеШа 8иа Маевіё, сЪе соте ри4іса 
ѵегдіпе то8(г6 ^иа8І соі говвоге Ьитіііагві еі Гасеп4о ассопвеп- 
Гіге. Еі диі а^^іоп^е, віапе а Иіо воіо 1а в1огіа,еГа11атіаіп8га- 
ІіІи4іпе сопГивіопе. СопГивіопе сге<Зо Ъепе сЬе п’ЬаѵгеЪЪе 4’ии 
аііго то4о, ее варевве, сЪ’іо Ъаѵевві гіоІШа сЪ’е^Н Говве аиіЬоге 
4’іп4игге іі ге а и̂е11о рег іі сЬе 4ісе 8иа Маевіё еввегві 
агго88Ііа.

8сгіѵе регб іп сопсіивіопе, сЬе диапіо а іиііо іі Гаііо 4е11а 
соііаііопе 4е11а ргеровііига (сЬе сові 1а 4отап4а весопдо і виоі 
Гегтіпі) іі іиііо вагеЪЪе §іп4ісаіо а4 оШто йпе 4а1 ві&пог пип- 
Ііо рготеііепгіо 4і га^іопагтепе. Ш диейо ё Гиво 4е1 ра4ге, 
сЬе ^иап4о поприб іігаге аве ип пе^осіо, ве 1о аигіЪиівсе аітепо 
іп рагіе соп всгіѵег Ъаѵег орегаіо, сЬе ші Говве гітевзо. Сой Гесе 
іп ипа 4іГГегепга сЬе ѵегіе Гга топві^пог агсіѵевсоѵо 4і Опевпа 
еі топві&пог ѵевсоѵо 41 Сиіаѵіа, сЬе 4оро Ъаѵег тап4а1о Типа 
еГ Гаііга рагіе і виоі аи4ііогі а4 іпГогтагті, іі рабге сарііап4о 
4а11о агсіѵевсоѵо еі вепіеп4о Гаг тепііопе 4і диевіа саива, всгівве 
Ьаѵег орегаГо, сЬе ві гітеиевве а те .

Ѵовііо 4ігѵепе апсо ип’ аііга, сЪе Госса вітіІтепГеа те , гі- 
вегЬап4о іі гевіо рег ип’ аііга ѵоііа; т а  іпіеп4еіе Ъепе диевіо 
рипГо 4і ^гаГіа, ве Ъепе 1а паггаііѵа ѵі рагегё Гогве аЦиапіо 
1оп$а. 8і 4еві4егаѵа <Гіпіго4игге диа іп Сгасоѵіа ип соііедіо 4і



Чпевіі радгі деііа Сотра&піа ді Оевй, регсЬе іпѵего вопо ̂ гашіе- 
тепіе §іоѵеѵо1і іп атрііаг 1а Геде саііоііса. Іпіото аі сЬе 8па 
Маевіё іпМа ріепа ді геіо т ’Ьаѵеа &Ио рій ѵоііе $гапдІ88Іте 
рготіваіопі. Ма регсЬе іі радге ргоѵіпсіаіе деііа Сотрадпіа ве 
Ьепе апсЬ’евво зі ігоѵё <1пе ѵоііе ргеаепіе а деЙе рготізвіопі, 
т і  дІ8виаве даі іепіаге іі соііе^іо дісепдо, сЬе іі Р. К"* 
^епегаіе поп ее пе сопіепіаѵа рег Ьога, таввіте вёпіеп- 
дові дгап гитоге іп Сгасоѵіа поп воіатепіе де’ сШадіпі ІгаШ, 
т а  апсо іп вресіе ді ргойеввогі риЫісі, аі гезіб, сЬе сГаІсіше 
ті^Иаіа ді йогіпі допаіі да ппа ві^пога 8’Ьаѵевве. а Гаге воіа- 
тепіе ппа сава ді ргоЬаііопе, еіві іепіавве д'оОепеге 1а сЬіеѳа ді 
8апІ» ВагЬага. Іп дпевіо ворга^іопве іі радге Ро88еѵіпо, іі диаіе, 
о віа вШо рег хеіо, о рег дпЪЪіо, сЬе 1а сопсіпвіопе ді диевіо 
педосіо поп ві дійегізве дорро 1а рагіііа виа ді ^ш (соте 
апсо евво сопГевзаѵа, дісепдо еввеге вШо іі ргіто, сЬе соп- 
дп88е і радгі деііа Сотрадпіа іп Сгасоѵіа, еі регб ѵоіег еввег 
чріеііо, сЬе $1і вЫлИвве) Ьа &оуегпаіо диевіо пе&осіо ді тапіега 
еЬе в’ё тевво іп регісоіо еѵідепіівзіто ді Гаг еасіпдеге і впоі 
радгі рег ветрге даі Гаг со11е$іо іп дпезіа сіиё. РегсіосЬё дорро 
Геззег е§1і гезіаіо іп аррипіатепіо соі вегепіввіто геді дпапіо 
ві Ьаѵеа да Гаге, 8па Маевіё рготевве [зіс] а дпевіі деііе ипіѵег- 
8Йё (соте еззі ргеіепдопо) сЬе пё со11е§іо, пё БсЬоІа ві ГагеЪЪе 
фіі т а і даііа Сотра§піа ді Оезй. Еі евво радге сопсогдб соп 
топвід. Кто ді Сгасоѵіа, сЬе пеі ргіѵііе^іо деііа сопсевзіопе 
ді деИа сЬіева бі теііевзе ппа сіапвоіа, 1а диаіе поп роіеѵа іт -  
рогіаге аііго, сЬе цаез1& евсіпзіопе.

А1 сЬе роі ві Гоггб ді регвпадег т е  соп ппа роііга всгШа ді 
8иа тапо, доѵе аііе^аѵа ѵагіе га&іопі; т а  фіевіа ргіпсіраіівві- 
татепіе, сЬе поп ега Ъепе діГегіге 1а сопсіивіопе деі педосіо. 
І)е1 впссевво деі чпаіе Гогве іапіо рій діддаѵа, регсЬе 1а зега 
іппапгі всгіѵевве деііа роііга в’ега аііассаіо ді рагоіе соп топ- 
318. Вш0 ді Сгасоѵіа, еі егапо уеппіі аііе Ъгиііе деі вассо, 
дорро 1а дпаіе Ьаііа^ііа ЬеЪЪе а доіегзі 8. 8. В™ сЬе іі радге 
#1’ авдігазве 1е тапі іпіогпо аі ѵізо ді тапіега, сЬе рагеѵа &1і ѵоіевзе



<іаге беі всЬіаШ, е( оссогее іп даеііж Ъагиба, сЬе бісепбо ев«о 
рабге, сЬе іепеѵа доі 1а регаопа <3е1 рара, еі ега шішвіго (1і Зиа 
ЗапШё, е( іо (гіврове шошвдпоге) іеп^о диеііа бі ѵевсоѵо, е( вон 
ігаіеііо <іі Зпа Зап(і(ё. Іп вотта іо ѵебепбо ^ие8іе созе діибісаі 
т іо  беЪііо рі^ііаге (и((а 1а сова іп т е , ігайапбоіа соі уеасоѵо, 
е( со’ (Іоііогі бе1Гипіѵегві(ё. Б і іі рабге поп ов(апіе сЬе диап- 
(Гіо т ’его діё ойегіо ргіта (1і ѣг ^ае&іо тебевто, сЬеІесі біроі, 
т ’Ьатевве бе(іо, сЬе поп Ызодпато № 0 іапіа в(іта бі совіого, 
сіоё бе вибеШ боШгі, т і  ргедб сЬ’іо (асееві орга бі тШ^аг^Іі 
е( ассогбаг&іі. Ьо Іесі, е( евзі рег атогеуоіегга ѵеппегоа чпеііо, 
сЬ’іо поп Ьаѵгеі т а і врегаіо. Опбе іі ргіѵііе^іо ві Іесе ветріісе- 
тепіѳ вепіа 1а сіаивоіа, сЬе поп ві уоіеа, еі (дпеі сЬе ё рій) 1’и- 
піѵегві(й. сопвепіі бі ргевепіе а дпеііо, сЬе уоіеа ргіта евсіибегѳ 
іп іиіпго, соте арраге ба биоі івігшпепіі риЫісі, сЬе сопіеп^опо 
диевіа сопсіпвіопе, аііа ^па1е регё рег пп регго т і  (а іайа &гап 
гевівіепга соі біге сЬе і рабгі еі іі ге віевво Ьаѵеѵапо рготев- 
ао сЬ’ іп Сгасоуіа поп &і ІагеЪЪе та і пё соііевіо, пё всЬоІа беііа 
Сотра^піа. Ног, ее Ъеп бі сіё іі рабге т і  Іесе бі $гап гіпдо2Іа~ 
тепіі рег ипа зиа роііга. еі роі іп ѵосѳ, попбітепо роі Га іогга, 
сііе товігавве 1’апіто вио. РегсіосЬё борро ассогбаіа Гипіѵег- 
ві(ё, Іасепбо і сопвоіі беііа (егга апсо сегіа бійісоііё, е( Ьатепбо 
іо рег еввогІаЦопе беі рабге шапбаіо а сЬіатагті ипо бі іого, 
сЬе соте бі тад&іог аиіЬогіІё Ьаѵеа іо1(о іі педосіо іп ве, еі 
рготеввоті, сЬе яиеі тебевіто діогпо сЬ’ега ботепіса, апбаа- 
віто а рі^ііаге іі роввевво бі беііа сЬіева сОп ип ѵеврго воіеппе 
ворга^іипзе іі рабге, е( гі(іга(ові соі сопвоіо т і  бівве аііа ІіЬега 
сѣе поп Ьауеа саго, сЬ’іо ѵЧпіегѵепівві. Опб’ ЬеЪЪі біШсоІій а 
Ігоѵаг боѵе гііігагті, регсЬе Гапіісатега ега ріепа бі вегуібогі, 
пѳІГаКга беііѳ (ге т іе  віаше та^паѵа ипа раг(е беііа т іа  
&ипі$1іа. II виссевво Ги сЬе диеі діогпо раевё іп бівриіе, е( 
топвід. Кто бі Сгасоѵіа, сЬе уоіеа іагті сотра&піа а диевіа 
ѵеврго, 8(е((е (и((о іі діогпо аврѳКапбо, сЪ’іо Раѵівавві беИ’Ьога 
б’апбаге, е( попбітепо пеііа сова поп ега біШсоМ аісипа, Ъаѵепбо 
воіатепіе Ьаѵиіо а таіе і сопвоіі, сЬе іі ргіуііедіо поп іовве віаіо



тоеігаіо Іого рег ипрособі гірпі&ііопе, ргіта еЬе ві іовве 80ф>- 
всгіио. Опбе Ьазіаѵа, сЬе ццевЬо сопвоіо апбовве а баге пп росо 
бі 8обІ8ІаШопе а вГаІІгі 8І соте т ’Ьатеа рготевво бі ѵоіег 
Іаге, еі соте Іеее бі роі: Опбе іі роввевво ві ЬеЪЬе 1а таШпа 
ве#иепіе. Вапбо роі сопіо а Кота, іі рабге бі ^ие8^о впссеаво 
раава іп бае рагоіе 1а біКіеоШі ба т е ' впргабейа тебіапіе (|оеі 
биоі ізігитепіі, еі рагіа ргтсіраітепіе беі роввеазо баіб басон* 
зоіі, соте ее япеаіо поп ѵепівве іп сошодаепга.

Ме пе воѵѵіепе пп’аНга; еі 4пб8іа апсога ё Ьепе сЬѳ вар- 
ріаіе. Наѵепботі рготевво тоНе ѵоііе іі вегепіввіто ге гі- 
тейеге 1а ровіа, оссогзе сЬе тапбапб’іо аі рабге, іі ^оа1е ві 
ігоѵаѵа аііа ѵіііа, боѵе ега іі ге сегіе ІеМегевпв ѵессЬіввіте, ѵе- 
поіе соп 1е т іе , 1о рге^аі, сЬе соп даеііа оссавіопе гісогбаввѳ 
аііа Маевіё Зиа 1а т іа  рготевва. II сЬе Ьаѵепбо едіі іаМо, гѳ- 
всгівве Ьжтег 8аа Маевіё гізровіо сЬе поп тапсЪегеЪЪѳ, еі сЬе 
регб топвідпог бі Сгасоѵіа, еі іо Іовзіто іпвіете рег сопвоііаге 
беі тобо. Соп8и11а88Іто, еі еяво топві$пог ѵеясоѵо сот’ іпГогтаіо 
беііе сопбіііопі бі ргіта дпапбо ГЪаѵеѵапо і Зобегіпі, пе біебе 
іпіогтаііопе аі ге соп ппа виа Іеііѳга ргоропепбо евві Зобегіпі, 
бе’ япаіі 8. 8. К1011 ё рагіісоіаг ргоІеЦоге. Кга Іапіо іі рабге іог- 
ваіо а Сгасоѵіа вепга біг аКго а піввшю аі тевве а Ігаііаге соі 
Мопіеіорі, сЬе діё, йі адабе, еі Ьога ё етпіо бе’ тебеѳіті 8о- 
бегіпі, іі доаі регё ё рѳгвопа ба Ьепе еі бе&па апсо бі тадоог 
еагісо сЬе 4пев1о. Е і поп овіапіе, сЬ’іо бісевві а 8. Ри Вш сЬ’е- 
га Ьепе тогігаге бі бе&гіге аі ѵевсоѵо роісЬе 8па Маевіё Ьатеа гів- 
розіо созі, іогпб аііа ѵіііа соп ГіпвІгаШопе бі беМо Мопіеіарі, 
еі оМеппе огбіпе аі іЬе8апгіего, сЬе сопсіпбевве іі педосіо. Соі 
дпаіе вепбові е§1і гІ8ігеі(о ііп ^іогпо ргѳвепіе ѳвво Мопіеіпрі 
топвдепог ѵевеоѵо тапбё а сЬіатагві іі іЬеваигіего, еі §1і бівве 
сЬе ві бппавве. Ма тозігапбо роі іі Мопіеіирі аісппе раіепіі 
бі чиевіа ровіа іп регвопа зиа в’ё сопсіизо соп Іаі, поп Ьаѵепбо 
ѵоіиіо топві^пог ѵевсоѵо ІгахпеМегзі іп аііго, соте пе апсо іо, 
ве поп сЬе еввепбо рег апбаге аііа тівііа бі Тіпег, гассошшапбаі 
аі рабге і Вобегіпі іп $епега1е. Еі еззо Ьа рготевво Іаѵогіг^Н



соп ѵагіі ргепсірі, а дпаіі йісе евзег тапйаіо йаі рара, дГЬарге- 
вепіаіі е і гаесоттапйаіі аі ге. Е4 соп ^ие8^о Ьопоге &ГЬа іпйоМ 
а гітеііеге іп ее ппа йШегепга сЬ’ езві Ьаѵеѵапо соі Мопіеіирі, 
диаіе Ьаѵеѵапо рге&аіо т е , сЬЧо ѵоіезві сотропеге іпвіете соі 
зі&пог Ботепісо Аіетаппі виЬііо сЬ’евво Аіетаппі Говвв іогпаіо 
йаііа ѵіііа, Ьаѵепйо йеііо, сЬе зі сопіепіагіапо йі Іазсіаге диеі сЬе 
роі Ьаппо Іазсіаіо а11’ассог<1о. Ш созі сгейо сЬе і 8ойегіпі гезііпо 
сопіепіі йеі райге, т а  поп во соте вгіа Г апіто йі топздоог йі 
Огасоѵіа, зеЪепйа роі Ьа ѵівііаіо 8. 8. К“* регсЬе апсо йорро 1а 
ргіта Ъагива йісеа Ьаѵегіо ріасаіо соп 8ігіп^егд1і 1а тапо, еі соп 
йіге поп ё 1а ті^ііог паіига сЬе 1а вапдиі&па. Ей попйітепо йорро 
^аевіо топздаоге ѵевсоѵо га&іопапйо соп т е , ей соп аіігі, ві то - 
зйгё&гаѵетепйе оЯево йісепйо регё сЬерег Г озвегѵапга впа ѵегво 
1а 8ейе АрозйоНса ега гівоіийо йі райіге о#пі сова. Ей іп чиевйо 
рагйісоіаге йеііа розйа ЬеЬЪе а йіге 8. 8. К"* вш’а ргіпсіріо сЬе 
сгейеа <Г Ьаѵег а гевйаге іпГегіоге, аііедапйо сЬе іі райге соп 
ѵагіе Ъи$іе (рег иваг вне рагоіе) Ьаѵеа ргево 1’апіто йеі ге, тав- 
віте рег сопйо йеі піройе. Ей ѵегатепйе іп диезіа соваавваісЬіа- 
гатепйе сопозсіийа, апсог іо вйо ветрге соі Ъаййісиоге йиЪійапйо 
сЬе тепйг’ іо Ьо 1’оссЬіо йа йоѵего, ей поп а рагоіе, аііа ІіЪегйё 
йеііе сЫезе, ей аііа йі^пійё йеііа 8ейе Аровйоііса, 11 райге сЬе ё 
йиййо іпйепйо а во^егіге аі ге 1’ийіі йі 8па Маевйё рег йігагіо а 
йпі виоі, поп 1о гепйа а т е  йіШепйе. Ма регд т і  й& врегапга 
1а Ъопй& ей ргийепга йі 8па МаевйЬ, 1а 9иа1е во, сЬе сопозсе 
^иеі гі$иагйі, сЬе йеѵе Ьаѵеге ип тіпізйго й’пп ргепсіре, ей іп 
зресіе ип пипйіо аровйоіісо.

РоісЬе диезйа поиѳ Ьо регво йапйо йетро іп сові Гаййе т а - 
йегіе, раввапйо поп во соте й’ипа іп ип’ аійга, ей поп ё ^іогпо 
апсога, ѵо^ііо риг ведиійаге ип росо апсога. Наѵеіе а зареге, сЬе 
фіапй’ іо оййеппі йа диезйо зегепіввіто ге, сЬе гітеййевве 1а 
йШегепга, сЬе Ьа соп 1’ітрегайоге йі ЕайЬотаг ей ЫетейЬ, ей 
ргосигаі Ьаѵегпе всгіййига, 8иа Маевйё езргевзе іп йеййа всгіййига, 
сЬе 8І сопйепйагеЪЪе апсо йі рі^ііаг гісотрепза вепга 1а ргесіва 
гевйійийіопе йі йеййе йегге, ей Ьога 1а ^агеййа йісе, сЬе диевйо



педосіо ѵа Ъепе регсЬе іі Р. Роввеѵіпо Ьа регзпаво іі ге а сопіепіата 
беііа гісотрепва. Ма бігеіе с’Ьа 6а Гаге 1а даяеііа со’1 ге? 8’іо 
ѵі гІ8роп6е88І, сЬе 1а даиеііа Говве іоИа баііе Іеііеге всгіМе о 
Гаііе всгіѵеге 6а евво рабге, бігевіе Гогве сЬ’ іо Гасевві діпбісіо 
іетегагіо, т а  поп ѵі тагаѵідііаіе роі сЬ> іо ѵі бісо сЬ’ іі рабгѳ 
івіевво Га дагеііе, регсЬ’ евво т ’ Ьа беііо 6і Гагіо рег вегѵШо 6і 
вапіа сЬіеза, регсЬе біѵиідапбозі 1е сове сЬе роввопо баг Ъпопо 
евзетріо іп ігепіа о диагапіа ІподЬі 6і сЬгізііапііа диевіо б 
віітоіо а діі ргепсірі 6і Гаге іі тебевіто, сЬе вепіопо еввеш ГаМо 
аіігоѵе, 1а ^па^е «сова сгебЧо ѵегатепіе сЬе віа ѵегіввіта. Ма 
Ъавіа сЬе даезіо іогпа апсо соттобо аб ассоттобаге сові сегіе 
совеііе весопбо Госсоггепге. N6 гііогпі бе рабгі Оевшіі 6і Ѵі- 
еппа ві бісе беі іетріо оііеппіо диі 6і 8апІа ВагЪага, беііа Гида 
беі 8осіпо (сЬе регб поп ё ѵега) еі 6’аНге сове, сЬе аррагіепдопо 
а педосіі беі рабге, еі Гиог 6і циевіі ипо беІГ іпѵібіа рогіаіа 
баііа поЬШЬ аі відпог сапсеіііеге рег Ьаѵег асяиізіаіа 1а Ьіѵопіа, 
еі бе ви8вібіі беііа диегга педаіідіі рег диевіо, еі диі т і  тага* 
ѵідііо, еі т і  віирівсо, сЬе поп ві сопвібегі іі регісоіо сЬе баі 
тапбаге рег дагеііе вітііі сопсеііі роб воргавіаге поп воіатепіѳ 
аііа Сотрадпіа беі Оевй, т а  апсо а тіпівігі аровіоіісі, регсЬе 
1а поЪШб геэіа, еі і тіпізігі роіепіі поп вопо ветргѳ і тебезіть 
Ма рагіапбо Ьога зоіатепіѳ бе сарііоіі бі беШ аѵізі, сЬе Іос- 
сапо 1’аШопі беі рабге, ѵі ві бісв Гга 1’аНге сове, іі ге Ьаѵег 
гііепиіо1) іп Роіопіа іі Р. Роввеѵіпо віп сЬ’ евво рабге Ьаѵѳвве 
гівровіо аіі’ ітрегаіоге б’ипа Іеііега тапбаіадіі рег пп соггіего 
гедіо. Ьавсіо апбаге, сЬе диевіо загб бівріасіпіо аі ге, соте раб 
Гасіітепіе діпбісаге сЬі ѵебе соте раввапо 1е сове, ее Ъепе 8па 
Маезіб біввітпіагб ветрге рег іі баппо сЬе роігеЪЪе багдіі Гогве 
іі рабге іп циевіо педосіо, диапбо ГЬаѵевве росо Ъепеѵоіо; Іавсіо, 
бісо, апбаг чпевіо, т а  регсЬе ѵебіаіе циапіо Ьаѵевзе іі рабге ба 
безібегаге б’апбаге іп циезіо рег 1е дагеМе, ѵодііо сЬе зарріаіе 
сЬе топвід. Вт0 пипііо Ѵегсеііі всгіѵе дпа, сЬе б віаіо рег тап-

1) Ркп. гііепеіо.



дате аІПтрегаіоге 1а Іеііега сіѳі радге, рагепдо$1і сЬе Говев рег 
ппосеге, поп еввепдо сопѵепіепіе сЬе евзо радге воііесііазве рій 
сЬе ГатЪавсіаГоге ргоргіо деі ге; іапіо рій сЬе 4иі Зпа Маезгё 
га$іопапдо ді дпевіа таіегіа рег Іавсіагві те^ііо іоіепдеге Ьаѵеа 
Ыіо сой вреггаіатепіе пп’ аЪЬоггаіпга іп сагіа ді днеі Іпо^Ьі 
сГІТпзЬегіа, еі И радге 1а шавдаѵа аІГігарегаіоге, дісепдо Ьаѵегіо 
ГаШ) іі ге І8(ев80, еі топві^поге дпЬЯаѵа сЬе диевіо Говве рег 
іпІогЪідаге іі педосіо, регсЬе Гітрегаіоге еі сопвіеііегі ЬаѵгеЬ- 
Ъопо ргезо оссавіопе ді дііаііопе, дісепдо Гогве ді ѵоіег Гаг уе
дете ^ие1 діведпо; вітіішепіе всгіѵе іі впдеііо топвдаоге ппп- 
ііо, сЬе поп Ьа арргоѵаіо іі сопві&ііо деі радге сігса іі Гаге сЬе 
вГаІГгі атЪавсіаІогі зі Говзего іпГогтаіі ді циапіо равваѵа, еі Га- 
сеззего апсЬ’ евві оГбсіо соп Гітрегаіоге, регсЬе аѵѵегіівве 3. 3. 
В“* сЬе 1а Маев& Севагеа ві вагіа Гогее вде^паГа, ѵедепдоаі 
Гаг івіапга ді Іаі сова да пп атЪавсіаГоге ді Зра§па, ей шоііо 
рій да пп атЪавсіаІоге ді Ѵепеііа, оВге сЬе рагегеЪЬе, сЬ’ евво, 
сЬ’ё пипііо деі рара іп даеііа согіе, поп Ъавіавве рег воПісііаге; 
еі всгіѵе сЬе ^иев^е тедевіте сове егап ввпШе сові апсо даі ЯИ(> 
ѵевсоѵо ді Сиіаѵіа атЪавсіаіоге деі ге іп деііа согіе. Роі гізроп- 
депдо топзі^. В”0 пипііо а диеііа рагіе доѵе іі радге дотапдаѵа 
сопві&ііо ве доѵеѵа апдаг 1Й рег воііесііаге ГевредШопе ді деііо 
педосіо, ^иаві сЬ’ езво топві&поге ѵі Говве рег піепіе) еввогіа 
Зиа Раіегпііё ад апдагвепе рій ргевіо іп Тгапзііѵапіа, е( ді \к 
роі равваге іп Ип^агіа аііа діеіа ді Роззопіо, доѵе роігё Гаіісагві 
рег 1’евредіііопе ді яиевіо педосіо. Нога іі радге товіга пеііе 
вие ІеМеге всгШе а Вота, сЬе яиі ві віа ГаГІа ипа воіеппе соп- 
виііа ворга диевіо ѵіа^іо, регсЬе зсгіѵе еввеге Зпа Маевіа віаіа 
ді рагеге сЬ’ евво ді Тгапвііѵаніа (отавве яиа, еі ді ^иа роі ве 
пе апдавве іп Роввопіо, та ' і сопві^ііегі ді Тгапвііѵапіа і дпаіі 
ві ігоѵаѵапо Ьога іп диевіа согіе еввег вШі д’оріпіопе сопіга- 
гіа, сіоё сЬ} е^И ді Тгапвііѵапіа деЪЪа апдаге ді Іоп^о іп Ровзо- 
піо, соте ве дпевіо ітрогіавве Іого авваі, еі сЬ* евзо адЬегепдо 
аі ѵоіо де’ сопві^ііегі Ьаѵеа оКеппіо даі ге, сЬе 1о Іазсіавве Гаге 
^ие1Г аііга вігада. Еі чиеі $іогпо, сЬ’ ега рег рагіігві в’а1Ггеііаѵа



дгапЛетепІе; сі а регвопа <1і тоііо ^гаЛо, сЬе 1’апЛ6 а ѵівііагѳ 
1а таШпа (1і ^пеі ^іогпо сЪе Лоѵеѵа рагііге іі Лорро та#паге, 
Ліаве а Іпі теЛевіто, ^пе8іо вегё рег регЛеге по росо Лі Іетро, 
еі аедропве, сЬе воііесііаѵа Л’апЛаге ргевіо рег Лаг воЛів&Шопе 
аі ге, даазі товігапЛо апсога Л’апЛаге рег педосіі Лі ВиаМаевІё 
еі іаіі сЬе гісегсаввего сеіегііё вгапЛіввіта.

Нога, т .  АІеввапЛго, іогпо а Лігѵі, сЬе всгіѵо дпевіе сове 
воіатепіе, регсЬе Ьо гіриіаіо Ьепе сЬе пе віаіе іпГогтаіо, еі поп 
регсЬ’ іо поп Ьаѵе88І (іівріасеге, сЬе іі раЛге вепйвве аіспп Лаппо 
рег ^пе8іа т іа  геіаііопе, оѵего регсЬ’ іо поп ЬаЪЬіа саго дпевіѳ 
шіввіопі пеііе тіе  пппсіаіпге. Апгі ё віаіо ветрге тіо  ресиііаг 
сопсеііо, сЬе віапо Лі згапЛівзіто аіиіо аііе сове Лі вапіа сЪіева, 
ітрогіапЛо ^гапЛіввітатепіе, сЬе ип тіпівіго аровіоіісо іп вра- 
сіо Лі тегг’аппо ѵеЛа іп Гассіа сіпдие о веі ргепсірі; ѳі вепіо 
апсо Ъепівзіто іі тапЛаге Лі яиевіі Леііа Сотравпіа Леі Ѳіевй, 
регсЬе диевіо поп роіег аврігаге а гепЛііе, пё а Лі$пі& ессіевіа- 
віісЬе рпё ^іоѵаг тоНо аі Ъпоп іпЛгіхго Ле’ пе&осіі. Ма сгеЛо 
Ъепе рег сопігагіо сЬе циевіо теЛевіто гівреііо Лі поп авреііаг 
пиііа Лаііа 8еЛе Ароѳіоііса ровва ппосеге поІаЬіІтепіе ветрге сЬе 
ві тапЛавве ипо сЬе Ьаѵевве рег одееНо ГЬопоге еі Гарріапво 
Леі топЛо, регсЬе ип Іаіе вагеЪЬе іогее тедііо с’Ъатевве іі гі- 
іе^по Леі Итоге еі Леііе врегапге, аВгітепіі риё соте вГгѳпаІо 
соггеге іасіітепіе а сове Лі &гапЛІ8Віто рге^іиЛісіо аііа 8еЛѳ Аро- 
віоііса, еі ЛеІ В40 Р. Ровзеѵіио іп рагіісоіаге поп Лісо аііго ее 
поп сЬе ЬаЪЪіато а рге^аге Біо, сЬе поп в’ЪаЪЫа Ла рогге пеі 
питого Лі диевИ. Апгі ѵо і̂іо іп пп сегіо тоЛо ѵіоіепіаг Гапіто 
тіо, еі Іігаге одпі сова іп Ъпоп вепво, віи’ а диеііо ЛеІР евзегті 
аіаіо арегіо ип т іо  ріе&о сарііаіо іп тапо Л’ евао раЛге, соте ѵі 
8СГІВ8І рій арріепо іп диеІГ аВга тіа, ее Ъепе аНгеЛиетоНе апсо 
Ла роі іп врассіо Лі XV ^іогпі т ’ ё аѵѵепиіо дпеііо, сЬе поп т ’ега 
аѵѵепиіо та і іп азаепха Леі раЛге. Регсіё сЬе ип ріе$о Леі- 
ГИГ® ві#. сагЛіпаІе Ла Евіе, сЪ’ е§1і т і тапЛб а яиевіі ^іогпі раа- 
ваіі рег і виоі раЛгі, ега віаіо арегіо, соте ві соповсеѵа тапі/еаіів- 
аітатепіе, еі іі Ма^папі тіо  всгіМоге ее п’аѵѵіЛѳ виЪііо, сЪе

24*



йі ргевепіаіо а Іиі, еі т е  1о (Ивее. 8іті1тепІе а диевіі &іогпі 
топві&пог Кто ді Уегсеііі т і  іпѵіб оп ріедо, депіго іі чиаіе всгі- 
ѵеѵа тапсіагті арегіа 1а ІеНега аі Р. Роввеѵіпо, еі дпевіа Іеііега 
поп уі ега, т а  равзб іттедіаіатепіе поп во іп сЬе- то(іо іп тапо 
(Гезво радге, іі ^иа1е поп т е  1а тозігаѵа, пё аисо ве Ьепе Ьаѵеа 
да еввег соттиие а те . Опде Ги Гогга сііе ді Тіпег, доѵ’ его ап- 
даіо аііа ѵівііа ді диеі топавіегіо, всгіѵеззі гівоіиіатепіе ді ѵо- 
Іегіа ѵѳдеге; ві всиза іп яиевіо іі радге соп діге еввег ѵего, сЬе 
Ьа гісеѵиіо арегіа дека Іеііега, соте топзі^пог пппііо всгіѵеѵа 
тапдагтеіа регсЬ’ іо 1а 1е§$е88І ргіта; попдітепо сЬе іі ве&ге- 
іагіо пеі Гаге іі ріе^о Гогеѳ рег еггоге тевве яиевіа Іеііега пеі 
зпо. ОпдЧо поп варепдо ѵегатепіе соте вііа яиезі’ ітЬго^Ііо, 
ѵодііо сгедеге сЬе віа сові, еі ргевптег ветрге Ъспе сот' Ьо 
дейо іп іиііо яиѳііо, сЬе ровво, еі ЬаУепдо іаііо яиезіо іі ведге- 
(агіо, регсЬе ГЬо рег регвопа ді тока Ъопіё; уодііо сгедеге, сЬе 
віа віаіо еггоге еі поп девідегіо ді Гаг сова &гаіа аі радге, зе 
Ъепе ё вио атісіввіто; апгі ді диевіо а топві^. К®0 Ѵегсеііі поп 
Ьо ѵоіиіо всгіѵеге сова аісипа, равзапдо 1а сова (оіаітепіе іп ві- 
Іепііо. Соп сЬе Гасѳпдо йпе т і  гассоттапдо еі рге^оѵі да Козіго 
Зівпоге о$пі девідвгаіа Геіісііё.

Б і Сгасотіа аііі XX ді РеЪгаіо МЭЬХХХШ. Бі У. 8. тоііо 
та&пШса атогеѵоіе Ггаіеііо АІЬегіо Уевсоѵо ді Мавза.

[Р. 8.] N00 ѵо&ііо Іазсіаг ді дігѵі, сЬе рагіепдо іі Р. Ровве- 
ѵіпо рег Тгапвііѵапіа Ьаѵеа даіо огдіпе вепха аісипа вариіа шіа 
а т . Ьогепго Ьепгі Ріогепііпо с’ЬаЪИа диі іп Сгасоѵіа (ЬепсЬё 
іі Ьепгі поп ЬаЪЬіа ѵоіиіо роі Гагіо вепга т іа  Іісепга) ді ргоѵе- 
дег ді соссЬіо, еі д’одо’ аііго Ьіао^по а доп Оіиверре РаЪгопі, 
т іо  сареііапо, рег тапдагіо ад Оітпгго, доѵе еззо доп Оіиверре 
^иаіе ё Ъпопіавіта регвопа еі Гасііе а Іавсіагві ріе&аге) дісе 
сЬе віагё ^ие8^л ^иа^е8іта а Гаге аісипі евзегсіііі врігііпаіі, еі 
ее поп ві гівоіѵегё д’епЬгаге пеііа Сотра#піа ве пѳ ѵеггё доро Раз* 
диа а Раепга, Ьаѵепдо$1і деііо іі радге, сЬе аіиіагё поп воіа- 
тепіе Іиі, т а  ІиМа 1а виа Гате^ііа. Мепіге ега яиі евзо радге, 
іепе?а іі деМо доп Оіпверре дааві сопііпоѵатепіе ргевво ді ее



а зсгіѵеге, еі диевіо апсога зепга ботапбаппі Іісепга, соп Іпйо 
сЬе заревев сЬ’ іо раііѵо сіі сЬі всгіѵеваѳ. Ш  сЬе т ’іта& таі 
диазі диеі сЬ’ ё ве&иііо, еі ѵоіві ргеѵепіге іо соп біге а 8па Ра- 
іегпііё пп діогпо сові іп рго&гевво бі га^іопатепіо: «1о ѵоггевіе 
Согве Саг Оіезпііа?» И рабге рагіё атЬі^аатепІе, пё пзсі іп аііго, 
зе поп сЬе ба ргіпсіріо боп Сгіпверре §ГЬаѵеѵа ботапбаІоипЪе- 
пейсіо, роі в’ега товігаіо іпсНпаіо аііа Кеіі&іопе, пе^а регб боп 
віизерре бЪаѵег^И ботапбаіо пп Ъепейсіо. Соте зі віа, поп 
т ’ё аѵѵеппіо сова ппоѵа, регсЬе топзі§. ѵевсоѵо бі Вегііиого 
т ’Ьаѵеѵа а88Ісигаіо, сЬ’ іі рабге ві зігіпдегеЬЬе соі т іе і вегѵі- 
іогі, еі §1і іеггеЬЬе а Іоп^о еззатіпе, іі сЬе Ьа іайо іп ѵего соп 
тоИа бііі^епга, т а  поп дГё гіизсііо ее поп со’ рій беЬоІі, сЬ’ а 
дГаВгі поп ё ріасіиіо тоііо в̂ гіп&егві соп Іиі, зе ѣепе а СаИо а 
ІиПі ойегіе дгапбіззіте а сЬі іп ^епегаіе, а сЫ іп рагіісоіаге бі 
Ъепейсіі бісепбо (соте гіСегізсе боп Оіизерре сЬе Ьа беМо а 
Іиі) сЬе поп себе а диа1зіуо§1іа сагбіпаіе бі Вота іп ргопіегга 
бі Ъепейсаге сЬі 8І ѵаіе беі тегго вио.

Ьа тебезіта таиіпа, сЬ’ іі рабге рагіі рег Тгапвііѵапіа, 
8иа Раіегпііё езребі бі циа пп зио соп Іеиеге рег Иаііа віп’ аб 
Оітигго, соп огбіпе, аі рабгі беі Оіевй рег ^иапіо ші гіСегве 
боп Сгіиверре сЬе 1е шапбаззего а розіа зіп’ а Ѵіеппа, 1а диаі 
соттобііа поп ЬаЪЬіато поі аіігі пиисіі, еі попбітепо поп т і  
біззе пиііа зарепбо риг сЬ’ іо Ьаѵеѵо Ьіво^по бі зсгіѵеге, еі 
диеІГ івіевва таШпа, сЬ’ е$1і вребіѵа, Сиі а ѵівіигіо соп осса- 
зіопе б’апбаг а біг піевва аііа сЬіеза бі 8апіо ЗіеСапо, боѵ’ е^іі 
ЬаЪііаѵа. Ваі сЬе зі рио діибісаге, сЬ’ аИге ѵоііѳ апсога ЬаЬЪіа 
СаМо іі тебевіто.

Коп ровзо сгебеге, сЬе Соззе гезіаіо бі баг 1е Іеііеге 
сЬ’іо &1і гассоттапбаі, диапбо ѵсппе іп Ііаііа, т а  т і  тагаѵі^ііо 
Ъепе бі поп Ьаѵегпе таі Ьаѵиіо гівровіа баі зі^пог сагбіпаіе 
биавіаѵіііапі; еі іапіо рій пе зіо соп 1’апіто воврезо, регсЬе пеі 
ріе&о бі 8 .8 .11Г‘ тапбаѵо ипа Іеііега рег Ковіго Зі^поге, боѵе 
гіп#гаііаѵо 8па 8авІіІ& беі дпагапіабо. Кё та і ба ^ие1 Іетро 
іп диа Ьо Ьаѵиіо ІеМеге ба еззо зі@пог сагбіпаіе; бі сЬе вепіо



аііге Іапіо таііпсопіа дпапіа гесгеаіііоп зепііѵо ргіта <1і ѵе<1ег- 
т і  уіуо пеііа тешогіа <іі сЪі Ьа Іапіа ГасоІІД <1і соозоіагті. Опеііе 
апсога йоѵе всгіѵеѵо & ѵоі ДеЦоагапЫо еі <1е1 шапгіагѵі 1е реііе, 
поп во ее ГЬаЪЪіаіе Ьаѵпіе.

Еі роі сЬе 80по епігаіо іп таіегіа сіі ІеИегс, поп Іавсіегб <1і 
чіігѵі, сЬе віо апсога сіі таіа уо&ііа рег поп Ьаѵег т а і гісѳѵиіо 
1а гіаровіа (Тип ріе^осіі Іеиеге, сЬ* іо зсгіѵеѵо аІГ 111“* ві$пог 
сагдіпаіе <1і Сото іп таіегіа сіі 4иоі ігаіі Сарпссіпі, сЬе 
<3а11а Іог Кеіі^іопе егапо сарііаіі ^па, (Іоѵе Даѵапо $гап<1І8віто 
всап(1а1о, еі егапо рег сапваг поіаЪіІі іпсопѵепіепИ, зе ^ие8іа 
Маевій поп т і  соисе<Зеѵа (ЬепсЬё соп (ІШісоКй, еі сопіго аііо 
бШе еі 1а ІіЬегіё Лі яиезіо ге^по) <1і роіегіі тап(3аге ѵегво Ііаііа 
воМо сизіобіа, еі соп раіепіі ге&іе. 8опо і йгаіі сарііаіі іп Ѵіеппа 
а ваіѵатепіо іп тапо <1і топзі$. К®* <1і ѴегсеІИ, еі попйітѳпо 
йеііе ІеНеге рег 1е ^па1і даѵо сопіо а Кота сіі дпезіо і&Ш, еі 
рге&аѵо N08^0 Віртоге а поте <1і 8иа Маезіё, а регдопаге 
а’ДеШ Сарпссіпі, еі всгіѵеѵо апсо аіігі рагйсоіагі, поп Ьо Ьаѵиіо 
та і гівровіа, 1а дпаі іапіо рій (ІевМегаѵо ̂ папіо та^^іог Гаііса 8* ё 
ёпгаіа іп азвісигаге сІеШ Сариссіпі <1а $1* Ьегеіісі с* Ьаѵеапо сот- 
Ш0880 ѵагіе іегге рег &#1і Ги^іге, тапйапсіо ровіе аМото. Оп<1’іо 
врегауо диаІсЬе гіп&гаяіатепіо а 8иа МаезіА, ітрогіапгіо тоііо рег 
іепег іп оШсіо і повігі геіі&іові, еі а йі$$іге і регісоіі вітііі а 
дпеііійі Ьиіего, сЬе 8І ѵегіа сЬе 1а 8ес1е Арозіоііса ЬаЬЬіа роввапяа 
<1і Іеуаге і ігапвГи і̂ віп йі тегго а§И Ьегеіісі еі Гаг&И іогпаге 
іп Кота, ее Ъеп ^пе8іі ѵегатепіе поп в’егапо ѳсорегіі Ьегеіісі; 
т а  соп зі&іИі Гаіві, еі раіепіі йпіе товігаѵапо езвег тапйай 
рег іпігосіигге іп Роіопіа 1а Іого Ке1і§іопе.

Уі рагегё іогее сЬ’ іі варег дпезіо поп ітрогіі а ѵоі; т а  ітрогіа 
а т е  рег овпі Ъиоп гізреКо, с’ЬаЬЬіаІе поііііа «1і зітііі рагіісо- 
Іагі. Коп уо і̂іо сагісагуі рій аітепо рег Ьогау регё соп дие- 
8Іо Ьпе (1і пиоуо т і  гассоттапсіо.

На оборотѣ: «А1 шоііо та&пійсо ві̂ поге тіо  озвегѵапгііззіто 
іі Зідпоге Аіеввапгіго Воіо&пеііі 4е1 Ке§*° Воіо&па».



3. Моійо ш&вшбсо ві#. ігайеііо.
Рге^оѵі яиапіо ровво а рдеііаге ^аа1сЬе йетро соттойо рег 

Іедоеге аййепйатепйе йиййо ^ие8йо виссе880, сЪ’ іо ѵі пагго пеііа 
ргевепйе, ЪепсЬё а^иапйо йійиватепйе, регсЬе йаііаййо вйевво іп- 
йепйѳгѳйе а сЬе йпе іо ѵі всгіѵа, ей пе саѵагѳйе йа ѵоі тейевіто 
сопве&иепге йі $гапйІ88Іта сопвійегайіопе, вепга сЬ’ іо т ’евйеп- 
йа рипйо іп йівсоггегті ворга.

Ь’аппо раавайо йорро і сотійіі, сарійё а ^ие8йа согйѳ ип ІЛ- 
ѵопеве, іі диаіе Ьа вегѵійо іп ѵагіе &иегге аі ві§. В. Оіоѵ&ппі 
й’Аивйпа віп аііа тогйе йі 8. А., ей 8’о&егіѵа йі сопйште іп Іл- 
ѵопіа ип питего й’ЬаЬійайогі саййоіісі. и  сЬе т і  рагѵе, сЬе Говве 
йа ргорогге аі ге, воіепйо вревво йігті 8иа Маевйё сЬе ве чиеііа 
ргоѵіпсіа поп ві гіетріе йі соіопі, риё йаеНтепйе еввеге оссирайа 
йі пиоѵо йа ргепсірі всізтайісі, о ѵего Ьегейісі: Мовсо, ге йі 8ѵейіа, 
ге йі Баша; ей сові воіатепйе соі тапйагѵі ^епйе Гаедиівйо ві 
риё гепйег вісиго.

ІМійа с’ЬеЪЪе іі ге диевйа ргоровйа 1а іойё ей йіейе Іісепга 
а совйиі, сЬ’ апйавве іп Ілѵопіа а сопвійегаге Ъепе чріеі 1ио$Ьі, 
сЬе &1і Говзего рагві а ргоровійо, ей роі йогааввѳ а йгаййаге іі пе- 
досіо. Ега йапйо іі В40 Р. Роввеѵіпо іпйево 4иевйо, ѵеппе т  реп- 
віего йі ройег евво тедііо евве^иіг йаі ітргева, сопзійегапйо 
тоійо ргийепйетепйе, сЬе Гогве совйиі ройгеЪЪе іп диаІсЬе рагйе 
аійегаге 1а рготѳвва йаййа сігса іі сопйигге йиййі і саййоіісі; опйе 
ргеве 1’авзопйо й’апйаге рег йаі еЯеййо іп Ваѵіега, ей йі 1& соп- 
йиг весо ^епйі іпѵіапйоіерег 1а Ргивзіа іп Іл ѵопіа. Ей йиййо диевйо 
е&И т і пойШсб соп товйгагті ипа виа Іеййега аіі III01* ві&. сагйі- 
паіе йі Сото, йоѵе соп ргийепйе йівсогво товйгаѵа диѳвйа еввеге 
ітргева ітрогйапйізвіта, поп Ьаѵепйо Ьаѵийо ^РапйісЬі Вотапі 
аійго рій еШсасѳ тойо рег сопвегѵаге §Г асдиівйі іаййі йі ргоѵіпсіе 
1опйапів8Іте, сЬе 4иевйо йі тапйаге соіопіе Іого ай ЪаЪійагІе.

Рег 11 сЬе іо апсога іп сопйогтійё всгівві аіі Шшо зі^. сагйі- 
паіе йі Сото, сЬе т і  рагеа тоійо рій ийііе, ей рій вісиго іі реп- 
віего йеі райге, ей сЬе регё йогпапйо евво Ъіѵопеве іп согйе рег 
йгаййаге диевйо педосіо, іо поп &1і йагеі рій аіийо аісипо.



Ба дпезіо Іешро іп яиа поп Ьо шаі рій репваіо пё аі Ьіѵо- 
певе (поп Ьаѵепбо пё апсо та і рій іпіезо 6і Іиі) пё іашросо аііе 
соіопіе, іазсіапбо іі педоііо а сЫ пе Ьаѵеа ргезо Гаввопіо, еі Ьа- 
ѵгё риЫісаіо апсо еі рег Іеііеге, еі іп ѵосе а ѵагіі ргепсірі, ат~ 
Ъавсіаіогі, еі аіігі відпогі 6і сопіо іі вио репзіего. Вѳп бівзі аі рабге, 
сЬе іі сарйапо Ботетсо Мога Воіодпеве, гассогатапбаіоті баі- 
ГІ1Г° зід. сагбіпаіе Сгиавіаѵіііапі, регвопа тоНо аіііѵа еі гівоіиіа, 
8’оЯегіѵа бі сопбигге апсЬ’ еззо ЬаЪііаІогі іп Ілѵопіа, еі сЬе бі 
Іиі роігевзіто авзісигагсі, сЬе поп сопбигеЬЬе аіігі сЬе саКоІісі. 
Б і сЬе іі рабге тозігапбо яиаісііе росо бі біздивіо бівзе, сЬе бі 
дгаііа рагіавзіто 6’аііго, еі сЬе Іазсіаззі а Зиа Раіегпііё іі реп- 
зіего бі диевіе соіопіе. Е ісові Ьо Гаііо і&ъіо таддіогтепіѳ апсо 
баІГЬога іп яиа; апгі ѵоіепбо іі ге Гагті ипа раіепіе рег іі беііо 
сарііапо Мога, поп 1а ѵоізі рій, борро сЬ’ іі рабге т і  рагіё пеі 
тобо зоргабеВо, еі бівзі, сЬе ега тедііо гірозаг іиііо ^пе8іо пе- 
досіо зорга еззо рабге. II сЬе апсо Іобб 8иа Маезіё соп біге сЬе 
аІігітепЦ ві загеЬЬе роіиіо іпбигге сопГизіопе, сіоё 4аапбо іі 
педосіо Говве равзаіо рег тапо бі рій регзопе. Регб сопГогте а 
^ие8іо аррипіатепіо ѵебепб’ іо, сЬе риге іі сарііапо Эотешсо 
Мога зіаѵа пеі тебезіто репзіего, еі сЬе зсгіѵеѵа аб ип тіо  Га*. 
тідііаге сегіі сарііоіі іпіогпо а ^иез^о, іо 1о гасоттапбаі рег 
ипа т іа  аі рабге, сЬе дій ега рагіііо рег Роззопіо, бі боѵе ега 
рег раззаге іп Ваѵіега, соп відпібсаге а 8иа Раіегайа, сЬе бо* 
ѵепбо еііа ѵегізітіітепіе іп Іаі ітргеза ѵаіегзі беіі’ оргабітоііі 
т і  загіа зіаіо саго, сЬе зі Гоззе ѵаізо бі беКо сарііапо; еі ЬеЬЬе 
1а ІеМега, ве Ьеие а диезіо саро поп т і гісогбо, сЪе т і  гізроп- 
беззе пиііа.

Апбб іі рабге іп Ваѵіега, і.ё сопбивве рего аигітепіі 1а 
соіопіа, поп во рег диаіі ітребітепіі, сЬе іп ^ие8іо рег поп ойеп- 
бегіо поп т і  вопо тозігаіо тоИо сигіово, ее Ъеп рій ѵоііе іп 
Яиезіо ргорозііо зі ё боіиіо бі поп Ьаѵе^ие’ визвібіі бі Кота, 
сЬе бісеа еззег песеввагіі рег сопбигге (апіе деиіі іп раезе созі 
Іопіапо, еі сЬе поп зі боѵеа апбаге зесо соп Іапіа вігеііегга, 
таззіте пеііе сове сЬе ітрогіаѵапо рій, сЬе іі Гаге еввегсііі еі іі



іепег $а1еге, 1е фіаіі дісеа сЬе роі зі регсіопо, соп аНгі аітііі 
(ІІ8СОГ8І, циаіі ЬаѵгеЪЪе уоіиіо сЬ’ іо апсога Ьаѵезві твіпиаіо а 
Кота, (1ісеп(іо сЬе сов диезіа ПЪегІа іо Ьаѵгеі ас^иівШ;о (соте 
аѵгепіѵа а Іиі) еіта ^ іо г  Ъепеѵоіепга, еі тад&іог гіриіаііопе.

Зіапдо 1е сове іп чиезіі іегтіпі, ессо сЬе сарііа ^па іі ви- 
деііо Ьіѵопеве еі сіісе (1’Ьаѵег іп огдіпе да сепіо диіпдісі 7а- 
ті§1іе, )е диаіі ді Ріапдга равзегаппо ів Ьіѵопіа яиапдо согіѵеп- 
вЬіпо деііе сопдісіопі соп 8иа Маевіа. И сЬе вариіо іі радге, вепга 
дігті пиііа, ѵа а ігоѵаге іі ві^. савсеПіеге еі іі зе§геіагіо та&* 
#іоге, еі 7а ягапдізвіто гитоге ді диевіо, роі, соте вѳ поп Ьа- 
ѵевве Ьаѵиіо соттодіій ді пе&осіаг соп Іого іп ѵосе,всгіѵе1еиеге 
аІГ ипо еі Гаііго доіепдозі ді диеі етріо Ьіѵопезе, соте 1о 
сЬіатаѵа,сЬе ѵоіевзе 7аг 1а Ъіѵопіа ип аззіііо д’Ьеге!ісі, орагоіо 
зітііі. Роі гісоріапдо яиевіе ІеКеге (тігаіе дШ§епга иваіа рег 
зареге, сЬ’ іо Ьаѵеа §і& рагіаіо ді совіиі а Зиа Маезіі) гісоріап- 
(Іоіе, дісо, 1е ассоіптода соп 1ѳ зие гиЬгісЬе 7га 1’аііге зсгШиге 
сЬе тапда а Кота, доѵе зарепдові іі тед?віто, сіое сЬе созіиі 
да ргіпсіріо Ьаѵеа Ьаѵиіо гісогзо а т е  (яиапдо поп ві 7оззе за- 
риіо аііго) зі загіа роіиіо епігаге іп сопсеКо, сЬ’ іо 7овзі іі рій 
деЪоІе еі іі рій Ігазсигаіо Ьиото деі топдо; еі дііе ді ^гаііа: 
іп еЬѳ таіегіа? д’Ьегезіа! еі поп ^иапіо ад ип зоі зо^еііо, т а  
^иапіо аііа Ілѵопіа ІиКа, асчиізіо іапіо соп га^іопе віітаіо да 
N03114) Зі^поге! Ыопдітепо аІГиШто диапдо уіде, сЬе соп ІиИа 
циезіа іпдивігіа поп ега роззіЪіІе соіріге, аКезо сЪе §1і 7и гів- 
розіо сЬе іі Ьіѵопеве віаѵа 7егто зи 1а рготеѳза ді сопдигге іиііі 
саШІісі, еі сЬе 8иа Маезій поп уоіеа аііго сЬе саііоіісі, зі гівоі- 
ве риг ді соттипісаге 1а соза тесо апсога, еі тапдб а 7агті ѵе- 
деге яиеІГ ізіеззе Іеііеге еі аііге всгіНиге сові гиЪгісаіе, сот’Ьо 
деКо, вепга рего поіШсагті рег аІГ Ьога 1а видеііа гізоіиііопе 
сЬ’ е§1і Ьауеа Ьауиіа Гізіезза вега.

Іо 1а таНіпа зе^иепіе 7есі сЬіатаг а т е  диевіо Ілѵопеве, 
еі поп озіапіе сЬе т і дісеззе д’свзеге ргопіо ад овзегуаге Іарго- 
тезза сігса іі сопдигге саііоіісі воіатепіе, еі ді ѵоіег зіаге ад 
одпі ргоѵа соп 7аг 7аге Іого 1а рго7еззіопе деііа 7едѳ саМоІіса, еі



и ваге о$п’ аііга дШ&епга сЪе ві &іидіса8зе іп сіб песеввагіа (ві 
соте роі апсо ее п’ ё ГаШ рпЫісо івігитеп(о), попдітепо деві- 
дегово іо ді Іеѵаг совіиі <!і тегго, еі д’ав8Ісогаппі да о^пі реп
сов, роісЬё іі радге поп Ьаѵеа азаіо іп сіё ппа т іп іта  (Ші̂ епга 
дорро Ьаѵег ргево іп ее диевіо аввопіо, апдаі а ігоѵагіо віп* аііа 
ваа ЬаЪіШіопе, еі 1о рге^аі а сопіепіагвісЬ* апйазвіто іпвіетѳ аі- 
Гаидіепга рег оиепеге сЬе совіпі Го88егіЪпІіаіо, соте ё сгедіЪіІе 
с’Ьаѵе8віто Гасіітепіе оМеппіо, соп гідигге іп тетогіа аі гѳ(сот’іо 
рготеОеѵа ді Гаге) ді сЬе тодо 8па Маевій т ’ Ьаѵевве вет- 
рге рагіаіо, ргевирропепдо сЬе певвпп аііго доуевве іп&егігві іп 
Чпевіо ее поп 8па РаіегпШі. ОИге сЬе поп еввеодоѳі апсог ѵеппіо 
ад аісопа сопѵепііопе соп ^^ез1о Ілѵопеве, еі поп еввепдо рег- 
тевзо іі Іеѵаг ^епіі ді Ріапдга вепга Іісепга (сЬе поп ві сопседе 
Гасіітепіе іп ^иев1і Ггап$епІі) ега Гасіі сова тапдаге іі пе^оііо 
іп Гито.

Ма іп еіГеМо іі радге поп уоіве, ві соте поп Ьа ѵоіиіо та і, 
вепііг пеапсо іоссаг чпевіо іавіо ді пе&осіаге соі ге іп ргевепха 
т іа . Опде т і  рге^б соп тоііе рагоіе сЬ’ іо ѵоіевя Іавсіаг апдагѳ 
Іиі воіо, рготеііепдо сЬе всгіѵегеЪЪѳ роі аі щ .  сагдіпаіе ді Сото 
^иапіо Говве песеввагіо (регсіосЬё 1а вега тедевіта ві вредіѵарег 
Вота) еі пе дагіа апсо га$$иа&1іо а те; іп сЬе аііа йпе поп ѵоіві 
сопігаѵепігдіі рег сопѵепіепіі гівреШ.

Рагіаіо с’ЬеЪЪе аі ге евво радге уеппе а ігоѵагті еі дівве 
д’еввег гевіаіо іп сопсіивіопе іиМо сопігагіа аІГ івіапга ргіта 
Гаііа да Іиі соп Іапіа втапіа, соте аррагіѵа даііе соріе деііе вие 
Іеііеге тапдаіе а Вота; регсіосЬё сопсіиве, сЬе аі Ьіѵопеве ві 
Іавсіавве сопдпгге ЪаЪіІаіогі, аііево сЬе 8иа РаГегпіІё дівве Ьаѵег 
ргоѵівіо іп Ьиоп тодо сЪе іиііі вагеЬЪопо саМоІісі. Регё дівве, 
сЬ’ іо поп всгіѵевві аііго а Вота, ве поп сЬе рег сотрітепіо деі 
пе^осіо гевіаѵа воіатепіе Гаге пп вітіі оШсіо соі ві§. сапсеіііеге, 
ві соте 8па Раіегпііё Веѵ“* ЬаѵгеЪЪе ГаМо. Е сові е§1і ві развб 
Чиевіо пе^осіо соп Гапіа цпіеіе, сЬе т і  Гесе віиріге, віапіе іі 
диЬЪіо, сЬе товігаѵа ргіта д’Ьаѵеге. (}ие11о сЬ’ е§1і ві ЬаЪЪіа 
всгіМо, поп во, ве поп сЬе ё Гогяа сЬе дорро ГЬауег евва$&егаіо



іі $лш регісоіо, ЬаЪЬіа всгіііо дЪаѵегІо вирегаіо соп Гіпдпвігіа, 
еі соп аШсіі еШсасі, роісЬё ѵоіеѵа, сЬе апсо 1е т іе  ІеМеге Ъа4« 
Іеввего а 4аб8іо ведею. Е і ё іапіо Ъаопа регвопа, сЬе сгеде сЬ’іо 
8Іі сгеда, еі сЬе да чоапіо дісе іо гевГі регвпаво.

Ьа таШ па ве&иепіе вредііо с’ЬеЪЫ іі тіо  ріедо (регсіосЬё 
поп вареѵо сЬе е$1і Ьаѵеввѳ Ігаіеппіо іі соггіего) апдапдо аііа 
тѳвва соі ге, весопдо іі воШо, ѵоізі Гаге апсЬ* іо соп 8иа Маевіё 
ГоГйсіо сЬе ві сопѵепіѵа аіі’ ітрогіапга ді диевіо пе&осіо, еі 1е 
гісогдаі чпеі сЬе т ’ Ьаѵеа деііо сігса іі поп регтеІГеге тпііі- 
ріісііё ді регвопе іп диевіа ітргеаа; ей ді рій 1е тевзі іп сопві- 
дегаііопе диапіо Говве діГйсіІе аввісигагві, сЬе §Г ЬаЪііаіогі сЬе 
рготеНеѵа совіоі доѵеввего еввеге іпііі саііоіісі, доѵепдові 1е- 
ѵаг ді Еіапдга (регсіосЬё а япевіі рагіісоіагі поп в’ега ѵепиіо, 
диапд’ іо поіійсаі а 8иа Маезіё РоЯегІа ді совіиі). Ног даііе па
ровое, сЬе діеде іі ге а ^пе8іе рагоіе, іпйеві 1а саава рег 1а диаіе 
іі радге поп Ьаѵеа ѵоіпію, сЬ’іо апдавві весо а педосіаг дпевГо Гаііо 
1а зега іпвапгі. РегсіосЬё т і  дівве 1а Маевіё 8па диапіо аі ргіто 
саро ді поп дате ад аіігі ГаввппГо ді яиевіо пе^осіо, сЪаѵеа 
сотпшпісаіо ад евво радге ріепатепіе диаі Говве Гіпіепііоп впа 
сігса ГойіегГа деі Ьіѵопеве, сшде товігаѵа тагаѵі&ііагаі деі тоііѵо 
Гаііо Ьога да 8иа Раіегшіё, поп Ьаѵепдо та і рег ргіта деііо аі- 
сппа сова, (^папіо роі аІГ аііго саро, сЬе ГЬаѵег саййоіісі ді Еі- 
апдга поп Говзе сові Гасііе, дівзе 1а Маевіё 8иа, сЬе гериіаѵа рій 
Гасііе Ьаѵег&іі ді Гіапдга, сЬе д’а1ігоѵе, регсЬе еввепдо та і ігаі- 
йайі іп диеііа ргоѵіпсіа дадГ Ьегеіісі, сЬе ргеѵаіеѵапо, ега сгеді- 
Ъііе сЬе Говвего рег рагйгвепе ѵоіепііегі; іі сЬе поп ега сові да 
врегаге деІГ аііге рагіі доѵе ргеѵаіеѵапо і саййоіісі, ассеппапдо 
а Ваѵіега, ей сЬе доѵепдо дпевіі еввеге саііоіісі, соте рготеМеѵа 
совіпі, еі 8иа Маевіё ѵоіеѵа сЬе Говвего іп іиМі і тоді, поп до- 
ѵеа іі радге теИегві дівріасеге деііа ѵепиіа Іого, регсіосЬё ѵі 
вагеЪЪе 1ио§о рег і впоі апсога, яиапдо Ьеп пе ѵоіевве сопдпгге 
X тііа. йчі в’адаоп^е ипа сова, сЬ’ іо т ’ его всогдаіо, сЬе іі 
радге ѵедепдо сЬе Гітргева ді баѵіега поп гіивсіѵа (ві соте а 
тоШ віп да ргіпсіріо поп рагѵе сгедіЬіІе сЬе дпеі диса, іі диаіе



Ьа іапіі ргепсірі Ьегеіісі ешиіі (іеііа виа дгапсіегга, еі сЬе соп 
Іапіа Гаііса пе] сепіго (Іеііа Оеппапіа сопвегѵа і вооі ророіі с&І- 
іоіісі, ѵоіевве іпсІеЪоІіге 1е Гогге впе соп тапдаге <1е ваоі висісіііі 
а<1 аввісигаге 1а ргоѵіпсіа <1і Ьіѵопіа), ѵейепсіо, сіісо, іі раДге сЬе 
поп гіивсіѵа іі (1іве#по, ві соте рег тозігаге сЬе Гапйаіа виа іп 
Ваѵіега поп Говве віаіа іпдагпо, (Іівве (1’Ьаѵег Ігоѵаіо ^иеі ргеп- 
сіре іп &гап регісоіо рег Ьаѵег арргевво таіі сопві^ііегі, е( <ГЬа- 
ѵег^іі евво сіаіо іі тосіо (1і доѵегпагві, зсгіѵешіо (1і сіб ІеМеге а 
ѵагіі ві&погі; сові циапіо аі рагіісоіаге (іеііа соіопіа сіівве, сЬе 
поп Ьаѵеа тіга а Ваѵіега воіатепіе, т а  сЬе Ьаѵеа всгіііо рег 
Іаі сопіо іп Ріап(1га, еі сгедо апсо іп Ѵаііоііпа; еі дпевіо сіісо 
регсЬе ѵейіаіе сЬ’ евво тейевіто поп Ьа ве поп рег Ъеп Гаііо, 
сЬе ві Іеѵіпо ^епіі <іі Ріаисіга, ригсЬё віапо саиоіісі. РеПапіо 
(1отап(1ап(і’ іо а 8иа Маевій соте роігеввіто а88Ісигагсі, сЬе диевіі 
Гиввіпо саМоІісі соп ргорог^іі, сЬе вагіа ^па8І песеввагіо іі Гаг 
Гаг Іого 1а ргоГезвіоп деІІаГейе: <топ Іапіо диевіо, (Ивее 1а МаевіЛ 
8иа, т а  ^папАо апсога ёорро сЬе вагаппо ^іопіі іп Ьіѵопіа еі 
ассоттодаіі, поп ѵоіеввего ёаге оЬейіепга аі ѵевсоѵо, іо &1і Га
ге! сассіаге, еі поп Ьаѵгіапо сапва аісипа сіі йоіегві». Б1 іп вот- 
т а  рготевве, сЬе вагіапо саКоІісі іп ІиШ і тойі, пё ѵоіеѵа Ье- 
геіісі іп аісип тойо, еввепёо гевіаіо 1а вега ргесейепіе соі Р. 
Роввеѵіпо, сЬ’ іі пе&осіо апйавзе іппапгі. Е і ^пев^а рготевва 
(1і поп аДтеІіеге Гга (1і Іого аісипо Ьегеіісо т і  сопйгтогпо ві- 
тіітепіе іі зі§. сапсеіііеге еі іі ве^геіагіо та$$іоге.

ѴеДеп<Г іо Дипдие, сЬе іі пе&осіо равваѵа іп ^ие8^о тоДо 
еі сЬе поп ві ІгаМаѵа (Гевсішіеге рій іі Ьіѵопеве ассеІОДо 
<іа1 раДге, т а  <1і аввісигагві сЬе соиДисевзе саііоіісі, пеі ѵепіг а 
сава ргеві тесо іп соссЬіо евво Ьіѵопеве, еі діипіо сЬе Гиі, ѵоіві 
сЬе ві соте ргіта іп ѵосе т ’ Ьаѵеа сопйгтаіо 1а рготевва і̂ё, 
Гаііа (1і поп сопДогге аіігі сЬе саНоІісі, сові т е  1а сопйгтавве 
рег івіготепіо рпЫісо, <1е1 диаіе вагй ^иі соріа.

(^иевіо ё яиапіо іо Ьо ѵоіиіо сіігѵі, пё &іи<1ісо песеввагіо 1’ев- 
ІепДегті рій оііге, регсЬе сіа Іиііа ̂ ие81а паггаЫопе(сот’ Ьо ДеМо 
(1а ргіпсіріо) соповсегеіе <1а ѵоі віевво тоНо рій сЬе поп всгіѵо,



еі ѵе4геіе ве ё роввіЪіІе сЬе сЫ зі ігоѵа пе іегшіпі йоѵ’ іотіігоѵо, 
8’іта^іпі та і 4а диаі рагіе ЬаЪЪіапо (1а ѵепіг #1’ авваШ, сЬе іапіо 
репзаѵо іо Ьога а 4ие8Іо дпапіо аііе сове 4е1 Ргеіе ^ п і. Іп вот- 
т а  поп ЪазІагеЪЪопо пё апсо &Г оссЬі 4’Аг^о рег ^иагсіагві 4а1- 
Іогпо. Ма ѵаіегё рег ШИо Гаіиіо еі ^гаііа 4і Ніо N081x0 8і- 
^поге, 4а1 дпаіе ѵі рге&о о^пі (Іевісіегаіо сопіепіо, еі т і  ѵі гас- 
соттап4о.

Б і Сгасоѵіа аііі 27 4і ІіП#1іо МОЬХХХШ. Б і У. 8. тоІГо 
та^пійса атогеѵоіе ігаіеііо АІЬегІо Ѵевсоѵо 4і Мавва.

РовсгШа.
Иоп ѵо^ііо Іавсіаге 4’аѵізагѵі 4’ппа сова оссогва аі 4еМо 

ра4ге соп тіо $гап (Іівріасеге, еі 4і іиШ чиеШ сЬе атапо 1а 
гіриіаііопе 4е11а 8е4е Аровіоііса. Ь ’аИга таіііпа ивсепй’ іо 4і 
раіагго йорро Ьаѵег ассотра$па(о іі ге, еі еввепйо сопйоШ) аі 
соссЬіо 4а аісипі ^епііІЬиотіпі 4і согіе, сЬе ѵепіѵапо тесо га&іо- 
пап4о, іі ве&геіагіо Вги^піевкі, іі дпаіе ё йериіаіо (соте в’пва 
ветрге іп вітііі оссоггепге) аііа сига 4і и̂ев1;о іпіегпипііо Моз- 
соѵііо, сЬе ві Ігоѵа диі Ьога, т і  4отап46, з’іо Ьаѵеѵа іпіево 4а1 
Р. Роввеѵіпо 4е1Р іпвоіепга пваіа 4а чиевіо іпГептпііо сопіго 
8па Раіегпііё, еі гівроп4еп4’ іо 4і по, т і  4івзе, сЬе евзеп4о ап- 
4аіо іі ра4ге а уізііаг совіиі, іі яиаіе ё вио соповсепіе, евзо поп 
воіатепіе поп ѵоіве тиоѵег пп равво рег іпсопігагіо, т а  зеп4о 
^іопіа 8иа Раіегпіій 4оуе е#1і ега, поп ѵоіеа пё апсо саѵагзеіе 1а 
ЪегеМа. Оп4е езбо Вги&піевкі уе4еп4о ^иев1а іп4і^пі!ё теззе 1е 
тапі іп іезіа а созіпі, еі рег Гогга &1і Іеѵё іі ЪегеШпо, гіргеп- 
4еп4о1о дгаѵетепіе, сЬе а диезіо то4о ігаііаззе і тіпівігі 4і 
8иа Вапіііё. Ма регсЬе іі Вги&піевкі геГегіѵа ̂ пе8^е сове іп Іподо 
риЫісо, сот1 Ьо 4еио, еі 4оуѳ егато сігсоп4а(і 4а тоііа #епІе, 
іо ігопсаі іі га^іопатепіо рій ргевіо, сЬе риоіі, еі вепга 4аг^1і 
оссавіопе 4і 4іГоп4егві іп аііхо, $іопіо ргевіатепіѳаІсоссЪіо, т е  
п’епІгаі 4епіго.

(^иезіо т і  4ізріасѳ іапіо рій, регсЬе Яозіго 8і$поге віа апсог 
іп зрегапга 4е11а гі4иШопе 4і Мовсо ѵіа, еі рег іі геіо еі 4еві- 
4егіо, сЬе пе Ьа, Га всгіѵеге аі ра4ге іп ппа ІеМега, 1а дпаіе іо



Ьо ѵейпіа, сЬе 8иа Раіегпіі& поп Іавсі 1’ітргева ді Мовсоѵіа 
іпсотіпсіаіа, регсіосЬё ві репза сЬ’ іі райге віа атаіо Іп дпеііѳ 
рагіі; опйе соп тоііа га^іопе апсога 1о вііта аШввіто а япевіо.

Но іпіево роі сЬе 1а гіргепвіопе <3е1 Вгирііевкі Ьа ГаНо дпаі- 
сЬе ГгпМо, регсіосЬё Гіпіегшшііо Ьа соггеііо Геггоге соп тап- 
(Іаге а ргевепіаге аі райге поп во ее ппо, о рій ревсі вессЬіаІГито, 
еі 8иа РаіегпМ аІГ іпсопіго в’аррагессЫа ргевепіаге а Іиі диевіа 
таМіпа ап іаііего Йі рап &евсо Ыапсо, еі йотаШпа роі Йиоі 
равііссі Йі ѵііеііа, е( поп 80 сЬе тівпге йі товсаіеііо. Сові раѳва 
йп Ьога іі пе^оііо. Ріассіа а Біо Иовіго 8і&поге сЬе пе ве$па 
дпаІсЬе Ъпоп еЯеііо а $1огіа впа еі а сопвоіаііопе Йі 8па 8ап- 
Ші. Ма соте сЬе віа, Ьаѵгеі саго сЬе ѵоі роіевіе ѵейеге йі сЬе 
тапіега іі райге Йагё га&диавііо Йі ^пе8(о пе$осіаіо, регсЬе пеі 
гіГегіге 1е сове Йа іпі Гаііе іп Мовсоѵіа виоі Йіге соте тагаѵі^- 
Ііапйові: «еі риг іі рарапоп уі Ьа зрево рій сЬе ігепідтііа всийі, 
доѵе сЬе пеі рідііаге 1а вігада де §Г еввегсій, ве пе врепде Іапіе 
сепіепаіа ді ті^ііаіа. Ног соте пеііе аНге сове, сЬ’ іо ѵі Ьо 
всгіио іп сопйдепга, сові іп яаевіа апсога вопЪеп сегІос’Ьаѵгѳіе 
ІІ 8оШо ѵовіго гі$пагдо іп уедете а сЬі 1е соттипісаіе.

На оборотѣ: «А1 тоііо та^пШсо ві&. тіо  овв: а* Н від. Аіев- 
вапдго ВоІодаеШ деі Ке&ітепіо. Воіо^па».

Сопіі ргіѵай. Сопіго іі Радге Роззѳѵіпо.
Сар. 1. Рада Галюгеѵоіегга йедГатісі соп йеігаіте а циеі іведеоіті.

Коп Га чиевіо а тіо  &іидіІіо рег паіигаі таІі&пШЬ, т а  ѵіоіеп - 
іаіо да пп дезідегіо д’аІ2агві аі рага^оп *) де^Р аіігі. Регб деі 
ви^еШ  апсо $гапдІ88Іті рагіа соп сопіетріо [віс] іоссапдо во- 
Іатепіе 1е рагіі поп іодеѵоіі еі іасепдо Гаііге, соте рег еввет- 
ріо Іавва іі сагд. Мадгпгго, соте (ітідо. Тга іі ѵевсоѵо ді 
Ѵііпа да діоѵіпе, іодапдоіо воіатепіѳ даІГ Ьаѵег рге&аіо Іиі, 
сЬе &Г іпзе^пі іі тодо ді ^оѵегпаг іі ѵевсоѵаіо..........

1) Реп.: рагапдоп.



Сар. 2. Мовіга гіоіог іпіепоо, сЬе Геавег деакііа поп [*іс] Іо гепііе Іп-

Уа Іапіо врезво аііидепдо а диезіо, сЬе ві ѵесіе сЬе 1а Ііп^ла 
согге, доѵ’ іі депіе диоіе. На деііо аііа зсорегіа іп ргевепха ді 
тоШ: «СЬе девідегаг ѵевсоѵаіі? дпеѳіа ё ипа йігіапіагіа»; сЬе ее 
Ьеп И зепзо <1і ^ие8іе рагоіе зі раб ассопсіаге соп вапа іпіегрге- 
іаііопе, попсіітепо іі тодо зсапдаііха, еі поп созі рагіб 8. Раиіо 
іп диевіо задеііо.

А т е  Ьа деііо, сЬе 8’Ьаѵевзе ’) іпапгі сепіо сарреііі да саг- 
діпаіе поп §1і зйтегеЪЪе ап бсо о ап рапе, еі рагоіевітііі. Бісе 
сЬе вс Ъепе поп ё Іесііо а Іпі а &г іаѵоіа, попдітепо зирріівсе 
соп допаге, т а  сЬе апсо іп Зѵеііа Гасеѵа іаѵоіа, ве Ьеп іі ге #1і 
(Іопаѵа 1а та^^іог рагіе деііа ргоѵізіоп ді деИа іаѵоіа.

Бісе, сЬе поп евзепдодН Іесііо Гизаг адоЪЪі ді зіапхе, вир- 
Іізсе соп рагатепіі, саіісі еі зітіі сове, еі сЬе роі §1і допа, еі 
регб &И теііе іп тозіга пеііа віапга, доѵе віа дапдо ад іпіепдег 
сЬе зе пе сотріасе аззаі.Еі ді рій Ъіазта іпипІу,сЬе ргосигапо 
зріепдог іп аііго, сЬ’ іп 1а сареііа, еі сопіга іі зио созіите іода 
топз. Вао ді Уегсеііі поп &іа даі ігаМаг Ъепе і заі пе$оШ, сЬе 
вегѵа *) соп ргидепга еі саідегга іі зао ргепсіре, сЬе поп ё зеп- 
Іііо аМгіЪаіг яиезіо а Іоде ад аісипо, т а  даІГ озаг аг&епіі аііа 
сарреііа воіатепіе еі поп аііа іаѵоіа, даіі* Ьаѵег роса іаті&ііа, 
даі догтіг іп Іегга; соза ѵегатепіе тоИо ІодаЪіІе8) іп ^пе1 ді- 
^піззіто ргеіаіо, т а  зі ѵеде сЬіаго іі бое ді яаезіа Іоде, сіоё ді 
тозігаг Ъіазтеѵоіе Ш іо дпеііо сЬе поп ві сопіогта аі зио івіі- 
іиіо.

Бісе, сЬе 8. Раиіо зе Ъеп поп Ьаѵеѵа ді&піи соте 3. Ріеіго, 
Ьаѵеѵа регб 1а тедезіта аиіогііё, еі сЬе рег іапіо поп гери&па, 
сЬ’ і Сезаііі еззегсіііпо Гаиіогііё деі ѵевсоѵі, еі Іедоіа аровіо- 
Іісі, соте і ОевиШ пеІГ Іпдіа, еі сот’ езво Ьаѵеа Іаііо іп Зѵеііа,

1) Ркп.: Ъаѵевві.
2) Ркп.: вегѵі.
3) Ркп.: ІогіаЬіН.

іогіогѳ адГаКгі ттііі.



о поп 80 доте, сЬе дотапдапдо аі рара сот’ Ьаѵеа да ̂ оѵегпагві &ІІ 
гівроае: «Га сопіо сЬе 8іашо 11- по[і]», соте сЬе ее ГЬаѵевве ГаНо 
рара іп диеі Іиодо. Г>І83І} сЬе поп ега іпсопѵепіепіе, апгі сопѵе- 
піепіівзіто сЬ’ і геіфозі, еі іп вресіе1) і ОевиШ еввегсііаввего 
дпе8(а аиіогііё, диапдо іі рара 1а сопседеѵа Іого, еі сЬе 8иа 
Веаіііидіпе 1о Гасеѵа пеІГ оссоггепге рег саизе иг^епііввіте, т а  
сЬе поп ега песевзагіо рег диевіо дізііп^иегея) 8. Раиіо да 8. 
Ріеіго, сЪе ветрге 1а сЬіева ппівсе, еі зерагаг Гаиіогііё, даііа ді§пііё 
соп дегіѵаг 1’аиіогііё, да аііго Гопіе, сЬе даііа ді^піііі ді Ріеіго. 
ЛИЬога е&іі іетрегё аЦиапІо іі вио сопсеііо, дІ8зе: «ёѵегосЬе 
ее 8І Ъаѵевве8) Ьаѵаіо а Гаг ип сопсШо Ріеіго ЬаѵгеЪЪе Ііаѵиіо 1а 
таддіог аиіогііё, т а  аНгітепГі 8. Раиіо Ііаѵеа 1а тедевіта, соте 
сЬе 8. Раиіо апсога поп Ьаѵезве ді&пііё, еі соте арозіоіо поп іе- 
пезве ^ие1 1ио*о сЬе (еп*опо Ьога і ѵезсоѵі».

Рісе, сЬе 1’оГбсіо аровіоіісо ё адетрііо ѵегатепіе пеііе тів- 
віопі рагіапдо іп ргоровііо ді диеііа деі бевиШ, еі іп іпдіѵідио 
деііе вие, роісЬе аровіоіо зесопдо 1а ѵосе §геса ѵиоі діг тапдаіо. 
І)ісе регё, сЬе віа Ьеп’ апсо сЬе 1а8сде Аровіоііса ЬаЪЬіа і пип- 
іі] гезідепіі. Ма дісе сЬе 8’іпігодиітё сЬе диевіі пипііі гевкЗепИ 
поп ЬаЬЪіпо рій ді X вегѵідогі.

Сар. 3. Моііга айеііаг чиѳвіо Ьопоге, сНе рег орга еиа І бѳзиііі сотіп-

сіпо ад емег адорегаіі іп чиеііо, сЬ’ і ргеіаіі ргіта Іасеѵапо.

(іиапдо т і  дівзе, сЬ’ іо соттипісаэзі аі радге Сатрапа рго- 
уіпсіаіе іі пе^оііаіо вио ді Мовсоѵіа, сЬ’ е^И Ьаѵеа гіГегііо4) а 
т е  рег огдіпе ді Козіго 8і$поге, еі сЬ* іо $1і девзі 1е зсгіііиге, 
во^іипве: «еі поп ^иагдаіе, сЬе зі діса Ьо^іді і СгевиШ Гаппо 
о^пі сова»; еі регсЬ’ іо поп гіврові, соте Гогве евзо ЬаѵгеЪЪе ѵо- 
Іиіо, сЬе доуеапо Ьаѵег ді диезіо §гадо а Іиі, 1о іпГегі да ве:

1) Рка.: врекіе.
2) Рка.: дівііпрте.
8) Рка.: Ъаѵеаді.
4) Рка.: гі&гіо.



«ѵегатепіе певвип геН і̂ово ё вОДо асіорегаіо шаі іп іапіе 1е§а- 
ііопі, ^иа^1о іо ...» .

Бісе, сЬе І^овіго 8і&поге 1о ѵоіеѵа іепег іп Вота еі айоре- 
гаг іп сове рнЫісЬе регііпепіі а і ^оѵегпо йеііа 8есІе Арозіоііса, 
т а  сЬ? евво аЬоггіѵа диеІГ Ьаѵег апдаг вревво іп раіахго, таввіте 
еввепсіові &Мо бевиііа рег поп Ьаѵег а &г вітіі вогіе <1і ѵііа.

Бісе, с’Ьаѵеп<1о̂ 1і <іаіо гівоіиііопе N08*1*0 8і$поге, сЬе ге- 
віавве іп Вота іесе пп тетогіаіе аі салі. <1і Сото, (іоѵе сіісеѵа: 
асоте гевіегё 1а Ілтопіа? соте і соііе^і івШиШ? соте іі педойо 
<1ѳ1Г ітрегаіоге? соте апйгаппо $Г атЬазсіаІогі Мовсоѵі* 
вепга аісапа сотра&піа?»—еі сЬе соп диевіо рііеппе сіі уепіг; е* 
сЬ’ іп іаГ оссавіопе $1і Лі <1еМо, сгесіо сІаІГ І11пф сіі Сото: «в’ап- 
<1аіе сЬі гезіа? е* ее гевШе сЪі та?» .. .

Сар. 4. 8і рио воареИаг, сН’едН НаЫЯа аііегаіо іп чиаІсЬе рагіе Іа ѵе- 
гіИ  «ІѳІІе сове гйегйе1) всгіНе а Иовіго ЗІдпоге рег Нніііг Зиа ЗапіііА 

асі агіорегагіо соп іаг пазсег педоііо <іа педоііо.

8е ѣеп (И дпевіо т і роіеѵа сіаг аісшіа сопіеМпга ГЪаѵег ѵе- 
<1иіо, сЬ’іп дпевіо впо гііогпо іп Роіопіа Ьаѵепйо <1еМо Виа Мае- 
в*& сЬ’іо 1о сошіисезві тесо аІГашІіепга, поп ЬаЪЪіа ѵоіиіо рагіаг 
іп т іа  ргевепта, т а  верагаіатепіе, поп овіапіе сЪе пеііе т іе  сот- 
тів8Іош іоЬаЬЪіа *ии’і сарі сіеііа виа тіввіопе, ве Ьеп, сіісо, диевіо 
роіеѵа (іагті диаІсЬе вовреМо, попйітепо поп т і  тоѵегеі <1а 
дпевіо воіо а йпЪііаг <1е11а іе<1е (і’ип тіпівіго йі Боа Бапііій, т а  
сопсоггопо аііге таэдроп сопіеииге, 1е ^иа1і рего поп т і  тиоѵоп 
апсо а<1 аг&итеп*аг іп Іоі таіа ѵоІипіА, т а  ппа ^гапсіе е* паіи- 
гаі уіоіепха сЬе раіівсе Гапіто впо йаі ёевісіегіо <Геввег еі віі- 
таіо, еі асіоргаіо.

АМіііопев а«і сар. 4.

Вітіітепіе диапіо аііа Ьіѵопіа, ^иапйо е§1і іогпо (1і Мовсоѵіа 
1’иНіта ѵоііа, е* раввапсіо рег Ві§а, {1оѵ’ега Іогпаіо іі ге <1і

1) Рко.: гііегіе.



Ѵііпа рег ассоттодаг 1е сове сіі диеііа ргоѵіпсіа, ее пе ѵеппе іп 
Ѵагваѵіа еі раввё (іі іип&о іп Ііаііа поп варепдо сЬ’іо Ьаѵевві 
даіо тіппіо сопіо а Ковіго §ідпоге ді іиііе 1е ргоѵівіопі, сЬе 
ві егап Іаііе іп деііа сіШ, (Зі Кі^а сопіогте а дпеііо сЬе зі роіеа 
іаг рег аШіога, соте <іі геспрегаг диеііе <1пе сЪіеве, еі гіЪепедігІе, 
рогуі Ѳевиііі, еі вішііі сове. Иоп варепдо, (іісо, сЬ’іо Ьаѵевві поіі- 
ііа Іиііе дпевіе ргоѵівіопі евзегві Ы іе іпаіш. 1а ѵеппіа виа, еі 
сЬЧо п’Ьаѵе88І даіо поіШа а Вота рег 1е (Іііідеиіі іпібгтаііот 
(1і топв. Зоіісоѵіо, Ьог агсіѵевсоѵо <іі Ьеороіі, еі аШі аі диаіі іо 
рег ІеМеге іепеѵо гассотапдаіодиевіопе&оііо, еі евво расіге всгівве 
аІГ ІИпо ві^.сагд. ді Сото, соте в’е&И іивве1) іпіегѵепиіо аі Іпііо. 
Цвё регб рагоіе Іаіі, сЬе диапдо Іивве віаіо гіргево (И тепдасіо ві 
вагіа роіпіо ваіѵаге, т а  регб іп ѵосе дівзе а те  евргевватепіе, 
сЬе 1а ргоѵідепга <11 Біо Ьаѵеа ѵоіиіо сЪ’е&И Лизе сарііаіо іп 
9пе11а сіЩ, дорро сотрііо іі вио пе^оііо іп Мовсоѵіа рег іаг диеі 
сЬ’ега девііпаіо аі вио вегѵіііо, роісЬ’іо поп у’его апдаіо, еі ё ѵе- 
гівітііе, зе дісеѵа ^иевіо а те , сЬе соп ^ГаІІгі рагіавве соп та§- 
$іог та^пііодиепга. Еі сгедеуо аітепо вепіепдоіо рагіаг іп диевіо 
тодо сЬ’е^И варевве, сЬ’іо Лівві гевіаіо д’апдаг рег соттізвіоп 
ді Козіго 8і$поге, сЬе т і  Гесе гевіаг іп Ѵагваѵіа рег сова рій 
ітрогіаніе, т а  ді роі т ’аѵідді, сЬ’е§1і поп вареуа пё апсо ^иез1о, 
опде 1а виа та^пі^иепга Іепдеѵа ад а^^гаѵаг іі Шіо, сЪе рге- 
вирропеѵа сЬ*іо Ьаѵевві соттевво. Баі сЬе ві риб со^ііег диеі 
с’ЬаЪЫа деііо роі ад аіігі таввіте іп Ііаііа еі іп Кота, еі іп 
зреггіе [віс] а Ковіго 8і#поге деііе сове Ы іе да іпі іп Ьіуопіа іпіогпо 
аііа геіі^іопе; еі диевіа ё віаіа ип’аИга агіе 1га Гаііге с’Ьа рго- 
сигаіо рег уепіг ді пиоуо іп диевіе рагіі, ві соте е&іі тедевіто 
сопіевва дЪаѵег евргевво іп 4пе1 тетогіаіе дісепдо «в’іо поп уо, 
соте віагапио 1е сове ді Ілѵопіа?» еіс.

Е1 ее Ьеп сотргепдо даііа Іеііега, сЬ’е§1і бсгівве иііітатеп- 
іе а Сото, сЬ’е§1і ё віаіо тапдаіо а сопіетріаііопе деі соИе§і, 
соте ді Кі^а еі ді Соіовѵаг, попдітепо е§И пеІГеврог 1е саиве 
деііа виа тіввіопе поп іа тепііопе ді соііе&і, т а  ді ргоѵіпсіе,

1) Ркп.: іивві.



сіое Ьіѵопіа, Тгапаііѵапіа, еіс., соте <1а ипа ІеМега (іеі зі$. атЪа- 
асіаіог Ілрротапі, (Іаііа дпаі ві сотргепде, сЬ’е#1і ЬаЬЪіа езргевзо 
дгап сове сігса 1а 8па тізвіопе, еі тоііо рій да ип’аИха Іеііега, 
сЬ’е&1і аітіітепіе т і  Ьа рогіаіо деі ві&. Сгіиііо Вапведопіо, пеііа 
дпаРевво ві&. Оіпііо т і ргеда сЬе Ьаѵепдові а іаг ѵевсоѵі іп Ілѵо- 
піа еі огдіпаг 1е сове ді дпѳііа ргоѵіпсіа іо 1о ѵо&ііа &ѵогіг ар- 
ргевво іі Р. Роввеѵіпо, о а сЬі аііго Ъіводпегй. Рего диапдо $іипве 
Чоа деііо радге, еі сЬ’іо $1’еврові соте іі іиМо ега іаііо, сіое 
сЬ’е г а у а т о 1) ИЪегаИ даі дпЪЪіо д’ип ^оѵетаіоге Ьегеіісо о 
росо саШІісо; с’Ьаѵеѵато оііепиіо іі уевсоѵо іп диеііа ргоѵіпсіа, 
еі ді сЬе тодо; еі соте 8иа Маев& Ьаѵеа тапдаіо а ргевепіаг- 
теіо йп’а сава рег топе, агсіуевсоѵо; соте в’ега іаМа Гаррііса- 
йоп деі Ъепі аі ѵевсоѵаіо еі сарііоіо; еі соте дівІгіЪиШ ді та- 
піега, сЬ’і1 ѵевсоѵо рег і впоі Ъепі аііодаапдо роіеуа апдаг а ' 
іаНе 1е сШй ргтсіраіі ді дпеііа ргоѵіпсіа; соте в’егап’ огдіпаіе 
1е тіввіопі деі бевиШ, еі огдіпаіо сЬ’іп Беграіо віеввего яиаМго 
рег врегапга с’Ьаѵеввего пп &іото а сгевсег іп ип пиоѵо соііе&іо 
оііга диеі ді Кі^а; еі соте бпаітепіе рег іиііо чиевіо іетро ві 
^пвзе*) аШво аііа Ьпопа дівровійопе деііе созе ді диеііа ргоуіпсіа, 
соте рег ауізі ді топе. Зоіісоѵіо еі аіігі п’Ьаѵеѵо даіо сопіо а 
В ота,— яиапдо, дісо, е&1і іпіеве ̂ ие8іе сове, соп ип ѵоііо поп рипіо 
соггівропдепіе аііе рагоіе сотіпсіб а діге: «о8) Ъеп ГаМо, о8) Ъеп 
іаМо! воіатепѣе соп оііепег іі ѵеѳсоѵо ві вагіа іаМо авзаі», 1а 4па1 
ІигЬаііоп ді ѵоИх) тоаігб сЬіагатепіе, ассотрадпаіа апсо да аіігі 
іпдііу, сот’е^И в’ега регвиаво дат іпіепдег аі топдо, еі аі рара 
івіевво сЬе дпевіе сове діЬіуопіа Ьауеввего Ъіво^по деііа ргевепга 
впа. Апгі е^іі сЬ’іп гадіопаг іп пп ргоровііо всогге ІгаЬосЬеѵоІ- 
тепіе іп діг сове, сЬе &1і геридпапо о 1о сопуіпсопо іп аііго рго- 
ровііо, т і  дівве, с’Ьауепдо N0841*0 8і$поге гівоіпіо ді іепегіо а 
Вота ассеппапдо апсо, сЬе 4иев1а]Гп88е 4) іпіепііоп деірадге ^епе-

1) Ркп.: егато.
2) Ркп.: Гчаді.
3) ВмЬсто: оЬ.
4) Ркп.: Гоаві.
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гаіе, евво дорро Ъаѵег Ьаѵиіо даевіа гевоіпііопе даісагд. ді Сото 
Гесе ап тетогіаіе, доѵе дісеа: «соте гевіегаппо 1е сове деііа Ьі- 
ѵопіа в’іо поп ѵадо, соте і ветіпагіі, еі соііе&і, соте 1а Тгапвіі- 
ѵапіа, соте іі пе^оііо деІГ ітрегаіоге?» ві сЬе ѵедепдо роі евзег 
сопѵіпіа опа рагіе деі вио тетогіаіе, сіое іп дпеііо сЬе іоссаѵа 
1а Ілуопіа, поп раоіё Гаг <1і поп іигЪагвепе, сот’апсо рег 1’аііга 
рагіе сЬе сопсегпе іі пе^оііо <іе11’ ітрегаіоге. Ма ё ѵегівітііе, 
сЬе соте Ьа ГаМо ді деііо пе&оііо деІГ ітрегаіоге Гагй апсо (1і 
дпеііо сіеііа Ілѵопіа поп роіепдо іп ейеМо, аітепо соп рагоіе, еі 
§і& пе Ьо аісппе сопіеМиге, регсЬе дпапдо ѵеппе да т е  іі ѵевсоѵо 
потіпаіо рег іаг 1а ргоГеввіоп деііа Геде, Ьаѵепдо іо Гаііо сЫатаг 
ді ворга аііе т іе  віапге евво Р. Роввеѵіпо, регсЬе с’іпІегѵепівве *) 
Ьопогів дгаііа, евво вепга сЬ’іо 1о варевві, дшігдапдові Гогве да 
те , ві Гесе дат 1а поіа деі Ъепі арріісаіі аі ѵевсоѵаіо, поп овіапіе 
сЬе пе роіевве *) Ьаѵег соріа да те , соте вареѵа, Ьаѵепдо іо ІеМа 
1а Іеиега сЬе всгіѵеѵо ворга сіб а1ГН1“° ді Сото, дорро сЬе 8иа 
Маевіё Ьаѵеа тапдаіо іі ВагаповсЬі весгеіагіо та^&іоге а дагті 
сопіо ді ІаГаррИсаііопе. Ма іі §оагдагві да т е  іп сова іаіе 
сгедо сЬе павсевве даі*) уоіег Гаг диа1сЬ’івігиШопе еі аМгіЪиіг 
а ве іі виссезво ді дпевіе сове ді Ыуопіа.

Рег аввісагагві іапіо рій д’Ьауег а Іогпаге Ігоѵб ип’аИга іп- 
ѵепііопе, сЬ’е&И сопГевва еввег віаіа тевва да Іоі іп сопвідегаііопе 
аі рара, сіоё сЬе вагіа Ьепе тапдаг 1е§аІіопі [віс] аі ргепсіре ді 
Тгапвііѵапіа, соте ве дпеі §оѵегпо поп дерепдевве да диевіо ге, 
о в’і1 ^іоуіпе Говве*) іп еіё ді сопвідегаг а вітіі сове. На деМо 
роі аі ге сЬе &1і Іогаа Ъепе дпевіа Іе^аііопе рег теііег іі пероіе 
іп ргоіеШопе деііа Веде Аровіоііса рег Гпііо дпеііо сЬе ровва ѵе- 
піге дорро 1а тогіе виа; т а  Гогве поп вагіа рагво Ъепе а 8иа 
ВеаШжИпе, диапдо поп Гпвве віаіа уіпіа да дпевіа івіапга, іі 
тапдаг ад обегіг вропіапеатепіе 4иевІа ргоіеШопе а’ рпШ вепга

1) Ркп.: с’ііііѳгтепівві.
2) Ркп.: роіемі.
8) Ркп.: ді.
4) Ркп.: йімі.



песевзіІА, рег 1а тетогіа, сЬе ргевіо пе регйопо, оііге сЬе рег Гаг 
диевіо тедііо вагіа віаіо тапйаг аісип райге, сЬе &ІІ1) віевве аі- 
сппі § іоті арргевво веша ііідііо йі пппііо аровіоіісо.

П тейезіто ві ё іп^оІГаіо пеІГітргева йі регвоайег аі ві&. 
Апйгеа а Гагві ессіевіавіісо теМепйо дпаві іп песеввіІА И рара йі 
Гагіо сагйіпаіе, пеі сЬе гітеііепйоті а дпапіо Ьо всгіШ аІГ ПГ° 
йі Сото йеі га^іопатепй сЬМо Ьо Ьаѵпіо йі 4певіо соп 8па Мае- 
8Іё, поп йіго аііго, ве поп сЬе 8иа Маевіа Ьа пваіо іп дпевію пе- 
§ойо тоііа ргпйеша, еі сігспвреШопе, 1а дпаі поп во дпапіо йаі 
райге віа вШа соповсіпіа, еі дпапйо ё ѵеппіо иііітатепіе іі 
райге ё апйаіо а Рпііоѵіа, йісепйо апйаг Гга ^ГаІігі гізреШ рег 
Ьаѵег йаі ге соттіввіопе йі Гаг аісппі га^іопатепіі а евво ві§. 
Апйгеа. Іп вотта евво ві товіга іапіо ѵіпіо йа дпевіо йевійегіо 
йі саѵаг пе&ойо йа пе^о&о рег ІгаМепегві Гпогі, сЬ’евво тейевіто 
сопГевза йі поп ѵоіег т а і гіроваге, еі поп ѵоіег та і іогпаг іп 
Ііаііа ве поп рег йпе8) гІ8реШ, Гппо йі Гаг пп ветіпагіо йі тіііііа 
сЬгівііапа, Гаііго йЧпігойиг іп Вота пеі раіагго ппа весгеіагіа 
ессІевіавИса.

8і сотргепйе регб йаі впо рагіаге, сЬ’і1 В“° райге ^епегаіе 
поп Ьаѵеа тоНо сага диевіа впа тіввіопе, опй’евво райге &1і йівве, 
соте т і  Ьа гіГегіІо*), сЬе дпапйо а 8па Раіегпііа Гпвве рагво 
сЬе диевія впа ѵііа Гпвве віаіа сопіго Гівіііпіо йеііа геіі&іопе, о 
Гпвве вШа йів&ивіо йі іеі, ві вагеЪЬе аііопіапаіо іапіо іп ппа 
поМе, сЬе поп вагеЪЬе віаіо сЬі Ьаѵевве вариіо Йоѵе Гавве ве поп 
8иа Раіегпііё, тоііо Кеѵ3*, еі сЬ’аШюга іі райге $епега1е ргевіо 
Гаввепво а дпевіо впо ѵепіге.

Сігса 1е сове йі Мовсоѵіа ё йа ргевптег, сЬе ^папіо йісе йі 
дпеІГ агсіѵевсоѵо сЬе Ги тапйаіо... е&аге рег еввег віаіо рег- 
виаво йаі га^іопатепіо й’евво райге, еі Гаііге сове ігаііе аввегііе 
йа Іпі пеііа впа всгіМпга віепо ѵегіввіте. Ма йіго воіатепіе ^пе1

1) Ркп.: 1е.
2) Ркп.: йиі.
9) Ркп.: теіетіо.



сЬе сопіеМиго [віс] деІР ашЪавсіаІог, сЬ’е#1і сопдивве а Нота, іі 
дпаГ ип і̂огпо сЬе ѵеппе тесо а девіпаге т і  дотапдб ип сосЬіо 
іп допо, еі ві доіве, сЬ’і1 радге Ьаѵеввех) рготевво &г^1і 1е врезе, 
іогве рег оііепег сЬе Гивве*) тапдаіо, еі сЬе роі поп §1іе1е іасеѵа; 
ворга сЬе іі радге &И іесе ипа ^гаидіваіта гергепвіопе дісепдо, 
сЬ’Д ^гапдиса поп 1’Ьаѵеа іаііе а Іиі диапдо ега ѵепиіо ді Нота 
рег ЪепейИо д’евво ^гапдиса, е( рготеііеѵа роі сЬе ф  ві вагіап 
іаМе пеііо віаіо деііа сЫева. Е і регсЬе деііо атѣавсіаіоге ега тоііо 
аЪіеМо гівреііо а диеііі сЬе воп тапдаіі 4иа іп Роіопіа, оссогве 
сЬе дорро іі гііогпо впо ді Нота, ігоѵапдові евво атЬавсіаіоге 
ипа таМіпа а та§паг соп тесо, іІР. Сатрапа дівве: «диезіо ат- 
Ъавсіаіог аі вио гііогпо поп апдгё іпапгі аі дгап ві̂ иоге», еі до- 
тапдапдоіі іі Р. Роввеѵіпо регсЬе, гіврове: «регсЬе поп сі ѵаппо 
диевіі ді тіпог сопдіііопе», іі сЬе товігб деМо Р. Роввеѵіпо д’Ьаѵег 
^гапдетепіе рег таіе, еі дівве сЬ’ега рагепіе деі $гап ві̂ поге 
еі сЬе ѵі апдгіа.

Ё сгедіЪіІе, рег ѵагіе сопіеМиге, сЬ’И радге регвиада8) а 
и̂е11і ді Кота ді роіег соі ві&. сапсеіііеге, регсЬе Ьа тапдаіо іп 

ѵоііа аісипе роіігге, пеііе диаіі іі ві§. сапсеіііеге 1о Іодаѵа; т а  
а т е  ё зіаіо всгіііо ді Ѵііпа іп сШ-а4) сЬ’евво ві̂ . сапсеШеге іо 
Ъіавта авваі, іаввапдоіо рагіісиіагтепіе д’атЪШопе еі ді ѵапіи; 
е* дівве апсо іі сарііапо Ботепісо Мога, сЬ’евво ві&. сапсеіііеге^* 
аі сатро іп ргевепга ді тоШ Ьаѵеа деііо: «іі Роввеѵіпо ё ип&гап 
ігівіо». Ре диаіі ѵіііапіе а сЬі іаііса рег СЬгівіо воп ЪавіапИ а 
дирріісаг 1а согопа; т а  ѵо$1іо діге, сЬе варепдо диевіо иШто 
рахіісиіаге іі радге, сот’евво сарйапо абегта сЬе 1о ва, поп оссогге- 
гіа сЬе соп тапдаг іп ѵоііа роіігге всгіііе да евво ві§. сапсеШеге 
іп Іоде виа, девве&) ад іпіепдег ді віаг Ъеп весо, ве поп 1о іа- 
севве рег аг^иігіо деі сопігагіо.

1) Ркп.: Ьатевві.
2) Ркп.: Гавві.
8) Ркп.: регвиайі.
4) Ркп.: кйга.
б) Ркп.; йеве.



Сар. 5. Рідііаві аззипіо *) й\ рготиоѵег арргееео Иозіго Зідпоге і пе- 
доііі апсо росо сопіогті аІГиШе еі аиіогИй ді Зиа ВеаШисІіпе ѳі роі 

Іавсіагдіі іп вессо еі Ьигіагзепе.

(^иевіо Ьа М іо соі щ .  сапсеіііеге іп рі^Иаг аввипіо (іі іаѵо- 
гіг іі потіпаіо (1і Ргетівііа, Ьаѵепдо 8иа Запіііа гіепваіо <И соп- 
йгтагіо рег ГітриШіопе, сЬе ві ва, (И вітопіа, сопспЪіпаГо еі 
аііго; еі дівве а т е  евво тедевіто, с’Ьаѵеа рготевво диевіо аі 
ві§. сапсеШеге еі деііо&іі сЬе ^ие8^а ега ітргева виа ргоргіа; 
іі сЬе поп во, соте в’тдисевве8) ве поп ѵиоі діг, сЬ’еввепдо віаіо 
топе. Саіі&агі, сот’евво ргеіепде, поп теп сопігагіо а ве, сЬ’аІ 
потіпаіо, (іоѵеа деіепдег 1а сапва <1е1 потіпаіо соте ргоргіа 
впа...

Цп'аИго евветріо ді ^пе81о ві Ьа іп іпопв. К"0 агсіѵевсоѵо, 
даі диаі апдб ргіта сЬе раіілвве8) ді диа, еі §1і рготіве (1і рго- 
ропег аі рара сегіе вне дотапде тоііо іпвоіііе да сопседег да 
диевіа 8апіа 8еде, соте д’Ьатег 1а соііаііопе пеі теві деі рара, 
1а діврепва іп іиШ і саві гівегѵай, еі сове вітііі, опде гісеѵё да 
8.8. К”* согіевіе ^гапді, еі допі д’ип сосЬіо, еі; Гогве оНо саѵаііі, 
роі Іогпаіо да Вота т і  дівве іп тодо ді Ъпгіагвепе, сЬе дотап
дапдо аі рара диеі с’Ьатеа да гівропдег &1і дівве: «гівропдеіе дпеі 
сЬе ѵоі ѵоіеіе»...

Сар. 6. біоѵа росо Га Сотрадпіа виа сіі біѳзіі рег і сопсеііі іп сііе ві 
ропе «Геввег аѵігіо гіі депагі о ді ргевепіі.

Ріп да ргіпсіріо топв. Саіі&агі т і  дівве диезіо іп ргоровііо 
ді сепіо теда&Ие д’ого, сЬе дівве еввег&И віаіе допаіе даі ві&. 
сапсеіііегѳ; т а  іо 1о вспваі На т е  8іе8во рег 1е ^гапді вреве 
сЬ’е&И дісе сЬе Га іп орегіе ріе. ТиИаѵіа Ьо роі вепШо аісипе

1) Ркп.: Рі^Иаае аааопіо.
2) Предполагаю тся дополнительный слова: а діге.
8) Ркп.: рагіізді.



сове, даііе дпаіі роігіа іогве іі топдо Ьаѵег вовреііо, сЬе [і] ^па- 
да^пі атапгіпо 1е вреве ді &гап 1пп$а; регсЬе, ве ё ѵеге дпеііо сЬе 
т і  ё віаіо деііо <іа ѵагіе регвопе, еі іп вресіе1) даі Тесало ді 
Ѵііпа, еі (іаі сарііапо Ніегопіто да Сатегіпо, еі сгедо апсо да 
теввег Гііірро Таідиссі, деііа #гап 1̂1ап1іі& ді депагі с’Ьатеа 
саѵаіо ді тш ті, ді гіЪеІІіпі, еі тагіоге *) ѵепдпіі іп Ѵііпа, 
еі де^ГаІігі рогіаіі весо, сЬе дівве ѵоіеа ѵепдег іп (тегтапіа, де 
^иа1і апсо рогіё Ьпопа рагіе іп Ііаііа. 8е дпевіо, дісо, ё ѵего, 1е 
вреве, сЬ’е&1і дісе Ьаѵег іаііо ді Ііѣгі, вагеЬЪоп тоііо росо а рго- 
рогііопе. Еі диевіе сове, сЬе ві соте воп деііе а те , ві дісоп’апсо 
ад аіігі, еі ві діѵиі̂ апо рег Іиііо іі ге^по, іаппо дгап дашю аі 
рго&гевві деііа Сотра&піа іп диевіе рагіі, дісепдоаі д’евва Сотра- 
р іа  ^пе1 сЬе сегіо поп сопѵіепе аііа ѵііа ді іапіі аіігі Ьотіпі вапіів- 
віті, деі ргобііо де' яоаіі еде11аСотра&піа Іиііа іо, еі соп Иовіго 
8і§поге, еі соп Іиііі дГаІІгі, Ьо Іаііо ^пе1 іевіітопіо сЬе ві ва.

Ма іі радге соп сегіе іпаѵегіепге, еі соп Іавсіагві ивсіг ді 
Ъосса рагоіе поп сопѵепіепіі аііа впа ргоіеввіопе, ассгевсе ^гап- 
детепіе диевіе тот еі дпевіі вовреііі, соте рег евветріо, то- 
вігапдо пп віото сегіе сове, сЬ’е^И Ьа весо рег апдагіе допапдо, 
еі іп вресіе *) ппа соШша д’ого, сЬе дівве Ьаѵег сотргаіо деі вио 
рег допаг, сгедо, аі ргепсіріпо ді Тгапвііѵапіа, поп Ьаѵепдо^И, 
соте дівве, даіо іі рара аісппа сова рег допаг^И, еввепдо деііо 
да шю деі сігспвіапіі: «дпевіа соііапа ё да доппа, еі вІагеЪЪе 
те$1іо аііа ге&іпа», гізрове: «поп ѵодііо рій допаг аісппасоѳааііа 
ге$іпа, регсЬе $1і допаі ипа ѵоііа ип ргевепіе ді ѵаіпіа ді 25 
вспді»; еі іи соте ѵоіевве *) діг: ^еііаіо ѵіа, ассеппапдо ^пе81осоп 
аігаг 1а іевіа.

А1 гііогпо впо ді Мовсотіа рег апдаг іп Ііаііа, іо сЬе поп Ьа- 
ѵеѵо аѵегіііо іапіе сове, дівві іп Ъпоп ргоровііо, дпапіо іпввев) евре- 
діепіе аі вегѵШо ді N0611*0 8і&поге, сЬ’і тіпівігі в а̂віепеввего даі

1) Ркп.: іреггіе.
2) Ркп.: шкгіогі.
8) Ркп.: врехгіе.
4) Ркп.: тоіеаді.
6) Ркп.: Аиві.



ргевепіі, еі сот’іо 1’Ъаѵеѵо Гаііо ді іпііе Гаііге сове, ГиогсЪё 
д’ппа іагга допаіаті даііа вег"‘ ге$іпа, 1а диаі рег евво тапсіаі 
а 8иа 8апіі№, еі рег оссавіоп деііа ^па1е апсога ф  Гесі ^ие8іо 
дівсогво; еі <1а дпеі іетро іп диа Ьо ѵізіо, сЬе з’ё іогяаіо дагті 
водівГаШоп’ іп диевіо еі іагті соте гевіаг арра^аіо; опйе т і  
8сгів8е (іеі саѵаШ допаШі даІГ агсіѵевсоѵо, сЬе §Г Ьаѵеѵа соп- 
ѵегеі іп Іапі’ Ьпотіпі сопдоШ аі соііе&іо поп во ве ді Ѵіеппа, о 
дпаі аІЪго, еі іогпаіо іп Роіопіа дівве Ьаѵег гевіііиііо 1500 всиді 
аі рара еі Ьаѵег^И допаіо ип’ого1о$іо допаіо а Іпі даі ві§. сапсеі- 
Ііеге да рагіе д’евзо ві§. сапсеШеге, еі Ьаѵег ГаНо сЬ’ш ип 
Вгеѵе, сЬе N081*0 8і&поге а впа регвпавіопе всгіѵе аі тедевіто 
від. сапсеШеге, ві Гасевве тепііопе деііа гісеѵиіа д’евво огоіо^іо 
соп тодо ді гіп&гаііатепіо; еі Гогве Гевветріо деііа т іа  Іагга 
ГЬаѵгеЬЪе іпдпШ а Гаг іі тедевіто деііе тедадііе, дпапдо Ъа- 
ѵевве1) вариіо, сЬ’іо п’Ьаѵевві Ьаѵпіо пойііа.

Сар. 7. ТгаНа Іе сове іп тодо росо сопѵепіепіе аііа дідпіій ді Иовіго
Зідпоге еі виа.

МоШ вопо сЬе ^пагівсопо 1а ГеЪге со’1 ѵіпо тозсаіеііо, соп 
ід і і іо  сіё диезіо поп ё тедісаг сапопісатепіе, пё 8І Ьа да сопйдаг 
ді вітііі впссевві, созі поп рпё іі радге тоііо .сопвдаг деі впссевві 
де впоі пе&оШ ве поп йіввіпо [віс] іп іаі дівровіііопе, соте Гас- 
согдо 1га дпевіа Маезіё е’1 Мовсо девідегаіо іапіо даП’ип е 
ГаЬга рагіе, сЬе вагеЬЬе віаіа діШсіІ сова Гітредігіо.

Ессо пеі педоііо деіі’ ітрегаіоге, ргіта тозіга ранга вепга 
Гопдатепіо, 1’ітргіте іп N081*0 8і$поге, рге^а а ге сЬе 1а гі- 
теііа, Га сЬе N081*0 8і&поге 1о ргедЪі*) а поп ѵепіг аІРагші; 
сове іиііе сЬе 1’іпдисоп’ а зіаг йий’аМо, сЬе дійсіі сова віа роі 
Іігаг а диеі ведпо Гітрегаіог, поп тоііо соттодо, поп Ъеп ві- 
снго ді дпеі раеві д’Ипдапа еі, ^ие1 сЬЧтрогіа, апсо поп Ъеп

1) Ркп.: Ьатеаді.
2) Ркп.: рге&а.



дівровіо ді чпевіо ге рег 1е сове равваіе іга Гітрегаіоге ргевепіе 
е’1 радге. Ма диевіо еггоге ё віаіо соггеііо, регсЬе ГВР0 Мадгшго 
діпдісб поп ві іасевве аііго, йпсЬё іі р&ра поп дісЬіагавве ді ѵоіег 
ассеМаг Гішргева. Іо пе&оііапдо соп диевіо тедевіто іепоге, 
тапіепепйо 1а <1і$піі& «И Валіа СЬіева соі ге, поп товігаі сЬ’іі 
р&ра девійегавве ві гітеМеввех) іп 8иа 8апШй сопіогте апсо аііа 
т іа  соттіввіопе, еі тоѵепдові соп дпевіа гііігаіегга іі ге іапіо 
рій а гітеііегіа, соте диеііо сЬе поп Ьа аііга врег&пга (И гіЬаѵег 
іі вио, діеде іпіепііопе сЬе 8иа Запііій, ЬепсЬё оссираііввіта, поп 
тапсЬегеЪЪе 4’аЪЬгассіаг іі пе&ойо. Ног тепіге в’аврейа 1а гів- 
ровіа ді Ыовіго 8і#поге ѵіеп’ іі радге, еі ѵоі іігаг іпапті гііегепдо 
аісипе сове іпіеве даІГ ітрегаіоге пеі равваг да Ѵіеппа, [е] гів- 
ропдепдо аі ге, сЬ’авреМаѵа гізровіа даі рара дівве, сЬе поп 
іг&МегеЪЪе іп поте деі рара, т а  соте Сгевтіа, еі сЬ’і1 дШегіг 
Гасеа регдег ді ЪеІГ оссавіопі, соте зе Ьівве Ьіво^по 1’ессііаг іі 
ге авваі рег ве віевво ессііаіо а дотапдаг іі вио, о соте ве поп 8І 
ѵедевве8) евво еввег тапдаіо даі рара соп Іеііеге ді сгедепга, еі 
поп в’ш^епвве евво, соте тіпівіго аровіоіісо, о соте ве 1е сопіга- 
гіеіё сЬе роіеввего павсеге даі тодо іепиіо да Іиі, еі диеііо §іё 
огдііо да Виа ВапОД, ві роіевзего іог[ге] соп диевіа дівйпііопе 
деі ігаііаг соте Ѳевиііа, еі поп соте тапдаіо даі рара; регсЬе 
в’ипо ді диевіі диі ргепсірі Ьаѵгё рег евветріо шГіпіепІіопе деі 
радге, сЬе Ьа Вгеѵе деі рара, вепдоіі и̂е11а пе#а1а да Виа ВапШЛ 
поп во диапіо вага водіві&Мо ді диевіа галопе: іі радге ігаііаѵа 
соте Оевийа.

Аддіііопеа ад сар. 7.

(̂ иевіо дівогдіпе поп диЪііо рипіо еввег сопіго 1а тепіе ді 
Виа ВапОД, еі 1о сотргепдо да ипа ІеМега, сЬ’еввО радге т і 
товігд всгіііа аІГ І11т0 ді Сото, доѵе уідді сЬе 1а виасоттіввіопе 
ега воіатепіе д’ассотра^паг ГатЪавсіаіог Мовсоѵііо іп Роіопіа, 
е( Ь&ѵег сига ді 4иевй соііе&і соп Іісепііа ді іаг дие§1і оШіу,

1) Ркп.: гітеіе&аі.
2) Ркп.: твдеаді.



сЬе роіеввего оссоггег іпІогп’а1 пе^оНо йеііа сопсогйіа, іі сЬе ві 
ѵейе еввег соттевво тоііо іпсійепіетепіе, еі поп соп НаспИА 
(Гаііегаг 1’огйіпе йаіо сопГогте аііе Іеііеге всгіііеті йа 8иа 
Запіііё, 1а дпаі соттеііеѵа евргевватепіе, сЬе поп ві Гасевве 
івіапга сЬ’й ге 1а соттеііевве а Іеі, еі дпевіо ега аѵегіітепіо 
ргпйепіі88шю, роісЬ’і1 ге пеііа ІеМега всгіМа аІГ атЬавсіаіоге 
товігаѵа поп сигагві сЬ’і1 рара ѵ’іпіегропевве 1’орега виа. Ног 
сЬе йорро ^иевіа іасііа евсіпвіопе Йі 8па Веаіііийіпе, йорро 1’оМ- 
сіо &Мо йа те  соп іапіо гівегЪо, вепга сЬ’й рара варріа 1а ге- 
тіввіопйеі ге, еі іі ге ГассеМаііоп йі Впа Запіііё, сЬе віапіе [віс], 
йісо, 1е сове іп дпевй Іегтіпі, іі райге, сЬе ѵіеп сопВгеѵе йі сге- 
йепга, зоііісііі!) іі ге а поп регйег Госсавіопе, еі Ъіавті 1’авреііаг 
1а гівровіа йі 8иа Запіііё іп сова сЬе поп іюсЫ ве поп аі ге, еі 
йоѵе поп ві ровва*) Гаг готог ве поп йаііа рагіе йеі ге, іо поп во 
ве поп аМгіЪиігІо аі йевійегіо йі товігаг ^иа]сЬе сова еі аі йпЪЪіо, 
сЬ’е^И Ьаѵеѵа, сЬе диевіо пе^оііо поп ^Гпвсівве йі тапо. Ш сЬе 
1а сапва віа віаіа диевіа йеІГпваг Іапіа ргевсіа, сіоё іі йиЪЪіо сЬ’й 
пе&ойо ^Гивсівве8) йі тапо, 1о товігб Ъепіввіто аі впо ргіто 
$іоп$ег іп Роіопіа, регсЬе яиапйо іпіеве, сЬ’і1 ге Ъаѵеа гітевво 
диевіе йШегепяе аВпаВапШ, гевіо соте віпрійо еі ве Ъеп товігб 
йі гаііе&гагві соп рагоіе, попйітепо іп ѵіво ве пе ІпгЪё, еі пе вепіі 
іапіа соттоііопе, сЬе впЪііо Іеѵаіозі йа га&іопаге йіейе ппа рав- 
ведааіа рег 1а віаша, тозігапйо сЫагатепіе 11 йиЪЪіо сЬ’і1 пе- 
§оііо &И Ги^рвве. Роі ргепйепйо апіто 1о Ьа аЙеггаіо йі ппоѵо 
пеі тойо, сЬ’іо Ьо йеМо. Еі т і  геіегве роі йорро 1’апйіепга виа 
йЪаѵег йеМо аі ге іп ^ие8іо рагіісоіаге, сЬе ГЬаѵег гітезво іі 
пе&оііо ега сопіго и̂е11о сЬе Виа Маевіё Ьаѵеа всгіЦо аі вио ат- 
Ъавсіаіог іп Нота, соте ве ѵоіевве Ьіавтагіо іп диевіа гетіввіопе; 
т а  гііегівсе Ьепе й’Ьаѵег роі йеМо, сЬе Ьаѵеа Гаііо ртйепіетепіе 
а всгіѵеге аІГ атЪазсіаІог соте всгівве, ЪепсЬё Ьаѵевве апіто йі 
гітеМегІа4)___

1) Ркп.: воііісііа.
2) Ркп.: ровяі.
8) Ркп.: пвсімі.
4) Ркп.: гітеМегІа.



(}иеві;і еггогі еі аіігі вітііі поп ве&шгеЪЪопо в’е^И ві &оѵег- 
павве весопйо 1’івігиШопе, т а  евво 1е вргегга еі асспва 1а іаг- 
(іі1й<іі дпеШ (1і Кота, еі диевіо вргеггаг іп сЬі поп Ьа Ъшж’апіто 
павсе <1а1 поп Ьаѵег іі ігепо йеііа врегапга, 8І сЬе іп диевй іаіі іі 
поп врегаге пиосе аіігеіапіо диапіо іп аіігі іі Ігорро врегаге, 
регсЬе йаі врегаг Ігорро диедіі ві гепйоп йтісіі, диевіі йаП’еввег 
ргіѵі йеііе врегапге ігорро агсіііі, еі вігепаіі, еі ргопіі а ^оѵегпаг 
і пе$оШ (1і вао саргіссіо; регб Ігоѵапйові гагі впр&еШ ді іапіа 
регГеШопе, сЬе ЬаЬѣіапо рег воГо^еііо іі вегѵіііо <1і І)іо, рій ві- 
спга сова ё іі ѵаіегві сіі диеШ, сЬе воп сарасі (1’Ьопогі еі <1і&ші& 
ессІевіавІісЬе, регсіо сЬе дпевіа врегапга &1і ііеп іп Ггепо...

%

Сар. 8. 8і тооіга сигіовіввіто іп репеігаг і Іа ііі е сопаідіі рій аесгеіі
й\ сНі 8і «іа.

Іп диевіо ргоровііо топв. Е“° Саіі^агі т і  сіівве ^гап сове, еі 
1га 1’аііге, сЬе сегсагеЪЪе сіі сопГевваг 1а т іа  Гаті§1іа рег варег 
іпШ і рагіісиіагі сіеііа сава т іа , іі сЬе поп Ьа ГаМо, т а  ві Ъеп 
ві Ьа Гаііо сопМепіі аісипі с’Ьа соповсіиіо рій ветрИсіоШ, еі Ьа 
ѵоіиіо варег о§пі сова тіпиііввіта, аі сЬе іо поп т і  воп сигаіо (1і 
Гаг аісипа гевівіепга, гірпіашіо евресііепіе рій (Го§п’аНга сова іі 
ѵіѵег (И тосіо, сЬе ГаШопі повіге ві роввіпо сотппісаг а іиМі. 
Сгіип е̂пйо іп ипа сатега ѵиоі ѵеДег поп воіатепіе і ІіЬгі, т а  Іеі- 
іеге еі всгіііиге, сЬе воп вп 1е іаѵоіе, еі поп роіепйоіо Гаг (1а пав- 
созіо поп ві ^иагсіа (1і Гагіо арегіатепіе, пвап<1о апсо іп диевіо агіі- 
йііо, дпапйо поп ри5 іпаііготойо, рег ѵепігаі вио (ііве&по, сот’ип 
$іото ѵеппе іп тоДо согіідіапо а<1 аіиіагті а гіѵесіег еі вег- 
гаг 1е Іеііеге сіі Кота сопвісіегашіо сЬ’іо поп ГЬаѵгеі ітресіііо 
рег поп сІісЬіагагІо йійсіепіе...

Сар. 9. Сопѵегоаііопе поп іп іи ііо сопѵепіепіе аІГівіііиіо ОеІІа Сот- 
радпіа сігса 1’НитіНй.

Рагіогівсе диаІсЬе всашіаіо еі апсо Газіісііо іі ѵейеге, сЬе поп 
га@іопі дпаві та і сГаІіго сЬе сіеііе вие ^гапдегге, сіеііа сопЬдепга



с’Ьаппо і ргепсірі іп 1ш, деІРорге ріе еі еіетовіпе іаііе да Іиі, 
деііе сове с’Ьа гіспваіо, деІГ Ьаѵег Іавсіаіо тоііе сепііпаіа ді 
всиді д’епіга!а рег епігаг пеііа Сотра^ша, еі поп Ьаѵег пё апсо 
ѵоіиіо даг^И а зиі рагепй; еі пеііа всгіШіга да(а а ві&погі Ѵепе- 
ііапі дісе ді вё ^гап сове.

Ма ^це1 сЬе рій ітрогіатевсоіа іп диевіе сове апсога а1сип’а1- 
(ге сЬе поп воп тоііо сгедіЪШ еі даппо вовреИо сЬе ві аііегі 
1а ѵегііё, соте сЬ’і1 ге ді 8ѵеѵіа ѵоіевве даг&И 15 тііа  вспді, еі 
сЬ’е^И ^ГЬаЪЪіа гесиваіі, еі соте деШ ві̂ погі Ѵепеііапі ^ГЬаЬЪіп 
ѵоіиіо допаг вассЬі ді гессЬіпі, ве Ьеп ё сгедіЬіІе сЬе деввего дпеі 
500 всиді аііа Сотра&піа соте едіі дісе рег атог впо, т а  регб 
ѵі ё іі Р. Тгеѵівапі еі аіігі сЬе уі роввоп Ьаѵег рагіе, ві сот’евві 
оМеппего віп іп Іетро тіо  ді роіег іаЪгісаг ворга ^пе1 тада2Іпо[?] 
деііа 8і§погіа; іі сЬе поп сгедепдо евво Гогве сЬ’іо варевві еввегві 
оііепиіо іпапгі Гапдаіа виа, дісе, сЬе рег орга еі рег атог вио 
ё віаіо сопсевзо; т а  раб еввег сЬе дорроі ЬаЬЬіап іаМо ^иа1- 
сЬ’а11га сопсеввіопе іп диевіо §епеге...



Прилояееніе VII.
(Къ стр. 106)

Москва какъ поиѣха для сблнженія Польши съ Гернаніей.

По выдержкаиъ изъ депешъ нунція Калигари за 1579 годъ, 
приведеннымъ въ описи т. 16-го Польской нунціатуры (пунктъ III: 
Антитурецкая лига)1), можно видѣть, что въ числѣ помѣхъ для 
сближенія Польши съ Германіей существовали слѣдующія двѣ: 
нежеланіе польскаго правительства видѣть дружбу императора 
съ московскимъ царемъ и подозрѣніе, которое иитали въ Польшѣ 
по отношенію Германіи, считая ее негласною соучастницею въ 
аФерѣ Ласскаго, каковая афера — вторженіе въ Молдавію — 
удайся она, неизбѣжно вовлекла бы Польшу въ войну съ Турціей 
и тЬмъ самымъ явилась бы диверсіей чрезвычайно благопріятной 
для Москвы, съ которою Польша вела въ ту пору войну. Эти 
осложненія въ отношеніяхъ между дворами варшавскнмъ и вѣн- 
скимъ нашли свой отголосокъ, кромѣ нунціатуры Польской, также 
и въ нунціаіурѣ Германской.

Сообщая въ Римъ о подозрѣніяхъ польскаго правительства, 
Калигари увѣдомилъ о нихъ и своего собрата, вѣнскаго нунція 
Ораціо Маласпину; по словамъ послѣдняго, вмператоръ заявилъ, 
что совершенно непричастенъ къзатѣѣ Ласскаго; если же экспе- 
диція въМолдавію действительно затѣвается, то во всякомъ слу
чае помимо его вѣдома; по мнѣнію самого Маласпины, окажись 
слухи вѣрными, императоръ непремѣнно выскажется противъ 
плановъ Ласскаго8).

Бъ Римѣ, разумѣется, толки эти произвели впѳчатлѣніе не- 
благопріятное; кардиналъ Комо спѣшилъ указать Маласпинѣ на

1) Си. выше, стр. 104.
2) Депеша Маіаспины 81 августа 1679 г., изъ Праги. Кипа. <1і Оеппа-

оіа 99, л. 152 об.



необходимость категорическаго заявіенія со стороны императора 
въ томъ, что онъ отнюдь не желаетъ мѣшать Полыпѣ въ ея 
борьбѣ съ московскимъ царемъ г). Въ отвѣтъ на это, 'въ депешѣ 
17 ноября 1579 г. Маласпина уже могь извѣслпъ кардинала, 
что императоръ смѣется надъ поляками по поводу плановъ, при- 
писываемыхъ Ласскому: послѣдняго скоро не будетъ болѣе въ 
Вѣнѣ и императорскому послу, чтб ѣдеть теперь къ польскому 
королю, поручено устранить всякія сомнѣнія на эиотъ счетъ *).

Одинъ вопросъ — о Ласскомъ — окончился благополучно; 
труднѣе было уладить второй — о Москвѣ. Посольство импера- 
торскаго посланца, аббата Циро, хотя и расчистило въ Полыпѣ 
почву для соглашенія, все же не устранило главнаго: ОтеФанъ Ба- 
торій не хогЬлъ отказаться отъ двухъ родовыхъ крѣпостей (Сат- 
маръ и Неметь), расположенныхъ на границѣ Трансильваніи, 
тогда какъ императоръ въ удержаніи ихъ въ своихъ рукахъ ви- 
дѣлъ существенную гарантію противъ турецкихъ вторженій; 
кромѣ того польскій король настойчиво требовалъ, чтобы импе
раторъ открыто порвалъ съ царемъ. Германія готова была, на 
случай войны поляковъ съ русскими, обязаться нейтралитетомъ, 
но Польша хотѣла еще разрыва коммерческаго: закрыть Нарву 
для нѣмецкихъ товаровъ. Императоръ тянулъ съкатегорическимъ 
отвѣтомъ, а время шло; наступнлъ моменть, когда Иванъ Гроз
ный оказался вынужденнымъ отправить посольство въ Римъ и 
хлопотать у папы посредничества между нимъ и Баторіемъ, и 
вскорѣ все дѣло потеряло свою остроту: пріѣздъ Поссевина и 
десятилѣтнее перемиріе въ Запольскомъ Ямѣ устранили, по край
ней мѣрѣ на время, самый вопросъ о необходимости для импера
тора выбирать между Москвой и Польшею.

Ниже печатаются относящіяся сюда четыре депеши нунція 
Маласпины по подлинникамъ Германской нунціатуры, т. 99.

1) Кардиналъ Комо нундію Маласпинѣ, 10 октября 1679 г., язь Ринк. 
Кппг. <1і Оегтапіа 11, д. Ѳб об.

2) Депеша Маласпины, 17 ноября 1579 г., изъ Праги. N0112. <Н Оегша- 
пі& 99, л. 194.



I. 23-го Февраля 1580 г., Прага. ...ІЙ  Роіопіа ё Іогпаіо 
ГаЪЪаІе Сіго, іі диаіе & шап4аіо атЪавсіаІоге рег ^пе8іа Маевіё 
а ^пе1 ге, еі оііга диеііо сЬе т і  Ьа всгіііо топа, попііо 4і Роіо- 
піа, т і  гііегівсе 4еМо аЪѣаіе, И пе^оНо еввег’ іп авзаі Ъшт’ віаіо, 
еі 4пааі сегіа врегапга 4і Ьпоп’ йпе, еі соте іиііе 1е (Шйсоііё 
вопо вріапаіе. 8о1о гевіапо іггевоіиіі 4ие сарііоіі, аііі дпаіі евво 
аЪЪаіе поп Ьаѵеѵа ріепа соштіввіопе (И гівропйеге. Ь ’гшо ё сЬе 
Гітрегаіоге 4ѳЬЪа Іавсіаг ГатісШа 4е1 Мовсоѵііа; еі РаИго сЬе 
ѵодііа гевШшге И савіеііі 4’Ш$агіа 4і раігітопіо <1е1 ге. Мі4ісе 
рег5 Ьаѵег’ іаНо ила Ъпопа дівровШопе а іиШ 4ие; 4па1*ё, сЬе 
іп диапіо аІГатісіІіа 4е1Г ітрегаіоге соп іі Мовсо, роісЬе іаі 
сопіе4егаііопе поп ё апсог іеппаіа, т а  воіо іп ІгаМаІіопе, саво 
сЬе риг 1’ітрегаіоге ѵо^ііа ве&иігіа, сЬе ѵі ві роп$а 1а соп4Шопе, 
сЬе 8па Маевіё поп віа оЫі^аіа аіиіаг* 4е№> Мовсо ѵііа сопіга іі 
ге (Зі Роіопіа, т а  віагві пеиігаіе, еі соп ^ае8іо сге4е сЬе іі ге 
4еЬЪа сопіепіагві.

Іп диапіо аііа гевіііийопе <1е савЫИ 4’Цп&агіа, раге аЬришіо 
рій (ІіШсіІе, регсЬе диевй вопо &Ш савіеШ (И ігопііега, ѵегво 1а 
Тгапвііѵапіа, Рппо 4е ^иаИ ві 4отап4а ЗасЬтаг еі 1’аііго Ке
те!»; И дпаіі савіеііі ^иап4о (ото іоШ, егапо арегіі еі диаві 
4іво1аіі. Нога а вреве <1е1Г ітрегаіоге равваіо вопо гі4оШ іп іог- 
іегга, еі ітрогіа тоііо рег іі ге$по <1і ІІпдагіа, сЬе віапо іп ро- 
Іег’ 4е1Г ітрегаіоге, еі сІаІГ аіігарагіе іі ге, соте <1і сова апйсЬа 
4і сава виа, іа тоііо сарііаіе сЬе 1е віапо гевіііиііі, рег пп сегіо 
атоге ѵегво диеі 1ио$Ьі, рій сЬе рег иііШД сЬе розві саѵаг 4а 
евві.

Рег вирегаг’ дпевіе 4іШсо№, т і  4ісе РаЪЪаіе Сіго Ьаѵег рго- 
ровіо соте 4а ве, сЬе Гітрегаіоге гі!епеп4ові диевй савіеііі, рег 
ев8бг а Іиі 4і тоііа ітрогіапяа, 4еЪЪа 4аг’ аі ге аііга іегга ещіі- 
ѵаіепіе, риг’ іп диеИі сопйпі, 1а 4иа1’ 4ітап4апо сійй пиоѵа; еі 
ве риг’ ворга ^ие8іо гевіавве аісипа 4Шісо11ё, сЬе іі іиШ віа гі- 
тевво аііа 4еіегтіпаііопе 4і 8иа 8апШД, соте а ргіпсіраі’ рго- 
тоіоге 4і диеѳіа соп§іоп(іопе, еі т і  4ісе, сЬе рег 1а рагіе 4е1 ге 
ё віаіа Ьеп’ ассеМаІа. Нога ві авреМа диа ип атЪазсіаІоге 4е1



ге, іі длаГ ѵіепе рег 4івслІеге ШЮ ̂ ле8іе геіідиіе. Соп іі диаіе 
(рег диапіо заргб еі роігб) поп тапсаго аі сотап4атепіо сЬе 
1еп§о, еі аП’ оЫі̂ о т іо ...  (К. Оегтапіа 99, л. 257 об.).

II. 16-го августа 1580 г., Прага. ...8 іа т о  віаіі іпвіете 
ГатЬавсіаіоге 4е1 ге 4і Роіопіа еі іо, аі длаіе гісогсіаі ^иап^о 
дпеві» Ігаііайопе 4е11а Ьиопа іпіеШ$еп2а еі пвіопе 1га 8па Мае- 
ві& Саевагеа е* іі ге ало, віа а слоге а 8ла ВеаШлбіле 1а диаіе 
апсога п’ега вШа ргіпсіраіе рготоіоге; еі регб ве 1е ріасеѵа соп- 
іегіппі а сЬе віаѣо віаѵа іі пе&ойо, іо Іепеѵо соштів8іопе 4а Но
вого 8і§поге 4і аіиіаге рег ІлШ длеі ті&ііог’ то4і сЬе Ьаѵевві 
роШіо, регсЬе ле ве^лівве іі Ълоло еЯеМо; еі сові т е  §1і ойегві 
рег длапіо ^ілсіісаѵа сЬЧо роіевві ^іоѵаге. Мі гіврове рагоіе де- 
пегаіі атогеѵоіі еі солсілве, сЬе соте Ьаѵевве Ігаііаіо 1а весоп4а 
ѵоііа соп дпевіа Маевіа ве іп аісипа сова іовве Ъіводпаі» Горега 
т іа , ГЬаѵегіа гісегсаіа; е роі віаіо аііга ѵоБа іп алйіепха, еі 
веррі сЬе 8ла МаевіА ега гевіаіа в4е&паІ». Регб тапсіаі а 4отап- 
4аг’ ГаЬЬаіе Сіго, длеііо сЬе ап46 рег 8ла МаевІА іп Роіопіа, рег 
іпіеп4ег’ аіслпа сова 4а Ілі, еі ті4ісе сЬе іі пе&оііо сатіпа таіе, 
еі сЬе ГіпзігиШопе сЬе чпезіо атЬавсіаіоге Ьа рогіаіа (1а 
ЧиаГ4ісе Ьаѵег* ѵе4піа) ётоііоаіііега еіГогіе 4іѵегва 4а11а ріасе- 
ѵоіегга еі; Ълопа ѵоіопій. сЬ’евво аЪЪаІе гірогіб 4а11а уосе 4е1 ге, 
4е1 сЬе пе 4Ь1а соіра аі сапсеШего 4і Роіопіа; регб ве ГатЬа- 
зсіаіоге т і  сопСегігй сова аіслпа, о сЬе іо Ігоѵі сатро 4а іп§іе- 
гігті еі теМег’ Ьепе, 1о йгб ^лап(о ровво, рег Гог4іпе сЬе пе 
іепдо 4а V. 8. БР“ . . . .  (И. вегтапіа 99, л. 346).

Ш. 23-го августа 1580 г., Прага. ...N 61 пе^оііо 4е1-
РатЬавсіаІоге 4е1 ге 4іРо1опіа, Ьо 4а 4іге, соте евво соп т е  поп
Ьа соп&гііо 1а зла ігаШ іопе; т а  во сЬе иНітатепіе Ьа 4а1о ппа
БсгіМига, пеііа длаіе іпвіапіетепіе 4отап4а 4ле сове, іп поте
4е1 зло ге; 1а ргіта, сЬе ве 1е гезійлівса Застаг еі №етеіе, §іа
8лоі савіеШ іп Цп&агіа; Раііга сЬе 8ла Маезіа тііегатепіе ві
аііопіапі 4а11’атісШа 4е1 Мозсоѵііа; ей сЬе ргоіЬізса сЬе 4і Ѳег-
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тапіа поп ві рогііпо агті о аііге тегсапйе рег вестШо беі Мовсо 
аі рогіо <И Каста, сігса сЬе ^и^8іа Маевіё апсога поп Ьа бай) 
гівровіа; т а  ві соте Ьо іпіево (іі Ъцоп іпо^о, іп яшигіо аііа 
гевіііиііопе бе’савіе11і, е&вепбо сЬе дпеііі циапбо бігпо ргеві егапо 
1ио§Ьі арегЫ еі бі піппа сопвібегайопе, еі Ьога соп тоііа врева 
аопо &Ш савіеііі бі йчшііега ѵегво 1а Тпшвііѵапіа, еі ішрогіа 
тоііо рег Щ п^апа, сЬе віапо іп тапо впа, рего 8оа Маезіё, гі- 
тѳМегё дпевіа гівровіа пеііа біеіа бе Ъагопі (И Шдагіа; еі сігса 
іі Іеѵаг’ іі соттегйо сіі веппапіа соп 1а Мовсотіа рег 1а ѵіа <1е1 
рогіо (іі Каста, зітіітепіе гівропбегё, сЬе 1а Маевіё 8оа поп раб 
&г’ даевіо вепга іі сопвепво <1е ргіпсірі (И Оегтапіа; еі весопбо 
сЬе аііа §іогпаіа іпЪепбегб аііго, пе багб атіво, еі ве роігб іп&іе- 
гіппі а йиг* дааІсЬе ойШо, вагб ргопйвзіто.. .  (К. Оегтапіа 99, 
л. 349).

IV. 20-го сентября 1580 г., Прага. . . .  Ь 5атЪавсіаіоге <1е1 
ге бі Роіопіа рагііга 4пезіа веШтапа. N01 дпаГпе§ойо Ьо йШо 
дпеііі ті^Иогі оШіц сЬе Ьо роіаіо; езво рогіа рег гівровіа сот- 
ріетепіі бі Ъпопе рагоіе, т а  вепга гівоіп&опе аісшіа сігса 1а гевё- 
Іиёопе беШ савіеііі сЬе ботапба іп Ип&апа, пё беі ргоіЬіге 1а 
патдеаёопе бі Оегшапіа аі рогіо <1і Каста, сЬе вопо И бпе сарі 
сЬе аоіі раге ітребівсЬіпо 1’е5еШ) бѳііа сопіебегаёапе, еі Ьатепбо 
іо аістаю ѵоііе ворга дпевіо рагіаіо соп дпезіі тіпівйі Іого Ьаппо 
оріпіопе, сЬе іі ге бі Роіопіа поп ЬаЪЪі аісппа ѵоіопіё сіі іаг1 соп- 
іебегаёопе соп ^пез1а Маевіё еі сЬе рѳгб ѵаба сегсапбо еі бо- 
тапбапбо сове ітроввіЪіІі ба іагві; регсЬе (соте всгівві) дпеШ 
сазІеШ сЬе ботапба, Застаг еі Кетеіе, вопо ігопйеге ргіпсі- 
раіі б’Ш ^апа ѵегво 1а Тгапзііташа, И ^па1і Гітрегаіоге поп рпо 
баге; еі И ргоіЬіге аііа бегтапіа 1а сопігаійаііопе еі паѵі^аііопе 
аі рогіо бі Каста, поп ё іп роіеге бі 8па Маеві» И іагіо. Регб 
бісопо дпевіі тіпівігі, сЬе ве іі ге бі Роіопіа ѵпоГ гіпоѵаге Гап- 
іісЬе сапіебегаііопі іга чиеі гедпо, еі ^певіо бі Воетіа, еі сава 
6’Апвігіа, 8па Маевіё вагё ргопіо а іагіо, еі бі дпевіе аііге сове 
загі іетро ІгаМагпе дпапбо вапшпо іаШ сопіебегай еі атісі;



еі рег диапіо іо вснорго <1і диа, ве іі ге поп севва да диевіе дпе 
дошапде, ші диЪііо сЬе поп ві ѵепіга та і а Ъиоп’ дпе ді диеві’а- 
тісіііа еі соп^іопііопе сЬе ві девідега 1га диевіі дпе ргшсірі... 
(К. Оегтаіііа 99, л. 359).



Л рилояеѳніѳ ѴШ .

(къ стр. 142)

Москва, Польша и Швеція въ 1582 г.

Запольское перемиріе выдвинуло, въ поіитикѣ Римскаго пре
стола, на первый плапъ заботы объ укрѣпленіи и расширен» 
католичества въ Ливоніи и вопросъ объ отношеніи Польши и 
Московіи къ Швеціи. Первое нашло свое освѣщеніе въ матеріа- 
лахъ, извлеченныхъ изъ ]Яшта1жа (И Роіопіа, т. 19 и Кшша- 
Іпга (И Оеппаша, т. 93 и опубликованныхъТейнеромъ въ его Ап- 
паІевЕссІевіавіісі1); въ томъ же сборникѣ Польской нунціатуры, 
т. 19 не мало данныхъ и по второму вопросу, — это главныиъ 
образомъ депеши нунція Болоньетти.

Еще до подписанія мирнаго договора Л. Фулиньо, секретарь 
виленскаго епископа9), сообщалъ, 7-го января 1582 г., нунцію 
Болоньетти: король пріѣхалъ въ Бильну, а великіб канцлеръ 
пишетъ, что въ пунктахъ мирнаго договора съ Москвою упоми
нается «пп сазіеііо, іі диаіе аі ргевепіе ё авведіаіо да 1е §епй 
деі ге ді Впесіа, еі дішапда, сЬе доѵегё Гаге ве 1а расе ві сопсЬіи- 
дегё соі гепдегві диеі савіеііо, еі поп ведиепдо 1а расе, де Гаіиіо

1) Письма Захойскаго Поссевину, 19-го, и королю СтеФану Баторію,
23-го января 1682 г.; записка Скарги, безъ даты; два писька Карнков- 
скаго, архіепископа Гнѣзненскаго, кардиналамъ Боикомпаньи и Комо, 14-го 
декабря 1582 г.; письмо СтеФана Баторія кардиналу Комо, 80-го декабря 
1682 г. (Апп. Ессі., Ш, 835, 337, 841, 342).

2) См. депешу Болоньетти 10-го Ф е в р а л я  1682 г. N. (И Роіопіа 19, л. 68.



сЪе роігй Ьаѵеге іі ге рег ве&иііаге 1а ^иегга». Вопросъ будетъ 
рѣшаться на предстоящемъ съѣздѣ литовскихъ пословъ, 19-го 
января, въ Мсцибовѣ1).

Нѣсколько дней спустя, тотъ же Фулиньо пишеть: по ааклю- 
ченіи мира король немедленно поѣдетъ въ Ригу, откладывая со- 
зывъ сейма до октября, и въ этомъ случаѣ, какъ онъ сказалъ 
епископу (а топві§поге шіо), онъ вызоветъ васъ9).

По существу тѣ же свѣдѣнія сообщаютъ Болоньетти и другіе 
его корреспонденты: по заключеніи мира, король ѣдеть прямо 
въ Ригу, «іЪідпе реппапеЬіі бовес отпев агсев Ъепе тппіеі; ѳі 
ргоѵібеЪіІ8); Д. Алеманни *) пишеть: «асі зшптшп іп дпаіпог 
біеЪпв врегатпв сопсіивіопет расіз, цп&е ві сегіа егіі, ргіто дао- 
дне Іетроге гех Еідат ѵегвав сіівсебеі Уііпа»8).

А вотъ депеши самого Болоньетти6):
1. 10-го Февраля 1582'г. (л. 67). Въ Полыпѣ многіе счв- 

таютъ необходимымъ присутствіѳ тамъ короля, но послѣдній 
рѣшнлъ предварительно непремѣнно побывать въ Ливоніи:

. . .  Сгебеві сЬе 8па Маеаій ѵа<Іа соп дпевіа дііі^епга рагіѳ рег 
тиоуеге Іапіо рій іі Мовсо аііа гевіііийопе бі диеііе іогіекге, еі 
рагіе рег деіовіа біКі^а, 1а дпаіе 5і зсгіМо аііге ѵоііе сЪ’ега воііе- 
сііаіа аііа (ЫеШопе; еі раг сЪ’і1 бпЪЪіо сЪе ві Ъа беііе сове <1е1 
ге Ш Вѵеііа іп&отЪгі Ы тепіе ^Гапіті <1і іиііі, сЪе <1і диевіа 
расе, ЬепсЪё іапіо бевібегаи ргіта, поп ві ѵебе Ьога дпеІГ аЛе- 
§гіа сЪ’іо Ъаѵгеі репваіо. Ш ві раб сгебеге сЪе Гапбаіа беі ге 
іп Ілѵопіа вагеЪЪе віаіа <3і та$$іог ргоШо аііе сове йеііа геіі-

1) К. аі Роіопіа 19, л. 2; собственноручное.
2) Собственноручное письмо 11-го января (л. 7); часть его напеч. Н. К. 

Мопшпепіа, I, 372, № ССХІЛѴ.
8) Письмо 10-го января 1682 г., изъ Вильны; копія, безъ подписи (К. Ро- 

Іопіа 19, л. 58).
4) «Ботешсо Аіетапш Гіогепііпо шавіго сіі спсіпа, еі тоііо Гаѵогііо Да 

8па МаевіА». См. ниже, стр. 407.
5) Письмо 28-го января 1682 г., изъ Вильны; копія, съ именемъ автора 

(№. Роіопіа 19, л. 66); напеч., Н. К. Мошшепіа, I, 384, № ССХЬѴІП, но безъ 
подписи.

6) Всѣ онѣ датированы Варшавою и хранятся въ N. <іі Роіопіа 19.



^іопе, цоапдо 8па МаевІЛ Ьаѵевве роіпіо апдаге соп Гшшпо всагісо 
да о§пі репвіего <іі ппоѵа ^пегта.

Рег 1е Іеііеге (іі Ѵііпа деііі 28, 8’іпіепде сЬ’ега рег апдаге 
1а Маевіё 8па а сегй 1по§Ьі (И сассіа рег віагѵі апо ад оШ ^іог- 
пі, еі роі Іогпаіо рагйгеѣѣе рег Ілѵопіа аііі ХП е* топе. Кет“° 
ѵевсоѵо <1і Уііпа аііі ХГѴ доѵеа теііегві іп ѵіа рег ве#иі1аг1а.'

Но &380 пеІГапіто циапіо т і  Швее V. 8. Ш**, ві т і  (Ііесіе апсо 
пеІГ івігиііот, сігса іі девідегіо ді Иов^го Відпоге сЬе ве#иепдо 
цпевіа расе ві ѵоііаввего Гагті сопіго ^Гшітісі сотпшпі рег іт -  
ріе&аге 1’агдоге (1і дпевіо ге іапіо пітісо деІГо&о а цпаІсЬе 
ітргева пШе аііа сЬгівйапіі&. Ма ѵегатепіе тепіге ѳіаппо соаі 
вовреве 1е сове со’1 ге <1і ВтеИа, поп ві рпб &ге аіспп діве^по, пё 
^иа8І зі риё діге д’Ьатег расе, еі дпеі с’Ьо деШ) (И ворга сіеііа роса 
а11е§гіа, сЬе ве пе товіга соттипѳтепія, ровво аШгтаге (апіо 
рій деііа вег** гедіпа, 1а циаіе ЪепсЬё соп Ше оссавіопе ЬаЪЪіа 
Іавсіаіе 1е ѵевіі да диоіо, сЬе Ьп Ьога Ьатеа рогіаіе рег 1а тогіе 
деі со§паіо, попдітепо іп ргоровііо ді циевіа расе т і  Ьа рагіаіо 
ді тапіега, сЬе товіга ді дпЪііаге авваі сЬе циев^аппі ргѳрагаіе 
сопіго іі Мовсо поп зі сопѵегііпо сопіга іі ге вио со^паіо. . .

2. Въ слѣдующей депешѣ, огь 19-го Февраля, Болоньетти 
снова возвращается къ нотивамъ поѣэдки короля СтеФана въ Ливо- 
нію и добавляегь, что, по слухамъ, Баторій проѣдетъ еще въ Прус- 
сію и въ Данцига: Сгедеві рего сЬе 1е рій ргіпсіраіі сапве деі- 
1’апдаіа деі ге іп цпеііе рагіі віепо дпе. Б ’ипа д’шдште іі Мовсо 
а гевйідиге 1е іогіеие соп рій ргопіегга, рег 1а циаі сова дісопо 
сЬе 1’еввегсііо ві ігоѵа росо тепо сЬе пе і іегтіпі ді ргіта, пё 
рег апсога ві ѵеде циаві ве$по ді расе. Ь’а1іга рег еввеге рій ѵі- 
сіио а гітедіаге, весопдо іі Ъіводпо, а диеііа рагіе сЬе сопсегпе 
іі ге ді 8иеііа, еі дат шаіегіа а цнеііа Маезіё соп ауісіпагвеіе 
ді репваге а і саві вио] (л. 78).

3. Аѵѵіві ді Роіопіа, 11-го анрѣля 1682 г. (л. 149, 153). 
Передача крѣпостей русскими нолякаиъ; вопросъ о Нарвѣ; на- 
мѣреніе снарядить посольство къ царю и королю шведскому:

. . .  (}цапІо роі аПе сове деііа Ілѵопіа іі ві&. сапсеіііеге гісеѵё



&іа шоШ діогпі вопо М4е 1е іегге еі йогіегге ді деМа ргоѵіпсіа, 
сЬе 4оѵеа гезііішт іі Мовсо, весопдо і сарііоіі дѳііо ассогдо, опде 
Ап Ьога деііа іейе ді деШ> Мовсо ві Ьа водів&Шопе, йюг сЬе іп 
пп рагіісоіаге, іі дпаіе ё ^ие8іо. СЬе пеі рагйгві ді Беграіо і воі- 
даіі д’евво Мовсо оссиііагопо роіѵеге іп дие Іио^Ы воііо 1а іюг- 
іегга соп Аші ассеве сЬе роіеввего дате іі Гиосо а деМа роіѵеге 
іп Іятро деіегтіпаіо, ві соте ве^лідоро 1а рагіііа Іого, соп пхіпа 
ді сегіі тпгі деііе саве деііа іогіегга, еі соп тогіе 4’аісипе рег- 
вопе (росЬе регб еі ді поп тоііа вііта). Кісеѵиіо сЬ’ЬеЪЪе дейе 
іЪгМге іі від. сапсеШеге, Іавсіаііѵі депіго ргевідіі сопѵепіепіі 
весопдо 1а диаШ, ді сіавсіша, ве пе апдб іпвіете со’1 ві&. Ваідев- 
ваг ВаМогі еі тоШ сарііапі еі &епіі ді дпегга а Ьгоѵаге іп Кі$а 
8иа МаевіА 1а ^па1е ѵі ега ^іопіа а рипіо іі діогпо ішшш, сіоё 
аііі ХП деі равваіо, еввепдо віаіа діесі ціогпі рег ѵіа$$іо. (^йевіо 
уіа$$іо деііа Маезіё 8иа всгіѵопо еввеге віаіо соттодіввіто еі 
соп Ьоіііввіта вігада, еввепдові тапіепиіо іІдЬіассіо рег^іі йедді, 
сЬе вопо дигаіі авваі.. .  (л. 149).

. . .  8і ё ігаііаіо апсо Ьга ^иеі вепаіогі ді ппоѵо ве ві деѣѣа 
тиоѵег 1а &иегга аі ге ді 8ѵеііа, 1а дпаі сова $іидісаѵапо 
аісипі сЬе ві роіезве гівоіѵеге вепга сотіііі, рег евзег диаві ип’а- 
певзо деііа ^иегга равваіа, еі ві вопо бсгіМе ІеМеге диа рег Ш 
сопіо а вепаіогі та§§іогі, сЬе сові ві сЬіатапо і ѵевсоѵі, і раіа- 
Ііпі, еі аісипі са&іеііапі, т а  поп іиШ. ТиМаѵіа зі ё сопсіиво сЬе 
щіевіа рег еввег ппоѵа аіііопе ворга 1а ^иа1е вопо діврагегі еі 
діШсоШц поп ві ровва гівоіѵеге ве поп соі сопвепво ді іийі ^іі 
огдіпі аііа діеіа іиіига, еі іга Іапіо ві вопо вредШ дие атЬавсіа- 
догі, Гипо аі ге ді Зѵеііа рег еввЬогіагІо а гепдег аі ге іі рогіо 
ді Кагѵа соте а 1е#Што радгопе соп&ппе аііа ^іизШіа, оііге іі 
гівреііо (ІѳІГатісіІіа еі деііа рагепіе11а[віс], еі рег ргоіезіаг§1і іп 
саво сЬе гісиві ді гепдегіо сЬе 8иа Маевіё в’ишгё со’1 Мовсо а 
даппівиоі. А1 сЬе ві ё дериіаіо іі ві§. Ботепісо Аіетаппі Ріогеп- 
ііпо тавіго ді сисіпа еі тоііо Могііо да 8иа Маевіё, іі ^иа1 
рагіі аііі XX ді Магго ргіта деі гііогпо іп согіе деі ві .̂ Сгізіо- 
іого УагвеѵШо, диаі зі дісеѵа, еі 1о айегтаѵа евво тедевіто, Ьа-



тег Ьаѵиіо соштізвіопе йі равваг іп 8ѵеІіа впѣіЦ іогпаіо сЬе 
й>8ве іп согіе. І/аІіго атЬавсіаіоге, доаі рего поп в’іпіеп(іе сЬе 
віа рагШіО апсЬога, ё віаіо йе8ііпаіо аі Мовсоѵііо рег регепайегіо 
сЬе поп тота Гагші сопіго Шгѵа, регсЬе дпапйо іі 8ѵесо поп 
ѵо^ііа гезііішгіа йіЪпопа ѵо&ііа, 8иа Маевіё в’ассогйагё соп евзо 
Мозсоѵііо рег гірі§1іаг1а а іогяа ппііашепіе соп Іиі. Ма йоро 
диезіа йеИЪегайопе зі ё іпіезо сЬ’еззо Мовсо Ьа ппа Ъпопа 
іа^ііаіа йе зоИаіі 8ѵесЬі, еі сЬе §і& та рег іврп^паге іі йеііо 
рогіо йі Шгѵа, 11 сЬе ве діі ѵепіззе іаііо загеЬЬе тоііо теп Геппа 
рег РоІассЬі ^ие8Іа гіспрегаііопе йеііа Ілѵопіа. Опйе ОДП пе 
зіаппо соп йізріасеге...  (л. 153).

4. Депеша 1-го мая (л. 177). . ..М і зсгіѵопо Йі согіе, сЬе 
Йеі Р. Роззеѵіпо поп 8І Ьа ппота аісипа, пё тепо йі дпеііо сЬе 
зіа рег іаге іі Мозсоѵііо сопіга Иагга, поп еввепйові сопбппаіо 
^ие1 сЬе ргіша в’ега іпіево Й’а1сипі тоііѵі &Ш йа Іиі рег ^ие8Іо 
сопіо...

5. Депеша 12-го іюня (л. 203). Прошелъ слухъ, будто 
царь задержалъ у себя польскихъ пословъ, подозрѣвая короля 
въ табвыхъ и враждебныхъ къ нему сношеніяхъ съ Швеціей. 
Говорятъ также, что большое шведское войско двинулось къ 
Пскову; но прежній слухъ, будто городъ этотъ уже взять, не 
подтверждается.

6. Депеша 24-го іюня (л. 208). О положевіи, занятомъ 
Москвою по отношенію къ враждующимъ между собою Полыпѣ 
и Швеціи:

. . .  МоШ зі тагаѵі&ііапо соте іі ге йі 8пеИа зі тозігі сові 
гі80Іа1о йі рі&ііагіа сопіга іі ге^по йі Роіопіа, тавзіте іп соза 
йоѵе рпё сгейеге йі йоѵег Ьатеге сопігагіо апсога іі Мовсо. Регб 
ві та йиЪііапйо сЬ’е&И ібгве ЬаЬЪіа 4па1сЬе врегапга й’аззіси- 
гагзепе, соп йаг&И аісппа гісо&піііопе йі ІгіЬиіо, еі сЬ’е880 Мовсо 
БІа рег сопйезсепйеге а 4пев1о, рег іепеге аЬпепо йіѵіза 1а Ілѵо- 
піа еі тапіепеге рій сЬе рао фіевіо Готепіо йі йізсогйіе іга йиі 
ргепсірі уісіпі еі пітісі зиі, зрегапйо іогве іп іетро рій соттойо, 
4аапйо Ьаѵгё гірі&ііаіе 1е іогяе, йі тепіге соте Іегхо.іга йиі 1Ш-



^апіі еі гізіогаге рій іасіітепіе іп диезіо тодо іі даппо еі 1а 
ѵег&о§па деііа регдііа Ьога іаііа. N6 вагеЪЪе &гап соза сЬе іі ге 
Зіеіапо рег деіозіа ді диевіа ипіопе Ьаѵевве ргеѵепиіо т  тапдаге 
дпе^Г атѣазсіаіогі аі Мовсо, ве Ъеп Ьа тозігаіо ді тапдаг§1і 
рег аііго ейеШ, сіоё рег Іепег евво Мовсо сЬе поп ві тпоѵа 
сопіго Кагѵа, соп рготейеге ді соп^іпп^ег соп іпі 1е Іогге вне, 
дпапдо 11 ге ді 8ѵе1іа віевве гепііепіе; 1а дпаі ѵосе, соте сЬе зіа 
тоііо ассоттодаіа аі йпі ді дпевіа Маевіё. рег теМег Итоге а 
сЬі $1і Ііепе дпеі сЬе ргеіепде еввег впо, поп раге регб тоііо ѵе- 
гізітііе, сЬе диапдо риг іі Мовсо ЬаЪЪі апіто д’изаг 1а ѵіоіепга, 
іі ге 81е!апо ЬаЬЪіа врегаіо ді роіегіо Гегтаге соп еззогіагіо ад 
азреИаг 1’ассогдо 1га Іиі еі 11 ге ді 8ѵеИа; іі сЬе вагеЪЪе зіаіо 
шРевзогіагІо ад авреііаг дпі пітісі іп Іио&о д’ип воіо еі теп ро- 
іепіе. Регб диезіо 1а ѵедеге сЬе ^ГатЪавсіаІогі ві зіапо тапдаіі 
рій Іозіо рег 1а сапва воргадеііа. Ма ді диевіе сове Іиііе ві 
роігё Ьаѵег іогве диаІсЬе тадаог сегіеяяа аііа ѵепиіа деі 
ге, 1а диаі т і  ѵіеп сопйгтаіа апсо рег 1’иШте деі ві&. ѵісе- 
сапсеШеге деііі XIX ді дпезіо, пеііе диаіі т і  всгіѵе сЬевиаМае- 
зіё ві рагіігё виѣііо &11о диеі сопѵепіо ді Іліиапіа; іпіепдо рего 
да аіігі, сЬе ві ігаііеггй апсо дпаІсЬе діогпо іп РодІасЬіа, ргіта 
сЬе ѵеп^а іп Ѵагвоѵіа...

7. Депеша 15-го августа (л. 252). Обширный докладъ о 
положеніи, въ какомъ стоить вопросъ о Нарвѣ, и о перегово- 
рахъ, какія велись въ ту пору между Швеціею и Польшею:

111™° еі Кто Мопзі^® тіо Ві̂ ® еі Радгоп Со1шо. Ооапдо іо ЬеЬЬі 
со’1 вег”® ге дпеі га§іопатепІо деІР ппіопе де ргепсірі сЬгізНапі 
а Ъепейсіо деі сЬгівИапе8іто, 8па Маевіё поп т і  іоссб аІігітепН 
(соте сгедеѵо іовве рег іаге) Гітредітепіо, сЬе ві рпё авреііаге 
да дпевіо діврагеге со’1 ге ді 8ѵейа, опде пё іо ѵоіві епігагѵі, 
рег сопѵепіепИ гІ8реИі, тавзіте рег поп товігаге ді теііег діі- 
йсо ііА  іп диеііо, доѵе 8па Маевіё поп 1а іасеѵа. Ма рего т ’ё 
оссогво га&іопаг ді диевіо рій ѵоііе со’1 вщ. сапсеШеге, іі диаіе 
т ’Ьа деШ ІіЪегатепіе деі дів&ивіо ргевові деііа гівровіа гі^іда 
еі росо дгаіа ассо&ііепяа Іаііа да дпеі ге аІГ Аіетаппі, еі ві ё



евіево апсо іп аіігі рагіісоіагі, 4а дцаіі, еі 4а ^шш1о апсо т і  Ьа 
геГегіо сопй4еп1втеп1в евзо зі#. Аіетапш, іо саѵо, сЬе іі рго- 
§гевво іиііо 4і ^ив8іа Іедаііопе ё разваіо іп яиезіо то4о:

Наѵеѵа сотлшвіопе іі 4еІ(о атЪазсіаіоге Аіетаіші 4і 4аг 
8о4І8&Шопе аі ге 4і 8ѵейа (риг сЬ’евво гевііішвве іі рогіо 4і 
^агѵа) ^иал^о а и̂е11о сЬе е$1і ргеіеп4е аІГ іпсопіго еі ё 1і- 
^ш4о, сіоё ^иап^о аііі ігепіатііа 4исаіі 4е11а 4оіе, аШ 120 
тііа  йогіпі ргевіаіі аі ге 8і@І8топ4о Аи^ивіо. Оиапіо роі аі то- 
Ъііі еі аІГепІгаіе 4і сегіі сарііапаіі, 1е диаіі егапо азведпаіе аііа 
ге^іпа Бопа еі Ьшю іігаіе диі іп Роіопіа а поте 4і Іеі тепіге 
еііа ѵівве, еі рег сопве&иеп2а ргеіеп4е ^ие1 ге сЬе віапо равзаіе 
рег 1а теіё. а4 ІваЪеІІа виа то#1іе, ее #1’ оЯегіѵа 4і 4ериіаг сот- 
тізвагіі іп аісипа іегга 4і Ілѵопіа, і ^иа і̂ 4есі4еазего ^ие8(о не
коею атісаЬіІтепІе, о рег ^іивііііа, іпіеве 1е гадош 4е11’ ппа еі 
4е1Г аііга рагіе; аііезо сЬе ві 4ісе рег 1а рагіе 4і диа, сЬе 1а ге- 
^іпа Вопа, диап4о рагіі, &се 4опа1іопе 4і 4иевіе епігаіе аі ге 
8і&івтоп<1о Аи^изіо вио %1іио1о, еі аі ге&по, соп соп4іИопе рего, 
сЬе іогпап4о евва іп Роіопіа 1ѳ іоввего гезіііиііе; оп4е еваеп4о 
тогіа 1а ге§іпа, еі апсо іі ге вио %1іио1о, ві ргеіеп4е сЬе арраг- 
іеп^Ьіпо аі ге^по, еі поп аііе вогеііе еі Ьеге4і 4’Аи^ивІо, веп4о 
іі ге 4і Роіопіа весоп4о 1е сопвіііиііопі аііа соп4іІіопе 4’ип то- 
пасо, еі іі вепаіо а §иіза 4’ип сарііоіо, аі диаіе аррагіепдопо і 
Ъепі 4орро тогіе апсо 4е1Г аЪЬаіе, соп Іиііо сЬ’і1 ге розва 4із- 
рогге 4і сегіа вотта 4і 4іпагі рег 4оіе 4е11е Ь^ііиоіе, еі вітііі 
Ъіво^пі.

Еі регсЬе весоп4о диезіо рагегеЬЬе вирегйиа 1а гепипііа 4і 
4еМе ргеіепзіопі Гаііа 4а Аппа ргезепіе ге$іпа 4і Роіопіа рег 1а 
рагіе виа, ^иап4о іі ге&по 1е азві^пб іп виа ѵііа диевіо 4исаіо 4і 
Мавзоѵіа, ві гізроп4е сЬе іаі гіпипсіа іи іаНа а4 аЪоп4ап(е саи- 
Іеіа еі соп рагоіе соп4іііопа1і: «ві чиаѳ іига еіс».

Ног рег Іавсіаг 1е 4і^геввіопі диезіа (Ийегепяа, аііге зітііі 
сЬе роіеввіпо оссоггеге, рготеМеѵа іі ге Віеіапо 4і птеИеге 
а’ 4еМі соттіввагу 4а еіе&егві 4і сопзепіітепіо 4е11’ипа еі 4е1- 
1’аііга рагіе.



АІГіпсопіго сіотапсіаѵа іі рогіо 4і Кагѵа соп 1е пае регііпеп- 
ге, еі ѵоіета сЬе §1і йівве гезШиіІо зпЪіІо, сіоё іппаіш 1а 4ееі- 
віопе 4е’ соттіввагі, обегепйо рего ійопеѳ вісигіё 4і гевйішгіо 
йорро 4іесі аппі, іп саво сЬе поп ві іовве войівіаио аііе впйеие 
ргеіепзіопі. Ьа сапза рег 1а ^иа1 ві 4еві4егаѵа іі роввевво <1і диезіо 
рогіо вепяа аіспп іп4и$іо ега ^ае8іа, регсЬе ігоѵапйовепе іп ров- 
вевво і РоІассЬі, раге сЬе іі Мовсо весопйо г сарііоіі 4е11а расе поп 
ЬаЪЪіа аісипа пц$іопе о ргеіявіо 4і теНег ріѳ4і іп Ілѵопіа, сот’Ьа- 
ѵгеЪЪе аіігітепй воііо вресіе 4е11а гесирегайопе й’евво рогіо; 
еі; соте 4а сіб ві товігаѵа йевійегаге іі ге 81е1апо соп галопе 
іаі роввевво аітепо рег диевіі <1іесі аппі, сові ві товігаѵа аІГіп- 
сопіго сЬ’і1 ге 4і 8ѵейа поп раііѵа рге&іийіііо аісопо іп сопсе- 
4егІо, аМево сЬе 4орро і (Ііесі аппі ега сегіо рег 1а вісшіа обег
а й  о 4’Ьаѵег ІоШтепіе 1’ебеМо сіі диапіо ргеіепйеѵа ^іив- 
Іатепі», о 4і гіЬаѵеге іі рогіо, еі 1га (апіо ѵепіѵа е^іі соп 
диевіо то4о а4 азвісигаге ^ие1 ропо (іаі Мовсо а вреве 4е’ Ро- 
ІассЬі, регсЬе аіігітепіі аагеЪЪе е§1і эіаіо Іоггаіо <1і іепегѵі 
пп ^говвіввіто ргевійіо; еі сопіепіапйові 4і сіо іі 8ѵесо, 
^^е81а МаевіА іп оііге діі рготеііеѵа 4і 4аг^1і вивві4іо сопіго іі 
Мозсо еі Іаге ппа соп1е4ега1;іопе весо а 4і1ева сошлите сопіга 
евзо Мовсо.

Ъа гізровіа 4е1 ге 4і 8ѵеііа 1и ^иевіа: «8е ѵоі Ьаѵевіе рій 
еіодиепяа сЬе Сісегопе, еі рій варіепга сЬе 8а1атопе, ве 1а т іа  
то&ііе апсога т і  ві ^еііазве аі ріе4і, еі соп Іа^гіте сопііпоѵе 4і 
сіб т і  ргевазве, іо поп тЧпйштеі та і а сопсѳйег поп воіатепіе 
Кагѵа, т а  пё риг ипа тіп іта ѵіііа іп Ьіѵопіа, апгі пё апсо Іапіо 
іеггепо ^иапіо ё диевіо ріе4е; еі поп воіатепіе аі РоІассЬі, т а  
(диеі сЬе ё рій) пё апсо аі Вотапо ітрегіо зопо та і рег сопсе- 
4еге іп Ілѵопіа аісипа сова, апгі ргеіепбо, сЬе в’і1 Мовсо ѵоггё 
расе (1а те , ЬаЪЪіа 4а сопсейегті аіігеіапіо, диапіо Ьа сопсевво 
аі іио ге. Е і регсЬе іа рагіі сГаввісигагті 4е1Іа гевіііпііопе йорро 
4іесі аппі, 4 ітт і соп сЬе Ьо іо 4а еввеге авзісигаіо? Іогве соп 
раппі 4і гаггі? Іо поп Ьо Ъіво&по 4і диезіе сове. Соп 4агтІ8І 
§іоіе ? Мізі йагеЬЪе диеііо сЬе ё 4і т іа  то^Ие. Соп озіада



раіаііпі о сазіеііапі? Го поп вопо рег йбагті бі РоІассЬі іп дпаі 
ві ѵо^ііа тобо».

Ма дпеііо сЬе Ьа ассгевсіпіо дпі рій іі біздпзіо (И диезіа 
гізрозіа, ё зіаіо, сЬе диеі ге поп рпоіё Ьаѵег расіепга 6’азсоііаг 
1а ргорозіа іаМа баІГ Аіетаппі, т а  вревѳо вревво Гіпіегготреѵа 
еі ві Іеѵаѵа аісипа ѵоііа (1а вебеге, тейепбо 1а тапо аі рото 
(іеііа враба, дпапбо вепйѵа аісппе сове сЬе поп &1і ріасеѵапо; 
соте рег евветріо дпапбо вепіі багві сіеііа вегепОД; сЬе виЪіІо 
біззе: «РегсЬе поп т і  баібеііа таезіё? Ьа вегепііД ві бё аі ргеп- 
сірі, еі поп аі ге; еі іо Ьо іапіа таезіё, дпапіа іі геіио». А1 сЬе 
гіврове ГатЪазсіаіоге поп баг&іі беііа таезіа, регсЬе поп ега соп- 
весгаіо ба пп ѵевсоѵо саііоіісо, 1а дпаі гізрозіа тозігб іі ві&. сап- 
сеіііеге (диапбо т е  1а геіегі) поп еввегдіі бівріасіиіа, ее Ъеп бівве, 
сЬе ві вагеЪЪе апсо роіпіо гізропбеге, сЬе поп ега пво бі диевіа 

. согопа баг іііоіо бі таезіё аб аіспп ге, ве поп аІГІтрегаІоге, 
Ггапсіа, еі 8ра#па, еі сЬе а §Га11гі ге іиШ бата беііа вегепііі. 
ЬЧпіеггорре апсога диапбо зепіі сЬіатагві атісо, бісепбо: «II ге 
Віеіапо т і  сЬіата атісо еі т і  упоі Іогге іі тіо, еі іі рогіо бі 
^ гѵ а  ё тіо, регсЬе диі ргіог Іетроге, роііог іиге»; еіво^ипве: 
«Иоп ё віаіо апсога аіспп ге с’ЬаЬЬіа ѵоіиіо ргевсгіѵегті Іевді, 
соте іі Роіопо».

Зітіітепіе апсо борро сЬе ГатЪавсіаіоге ЬеЪЪе йпііо, евво 
ге пеііа виа гізрозіа іпіегвегі ѵагіе сове ехіга гет, соте а біге: 
«II ге Аи&пзіо, іі диаіе Ьаѵеа тадаог поіШа беі тіо роіеге, т і  
біебе іп ре^по Кеѵа^ііа, регсЬе соповсеѵа Ьеп езво бі поп роіегіа 
бііепбеге, еі іо воп Ьога Іапіо Ъеп іпзігиііо еі іотііо беііе сове 
регііпепіі аііа диегга, дпапіо зіа вШо ба бобісі аппі іп дпа; Ьо 
агтаіа рег таге, еі баі бізІпгЬо сЬе т і  риб евзег баіо рег Іегга 
роззо Гасіітепіе біГепбегті, Ьаѵепбо Ъиопе Іогіегге, еі Ігаііепег 
Гевзегсііо бе РоІассЬі йпсЬё рег 1а диаіііё бе і іетрі віепо іог- 
гаіі а рагйгві, еі аИ’Ьога ігоѵапботі іо 1е депіі іп рипіо Ьаѵгб 
Ъеііа оссазіопе бі оссираг 1е Іогіегхе Іого іп Ьіѵопіа, ей всоггег 
диеііа ргоѵіпсіа регтіа». АІ сЬе геріісб ГАІетаппі, сЬезе8иа8е- 
гепійё сопозсевзе бі роіег Гаг іапйе созе поп 1е бігеЪЪе.



N00 овіапіе іпііо ^пе8^о, зі сопіепіб іі ге (1і Зѵеііа (1і дерпіаг 
і деШ соттіззагі, сЬе соповсеззего Іпііе 1е дійегепге (ІеІГппо еі 
деІГ аііго. Ма а  диевіа §епегаШ Ги сопігадеМо дадііагдатепіе 
даІГ Аіетаппі, регсЬе дізве, сЬе диапдо Ьаѵеа ргоровіо Ы  раг- 
Іііо, поп Ьаѵеа іпіево сЬе зі теіІев8Іпо іп ДиЪЪіо 1е га^іопі <іе1 
зпо ге зорга 1а Ьіѵопіа, т а  сЬе зі гезйішззе Кагѵа вепга ргеп- 
деге аісппа оссазіопе д’шди&ю, еі вепга епігаге іп Дівриіе рег 
іаі сопіо; еі сЬе рег дпевіо аррипіо іі ге вио поп Ьаѵеа тапдаіо 
пп доМоге, т а  пп’ оШсіаІ ді согіе. Ьі рій дпЪіІапдо да сіб 1’АІе- 
таппі сЬе іі ге ѵоіеззе іпіегргеіаг ^пе8^а оЯегіа де’ соттівзагу 
а вио Гаѵоге, Гесе ипа дісЫагаііопе деііа зпа атЪазсіаІа ^иапіо 
а диевію саро, еі ѵоіве сЬе &1і Говзе зоМовсгіиа; еі созі 1а ргаШса 
гезіо вепга сопсіизіопе.

Бісе іі тедето Аіетаппі, сЬе Ги ргоЬіЪііо а іпШ і зпддііі 
ді диеі ге&по а Ігаііаге о га&іопаге соп іиі, еі поп озіапіе о$пі 
вГогго сЬе Гасеззе 1а ге&іпа рег Гаг Іеѵаг ^ие8іа ргоЬіЬШопе, 
диго віп сЬе ѵеппе іп Йіосоітіо іі Ропіо, сЬе ве &1і товігб 
тоііо Ъепі&по, сот’апсо Ьаѵеа іайо ргіта пеі равваг сЬе Гесе 
еззо Аіетаппі да ппа Іегга оѵе ега ^оѵегпаіоге, еі оМепиіо 
с’ЬеЪЪе даі ге сЬе ве §1і роіевве рагіаге, &1і Гесе поіШсаг 1а ^гаііа 
рег ѵіа деііа ге^іпа, &иагдапдозі іп а̂ез1ю (соте Га апсо пеІГаІіге 
сове) ді тозігагві рій Гаѵогііо ді Іеі рег сопѵепіепіі гізреШ; опде 
зиЪііо 1а ге^іпа §1і тапдо аісипі виі ^епШЬиотіпі, еі апдогпо 
апсо сегіі сопзі^Иегі, со і диаіі ЬеЬЪе соттодііё ГатЪавсіаіюге 
ді ігаМаг а 1оп$о іі зло педосіо, сот’апсо соп 1а гедіпа ізіезза. 
Ьа диаіе ѵоіепдо е§1і іпдште сЬе Іапіо рій еГбсасетепіе дізро- 
пеззе іі ге зпо тагііо аИ’ассогдо еі аііа расе, 1е теззе іп сопзі- 
дегайопе сЬе диапдо езза поп аЪЬгассіаззе диезіа оссазіопе с’Ьога 
зе Ройегіѵа, поп ега та і рег Ьаѵеге 1а зиа доіе, пё 1е аііге сове 
сЬе ргеіепде, ді рій сЬ’еИа рег іпіегеззе деі й^ііиоіо доѵеа Ьаѵег 
гщпагдо ді поп еззасегЬаге і РоІасоЬі, роіепдо Ьаѵег врегапга 
тоііо ргоЬаЬіІе (роісЬе іі ге ЗіеГапо поп Ьа зпссеззіопе) сЬе 1’еіе- 
Гіопе віа рег садеге ип ^іогпо іп регзопа д’еззо вио й&ііиоіо ро- 
Іассо даі сапіо ді тадге, еь ипісо гезідио деііа вйгре ді Іа$е1опе;



еі сЬе Іга Гойегіѳ воіііе а іагаі 4а сотрейіогі іп садо д’іп!ег- 
гедпо, поп вагеЪЪе ді роса сопвідегаііопе іі роіег гітеііеге Іа 
саиііопе с’Ьога ві дагеЪЪе іп 4певіо ассогдо сігса 1а гевШайопе 
деі рогіо (И N8™ дорро діесі аппі, пеі тодо воргадеііо.

А чаев^о рипіо іі ге арегве аЬріапіо ГогессЬіе, т а  ЬаѵгеЪЪе 
ѵоіпіо ді сіб дпаІсЬе сарагга, опде дісепдо^И ГатЪавсіаІоге сЬе 
ді соза іаіе, ЬепсЬё ргоЪаЪі1І88Іта, ега ітроваЪіІе дате &1сппа 
сегіегга іппапгі Гіпіегге^по (поп доѵепдо іі ге Віеіапо впегѵаге 
о іпдеЪоІіге іп дпаі ві ѵо$1іа тодо диеІРаиіЬогіІА сЬе іі Зідпог 
Біо 1е Ьа даіо іп ѵііа 8па), 1а ргаіііса деІГассогдо ді ппоѵо савсд 
а Іегга, регсЬе іі ге ві Іавсіб іпіепдеге аііа всорегіа, сЬе ве поп ве 
&1і даѵа аііго іп диевіо сЬе врегапга, поп ѵоіеѵа іавсіаге И сегіо 
регГіпсегІо; «еі во Ьепе, дівве, сЬе іі ге Віе&поіпдівропеі^иевіе 
таіегіе поп апдг& а сатіпо ді ргеГегіг тіо %1іш>1о а’ ваоі піроіі», 
1а 4па1 рагіе ГАІетаппі т і  ргедб а Іепег іп т е  віевво. А$$іппве 
апсо япеі ге іп дпевіо ргоровііо, сЬе поп сегсаѵа Іаі виссеввіопе, 
еі япапдо і РоІассЬі іп 4па1 ві ѵо$1іа саво еіе^деввего ге впо 
%1іио1о, евво ѵі ѵоггеЬЬе репваге тоііо Ьепе, ргіта сЬе &1і девве 
Іісепга д’ассе11аге.

Борро 4пев1о ГАІетаппі дезрегапдо дій іі девідегаіо вассевво 
деііа воа атЬавсіегіа, сотіпсіб а ргоспгаге д’езвег вредііо іп 
4па1 ві ѵо&ііа тодо, рег апдагвепе, еі регсЬе діі ѵоіеѵапо даг 
Гевредіііопе зі&іііаіа, е#1і ві Іавсіо іпіепдеге сЬе поп 1а рі&ІіагеЬЪе, 
о 1а тапдагеЬЪе рег пп саѵаііаго, еввепдо е$И атЪазсіаІоге еі 
поп рогіаіеііеге; Ьпаітепіе &1і йі рогіаіа арегіа; еі едіі риг ві 
доіве ді поп Ьаѵегіа Ьаѵаіа даі ге івіевзо; ді сЬе Гесего вспва дпеі 
соп8І$1іегі, дісепдо сЬе іі ге Ьаѵеа Іп^дііо іі рагіаг рій ді диевіа 
таіегіа, ассіб сЬе іі дівдивіо ргево ді Іаі ргоровіа поп 1о Іасевве 
всоггеге іп диаІсЬе рагоіе, с’Ьатеввего даіа пиоѵа таіегіа ді дів- 
рагегі. Соп Іиііо сіо поп гевіапдо ді дпевіа вспва аррадаіо Гат- 
Ъавіаіоге, $1і 1и деііо роі, сЬе іппапгі рагіівзе ЬаѵгеЪЪе роіпіо 
Ъазсіаг 1е тапі а Виа Маев1&, 8І соте ?есе. II ге ве &1і товігб 
тоііо рій Ьепідпо ді ргіта, т а  віеііе пп регго вепга діг ппііа, 
авреИавдо рог сЬе ГатЪаесіаІоге сотіпсіавве; роі ѵедепдо риг



сЪе іасеѵа, ф  4іззе йпаітепіе сЪе рогіаззе аі го Зіеіапо 1а не
ровна Ьаѵпіа ін всгіШ, еі $1і (іісевве сЪ’езво діі вагіа віаіо Ъноп 
атісо, ^иап4о (1а аііхі поп іовзе тапсаіо, т а  диап4о §1і ѵепіззе 
пваіа аіснпа ѵіоіепга, ега рег гізропсіеге ргопіатепіе апсо а враЛа 
сопіго зра4а; еі 4еМо с’ЪеЪЪе дпезіо іі ге іп то4о аЦаапіо про
за^, а1гап4о &ГоссЬі аІГаІІга рагіе сіеііа сатега ѵісіѳ пп і̂оѵіпе 
Роіассо 4еіІо іі Сагіівкі, сЬе ега ѵеппіо соп ГАІетаппі рег езвег 
зпо со&паіо, еі вовреМап4о іотве сЪе Іовзе епігак) 1& рег зріаге, 
зе &1’ассові6 соп ѵіво Ішѣаіо, еі4іззѳ: «Еип, Роіопе, іпіеІІі&ІБ 11а- 
Іісат 1іп$иат» ? Е1 Ьаѵепдо И діоѵіпе гізрозіо: «Рагшп», воддтпзе: 
«Наес ег&о отпіа геіегав ге&і іпо», еі ве^пііё аісппе рагоіе іпіег- 
гоМѳ (іаііа соіѳга, раззап4о 4а ппа сова а4 ип’аИга, 1е дпаіі ра- 
гоіе йігопо всгіМе рег роіегіе геіегіг ^ш, еі вопо япезіе: «Ѵоз 4в 
шіпогіЪиБ, е&о ѵего Іодпог 4е таіогіЬиз; дпів всіі; диі4 іпіег пов 
4етпт зіі іпіигшп? ОЪвегѵавІі Ъепе іевіатепйіт Зі^івтипді Аи- 
^изіі ге§ів ? Бпсаіиз Ідйишіае езі ЬаегаШаз, пат еі Зі^ізтип- 
4из Ап&азіав пзпз езі ео Шпіо сіотіпиз, еі каегез; еі поп ЬаЪеІ 
Іліиапіа ІіЪегат еіесііопет ге&ів, педое М і іпсогрогаіа гёдпо»; 
еі іасіиіо аЦиапІо зо$§іипве <1і рій: «Ѵоз, Роіопі, риіайз за* 
регЪіа ѵевіга §ѵесоз ѵоЪіз ітрагез езве; зипі ѵоЪіз рагез, е* поз 
отпіЪпз рагез вшппв, пес еві доіздиат іпіег тогЫез ^иі таіог 
зіі поЪіз, ргаеіег ипит Рейт; ехізйтаііз поз Іерогез еззе, поп 
зитпз».

Нога з’азреШ, 1’иМта гізоіиііопе <Ы ві$. СЬгівІоіого Ѵагзе- 
ѵісіо, І1 дпаіе тоШ ^іоті зопо зсгіззе аі ге іі іепоге сіеііа гівровіа 
4а1а^1і пеБа ргіта ап4іепга росо йійегѳпіе 4а11а гізрозіа 4аІа 
аІГАІетаппі е( гіРегіЪа 4а т е  4і зорга, сіоё сЬе пё Реіодпепга 4і 
Сісегопе еіс., еі в’а^^іип§е 4і рій: пё і ргіѳ$Ьі 4е1 йдііпоіо, пё 
йгііо іі топ4о іпзіете; оп4е раге сЬе зі розза Ьаѵег роса вре- 
гапга 4*ассог4о. Иоп4ітепо Ьіегі ѵі4і ппа ІеМега зсгійа 4і Бап- 
хісо аі зе^геіагіо вогіісгкі 4а пп тегсапіе, іі дпаіе іга ѵагіі 
аѵізі, сЪе &1і 4ё, зсгіѵе, сЪе іі зі&. СЪгізІоІого Уагзеѵісіо ё діопіо 
іп диеііа сіііё. еі рогіа 4а1 ге 4і 8ѵеііа гівоіиііоп Іаіе, сЬе 1еп4е 
аііа расе. Риё евзеге сЪ’еззо зі^. СЪгізІо&го 4іса созі рег Ъпопі



гіврёШ, гівегѵашіові Ш гііегіг іі ѵег.о а 8аа Маезіё, еі раб еввег 
апсо сЬе ^аеі ге ЬаЪЪіа репваіо тѳ&Ио а’ саві виоі, іі сЬе Іассіа 
іі 8і$пог Біо сЬе віа сові.

Сопіевва ГАІетаппі сЬ’і1 ге <1і Вѵейа ё азваі роіепіе іп таге, 
поп §іё Ш ^аіеге (сЬе поп пе Ьа аісппа), т а  рег Ьаѵеге зезвапіа 
паѵі, еі (га дпевіе Шесі ^говзіввіте соп поѵапіах) еі рій реггі 
<Гаг(і#1іегіа рег сіавсипа; оп4е Шсопо аісипі, сЬе іі ге 8іе&по, 
гівоіѵепсіові пе сотіііі <Гітргеп<1еге диевіа $аегга, іагё іаЪгісаге, 
^ие8^а ѵегпаіа $а1еге рег авваИаг ^ие1 рогіо апсо рег таге. Сігса 
1е диаііік Ш диеі ге <іі 8теііа гііегівсе іі тесіезіто Аіетаппі, сЬе 
оііге Геввег е§1і воііоровіо ^гашіетепіе аИа соіега, сопіогте а 
4пап(о Ш ворга в’ё деііо, товіга апсо (И поп Ьаѵеге аісипа сегіа 
геіідіопе. Іп сопйгтаііопе сіі сЬе т і  Ьа йеМо іі ві&. сапсеіііеге, 
сЬе Ьа тапйаіо а йотапйаге ргей Сггесі рег іп(го4пгд1і іп 8ѵеііа, 
е( Шее сЬе сгесіе ЬаЪЬіа апіто Ш сопсіііагві соп диевіо Гапіто 
4е1 Мовсо, таввіте рег віаге іп диаІсЬе ^еіовіа 4е1 4иса впо &а- 
іеііо, аі диаі раге сЬе і ророіі тозігіпо т а ^ іо г  іпсііпаііопе. 
Кі&гівсе 4і рій ГАІетаппі, сЬе іі 4еШ ге поп товіга сГатаг рій 
іапіо 1а то^ііе, ^иапіо воіеѵа, т а  сЬе регб диапіо аі ѵіМо е( 
вреза Ш саза 1а (гаііа Ъепе, е( поп ві за пб апсо сЬе айепсіа аі- 
ігоѵе. СЬ’і1 ргепсіре б саМоІісо рег іпіивігіа йеііа таіге, 1а ̂ иа1е 
поп. Ьа аКго Ъепе аі топйо, е( 1о ііепе арргевво зетргѳ, соте ве 
Совзе пп %1іио1іпо ріссіоіо, Іасепйоіо апсо (іогтіге пеі впо ргоргіо 
Іеііо; т а  регб поп раб ітреШге 1а тайге сЬе е§1і поп вііа воШ 
1а сага Шип ЬегеИсо йа(о^1і <1а1 райге, йаі ^иа1е ё ейисаіо поп 
то1(о аііа §гапйе, т а  ровііітатепіе соп диаііго ра§§і воіі, еі іп 
тоііа в(ге((е22а, пё §1і ѵіеп йа(а аііга. вогіе Ш гісгеайопе ве поп 
й’апйаге аісипа ѵоііа аііа сассіа; сЬе 1а ргіпсірезза ві ё йісЬіагаІа 
іп іиШ> Ьегейса рег орга <іе1 райге, сопібгте а диеііо сЬе всгівві 
еввегті з(а(о гі&гіо 4а а1(га рагіе. Ма рег поп еввеге ^аез(і 
рагіісоіагі рій сЬе (апіо песеззагіі йпе, е( а V. 8. ІИт* Ьавсіо 
Ьшпіііззітатепіе 1е тапі. Ыозігр 8і§поге ОД> 1а (ассіа іеіісіззіта.

1) Ркп.: пошшіо.



и  Ѵагвоѵіа И XV ^А^овіо МРЬХХХІІ. І)і V. 8. ИГ* еі В -  
Ьшш1і88° е% (1еуойв8° вегѵііоге АІЬегіо Ѵевсото (И Мавва.

8. Депеша 27-го августа (л. 270). Огношенія Польши къ 
Шведін натянуты; шведское посольство, во главі котораго 
стоить ХристоФоръ Варшевицкій, хотя и принято, по внѣшности, 
хорошо, но, по существу, получило тотъже отвѣтъ, чтб и преды
дущее:

Нога 8’іпіешіе сЬе сіеііо ге [шведскій] ігаиа 1а 1е&а со’1 ге 
<1і Паша сопіго И Мовсо, еі іогве апсо сопіго дпевію ге$по, соте 
Япі ѵіеп сгейпіо. На евзегсііо іп сатра&па сопіга евзо Мовсо 4і 
28/к. зоШаІі рег ^папіо іѵі согге тосе, т а  іі ві§. Ѵагеоѵісіо 1о 
^ішііса тоНо тіпоге, еі йаІГаІіга рагіе апсога вЧпіепсіѳ сЬе іі 
Мовсо іл &гап ргерагатепіі еі ^епИ іп Ыоѵо§агсІіа рег ашіаге 
сопіго <1і Іиі, соте гИегівсопо диевіі атЬазсіаІогі роІассЬі, сЬ’ога 
вопо іогааіі 4і Мовсоѵіа, ^паИ поп Ьаппо апсога іаМо іп риЫісо 
1а Іого геіаііопе, т а  в’іпІеш1е сЬе рогіапо Ъпопа гевоіпііопе, еі 
ві рпб сгедегѳ сЬе сові віа, роісЬё іі ге... ве пе І0(1а.

Въ постскриптуиѣ нунцій сообщаете извѣстіе о пораженіи, 
которое московиты нанесли 8-го августа шведскому войску:

...8і Ьа аѵіво 4і Ві^а рег Ьиошо вресіііо а ровіа диа а 8иа 
МаевІА 4а топв. Вто ѵевсоѵо 4і Ѵііпа, соте а $1* 8 4і диевіо 
теве Іга Іѵапо&госі еі Іат^гой ё виссевво ип &ио (Гагте Іга 
8ѵесЬі еі МовсоуШ, еввешіо изсіИ і 8ѵесЬі сопіга Гіпітісо воііо’1 
^оѵегпо <Гип сарііапо сЬіатаіо АсЬівтив Фесіего пе11’апіі^паг- 
4іа МовсоѵіШса, еі ргевего іогве ігесепіо Ьиотіпі. Н сЬе іпіеао 
сІаІГаІІге ^епіі сІеІГеввегсііо, сЬе ві 4ісе ев§еге сГоМотіІІа сатаііі 
іп сігса, ве$шіопю і ВѵесЬі сЬе §іё Ьауеапо ѵоІШе 1е зраііе, еі 
пе ашагхогпо 4ие шіИа 4і Іого еі веМесепіо еі оііо ЬеШші ѵіі- 
Іапі 4е1 раеве. 8і йісе апсо сЬе іі Мовсоѵііа ё рег ѵепіге аі сашро 
іп регвопа. (^иевіо ё іеппіо Ьопіввіто аѵіво рег щіевіо гѳдпо іп 
<ріапіо ві ѵеп^опо а4 ішіеЪоІіге 1е &гже 4е1 8ѵесо; т а  поп во 
ве віа рег ^іоуаге дшигіо аІГеЙеШ (ГоМепег Иаіга Гаііге 
Гогіегге 4і Ілѵопіа, роісЬё И Мовсо ві товіга іапіо гівоіиіо 4і 
уоіегіе. Иа диевіо аѵіво раг сЬе ві ессНіпо $Гапіті аііа диегга.
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Ріассіа аі 8і§пог Ійо сЬе дпевію вітерііо б’аппі поп іассіа аепііг 
тепо 1е дпегеіе сіеі роуего сіего пѳ’ Ахінгі сотіШ.

9. Депеша 13-го сентября (л. 320). Успѣхъ русскихъ войскъ 
подтверждается; СтеФанъ Баторій развиваетъ передъ нунціемъ 
мысль о невозможности для шведовъ удержать за собою Нарву 
и о вытевающихъ отсюда послѣдствіягь:

...8і вопо Ьаупіе иійтатепіе ІеЙеге бі Ілуопіа (рег дпапіо 
т ’Ьа гііегіо іі ведгеіагіо тадаоге с’Ьог Ьога ві рагіе бі дпі) 1е 
дпаіі сопіегтапо 1а гоМа сЬе й вспвве баіа баі МовсоѵШ аі 
ВѵесЬі аііі ѴПІ б*А#овіо, еі а$віпп@опо сЬе (Іаі тебевіті Мовсо- 
уііі егапо віаіа іпіегсеШ аісппі бепагі сЬе бі Віосоітіо ві тапба- 
тапо а Кагѵа рег рахате і воібаіа бе* ргевібіі. Раге вігапо сЬе іі 
ге бі Вѵе&а, сЬе уіеп в&таіо роіепія іп таге, гіврейо аііа впа 
сопбійопе, поп ЬаЪЪіа вісиго дпеі Ігапвііо, т а  рпг бісопо сЬе 
ё вОДо сой. П ге т і  бівве 1’аііго $іогпо Ьаѵег аѵіво бі Бапхіса, 
сЬе іі вобейо ге бі Вѵеііа тапбаѵа фіа пп впо атЪавсіаІоге рег 
дпевіо пе^осіо бі Иагѵа, т а  а$&іопве регб сЬе поп 1о сгебеѵа, 
еі ве Ъепе іі ві§. Ьавкі апсога бісе Ъаѵегіо іпіево іп Бапгіса, 
роігеЪЪе еввеге попбітепо сЬе Совве едпіѵосо, рег пп вегѵііоге [сЬе] 
в’азреМа дпі йа бпі ^іоті тапбаіо а дпевіа гедіпа баііа вогеііа. 
Іп ѵагіі гадіопатепіі 8па Маев& т ’ Ьа сопбппаіо 1е тебевіте 
сове всгіие ба т е  аііге ѵоііе іп дпевіо пе^осіо бі Иагуа, товігап- 
боті со’1 біве$по дпапіа бійісо1і& віа рег Ъауеге іі ге бі 8ѵегёа 
іп тапіепег дпеі Іпо&о ровію іга 1е іогге беі Мовсоѵііі еі беі 
ге&по бі Роіопіа, соп дпапіо Іетрегатепіо 1а Маев& Впа віа 
ргосебпіа весо, еі дпапіо пШі еі геаіі сопбШопі еГЬаЬЪіа рго- 
ровіо, еі рег сопігагіо дпапіо апвіегатепіе ві зіа рогОДо дпеі 
ге уегво §1і атЪавсіаІогі тапбаіі&іі, Іепепбо соп Іого тобо соп- 
ѵепіепіе поп а ге, соте бівве Впа Маев№, т а  рій Шіо аб івігіопе; 
сЬ’евво Ъаѵеа ргеіепвіопі тоіію Іопіапе баі ^іивіо, ргеіепбепбо 
сЬе ве $1і боуеввего гевіііпіге 1е іогіеаге баіе^Іі іп ре^по баі ге 
Ап^пвіо еі; іоііе&іі бі роі баі Мовсо, сЬе ві вопо Ьога Ьаѵпіе ба 
евво Мовсо рег га&іоп бі $пегга. Бі роі т ’Ьа беШ> Впа Маезіі, 
сЬе диеі ге евва§ега авваі 1е іогге впе, іасепбо дпевіо аг^отепіо,



сЬе ее 1а ѲоШа, 1а дпаі ѵіпве Гітрегіо Вотапо е* ргеве 
Вота, ё [ппа т іш та рагіе <іе! зпо гедпо, іапіо та^^іогтепіе 
роЪгё едіі соп 1е Гогге (И ГпШ) іі ге^по впо 4іГеп4егзі (Іаі гедпо 
<3і Ро1оша;*іп1юпю а сЪе <1ісе 8да Маез& поп еввеге рій сЪе іапіо 
іпГогтаіо <1е11е зие Гогге 4і таге, т а  сЬе ^шш1о а дпеііе <1і іегга 
1е р&ге 4’ЬаѵегІѳ а з&таге росо рій <1і диеііо сЪе ГагеЪЪе пп 
риіісе, сЬе рег вогіе Ъаѵевве ворга 1а ѵезіе, рег пваге аррипіо 1е

10. Депеша 22-го октября (я. 367). Пріѣздъ въ Варшаву 
московскаго посла; пріемъ его при дворѣ:

...Шегі діопзе фіа пп’атЪавоаГоге Мовсоѵііо ассотра§паіо 
4а 200 саѵаііі іп сігса. Ра іпсопГгаіо 4а цпазі ГиШ ^пе8й §еп- 
ИГІшотіт 4і согіе еі 4а аіігі відпогі соп тоііо Ъопоге, еі таг- 
1е41 ргоз8Іто о ѵег 4отепіса вагё Ъопогаіо 4а1 ге соп сопѵііо 
вр1еп4і4І88Іто, пеі дпаІе.Гга 1а ргіта еі 1е зесоп4е іаѵоіе, рег 
^папіо 4ісе іі Аіетаппі тааіго 4і сасіпа, та^пегашю сігса 
<аш)песеп1ю регате,—сЪе ё диапіо т ’оссогге 4іг соп дпевІааѴ. 8. 
111“ . Регб Го йпе, еі соп гассотап4агте1е іп &гаііа 1е Ьавсіо Ьпті- 
Ивзітатепіе 1е тапі. ІН Ѵагвоѵіа аііі 22 (ГОМоЪге МРЬХХХП.

11. Депеша 4-го ноября 1582 г. (д. 387). Пребываніе въ 
Варшавѣ московскаго посла; о Янколѣ, воеводѣ молдавскомъ:

Што еі Вв0 Мопз”  тіо 8” еі Ра4гоп Со1м° ../№оп Ьіег 
Гаііго даезіо зег®0 ге іп зепаіо 4іѳ4е іі ^іигатепіо ргаееппіе 
В®0 агсЬіѳрІ8Соро а ^ГатЪавсіаіогі Мовсоѵій ворга іе сопсіі- 
Нопі 4е11а расе о ігедпа 4і X аппі Гегтаіа іп СЬігоѵа Огса. 
Ѵоіетапо евві сЪе 8па Маевіё еѳргішевве іп гпіепо о аішепо іп 
роіассо 1е рагоіе 4і дпевіо ^іпгатепію, т а  іі ге поп $іп- 
4іс5 еззеге зла 4і&ші& Гезргітегіе аВгітепіі сЬе іп Іа&по. Ьа 
те4езіта таШпа, росо іппахш сЬе іі ге ^іпгазве, Ги ргезепіаіо а 
8оа Маезіё опа ІеПега 4і дпеі ^гап 4пса тап4аІа рег іпіепшп- 
гіо арровіа, іі диаіе іасеѵа &гап ргевсіа (Геззеге ргѳз(ошіго4оШ>, 
еі 8І сгесіеѵа сЬе 4еі(а ІеГіега Говзе рег Гаг сШГегіге іі дтгатепію 
а4 аВго ^іото, т а  поп Га созі. Сге4езі сЬе 4еііа ІеШга сопіе- 
пеззе чааІсЬе рагіісоіаге іпіогпо аі пе$6сіо 4і Кагѵа, пеі диаіе ё

рагоіе 4е11а Маевіё 8па...



сгеФЪіІѳ сЬе диевіа Маевіё ЬаЪЪіа ргосигаіо (Гаввісигагві рій 
сЬе Ьа роіиіо (1а диеііа рагіе рег Ъаѵеге іапіо рій евресіііа іп 
дпезіі сошіШ 1а гізоіпйове <іе1 саро сЪ’аррагйепе аі ге <1і Вѵейа; 
ей регб іигопо дерпіаіі шопа. К®0 ѵевсоѵо <11 Сгасоѵіа, іі ві&. 
сапсеИіеге, іі раіаіапо <1і Зашіотігіа, еі іге аіігі вепаіогі, соі 
диаЬ Ъаѵеввего (1а Ігаііаге ве^геіатепіе ^ГатЪавсіаІогі МовсоѵШ 
сЬе вопо іге, еі 1га езві ё ппо <1і диеііі сЬ’шІегѵеппего аііа соп- 
сіпвіопе (Іеііа расе.

8па Маевіё ІгаМа соп тоііо вріепдоге, таввіте фіапіо 
аііа врева <1е1 ѵіМо, сЬе ві іа ^говвіввіта, еі рег Іого ЬаЪііайопе 
еі (Іеііа Іог сотШѵа сЬе ё ді Іогве <к#епіо регеопе Ьа даіо Іого 
1а ѵіііа <1і Іавдоѵо (Іеііа зег“  гедіпа. СИ сопѵііб роі іі ^іогао <И
8. Зітопе еі Іида, соп аррагаіо ѵегатепіе гедаіе, еі Ьеѵѳпйо іі 
ге рег ваіиіе деі дгап диса ві Іеѵб іп ріе<И, соте Ьаѵеа ІаНо евво 
&гап диса соп дГатЪавсіаіогі РоіассЬі, сЬе ё віаіо іі т а^ іо г  
ведпо д’Ьопог с’ЬаЪЫа даіо 8иа МаевІД ѵегво дпеі ргепсірѳ; 
регсЬе пеі гевіо Ьа тапіеппіо ^гапИетепіе ГаиіЬогііё, товігапсіо 
іп іпМе дпезіе ассо^ііепге (1’Ьаѵег рій ГоссЬіо аі ргоргіо десого, 
сЬе аИ’Ьопогаге евві атЬавсіаіогі, соте рег евзетріо (1а11’е8зегві 
8па МаевІД ровіо а іаѵоіа іі і̂огпо деі ЬапсЬеШ ргіта сЬе &И 
Іасевве епігаге е8ві іп ваіа, (1а1ГЬаѵег#И &Цо ведеге ад ппа Іаѵоіа 
сЬе ега а тап віпівіга деііа впа, &сеп<1о віаге а дпеііа сЬе ега 
а тап девіга И ві&. Ва1<1і88аг вио піроіе еі; іі ві^. сапсеИіеге соп 
аіігі вепаіогі, Ие’ ^иаИ апсо егап ріепе 1’аііге Іаѵоіе рій Іопіапе; 
вітіітепіе ^̂ ап<1о И $іогпо деН’ашПепга риЬИса пеІГепігаге в’іп- 
сЬіпогпо віпо а Іегга, іі ге поп ві товве рппіо (Іаііа воа вевдіа, 
пё Іесе сеппо аісипо, ве Ъеп роі яоапсіо ЬеЪЪего ргевепШо 1а Іеі- 
іега <И сгедепяа, 8иа МаевіД Іеѵаіазі іп ріеді дотапдо соте віаѵа 
іі &гап диса, вепга регб Іеѵагві Ъегеііа, еі виЪіІо ві рове а ведеге, 
еі (ИеИе Іого 1а тапо а Ъаясіаге, іасепдодИ роі ведеге іогпай сЬе 
бігопо а Іпо^Ьі Іого, іі сЬе поп ві ега іаШ> ргіта. На ѵоіиіо 8па 
Маевіё сЬе і ргевепіі <1а1і да Іого ^ае1 діогпо, соте да Іого, еі 
сопве^паіі аі ѵісеіЬеваигіего, сЬе Йігпо рагессЬі таггі (И гіЪеІ- 
Ііпі еі ді тагіогі, еі аісипе реііі <Ь ѵоірі пеге еі (И Іирі сегѵіегі



соп сегіі саѵаііі, Гогве Ъаопі т а  поп ігорро Ъеііі, віапо гевііішіі 
а’ тедеті, поп озіапіе сЬе ві віапо ргерагай Іого аіігі ргевепіі. II 
ві&. сапсеШеге т і  Шее сЬе Ьаѵеѵа іпѵііаіі апсЬ’евво ^ие8Іі ат- 
Ъавсіаіогі, т а  сЪ’ев8І ві вопо евешай соп аііе^аге іі (ІиЬЬіо Ш 
іоссаг Ъавіопаіе пеі гііогпо аі Іог бі&поге, аддіопдепсіо регб сЪе 
4папйо воа ві&погіа соттапдавве, евві ві вагіапо тевві рег атог 
впо а ^пе8іо регісоіо ассеМапдо поп воіатепіе іі сопѵііо, т а  рге- 
вепіі апсог да Іеі іп рагіісоіаге.

Беі Іапсоіа ѵаіѵода ШМоМаѵіа поп в’ё роі ГаШ пёіпіево 
аііго, ве поп сЬе зі Шее, сЬе ^ие1 впо іЬевого сЬе ві сгедеѵа еввег 
^гапШввіто, ё гіизсНо а пиііа, е сЬ’т  тапо Ш 8па Маев& поп 
80п ѵепиіі рій сЬе XVI тііа  пп&агі іпсігса. Ш рег поп еввег рій 
Іоп^о соп дпевіо Бпе а V. 8. ИГ“  т і  гассотапдо іп дгайа, еі 
1е Ъавсіо Ьшшііввітатепіе 1е тапі. ТА Ѵагвоѵіа аШ ПП Ш N0- 
ѵетЪге 1582. Иі V. 8. Ш“  еі Кеѵ“  Ьитііівв0 еі деѵойвв0 вег* 
ѵііоге АІЪегіо ѵевсоѵо Ш Мавва.



П рилояеен іе IX,
(къ стр. 144)

Письма нунція Болоньетти нъ кардиналу Гваставиллани, 1581— 1582 гг.

Кардиналъ Филиппъ Гваставиллани (Ѳпавіаѵіііаш или Ѵавіа- 
уіііалі), племянникъ папы Григорія ХШ, подобно Болоньетти, 
былъ редомъ изъ Болоньи; такимъ образомъ не только вліятель- 
ное положеніе при оаоскомъ дворѣ, но и отношенія землячества 
могли лежать въ основаніи переписки, собранной въ сборникѣ 
библіотеки Киджи Ь. Ш. 67. Въ первой своей половинѣ, на 
лл. 1— 335, сборникъ этотъ содержать подлинники писемъ Бо
лоньетти къ Гваставиллани въ 1581 — 1582 гг., размѣщенные 
въ порядкѣ хронологическомъ, не всегда, однако, строго выдер
жанному Ворочемъ саиыя письма почти затериваются здѣсь 
въ массѣ приложенныхъ къ нимъ копій съ депешъ Болоньетти, 
писанныхъ за это время къ кардиналу Комо, равно и копій съ 
тѣхъ приложеній, который пересылать нунцій въ государствен
ную канцелярію совмѣстно съ своими донесеніями. Историческое 
значеніе колдекціи весьма относительное: самыя депеши съ при- 
ложеніями можно читать, въ оригиналахъ, въ N11112131111̂  бі Ро- 
Іопіа, тт. 18, 19; письма же къ Гваставиллани очень рѣдко и 
случайно затрогиваютъ явленія изъ области русской исторіи; по
этому значительнаго интереса настоящій сборникъ представлять 
собою не можетъ. Слѣдуеть однако выдѣлить:

1. Письмо къ Гваставиллани, 27-го іюля 1581 г., изъ Вар
шавы (л. 110): Болоньетти даетъ понять, что предшественникъ



его, нундій Калигари, интриговалъ противъ него при польскомъ 
дворѣ, поддерживая, а можетъ быть, даже и нарочно распуская 
слухи, будто его, Болоньетти, не жел&ютъ видѣть въ Варшавѣ 
и даже ставять помѣхи его пріѣзду. Вторая половина письма 
рисуетъ внѣпшюю обстановку жизни Болоньетти и знакомить 
съ расходами, сопряженными съ положеніемъ тогдашняго нун- 
ція при польскомъ дворѣ.

2. При письмѣ 15-го августа 1582 г. (л. 134) Болоньетти 
пересылаетъ Гваставиллани копію трехъ своихъ депешъ къ кар
диналу Комо; изъ нихъ депешу 14-го августа 1582 г. (л. 141— 
143), «іпіопю аІГппіопе бе ргепсірі сЬпзПащ», намъ не удалось 
найти ни въ т. 18, ни въ т. 19 Польской нунціатуры. Начин.: 
«Іп евзеспііопе бі чпапіо т і  соттіве V. 8. 111“  рагйсоіагтепіе 
рег 1а зла беШ УН сГАргіІе». Содержаніе: отчегъ о бесѣдѣ нун- 
ція съОтеФаномъБаторіемъ; взгляды, высказанные королемъ, на 
отношевія Польши къ Турціи и способы борьбы христіанснихъ 
государей съ турками.

3. Письмо къ Гваставиллани, 5-го ноября 1582 г., изъ Вар
шавы (л. 246): рекомендація Николаю Воловнчу, отправляюще
муся въ Римъ; «хотя отецъ его и схизматикъ, но іезуиты уже 
успѣли обратить его».

4. «Біе XXIX ЗеМетѣгіз ех савігіз», съ собственноручною 
надписью Болоньетти: «Рег РП1“  аі§. сагб. Оиабіаѵіііапі» (л. 258). 
Содержаніе: новости, полученный нунціемъ изъ польскаго ла
геря я пересланныя имъ въ Римъ къ Гваставиллани; касаются 
преимущественно Поссевина и первой его поѣздки въ Москву 
(1581); напеч. Н. В. Мопатепіа, I, 365, № ССХХХУП.

5. Отдѣльный листокъ, безъ заглавія (л. 266). Неязвѣстно, 
былъ-ли онъ непосредственно посланъ къ Гваставиллани, или 
это копія съ отправленнаго къ кардиналу Комо. Въ N11112. бі 
Роіопіа т. 18 его не нашлось. Начало: «Оііге диеііо сЪе ѵебгй V. 8. 
111“  баІГіпсІчва соріа». По содержанію, относится къ осени 
1581 года: король снялъ осаду Пскова по совѣту Поссевина, 
чтобъ облегчить мирные переговоры.



6. Письмо къ Гваставиллани, 23-го ноября 1681 г., нзъВар- • 
шавы (л. 269): о Поссевинѣ; о мирныхъ переговорахъ польско- 
русскихъ; о положевіи дѣлъ на театрѣ войны.

7. Письмо къ Гваставиллани, 27-го ноября 1681 г., изъ Вар
шавы (л. 279); коротенькое сообщеніе слѣдующаго содержавія: 
«Ь’авваИо сЬе боѵеѵа баге И ге а Ріезсотіа поп ё баіо апсога, еЬ 
ві сгебе сЬе Виа Маевій 1о біПегігй рег сопѵепіепй гівреііі, віпо- 
аііа гівровіа беі Мовсо, 1а ^па1е ві авреМа рег іі Р. Розвеѵіпо».



П ри л оясен іе 2 .
(къ стр. 168, 164, 167, 169, 161, 164, 166, 168, 172, 192)

Римъ и МолдавІя въ 1587— 1591 годахѵ

Настоящее приложеніе иміетъ задачею выдѣлить «римско 
молдавскій» матеріалъ изъ общаго состава Польской нувціа- 
туры, дополвивъ его, по спопутности, и другими однородвыми 
данными, не выходя впрочемъ изъ тѣхъ предѣловъ (1587 — 
1591), какими ограничены данныя самой Нунціатуры. Такнмъ 
образомъ кромѣ Польской вунціатуры, т. 23, лл. 126, 131,136, 
143, 146, 155, 157, 161, 162, 166, 171, 179, 181, 185 —  
187, 195, 198, 201, 203, 214, 230, 231, 248, 255, 258,276, 
277; т. 25, лл. 2, 7, 56; т. 26, лл. 95, 167, 249, 295, 300, 
323, 333, 337, 345, 361, 378, 396, 414, 443, 527, 541, 
545, 729, 757, 759, 767, 768, 871; т. 27, лл. 51, 125; т. 28, 
лл. 22, 68, 84; т. 29, л. 413; т. 31, лл. 7, 9, 217, 221, 225, 
227, 355, 357, 359, 361, 399, 401, 409, 411, 413, 423, 
425, 427, 561, 563, 589, 593, 597, 600 —  605, 607, 609, 
611, 613, 651, 667, 683, 687, 689; т. 33, лл. 363, 411— 413, 
419, 423, 425, 451; т. 34, л. 305; АіШ атевІа I, № 365, 
источниками для составленія Приложенія X послужили еще 
слѣдующіе фонды Ватиканскаго архива: 1) регесты шшскихъ 
бреве, Агт. ХЫѴ, т. 29, лл. 61, 62, 170, 401, 414, 420, 
433, 435, 437; т. 31, лл. 117, 293, 296, 303, 307; 320, 322, 
323; 2)библіотека Боргезе: Ш. 72а, лл. 395, 397, 403, 567, 
1087, 1089 (по другой пагиваціи 208, 209, 212, 297, 618, 
619); ПІ. 112 еГ, л. 25; 3) Уевсоѵі (Ьіііегае ерівсорогшп), т. 2, 
лл. 105, 106; а также фондъ Іезуитскій, хранящійся въ Госу-



дарственномъ Римскомъ архивѣ: ЬеМеге 1588, и .  63, 64, 66, 
67; ЬеНеге 1589, лл. 27, 38; ЬеМеге 1590: шртка первая, 
д. 114; пачка вторая, д. 105 и безъ пагинаціи.

Не малая часть этого матері&ла уже опубликована Тейнеромъ. 
въ 3-мъ томѣ его Моппшепіа Роіопіае еі ЬШшашае, а отсюда 
(за не многииъ нсключеніемъ) перепечатана у Гурмузаки 1). Въ 
виду сказаннаго, Приложеніе X слѣдуетъ разсматривать лишь 
какъ простое дополненіе къ тому, что уже опубликовано; для 
того же, чтобъ помочь изслѣдователю легче оріентироваться въ 
общей массѣ матеріала, весь онъ, и новый, и старый, располо- 
женъ въ строго хронологическоиъ порядкѣ. Самый матеріалъ 
состоять главныиъ образомъ изъ писемъ, эпистолярная же 
Форма — и по содержанию затронутыхъ темъ, и по обществен
ному положенію корреспондентовъ, и, до извѣстной степени, по 
внѣшнииъ условіямъ переписки (болыпія разстоявія и длител- 
ность нахожденія писемъ въ цути)— обусловила неоднократный 
повторевія и обиліе т&хъ аксессуаровъ и риторическихъ укра- 
шеній, который, будучи сами по себѣ очень типичны, по существу, 
однако выясненію Фактической стороны затронутаго вопроса со- 
дѣйствуютъ мало. Вотъ почему часть писемъ и бреве приведена 
не дѣликомъ, а въ выдержкахъ, въ сокращенноиъ переводѣ или 
въ перескаэѣ. Выдержки и сокращенный переводъ вездѣ обозна
чены ковычкаии; текстъ же документовъ, печатаемый полостью 
или въ большей своей части, равно и русскій пересказъ, безъ 
ковычекъ.

По исторіи Молдавіи въ кондѣ ХУІ-го столѣіія обширный 
матеріалъ опубликованъ, при содѣйствіи румынскаго правитель-

' 1) БосшпеШе ргіѵіібге 1а ОДогіа Кот&пііог соіезе Де Ешіохіи де Ногтихаіа. 
Уоі. 1П (безъ указанія на то, что это лишь первая часть тока, какъ это оказа
лось позже). Впсигезсі. 1880. Впрочекъ нѣкоторыѳ документы  Гурмузаки за
имствовал» и самостоятельно изъ Ватиканскаго архива (ѵоі. Ш, рагіеа 2, 
Виспгезсі. 1888). Таковые будутъ отмѣчены, каждый, на соотвѣтственнокъ 
мѣстѣ, при чемъ для отлячія самостоятельно извлеченныхъ отъ просто пере- 
печатанныхъ изъ Тейнера, указанія на послѣдніѳ при упохинанін язданія 
Гурмузаки, поставлены въ скобкахъ.



ства и Румынской Академіи въ Бухарест^. Собранный, трудами 
Гурмузаки, Іорги и др., не только изъ архива Ватиканскаго, но 
изъ многихъ другихъ архивовъ Европы *), онъ можетъ служить 
хорошимъ критеріемъ для оцѣнки иаучнаго значенія тѣхъ дан- 
ныхъ, чтб печатаются впервые въ настоящемъ приложеніи. Въ' 
этихъ данныхъ очень часто встрѣчается имя Варѳоломея Брути, 
правой руки молдавскаго господаря Петра Хромаго въ его 
управленіи Молдавіею *). Въ своихъ письмахъ, какъ собственно- 
ручныхъ, такъ и въ подлинныхъ (т. е. тѣхъ, гдѣ собственно- 
ручна лишь'его подпись), онъ постоянно пишетъ себя «Вгиіі»; 
итальянскіе же корреспонденты предпочитали Форму «Вгиіо». 
Это смѣшеніе г съ о въ аналогичныхъ ииенахъ Фамильныхъ 
было обычно для Италіи ХУІ-го и ХѴП-го столѣтій. Сравн. 
ВагЪегіві, Виовсотрадш, Вопоті, Мепіоѵаіі, 8аѵе11і и др.—всѣ 
эти имена сплошь и рядомъ писались также и: ВагЪегіпо, Впоп- 
сошра&по и т. п.

1. 1. УІ. 1587. НундіЙ Капуа львовскому архіепискому 
Соликовскому 8).

111"“ еі К“* Ботіпе ОЪвег“в.
С̂ иап1;о сит віидіо еі сЬагіШе разіогаШ оШсіі типеге Гип^а- 

Іиг Б и° V. І1Га ех Іііегіз, диав ад т е  X Мау деді*, еі вегтопе 
отпіит со&поѵі. Огаіиіог геіі^іопів Іиепдае аЦие атріібсапдае 
оріпіоиет, диат Ъопі диідие де еа сопсереге, Б " ”1 У. 111““  ге 
ірза сотргоЪаге; відиідет еіив орега еі ді1і$еп1іа Ъепе іат  де 
Моідаѵіа, еі УаІІассЬіа зрегаге Исеі, сит еі ЬиіЪегат 8Іп1 
іпде атоіі, иі зсгіѣіі, еі 111““  ргіпсерз Шіив ргоѵіпсіае асеггі- 
т и т  ве Гоге йдеі деГепвогет роПісеаіиг. Б пі ВагіЪоІотеі Вгиіі

1) Боситепіе ргіѵіібге 1а Івіогіа Котйпііог, томы: ПІ [ч. 1], ПІ, ч. 2; IV, 
ч. 2; XI; ХП. Висигеасі. 1880—1908. Виріетепі I, т. I. Висш*. 1886. Впріетепіні 
II, т. I. Васаг. 1898.

2) О Брутя см. А. И. Хбпороі, Нівіоіге девВоитаішде 1а Басіе Тгаі&пе, I 
(Рагів. 1896), 889.

8) Ишик. Йі Роіопіа 28, л. 22. Собственноручная черновая; внизу листа: 
«ДгсЬіерівсоро Ьеороііепаі».



ріеіаіет, віпдіипцие саіЬоІісае бдеі віп&иіаге ргоЬаѵі ти ііат , 
дедідое ад 8тшп Ботіпшп Позігшп Іііегаз, реіепв ЬшпіІНег и! 
еіив Шіпт рготоѵеге ді&пеіпг ад Ьепейсіит аіідпод ѳссіезіазіі- 
сит раігіз виі тегШв сопвепіапеит. Ад Запсйіаіет чподпе 
Зи&т ігапзтізі Іііегав еав отпев, 4иав іп іавсісиішп сопіесіаз 
сигаѵегаі ад т е  регіегепдав, 8Прр1ісатІ4ое п! ріасегеі Запсіі- 
іаіі 8иае відпібсаге І11то ргіпсірі ѴаІассЬіае, іпсипдат віЬі 
ассідівве еіов ріеШет, еі геіідіопеш, Ьогіагідпе іИпт іп 
Ъиіивтоді вепіепііа регвеѵегеі еі саіііоіісае геіідіопіз спііит 
рго ѵігііі адаи$егеі. Кеііяиа, диае ад т е  регвсгірзіі Б*10 V. ИГ* 
соттодіов ѵідепіпг ігасіагі ровзе согат, цпат рег Іііегав, 
ргаевегйт сот іііа рапсів роз! діеЪиз ѵепіпга аіі Ьпс ад поѵі 
ге^ів іпаи^пгаііопет; яиатоЬгет гезегѵо еа бегтопі повіго, е! 
ад іііид Іетрив ехресіо Б"”  V. І1Г‘т зитто спт дезідегіо 
еідет вегѵіепді; спі оійсіа теа  деіего, е! т е  еіпз атогі, е! 
Ъепеѵоіепііае соттепдо дііі&епіівзіте. Ѵагваѵіае ргіта Іипу 
МБЬХХХѴИ. Б ”1" V. 111“  е! К**6.

2. 11. VII. 1587. Папа Сиксгь V Петру, воеводѣ молдав
скому *).

Реіго Моідаѵіае Ргіпсірі.
Бііесіе 5Іі поЪіІіз ѵіг ваіаіеш еіс. Сит заере аііав ^гаѵів- 

вітогит ѵігогат Іезйтопііз, іи т  ргохіте дііесіі Шіі ВагіЪоІотеі 
Вгиіі, ^иі ад поз всгірві!, сопбгтаііопе сегііогев Іасіі зитиз де 
!иа ргаевіапіі ѵігіпіе іп васгіз Іетрііз гезіііиепдіз, іп ігаІгіЬиз 
огдіпіз Ъеаіі Ггапсізсі отпі оГбсіо атріесіепдів, іп ЬотіпіЬаз 
іиае діііопі зиЪіесііз ад саіЬоІісае геіі^іопів сиИит, запсіае 
Вотапае ессіевіае оЪедіепйат геѵосапдіз, деіеггепдіздие аЪ 
Ьаегеіісогит ітріеі&іе, диат спт витто Беі Ьепейсіо де!е- 
в(а!і еввеп!, гигвив ад еат, ваіапае тшівіготтдие еіиз Ігаиде, 
ѵосаЬапІпг ітреІІеЪапІигдие. Ровігетпт Ьос віаіпітпз евзе де 
Ъів отпіЬив, диае віп$и1а ргаесіага вппі, Іопде тах іти т . №ЬіІ

1) N002. ді Роіопіа 88, ж. 868. Копія. Особая покѣта опредѣдяетъ это брем, 
какъ «ргіто Ьгеѵе ісгіио аі ргепсіре <1і МоМаѵіа». Воеводою въ ту пору быдъ 
Петръ VI Хромой.



епіш роПііІ йегі ііііз ігисіиовіиз; піЬіІ поЪіз іисипдіив; піЬіі ііЪі 
ад Іаидет Шизігіиз; піЬіІ діѵівае Маіезіаіі ассерііив. ^иід епіш 
роіеві еззе Бео соштепдаііиз, диід Ьопіз отпіЬив оріаЪіІіив, 
Чиі4 сЬгізііапі ргіпсіріз сига еі зіадіо ді&піиз, диід отпіпо ргае- 
сіагіиз, ^иат ваіиз апітагнш? Наес аиіет саіЬоІісае досйіпае 
ѵегііаіе ріе запенив гсііпепда [віс] тах іте  сопііпеіиг; недне 
аШег ваіиііз зрев иііа евзе роіезі. Атріехі і^ііог зашив ІіЪепІіз- 
зіте Ьапс орогитіШ ет ад (ѳ всгіЪепді, (іЬідие ізіат ргаезіап- 
Івт ѵоіипіаіет, е* ^іогіат ^гаіаіаиііі, отпетдие аисіогііаіет, 
аЦие орегат деГегепді отніЪив іп гсЬиз ^иае ад СЬгізіі саиват 
регІіпеЪио*. Бейз Ъепедісіив атріесіаіиг поЬіШаіет іиат зиа 
^гаііа, дігідаЦиѳ сопзіііа, аЦие асііонез іиаз отпев ад виі 
потіпіз ^іогіат, аЦие ад (наш, Іиогипщие отаіит, даіЪив 
ргаеез, заіиіет. Баіит Еотае арид запсіит Магсиш зиЬ аппиіо 
Різсаіогів діс XI Іиіц МБЬХХХѴІІ, ропіШсаІнз повігі аппо 
Іегііо еіс.

3. 5. IX. 1587. Брутн нунцію Капуа 1). . ТЬеіпѳг,
III, 5 (Ниггаигакі, III, 95).

4. 1.1. 1588. Петръ, воевода молдавскій, панѣ Сиксту У а). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 12 (Нигшпгакі, III, 98).

5. 1 . 1. 1588. Петръ, воевода иоддавскій, нунцію Капуа3). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 12 (Н нгтигакі, III, 99).

6.5.1.1588. Петръ, воевода молдавскій, львовскону архіепи-

1) N11112. ііРоіопіа 81, я. 539. Собственноручное, съ печатью; отвѣтяое на
письмо нунція отъ 22-го августа 1687 г., изъ Варшавы; получено нунціемъ 
4-го апрѣля 1688 г.; отвѣгь ланъ 5-го (? ) апрѣля 1688 г. (Какъ здѣсь, такъ 
н ниже, дни полученія и отвѣтовъ указываются нани на основанін помѣтъ, 
имѣющихся на саиоиъ письмѣ).

2) Кппк. бі Роіопіа 81, л. 217. Поддквникъ съ печатью, на которой до
вольно ясно читается въ кружкѣ: « матію  бжіііо ііѵ штръ ю ііе д д  н спдь + » .
Существуетъ другой латинскій текстъ этой грамоты въ N0112. бі Роіопіа 25,
л. 2 (то же содержаніе, та же дата), съ характеромъ копін. Разницу въ ре-
д а к ц іи  латинскихъ текстовъ возможно объяснить тѣмъ, что грамота перво
начально составлена была, вѣроятно, не полатыни, а посербски.

8) N0112. 4І Роіопіа 81, л. 221. Копія; получено 4-го апрѣля, отвѣтъ давъ
6-го апрѣля 1588 г.



скопу Соликовскому, изъ Яссъ («Лавзіае МоИаѵіае»)1). «На пап
ское бреве мы отвѣтили бы раньше *), если бы не вторженіе ка- 
заковъ; шлемъ въ Римъ пословъ».

7. 14. I. 1588. Брути папѣ Сиксту У *). . ТЬеіпег,
ПІ, 14 (Н пгтпгакі, III, 101).

8. 1 4 .1. 1588. Брути нунцію Капуа4). Нвтеч. ТЬеіпег, 
Ш, 15 (Н игтигакі, III, 100).

9. 1 4 .1. 1588. Брути кардиналу Монтальто, изъ Яссъ 5), 
подобнаго же содержанія,чт6 и предыдущее письмо къ нунціюв). 
Ниже приводится то, чего нѣтъ въ томъ письмѣ: По полученіи 
и прочтевіи паоскаго бреве, воевода «іі &іогпо &е§иепІе сЬіатб 
іі ѵісагіо депегаіе бі диезіа ргоѵіпсіа соп 4 ІгаМі Ргапсевсаш 
^па1і вопо іп дпезіо Іосо, §1і бівве: 8па ЗапШй рег впе вапііввіте 
Іеііеге еі ѵоі, еі диеШ саіоіісі диаіі вопо аі питего бі 15 тііа, 
еі дпевіе сЪіеве т і  гассотапба, а ѵоі ко баМо еі НЪегій бі
іпсаггегаг И егеіісі 1а скіева бі Соіпаг 1а дпаі ка беі сегіо аі
аппо тіііе бпсаіі бі ѵіпі»». Въ заключеніе Брути просить о по- 
жалованіи его сына («диаі ві Ігоѵа іп Саро 6’Івігіа»), не столько 
ради него, сколько «рег сопіопбег дпевіі Тгапвііѵапі егеіісі повігі 
ѵісіпЬ; себѣ же просить титулъ протектора католиковъ: «рго- 
Іеіог (ЗеШ саіоіісі сопіга іиШ §1і егеіісі, поп зоіатепіе іп диевіа 
ргоуіпсіа, т а  еііат іп Тигскіа, еі Тгапзііѵапіа».

1) №ш2. ііі Роіооіа 25, л. 7. Копія.
2) Воевода нмѣетъ въ виду свою грамоту отъ 1*го января 1588 г. (см. №4), 

въ которой онъ бдагодаридъ пану за нрнсданное бреве и обѣщадъ отправить 
посдовъ, дишь только смута утихнетъ въ Подьшѣ.

3) N002. йі Роіооіа 31, л. 600. Собственноручное, съ печатью.
4) N002. (1і Роіооіа 31, д. 593. Собственноручное, съ печатью; подучено 

4-го апрѣдя, отвѣтъ данъ 5-го апрѣдя 1588 г.
5) N002. <1і Роіооіа 81, д. 597. Собственноручное, съ печатью, за подписью 

«Вагіоіотео Вгиіі Сатагіег тавдіог <іі Моісіаѵіа, еі Сарііапо біЬеровоа т.рг.»; 
отвѣтное на письмо кардинала Монтадьто.

6) Въ письмѣ къ нунцію Капуа, за тою же датою 14-го января 1588 г. 
(см. № в), Брути извѣщадъ о подученіи папскаго бреве и письма его, нунція, 
на имя воеводы и, прилагая отвѣты на нихъ, сообщалъ о предстоящемъ по- 
содьствѣ въ Римъ. «Здѣшнихъ <х>ранцискаи цевъ мало; по нѣмецкн и по вен
герски они не говорить, а между тѣмъ католиковъ 15000 душъі Поэтому 
обѣщанные шесть человѣкъ бернардиндевъ весьма желательны».



10. 25. П. 1588. Львовскій архіепископъ Соликовскій, нун- 
цію Капуа1). Напеч. ТЬеіпег, III, 16 (Н игтпгакі, III, 102).

11. 26. II. 1588. Соликовскій папѣ Сиксту У*). Напеч, 
ТЬеіпег, ПІ, 17 (Н пгтпгакі, III, 103).

12 .29 . П. 1588. («Ш іта РеЬгиагіі»). Соликовскій кардиналу 
Монтальто*). Напеч. ТЬеіпег, III, 17 (Нигшпгакі, III, 104).

13. 7. ГУ. 1588. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто4).
Напеч. ТЬеіпег, III, 55 (только у него).

14. 21. IV. 1588. Письмо о. Франческо Пастись, изъ 
Яссъ*).

БГ° еі Кеѵегепсіівзіто 8і§пог.
Шгоѵапботі пеііа Тгапваіріпа соттіввагіо бі диеі топа- 

віегіо, еі ба диеііо 111“  ргіпсіре ргоровіо ѵевсоѵо бі дпеііа рго- 
ѵіпсіа пеііа диаіе Ьо іаііо ^пе1 ітиііо сЬе аі топбо тапНевІо; 
Ьога ^ое8^о П1во ргіпсіре бі Моібаѵіа соп Ііііеге беі ві$. Вагіо- 
Іотео Вгпіі т і  Ьа сЬіатаІо іп диезіа ргоѵіпсіа, еі ѵеппіо сЬе Іпі, 
Ігоѵаі дгап зсапбаіі Гга И саіоіісі, т а  дпевіо 111°° ргіпсіре соте 
ѵего еі Ьоп сЪгівІіапо еі ѵего саіоіісо поп Ьа ѵоіпіо сопбевсеп- 
беге аііе Іого ѵоіппік, еі гіігоѵапбові апсога іі Кеѵ“  Рабге Іеге- 
т іа  раігіагсЬа бі Сопвіапііпороіі, ві тезе аііа бШева, соте ѵего 
саіоіісо, еі бііепбег іі віаіо беііа сЬіева запіа, еі Іаѵогіг іп рпЬ- 
Іісо еі іп ргіѵаіо 1е ІаИсЬе еі сопігавіі сопііпиі беі зі^. ВагіЬо- 
Іотео Вгиіі. Опбе рег §га!іа беі 8і&пог Іббіо ЬаЪЪіато адпіеіаіо 
1е созе поп зепга §гап гіві&о беііа ѵііа беі беііо зі§. Вгліі, еі поп 
во ^иа1 загеЬЬе диеііо пеііі ^іогпі бі Ьо#§і, сЬе ѳі ѵоггеЪЪе 
теііег а ІаІітргева. Еі іі ргіпсіраі ассогбо сЬе Іи 1га Іого ві ё, 
сЬе Ьаппо абітапбаіо ппо ѵевсоѵо Іе^іііто сопзесгаіо, рег роіег

1) N0112. <іі Роіооіа 31, л. 356. П о д л и н н и к ъ ; получено 4-го апрѣля, отвѣтъ
данъ 5-го апрѣля 1588 г. «

2) Иппг. Ді Роіопіа 81, л. 357. П о д л и н н и к ъ .

3) N002» аі Роіопіа 81, л. 359. П о д л и н н и к ъ .
4) N0112. 4і Роіопіа 26, л. 93. П о д л и н н и к ъ .
5) Госуд. Архнвъ въ Рвмѣ. Ропйо Йеі беяоііі. Ьеііеге 1588, л. 63. Конія (?), 

на полулистѣ, безъ адреса и безъ печати. На оборотѣ помѣта: «Рго В. Раігѳ 
Ѳепегаіі» (т. е. отцу генералу Іезуитскаго ордена).



Гаг ргеіі сЬѳ віапо (іеііа Ііпрта Іого; е( 4і (и(іо іі геаіо ві ѵоі 
ѳоМоропег аШ ріеді беііа вап(а сЪіева. Рег 1а ^аа1 сова, ё 
рагво а 4певіо Б 1то ргіпсіре, <Іі ргоропег еі Гаг еіеіііопе (1і т е  
іпёе^по, опйе дпезіі ророіі зіапо сопіепіаіі еі диіеіаіі; рег 1а 
цпаі сова сгедо сЬе іі зі&. Ргіпсіо еі іі ві&. Вгиіі зсгітег&[зіс] 
шіппіатепіе а 8па 8ап(і(& еі а У. 8.111“*, е( Гасепдо йпе соп 
іпсЬіпаппі іі саро И Ъазсіо 1е васге тааі, оіГегешІоті вао оЬе- 
діеп(е &3ІІ0І0 еі зегѵііоге. Бі дазі аііі 21 АргДе деі 1588. Б і 
У. 8.111®* зсгѵо е( атісо Ега Ггапсевсо Разііз ді Сапсііа.

15. 1 2 . У. 1588. ПапаСиктъУ воеводѣ трансильванскому *).
Бііесіо йііо поЪШ ѵіго Тгапзііѵапіае ргіпсірі.
8іх(из РР. У. Бііесіе Ші иоЬіІіз ѵіг заіиіет, е( аровіоіісат 

Ъепе<1іс(іопет. Сшп сЬгізііапогпт отпіат песевзііаіев сопвіііо, 
аасІогіШе, орега^иоад роззитив, впЫеѵаге деЪетив, іп т  ѳогит 
тахіте дпов де сеізо (Іі^шіаіів дгади, пиііо вио сгітіпе, деіесіоз 
апЪіІив савив аГбіхі(; чаа ііет  уоіппіаіе евзе (е еі Ьатапііав е( 
ріеіав (иа пов диЪііагѳ поп зіпіі. <Зио еііат та&із врегатив ій 
а іе оЫіпеге іп сазп дііесіі Шіі Реігі УаІасЬіае ргіпсіріз, диод 
іпеге<Ш)і1і(ег сирітпв, и( еі зсі1ісе( гее зпае гезіііиапіиг. Ровіи- 
ІаИо ев( ірза рег ее аедшз8Іта, (пт Ьас іп ге спгаііо ёі§віз8Іта  
ев( регзопа е( поЪі1і(а(е (па: зіяиідет піЬіІ роіеві еззе ргіпсіре 
ѵіго іпгіз аЦие аедпі(а(ів раігосіпіо <И#тиз. Ре(гиз зпа ірзшв 
Ш^піШе, е( са!аті(а(е деЪеі еззе соттеп4а(іззітп8} позіга розіп- 
Іаііо (апіит арид (е <1еЬо( ѵаіеге, диапіит деЪеі рагеп(І8 атап- 
(І88іт і розіиіаііо арий оріітшп Шіит ѵаіеге. 8сгіЬі( е(іат Ьас 
де ге позігіз ѵегЪів ад поЬі1і(а(ет (пат дііесіиз Шіпз позіег 
Аіехапдег сагдіпаіів РегеКиз. №Ы1 ез( ^иод сиріатиз та&ів. 
Баішп Котае арид 8апс(ит Реігит зиЬ апппіо Різсаіогіз діе 
диодесіта Мац ті11е8іто диіп^еп(езіто ос(иа§езіто осіаѵо, роп- 
(і6са(из повігі аппо яиагіо.

Ап(опіпз Виссарадиііов.

1) Агт. ХІЛѴ, т. 29, л. 62, съ поуѣтою: «Сотшѳшіаіаг РеЬгаі ѴдІдсЬіае 
ргіпсерз».



16. 20. V. 1588. Папа Сиксть У воеводѣ молдавскому!). 
Напеч. Н игтпгакі, III, ч. 2, стр. 384 (только у него).

17. 21. V. 1588. Кардиналъ Мовтальто нунцію Капуа *). 
Соп 1& ІеКега бі У. 8. бі 7 6’АргіІе баіа іп Ѵііоѵіа, ві вопо 
гісеѵпіе 1е Іеііеге беі ргепсіре бі Моібаѵіа а Ковіго 8і§поге, 
беі ві^. Вагіоіотео Вгиіі еі беІГ агсіѵевсоѵо бі Ьеороіі, а 
N0811*0 8і&поге еі а те , соп 1е соріс <1і рій еі огі$іна1і сЬе У. 8. 
Ьа тапбаіі бі Іеііеге бе тебезіті всгіііе а Іеі; сіаііе ^иа1і ІШе 
8І ё сотргево іі йгиМо сЬе 1а ЪопіЬ бі Біо товіга бі ѵоіег Іагѳ 
іп цпеііа ргоѵіпсіа, 1а диаіе сова ё Іапіо дгаіа а 8иа Веаіііи- 
<1іпе, сЬе всгіѵе ип ппоѵо Ъгеѵе а дпеі ргепсіре еі іл гівропбеге 
4а те , Іапіо аі Вгиіі, диапіо аіі’ агсіѵевсоѵо бі Ьеороіі. Е1 У. 8. 
поп тапсЬегё бі іепег тапо сЬе Іиііе ^пезіе Іеііеге ѵабапо а 
Ъаоп гісарііо; еі роі сЬ’ еііа Ьаѵгй ІеМа 1а соріа беі Ьгеѵе сЬе 
ве 1е тапба, ве 1е рагегЬ, пе роігк апсо Іаг раііе аІГагсіѵевсоѵо 
4і Ьеороіі, бапбодіі сагісо (Зі тапбаг іийо диезіо бізрассіо рег 
Ьиото а ровіа, соте Гесе ГаНга ѵоііа. А1 зід. Вагіоіотео Вгиіі 
Ыовіго Ві^поге рогіа Ъиопіввіта ѵоіопій, еі аііа ѵепиіа бе$1і 
атЬавсіаіогі бі ^ие1 ргепсіре а Кота рег баг оЪебіепга, 8иа 
Запіііё поп тапсЬегк бі Ьопогаг Іиі, еі Ьепебсаг 11 6$1іиоІо соте 
ві сопѵіепе.

18. 1. VI. 1588. Петръ, претендентъ на Валахію, канцлеру 
Я. Замойскому 8).

111”® 8і§™ тіо оввегѵ”0.
Ьа Ъпопа ѵоіопіі бі V. 8.111"“ ѵегво т е  е ѵегво 1е сове 

тіе, е 1а ріеіа сііе пе Госсоггепге бе тіеі тізегі ассібепіі бі 
Тгапвііѵапіа 1а [еііа] товіго 6’Ьаѵеге бі те , соте ріепатепіе т ’Ьа 
га^иа^ііаіо іі ві&. Ргапсо 8іѵогі т е  1е Ьа бі тапіега оЫі^аІо,

1) Агт. ХЬІѴ, т. 29, л. 61, съ пожѣтою: «Веяропвшп ай еіав Іііег&я» (на 
грамоту 1-го января 1688 г. См. Л& 4).

2) Уппх. (И Роіопіа 28, л. 126. Подлинвикъ; отвѣтное ва депешу вуяція
7-го апрѣля 1588 г. (см. выше Ді 13).

8) Вог^Ьезе. III. 72а, л. 1089/619. аСоріа бе 1а Іеііега <іе1 ргіпсіре (1і Ѵа- 
ІасЬіа аі ртап сапсеіііеге <1і Роіопіа».
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сЪе ее 1е іогге т іе  іовзего Ьога сопіЬппі а Гапіто, 1е Ьаѵегеі 
йітовігаіа дпеііа $гаШи4іпе сЬе іо т і  гівегЪо аііатепіе 

ітргевва пе 1а тетогіа, рег 4агпе ве&по дпап4о ріасегё аі 
8і§поге І44іо сЬе ві сатѣі 1о віаіо сіеііе сове тіе, е ргіта сЬе 
а4евво Ьаѵгеі*) рег 1о тепо гіп^гагіаіаіа 4е11а ргопіехга впа 
ѵегво те , ее поп т і  Ьаѵезве гііепиіо ГавреНаг са^іопе 4і роіеге 
а Іетро рге^агіа, сЬе 1а [еііа] в! 4е§паззе 4і Ьаѵег рег гассотап- 
4аіі і пе^оШ тіеі еі еввегті 4і яиеііо аіиіо сЬе Гаиіогі& виариё 
аггесагті, соте Ьога ё паіа оссоггепга 4і іагіо; роісЬё Ьаѵеп4о 
іо ветрге, 4оро 1а т іа  ИЪегаІіопе рег варгета е воіа ^гаііа Бі- 
уіпа сопсевваті, Ьаѵпіа іпіепііопе 4і гііогпаге іп расе е соп- 
сог4іа соп 1і ві^погі Тгапвііѵапі, соте 1а сЬгівІіапа геіі&іопе 
тЧпве^па, Ьо сопііппатепіе ІепШю 4і ігаііаге соп 4еЪіІі теггі 
соп Іого, ассіб т і  гевШпівзего дпеі Ъепі сЪе пе 1о віаіо 4і Тгап- 
вііѵапіа т і  Гигопо Іеѵаіі е 1& вопо Ьога гііепиіі, гіво1ѵеп4оті пе 
Гаѵапго 4і рогге іп оЫіо о§пі &г[аѵе] іп^іпгіа воррогШа е 
гіпоѵаге соп іеіісе ап^пгіо <іі регГеИа расе 1а ргіта атісШа 
повіга; т а  рег диеі сЬе іо т і  віа іп сіё а4орега1;о, поп Ьо оМе- 
ппіо сова аісппа, ве Ъепе тоііо іетро соп іпйпііе рагоіе вепга 
сопсіивіопе т ’Ьаппо ігаиеппіо; іі сЬе ѵівіові 4а те , пё ро*еп4о 
іп4иг 1а тепіе а гітиоѵегві 4а1 ргіто 4еві4егіо 4і расе, гівоіѵеі 
4і равзаге іп Ііаііа рег евріісаге ^певіо пе&оііо а 1а 8апШё 4і 
Ковіго 8і$поге 8івІо (}шпіо, соте 4і повіго саро, е гііегігтепе 
а яиеі сЬе 4а Іиі т і  Говве ог4іпаіо, ассіосЬё 1а геѵегепяа 4оѵпІа 
а Рапіогііё виа іпбисевве ГІ1Г° ві$. ргіпсіре 4і Тгапэііуапіа а4 
пваг соп т е  (егтіпі 4і ^іивШіа е геіпіе^гагті іп диеі сЬе т ’ё 
віаіо Іеѵаіо, еі еввеп4о соп тівегісог4е апіто зіаіа гассоііа 1а 
саива т іа  4а18отто Ропіейсе, ві ё евво рег рпго геіо сЬгівііапо е 
4і ріеіё тоззо а соттеИеге а ГІ11Ш0 саг4іпа1е МопіаНо впо піроіе, 
сЬе рег впа рагіе еі іп впо поте всгіѵевзе *) ворга 4певіо поп воіо 
іп Тгапвііѵапіа а ГИГ° саг4іпа1е Ваііогі еі а 4еМо І1Г° ргіпсіре>

1) Ркп.: Іатегі.
2) Ркп.: всгітеге.



т а  апсога іп Роіопіа а V. 8. БГ“ , варепсіо 8иа 8ап№& яиапіо 
еііа зіа девісіегоза 4е11а расе е (гапдиіШіё поп воіо йеііе сове 
Аеііа впа раігіа, т а  апсога (іі дпеііе 4і Тгапзііѵапіа, тоѵепсіоіа а 
сіб 1о вігеііо Іедате 4і рагепіеіа сЬ’е11а Ііепе соп япеі ргіисіре; 
пё 80І0 ё ѣавіаіо а 8па ВеаіШмІіпе Гаге всгіѵеге аі сапітаіе > 
впо піроіе, соте Ьо 4еШ, сЬе апсо рег рій еЯЗсасіа Ьа ѵоіиіо 
езргевватепіе тапйагпе пп Вгеѵе аі йеНо І11шо ргіпсіре, соте 
4а топз. ІЛ“° попііо роігй У. 8. І1Г“  еззег га^иа^ііаіа; е рег 
4аг рій ве^по 4і яиапіо ЬаЪЪі а сиоге диевіо педоііо Ьа гіровіо 
1а 8отта 4і Іпііо яиевіо пе ГІ11то е Кеѵто воо Іе^аіо аровіоіісо 
е іп топ8. пппііо, 4аі яиаіі 4поі еііа вагё а 1пп&о іпГогтаіа > 
даапіо зіа ѵоіопіогоза 8па 8апШ& сЬе ве&па дпе8іо ассогйо, рег 
расе в1 4е 1’ипа, соте 4еГа11га рагіе, е дпеі сЪе зіа іпіепііопѳ 
ваа, сЪе ворга сіб ві ігаііі; еі іо рег т е  1ѳ айегто сЬе іі та^ іо ге  
4е тіеі (ІевЫегіі ё 4і сопГегтагті атісо соп И ві#погі Тгапвіі- > 
ѵапі е соп іі ві&. ргіпсіре, ѵегво іі яиаіѳ ва Ідсііо сЪе іі т іо ' 
апіто ё зіаіо ветрге аіГеШопаіо, сові соте т і  воп ветрге 4аІо а<1; 
іпІепАеге, сЬе 8па 8І8*1* ІИтл ЬаЪЬіа Ьаѵиіо ріеій 4еі саві тіеі, пё 
зіа віаіа іпіепііопе ела ргіпсіраіе сЬ’іо раіівзі диапіо Ьо во&егіо 
пе зпоі віаіі, е рег япевіо зрего сЬе поп ѵогга пе&агті 1а гевіі- 
Іиііопе 4і дпеі Ьспі, і ^паИ іп Тгапвііѵапіа т і  Гигоио Іоііі, еі іп 
Тгапвііѵапіа ві досіопо, вепга сЬе іі зі&. ргіпсіре пе вепіа иШе 
аісипо; е рег соіаі са§іопе У. 8 . І11тл, сЬе Ьаѵепйо іо сопйдаіо 
созі пе 1а ргайепга [е] Ъопіё впа, ѵо^ііа ргоіе&еге ^пе8іа т іа  
сапза, гепйепйозі віспга сЬе вагеЬЬе соп евігето тіо Аоіогс, ее 
іо ЙП88І Гогхаіо аі йпе а ігаііаг 4і 4ие8(і пе^оііі соі ^гап Тпгсо, 
соп Гаг сЬе е^іі Гпззе аѵегіііо зі 4е 1а т іа  рге^іопіа 4і ігепіа 
тезі іп сігса, а Іпі педаіа зетрге, соте 4е И ігесепіо тііа всшіі, 
сЬе т і  вопо гііепиіі а іогіо; регсЬе 1а 1) за Ъепе, соте ргисіеп- 
Ііввіта е сопзареѵоіе йе^Н апйатепіі 4і ТигсЪіа, сЬе поп ро- 
ІгеЪЪе раззаге іі педоііо вепга дгаѵе регісоіо 4еГІ1Г° ргіпсіре, 
е поп воіо соі (Іоѵег ра&аге 1і зспсіі 4і 300 тііа, т а  іі йорріо

1) Внѣсго: ѳііа.



апсога, е оііге сЬе Гогзе тоііа гпіпа роісгеЪЪе асса<1сгпе. Ѵіеіі 
Ш іо сЬе а сі5 беЪЪа ѵепігві, с т і  сопсеба сЬе ровза Ьаѵеге 
ейеМоГіпІепІо тіо соп 1о БІаЪіІіг Гегта расе е іпсоггоМа атісШа 
соп ГІ1Г° ргіпсіре е соп і зиоі, поп сі еззепбо сапза аісппа 
опбе т і  (ІеЪЬа рег Ьптапо о рег (ііѵіпо бесгеіо езвеге пе$а(& 
гісЬіезіа созі га^іопеѵоіе. 8о сЪе У. 8. БГ“  соп 1’аиіогі& е заѵіегга 
апа роігй іп сова іапіо Ьопезіа бізрог тоііо йеГ І1Г° ргіпсіре е 
бе зпоі Ьагопі, е во апсо сЬе рег ЬптапШі паііа 1а [еііа] загё ргопіа 
а Гагіо, еі іо рег а#еѵо1аг о$пі ДШюпКЬ сЬе роіезвс іпіеггот- 
реге ассогбо, Ьо гітевзо ІіЬегатепІе іі іпііо іп 8иа Веаіііибіпе 
е рег сопзеваепга пеГ І1Г° е Кеѵ“° Іе^аіо, бі сЬе Іиііо дпеііо сЬе 
6а Іиі загё сопсЬіпзо фибісЬегб рег Ьеп Гаііо, е іапіо Ьо зіа- 
Ъііііо. 8’іо ѵоіевзі ойегігті зорга сіб а У. 8.111“  соп бігіе а 
Іппдо іп ^папіо оЫі^о іо віа рег гевіате соп Іеі, ІгаИегеі зі 6і 
соза ргоіівва, соте бі зпрегйиа, варепбо сЬе рег зио апіісо пво 
еііаёргопіівзітаа 1’орвге бі ^іивііііа е бісогіезіа; тазе  [ві] Ьепе 
1е ітре&по 1а т іа  Гебе, сЬе іп диаішніие ассібепіе іо роігб 
вегѵігіа, орегего сЬе еііа соповса пе^іі ейеМі, зе сотобо т і  ві 
рог^етё, япеі сЬе іп рагоіе поп ѵо^ііо, пё роігеі езргітегіе; соп 
сЬе И Ьасіо 1е тапі е рге^о позіго 8і$поге Іббіо сЬе 1а соп* 
вегѵі іп о^пі рговрегііё. Бі Вота іі ^іогпо ргіто бі Оіп^по 
1588. Б і V. 8.111“

19. 1. VI. 1588. Петръ, претендентъ на Валахію, нунцію 
Капуа1). Напеч. ТЬеіпег, ІП, 35 (Н игтигакі, III, 105).

20. 1. VI (?). 1588. Докладная записка Петра, претендента 
на Валахію, кардиналу Альдобрандини, папскому легаіу въ 
Полыпѣ *).

1) N11112. сіі Роіопіа 27, л. 125. Подлинннкъ, за собственноручною подписью. 
Подучено нунціенъ 27-го іюдя 1688 г.

2) Вог^Ьеве. III. 72а, д. 1087/618. Подлннникъ. Безъ даты н безъ подписи, 
хотя въ Формѣ письма на имя кардинала Адьдобравдини. На оборотѣ доклад
ной записки адресъ: «Рег шопа. І11п° е Кет™0 Ьедоіо ДеІ ргіпсіре бі ѴаІасЪіа» 
в помѣта (другой рукою): «Вісогбі <1с1 ргіпсіре бі ѴаІассЬіа». Послано было 
вмѣстѣ съ копісй письма Петра къ канцлеру Замойскому отъ 1-го іюня 1588 г. 
(см. № 18). Почеркъ этихъ «Кісогбів тотъ же, что и письма Петра вунцію 
Капуа отъ 1-го іюня 1588 г. (Лі 19).



І1Г° е Кеѵто Мопзі§:Т 8і§ог тіо СоІепсГ0. РегсЬе іо Ьо гітевзо 
ІиМа 1а зотта  йе 1е сове т іе  пе 1а ѵоіопіа йі Мозіго Зі^поге 
е рег совве^иепиа пе ГагЬіІгіо йі V. 8 .ИГ*, е регсЬе 1а соріа йе 

ч 1а Іеііега, сЬе рег 1і рагіісоіагі йі Тгапвііѵапіа іо всгіѵо аі &гап 
сапсеШег йі Роііопіа (1а диаіе іо 1е шапйо) роігй вегѵігіе іп 
1ио§о йі гоетогіаіе, регб поп ассайе сЬ’іо 1е во^іип^а аііго 
рег айевво, ве поп диезіі йиі о (ге ріссіоіі гісогйі сЬе ве^иопо, 
і ди&іі вагаппо.

Ргіто. СЬе саво сЬе РИГ* ргіпсіре йі Тгапвііѵапіа ві ѵоіевве 
всиваге, аііе&аийо й’Ьауег тапйаіі і тіеі іезогі аі Огап Тигсо, 
§1і роігй йа У. 8. ИГ* езвег гіврозіо, сЬе ё сова сЬіага а ІиІіоТ 
топйо, сЬе евво поп $1і Ьа тапйаіі рій сЬе сепіойісеввеііе т ііа  
йисаіі.

Е ве аййисевве, сЬе 1і шіеі Ъагопі гііогпаіі іп УаІасЬіа ЬаЬ- 
Ьіпо гірогіаіо соп Іого §гап зотта йі йапагі, йі диевіо апсога 
ві ва сЬе поп Ьаппо гірогіаіо рій сЬе веИапІатіІа йисаіі.

Е ве йісевве сЬе ЬаЬЬіа вреві тоШ йепагі пе И сіаив еі аіігі 
вегѵііогі йеі Огап Тигсо, сЬе вопо апйаіі пеі аио віаіо а йотап- 
йаппі, сігса диеѳіо ё сова сЬіага сЬе поп Ьа роіиіо зрепйег рій 
сЬе йіесі о йойісі т ііа  йисаіі, о Гіпіогпо.

Бі тапіега сЪе йі сіпдиесепіотііа йисаіі йі йапагі сопіапіі 
сЬ’іо т і  ігоѵаѵо а 1’епігаг йі Тгапвііѵапіа, сЬе т і  Іигопо Іеѵаіі, 
ѵі гевіапо апсога ігесепіотііа йисаіі пеШ йі йапагі сопіапіі.

РоігеЪЪе евво йіге рег аѵепіига, сЬе тоШ §епШЬиотіпі е 
ві^погі йі ^ие1 ге^по ЬаЪЪіпо тевзо 1е тапі ворга і тіеі Ъепі, е 
ві віапо йіврегзі диа е 1ё тоШ йапагі, іп яиевіо апсога т і  соп- 
іепіо сЬе віапо віаіі гарШ сепіотііа йисаН, еі іп о§пі тойо 
ѵеггеЬЪопо а гевіагіі іп шапо йисепіотііа йисаіі сопіапіі, оііге 
И тіеі тоЬіІі, сЬе Гигопо ого, аг&еиіо, Ыеге ргеііозе е §іоіе, 
сЬе ѵаіеѵапо апсога Ьпо а сепіосііщиаЩа тііа  йисаіі, йе 1а 
диаі сова гітеііо іі іиііо, соте Ьо йеііо, пеі Ьепер.іасііо йі 
V. 8. ІІГ*.

Зесопйо. СЬе о§пі ѵоііа сЬе ГІ1Г° ргіпсіре йі Тгапаііѵапіа 
8і Іавсегй іпіспйеге йі ѵоіеге оЬейіг а 8иа 8апШё е войівГаге



а т е  соп гевіііиігті дпеііа вотта сЬе да У. 8. ИГ* вага &іиді- 
саіа $іи8Іа, іп іаі саво е^іі віа оЫі&аіо а гітеііеге іп тапо а Іеі 
іиііо яиеііо сЬе загё сопсіиво пе 1’ассогдо.

Тегго. СЬе рег ѵіеіаге Іпііі і ппоѵі іпсопѵепіепіі сЬе роіез- 
вего павсеге 1га Іиі е те , о$иі ѵоііа сЬе Іддіо т і  сопседегі 1а 
#га!іа ді гііотаг пеі тіо  віаіо, іі ргіпсіре ді Тгапвііѵапіа в’оЪИ- 
^Ьі е рготеііа а У. 8. 111“* ді поп доѵег гііепег таі, пё аШаге 
пеі впо віаіо аісппо деі тіеі гіЬеШ о ѣапдііі де Іо віаіо. тіо, еі 
аіігеіапіо рег 1а рагі&ііа рготеііо іо аі ргіпсіре, а V. 8.111"“ 
еі а Іиііі і ргіпсірі сЬгівІіапі аѵапіі а Іддіо еі аѵапіі а Козіго 
8і§поге, ойегепдоті ргопіо а теііегті зоііо і ріеді еі іп еіегпо 
оЫіо Іиііе 1е іп&іигіе е тівегаЪіІі Ігаііатепіі гісеѵиіі іп Тгап- 
зііѵапіа.

Еі а диевіо ейеііо тапдо а У. 8. 111““ даі іо§1і ЪіапсЬі зоі- 
Іовсгіііі ді т іа  тапо, соттеііепдоіі а Іпііі дпеШ агНсоІі е соп- 
ѵепііопі сЬе а іеі рагга сЬе ві сопѵеп^Ьіпо 1га ргіпсірі сЬгівІіапі 
е віапо 1га Іого пзаіі, і яиаіі деЪЬіпо ветрге іп ре&по дЧпѵіоІаЪіі 
{еде гезіаге арргеззо а 1а Вапіа Веде Арозіоііса, еі аіігеіапіо 
ріасегё аі деііо ргіпсіре {аг рег заа рагіе, дапдоіі зітіітепіе 
а ^пе81о йпе іп тапо ді У. 8. ИГ* дпаіипдие ѵоііа зіа дізрозіо 
ді ѵепіге а Рассогдо.

Еі іп сазо сЬе пеі сопсЫидегві Гассогдо іі ві$. ЬогепгоШІі 
^епІіІЬпото Ріогепііпо сЬе педоііа 14 рег т е  Ьаѵеззе рег а§е- 
ѵоіаг іі пе^оііо ГаНа ад аісипо ^па1сЬе рготезза ді гісотрепза, 
У. 8.111““ загй сопіепіа сопседегіі, сЬе зі Ігавда да 1а вотта 
ассогдаіа, е созі ві {ассі д’о§пі аііга вреза сЬе сі {оззе оссогза.

21. 1. VI. 1588. Фр. Сявори нунцію Капуа1). . 
ТЬеіпег, III, 36 (Н игтигакі, П і7106).

22. 1. VI. 1588. Кардиналъ Рустикуччи нунцію Капуа, изъ 
Рима *). Рекомендуетъ валашскаго господаря («зі^поге ді тоііа 
дпаіііё, еі тоііо тегііеѵоіе д’еззеге аіпіаіо») и его дѣло.

1) N0112. йі Роіопіа 27, л. 126. Собственноручное, съ печатью.
2) N002. «Зі Роіопіа 28, л. 276. ІІодлинникъ. Получено 27-го іюля 1588 г.



23. 1. VI. 1588. Кардиналъ Лаурео («бі МопбоѵЬ) нунцію 
Капуа изъ Рима х). Заявляетъ, что будетъ крайне обязанъ, если 
нунцій поможетъ господарю валашскому, «пи роѵего ргепсіре бі 
8І Ъпопе еі Ьопогаіе ^паШ&».

24. 3. VI. 1588. («Бошшіса іпГга осіаѵаш Авсепвіопів»). 
Соликовскій нунцію Капуа *). Напеч. ТЬеіпег, III, 18 (Нпг- 
тп гак і, III, 107).

25. 22. VI. 1588. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто, изъ 
Кракова *).

ІІГ° еі К"' 8" рабгоп тіо СоІеіГ®. П Вгеѵе бі Иозіго 8і#поге 
рег іі ргіпсіре бі Моібаѵіа, еі 1е Іеііеге бі V. 8.111“  рег топз. 
1’агсіѵевсоѵо бі Ьеороіі еі від. ВагіЪоІотео Вгпіі, сЬе т і  зопо 
ѵеппіе воііо ^пе11е бі Іеі беііі 21 бі Мадоіо, 1е Ьо бгіггаіе ви- 
Ъііо аб евво щопв. агсіѵевсоѵо бі Ьеороіі, сЬе 1е багі ббаіо 
гісарііо; еі Ьо іпѵіаіо а 8. 8. К“  1а соріа беі Вгеѵе, соте 
V. 8.111“  т і  соттапсіа. Іо Ьо всгіііо а ^ие1 ргіпсіре еі аі Вгиіо, 
Гасепбо Гебе беІГоіііта ѵ о іо п іА  бі 8па Веаіііибіпе е( диапіо 
8Ііті еі бевібегі сЬе ві Гассіа рго#гев5о іп диевіа вапіа орега 
бі рготоѵеге 1а геіі^іопе саііоііса іп дпеііа ргоѵіпсіа. Но Ігаі- 
Іаіо івіапіетепіе соі рабге ргоѵіпсіаіе дпі бе. віеэиШ еі соп 
^пез^і рабгі бе Вегпагбіпі, сЬе вопо диі іп Сгасоѵіа, рег Ьаѵег 
водвеШ ба тапбаге а Моібаѵіа іп диевіа оссавіопе, т а  іпвіпо 
аб Ьога поп ігоѵіато регвопе сЬе ЬаЪЪіапо 1е Ііп^пе ^егтапіса 
еі ип^ага, соте диеііі ѵоггеЪопо, еі віапо бі боіігіпа вапа, еі 
бі ѵіи сові евветріаге, сЬе роіезвего ебібсаге соте ві соп- 
ѵіепе. Опбе загеЬЬе песеввагіо, сЬе сові іі рабге $епега1е беі 
Оіевй, соте дпеііо бе рабгі Ггапсевсапі беІГОззегѵапга т ’іп- 
ѵіаввего диа водаеШ ібопеі, сЬе іп Оегтапіа еі ІІп&агіа роігаппо 
Ьаѵегіі, еі іо Ьаѵегеі репвіего бі ^иа іпбгіггагіі зісигатепіе а

1) N11111. сіі Роіопіа 23, л. 277. Подлннннкъ. Получено 27-го іюля 1688 г.
2) Намъ не удалось отыскать рукописи, по которой Тейнеръ печаталъ это 

письмо Соляковскаго.
8) Капе. (11 Роіопіа 26, л. 167. Подлнянякъ. На оборотѣ адресъ: «А1Г І11ш* 

еі Кшо яі;. радгоп шіо Соі* ‘іі аі .̂ сагйіпаіе МопІ’а1іо».



МоМаѵіа. Ггаіапіо зі ива о§пі ёііі^епга роззіЪіІе 4і роіег Ьаѵсг 
4ие о іге рабгі ОіезиШ, сЬе апбавзего рег шапіепеге диеі ргіп- 
сіре еі іі Вгиіо іп яиезіо Ъпоп ргоровііо сЬѳ сИтозІгапо, еі соп- 
зоіагѳ диеі саііоіісі, сЬе іѵі зопо соп сегіа зрегапха сЬе ргееіо 
Ьаѵегаппо орегагіі іп вегѵіііо 4е1 8і$пог Біо еі Ьепейсіо 4еІ1’ апіте
Іого Бі Сгасоѵіа а 22 4і Сгіпдпо 1588. Эі У. 8 .11Г“  еі К“*
Ьитіііззіто еі оЪ1і$аІіззіто зегѵііоге А. агсіѵезсоѵо йі Ыароіі.

26. 6. УШ. 1588. Кардинаіъ Монтальто нунцію Капуа, изъ 
Рима *).

Б  зіаіо Ъепе Ьаѵег шапіепиіо іі <ІІ8рассіо позіго зісига- 
шепіе аі ргіпсіре ді МоШаѵіа. Зіагешо Ьога азреМапйо Гезііо, 
еі дпапіо а тап<1аг§1і Іевиііі е( Вегпагбіпі сЬе варріапо 1а 
Ип&ла ип&агезса еі &егтаіііса, з’ё рагіаіо соп і вирегіогі 
Іого, еі бі іагй. о$ш (Ші&епга рег поп регйеге Госсавіопе сіі 
диагіа&пагс ^пе11а ргоѵіпсіа еі ророіо.

27. Безъ даты. Король Сигизмундъ 111 Петру, воеводѣ мол
давскому, віпе Іосо *). Хвалить за допущеніе въ свою землю 
іезуитовъ; рекомендуетъ посылаемыхъ, имена которыхъ: «Іоаппсз 
Запоѵіаппв еі іпвіпз Виііо, ІЬео1о$і». Ср. ниже № 33.

28. 28. VIII. 1588 (стараго стиля). Брути нунцію Каоуа, 
«<1а1 сашро пеі сарііапаіо «И Ѵавіиі а ді ХХУШ АѵозІо[зіс} 
ве^опдо Гапіісо саіепсіагіо». Благодарить за присланвыхъ іезуи- 
товъ, которые привезли папское бреве и письма кардинала 
Альдобрандини и его, вундія.

29. Безъ даты. Іпіогтаііо зпрег пе^оііо МоЫаѵісо4). . 
ТЬеіпег, III, 44 (Н пгтпхакі, III, 120).

1) N0112. 4і Роіооіа 28,2.181. Подлннннкъ; отвѣтное на депеши нунція огь 
8 ,  18, 22, 26-іювя (и з ъ  этихъ 4-хъ депешъ о дѣлахъ молдавскнхъ говорилось 
только въ деп. 22-го іюня). Получено 2-го сентября, отвѣтъдавъ 6-го сентября 
1688 г.

2) N002. бі Роіопіа 25, л. 56. Копія.
8) N0112. йі Роіопіа 38, л. 428. Собственноручное, съ печатью. Получено 

вувціенъ 12-го октября 1588 г.
4) N002. <1і Роіопіа 88, л. 451. Современный списокъ. «Іпіогшаііо апрег пе- 

§оІіо Моібатісо»—помѣта, проставленная на оборотѣ рукописи; другая помѣта: 
«7 ЗеріетЬг, 1588»—рукою Тейвера.



30. 7. IX. 1588. Ректоръ Люблинской коллегіи Стаеиславъ 
Варшевицкій нунцію Капуа1). Н. ТЬеіпег, III, 43 (Ниг- 
ти гак і, III, 108).

31. 10. IX. 1588. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа, изъ 
Рима*). «Ьа ргоѵізіопе Іаііа <1&1 ргоѵіпсіаіе бе ОіевиШ бі аісшй 
рабгі рег шапбаг’ іп Моібаѵіа ё зіаіа сага а 8аа Запіііё».

32. 24. IX. 1588. Молдавскій господарь Петръ о. провин- 
•ціалу іезуитовъ въ Польшѣ Павлу Кампани *).

Реігиз Оеі дгаііа раіаііпиз ас ботіпиз Моібаѵіае.

Веѵегепбе іп СЬгівІо раіег, ботіпе атісе Ьопогапбе. Регѵе- 
пепші аб поз іп сазіга, ргіта Ътив тепвів Веѵегепбі раігез ас 
васегбоіев, а В. Раіегпііаіе - Уезіга тізві, рго ^шЬ^8 та&паз 
Раіегпііаіі Ѵевігае а&ітиз ^гаііаз, еовбепщие ІиЬепііззіте зпз- 
серітпв еі ессіезіаз Вотапае йбеі Шогит роіейіаіі ас іпврес- 
ііопі соттіввітив, еі иі диетсппщие Іосит ѵеііепі іп біііопе 
повіга аб Ьаѣііаііопет виат еіі^егепі, регтізітиз. (^иі Іатеп 
сопіадкте резіів ітребШ, ріеодие Іоса Іизігаге поп роіиепіпі, 
веб іп ипо оррібо повіго, ваііз соштобо еі а регісиіо резіів 
ІіЪего, Вотаппит арреііаіо, аб Іетрпв зиЬзііІегипі. (̂ ио іп Іосо 
иі піЬіІ ііііз беві* песеззагіогит ргоѵібегі іиззітив. Ріпга бевіі- 
Іиітиз аиіогііаіе еі роіезіаіе позіга, сиі пето ех ваЪбііів позігіз 
роіегіі гезівіеге іб еШсеге пі ппііі Ьаегеіісі іп ргоѵіпсіа позіга 
сопвівіапі; еі иі іпіе^гііаз йбеі саіЬоІісае сшп Беі аихіііо гезіі- 
іпаіиг. Сиі геі иі еііат Кеѵшм позіег теігороіііапиз ас ерівсорі 
іп біоесевіЬаз зиіз вирегіпіепбапі, ргаевепіе еобет В. Р. Ѵагзо- 
ѵісіо соттепбаѵітив. <3иае диібет отпіа В. Р. Ѵагзоѵісінз, 4аі

1) N0112. бі Роіопіа 33, 2. 426. Собственноручное, съ печатью. Получено 
нунціенъ 12-го октября 1688 г.

2) N0112. <И Роіопіа 23, л. 136. П о д л и н н и к ъ ; отвѣтное на депеши 4-го и 6-го 
августа. Получено карднналомъ 26-го октября, отвѣтъ данъ 29-го октября 
1688 г.

3) Госуд. Архивъ въ РиНѣ. Гопбо беі ОеаоШ. Ьеііеге 1688, л. 64. На обо- 
ротѣ помѣта: «Ехешріот Ііііегагот ргіпсірів МоЫаѵіае аб р. рготіпсіаіет 
Роіопіае»; другая—рукоб о. Павла Каиоанн: «Рго Раіге Ковіго Оепегаіія.



нов потіпе Е. Раіегпііаііз Уезігае заіиіаѵіі оШсіове, дпепщие 
аб типпв зиит оЬеаініит гетіШ тиз, зісиі ѵібіі еі ех ноЬіз
аибіѵіі Р. У. еі ^оае ііет  аб регбсіепбпт орнз іпсЬоаіит
песеззагіа 8ипі, соріозіив геГегеі. N03 ѵего отпе віибіига позігит 
еі оЯісітп В. Раіегпііаіі Уезігае еі бісіае Восіеіаіі регатапіег 
бе&гітив еатцие Ъепе ѵаіеге сирітиз. Баіит іп сазІгІ8 повігів 
аб оррібит Уавіо 24 ЗеріетЬгіз аппо Ботіпі 1588.

33. 30. IX. 1588. Іоганнъ Кбнигъ изъ ШенгоФена генералу 
іезуигскаго ордена Кл. Аквавивѣ *).

ІІГз. Абтобит Веѵегепбе Іл СНгіііо Раіег. Рах СНгізіі.

Ргоѵіпсіат поѵат, та&по ітрегаіогі Тигсагит ігіЬаіагіат 
(Моібаѵіат ѵосапі іпсоіае, ехіегпі ѴаІасЬіат вирегіогет), біѵіпо 
Ъепебсіо, Ьос аппо 88, зиЬ бпет АидивН іп§гез8І витиз, ЛоЪаппез 
Кйпі^ ЙсЪопІіоѵіапиз. Ливііиз Е&аЬ васегбоіез сит ипо соабіиіоге 
Магііпо Лиіаі ІІп§аго. Р. Уагвеѵісіиз баіив Гиіі іііпегіз бих еі 
сотев, Ва° Р. Ргоѵіпсіаіі ріепат геіаіигиз бе отпіЬиз іпГогта- 
ііооет. Ех дио В. Раіегпііаз Тиа соріовіиз сі іп рагіісиіагі 
со^повсеі, еі диоб аб шаіегіат аппиагит Ііііегагот зресіаі, зі 
Яиіб Гогіе тіииз Ьізсе ргаевеиііЬив аііі&его.

Орега Т). Ма&пШсі ВагіЬоІотаеі Вгиіі АІЬапепвів, І11тіи раіа- 
Ііпиз ас Моібаѵіае ргіпсерз Реігиз, Іісеі гиіЬепісае абЬис геіі- 
§іопів, регтоіиз езі, и4 а 8ебе Аровіоііса Запсііввіто Ботіпо 
Ковіго 8іх1о Зосіеіаііа позігае Ьотіпез ехреіегеі, ^иі ѵіпеат 
Вотіпі ЗаЪаоІЬ, а біѵегвіз Гегів тиііо іетроге біѵегвів Ъаеге- 
зіЪив біззіраіат, босігіпа огіЬобоха ас сЬгізііапа сопѵегзаііоие 
гевіаигагепі.

РегЬепі^пе еі Ьитапііег Гиітив ехсеріі обегепіез Шіегав 
Вапсіівзіті Ботіпі І^овігі 8ухІі. пииіу аровіоіісі, Іе^аіі, ас 
вегт1 ге$ів Роіопіае, сопзрехітиз еат апіті виЪтіввіопет ег§а

1) Госуд. Архивъ въ Ринѣ. Гоайо беі Оезиііі. Ьеііеге 1588, л. 67. Собствен
норучное, съ печатью. На оборотѣ адресъ: «АйтоДит Н&> іп СЬгівІо Р&ігі, 
Р. СІапДіо А4аат1ѵа, Соііевіогит Зосіеіаіів Іези Ргаеровііо Оепегаіі Котае».



Арозіоіісат Ведет іп ргіпсіре КиіЬепо, пі Ьаид всіат, ап аЪ 
аіідпо саЬЬоІісогит ргосегит таіог зоіеаі ехЪіЪегі.

Сгазвапіе раввіт рег оррісіа ас ра#ов сопіа^іова Іие, осШио 
іп савігіа ас рарі1іопіЪп8 сшп ргіпсіре регдигаѵітпв; іпіегеа 
Іетрогів, де тапвіопів Іосо иЪі ГгпсІи8 иЪегіог ад апітагшп 
ваіиіет, зіаЪШШе Шигае Лтдаііопів, еі аН]з Ьиіивтоді (де 
4ПіЬи8 Р. Ргоѵіпсіаіів Іаііпа) К. Р. Т. ргоропепдів, Риіі ігас- 
іаіит.

Рогго оррідпт Коіпаг, рго гевідепііа азві^паіпт, даод пшііоз 
ЬаЪеі Шлагов, вед Оегтапов 8ахопев ріпгев; диіаЬас іетревіаіе 
ргоріег сопіа^іопет девегеЪаіиг а тиіііз: поп ѵідеЪаІиг соп- 
зпИит а ргіпсіріо евзе іпЬаЫіапдит. К отат і&ііиг вптиз рго- 
іесіі, дпат поп ТіЬгів, вед Яитеп Моідаи (апде Моідаѵіа дісіа) 
аііоіі; діѵіпо сгедідегіт отіпе ід іасіит евве иі ех поѵа Кота 
ѵеіегіз Котае Ядев ас досігіпа рег Іоіат Ъапс ргоѵіпсіат дегі- 
ѵагеіиг.

8ипі іп Ьас ргоѵіпсіа діѵегвогит гііппт ас геіідіоппт Ьо- 
тіпев.

КиіЬепі ргіпсірет Іоспт оМіпепі, пі ^ш ЬаЬепі ріигез пи- 
тего ессіевіав еі топавіегіа, раігіагсЬав, теігороіііав, ѵіадісав, 
еі роров. Беіпде Агтепі, диі ргоргув ессіевцв а КиіЬепів вера- 
гапіиг. Тегііо ІІп^агі еі 8ахопез, Ьі, уісіпіз рориііа оііт іитиі- 
іиапШтз еі іп саедез еі тогіет ѵісівзіт дгаввапШтв, ех 
ргохіта Тгапвуіѵапіа, чиае осіідиі ріив тіппв Ьіпс аЬевІ:, Ьис 
ѳедез Ігапвіиіівзе регЫЪепіиг. Іпѵепіипіиг зрагзіт еі Ііаіі ех 
іпвиіа СЫо еі АІЬапіа, ргоріег тегсапііаз сгедідегіт діврегзоз; 
еі диіа УаІасЬіа ан ^и а диаедат Котапогит соіопіа езі, Согіе 
Басіа апіідиііиз пипсираіа, ідіота раігіае та$пат сит ііаіісо 
аШпіШет дісііиг ЬаЪеге аЪ уз диі иігитщіе саііепі. Киіііепісів 
іпіегіт сЬагасІегіЬиз иіипіиг, еі Агтепі зио ѵиі&агі. Керегііиг 
еі диоддат ^епиз Ьотіпит, ^иод іпдідіпае РЬіІізіаеоз ѵосапі, 
аіу 8і§апоз; Ьі аедШсіа поп іпсоіипі;, зед іп сотрШв еі а^гіз, 
егесііз ѵііі іеіа іепіог^* з ЬаЬііапі, ІгіЪиІит аппие ргіпсірі реп- 
дипі, аиі ЪагопіЬиз, ^иіЬиз іаодиат тапсіріа випі виЪіесІі.



Зосіеіаз повіга, іоіепііопе ргітагіа, а ргіпсіре, орега Ма§- 
пійсі Б. Вгиіі, Ьос ассегвііа езі ргоріег апхіііпт Захопшп еі 
Цп^агогат, дпі ѵагцв досігіпае уепіів еі Ьаегеіісопіт еггогіЬиз, 
ех Тгапвуіуапіа Ьпс ѵепіепііит, Гиегипі сігсптасіі; яиі ітро- 
віогев, едісіоргіпсірів, ^гаѵі сопзіііиіа роепа, зоіот ѵегіеге зшгі 
соасіі; яоаге отпів дізроіаііо сот ірвів де геЪиз йдеі еі геіі- 
&іопіз саіЬоіісае, іат  ѵідеіиг зиЫаіа, ех рІаеЬеіз пиііав ее 
ІиіЬегапит, пиііиз саіѵіпізіат арреііа*, вед йдеі Вотапае аЦое 
саіЬоІісае, Іісеі песдшп, чиаепат еа віі, регересішп ЬаЪеапі. 
СгедеЪапі отпев васегдоіез сопіи^аіоз евве орогіеге, аііаз поп 
Ьепе рговресіот Гоге Ьопае Гатае ірвогит.

Орегагі] і^ііиг Босіеіаііз, Ш^агі Оегтапі, Ьіс випі 
ітргітіз песеззагц, диі, о( аррагеі, Ъгеѵіогі іетрогіз зрасіо 
таіогет чиат іп Тгапвуіѵапіа Ггпсіит Гасеге ад Беі ^іогіат 
розвепі, диапдо Ьіс Іапіа ргіпсіріз роіепііа іп зиЪдііоз ехегсеіог. 
Тапіит сот ВиіЬепіз тодо а§еге поп розвитиз; пізі ргіиззире- 
гіогев ірзогит ад ипіав оуіііз равіогет Гиегіпі азвосіаіі.

(^иапдодиідет Мадпійсі О. ВагіЬоІотаеі Вги(і іпдизігіа ас 
уі^ііапііа, ргіпсіріз аиіогііаіе асседепіе, ихогаіі ргаедісапіезриізі 
випі, поЬіз іпсшпЬіІ сига рагосЬогит оШсіа виЬеипді, васга- 
тепіа адтіпівігапді, допес аіу ідопеі герегіапіиг диі Ьиіивсе- 
тоді типегіЬоз заіізіасіапі. Еі вапе тодо пиііит ЬаЬетиз васег- 
доіет Оплатит, ігаіге Ш&аго иіітиг рго іпіегргеіе іп ехЬогІа- 
ііопіЬиз ад Шлагов, іп Ьаріівті еі таігітопу адшіпівігаііопе; 
іп засгатепіо аиіет раепііепііае поп ѵідеіиг ваііз іиіит, пес 
Ьаид диЬіе ѵеііепі, сот поп Іепеапіиг роепііепіев, сот аііав 
іагдіогев зіпі, ад Ьос ргаезегііт васгатепіиш.

Био зипі диае та&пат зрет Гасіипі Ьопі зиссеззив Гиіигі: 
аііегит, Ьопиз еі ргосііѵів апітоз ргіпсіріз ад віаЬіІет соІІе&Ц 
сит зетіпагіо Гипдаііопет, аііегит, тізза Іе&аііо іпііті сиЪі- 
сиіагу виі, сит ипо ех уіадісів, ід езі КиіЬепогит ерівсорів, 
ад ргаезіапдат оЬедіепІіат Уісагіо СЬгізІі 8ухіо (^иіпіо. <3иі 
иЪі ѵепегіпі (пат іііпегі зе ассіп^ипі) ѵіѵа ѵосе В. Раіетііаа 
Тиа іпіеііі^еі ріига, диат е§о всгіЬеге роззет; іпіегіш диае &



Іоп&е со#повсеге роіоі, аііогиш геіаііопе, диіа ірве іо тдНіз 
Іосіз ргаевепз поп Ліі, еа, гпді тіпегѵа, иісопдпе деріп&еге 
ваіа^о.

НаЪеі Моідаѵіа іп 1оп$і1идіпе а Мопсазіго диод евіТпгсапіт 
ех рагіе огіепііз пздпе ад озііа БапиЪу іп Неііезропіат деспг- 
гепііз, оссідепіет ѵегвив, тіІіаНа 220: іп Іаіііадіпе а дезегііз 
Тагіагіае еі йашіпе Яізіго, пздие іп УаІасЫат, тіііагіа 190; 
8іші Ьаес тіііагіа ша$па, пі іп діе агіійсіаіі сот едиіз еі сиг- 
гіЪиз иііга зех діГйсиІІег сопбсіапіпг. Ех р1а§а тегідіопаіі 
гезрісіі Тгапзуіѵапіат; ех зеріепігіопе Бпввіат, Родоііат, Ро- 
Іопіат; аЪ оссідепіе ЬаЪеі ВапиЪіит еі Неііезропііспт таге; 
іп огіепіе Тагіагіат. Орріда тадо  ѵиі^аіа осіодесіт, ргаеіег 
ра§оз. 1. Еіігаѵіа, теігороіів Моідаѵіае, дісііиг иііга 20 ЬаЬеге 
ессіевіаз Іарідеаз, диагшп диае зоіпт вгті СаіЬоІісогит. 2. Ва^ша 
дпав ЬаЪеі саіЬоІісаз 3. КетЪві. 4. Реіга. 5. Тоігиз. 6. Васоѵіа.
7. Вота. 8. Коіпагіа. 9. Негіоѵіит. 10. Іавзіит иЪі ведев ргіп- 
сіріз. 11. Зііоѵіпа [?] 12. ЕоЪегсіпт. 13. Низ аЪ ВоЬетіз ЬпзвШз 
зіс дісішп. 14. Вегіаі. 15. Ѵавіш. 16. Токиіит. 17. баіаііа.
18. Адіидісапіог ра#і потіпаііогев Тоігиз, РЬагао, Тавіап; іп 
шопІіЬиз УГгапіе, 2егеі, 2агпоисшт, Ноііпшт, Уіііа 8аЬо еі 
Татав позігіз даіа а Вотіпо Вгиіо. Ерізсорпз саіЬоІісиз Ьос 
іетроге пиііиз езі іп Ьіз Іосіз: оііт ерізсориз Уагадіпиз, сот 
Тгапзуіѵапіа езвеі саіЬоІіса, Ьаз Іеітаз воіеі [зоІеЪаі] іпѵівеге, 
диі еііат аЪ ірзіз іпсоііз іиіі Ігпсідаіив. ВиіЬепогит ѵего ігез 
випі ерізсорі: агсЬіерізсорпз ТсорЬаппз 2іігаѵіае гевідеі. Адо- 
рііоп Вошае ведет ЬаЪеі. Тегііиз КиіЬепогит, ерізсориз Ѳеог- 
§іиз пипс дісіиз, Вадоѵіепзі ессіезіае ргаевідеі. Агтепі ппіспт 
Ьіс ЬаЪепі ерізсорит, 2і1гаѵіае соттогапіет; раІгіагеЬа ѵего 
еогит іп Регзіа шапеі.

Ргоріег ѵагіеіаіет іоі паііоппт, каіепдагіпт поѵит, Сге- 
13 Ропіійсіз, Ьасіепиз іпігодисі поп роіші, педие іп позіга 

езі роіевіаіе, иі диѳ сопіга Іоіат поз орропатиз ргоѵіпсіат. 
Ргіпсіріз аиіогйаіет ехресіатиз ад Ьаіиз геі ехесиііопет, пе 
ІпгЪаз ехсііетиз, диаз поп розветпз зедаге. Еп ЬаЪеі В. Раіег-



пііаз Тпа ргішіііав Моідаѵісае ПШ8ІОПІ8, деі с1етепІІБ8ІтоБ 
Б о т іпаз иі зітаі сот Тгапзуіѵапіае соііе^уз адоіезс&і еі сгезсаі; 
даод иіад Беі &1огіаш, е( тикагат апітагшп заіиіет, 6а(, поз 
ас тіз8Іопет позігат Раіегпііаііз Таае 8асгШсу8, пес поп іо&пз 
ЗосіеШіз позігае огаііопіЬпв, Ьшпііііег соштепдатпв. Вотае 
Моід&ѵіае, ргідіе саіепдаз ОсІоЪгіз аппо 1588. В. Раіегпііаііз 
Тоае зегѵаз іп СЬгізіо «ІоЬаппев Кйпі$ ВсЬбпЬотіаппз.

34.3. X. 1588. Молд&вскій господарь Петръ папѣ Сиксту У 1). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 13 (Нпгшпгакі, ІП, 109).

35. 3. X. 1588. Молдавекій господарь Пегръ вунціюКапуа8). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 13 (Н пгтпгикі, ІП, 110).

36. 14. X. 1588. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто, изъ 
Славкова *).

Рга і радгі Вегпагдіпі, сЬе вопо пеііе ргоѵіпсіе ді диезіо 
ге^по [т. е. Польши] поп с’ё зо^еііо, сЬе ЬаЪЪіа 1е Ііп^пе, 
Гаііге сопдШопі, сЬе песевзагіашепіе зі гісегсапо рег тапдагіі 
іп яиеііа ргоѵіпсіа [т. е. Молдавію], сЬе ді диеііі апсога дезіде- 
гаѵа диеі ргіпсіре. Опде загй песеззагіо сЬе іі радге депегаіе 
да аііге рагіі ргоѵе^а; еі зирріісо У. 8. 111“  а дагдіі огдіпе, 
сЬе дпапіоргіта ві тапдаззего диа во^еШ ЬаЪіІі, сЬе іо 
Ьатегеі сига дЧпѵіагІі зітіітепіе соп Ъпопо іпдгігго зпЪіІо, 
сопозсепдо сЬе песеззагіатепіе ѵі Ъізо$папо рій орегагу рег 
іапіа тевве.

37. 15. X. 1588. Митрополигь сочавскій Георгій Могила 
нунціюКапуа4). Напеч.ТЬеіпег, III, 46 (Н и гтп гак і,ИГ, 112).

1) 1?ипг. <1і Роіоаіа 31, л. 227. Подлинникъ съ такою же печатью, какъ и 
въ грамотѣ Ьго января 1588 г. (си. № 4).

2) N002. (іі Роіооіа 81, л. 225. Подлниннкъ съ такою же печатью, какъ ш 
въ грамотѣ 1-го января 1588 г. (см. № 4).

8) N002. гіі Роіооіа 26, л. 249. Подлинникъ; писано по полученін пнсехъ 
къ нему, нунцію, отъ Брута и Варшевицкому. Отвѣтъ Монтальто на эту де
пешу дань быль 26-го ноября 1688 г. (См. ниже 46).

4) N002. Ді Роіопіа 31, л. 65. Подлиннвкъ за подписью на двухъ языкахъ:
«Ѳеогроі МоЬіІа ерівсоров шеігороіііаоов Зосгаѵіае р І к 8 м о а в л « н іо»;
у Тебнера только первая, латанская, половина.



38. 15. X. 1588. Мнтрополитъ сочавскій Георгій Могила 
папѣ СикстуУ1). Напеч. ТЬеіпег, III, 46 (Нпгшигакі, III, 111).

39. 22. X. 1588. Стан. Варшевицкій кардиналу Альдобран- 
дини, изъ Люблина *).

І1Гв еі К”6 іп СЬгівіо раіег еі Б”  Б "  ЬепідпІ88Іте. <3иіа зсіо 
111®“  СеГ* У. аиіогііаіе тізвіопет а^ и о і орегагіогот поаігае 
Восіеіаііз іп Моібаѵіат а В. Р. Ргоѵіпсіаіі Іасіат евве, еозбепщие 
орегагіоз І1Г° ргіпсірі Моібаѵіае Іііегів виів соттепбаіов, диат- 
ргітит іпбе гебіі, соттіиеге поіиі, диіп еа диае іаіЬіс асіа 
випі 111““ Се1пі V. Ъгеѵііег зі^пійсагет. Іпѵепітиз ргіпсірет 
Шит сит аиіісів еі тіШіЪив виіз, ^иі випі аб 1500, зиЪ рарі- 
ІіопіЬиз ЬаЬіІапІет, ргоріег регісиіит резііз, диае іп тиШв Іосіз 
Ягазваіиг т  Моібаѵіа. Кеббібітиз Іііегаз 8ті Б ”1 рег 111“ ® Се1“® 
У. тіззаз. <3иа8 іііе та&па сит геѵегепііае віртШсаііопе вивсе- 
ріі, еі сарііі впо аб бесіагапбат виЬтівзіопет ітрозиіі; Іііегав 
ііет  Б!®®* Се1пів V., ^иа8 Нібет геѵегепіег ассеріі, еі гезропвит 
рег зиаз 4иаз сит ЬІ8 тіііо  рег т е  бебіі. Ргшсерз езі заіів Ьи- 
таииз еі ргибепз, еі аіідиоііев поз аб зе ѵосаѵіі іп Іепіогіит, 
ргаезепііѣиз теігороШапо, е( ерізсоріз биоЬив зеи угіабісіз, ас 
тиііа тесит Іосиіиз езі. Іп отшЪив аиіет соі^иііз зиіз Ьо- 
погШсепІізвітат 8иае Запсіііаііз тепііопет Іесіі. Е1 сит еит 
аб ипіШет, яиат СЬгізіиз Ботіпиз вап&иіпе зио вапхіі, еі ипо 
Ѵісагіо зио зирег отпез оѵез сопзіііиеобо соттепбаѵіі, ехЪог- 
Іагег, ргорепзіззітит зе аб оЬебіепііат 8иае Запсіііаііз еі 8ебів 
Арозіоіісае бесіагаѵіі. Еві ірзе Огаесае геіі^іопіз, ѵеі роііиз 
Киіепісае. Иат отпіа засга Ііп^иа Киіепіса ѵеі Виі&агіса бесап- 
Іапіиг, еі іп еабет Ііп&иа ЪіЫіа Іе&ипіиг. Махіта Нет рагв 
Іоііиз ге^іопіз ііііиз дебет гШЪиз еві бебііа. Саеіегит зипі 
еііат бесет еі аіідиоі орріба, сит ѵіНіз, яиае іпсоіипі Нип^агі

1) N11112. Ш Роіопіа 31, л. 667. Подлннникъ, съ такою же подписью на 
двухъ языкахъ, какъ ■ предыдущее. У Тейнера тоже приведена подпись лишь 
на однонъ латинскомъ языкѣ.

2) ВогдЬеае. III. 72а, л. 403/212. Собственноручное. Внѣшнихъ прианаковъ
ииенв адресата не ниѣется.



еі Вахопез Оегтапі^иі апіе 70 аппов ех Тгапзуіѵапіа ѵепегапі. 
Ні саіЬоІісі егапі, еі іепіріа виа ЪаЪеЪапі ех тиго е^ге^іе 
ехігпсіа, ас гііиз отпез ессіезіае Котапае оЪзегѵаЪапі  ̂Уегпт 
Ьос іпіоеіісі Ьаегевит іетроге тіпізѣгі Ьаегеіісі еі ихогаіі а<1 
Шоз тиШз іп Іосіз зиЪіпігагапі. Ногат іа т  а ^ и і схрпізі зппі 
іпззи ргіпсірів, аиіоге роііззітшп 111. е( Ма^*° ВагіЬоІотаео 
Вгиіо ІпзІіпороШапо, впргето Шіиз сатегагіо, диі пе&осіит 
саіЬоІісае геіі&іопіз Меііззіте арий Шит ргіпсірет рготоѵеі. 
К е^и і йізсейеге іиззі, а і^ и і  зирріісуз аГйсіеп(Зі. Ието епіт 

чезі іп (Шіопе ргіпсіріз Шіиз, диі ѵеі ровзіі ѵеі ашіеаі іііі ге- 
8І8Іеге, теі диае йесегпіі ітрегііге. Уегат поп ЬаЪепіиг засег- 
сіоіез с&Нюіісі, ѵеі роііиз рагосЬі, ^ш іп Шогпт Іосит виссейапі;, 
Нип^агі еі Сегтапі, пес езі циі ііііз зирегіпіепдаі, ѵеі а сиіиз 
іпгізйісііопе іттесііаіе (Іерепсіеапі. N081x08 апіет засегйоіез 
4иов іапіит іЪі геіічиі, сит іпіегргеіе, 9иі іатеп ргоріег та&па 
ревііз регісиіа ппо іп Іосо со&ипіиг зе папе сопііпеге. Еі ві 1і- 
сегеі ехсштеге, поп іашеп роззепі зе рго рагосЬіз ^егеге, пес 
отпіЪив Іосіз виШсеге. ИіЬіІотіпиз ѵійеіиг Вотіппз та^пит 
овііит арегіге а<1 іоіат іііат ргоѵіпсіат 8иае 8апсШаІі, е і 
8ейі Лровіоіісае виЪіісіешІат. И ат еі ргіпсерв ео ргорепйеі, е і 
теігороШапиз, ^иі поп еві виЪіесіиз раІгіагсЪае Сопзіапііпо- 
роіііапо, пес евве ѵиіі, е* ерізсорі вей тѵіасіісі, вегѵаіів зиіз гі- 
Ііѣив, диоё іат  апіе сопсевзит йііі еі сопзіііиіит іп Сопсіііо 
Погепііпо. Ргоріег іііоз аиіет ^ш 6<1ет ессіевіае Котапае іп<1в 
а ргіпсіріо зедиеЪапІиг, ориз еззеі иі аіісиі ех ерізсорів ѵісіпіз 
іп Роіопіа, ве(1 роіізвітит Кт0 Б ”0 агсЫерівсоро Ьеороііепзі (пат 
ерізсорі поп гевісіепі, пес зипі айЬис сопйгтаіі, еі гетоііиз 
а ^ и і  ЬаЬіІапі) йеташіагеіиг сига рег Шегаз а 8иа Запсіііаіе 
отпіит саііюіісагит ессіезіагит іп МоЫаѵіа, иі віі іііагит йеіп- 
серз огДіпагіиз регреіииз, еі сгееіиг аіідиіз зийга§апеиз ііііиз, 
^иі іп МоЫаѵіа гевісіеаі, ргоріег ЬіегагсЬіат ессіезіавіісат соп- 
зегѵашіат. Ехрейігеі аиіст иі еі зетіпагіит а^иой іпзйіис- 
геПіг, рго Іііегіз сіосепсііз, еі орегагііз рго МоМаѵіа іогташНз. 
<Іио<1 пі зрего рег ірзит ргіпсірет егі&егеіиг ѵеі <іо*аге{иг, зі



іііі 8па Вапсіііав зіп&піагет Ъепеѵоіепіі&т, Іа т  поѵіз Іііегів, 
розіеа^п&т іа т  Ъепі{ріе васегдоіез саІЬоІісов гесеріі, *ит аіііз 
оМсив, фііЪиз Виае Вапсіііаіі еі 8еді Арозіоіісае деѵіпсегеідіг, 
десіагагеі. <іпае диаііа евзе роззіпі І1Га‘ еі М&̂ гав Б. Вгиіпз, 
4папдо ад Виат 8апсШаіет ѵепегіі Гогіе десІагаЬіі. Ехредігеі; 
еііаш потіпе Ваае 8апсіііа1І8 а ^ и а  рагатепіа рго ерівсоро ви?- 
іга^апео тШеге, пі ѵеі Ьіпс іпЫІі^а! ргіпсерв ас рориіиз 8иае 
ВапсііШі заіиіет Шагшп ашт&гит тадпае евве сигае, еі ірзе 
ехсііеіиг ад аіідиа рго Шіпз зизіепШіопе регреіпа (піЫІ епіт 
апіе ^иіі віаЪіІе) сопіегепда. Сегіе ргоѵіпсіа Ша МоИаѵіса, еі 
ргіпсерз еі рорпіі сопіетпепді поп вппі. Кес рагѵа йегеі а<1 
^іогіат І)еі е( ВапсііШіз 8иае Іаидет регреіиат ассезвіо, ві 
Ъаес ргоѵіпсіа Виае Вапсіііаііз ропіШсаіи ессіезіае Котапае виЪ- 
^ісегеіпг. К ат  іп 1оп#іІидіпет, ріивфіат а<1 ^иі^^е^1а тіііагіа 
Паііса, іп ІаШидіпет ѵего ріив ^иат ад Ігесепіа ехіепдііиг. 
Оепв езі едгедіа соіопіа Вотапогит, диод ех ѵиііи Ъотіпит, 
тогіЪив, еі Ііпдиа ірва депідие аепозсііиг. Ргіпсерз ѵего ипив 
а^иапдо йідй еі Го̂ аѵіі: ргітпт ге&ет Нппдагіае, деіпде гедет 
Роіопіае. Беіпде ѵего Тгапвуіѵаша, ^иае ЬаегезіЬпз тахіше сог- 
гиріа езі, іп аи&ивііав диодаттодо гедідегеіиг, еі сеіегіиз ад 
бдет саіЪоІісат, еі оЬедіепііат Ведів Арозіоіісае геѵегіегеіиг, 
8І а іегдо Моідаѵіат ѵідегеі еі виЬіесіат. Ргіпсерв еііат 'ѴѴа- 
ІасЬіае зеи Музіае іпГегіогіз. пероз випз, ^иі таіогет ЬаЪек іііо 
діііопет, ргосиі диѣіо ехетріит раігиі ітііагеіиг, пат таіге 
саіЬоІіса паіиз езі. Рогго Киззі, §епз тахіта, Расіііиз ад оЪс- 
діепііат ргаезіапдат, еі саіепдагіпт гесіріепдит іпсііпагепіиг, 
сит іат  еогипдет гііиит поЪіІет ргоѵіпсіат іііид гесеріззе ѵі- 
дегепі. (^иід аиіет дісегеі Сегтапіа? ({иід Ап&ііа? сит ге&іпае 
Аи^ііае Іе^аіив оЬзіириегіІ сит поз іЪі ѵідізве*, еі ргіисірет ад 
оЬедіепііат Ведіз Аровіоіісае ргорепдеге аидіѵізвеѣ. Ротіпиз 
запе ѵідеіиг ад зиЬіесііопет тиііагит паііопит Веді Аровіоіісае 
Еотапае Виае Вапсіііаііз ропіійсаіи рогіат арегіге, сит раігі- 
агсЬаіиз Сопзіапііпороіііаииз іат  Геге ё тедіо виЫаіиз віі, еі 
аедез іііі дісаіае іп деІиЬгит Тигсісит сопѵегзае. Ргоіпде поп
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диѣііо диіп 8иа Вапсіііаз а<1 еат оссазіопет ЪгасЪіа еі ѵізсега 
Ъепі^шШіз ваае раіегпае зіі дііаіаіига, иі дш ѵійепіиг іат  ад 
зиЪіесііопет ргорепдеге, Іапіо НЪепІіиз содпііів ѵізсегіЪив 8иае 
Вапс1ііаіІ8 ѵеге раіегпіз диод рагіигіипі рагіапі. 8і еііат те- 
пігепі Іе^аіі ад 111“*“ СеГ“ш V. еіивдет ргіпсіріз Моідаѵіае, диі 
пипс ргойсізсппіиг ад ге&ет Роіопіае, дионии ипиз сві І11тш еі 
Ма^сия Б. Вгиіпз, ехредігеі іііоз ііа ассірі иі іпіеііі&егепі еі 
зио ргіпсірі геіеггепі, іііот 8иае 8апс(іІаіі еззе сЬагіззітит еі 
соттепдаііззітит. Наес ЬаЪиі диаѳ ад 111™° Се1мт V. де т із- 
зіопе ізіа Моідаѵіса геГеггет. (}иод зирегезі ІІГ“ Се1ші V. оЬзе- 
диіа теа детІ8зе еоттепдо. ЬиЫіпі 22 ОсІоЬгіз 1588. ИГ” * 
Се1піа У. зеггиз іп СЬгізіо Зіаоізіаиз УГагзхеѵісіиз.

40. 24. X. 1588. Ректоръ Люблинской коллегіи Станиславъ 
Варшевицкій о. провинціалу іезуитовъ въ Полыпѣ, Павлу Кам
палу >).

Ех ІіМегіз Р. УГагззешсу ад Р. ргоуіпсіаіст 24 ОсіоЪгіз 
аппо 88 даііз.

Пізседепіез ЬиЫіпо, сит Р. ВсЬопотіапо еі босіо, тепішиз 
2атозсіе [зіс] ад іііизігет д. сапсеііагіпт 15 Аидивіі, диі Ъита- 
піззіте поз зивсеріі, ИМегаздие ад 111“*“ ргіпсірет Моідаѵіае, 
еі ад сарііапеит диепдат іп йпіЪиз ііііиз ргоѵіпсіае дедіі, диіп 
еііат Ііііегаз родѵодагит сит едиів дезіііиегептг аддідіі, 
10/П. яиодие йогепоз рго ѵегедагуз питегагі іаззіі, {апдетдие 
розі Ьідиит, Ъепе ргесаіиз дітіві*. Ьеороіі 19 АидавііР. «Іизішп 
поз орегіепіет іптепі, еодѳт діе зсгірзі ад Кеѵтит д. агсЪіері- 
зсорит Ьеороіі, 20 діе ргоіесіив вит ірве ад Шит Оопаіотіит. 
22‘ зиЪ ѵезрегит даііз ІіМегів ад ргіпсірет Моідаѵіае, д. Вгиіит, 
еі аіідиоз ргосегез Моідаѵіае, ас адіипсіо аіідио тіаіісо, ад т .  д. 
ЗДсоІаит Іазіоѵесіит поз тізіі, дио сит 26 Аи$из1і регѵе-

1) Гбсуд. Архивъ въ Рммѣ. Гопйо йеі веіиШ. ЬеМеге 1590 (віс), л. 114; со
временная выдержка и з ъ  п о д л и н н о го  письма. На оборотѣ двѣ помѣты: «ІГгад- 
тепіпт ІНіегапіт Р. ^Ѵвгетеѵісіі ад р. ргоѵіпсіаіет Роіопіае»; «Рго В. Р. N. Ое- 
пегаіі К[отат] тШеаднт».



півветиз, ірво поп іпѵепіо а ігаіге ііііив <1. Ніегопуто і<1ет 
оЫшиітаз, дпі поз ай йпез Моійаѵіае 10 Іеге тШагіЬиз а 
Іаз1оѵіе[сіо] зиіз сиггіЬиз, айіипсіо едиііе еі рейііе, ргоріег 
зесогіШет іііпегіз, тівіі. 28 ігап9Іѵ[ітиз] Яиѵішп Ргпі, еірег- 
ѵепітиз ай р[гітит] оррійшп МоЫаѵіае, Схагпаѵісе арреііаіпга, 
іп ео орр[ійо] ргоріег ІШегаз <1. сапсеііагіі, аЬ ппо ех сарііапеіз 
Ьитапііег еі ІіЪегаШег ассеріі зшппз. Еойет йіе ві&пібсаѵі т .  4. 
Вгиіо поз ѵепіге, реіепз иі поЪів аіідпет оЬѵіат тіНегеі диі 
поз, і&пагоз уіагпт, а<1 ІЦтшп ргіпсірет йейисегеі. Ілііегае еойет 
тотепіо рег ѵсгейагіит тіззае виоі; поз ѵего 29 ііег іп іпіе- 
гіогет МоЫаѵіат зизсерітпз. Еі диіа ііег Гті регісиіовит, ѵіх 
етепзо тіііагі, йисіог по8 (Іевегиіі. Рапіо рові іпѵепі аііегпт 
сарііапешп диіевсепіет іп сатро, заіиіаѵі, йисіогет реііі, (ііхіі 
зе ппііпт ЬаЬеге диет тШаі, отпіа еззе ріепа резііз, еі зе поп 
аийеге іп йотіЬиз ЬаЬііаге, ргоіпйе Ботіпо поз соттепй&піез 
иКегіиз ргодгеззі зитоз, ай Іосит іп дио поѵае ройѵгойае ассі- 
ріепйаѳ егапі, реііітиз а уидісе ройигойаз, озіепзіз Ііиегів 8егш1 
ге§із позігі, гесиз&ЬаІ йісепз отпев репе іп оррісіо тогіпов еззе, 
еііатзі сариі зіЪі а ргіпсіре атриіапйит зіі, зе іат  сііо едиоз 
папсізсі поп роззе, орогіеге ай ведиепіет йіет ехресіаге; рег
иона ѵіт и в ііадие іп сатро іііа посіе, сизіойез реШтиз ргоріег 
йігез еі ргаейопез, йаіі зипі, зей іп диогит йотіЬиз резііз §газ- 
ваіа Гий, ас іііогит рагепіез еі песеззагіоз визіиіегаі; піЬіІо- 
тіпив Ботіииз поз а сопіа^іопе ргаезегѵаѵК. 30 Аидизіі йаіае 
зипі поЬіз ройѵройае. Шііта йіе тепзіз ѵепітиз ай оррійит 
ЗіерЬапоѵіае резіе іпГесІит, еѵосаѵітиз ай поз зийісет, диі ео 
йіе ихогет резіе тогіиат зереііѵегаі; ассерітиз аЪ іііо сіЬига 
еі ройѵѵойав, іпйе йізсейепіез аіідиоі сиггиз диіЬиз тогіиі ай 
зериЦпгат ѵеЬеЬапІиг іпѵепітпз, ргохіта посіе регпосіаѵітиз 
еііат іп сатро. Ргігаа ЗерІетЬгів ѵепітив ай сіѵііаіет Іавві, 
зей іп еа диодие егапі іат  іпіііа сопіадіопіз. Іиѵепіиз езі іп еа 
ігаіег й. Вгиіі, диі поз ай йотпт еіиз йейихіі, іат  епіт йе 
позіго айтепіи зі^пійсаѵегаі й. Вгиіиз, ассеріів а т е  ІіНегіз. 
Раиіо розі диат йезсепйітиз ех сигги, зирегѵеиіі пероз й. Вгиіі
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сит сигги, иі зедиепіі діе іп сазіга ѵепігетиз, ві$пШсап8 ее 
ѵеЬѳтепіег ^аидеге де повіго адѵепій, еі П1тшд ргіпсірет; 2* 
Зеріетѣгів ѵепітив ад савіга впЬ ѵеврегит, еі дедпсіі витив 
ад іепіогіит д. Вгиіі, яиі поЪіз розЦиат сіЬо ге&сіі витив, 
Іепіогіит випт рго ЬоврШо сопсеззіі, сит іареііЬив іп Іегга, 
тоге іигсісо. Сазіга ргіпсіріз ваііз та&иа егапі. Адепші епіт 
іііі отпев ргосегев еі іпіегдит аіідиі ѵгіадісае, вей ерізсорі. 
МШіев ѵего іит редііев Нип$агі, іит  едиііев, ріиз диат тіііе. 
Іп С&8ІГІ8 тапе еі тегідіе еі виЬ ѵеврегит регвігерипі отпіа 
іутрапів еі ІуЬііз іигсісів, ас Ьип^агісів. Розігідіе диат ѵепітив, 
ад ргшсіріз Іепіогіит, диод еві іпвіаг рагѵае агсів, дедисіі 
витив. Адегапі аіідиі ргосегез, еі ипиз ерізсориз. Веддіді Ш- 
іегаз, ргіто диідет З и тті РопШісіз, диав овсиіаіиз еві еі сарШ 
вио ітровиіі, Ьопогів еі виЬіесііопів ег$о, деіпде соеіегогит. 
Іпіеггодаѵіі де ѵаіеіидіпе віп^иіогит, ргітит Зи тті Ропіійсів, 
диет арреііаі разіогет еі раігет ииіѵегваіет, деіпде аііогит. 
Розіеа Шит рег іпіегргеіет аііосиіив вит, ІіЪепіег аидіеЪаі, еі 
ѵідеЬапіиг Ші осиіі ІасЬгутів іиг^еге. Розігето геддідітиз ти- 
пивсиіа а Е. У. тізва, ѵідеіісеі А^пит Беі еі ІіЬгит іта^іпит 
тагіугит. Еиіі иігитдие ^гаіівзітлт, еі Шіиз еіив рагѵиіиз 
А&пит Беі ад ргіпсірівват зіаііт деіиііі. Іта&іпіЪиз ѵего таг- 
іугит ргіпсерз ѵаіде деіесіаіив ев(, розіеа де тиііів ех т е  диае- 
віѵіі, еі Ьепідпе дітівіі. Зедиепіі діе ргіпсерв, іепепз іп тапіЬив 
ІіЪгит шадшиш еі тагіугіит 8. Реігі ЬаЪеив ргае осиіів, іпіег- 
го^аЬаІ диепдат саіо^егит ^гаесит, диід вепіігеі де ргітаіи 
Реігі, еі иЪі іііит аи( сиі геіідиізвеі? КезроидН Ше: «ргітит 
диідет Мзве дезі&паіит іпіег арозіоіов, ргоріег огдіпет (іевіет 
сііапз О. Ніегопутит), вед роіезіаіет аедиаіет евве отпіЪив 
даіат». (̂ иаегеЪаІ; ргіпсерв: «сіаѵев аиіет сиі дедіі?» Неаропдіі: 
«Реіго». «Реігиз ѵего иЬі вап&иіпет іидіі? ІІЬіпат согрив еіив езі?» 
Кезропдіі: «Котае». ВиЪіипхіі ргіпсерв: «Егдо иЪі сариі Реігив 
ровиіі, іЬі еі сіаѵев виссевзогіЪив геіідиіи, аідие ііа саіо^егит 
сопѵісіі. Ех еодет диаезіѵіі ѵеііеі пе ІіЪепіег тагіугіит виЪіге 
рго СЬгівіо? Иевропдіі: «діМсиІіег». Аі іііе: «сегіе зі а&егеіиг де



сопіевзіопе СЬгівіі, иііпат дідппз еввет Ьас ^гаііа, едо ИЬепіег 
впЬігѳт». Гттпв ровіеа поп ветеі арий ргіпсірет, ѵосаЪаІ епіт 
по8 еі Ъепідпе аІІодиеЪаіпг. Іп Ьіз соііодиііз геІегеЬаі ее ппііит 
Ьаегеіісит шіпівігпт іп виа діііопе раіі ѵеііе, еі Іетріа диае іп 
гШЬив Кошапае ессіевіае ѵіѵеЬапі, ас ірвоз виЪдіІов, іп геЪиз 
геіі^іопів ро4ев(аІі повігае Ігадеге ас зиЬісеге. МііІеЬаі еііат 
ад по8 пппт аідие аііегит тіпівігит, пі іп еоз вепіепііат Гег- 
гетив, віѵе ад і&пет віѵе ад ^іадіит, ве віаііт ехесиііопі еат 
тапдаіпгпт. Кевропдітив, поп еа де саивва поз ѵепівве иі ре- 
геапі, вед п4 роііиз сопѵегіапіиг еі ѵіѵапі. Іпіегіт іиввіі Шов аЪ 
ессіевіів гетоѵегі. Іп ео геіо е&ге і̂е сит ргіпсіре ѵіадісае соп- 
вепзегипі. Б ит іп сазігів тапегетив, ѵепіі Іедаіпз ге^іпае 
Апдііае, диі Сопвіапііпороіі спт Іе&аіо 8егетв“‘ теі гедіЬаі, із 
сит іп ргапдіо арид 1е$а1ит Роіопіае вітиі евветив, тігаіиз 
ез4 диод ео издие Іевиііае регѵавегіпі диов ге^іпа Ап$Иае регве- 
диііиг. Авві$паѵі4 поЪіз ргіпсерв аіідиоі виав десітаз ад ѵісіит. 
Беіпде іизвіі иі Іивігагетиз сіѵііаіез ад еіі&епдат поЬів ЪаЪИа- 
[Ііопет]. РгоГесіив еві поЪізсит т .  д. Вгиіив. 8ед сит отпіа 
ревіе езвепі ріепа, тиіііз сіѵйаііЪиз геіісіів, іп оррідо Котап 
дісіо соасіі витив зиЪзівІеге. йио, повіга саивва, ѵепіі ѵіадіка е4 
сит сіего аЦие саіо^егів та^пат поЪіз овіепдіі; Ьепеѵоіепііат, 
еі віидіит роііісііив ев*; іЬі повігі сопсіопапдо, досепдо, Ьаріі- 

яапдо, тогіиов вереііепдо, е4 аііа ра[ввіт] типега оЪеипдо, аідие 
ѵіііав ѵісіпав диапіит роіегапі іиѵапдо ад істрив ЬаегеЬ[апІ]. 
Іпде геѵегвив вит ад ргіпсірет ад ассіріепд&т ехредіііопет 
гевропва іп Роіопіат, аідие ад ѵаіедісепдиш, ситдие Шит аі- 
Іодиегег, десіагаѵіі е&ге&ішп апітит ег^а 8едет Аровіоіісат, 
диет еііат дегеге [ѵі]де4иг теігороіііев сит ѵіадісів. Ні поп 
адповсипі раігіагсЬат СопвІапІіпороШапит еі отпев Ьаегевез 
аѵегвапіиг. Ма^па рагв Ьиіив ге^іопіз еі Ьотіппт, еі ірве диодие 
ргіпсерв ѵіѵіі іп §гаесів вей гиіЬепісів гШЬив а[с] оЪедіепІіа 
раігіагсЬае СопзІапііпороШапі. Ьіп^иа КиіЬепіса васга сапіапі 
еі /асіипі. ІІпит ЬаЬепІ теігороіііат еі диов ѵіадікав. Випі іп 
Іоіа ргоѵіпсіа 15 сігсііег орріда, іп диіЬив ЬаЪИапі Нип$агі еі



Захопез, еі іп ѵііііз а^иіЪиз. Ріигез іатсп Цип$агі. Іп Ьів ппііа 
езі бійісиКаз, вес! ориз еві засегбоііЪиз еі рагосЫз, ^иі Ьіс поп 
герегіипіиг. Ілііегае іЬі пиііае ѵі&епі, педие босепіаг. Сепз езі 
е^ге^іа еі іп^епіова, еі та§із саіііба ^иат зітріех, соіопіа 
Чиопбат Иотапогит аррагеі сх ѵиШі, тогіЬиз еі вегтопе. 
Ьіпдиат еогиш Гасііе роззипі аббізсеге ^иі Ііпдпат Каіісат еі 
Ьаііпат иогипі. ІлсеЬ аиіет біііо іііа тиНіз птІаііопіЬиз сі 
Ъеіііз виЫесІа ѵібеаіиг, піЫІ іатеп биЪіі езі дпіи ві а^иоб 
соііе&іит іЬі іипбагеіиг зіаѣііе е( йгтит еззе роззсі; аррагеі Ьос 
ех ео, чао4 Ьасіепиз отпез ессіезіае саІЪоІісогит Агтепогит 
ге 1) іпіе^гае регтапзсгіпі. Тигса епіш поп сигаі пес ітребіі 
пііат геіі^іопст. Еі, зі ориз еззеі, еііат аЬ ео оЫіпегі іасііііте 
роззипі НМегае рсгрсіиііаііз, зіспі зоіеі (іаге аііів, іп ^иіЪиз 
бігіз отпіЬиз беѵоѵеі зиоз зиссеззогез, пізі аЪ іііо зіаЪіШа іп 
регреіиит іпіе^га сопзегѵепі. Мет іасіі ргіпсерз Моібаѵіае 
схсоттипісаіоз ргопипсіапз зиссеззогез, ві яиіб сопіга чиат аЪ 
іИо запсііит ез( ііегеі.

41. 9. XI. 1588. Огап. Варшсвидкіб кардиналу Альдо- 
брапдини, изъ Люблина 8).

ИГ* е( Ншв іп СЬгізІо раіег е ІБ " Бм Ьепі^піззіте. Іпіеііехі 
ех весгеіагіо І11тм Се]. У. дпі ѵспіі Ьис ЬпЫіппт, Шсгаз тсаз 
Яоаз зсгірві бе геЬиз іп тіззіопс Моібаѵіса асііз, еі ірзіиз еііат 
ргіпсіріз, рег ипит ех раІгіЬиз ѵеі засегбоііЬиз позігів дпі Сга- 
соѵіат іЬаі тіззав, попбит Іиіззе І11тм Се1аі V. геббііав. Мігаіиз 
зит запе, веб саизат визрісог, диоб іііе засегбоз аіідиапіиіит 
Ьаезегаі іп іііпеге, беіпбе сит Сгасоѵіат ѵепізвсі, еі бе тогіе 
б и о тт  позігогит іпіеііехізвеі геігосеззегаі, песбит аб К. Р.

1) Послѣднее слово очень неразборчиво; возможно допустить и другое 
чтеніс: «еіс».

2) ВощЪеве III. 72а, л. 397/209. Собственноручное, съ печатью. Получено
въ Прагѣ 16-го декабря 1588 г. На оборотѣ адресъ; «III1110 еі Ншо іп СЬгівІо
раігі еі Впо В“° Пірроіуіо АІбоЪгапбіш, бітіпа шівегаііопе 8. К. Е. Ііі. 8. Рап-
сгаШ РгевЬуІего Сагбіпаіі, сі аб 8еггаит ге#ет Роіоліае ас ге&пат Ьедейо бе
Ьаісге еіс. Вотіпо Ьепі^піз$іто». Понѣта: «Ассеріае Ргадае біс XVIя Ве-
сстЬгів».



ГаЬгісіит Раіаѵісіпит, сиі соштепдаѵегат ІНегаз а т е  тізваз 
пі еав 111""® Се1пі У. геддегеі;, регѵепегаі. 8рего Іатеп іат  
езве отпіпо геддііаз. Ѵегит диіа ти1(а ргаеіег оріпіопет 
зоіепі ассідеге, ргасзегііт Іат регісиіозіз ІетрогіЬиз, ѵізит 
езі аі ргоріег таіогет весигііаіет ехетріит еагапдега 
Іііегагат доаз а<і 111““  Сеі. У. делегат ИИ тіИегет, пе 
^иід педіідаіпг диод аііодиі сеІегіШе ад Беі §1огіат сопйсі 
роззеі.

Шид еііат аддо ад Шшт Сеі. У. т е  іпіеііехівве ех К™ Б по 
агсЬіерізсоро Ьеороііепзі, диі рагѵоз ЪаЪеі гедііив, еі тиііоз ас 
тадпоз витріив ВеіриЫісае сааза Іесіі, ві іііі соііаіа Аііввеі аЬ- 
Ъаііа 8и1іеіеѵіеп8Ів, ірзит ІіЬепіег витріит ад рготоѵепдав гез 
ге1і|ропів іп Моідаѵіа, еі отпіа песеввагіа рго виЯгадапео ра- 
гапда, Іиівве Іасіигит. (іиатоЪгет ві із диі Гиіі потіпаіиз а 
8егто ге$е еі попдит сопйгтаіпз, еа ді&пііаіе 1аім)иат іпді&пиз 
(тиііа епіт іпді&па раігаѵіі) ргіѵагеіиг, тартиив орегае ргесіиш 
ад Беі діогіат е( Ессіевіае иііШаіет йегеі зі В®0 Б™ агсЬіеріз- 
соро Ьеороііепзі сопГеггеіиг. 8іс епіт віпе ітрепзіз Вапсііз- 
віті, ѵеі вапе раисіз адіесІІ8, роввеі ргоѵідегі Моідаѵіае. Бе 
геіідио Бейт ргесог иі 111“ “ Се1пвт V. ессіезіае виае діи вегѵсі 
іпсоіитет.

Баіит БиЫіпі 9 діе КоѵетЬгіз 1588. III®" еі В®4® Се1пі8 V. 
«егѵив іп СЬгізіо 8(апіб1аи8 ЧѴагвгеѵісіив.

42. 10. XI. 1588. Маршалокъ Іеремія Могила и Варѳоло- 
мей Брути, посланцы нолдавскаго господаря къ польскому ко
ролю, папѣ Сиксту V 1). Напеч. ТЪеіпег, III, 47 (Н игтигакі, 
III, 115).

43. 10. XI. 1588. Они же нунцію Каоуа *). Напеч. ТЬеіисг, 
III, 48 (Н іігтигакі, III, 114).

1) N11112. іі Роіопіа 81, л. 561. Подлинникъ, за двумя подписями, очень 
'близкими по почерку. Имя В. Брути писано во всякомъ случаѣ (какъ здѣсь, 
такъ и въ ЖЛБ 48, 44) иной рукою, чѣмъ его, дѣйствитедьно, собственноручный 
письма.

2) N002. йі Роіопіа 81, л. 563. Подлинанкъ.



44. 10. XI. 1588. Они же кардиналу Альдобранднни, изъ 
Замосцья *). Выражаютъ сожалѣніе, что не застали кардинала и 
не могли его видѣть.

45. 15. XI. 1588. Ректоръ Люблинской коллегіи Отаниславъ 
Варшевицкій нунцію Капуа 9).

І11тв еі Ктв іп СЬгізіо раіег еі Б пв Бпв Ьепі^півзітс. 8сіо 
111““ * еі Квто Р4*® Ѵебігат роіІБЗітит ѵізізве Ка"в Р. Ргоѵіп- 
сіаіет позіпіт бе тіззіопе іп Моібаѵіат и( аіідиов ех повігіз 
івіЬис тіііегеі, сі те і тепііопет Гесібве, п( т е  ехріогаіпт 
ргіиз ргаетіиеге*. (іиоб сит тіЬі К. Р. Ргоѵіпсіаіів БІ^пШсаввеІ, 
еі риіагеі ѵосет іііат І11вм еі К"®* Р. Уезігае, а Зрігііи 8апс№ 
іиіззе рго(ес*ат, е^о т е  аб ііег Ьос тізвіопет віаііт оЪЫі. 
Розіеа ѵего а^иіЪпз бе саизіз В. Р. Ргоѵіпсіаііа тиіаѵіі всп- 
Іепііат, еі биоз раігев, ѵібеіісеі Р. бивіпт КаЬит, еі Р. Іоап- 
пет 8Ьепо\ѵіапит сит ипо ігаіге іпіегргеіе еі тівзіопі безіі- - 
паѵіі, тіЬідие зсгірзіі, иі еоз ЬиЫто аб Квпт Ь пвпХеоро1іеп- 
зет агсЬіерізсорит ас бетпт іп Моібаѵіат ехребігет. Сит 
ѵего аНегот раігет Сгасоѵіа тіМегеІ, аббібіі віЬі вгаіит Гиіи- 
гит (ві соііе&іо іп ^ио вит пои іпсоттобагсіиг), иі еоз ірве 
іп Моібаѵіат бебисегет. Е§о еізі ѵібеЬат соііе^іит ІліЫі- 
пепзе іи та&піз Іит біІбсиІІаііЪиз, (ит регісиііз 'батпогиш, 
^иае еііат аііяиа ех рагіе сопіідегииі, Ьос (етроге тегвагі: 
іатеп сит апітабѵегіегет вирегіогіз ѵоіипіаіет ео ргореп- 
беге иі сит раІгіЪиз ш ііег т е  багет, віаііт, іто регепбіе 
аЦие Іііегаз ассері, іііпегі т е  ассіпхі, еі іііиб ^иоб 111“* 
еі Кта Рив Ѵезіга К; Р. Ргоѵіпсіаіі сопзиІеЪаІ, поп зоіиз 
зеб сит аііів раігіѣиз япоз еі бебихі еі ірвіс геіідиі, 
ітріеѵі.

1) ВогвЬеве. III. 72а, ж. 895/208. Лодлнннвкъ; получено кардннадомъ въ 
Прагѣ 16-го декабря 1588 г. Ср. стр. 454, ирня. 2-е.

2) N002. (И Роіооіа 81, л. 688. Собственноручное съ печатью. На оборотѣ 
адресъ: «111“*° ас К1"0 іп СЬгіяіо раігі, еі Бао шео оЪаегтаобшаіто, БпоІ)пв Нал- 
піЬаІі бе Сариа агсЫерівсоро ИеароШапо, еГ8пае Запсіііаіів аб 8егпяш гевет еі 
гертит Гоіопіае Іе^аіо. ІЗесивбае [ІіИегае]*.



(̂ п&е аиіет іп еа тіваіопе асіа випі, еі диае врез рготоѵеп- 
догпт пе&осіогпт геіідіопіз саіЬоНс&е аррагеаі, диатргітшп 
гсдіі ЛГ“ еі Квм Ри Ѵезігае регвсгірзі, еі тізі рег ппит ех 
раІгіЪив соііе^іі Ъиіиз Іііегаз, іи т  еі гезропза ИГ1 ргіпсіріз 
Моідаѵіае ад К*ат Р. Раіаѵісіпиш, диі дшшіат ргоріег регісп- 
Іит резіів поп Сгасоѵіае зед гагі ЬаЬііаі, іпіеііехі гезроиза 
диідет III1111 ргіпсірів рег раігет Шит ад иіті>т Л. сагдіпаіет, 
е( І11т*т ас Л. Ѵезігат аііа ѵіа тізва еззе; Іііегаз аиіет 
еі теаз с( ИГ1 ас Мадпібсі Л. Вгпіі тіЬі ііегпт тарто тео 
доіоге Р. Раіаѵісіпиз гетізіі. Кипе еаа ііегит Шам ас К“ * Р4і 
Ѵезіхае тіііо ипа сит Шегіз ад 1)1ппк Л. сагдіпаіет АІдоЪгап- 
діпит, ех диіЪиз оптіа циае ад педосіит Ьос регііпепі ІІ1т* Ри* 
Ѵезіга іпіеііі^еі, Іііегіз иігіздие соЦаІіз.

Нос аиіет зи тта ііт  111““  ас КИМ Ри Ѵезігае еііат пипс 
всгіЬо, та^пит озііит арегігі ад паііопет іііат, е( &еп(ега 
Киіепат, зі поп Іоіат, т а х іта т  сегіе іИіиз рагіет, 8едів Аро- 
віоіісае еі 8ті Ботіпі Иовігі оЪедіепііае зиЪусіепдат, • сит 
ра(гіагсЬа(из Сопзіапішороіііапи в Геге іа т  віі зиЫа(из, (ит 
ргоріег дошит Шат еі ессіевіат раігіагсЬаІет аЫаіат аЬ 
ітрегаіоге Тигсагит еі іи деІиЪгит таЬотеіапит сопѵегзат, 
(ит диод і(а сгеѵегіі ргесіит вітопіасит етрііопіз раігіагсЬа- 
(из арид Тигсат, ірвогит яиі атЪіеЪапІ сирідііаіе, иі пето 
деіпсерв іііид роззіі регвоіѵсге, ргаезегііт сит гез іат  ргіпсі- 
ріЬиз сЪгівііапів, е( іів диі ѵеі виЪіссТі егапі ѵеі ГаѵеЬапі іііі 
раігіагсЪае, віі раіаіасіа. Беіпдс ѵего ірве ргіпсерз Моідаѵіае е( 
теІгороШае е( ерізсорі дио (поп епіт зип( ріигез іп еа ргоѵіпсіа) 
диатѵіз гііиз Огаесоз вей Киіепоз ведиипіиг, ѵаіде ад оЪеді- 
епііат 8едів Аровіоіісае вип( ргорепзі, іто  еі ргаесіриі ргосегез 
весиіагез. (^погит апітов е( ѵоІипШез сит іат  (епеатив, зитта 
сит аіасгііаіе соеіегі отпез еоз зедиепіиг. Ехетріит аиіет 
ргіпсіріз Моідаѵіае зедиегеіиг пероз еіив, диі Іоп$е атрііогет 
ЪаЪеі діііопет, еі таіге саііюііса паіиз еві. ІтКагепіиг ргосиі- 
диЪіо Киіепі, ві поп у чиі іп Мовсоѵіа, заііет у диі іп дШопе 
випі ге^із Роіопіае. Тгапзуіѵапіа Ь&егеііса сопѵегзіопе вепіів



Ъиіив регсеііегеіпг, еі ай сопѵегвіопет еііат ірза вііптіагеіиг. 
Вев ііаяпе тнрпав Вотіпиз ѵійеіиг ѵсііс 8пае Запсіііаіів ропіі- 
йсаіи Гасеге, ай діогіат впат, еі гаегііит ас Іаийет 8иае Вапсіі- 
Шів ветрНегпат. Вей отпіпо езвеі орив иі Виа ЗаисМав апітит 
ай Ьос пе&осіит еі девіів Ьиіив сопѵегвіопет, яиае та#па езі еі 
поЬі1І8, иі всгірві 111“° Б"0 сагйіпаіі АІйоЪгапйіпо, агйепіег айі)- 
сегеі, гет Ботіпо ішп іп виів вапсіів васгійсш Іит рег васгііісіа 
вегѵогпт еіпв, іит іп ІІгЬе, (пт аІіЬі, [Запсііввітив] Б пм сот- 
тепйагеі, ірве еііат Ъепідпит ве ас НЬегаІет іп ге Іапіі тотепіі 
йесіагагеі. Ѵійеіісеі ві аіічиой ветіпагіит заііет рго Ігідіпіа 
аиі ѵідшіі іиѵепіЬив іп Моійаѵіа іпзіііиегеіиг. Рогіавве еііат 
ірве ргіпсерв, еі аііциі ргосегев еіиз, іпіег диов еві В““  Вгиіи8, 
соііедіит Восіеіаііз Ашйагеп!. Беіпйе ві сига іо ргоѵіпсіа іііа 
саііюіісагит ессісвіагпт Као Б “° агсіііерівсоро Ьеороііепві Іііегіз 
Виае Вапсіііаііз соттепйагеіиг еі 'заііет йисепіі аиі Ігесспіі 
зсиіаіі вийта^апео іп ргіпсіріо аззідпагепіиг, диатѵів Ваш Б. 
агсЫерівсорив йіхіі, ее ві теііогет ЬаЪегеі ргоѵівіопет, еі зі іііі 
аЪЬаІіа Виііеіеѵіепзіз йгіавеі соііаіа, опиз ііііив визіепіапйі 
ІіЬепІег Гиівве впЫіигит. Бешяие иі Виа Ваисіііав Іііегів виіз 
сгеЪгіогіЪив Ъспетоіепііат раіегпапі пт^із ас та&із йесіагагеі 
ргіпсірі ас іііі, ві ве ай ппііаіет ессіезіас еі оЪейіепііае соп- 
/еггеі, отпе віийіит еі даИ ат виат роііісегеіш*. Бав іат 
весипйав тіИо ай 111“ * еі В“  Рит Ѵевігат, диае. иііпат віпі 
іоеіісіогев еі гесіо іііпеге ай еат регѵеиіапі. Бдо ѵего т е  
огаііопіЬиз еі $гаііае І11тм еі К1*" Р41в У. ріигітит соттепйо. 
ІліЫіпі 15 йіе БотетЪгів 1588.

Ргаеіегеа соттепйаге ^^аево йі^пеіиг І11т* еі В1** В. [віс] 
Ѵсвіга 8иае Вапсіііаіі І1Г*т Б**” Вгиіит, сиіив ййе еі віийіо 
ітргітіз Ьаес пе^осіа рготоѵепіиг, иі Виа ЗапсШав дгаііат 
аіідиат Шіо Шіив йесіагеі. К ат сіві Ше иоп диаегаі ргіпсіра- 
Шег виа вей Беі ^іогіат, Іатеп іаіі Ьеиі&піШе гев тадпас 
боіепі еііат рготоѵегі.

111““  еі В““ Р4І' Ѵевігае о^)зе^иепііз5Ітив васегйов еі вегѵиз 
іп СЬгівІо Віапізіаиз ЛѴагвгеѵісіиз.



4С. 26. XI. 1588. Кардивалъ Монтальто нунцію Капуа, 
язь Рима *):

«Ь’аѵѵіво ді Моідаѵіа ё вШо дгаііввіто а 8иа ВеаШидіпе. 
Ьа диаіе врега, сЬе ве пе розва ігагге ігиПо поІаЫІе соп Гевііг- 
раге ГЬегевіа (1а диеі раеве, еі ріаиіагѵі 1а повіга вапіа іеде 
саіЬоІіса. У. 8. поп севві д’аіи!аге 1а Ъиопа ѵоіопій (1і диеі ргіп- 
сіре, сЬе поі апсога <1і дай іагешо диаиіо роігешо. Еі Ковіго 
8і$поге Ьа і̂й сотташЫо сЬе ві гірагіі соі ві̂ . сагдіпаіе МаИеі 
ргоіеиоге де’ Вегпагдіпі, рег тап(1аге соій дасі та#$іог питего, 
сЬе бі роігй. ВепсЬё се п’ё дгап сагевііа, таввітс <1і регеопе 
доЫе <1е 1е диаііій, сЬе вігісегсапо регдпеііа поѵеііа ріапіаііопе».

47. 26. XI. 1588. Брупі нунцію Капуа. *). . ТЬеіпег,
III, 15 (Нигтигакі, IIГ, 116).

48. 27. XI. 1588. Ректоръ Люблинской коллегіи Станиславъ 
Варшевицкій генералу іезувтскаго ордена Кл. Аквавивѣ*).

Адтодит Кеѵав іп СЬгівІо раіег. Рах СЬгівІі.
Ров* діиіитит вііепііот теит, іат Іапсіет ровЦиат гедіі 

ех Моісіаѵіа ад Р*т Ѵезігат всгіЬепдит еві. Ад ргітит де іів 
диае асіа зипі іп тіввіопе ізіа, деіпде де геЬив соііе^іі. Кеѵ4<и 
Р. Ргоѵіпсіаіів девікпаѵегаі ад тіззіопет івіат Р. Іоаппет 
Згепстапит [зіс] еі Р. Ливіит ВаЪиш, диі Гиіііиш Іетрогіз іп 
со11е$іо ЬиЫіпепзі, сі всгірвегаі ад те, и( Р. «Іивіит ад Веѵтвш 
Б. агсЬіерівсорит Ьеороііепвет ргаетіііегет, диод еі Іесі, 
Р. 8гепоѵіапит [віс] ѵего зе тіззигит Сгасоѵіа ад еипдет 
&і&пШсаѵегаі. Розіеа ѵего тиШа вепіепііа, Шит ад те  тізіі 
сит Іііегіз ѵагіів ад ргіпсірет, іпзігисііопе, всгіЬепз віЪі 
диідет іп оріаііз Іиізве, иі ірзе ігеі сит ізііз раігіЬив; ѵегит

1) N1103. бі Роіопіа 28, л. 148. Подлинннкъ; отвѣтяое на депеиін 12, 14 ■ 
24-го октября; изъ этихъ трехъ депешъ только въ одной, отъ 14-го октября 
(сх. выше № 86), шла рѣчь о Молдавів. Получено 22-го декабря, отвѣтъ данъ
24-го декабря 1588 г.

2) N002. бі Роіопіа 81, л. 601. Собственноручное, за печатью.
8) Госуд. Архнвъ въ Рннѣ. Ропбо беі СевиШ. Ьеііеге 1589 (віс), л. 27. 

Собственноручное, съ печатью, съ адресомъ я съ помѣтой: «ТоГогтаІіо бе Моі- 
батіа»; вложено въ письно о П. Кампана, 7-го марта 1589 года.



сит а^иоі соііедіа а ігіЪиз аппізіеге ѵізйаѵегіі, іб іат ргаевіаге 
поп розве. Сиреге аиіет еі отпіЪиз сопзикогіЪиз іб евзе ѵівит иі 
е$о еов аб ргіпсірет Моібаѵіас бебисегеіп ві аЪ8̂ ие іпсоттобо 
соііе^іі іб іасеге роввет, еі зі іат а^иі ѵепіввепі, диіЪиз іп 
аЬзепііа сигат іПіиз соттіИеге роззет; зсіеЬаі епіт тиШз 
біШсиІІаІіЪиз ітріісаіиш еззе соііе^іит Ьос іетроге, пес рег* 
зопаз абЬис ѵепіззе чиае іп Іосит бівсебепііит виЬвІіІиепбае 
егапі. Е$о сит ѵібегет вирегіогет іапіореге іп еат рагіет 
ргорепбеге иі ігет, сопвіііиіів иіі бегі роіиіі геЪиз соііедіі, 
пиііа тога іпіегрозііа, аззитріо теситР. 8сЬепо\ѵіапо [зіс] ЬиЪ-> 
Ііпо, Р. ѵего «Гизіо Ьеороіі, ргоіесіяз [вит]. Сипцие едпоз повігоз 
поп ЬаЪегетиз пісЬіІотіпив бі%епІіа асІЬіЪіІа, рег Беі дгаііат, 
рагііт сопбисШііз, рагііт атісогит е^иіз, регѵепітиз ивдие а<1 
йпез Моібаѵіае. Іпбе ѵего сит багепіиг ечиі іп біііопе ргіпсіріз 
(зісиі ізіЬіс тогіз еві) іпіег ѵагіа а^иоі іп Іосів резіів регісиіа, 
аб іраит ргіпсірет, яиі Іит іп сатро виЪ раріІіопіЬив, а<І 
еѵііапбат резіів сопіа^іопет, сит соріів виів еі аиіа ЬаЪііаЪа*, 
аб іЩегіогет Моібаѵіат ваіѵі еі іпсоіитез 2* ВеріетЬгіз репе- 
Ігаѵітиз, ехсіріепіе пов іп впит іепіогіит IIГ° еі Ма&пііісо 
Р. Вгиіо, диі тіззіопет Ьаис повігогит роііввітит ргосигоЪаІ. 
Розігібіе ірзит ргіпсірет ваіиіаѵітиз, е( Іііегав іит 8ВІ Ротіпі 
Ко8Ігі, іит 8егепв1 ге§ів Роіопіае, іит І11т1 Вл1 сагбіпаНв, іит 
Кеѵв1 Бві агсЬіерівсорі ИеароШапі, Іит ІИВІ0®1 сапсеііагіі, Іит 
Веѵ* Р. Ргоѵіпсіаіів геббібітив. Іліегаз Виас ЗапсШайв та&па 
сит геѵегепііа вивсеріі. Коп воіит епіт еаз овсиіаіиз еві, веб 
еііага сарііі вио, іп ві^пит Ьопогів еі виЬіесІіопіз, ітрозиН. 
Регсопіаіиз езі бе іпсоІитіШе 8иае Вапсіііаііз, еі ^иоб бе ѵіг- 
іиііѣив 8иае ЗапсШагів геіегеЪат НЬепіег аибіѵіі, 4иат ипіѵег- 
ваіет раігет еі разіогет отпіит ар[р]е11аЬаІ. Иовігат ваіиіа- 
ііопет еі типизсиіа, яиае потіпе Веѵ. Р. Ргоѵіпсіаііз ойегеЬатиз, 
регЪепідпе ассеріі, еі еабет ЬитапіШе аб отпіа гевропбіі. 
Мапвітиз іп сазігів биаз ЬеЪботабаз. Тег ариб Шит Гоітиз, 
ргаевепІіЬив а^иіЪиз Шіив зепаіогіЬиз. Ргіѵаііт еііат а^иа 
тесит а^еЬаі рег ЦІтшп Б. Вгпіпт. Ас Іапбет іиззи ііііиз



ргоГесіі зішшз, спт І1Г° Б. Вгпіо, и* ех аііяпоі Іосів, а ^ и ет  
Яиі соттодІ83іти8 ѵідегеіиг, ад ЬаЪіОДіопет раігит еіі^егетив. 
Сипцие отиіа іеге Іоса резііз оссираззеі, нппт оррідит дио<і 
(пт ІіЬегит егаі а резіе, еіедігаиз Котаппт ар[р]е11аіит, іп 
^ио раігев зосіоз, ппа спт ігаіго Нип^аго ех поѵісіаіи авзитріо, 
іпхіа Іетріит саіЬоІісит геіідиі, 4піЪив ргіпсерз песезвагіа ад 
ѵісіит е( ЬаЬіІаііопет іиззіі ргоѵідегі. Со&ііаЪат диідет ргоріег 
івіа резііз регісоіа тіііеге раігез повігоз Сіаидіороііт іп Тгап- 
зуіѵапіат, вед е( Б”0 Вгиіо ід поп ѵідеЬаіиг, еі е$о поп іидіса- 
Ьат еззе сопзиііпт, пе зі іп Моідаѵіа поп сопзііііззетиз, гитог 
а1іциІ8 врагеегеіиг, ѵеі ргіпсірет 1) зевиііав поіиіззе адтіиеге, 
ѵеі ірвов и*і деіісаіоз іЪі сопзівіеге поіиіззе. (^иатоЪгет геіісііз 
ірзіз раігіЬиз ад ргіпсірет гедіі, иЬі іісгит діев соттогаіив 
поп атрііиз диат 14; сгезсеЬаі епіт резііз еі таіа іііпегі іт т і-  
пеЪап(, гевропзо ад Іііегаз ІІГ1 Б01 сагдіпаіів е% Кеѵ®* Б“1 агсЬіері- 
всорі е(Р. Ргоѵіпсіаііз ассеріо, (іізсевзі а ргіпсіре 27 ЗеріетЪгіз. 
Іп гедііи раѣгез іпѵізі, вѳ<1 іп ео Іосо іат еііат резііз зегреге 
іпсіріеЬаі. Б іет оппт сит ІІІІ8 соттогаіиз, Ьепе апітаіоз геііп- 
^иепз Ботіпо соттепдаѵі, еі гсдіі ЬиЫіппт 17 ОсІоЪгіз.

Ѵегит іпІе11і#о Р*® Ѵезігат та^ів дезідегаге, и( яиае зіЬ 
врез ігисіиз еі дпів впссеввив Гиіигиз Ьпіиз тівзіооів Ри Ѵезігае 
геропат. Нос ідеіпг Ьгеѵііег іасіат.

Іп Моідаѵіа зппі а^и і іпсоіае яиі іп бде еі гіІіЬпв Котапае 
ессіевіае ѵіѵеЪапІ. Ні випі 8ахопез е( Нип^агі апіе 70 аппоз 
ех Тгапвуіѵапіа ѵепегап*. 8ип( еі ех СЬіо іпзиіа ^ш ве іп Моі- 
даѵіат ігапвіиіегипі. НаЪепІ Ьі Іетріа зиа іп ѵагііз оррідів 
сігсііег 20, рагііт тигаіа, рагііт 1і#иеа. Кизяиат іатеп зоіі 
ЬаЪВапІ, веб спт цв Моідаѵі, яиі е( ЬаЬепІ іп Ведет Іосів зиа 
іетріа верагаіа, еі отпев ипа сит ргіпсіре иіипіиг гіііЪиз 
Огаесогпт зеи Епіепогит, іііогит рагѵа рагз езі іп а^иіЪиз 
оррідіз еі ѵіПіз. Ні Іоіат ргоѵіпсіат еі ді&пііаіез оссирапі, е( 
ЬаЬепІ впит теігороІВапит еі диов ерівсороз, зеи *1адісав.

1) Ркп.: ргіпсірез [?].



А  ІетрИз ііадие ее рагосЬіаШ тз саіЬоІісогит, ргіпсерз 

аисіоге ее ехесиіоге І1Г° Б .  Вагіоіотаео Вгиіо ехриііі Ьаегеіісо» 

т т із е го з  ее ихогаіоз, е і пиііоз оти іпо  Ьаегеііса ргаѵіШ е іпГесіоз 

р а іі ѵиіе іп зпа (Шіопе, позігізяие с и га т  ее іозресііопет Ь агит  

ессіевіагит, риае ѵа1(1е іоорез запі, ее ргаеіег и п а т  аЦ ие  

а К егат , поп ЬаЬеиі аррагатепіа песеззагіа, ігайісШ. Нае с и т  

зиіз рагосЪів еі засегсІоеіЬиз іпсіі^еапі, риоз іа т  пиііоз ЬаЪепе 

ргаеіег и п и т  то п а сЬ и т  Ргапсізсапит, позігі а и іе т  пізі а<1 

еетриз поп роззіпе с и га т  Ш а т  зизсіреге ее зіп^иіі іп ѵагіа Іоса 

(Іізрег^і, ориз езі зетірагіо аііяио, ех ^ио орегагіі а<1 с и га т  

іН аги т ессіезіагит ргойіге розвіпі. (^иой Іатеп  ргіпсірет поп 

риіо Гипгіаіигиш, с и т , р гав іе^ и ат яио<і ЬаЪеаі зиоз апеізііісв 

риі ргаезипе засгіз, еі ерізсораШз ас ти іеа  топазісгіа  іа т  Гип- 

4а(а, то^по ІгіЬиіо яио<1 репсііе Тигсае езе §гаѵа*из. К а т  поп 

еап іи т оічНоагішп, ^ио(і ехсейіе з и ш т а т  се п іи т  т і і і і и т  аигео- 

г и т ,  зесі е ( іа т  е ііа т  [віс] ехігаогсііпагіит ^ио^іезсит^ие ре іііиг  

ргаееехіи тиеи», аи і аіісиіиз (іопагіі (Іаге со&іеиг. Ргаеіегса аііе 

сопеіпие аЦ иое т і і і іа  т і і іе п т ,  ее сігса зе ее іп йпіЬиз, и і 

Ьасіепиз тадпо аеге аііепо Гиегіе оЪзегісІиз, чио<1 Іатеп  іпсіріе 

!а т  (Ііззоіѵеге. Ргоріег Ьапс і^ііиг саизат ориз еззее асі Б е і  

^ іогіат, и і Зиа 8апс*іеаз асі еетрив, ваіеет а4 20 ѵеі 15 аппоз 

з с т іп а г іи т  ізІЬіс зио зи тр іи  аіегеі «е ессіезіае Шае ее рориіі, 

Яиі іиегипе ее зипе т а х іт а  ех рагіс саіЬоІісі, іп  іЫе геГогта- 

гепіиг ее сопвегѵагепіиг. Киііаз е п іт  ірзі еіеетозіпаз сопГегге 

роззипе с и т  зіп* т а іо г е т  іп т о й и т  ехЬаизеі. Іп іе г іт  роззее 

Б"™ РоЫ іа ехсііаге а п іт и т  ргіпсіріз ѵеі аііриоз ех р г іт о -  

гіЬив, риі Б е і ориз рготоѵегепе, іп іег диоз езе Б ппа Вгиіиз, 

^аі ай і11и(1 <іиаз ѵіііаз зиаз Ъеге<Шагіаз ѵиіе оЯеггс.

(іио<1 а и іе т  а<1 ргіпсірет аееіпее, риатѵіз ірзе гШЬиз дгаесіз 

ѵеі Ниіепіз и іаіиг; и а т  М оИаѵі М е т  ее гііиз ессіезіазіісоз і т т е -  

діаіе а Киіепіз ассерегипі, е і Ііпдиа Ьиідагіса іп засгіз иіипіиг, 

зісие ее Киіеиі, езі Іа тсп  т а х іт е  ргорепзиз ай о Ь е ііе и ііа т  8е<Из 

Арозіоіісае ее 8иае Запсііеаеіз. И а т  іпіег соеіега Зідпа с и т  

ізіЬ іс еззет (Іізриіаѵіе с и т  дио(1ат топасЬо ^гаесо ^иае^е]18>



^иі4 <іе ргішаіи Реігі іпіег арозіоіоз еі зиссезвогит оіиз 
зепіігеі. Кезроінііі іііе, ргішит ^иі<івт Ліізве іпіег арозіоіов 
ргоріег опііпет, зе<1 роіезіаіеш еапйет ошпіЬаз еззе іга<Шат 
а СЬгізіо. СіиаегеЪаІ; сіеіініе ргіпсерз: «сіаѵез ѵего диае зи ттат  
роіезіаіет іпйісапі сиіпат СЬгізіпз ігасіійіі, отиіЪизпе, ап зоіі 
Реіго?» Кезропсііі; топасЬиз іііе са1о§егиз: «зоіі Реіго»; Іит 
ргіпсерз: «Реігизѵегосиі іііав ге^иіі?* Сит іііе Ьаегегеі, диае- 
зіѵН: «иѣіпат Реігиз сариі зиит розиіззеі тогіепз (Ьас еніт 
рЪгазі иіеЬакиг)?» КезрошШ саіо&егиз: «сегіит езі дио(1 Котае». 
«Ег&о, іиіиііі ргіпсерз, иЫ сариі зиига розиіі, еііат сіаѵез зіЬі 
ігайііаз ѵоіипіаіе Ботіпі зиссеззогіЬиз ге^иіЬ». Езі і^цие рго- 
репзиз ргіпсерз ірзе а<1 оЬесІіепІіат Зесііз Арозіоіісае, сит еііага 
Біѵіш^шніат іисіісіо раІгіагсІіаіивСопзІапІіпороШапиз диоёат- 
тосіо зиЫаіиз зіі еі Тигса раігіагсЬаІиш іп (ІеІиЬгит таЬоше- 
ілпит сопѵегіегіі, еі із ^иі пипс іеиеі саІЬейгат раігіагсііае 
поп раІгіагсЬа зесі с^аа-*аХо; арреііеіиг. 8іс епіт тіЬі геГегеЬаіш* 
[зіс] Б™8 Вгиіиз 4иі зсіі ехасііззіте чиае Сопзіапііпороіі а^ипіиг. 
N00 Іапіит ірзе асі оЪесІіепМат ргореікіеі зесі еііат теігороііи еі 
ерізсорі зеи хѵіаііісае, чиі аіодиі поп зиЬзипі раІгіагсЬае Соп» 
зіапііпороіііапо. N60 (ІиЬіит езі и̂о<I Ьгеѵі тіПеге! ргіпсерз 
сит оЪесІіепІіа асі 8тпт Ботіпит Козігит зі ѵізсега раіегпа 8иае 
Запсіііаіів со^позсегеі. <}ио<1 зі йегеі, еі ех зетіпагіо іпзіііиіо 
а 8иа ЗапсШаІе рго(1ігепі ^иі 1іп§иа Моійаѵіса ѵегЪит Беі 
ргсйісаге роззепі (М еиіт поп ргссіісаіиг іп Істрііз Моісіаѵісіз), 
іат  еі ргіпсерз еі аиіа еі ргосегез еі тііііез, іп йде еі оЪедіепІіа 
Зесііз Арозіоіісае сопііпегепіиг, еі а засегйоНЬиз саіЬоІісіз реп- 
(Іегеиі. N00 епіт іііоз саѵегепі чиоз ипа оЬесІіепІіа, еізі іа 
(Ііѵегзіз гіІіЪиз, ипит еЯесіззеІ. ЬіЬегов еііат зиоз МоШаѵі, диі 
Ъасіепиз Іііегів орегат поп сІаЪапІ, ІіЬепіег ігагіегепі іпзіііиііопі 
позігогит, гоахіте ргорісг Ііпдиат ^гаесат, зісиі ех ірзіз 
іпіеііехі. Ніс і^ііиг ргітиз ігисіиз 8е^иегеіи^ сопѵегзіопіз Моі- 
(Іаѵіае ипіѵегзае ай Зесіет Арозіоіісат. (іиае чиат поп зіі соп- 
Іетпепсіа, еі ̂ иа1ез ѵігез ЬаЪеаі зсгірзі 111“® Б И0 саічііпаіі А14о- 
Ъгашііпо. Боіікіе ѵсго ехстріит ргіпсіріз Ьиіиз, пероз вииз



ргіпсерв ЛѴаІасЬіае вей МоНаѵіае іпГегіогіз, диі діііог ев( еі 
роіепііог, еі таіогет ЬаЪеі дйіопет, ргосиІдиЪіо ітііагеіиг сит 
зі( таіге саіЬоІіса паіив. (}иіп еііат Киіепі сит зіп( еіиздет 
геіідіопіз ад еапдет оЬедіепііат іпсііпагепіиг. Рогіаззе еі Тгап- 
вуіѵапіа ѵісіпа Ьос ехетріо тоѵегеіиг. Наес езі сегіе поп Іеѵів 
пес тодіса врев ігисіиз, яиі ведиегеіиг ві повігі гадісез йдегепі 
іп Моідаѵіа, рогіат арегіепіе ірзо ргіпсіре, е( ветіпагіит 
аіідиод іпвШиегеіиг, зіпе дио ехі&иа аи( пиііа ев( зрев /гисіиз 
ліісиіив Іасіепді. Іат  ѵепегипі ігез орегагіі ех вегтапіа дезйпаіі 
іп Моідаѵіат, Р. Апіопіпз СЬизапиз, Р. МісЬаеІ Весапиз, е( 
Р. ЛасоЪиа Е^епіив. Розіегіогез дио зипі іп соііе^іо ЬиЫіпепзі, 
ргітиз Ьаезіі арид д. сарііапеит Сгасоѵіепвет Лтдаіогет 
позігит, диі еіиз сопвиеіидіпе деіесіаіиг '), рагаіиз ѵепіге 
диапдосипдпе іНі зі&пійсаіит ЛіепЧ. Тгапзііиз сзі пипс ѵаіде 
діШсіІіз еі регісиіозиз, е( Шпега іп(егс1иза ргоріег те іи т  резііз. 
Ориз езі иі ехресіепі івіі раігез (еге ивдие ад ѵегпит іетриз, е( 
ргіиз всгіЪепдит егі( ад ргіпсірет Моідаѵіае, ѵеі 111““  Б. Вгіь 
(ит, ад диет Іосит ѵеііі іііоз т іи і, еі и( Нііз песезвагіа іп 
іііпеге зиЬтіпівігепІиг іп Моідаѵіа, ас гезропзит ехресіапдит. 
Кеѵа“ Р.Ргоѵіпсіа1ів повіег пезсітиз сегіо иЬі зі( Ьос Іетроге, 
ад диет тіві ап(е тепзет пипсіит сит едио, диі попдит гедііі. 
8і ргоріпз аЪевзеі ехсиггегет ад Шит. Іпіегіт ргойсізсог ад 
111*“  Б. сагдіпаіет АІдоЪгапдіпит, е( Кеѵ““  Б. агсЬіерівсо- 
рит Иеароіііапит, сит диіЪиз согат а^ат де Ьос пе&осіо, и( 
ео еШсасіиа ад Беі ^іогіат рготоѵеаіиг. Сит епіт а Кеѵ. Р. 
Ргоѵіпсіаіі гевропзит поп ЬаЪеат, орог(е( еа а^еге, сит песез- 
вНав розіиіаі, диае ірвит асіигит риіагет.

Іп соііе&іо ЬиЫіпепві зитиз пипс 25. Аіідиоі епіт диі аііо 
тіМепді Гиегапі тапзегппі ргоріег резіет. Веие отпіа ЪаЪепІ 
рег Беі $га(іат. БіШсиІШез диаедат іат  діззоіиіае випі, 
диаедат діззоіѵепіиг сит Беі аихіііо. Б отит ѵісіпат всЬоІіз 
ад дііаіапдат агеат зсЬоІагит іиззи Р. Ргоѵіпсіаііз етріат Ьегі

1) Ркп. «іеіесіапіі.



зоіѵітий 1750 фогеп.], рагііт позіга ресипіа, таіоге ѵего ех 
рагіе тпіпо ассеріа. 8егеп““  гех повіег ѵепегаі ЪиЫіпшп впЪ 
йпет ОсІоЬгів, ехсеріиз а віидіовів позігагит всЬоІагпт огаііо- 
шЬив дгаесів еі Іаііпів, еі ѵагіів сагтіпіЬив сит та§па отпіит 
заііз&сііопе. Уепіі ад повігит васеііит ірво діе Отпіит Запсіо- 
гит, еі аидіѵіі васгит еі сопсіопет. Аззідпаѵіі, т е  реіепіе, ад 
аедШсіит іетріі еі зсЪоІагит соііе&іо ЬиЫіпепзі тіііе фогеп.] 
іп зіп^иіов аппоз ад десеппіит, зоіиііо іатеп поп ргіив ̂ іпсіріеі 
диат ров* аппит. N60 ізіа еіеетозупа ѵаІеЪіі пізі іііо ѵіѵо. 
Ботішів Шит сопзегѵе* еі ге&по еі поЪіз. Еві епіт та$па ріеШе 
ргаедііив. Баіиг орега иі дівсірііпа рег ^гаііат Беі вегѵеіиг іп 
соііе^іо, е* раігев диі ѵепегипі аедійсапі поз ріеіаіе зиа ас 
тодезііа. (}иод вирегев*, огаІіопіЪиз еі вапсііз васгШсііз Кеѵіив 
Уезігае соііе&іит Ъос, еі роііззітит тіззіопет Моідаѵісат, 
диае поп саге* іпиШв діШсиІШіЪиз, ас раігев Шов диі ѵегзапіиг 
іп регісиіо ревіів, соттепдо. Ѵідеіиг евзе ассеіегаіит сит 
орегагіів тізвів ех Ѳегтапіа; Ргіиз епіт іпіеііі^епдит Гиіі ех 
Ыз диі ѵадит регіепіагипі, ^иотодо ве гез ЬаЬегепі іп Моідаѵіа. 
8ед сгедітивеіЬапс ассеіегаііопет а Біѵіпа ргоѵідепііа ргоГес- 
Іат. Сит Ьаз бпігет ѵепіі іп едио пипсіив а р. ѵісергоѵіпсіаіі 
Тгапвуіѵапіае, сеіегііег сопіепдепв ад Кеѵ. р. ргоѵіпсіаіеш, сиі 
ві^пШсаІ іп сопѵепіи яиосіат поЪіІіШів іп Тгапвуіѵапіа отпіпо 
сопсіивит евзе и* іп ргохітіз сотШіз, диае сеіеѣгагі деЪепі ад 
Іевіит Тгіит Ке§ит, десгеіит йаі де позігіз ех ргоѵіпсіа іііа 
ецсіепдів, года* иі р. ргоѵіпсіаііз ^иатргітит ѵепіаі. Наес ві 
Р*“ Ѵев*га ех т е  ргітит іпіеііехі*, ііасііе апітадѵегіі* диід іп 
ео регісиіо зі* адепдит. ЬиЫіпі 27 ^оѵетЪгів 1588. Адтодит 
Кеѵ. РЙЯ Ѵевігае іпдідпиз Шіив е* вегѵив іп СЬгівІо 8*апів1аиз 
УГагвхеѵісіиз.

49. Конецъ ноября 1588 г. Записка по поводу введенія 
новаго календаря х).

1) Госуд. Архивъ въ Римѣ. Гопіо (іеі ОеваШ. Ьеііеге 1688, л. 66, современ
ное письмо, съ помѣтою: Ргартіепіат ІіОег&гат ад Ра(геа ів МоЫатіат вегір- 
(агат впЪ йпет МоѵетЪгів аппо 88. Бе саіепсіагіо»; другая помѣта о. П. Кам- 
пана: а Рго К. Ра(ге Нов(го Оепегаіі».
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ІІІ8 Магіа.

Бе Каіепйагіо диій йісат? ^исз1іо Ьаес тіЬ і отпіит йійі- 
сііііта ѵійеіиг. (іиіа* ві поп ргийепіег а^аіиг Іюс іпШо, роввеі 
іііа гев отпіит апітов а поЪіз, еі аЬ ессіевіа вапсіа, аѵегіеге. 
Риіо ііадие пов йеЪеге Ьапс гет герсегс асі огасиіпт аровІоН- 
сит, ас іпіегіт пов ровве Ьопа сопвсіепііа (сит пои віі рготиі- 
^аіит і̂вііс, пес повігит вН рготиі^аге) ѵіѵеге, иі ѵіѵіШг 
іЪі; поп епіт еві всЬізтаНсит Ьос озве; сит ѵіх а 1с$Шта 
роіевіаіе івііс аіідиій аийіѵегіпі сіе іііо; віс повіхі ѵіѵипі Ѵага- 
Йіпі, віс іп 8ѵесіа; віс іп Сапйіа соисевви 8апсІізвіті Ботіпі; 
віс еі аІіЬі; віс еііат орШит еві (розі (асіит) Сіаийіороіі, ѵіва 
іасіига рготи1§а(іопів ііііив. 8еп(ігет едиійет, ваііиз евве іп 
іпіііо, §і аиіііогііав ргіпсірів о4 с.оппіѵепііа рориіогит іиіегсе- 
Йегеі, диапйо сіе воііз Нип^агіз аЦие ЗахопіЬив евве йеЬеге- 
тиз зоШсШ; вей сит таіог йеЪеаЪ поЫв евве воііісііийо йе 
ипіопе Огесогит, іііі иіідие Ьос воіо гііи, а и ^ и ат  сарасез 
геййапіиг, еі аЬ аиіііогііаіе аровіоііса ій йаі, роввепі аЪ іііо 
атоге, диет пипс ЬаЬеиІ ег§а ессіевіат СаіЬоІісат е4 8сйет 
Арозіоіісат, ітрІісаЪіЫег аѵегіі. Бпйе поз, диі ай аейійсаііопет, 
поп ай йевігисііопет ізіис тівві вптив, вепііо (сит роввітив 
ваіѵа сопвсіепііа, иі йіхі) поп йеЬеге повіга ргіѵаіа аиШ>гі(а1е 
аіідиій іппоѵаге, апіедиат вепіепгіат ЬаЬеатив 8ейів Аровіо- 
Іісае, еі К*11 Раігіз Оепегаіів: вісдие вегѵаЬітив. Сопвиіат еііат 
іп ге"по аііоз, тахіте Кеѵшвш агсЬіерівсорит Ьеороііепвет. 
Ѵаійе йі1і&еп*ег сопвегѵаге йеЬетпв, Ьипс диет ѵоЬів йейН 
Бейз, віаііт іп іпШо ргіпсірів, ерівсорогит, еі депіів атогет, 
віпшідие Ьопат арий отпев ехівіітаііопеш; ргойсгіі епіт ріигі- 
шит ай еа диае іпіепйітив іп Сиіигит; вирег отпіа аиіет іп 
ѵоЬів ѵійеапі та^пат ипіопет сит Ботіпо Бео еі апітогит 
іпіег ѵоз сопіипсііопет, сигеіигдис иі та^пШсе йе огйіпе 
повіго 8епііап1;, виЬіпйе ѵагіа ^евіа іШв (ѵегесипйе Іатеп) іп- 
^егепйо; вей ргийепіев евйз, диі еі ріига ѵійеЬШв іп ге 
ргаезепіі еіс.



50. Декабрь. 1588. Брути кардиналу Монтальто *).
111®° еі К®° топ8І§поге еі ві^пог тіо озв®0. Наѵепйоті сотап- 

йаіо ГЕсс®° ргіпсіре (1і Моійаѵіа тіо ві^поге еі йаіоті рег соіе^а 
йі ігап[в]Гегігті іп диезіо ге&по йі Роіопіа іі тагівсіаі ^гапбе йі 
МоЫаѵіа йаіеііо йеі Неѵ®° теігороіііа рег іаг сотріішепіі соп 
^иевіо 8ег“° ге поѵо, еі ойеггіге 1а виа ѵісіпіій Ьопа, еі аШгтаг 
1е сопЫегаІіопі диаШ вопо 1га ^иев1о ге&по (1і Роіоиіа еі Моі- 
йаѵіа, іп диевіа повіга Іе^аііопе Ьа сіаііо огйіпе евргево еі аі 
тагівсіаі еі а гае йі ѵівііаге рег вио поте еі ёеі К“° теігороіііа 
ГІ11Ш0 еі К“° сагсігааіе ОЫоЪгапйіпо Іе^аіо <1е Іаііеге іп чиевіо 
ге^по, еі іпвіетс ргевіагіі оЪейіепха соте гергешііаиіе, еі Іо^о- 
іеиепіе Йі 8иа Веаіііийіпе, т а  Ьаѵеийозі рагіііо 8иа Маевіа геаіе 
(1а Сгасоѵіа, ёі поп Ьаѵепйо поі оссазіоие (1і ігоѵаге ГІ11то еі 
Кто сагйіпаіс 1е^§а1о рег Гаг диапіо Йа 8иа Ессеііепга 111“* пе 
іи сотапйаіо Ъіво&папйоті ве^иііаге 8иа Маезіа геаіе диаі 
ЬаЬЬіато Ігоѵаіо пеі §гап Йисаіо Йі Іліиапіа, рег Йаг бпе а 
диезіа повіга 1е#§аІіопе, Ьаѵепйо іпіево апсо 1а рагіііа йеІГІП®0 
сагйіпаіе, ^иа1 ега апйаіо іп Ргада, соп іі гіііогпо йеі Кш0 8іа1- 
Ііііо Раиііпі весгеііагіо Йі 8иа 8і^гіа І1Га еі Кта, ^иа1 ЬаЬЪіато 
Ігоѵаіо іп диевіа согіе, ЬаЬЬіашо ргево соиве&ііо (И шапйаге 1е 
Іеііеге йі 8иа Ессеііепга еі йеі Кшо теІгороШа всгіііе еі а 8иа 
Веаіііийіпе еі а 8иа 8і§гіа ІІГа еі іпвіете ргевіаге оЬейіепга рег 
повіге Іеііеге роісЬё а ѵіѵа ѵосе поп ЪаЪЫато роіиіо Іаге. Езвепйо 
ѵепиіо а ^ие81а согіе іп Йі1і§епііа, еі йоѵепйо іогпаге соп 
Гів1ев[в]а іі Кто гейегепйагіо топв. Тоіовапо *а), Ьо ѵоіиіо соп 
диезіа гаіа Ьитііівзіша іеііега Ьавіаг 1е вие в®° тапі еі ві&пій- 
саге 4иап(а віа 1а тізегісогйіа Йі Біо іп 1а ргоѵіпсіа йі Моійаѵіа 
сЬе пеі в“° ропіібсаіо йі Ковіго 8і$поге 8іхіо (Іиіпіо ЬаЬЬіа 1а 
в“* сЬіева Котапа а Ігіопіаге, соте Ьа Ігіопіаіо, еі врегіато рій 
оііге іі віапйагйо йі Леви СЬгівІо (гіопГегй: роісЬё ЬаЪЪіато

1) N1102. (И Роіопіа 81, л. 602. Собственноручное, съ печатью. На оборотѣ 
адресъ: «АН* І11то еі Нто Зі^пог тіо еі раігоп о88то іі відпог сагдшаіе Мопіе 
аііо».

2) «Тоіояапо» вписано другоіі рукою.
30*

і



диеііо сЬе іапіо іо йезійегаѵа 1і ра<1гі беііа Сотра^піа 6і Леи 
аііі ^иа і̂ ІпШ §Н Гаѵогі зопо зіаШ ргезОДі, Ьаѵепбо поі соп 
1’аиіогііё (1і 8иа Ессеііепга І11та ргоѵізГо 6і Іиііе 1е созе песез- 
загіе, еі рег т а ^ іо г  сотобйа Іого 6а т е  ргезепіаіо бие Ъеііів- 
зіте еі сотобіззіте ѵіііе ІІп&агі іиШ Ьопі саіоіісі, т̂ иаШ зопо 
6і 70 сазе: аііі диаііі иеі тіо рагііге сопіепііззіті Іаззаі. А1 
тіо гііогпо поп тапсаго 6і Гаг іі ѵіа§§іо 6і ЬиЫіпо рег Іеѵаг 1і 
аіігі рабгі Іапіо а поі песеззагіі, еі сопбигіі іп т іа  сотра$піа 
роісЬё 8иа Веаіііибіпе сі ргоѵебе еі ГЬа тапбаіі 6а Кота, аііі 
диаііі поп зі тапсагё 6і соза аісипа, роісЬё діа Га аппі §1’егеІісі 
6а т е  зопо зІаШ езсіиззі еі сассіаіі гезіапо аііі рабгі 1е сЬіезе 
ІіЬеге еі іі тобо 6і іпзе&паге 1а боігіпа сЬгізііапа. (^иапіо роі 
аШ рабгі Ггапсезсапі, соте зсгіззі, ЬаЬЬіато Іаззаіо іі то- 
пазіегіо 6і Васи 1о§о атепіззіто 6і діагбіпі еі а^ие, Ъаѵепбо 
ргоѵізіо 6і тоііпі, 6і ѵі§пе, 6і ипа Ьопа ѵіііа риг 6і. ІІп^агі 
ІиШ саіоіісі, И диаіі зі ѵепіга[п]по ѵеп$апо 6і ѵііа еі созіиті 
езетріагі, регсЬё диезіі раз[з]аІі Гесего а тоШ га§іопаге. Оіі 
^иа1і рабгі ІіаЬЬіапо 1а 1іп§иа ІІп§ага. Кеі гезіо іо поп тапсо, 
поп тапсагб, поп зопо рег тапсаге, зепга біге а У. 8. 111™ еі 
Кта* 1е ГаІісЬе 6і Іапіі аппі, еі 1і регісоіі, еі зрезе ГаМе а $1огіа 
6і Эіо еі еззаНаНопе беііа зи сЬіеза Котапа саіоііса зоМо іі 
зшо ропіійсаіо 6і N031x0 8і§поге 8іх1о V, азреі[1]аѵо соп &гап 
беззібегіо рег іпіепбеге 1е ^гаііе 6а 8иа Веаіііибіпе Гаііе пеііа 
регзопа 6і тіо Йііо диаі ё іп Саро 6’Ізігіа сЬе зіа Ьопогаіо соп 
Ьопогі еі ЪепеЯсіІ ес[с]1езіазІісі, еі а т е  іі Миіо 6і рго!еі[1]ог 
еі бевепзог беііа зи сЬіеза сопіха іиііі &1і егеіісі еі іпйбеіі, еі 
поп рег атЪіІіопе, т а  ассіё ЬаЪЪіа сатро 6і Гаг чиапіо беѵо рег 
зегѵійо беііа зи сЬіеза Котапа, еі сЬе ѵебапо 1’егеіісі сЬе 1е 
тіе ^ідіііе еі ГаІісЬе зопо дгаіе а 8иа Веаіііибіпе. Іо во сЬе 1е 
тегііо, еі У. 8 . ІІГ* еі Кт* рег зие Іеііеге б^гбіпе 6і Козіго 8і- 
&поге т і  Ьа баНо Гегта іпіепііопе. РгаГапіо Іббіо а^гапбізса 1а 
8й сЬіева, еі а V. 8. І11“а еі Кта Ьитіітеиіе Ьазіо 1е з* тапі. 
Ба Вегезііе іп Ьііиапіа а 6і [пропускъ] ОесетЬге 1588. Бі V. 
8.111™* еі Кт“ вегѵііог аіГШ0 Вагіоіотео Вгиіі.



51. Декабрь. 1588. Брути кардиналу Альдобрандиви, изъ 
Берестечка въ Литвѣ («Ба Вегевііе <1і Ьіішшіа») *), подобнаго 
же содержанія, что* и письмо къ Монтальто (Ля 50), съ добавле- 
ніемъ сожалѣвія, что не могъ лично видѣть легата.

52. 9. XII. 1588. Нунцдй Капуа кардиналу Монтальто9). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 64 (только у него).

53. 14. XII. 1588. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто *). 
На/пен. ТЬеіпег, III, 64 (только у него).

54. 14. XII. 1588. Львовскій архіепископъ Соликовскій 
папѣ Сиксту У 4). Напеч. ТЬеіпег, III, 49 (Н игтигакі, 
III, 119).

55. 14. XII. 1588. Соликовскій кардиналу Монтальто, изъ 
Дунаева 5), подобнаго же содержанія, что и предыдущее письмо 
папѣ: «Бе МоМаѵіае ргіпсіре, еіпвдие ргоѵіпсіае зіаіи, Ішп еі 
йе шеІгороШапо іеітае ііііив, циісі всгірвегіт 8. Ботіпо Ковіго 
еі IIIй1* Іе^аіів аровіоіісів [Альдобрандини и Капуа], Ьіс іп ге&по 
Роіопіае а<1 ргаевепв тапепІіЬив, і<1 теів асі І1ГМ Б. Ѵевігат 
іііегів гереіеге поіо». «Особенно достоинъ вниманія тотъ Фактъ, что 
вѣрность свою католической церкви проявили и хорошо приняли 
іезуитовъ не только господарь и свѣтскіе чины, но и самъ митро- 
политъ съ своимъ клиромъ. Обо всемъ этомъ пространнѣе напи- 
салъ я обоимъ легатамъ».

56. Безъ даты. Соликовскій нунцію Капуа в). Напеч. 
ТЬеіпег, III, 50 (Н игтигакі, III, 117).

1) Вог$Ьевѳ Ш. 72а, л .567/297. Собственноручное, съ печатью.
2) N0112. йі Роіопіа 26, л. 295. Собственноручное. Монтальто отвѣтилъ 14-го 

января 1589 г. (см. ниже № 58).
8) N0112. <1і Роіопіа 26, л. 800. Собственноручное.
4) N0112. йі Роіопіа 81, л. 861. Подлинникъ.
5) N002. 41 Роіопіа 81, л. 399. Подлинникъ.
6) N002. <1і Роіооіа 31, л. 427. Подлиннякъ, за собственноручною подписью, 

но безъ даты и безъ Іосо (одно только ««Іаіот», но безъ «1588», какъ показы- 
ваегь Тейнеръ, относя письмо къ 14-му декабря этого года). Первая строчка, 
на итальяяскомъ яэыкѣ, въ печатномъ изданіи; «І11то еі Кшо Био шео оЪзёгто, 
Бпо Сапііпаіі Мооіаііо» вставлена отъ себя Те&неромъ же, который считалъ



57. 15. X II. 1588. Богданъ, претепдентъ на Молдавію, 

папѣ Сиксту V , изъ Польши х). «Мой отецъ, воевода Янкуль 

(Сгіасиіа), князь молдавскій, будучи позванъ султанбмъ въ Кон

стантинополь и боясь бѣдм, не мѣшкая бѣжалъ изъ Молдавіи 

вмѣстЬ съ своей семьею: женой и 5 дѣтьми (4 дочерьми и 1 сы- 

номъ), спасаясь въ христіанскія земли (рег ѵе^піг а заіѵагзі 

пеііа сЬгізІіаиііа). Когда онъ проѣзжалъ черезъ Польшу, король 

СтеФанъ захватилъ его, предалъ смерти, отобралъ все наше 

имущество,— было же насъ 30 человѣкъ. Мать упросила короля 

назначить намъ пенсію но 600 дукатовъ въ годъ, но этого не 

хватало. Пожалуйста, упросите короля Сигизмунда и в. канцлера 

написать султану и убѣдить его вернуть мнѣ княжество, гдѣ 

прежде былъ мой отецъ, т. е. Молдавію; я же, лишь только 

вступлю въ обладаніе имъ, симъ обязываюсь выдавать Римской 

церкви 10000 дукатовъ ежегодпо.Я бы самълріѣхалъ въ Римъ, 

но нольскій король меня не отпускаешь, и самое письмо ;>то я 

посылаю тайкомъ».

Непосредственное отношеніе къ настоящему письму Богдана 

имѣютъ слѣдующія строки 2):

О іо: Водсніап ѵоіѵосіа сіеі ^иоп<1ат зі^пог Оіапсиіа [зіс] сЬе 

іи  ргіпсіре бі МоМаѵіа, іі ^иа1е Ги ргебесеззоге (Іі Р іеіго  сЪ’ё аі 

ргезепіе; еззо Оіапсоіа [зіс] зарепсіо сіі’1 Тигсо ропеѵа аііго ргіп- 

сіре, сіоё циеііо сЬ’ё аі ргезепіе, зе пе іп Роіопіа, іп Ъеороіі 

соп 400 шііа зсисіі. М а іі ге ВіеГапо, зоМо отЬга с іі’ Ьаѵеззе

Монтальто адресатомъ. На особомъ полулнстѣ (л. 431) сохранился и адресъ на 
имя нунція Капуа, а краткій конспектъ письма, записанный именно на этомъ 
полулистѣ, болѣе всего подтверждаетъ, что адресъ относится къ этому, а не 
къ иному письму. Ошибку Тейнера повторилъ и Гурмузаки.

1) Хипг. Ді Роіопіа 23, л. 146. Собственноручное, съ печатью; писано сквер- 
нымъ итальянскимъ языкоиъ (въ чемъ авторъ привоситъ язвнненіе), за ниже- 
слѣдующей подписью, которая приводится съ буквальной точностью: «БаРоІопіа 
1588 А(1і 15 сіесеЪ0. Б. У. Запіііа атііівзіто вегѵііог сіі У. ЗапШа До Вододап 
ѵо]ѵоп<1а [эіс]ч.[иопйат] зІ80г Оіасиіаіа ргіпре [зіс] беМопйаѵіа [зіс] Яесевсгіѵег».

2) Писанныя торопливой рукою на клочкѣ бумаги, приклеенномъ (и остав
шемся безъ пагинаціи) въ томѣ 23 Польской нунціатуры на л. 146.



арегіо 4е11е зие ІеМеге шспіге (іішогаѵа іп МоЫаѵіа, И ?ё то ггагс  

1а Іевіа, е і  1і ргезе 1і (Іапагі; 4іе4е роі сіие ѵіііе аііа то^ ііе  е і  а 

^ие51о 6§1іо1о сЬе загапио (З̂  т іН е  зсік1і[?] 4 ’епігаіа, е і 4іе4е 

20 т і і іа  Іаіагі рег 1а 4о(е (1е 4ие й&ііоіе, сЬе §іа ипа п’ё т а г і-  

1а 1а соп ип ^епІіГ Ьпото роіассо.

8’іп1еп(іе сЬе диезіо поп ё 4е1Іа ѵега Ііпеа 4е Во#[о]4ап.

8іпап’ Вазза ргігао ѵізіг— си^іио (1е1 зі&. Вагіо іотео  В ги іі.

Еззо ві§. В агіо іотео  В ги іі ега гііогпаіо 4а Сспзіапііпороіі 

аііі 20 4 і віи^по еі а ііі 26 рагііѵа сіі поѵо геІогиап4о а Соп- 

віапііпороіі.

Ъ ’егапо изсііі іп сопіга 1а поЬіІІа еі і і  Р іеіго ѵаіѵосіа И 

Ьаѵеа іа ііо  т о ііо  Ьоиоге.

Оіоаппі Во^[о]4аи Ьога в(а ргі^іопе іп Р.[о1опіа?]

58. 14. I. 1589. Каріиналъ Монтальто нунцію Капуа, изъ 

Рима *). «Получена ваша депеша отъ 9-го декабря *), изъ Слав- 

кова 8), е і соп езза Іиііе 1е Іеііеге 4і М оИаѵіа а 1е диаіі зі 

гізропйегё соп 1о зрассіо ргоззіто Іиіжо».

59. 15. I. 1589.  Нунцій Капуа кардиналу Моетальто 4). 

Напеч. Т Ь е і п е г ,  Ш ,  129 (только у него).

60. 21. I. 1589. Кардиналъ Монтальто нупцію Капуа, изъ 

Рпма 5): «8і гізроп4е а іи ііо  іі (Зізрассіо сіі МоШаѵіа, с о те  У .  8. 

ѵеііега 4а Гіпсіизе ІеШ те °). Е і  регсЬе ѵепіато іп іо гта іі, сііе 

д иеі ргіпсіре зі ассотосіа а і Іетр і, еі то з іга  4і ѵоіеге еззеге 

саіЬоІісо іогзе рій рог Іітоге,  сЬе Ьа 4і еззеге сассіаіо 4і зіаіо  

4а1 Тнгсо, сЬе рег паіигаіп іпсііпаііопе, V . 8. сі ѵа4а аѵѵегіііа, 

еі оззегѵі ш іпиіашепіе Іиііо и̂е11о сЬе разза».

1) N1102. сіі Роіопіа 23, л. 155. П о д л и н н и к ъ ; отвѣтное на депешу 9-го декабря. 
Получено 5-го Ф е в р ал я , отвѣтъ данъ 9-га Ф е в р а л я  1589 г. См. ниже примѣчаніе 
къ письму нунцію 12-го Февраля (Л; С').

2) Въ текстѣ ошибочно: «9 (Іеі ргезепіе» вм. раазаіо.
3) См. выше Лс 52.
4) N002. сіі Роіопіа 26, л. 323. Подлинникъ.
5) N11112. бі Роіопіа 23, л. 157. Подлинникъ. Получено нувціемъ 18-го Февраля 

1589 г. (Нунцій отвѣтилъ 19-го Ф ев р ал я . См. ниже № 64).
6) Писемъ этихъ не сохранилось.



61. 2 2 . 1. 1589. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто, изъ 

Славкова *). «Благопріятное впечатлѣніе отъ свиданія съ Брутиг 

въ проѣздъ молдавскихъ пословъ черезъ Львовъ, вынесъ также и 

архіепископъ Львовскій: онъ очень рекомендуетъ его (1о с о т -  

теп й а  ^гапйетепіе), что можно видѣть изъ его письма ко мнѣ, 

которое я вамъ пересылаю».

62. 2. П . 1589. Два воззванія Молдавскаго господаря къ 

подданяымъ-католикамъ, въ латинскомъ переводѣ, одно безъ 

даты, другое отъ 2-го Февраля 7707 [віс] года, изъ Васлуя (Ѵаз- 

Іпіп), доставленный кардиналу Монтальто, надо думать, нунціѳмъ 

Капуа я):

I. Нае раіепіез ІіМегае ех зегшопе Моійаѵісо вині йе 

ѵегЬо ай уегѣ п т зесппйит зепвит еогит іп Іа ііп и т  зе гто п е т  

ігапзіаіае.

Реігиа раіаііпиз Б е і дгаііа ргіпсерв Моійаѵіае. ЗсгіЬ іти з  

сіѵіЬиз П08ІГІ8, Бп^агіз, ЗахотЬив, Роіопіз е і  отпіЬив, чпі зппі 
йе геіі&іопе ропіШсів К о т а п і ай сіѵііаіез йаазі, СоіЬпагі, Ногіие, 

еі Ѵазіие, е і  Нивз. N 0111111 ѵоЬіз Іасітив, диой айѵепегіпі йеэиііе 

ргоріег іпзігисііопет геіі&іопіз ѵезігае, зі ѵов оЬвегѵаІіз апіі- 

д и а т  геіі& іопет, д и е та й то й и т  аѵі, е і ргоаѵі, е і рагепіез ѵезігі 

оЬзегѵаЬап! е( зі ^еіішіит оЬзегѵаііз: оЪзегѵаІе, е і совіііеатіп і, 

е і со ттоп ісе іів  [зіс], ео и і диояие Шіоз впоз [віс] ай агіев ИЬе- 

гаіев ехегсепйі ^гаііа йеіів, еі йііі^епііззіте ессіезіат зесппйит 

геіі^ іопет ѵевігат соіаіів 8), е і д и а т р г іт и т  повігаз ИІІегав 

ѵійеЪііів, иі  еів пошіпаііз йевиііів іп отпіЬиз рагеаііз е і геѵе- 

г е п ііа т  ехЬіЬеаііз, е і верагаіат та п зіо п е т  еіз вісиі ѵегів васег- 

йоІіЬпз сопѵепіі е і с о т р е ііі йеііз, и і еоз Гоѵеаііз, ас о тп іа

1) N11112. <Іі Роіопіа 26, л. 833. Подлинникъ.
2) N11112. сіі Роіопіа 38, л. 411 и 412. Копіи, писанный тѣмъ же почеркомъ, 

что и копія пнсьна Брути къ о. Кампану, 26-го Февраля 1689 г. (см. ниже №66). 
На оборотѣ двѣ помѣты: «Раіепіі деі ргінсіре (И МоЫатіа регсЬё И аисШіІі оЪе- 
сіівсапо &Іевиііі, еі ѵіѵапо саіЪоІісатепіе»; «А1’ ІІ1Ш0 аі̂ . сагсітаіе МопІ’аІ№ еіс. 
Рег 1і рагіісоіагі йі МоЫатіа».

8) Ркп.: соііаііз.



песеввагіа еіз деЪііе ^иапдо ад ѵов ѵепіепі вирредііеіів: еі аііов 
рорроз ісіеві 8СІ8та(ісо8 васегдоіе8, диі іііе&іііті випі; засегдоіез, 
поп сопвесгаіі: еі роіевіаіет васегдоіаіет поп ЪаЪепіез, еі 
засгпт іасіепді Іісепііа сагепіев, ас сопсіопапіев поп аидіаіів, 
еі ііііз ІевпШв іпіигіат Йегі поп віоаіів, еі зі даапдо а<і аііав 
позігаз сіѵііаіев а ѵоЪіз деседеге ргоріег ріапіапдат ге1і$іопет 
уоіиегіпі вііів еіз іп аихіііит, еі ро<1ѵо(іІ8 віѵе едпІ8 виіз ѳов 
ѵеЬНе, аіііег поп іасіаііз. Ргіпсерз тапдауіі. І^паііив *).

П . Нае раіепіез Ііііегае ех зегтопе Моідаѵісо зипі (!е 

ѵегЪо ад ѵегЪит зесипдит вепвшп еогит іп Іа ііп и т  зе гто п е т  

Ігапзіаіае.

Р е й те  раіаііпив Б е і ^гаііа ргіпсерз Моідаѵіае. 8сгіЪ ітив  

отпіЬив сіѵіЪиз повігів, Ш &агів, 8ахопіЪив, е і Роіопіз, яиі випі 

де геіі^іопе К отап а , дпі ЬаЬіІапі іп сіѵіШ іЪив Ео тап іае , Са- 

теп іае , еі іп  опшіЬпв ра§І8 Ш & агоги т. К о й іт  уоЪіз Гасітпз, 

^иод Запсйззш тз РопШ ех Котапив ДевиНав, васегдоіев ргор- 

(ег К о т а п а т , е* саЯю Іісат д д е т  ргора$апдат еіѳ всііісеі, диі 

ге іід іопет сай ю іісат Нотапае 8) ессіевіае вегѵапі, и і еоз досе- 

гепі, еі сопѵегіегеп* еов ад геіі^ іопет ѵеге- йдеі [віс]. (^иаге 

д и а т р г іт и т  повігав Ііиегаз уідеЪіІіз, и і еіз о т п е т  оЬедіепііат 

ргезіейз, е і Ьопогет ехЪіЪеаіів е* и і геіі& іопет Н о т а п а т  Іепе- 

аііз, оЬвегѵеІів, и іі аѵі, е і ргоаѵі рагепіев ѵевігі соіаііз е і иі 

ессіезіат дііі^епііввіше ігеф іепівііз, е і сопйіеашіпі, еі с о т т о -  

пісеііз [віс]. Ш і гез еві ді^піввіта, е і іп отпіЬиз ессіезііз ваіів- 

Іасіаіів, ас е х ітр іе а ііз  [віс], е( Шіов виоз [віс] ад 8сЬо1а8 т і і -  

Іаііз, е і зідпіз поп а8си11аѵегіі геіі& іопет Н о т а п а т  саіЬоІісат 

ропіійсів Н о та п і еі еоз деЪііа геѵегепііа поп ргозесийіз ^иегіі, 

іа ііз а поЪіз т а х іт а  репа аШсіейіг. 8есив т іп іт е  Йаі; аШег 

поп Гасіаііз. Зсгіріа Уазіиіп аппо 7707 ГеЬгиагіі зесипда. Ргіп- 

сера т а п д а у іі3).

1) Л. 411.
2) Ркп.: Вошапат. 
8) Л. 412.



63. 12 И . 1589. х). Нунцій Капуа кардиналу Монтальто, 

изъ Славкова 2). «Буду ждать обѣщаппаго отвѣта па молдавскія 

письма, (^иеі райгі О іези ііі сЬе &іа зопо іп Моісіаѵіа, Ііаппо 

йиЪЪіо іпіогпо аі саіепйагіо, сЬс, риЫісаге іі пиоѵо соггеМо іи 

диезіі ргіпсіру, Іетопо поп аррогіі аііепаііопс сіі ророіі рег 1а 

йіѵегзііа пеііе іезіе; еі іі бішогаге роігеЬЪе саизаге роі та^^іог 

діШсоІІй. II р. ргоѵіпсіаіе сіеііа Сошра&піа іп ^иез^о ге§по 

[т. е. въ Полынѣ] загеЬЬе (Зі рагеге, сііе зі ргосигаззе ргіюа 1а 

ѵоіопій Йеі ргіпсіре, сои еззогіагіо рій іозіо іп и̂е8 о̂ ргіпсіріо, 

сЪе рог&іі песеззНа, е і роІгеЬЬе гаоѵегіо аззаі, зе ЭДізІго 8і§поге 

зі Йе^паззе зорга сіо тапйаг^И ипВгеѵе, а сЬе У .  8. И Г* ^ііеіо 

зсгіѵеззе іп п о те  <1е11а 8апШй 8иа; сЬе, Ъаѵепйо і і  сопзепзо йеі 

ргіпсіре, роігаппо яиеі райгі іпсотіпсіаге асі оззегѵагіо, е і пеііс 

рге<іісЬе рготиі&аге 1е іезіе зесопйо іі пиоѵо саіепйагіо зепга 

епігаге рег Ьога а Йізриіе, еі; а йагпе га^іопе, регсііё диеі ророіі 

зі роІгеЪЬопо рій аііегаге Йа і зозреШ йі поѵіій, сЬе йаііе созе 

ізіеззе. ОіоѵагеЪЪе апсога іі Гаг зіатраге саіепйагу, еі Іппагу 

пеііа іог 1іп§иа зесопйо іі саіепйагіо соггеКо, еі Гагіі зраг§;еге 

Гга еззі. Іпіапіо доеі райгі ѵоггеЪЬопо Йіврепза йі роіег зе^иііаге

1) Къ 5-му Февраля 1589 г. о т н о си тся  письм о , на имя «І11шв еі Ктв Опе», 
неизвѣстнаго автора («Вепдгіпі діе 5 ГеЬгиагіі 1589»), сохранившееся въ бума- 
гахъ кардинала Ипполита Альдобрандини (въ ту пору отправленного въ 
Польшу въ званіи папскаго легата) и писанное, по всей вѣроятности, ему: 
акторъ расхваливаетъ молдавскаго воеводу и говорить о поддержкѣ, которую 
тотъ оказываетъ католикамъ: «Ід ѵего $апсІіззітит Ботіпшп Козігит Іисиіеп- 
Ііззіто аегтопе огаіогіЪпз ірзіз, сит ад ИгЪет ассеѳзегіпі аЬипде ргаеаіііигит 
сегіо асіо. ЕвороггЬ еі адѵепіепііЪиа ад те  ^иіЬи8сип^ие іп Ьас ге і̂оие, еі сит 
Еотат детпт Бео Гаѵепіе регѵепего, ІПизІгізаіті ргіпсіріз ас Іоііиа ргоѵіпсіаѳ 
тегііа арид ЗапсИззіптт дііі^епііааіте іезіаіа Гасеге еі соттепдаге поп деаі- 
пат. Іп ргітіз аиіет Ѳеогвіі [зіс] Вгиіі сиіив орега іапіит іи Іюс тоіітіпе 
еіахіі саизат ё( раігосіпіит Іоііз ѵігіЬиз атріесіаг, диапщи&т де геЪиз ірзіиз 
ас Шіі Запсііэзіто Ботіпо Коаіго іат ассигаіізаіте регасгірвегіт». ВогдЬезе III. 
112 еГ, л. 25. Собственноручное (?).

2 ) Кипг. ді Роіопіа 2 6 ,  л . 3 3 7 .  П о д л и н н и к ъ ;  отвѣтное ва письма 7  и 14-го ян'- 
варя, изъкоторыхъ только въ послѣднеиъ (см. в ы ш е  Лв 58) шла рѣчьодѣлахъ 
молдавскихъ. Характерно, что помѣта на письмѣ Монтальто отъ 14-го января 
относить отвѣтъ, посланный кардиналу, не къ 12-му, а къ 9-му Ф е в р а л я  (см. 
выше, примѣчаніе къ № 58).



іі ѵессЬіо, іпзіпсЬё зорга сіо зі ргепба аііго ргоѵебітепіо, пеі 
сЬе зпрріісо Ьшпіітепіе V. 8. ИГ* а бе&пагзі <1і дат дпеі- 
Гокііпе, сЬе согатапбага 1а 8ап1і1& 8па, ассіо розза аѵегіігпе 
Яиеі рабгі диапіо ргіша».

64. 19. И. 1589. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто *). 
Напеч. ТЪеіпег, III, 129 (только у него).

65. 25. II. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа, 
изъ Рима8): «Ье Ьпопе пиоѵе (1і МоЫаѵіа сопзоіапо гаоНо N08110 
Ві^поге, т а  ѵиоіе сЬе V. 8. іпзіете соі Іе^аіо, еі Гагсіѵезсоѵо 
<И Ьеороіі сопзібегіпо таіигатепіе, зе ё Ьепе баг’ Іііоіо бі рго- 
ІеМоге бе 1а геіі&іопе саМоІіса іп ^иеі раезі аі зі§. Вагіоіотео 
Вгиіі, іі ^иа1е, розіо сЬе ЬаЪЫа Ьиопа тепіе еі геіо ессеііепіе, 
соте зі Іосса соп тапо, Ьізо^па апсо ѵебеге, зе Ьа іі, роіеге ба 
зозіепіаге ^ие81о іііоіо, іі ^иа1е поп ё зо1і(о бі багзі, зе поп а 
ргіпсірі дгапбі, о а ророіі еі паііопі роіепіі, еі зе сіб зі риб 
Іаге соп бі&піій бе 1а 8ебе Арозіоііса. А1 6$1іио1о беі Вгиіі 8иа 
Веаіііибіпе ргоѵебегіа ѵоіипііегі бі чиаІсЬе бі&пііа о репзіопе 
ессіезіазііса, т а  зі азреМаѵа сЬе &1і атЬазсіаіогі беі раіаііпо 
Моібаѵо ѵепіззего а ргезіаге ГоЬебіепха а 8иа Веаіііибіпе рег 
ііИепбеге те^ііо И пе&ойо іиііо, еі баге рій Іаг^а гісотрепза, 
сііе поп зі бітапба, а яиеі %1іиоІо.

66. 26. II. 1589.Брути пупцію Капуа изъ Васлуя (Ѵазіиі)8). 
«Воевода расположепъ къ католикамъ. Недавно опъ принялъ и 
снабдилъ всѣмъ необходимымъ 5 іезуитовъ, выгнапныхъ изъ 
Трансильвавіи. Преслѣдованіе тамошнихъ іезуитовъ можетъ ска
заться и на Молдавіи: изъ Трансильваніи будуть посылать дЬтей 
въ наши школы, если только завести ихъ, роісЪё ІиШ §1і всоіагі 
Ъеп абисаіі зоШ) 1а бізсірііпа беііі рабгі Іезиііі йоііі4) бі тоШ

1) N0112. (іі Роіопіа 26, л. 345 (правильнѣе: 303). Подлинникъ; отвѣтноѳ на 
пнсысо Монтальто отъ 21-го января 1589 г. (сн. выше № 60).

2) N0112. (И Роіопіа 23, л. 161. Подлинникъ. Отвѣтное на письиа 15 и 
22-го января 1589 г.; получено 18-го апрѣля, отвѣтъ данъ 25-го апрѣля 1589 г.

3) N0112. <1і Роіопіа 33, л. 418. Собственноручное, съ печатью. Получено 
6-го апрѣля.

4) Т. е. 6&1І или в^ііооіі.



депШоші [пі] ѵепігапо а 11а повіга ргоѵіпсіа ^иапс̂ о 4а 8иа8апША 
ѵейегапо диаІсЬе ве§по раіегпо 4і аіиіаг а Гаг 1е зсоіе еі зетіпагі. 
У. 8. І11та соп 1а зпа ргпйепсіа іпіепйе и̂е11о еЬ’іо ѵо і̂іо 4іге, 
еі регб поп т ’е8Іеп4ег6 рій 1оп$о». Въ заключевіе Брути обра
щается съ просьбой выхлопотать сыну бенеФицію, а ему самому— 
званіе протектора.

67. 26. II. 1589. Брути провинціалу іезуитовъ въ Полыпѣ, 
о. Павлу Кампану, изъ Васлуя (4а Ѵазіаі (віс)*). Сожалѣетъ, что 
не могъ повидаться съ Кампаномъ въ послѣдній пріѣздъ свой въ 
Польшу; сообщаетъ, что іезуитамъ дозволено проповедовать въ 
предстоящій великій постъ, но что нужны школы, а также епи- 
скопъ-суффраганъ и что Римъ долженъ найти на это необходимый 
средства.

«Іо рег т е  Ш іо 1о вё сЬе Ьо ровровіо, еі §1і те і педоііі, еі 
сава т іа  еі те і б^ііоіі, еі іого тайге, регсЬё дпевіа запіа 
ітргева ЬаЪЬіа 4а Ьаѵеге іі вио ѵего йш4атепіо, еі поп іпіга- 
ѵѳп&Ьа, соте ё іпігаѵепиіо іп Тгапвііѵапіа, регсЬё іо поп шап- 
сагб, т а  Ьізодпапо апсога &1і ропіеНі 4а Нота. 8рего 8па 8ап- 
ііій поп тапсагё а4 адгапйіге 1а запіа сЬіева Нотапа пеі вио 
запіо ропіійсаіо, еі ее *) ЬаЪЪіато регзо Тгапвііѵапіа І44іо Ьа 
4аіо Гасчиівіо 4і Мо14аѵіа, еі соп диезіа ргоѵіпсіа іогві теііе- 
гето 1і ріейі іп Тгапзііѵапіа».

68. 11. III. 1589. Кардиеалъ Монтальто нунцію Капуа 8). 
«N031x0 8і^поге ог4іпа сЬе И ОіезиШ 4і МоИаѵіа ѵайапо соп- 
Ііпиап4о соп іі саіепйагіо апіісо, еі поп рагііпо 4е1 Оге^огіаио 
рег то4о аісипо, еі таззіте іп диезіі ргіпсіріі, 4оѵе рогІегеЬЬе 
регісоіо, сЬе поп зі воііеѵавве іі ророіо еі зі всоисегіазве о§пі 
сова. Еі ^иевіо Ъавіа аззаі рег 1а 4іврепза сЬе 4ітап4апо 4і 
роіеге сопііпиаге іі саіепйагіо ѵессЬіо зепяа всгироіо.

1) Кппг. <Іі Роіопіа 33, л. 419. «Соріа йеііа Іеііега йеі Вгиіі аі Р. Ргоѵіпсіаіѳ 
деііа Сотра^піа йеі Оезй іп Роіопіая; копія эта была переслана въ Римъ кар
диналу Монтальто («АІІ’ І11Шо від. сагдш&іе Мопі’а1(о Кота»).

2) Рпк.: ві.
8) Канг. <Іі Роіопіа 28, л. 162. Поддинникъ. Отвѣтное на депешу 12-го Фев

раля. Получено и отвѣтъ давъ въ маѣ 1589 года.



69. 18. III. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа х). 
«АНге уоііе (1’огсііпе (Зі N0811*0 8і§поге Ьо всгіМо а V. 8., сЬе 
аіиіі іі ргіпсіре (1і ѴаІасЬіа а гісирегаге 1е гоЬЬе сЬе &1і 
Іигопо Іеѵаіе іп Тгапзііѵапіа; еі регсЬё іпіешіо сЬе апсога поп 
1е Ьа гіЬаѵиіе, <іі поѵо 1о гассошапйо а V. 8. еі 1е рге&о <Іа1 
8і&пог Біо Іе1ісіІ& еі сопіепіо».

70. 25. III. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа *). 
«N0811*0 8і&поге еі іо азреШато соп &гап йевМегіо сГіпІепйеге 
^иап1о <1і сопвегіо соп Гагсіѵезсоѵо йі Ьеороіі еііа Ьаѵгё гіігаШ 
пеі рагіісоіаге 4е 1а ге1і§іопе еі созіиті сіеі ргіпсіре <1і Моі- 
Йаѵіа».

71. 9. IV («Бошіпіса сопіисіиз РазсЬае»). 1589. Львовскій 
архіепископъ Соликовскій кардиналу Монтальто3). Напеч. ТЬеі- 
пег, III, 91 (Нпгшигакі, III, 122).

72. 13. IV. 1589. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто 4). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 133 (только у него).

73. 24. IV. 1589. Кардиналъ Андрей Баторій папѣ 
Сиксту V 5). Напеч. ТЬеіпег, ІП, 95 (Нигтпиакі, III, 124)

74. 24. IV. 1589. Кардиналъ Андрей Баторій кардиналу 
Монтальто ®).

І11тв еі Ктв Ботіпе. Реігі Бетеігіі яиоп<1ат ѴаІасЬіае 
раіаііпі іогіипат, еі ех іат  аііо йі^пііаііз дгади ргесірііет 
сазат (Іоіиі; езі епіт Ьопипів Ьошіпиш саІатіІаііЬиз еі

1) Иипг. <1і Роіопіа 2В, л. 166. Подлинникъ.
2) N«112. <іі Роіопіа 28, л. 171. Подлинника». Отвѣтное на депеши 12-го и 

19-го Февраля 1589 г.
8) N002. <Іі Роіопіа 81, л. 401. Поддинникъ. Отвѣтное на пнсыю 21-го ян

варя 1589 г.
4) N0112. <1і Роіопіа 26, л. 345. Подлинникъ.
5) N002. <іі Роіооіа 81, л. 9. Подлинникъ съ таквиъ пересказомъ содержанія 

на оборотѣ: «СЬе іі Тгапвйѵапо впо рагеоіе поп Ьа таі Ьаѵиіо сова аіснпа йі 
п̂е11о <Н Ріеіго Юешеігіо ргіосіре сіі УаІасЬіа, ша ё віаіо іі Тшгсо сЬе Ьа Ьатоіо 

о&пі сова».
6) N002. <1і Роіопіа 31, л. 7. Подлинникъ. Пересказъ содаржанія на оборотѣ: 

«СЬе І1 Тгаовііѵаоо воо рагепіе поп Ьа Ьатиіо сова аісопа <іі диеііо ді Ріеіго 
Бетеігіо ргіпсіре сіі УаІасЬіа, Ьаѵепсіо Ьаѵоіо іі Тигсо орті сова».



аеппшив аійсі, вей ргесірпе Ьогит ^ т  поп виа сиіра тівегі 
Іасіі &ип(.

Еі теЬегсиІе піЫІ тіЬі евзеі ргіиз еі ап^иіиз диат Ьоті- 
пет іасепіет еі Йергеззит еггі^еге [зіс] еі зиЫеѵаге. 8ей 
ѵеіііт [зіс] тіЬі сгейаі Б*0 V. 111”“ еі Кта ай ргіпсірет Тгап- 
вуіѵапіае, диосшп тіЬі агсіа вап&піпіз випі ек ргохігаа ѵіпсиіа, 
ех геЪив Реігі Бетеігіі піЬіІ ргогвив регѵепіззе; еа епіт отпіа 
диае іііе йісіі ве іп Тгапвуіѵапіа атівівве Тигсагит ігарегаіогет, 
диі Ьос еойет іиге, диой іп регзопат Реігі ивпграѵіі, орев еііат 
еі соріав ипіѵегвав гереііівзе, Ъопадие Ййе ассигаіе соп^таі1а 
тівва евве. (^йаге іи еат врет ѵепіо Штат еі Ктат І)пвт У. йергіп- 
сіре Тгапвуіѵапіае еасо^ііаіига [віс], диае йе ргіпсіре ае^иі1;а- 
іеш еі іивіісіат атапіе зепііеийа вппі. Еа ев! епіт іпйоіе поп 
тойо иі аііепіз тапив [поп] іпГегаІ, вей иі зиа тііШз ІіЬегаІііег 
Іаг^іаіиг. Бе т е  рогго Ьос ассіріаі циой іііі ргаезепв аМезШиз 
вит т е  іп атапйа еі соііепба [віс] Б 110 У. Шша еі Кта ппИі 
ип^иат ргітав сопсеззигит, ^̂ 1аш орііте ѵаіеге сиріо, еі отпіа 
Гаизіа еі ГоеПсіа а Бео ргесог. Ѵагвоѵіа Йіе 24 Аргііів 1589 
І11шав еі Ктао Б "8 V. вегѵііог Ьптіііітив Апйгеав сагйіпаіів 
ВаіЬогеив, тапи ргоргіа.

75. 25. IV. 1589. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто, изъ 
Варшавы !). «По мпѣнію львовскаго архіепископа, въ Молдавіи 
яѣтъ иного, болѣе вліятельнаго католика, чѣмъ Брути; но будетъ 
ли подходяще давать ему зваиіе протектора — объ этомъ слѣ- 
дуетъ еще хорошенько подумать. При всемъ томъ архіепископъ 
убѣдительно хлопочетъ пожаловать сыну Брути бепеФицію».

76. 1. V. 1589. Львовскій архіенископъ Соликовскій нупцію 
Капуа *).

1) Ким. ді Роіопіа 26, л. 361. П о д л и н н и к ъ .

2) Ким. <1і Роіопіа 31, л. 403. Собственноручное, съ печатью н адресомъ: 
аШто еі Ято іп СЬгівіо Раігі еі И110 Б®0 АппіЬаІі де Сариа агсЬіерізсоро Кеаро- 
Іііапо 8. Зедіз Ар°*̂  іп Роіопіа Ье^аіо еіс., Б110 оЪзт°». На оборотѣ понѣта 
рукою писца депешъ нунція Капуа: «Ад Штпт Б. Сагдіпаіет де МопіеаІЮ 
Котат».



І1Г° ас Ктав Бошіпе, (іотіпе оЬзегѵап(1тв. N0 розі сіесіпшт 
Чиісіет сііет, Ѵагзаѵіа геіісіа, ѵігез согрогіз Іап^иійаз гесирегаге 
роззит. Ііа те  аеБІиз іііе сотШаІіит пе&осіогит тізеге ІаЬе- 
іасіаѵіі. БаЪіІ і^ітг ѵепіат І11та еі Кгаа І)іі0 Ѵезіга, ві Іагсііиз 
Чиат рготізегат зсгіЬо. МоЫаѵіае ііа іат  гаііопез І11тае еі 
К““ Бпі Уевігае регзресіае зипі, иі т е  аЬ оѵо, и̂о<1 <1ісі*иг, 
еа гереіеге, ас ге&егеге зіі репііиз зирегѵасапеит. А зсогріопі- 
Ъиз Іаезі, аЬ узйет гетейіа реіеге зоіепі. На Ьотіпез Ші а 
поЪіз диотоДосшщие заіиіст етині, <1ит зе а ЭДзоѵііз тііііі- 
Ьиз регесіііагі сегпипі;. Ниіс іітогі еі со^ііаііопі, зосіа зе іипхіі 
оссазіо, ріеіаііз саіЬоІісае гсзШиепйае іп ііііз іеггіз, иі таіоге 
Ьепеѵоіепііа Шіз айЬаегегегаиз. е* заіиііз іііогит сигат таіогет^ 
ЬаЬегетиз. Ніис Вгиіиз соіітіісиз геіозіззітпз, Іііпс аііі, Ьіпс 
ргіпсерз ірзе, иЬі іпісіа зиссеззит ЬаЬеге серегипі, таіоге іп 
Ьапс гет зіийіо шсиЪисгииі, срюіі іат еі; Запсгіззіто Ботіпо 

.Козіго ішюіиіі. Ве іпсгетепііз а^ііиг. ВехІегіШе ориз езі, іп 
ргітіз аиіет іаѵогс соеіезііз аихіііі, а<1(1еЪатив апітит, сопзо- 
ІаЬатиг, іп геЬиз іііогит ішііит оГйсіі §епиз ргаеІегтіиеЪатив. 
Ііа иі еі ргіпсерз, атЪідиае оііт ег^а ге^пит Йсісі, ѵегиз Ііиіив 
геіриЫісае атісиз заіиіагеіиг; еі Вгиіиз іп Ш еіат еі атісіііат 
ге^пі Ьиіиз атрііззіті гесірегеіиг, еі Ьгеѵі ішіі&епа еіиесіет, 
тегіПз зшз йііигиз; сі соеіегі МоЫаѵі ргосегез, Ьиташіаіе 
позіга, ргаезегііт саіЬоІісогит ргосегит, Іит ай зрет расіз 
виае сегііогет, Іит ай геѵегепіег а^епйит сит запсіа саііюііса 
ессіезіа Вотапа, іиѵііагепіиг еі іііісегепіиг. Сиіиз геі, ^иае 
аг&итепіа ейійегіиі, заііз Ндие*. Ѵійео ргіисірет регзізіеге іп 
вепіеиііа тіНепйае Іе^аііопіз іп ІІгЬет, сит оЪейіепІіа 8то 
Б отто  N0511-0 еЬ 8апс*ае 8ейі Аровіоіісае ргаезіапйа. Ѵійео еі 
Вгиіит ехресіаге, диат Ьеие соііосеі геіит еі ріеіаіет виат, 
ас орегат зиат. 8і іпіегіога зсгиіагі ѵеіітиз, Біѵіііит диій 
ІеиІаЬітиз; зі гез ірзав, иіі зе йапі, ѵегЬа Ьопогіз еі сіетепйае 
поп тадпае іасіигае зипі, зі ііііз таіога сотрагаге роззитиз. 
Іп^епие сіісо, т е  ііиііат Ьізсе іп геЬиз роззе зиЬоІГасеге ігаийет. 
Тііиіив ег§о Вгиіо, іп Моійаѵіа, ргоіесіогів ессіевіае саіЬоІісае



аиі; геіідіопів, диіп йеіиг, поп ѵійео, еі Шіо еіиз іп Ііаііа аіідиа 
ессіезіазііса ргоѵівіо. (^иі геіиз езі Ьотіпів, диае йоіе8 апіті еі 
согрогів, ^иае Гогіипае, диае йехіегііаз, диой іп^епіит, диі 
Гаѵог Ьотіпит; Ъепе іто  орііте еа соііосаіа еззе ѵійеЪипІдіг. 
Нецие іатеп еа ргіиз а<і тапиз еіиз, ві тізза II Г “ еі К”*6 Б®1 
Ѵевігае Гиегіпі;, сопзі§паЪипіиг, диат ргіпсерз рег пипсіит 
ргоргіит оЪейіепІіат 8то Ботіпо N08114) ргаезіііегіі. Еіиз геі 
арий Тигсат теіи т, зі диі еззеі, диі Вгиіо пиііиз еззе ѵійеіиг, 
ргіпсірі аЪзІиІі, зі сит огаіоге повіго ѵепігеі. Е§о запе, ИГ" еі 
Кта Б*®, іп Ьос пе&осіо чик^иій Ьасіепиз іесі, піЬіІ аііий диат 
Беі ^іогіат зресіаѵі, еі эресіо. О диат йевійего, иі йит ИГ* еі 
Кт* Б Й0 Уезіга позігат айЬис Загтаііат іпЬаЪііаІ, еае гез 
аІічиіЪиз пііапіиг Гипйагаепіів, диае іаш еі Моійаѵіат, еі те, еі 
зіийіа позіга, еі зіаішп гегит позігагшп поѵіі. К ат зиссезвоге 
поѵо, отпіа египі йіШсіІіога, е* е§о зепіог ас йеЪіІіог, еі Гогіаззе 
та§із ехЬаизІиз айЬис еі іперіиз, ас еііат іаейіо ас ехресіаііо- 
піЪиз Гаіі^аіиз, іат іп т е а т  зоіиштойо ессіезіаш еі оѵііе рго- 
ргіит іпіепіиз еззе содаг. Еас і&ііиг І1Ге е* К“° Б пѳ 4иап(ит 
ѵаіез, ѵаіев аиіет ріигітит; педие е§о йеего ди^иій зит еі 
ровзит рго Іеппііаіе, иі Бейз ^іогійсеіиг, еі ессіезіа поп зоіит 
іп Ьіз рагііЪиз поп ІаЪеГасІеіиг; зей еііат ай теііогет зіаіит 
гейпсаіиг. Ме апіет &га(іае еі Гаѵогі ІПтов еі Кшм Б иі" Ѵезігае 
соттепйо, ірзапцие йіиііззіте заіѵат Яогепіет ас Геіісізвітат 
оріо. ІЛіпі ех роввеввіопе Ггаігіз теі Б"1 АйаІЪегІі Зоіікоѵзкі 
1 Мац 1589. 111““  еі Ктав Б аів Ѵезігае йейШззітиз вегѵііог 
Іоаппез Бетеігіиз 8о1іко\ѵзкі агсЬіерівсориз Беороііепзіз, тапп 
ргоргіа.

77. 20. V. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа *). 
«РоісЬё 1’агсіѵезсоѵо йі Ьеороіі Га іезіішопіо сЬе іп Моійаѵіа зі

1) N002. йі Роіопіа 23, л. 181. Подляниикъ; отвѣтноѳ на письма 18-го н
16-го апрѣля. Письмо Кардинала было получено 26-го іюня 1689 г., отвѣть 
данъ въ тотъ же день.



сатіпа а Ьпопо &атЪе пе 1е сове де 1а геіі^іопе саііоіісах) N031x0 
Зі^поге ве пе аііедга тоііо, еі аі Вгпіо дагё о^пі 8аіі8ІаШопе, 
т а  ві гівегЪаѵа а 1а ѵеппіа ела а Кота, соте атЬаѳсіаІоге, пеі 
<ріа1 (етро ві ргоѵедегё апсо аі б^ііиоіо, деі диаіе, соте V. 8. 
ва, ё песеввагіо вареге ргіта Геіё, 1а раігіа, Рогдіпе ессіевіазіісо 
сЬе Ьа, 1а виійсіепга, 1е Іеііеге еі вітііі, еі доѵе віа едисаіо, еі 
ее ѵепівве апсо евво а Кота соі радге, зі роігіа те^ііо аддаМаге 
©§пі сова а Іа впа регвопа».

78. 26. У. 1689. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто *). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 137 (только у него).

79. 27. У. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа 8). 
«(^иапію а 1е сове ді Моідаѵіа, ві ё всгіііо а Ъавіапга соп 1е 
равваіе, е* аііго поп ві риё &&&іпп$еге ве поп сЪе У. 8. аі- 
Іепда а Іігаге іппапгі сові Ъиоп’ орега еі а ѵаіегеі іп сіо де 
Гагсіѵевсоѵо ді Ьеороіі, роісЬё ё ргеіаіо ді Іапіо геіо еі ді 
іапіа еврегіепга. А1 Вгиіо еі аі 6$1шо1о поп ві шапсЬегё ді 
ргоѵедеге Ьопогаіатепіе еі весопдо 1а Іого сарасііё. Еі ді 
<ріезІо У. 8. пе догта вісига, т а  пеі тодо всгШо».

80. Прошеніе Михаила Родіота цапѣ Сиксту У 4).
8ап(іввіто еі Веаііззіто Радге. МісЬ&еІе Кодіоіо Ьптіі-

тепіе езропе аііа 8апіііа Уовіга диаітепіе іі ві$. Во[$]дапо 
ѵаіѵода %Ііо1о д* ппа зогеііа деііа то&1[і]е деі деііо МісЬаеІе, 
Ьаѵепдо тапдаіо арровіа іі деііо МісЬаеІе впо 210 соте ді ворга 
рег ргевепіаг ипа виа ІеМега аііа Бапіііё Ѵозіга еі Ъптіітепіе 
Ьазсіаг 1і впі запііззіті ріеді, соте &ій Ьа іаііо, 1а впррііса сЬе 
рег виа іойпііа сіетепга еі Ъепі$пі& ві де^пі еваидіг 1е вие 
Ьшпііівзіте вирріісаііопі еі даг$1і гіврозіа, поп воіо сігса 1а во-

1) Кардиналъ имѣетъ въ виду письмо Соликовскаго отъ 9-го апрѣдя 
(см. № 71). Въ перескаэѣ содержанія этого письма (Кипг. 4і Роіопіа 81, л. 405) 
между прочимъ сказано: «ВД сопіо сіеі аіаіо <іе 1е созе ді 4пе1Іа ргоѵіпсіа 
[Молдавіи] еі сЬе доеі ргепсіре саштіпа ёі Ьпове дотЬе».

2) N0112. (1і Роіопіа 26, л. 876. Подлинникъ.
8) N0112. <іі Роіооіа 28, ж. 179. Подлиниикъ.
4) N002. Л Роіопіа 28, л. 185, въ Фориѣ инстанцы, безъ даты.
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рга4еИа ІеМега, т а  апсЬога іп пп’ аііго рагГісоІаге вио пе^оііо 
соте іпіепйегё диі воМо, сіоё:

СЬе іі 4еІіо МісЬаеІ гіігоѵапйові іп Роіопіа соп 1а Ъоиа те- 
тогіа 4е1 рабге <1е1 Аеііо ві§. Во[$](1апо яиапйо Га сассіаіо 4а 
Ви&сіаша, ипо $епШЬиото потіпаіо базоѵезсЬі §1і Гоізе 7/т. 
сіоё 7 тіііа іаіагі, сЬе Гаппо 7 тіііа всшіі 4і топеіа 4і диезГа 
сНй [зіс] 4і Вота, еі еззешіо сайюіісо е гісо [зіс], зпррііса 
Ѵовіга Запііій рег зиа іпбшіа ріеій зі бе^пі Гаг і̂і §гаііа 4і ипа 
Іеііега аі ге 4і Роіопіа сЬе віа гассотапбаію рег іивііііа ассіосЪё 
риовва [зіс] Ьаѵег іі вио рог вивіепіаг 1а роѵега виа то§1[і]е еі 
тоШ %1і[и]о1і сЬе Ьа, і диаіі ІиШ рге^агаппо Біо рег 1а Іип^а 
ѵііа бі Уозіга Веаіііибіпе. [На оборотѣ:] АІІа Запііій бі N081x0 
Зі^поге рег МісЬаеІ Вобіоіо.

81. 10. VI. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа1).
Моііо Шизсге еі В“° Зі&поге соте Ггаіеііо. V. 8. ѵебгё

Гіпсіаза ІеМега еі тетогіаіе, еі зе Ъепе зісгебе, сЬе віа ѵапіій а 
репзаге бі гісаррагпе [віс].сова Ьиопа, еі ві ІгаШ бе ГітрозвіЬіІе; 
ІиМаѵіа N081x0 Зідпоге ѵиоіе сЬе V. 8. Гассіа о§пі бііідепііа 
рег ^іоѵаге а диезіо роѵегр еззиіе Во&обап ргіпсіре бі Моі- 
баѵіа, е( багй аѵѵізо беі ве^иііо. Иоі поп Ьаѵето гісеѵиіо.іеі- 
іеге бі У. 8. пё тапсо бі Ргада соп Гогбіпагіо раззаіо, еі поп 
Ьаѵепбо сЬе біге, Гассіо йпе, еі ргедо а V. 8. регГейа сопіеп- 
іегга еі Геіісііё. Иоп ві всогсіі бі ѳоіесііаге 1а ѵепиіа бе ГатЬа- 
всіаіоге роіассо а Вота. Бі Вота а И X <1і 6іп#по 1589. Оі 
У. 8. соте Ггаіеііо А. сагбіпаі Мопіаііо.

82. 12. УІ. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа9).
Моііо ІИивІге ёі Вшо Зі^поге соте Ггаіеііо. МісЬеІе ВобіоН»

4ісе еввеге адепіе еі ргоспгаіоге беі Во§обап ^ій уаіѵоба бі 
Моібаѵіа, еі ве пе ѵіепе* іп Роіопіа рег Ьаѵеге аіпіо еі Гаѵоге

1) ѢГапг. сіі Роіопіа 23, д. 186. Подлинникъ. На нижнемъ краю страницы: 
аАІ папііо ді Роіопіа». Подучена нунціемъ 29*го іюдя, отвѣтъ дань 2-го авгу
ста 1689 г.

2) Кинг. (И Роіопіа 28, д. 187. Поддинннкъ. На нижненъ краю страницы:
«А1 шшііо <1і Роіопіа. Во^оіап». Подучено нунЦіемъ 23-го Февраля 1690 г.



6л V. 8. Иозіго 8і$поге ѵпоіе сЬе У. 8. сегсѣі <И заіів&гіо іп 
4пе11о сЬе Ъиопатепіе роігё, соте рег пп’ аііга т іа  1е ё зіаіо 
8СГІ1ІО. Ш Ісісііо 1а сопзегѵі. Б і Вота а 1і XII (И Оіи^по 
МБЬХХХІХ. Б і У. 8. соте ігаіеііо А. сагйіпаі Мопіаііо.

83. 26. VI. 1589. Нунцій Капуа кардиналу Моятальто2). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 139 (только у него).

84. 1. VII. 1589. Кардиналъ Моптальто нунцію Капуа *). 
аЕі диапіо аі сопіегіге Ьепебсіо аі зпо &§Ііпо1о 8) N081x0 
8ц$поге 1о Іагё рій сЬе ѵоіипііегі, та , соте зі 6 всгіііо аііга 
ѵоііа, соте ві раб Іаге диеяіо, зе поп зі за Геіё деі б&ііиоіо, і 
паіаіі, 1а сіегісаіига, сЬі зіа іі зио ѵевсоѵо огйіпагіо, <3і сЬе 
сіііё о (ііосеві зіа, <Іоѵе безібегі іі ѣепебсіо еі <1і сЬе диаііій? 
П іііоіо йі бііепвоге бе 1а геіі^іопе саііоііса ё воіііо сіагві 
а ргіпсірі сЬе Ьаппо віаіо <іі роіег сіііешіеге, еі поп а ип 
Ьпото ргіѵаіо, зе Ъепе <И оМіта іпіепііопе; регё зегё Ъепе, 
сЬе У. 8. ѵайа езсо^ііапсіо (1і Ьопогагіо соп диаІсЬе аііго іііоіо 
тіпоге, еі рій ргоротопаіо а 1о віаіо еі сопйіііопе зиа, соте 
загеЪЪе <1і саѵаііего <1і СЬгізіо соп пп Вгеѵе Ьопогаіо, о соза 
зітііе».

85. 9. VII. 1589. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто4). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 139 (только у него).

86. 27. VII. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа5).
Вгпіо ві ё зсгіМо аііга ѵоііа ®) а V. 8. сЬе 1а шепіе йі Ковіго

Ві^поге ё Ъопівзіта ѵегзо Іиі е( ѵегео вио й^ішоіо, т а  поп (іізсеп- 
(Іопо а И рагіісоіагі, сЬе ві роззіпо йаге аі бдііиоіо».

1) Иши. 4і Роіопіа 26, д. 8Ѳ6. ПодінивНкъ.
2) N11112. <1і Роіопіа 23, д. 195. Подднннвкъ; отвѣтнов на депеша 26-го в 

80-го мая, посданныя соввѣстно съ письхохъ архіепнскопа Содиковскаго. По
дучено 9-го сентября, отвѣтъ дань 18-го сентября 1689 г.

8) Монтадьто говорить о сынѣ Брута.
4) N002. йі Роіопіа 26, д. 414. Поддинникъ; отвѣтное на письмо 27-го хая

1589 г.
6) N002. <1і Роіоніа 28, д. 198. Поддинвикъ; отвѣтное на депешу 26-го іюня, 

подученную 80-го ноября, позже другигь. Отвѣтъ данъ быдъ 2-го декабря
1689 г.

6) См. № 84.



87-. 31. VII. 1589. Провинціалъ іезуитовъ въ Польшѣ 
о. Павелъ Кампанъ генералу іезуитскаго ордена Кл. Аква- 
вивѣ1).

ЛЬевив Магіа. Айтойит Кеѵа° іп СЬгівІо Раіег повіег еіс. 
Рах СЬгізіі еіс.. . .  Бе пе^оііо Тгапзуіѵапісо, йедие сгітіпаііо- 
піЬиз арий 8тшв Ботіпит оЪіесіів, всіѵегат е§о гет іоіат Ѵаг- 
ваѵіае іп сотііііз, вей ііа зсіѵегат, иі ай аіііззітшп зііепііит 
еііат сит Веѵ. Р4® Ѵѳвіга оЪвІгісіиз Іиегіт вегѵапйит. Ргоіиіі 
(атеп тіЬі іііа соттипісаіа іиівве, яиіа роіиі виррейііаге аг&и- 
тепіа еі зоіиііопез оЪіесіогит еі сиіиз іпіегегаі; диой еі Іасіит 
еві айео йііі^епіег еі арровііе, и( Ьепе ваіівіасіот віі еі ай диет 
івіис Ьаес йеіаіа Іиегапі; иіі озіепвпт еві іп Ііііегів івііпс розіеа 
ай іііит йаііз. Вей іііий Беі іийісіит тігаіиз вит, диой сит 
іесЬпіз еі ІаІѳіШіЪив ігайисегетиг івііс арий впргетит, іііе 
ірве 8. Р. віс гевропйегіі, диаві евзеі ргоіесіог позіег. Ассива- 
Ііопез поп а ргіпсіре іНо егапі, вей а раігиеіе, педие ій іп ІіМе- 
гів ехргсззе, вей рег тойит сгейепііае айЬіЪепйае едиііі Мі- 
сЬаеІі; диі Ьаес соттепіа іп позсопбпдепз Ѵепеіііз арий пиоііит 
арозіоіісит диаегеѣаі йегі саг[йіпа1із] ргоіесіог Тгапзуіѵапіае, 
диой еі реіеЬаІш* іп ііііз Нііегів сгейепІіаІіЬиз, сит йісаіиг 
Ьаегезіт вареге еіс. Вей еі івіа йепіиг еііат весгеііввіте, Іісеі 
іа т  аіідиій тіЬі ріив сопсеззит віі ай сопзоіапйат Кеѵ. Р^т 
Ѵезігат іогзап всгіЬат уегЬа аіідиа ех Ьівіогіа івіа йерготріа. 
Кипе аііий поп ѵійеіиг йегі роззе, пізі рег й. сапсеііагіит; 8ей 
пезсіо диапіит еі аЪ іііо зітив сопзедииіигі: диі Іісеі ѵійегі 
ѵеШ повіег, іатеп пипс всгіЬіі ІіЬгит апопітит сопіга Р. Рое- 
зеѵіпит оЪ ейИаз іііаз весгеііогез ерізіоіаз іп Мозсоѵіа; іп дио, 
иі ірзе сиійат повіго раіеіесіі, іпігойисіі Р. 8саг§ат еі Ѵагзе- 
ѵісіит оЬіиг^апіез еі сагрепіез ірзит Роззеѵіпит ай уіупт; яиа 
іп ге йио таіа Іасіі, ргітит диой тика соіуісіі іп Шит, Бейз зсіі 
диае; 2° диіа озіепйіі Зосіеіаіет позігат іпіег зе йіззесіат; диа

1) Госуд. Арх. въ Рииѣ. Ропйо Деі беаиііі. Ьеііеге 1589, л. 38. Собственно- 
ручное, съ печатью.



іп ге посеі (оіі ЗосіеШі ^шхі Іатеп ірзе поп ргаеіепйеге ее 
зей 80Іі Роззеѵіпо посеге) еі ріпз еііат посеі Ьіз йиоЪиз 

раігіЪиз, ^ш ехіга гедппт рпІаЪипІпг віс ^ и п іі, зіс зепвіізве йе 
Ровзеѵіпо, иі іогзап а^иапйо ехсійіі [зіс] а^иій, диой поіаѵіі 
іііе еі аггіриіі. Капе і&ііаг ІаЬого иі йітоѵеат іііит аЬ ізіа 
зепіепііа, пезсіо«пп а^иій  ргойсеге роіего. Сегіе поііет ойеп- 
зпт еззе ізіит ѵігит, еі тетіпі т е  йоіиівзе сит ѵійі е<Ша іііа 
зесгеіа т е  іпзсіо, ас зітііе ^шй теіиеЬат. 8е<1 &сіит езі, раіі- 
епііа. Ьаезит зе п ітіит вепШ; пес риг^аііопез иііаз еіиз 
Р. Роззеѵіппз аиі позігаз айтіІШ, йопес Іаіі ИЬго иісізсаіиг;

іат  іат  ейііиг ѵеі ейііиз е в і.. .  Баіит Ѵііпае иНіта 
йиііі 1589.

КеГегІ; 111®“  <1. сапсеііагіиз Моійаѵіат ігерійаге ай поѵит 
ізітп ѵізіг ЬазЬа розі гесізит 8іпат ЬавЬат еіесіит, ^иі еі сги- 
йе1іззітп8 ех зе еззе йісііиг, еі іііі ргіпсірі Моійаѵіае іпіепзіз- 
зітиз, дшшщиат іаш раігет [?] Вгиіит сопзап^піпеат Ьиіиз 
ЪазЬае Шис тізегіі ай ріасапйит еит, вей ѵіх Гасіпгиз аііяиій 
сгейііиг. Зиайеі ІИ®“  й. сапсеИагіиз иі позігоэ ай йпез геѵо- 
сетиз іп іпіит Іосит. ѴійеЪо ^шй йегі розвіі;, пат йіШсі1І8 
езі еі регісиіозив Ігапзііив. Уаійе зит зоНісііиз йе Ша тіб- 
зіопе ^иой сагеаі тавсиіо сарііе, пат Р. 8сЬопоѵ[іапиз] ай 
Ьос поп еві, пес Іиіі ивдиат. Ш та т  Р. Вагігіит тізіззет 
рго Р. Уагз[еѵісіо] ргіта ѵісе; ірзе спіт зе рагаѵегаі іат 
рег отпіа.

Езі ^и ійат Р. Іо. БатЬвкі тіпізіег Іагозіаѵіепзіз сиіиз 
рагепіе тогіио ѵеііеі ай 10001) Йог. Ьаегейііаііз зиае арріі- 
саге іаЬгісае ессіезіае Іаго8ІаѵіепзІ8. ІлсеЪіІпе рег Кеѵ. РаІ*т 
Ѵезігат?

Іо. Рапіив Сатрапиз.
88. 6. VIII. 1589. Нунцій Капуа кардиналу Монтальтоа). 

Напеч. ТЬеіпег, ІП, 142 (только у него).

1) Можно однако читать н «2000».
2) Хнпк. (іі Роіопіа 26, д. 448. Подлинникъ.



89. 12. УШ. 1589. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа1). 
«8і ё сопІепШа 8па Вапіііё сЬе Рагсіѵеасоѵо 4і Ьеороіі ЬаЪЪіа 
1а воргаіпіешіепга 4е 1е сове врігііиаіі <1і МоМаѵіа; еі а яиезіо 
ейеМо ві тапАа ппа Іеііега8) еІБгеѵе рег Іпі, еі ип Бгеѵе рег іі 
раіаііпо ді МоМаѵіа; пеі доаіе ве 1е 4& сопіо, сЬе Іиііо сіб ві іа 
4а N08^0 8і$поге рег впа т а ^ іо г  соттойііё е* тавдіог сопзо- 
Іаііопе».

90. 19. VIII. 1589. Кардиналъ Монтальто иундію Капуа8). 
«8і юапйапо іп тапо 4і V. 8. ип Вгеѵе. . . .  рег 4аге 1а воргаіп- 
іепйепга 4е 1е сове 4і Моісіаѵіа а 1’агсіѵевсоѵо 4і Ьеороіі пе 1а 
ргора&аііопе 4е 1а Ге<3е саіЬоІіса. У. 8. ве пе ѵаіегё весопйо іі 
Ъіво&по еі 8есоп4о диеііо сЬе рагегё а Іеі еввеге рій врейіепіе 
рег вегѵШо 4і диевіа 8апіа 8ейе».

91. 19. УІП. 1589. Папа Сиксгь У львовскому архиепи
скопу Соликовскому *). Напеч. ТЬеіпег, III, 111 (Н игтигакі, 
ПІ, 126 и вторично*) III, г. 2, стр. 384.

92. 23. IX. 1589. Кардиналъ Монтальто нуицію Капуа*). 
«N61 пе§оііо 4е1 Во$<1ап 4і Моійаѵіа У. 8. Ьа Іайо Ъепе а 
4аге га^иадііо 4е 1е сове равваіе, еі Ковіго Зі^поге огсііпа, 
сЬе У. 8. поп сі ві айаІісЬі тоііо еі поп віа (Іів^ивіо аісппо 
пё аі Вгиіо, пё аі раіаііпо тоАегпо 4і Моійаѵіа, роісЬё ві 
товігапо іапіо саіоіісі еі сое! оЪведиепіі. II тейевіто іагё 
У. 8. сігса 1а гіспрегаііопе 4е 1і 7 /т . Іаііагі рег МісЬеІе 
Сіргіоііо».

1) Киог. бі Роіопіа 28, л. 201. Подлинникъ; отвѣтное на депешу 9-го іюля 
1689 г. Получено 20-го ноября, отвѣтъ данъ 28-го ноября 1689 г.

2) Помѣта нунція Капуа: «Ьа ІеМега поп ві гісетё».
8) N0112. бі Роіопіа 23, л. 208. Подлинникъ; получено нунціекъ 20-го ноября 

въ Варшавѣ; отвѣтъ данъ 28-го ноября 1689 г.
4) Агш. ХЫѴ, т. 81 (Зіхіі Рараѳ V ЕрівЮІае аб ргіпсірев ѵігов еі аііов. Апп. 

IV. V еі VI), л. 117, съ похѣтою: оМапбаІ, иі іп Моібаѵіа, Реігі еіиа ргіпсіріа 
ріеіаіе аб оЪебіепІіат ессіевіае гебисіа, соііот саіЬоІісот еі геіі^іопет сЬгі-
вііапат іпбис&І, еідпе аб Ьос ріепат іигіабісііопет содсебіи.

6) По другому списку: Агт. ХЬІѴ, т. 29, л. 170.
6) N002. бі Роіопіа 23, л. 214. Подлинникъ; отвѣтное на депешу 6-го авгу

ста. Получено 1-го ноября, отвѣтъ данъ 8-го ноября 1689 г.



98. 5. X. 1589. Львовскій архіепископъ Соликовскій карди
налу Монтальто1). Напеч. ТЬеіпег, III, 116 (только у него).

94. 5. X. 1589. Онъ же папѣ Сиксту У 9).Напеч. ТЬеіпег, 
Ш, 115 (только у него).

95. 31. X. 1589. Брути нунцію Капуа8). Напеч. ТЬеіпег, 
III, 93. (Нпгшпгакі, III, 127).

96. 13. XII. 1589. Львовскій архіепископъ Соликовскій 
кардиналу Монтальто4). Напеч. ТЬеіпег, III, 92 (Н пгтигакі, 
ПІ, 128).

97. 13. XII. 1589. Онъ же папѣ Сиксту V5). Напеч. ТЬеі- 
пег, III, 92 (Нигтпгакі, III, 129).

98. 17. XII. 1589. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто8). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 149 (только у него).

99. 1. I. 1590. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто, изъ 
Баршавы 7). «Слухъ, о которомъ я, со словъ архіепископа 
львовскаго, сообщалъ въ депешѣ 17-го декабря, будто бы 
Брути казнили, оказался невѣренъ: Брути самъ пишеть мнѣ отъ 
31-го октября, и я пересылаю ваиъ его письма, только что 
(пШтатепІе) полученныя*.

100. 8 . 1. 1590. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто, изъ 
Баршавы8). «Но^і ші Ьа сопшшпісаіо іі РобІавсЬі сЬе. . .
. .  іі Тигсо Ьаѵеа сопсевзо аі раіаііпо ді МоМаѵіа, сЬе боро 1ш 
И й^ііиоіо внесена аі раіаііпаіо ді дпеііа ргоѵіпсіа. Беі сЪе
§1і Ьаѵеа шапйаіо іі ѵеввіііо, соте виоіе рег сёгіегга еі сопГег- 
таііопе іп вітііі сопсеввіопі; еі Ьаппо япсвіі аѵізі рег ѵегі, роісЬё

1) N0112. <1і Роіопіа 31, л. 411. Поддинникъ.
2) N0112. йі Роіопіа 81, л. 413. Собственноручное, съ печатью.
8) N0112. йі Роіопіа 81, і . 603. Собственноручное, съ печатью. Подучено 

26-го декабря. На копін письма Брути (N002. йі Роіопіа 27, л. 51 н 56) помѣта: 
аЬ’огі і̂аа1ѳ ві тапйб іп Вота аІР І11®« аі#. сагй. МооіЪИо, соп 1е ІеНеге йеі 
ргіто йеі Оеопаго 1590».

4) N002. йі Роіопіа 81, л. 423. Поддинникъ.
5) N002. йі Роіооіа 81, д. 425. Собственноручное, съ печатью.
6) N002. йі Роіопіа 26, д. 527. Поддинникъ.
7) N002. йі Роіопіа 26, д. 541. Поддинникъ.
8) N002. йі Роіооіа 26, д. 545. Поддпнникъ.



И ѵепдопо всгіиі (1а Гізіеззо раіаііпо ді МоИаѵіа, сЬе ііепе Ъио- 
па іпіеііі&епга соп 8аа Маевій еі ві шозіга тоііо атогеѵоіе».

101. 3. II. 1590. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа1). 
«Ё зіаіо саго а Ыозіго 8і§поге дЧиІепдеге сЬе Вагіоіотео Вгиіо 
поп ЬаЪЪіа рогіаіо регісоіо пеззппо (1е 1а ѵііа, аі диаіе зе рагег& 
а У. 8. еі а Гагсіѵевсоѵо ді Ьеороіі, сЬе зі <1іа Шоіо ді сопзег- 
ѵаіоге (1е 1а Іеде саМоІіса іп Моідаѵіа, ві дагё. 8е зі рио апсо 
езсизаге ді поп теМегзі а регісоіо д’іпде&шІё, вагё Ъепе <1і іагіо. 
Еі дпезіо іиВо зі гітеНе а 1а ргидепга сіі V. 8. 8е ’1 &$1іио1о 
деі Вгиіо поп Ьа рій <іі 10 аппі, V. 8. ва сЬе поп ё сарасе ді 
Ъепейсіі ессіезіазіісі, т а  зоіо ді репзіопі. ЫеІ сЬе вагіа песез- 
загіо (іі зарег сегіо 1’еіа, 1а (Ііосезі, Гогдіпе ессіезіазіісо сЬе 
Ьа, сЬе рег аѵепіига поп Ьа тапсо 1а ргіта Іопзига, еі <1оѵе 
дезідегі рій <1і еззеге ргоѵізіо, еі соте зі розза ргоѵедеге соп 
іасіШё».

102. 10. II. 1590. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа2). 
«Ріасе а 8па ВеаШпдіпе сЬе ’1 раіаііпо ді Моідаѵіа Іеп^а Ънопа 
Іпіе11і$еп2а соі ге 8і§ізтопдо, зі регсЬё рог даеііа Ъапда зі Ьа- 
ѵегаппо аѵѵіві ѵегі <іі Созіапііпороіі, зі регсЬё чпеі ргіпсіре зі 
соггоЪогегё те^ііо пе 1а дііепзіопе ді позіга запіа Іеде саііоііса».

.1 0 3 .  1. Ш. 1590. Брута (генералу іезуитскаго ордена 
Кл. Аквавивѣ?) ®).

Моііо Кеѵ*0 радге іп СЬгізІо. Ѵогеі еззег іо зіеззо 1а Іеііега 
рег Ьазсіаг 1е 8ше тапі ді У. Ри К. ргіта, еі роі пц^іопаг соп 
тіо сопіепіо дпеііо ё песеззагіо рег аропіаг ді ГогІіШсаг ^ие81а 
госса деі 8[і$поге] іп диезіі раеззі, еі ассгеззеге іпвіете дпезіа 
сопдпізіа ГаЦа да ^ие8іі ѵаіогозі, еі росЬі зоідаііі ді СЬгізІо

1) N11112. йі Роіопіа 23, л. 230. Подлннникъ; отвѣтное на депеши 17-го де
кабря 1589 и 1-го января 1591 г. Получено 10-го нарта, отвѣтъ даиъ
11-го нарта 1591 г.

2) N11112. (И Роіопіа 23, л. 281. Подлищникъ; отвѣтное на депеши 1-го и 
8-го января. Получено 17-го нарта, отвѣть дань 18-го нарта 1590 г.

8) Госуд. Архивъ въ Ринѣ. Гопйо <3еі (Зевиііі. ЬеПеге 1590, вторая пачка. 
Собственноручное; 4 страницы, всѣ испнсанныя; никакихъ понѣтъ, ни адреса, 
ян печати.



Іевп, сегіо поп вепга тівіегіо 4і Біо, роісЬё іп ^ив8іо Ъгеѵе 
іетро Ьаппо Гаііо поп росо Ггиііо, сові іп Ьаѵег ге4иШ И Ьопі 
аііа оЪесІіепга 4е11а 8ап*а 8е4е Арровіоііса, соте іп Ьаѵег тоШ 
сопѵегіііі, еі роі и̂е11о сЬе рій ітрогіа іі питего 4е1Н Ъат- 
Ьіпі Ьаііхаіі, сЬе сегіо поп роігіа іапіо всгіѵег а V. Ри К. «Іеііе 
ШіісЬе, ѵі^іііе, еі схетріаг ѵШа ГаМа 41 дпе8іі росЫ еі ѵаіо- 
гові во14аИі, соп ваІівГаиіопе 4е1Г 111“° ргіпсіре тіо ві§пог еі 4і 
дпезіі ророіі; т а  роісЬё 1а 4ізІапга поп т і  Іазва 4іге диеііо 
4еві4его*), Ъгеѵетепіе 1і 4ігё соте ЬаЬЪіагао сопсіиво 4і тапсіаг 
аііа Р14 V. К. іі Р. Іивіо, ассіб соп ѵіѵа ѵосе гейегівса еі ігаііі 
и̂е11о вагй 4і Гаге рег вегѵіііо 4і Біо еі сопзегѵагіопе 4і диевіі 

ророіі пеІГ оЪе4іепга 4е11а 8апіа 8е4е Арровіоііса а сопГивзіоп 
4еШ егеШсі Тгапвііѵапі еі рег 4аг ргіпсіріо а Гаг диевіа вапіа 
саза 4а т е  §ій іетро 4еве§па1а соп ГаиМогіІё, еі аіиіо 4е1- 
ГІІІ®0 ргіпсіре тіо відпог еі 4е11а 8апіі1й 4і N081x0 Зідпоге, ассіб 
поп гевііпо рій рагосЬіаІІі, т а  ипШ сопГогте &Н ог4іпі 4а11а 
васга Сотра&піа 4і Іеви; еГ рег ^иез{а вапіа ітргевва ё сова 
песев8агіа, сЬе 8па ВеаШи4іпе ЬаЪЪіа 4і тозігаге ГаЯесіопе 
раіегпа; ассіё сЬе ѵе4а іі ргіпсіре, 1і ророіі, іі теігороіііа, еі 
И Огесі всівтаіісі, сЬе 8па ВеаііІи4іпе оп4е со^повсе іі Ъіво§по 
4е11а виа &ге&е поп тапса 4і 4аг1і Гаіпіо раіегпо а4 евветріо 
4е11а вапіа еі ріа тетогіа 4і вге&огіо XIII, ^иа1 а діогіа 4і Біо 
еі впа регреіпа тетогіа Ьа Гаііо ѣапіі е4Шісіі ріі а ЬепеШсіо 
4е11і Меііі. ({иевіо ві 4ез8І4ега 4а 8па Вапіііё сЬе тап4і пп аіпіо 
4і 4епагі ^иа11і віапо 4еврепзаіі 4а пп тіпівіго 4і 8па ВеаШи- 
41пе рег ГаЪгісаг ипа сЬіева чиі іп Іазі 4і ріеіга, 1а ^па1 іпіііо- 
Іагето соп іі поте 4і 8па 8апШй еі Ьопоге 4е1 §1огіозо 8ап1о 
8іх1о, а регреіиа тетогіа виа, регсЬё іп ІиНа 1а ргоѵіпсіа вопо 
тоііе сЬіеве ГаМе 4а11і апіісЬі саіоіісі іиМе 4і ріеіга Гиог сЬе 
іп Іазі, т а  ё 4і Іе&по, еі рег Гаг а сотрітепіо 4і ^пе8іа ГаЬгіса 
ІІ ргіпсіре тіо ві&пог 4агй 400 Ьпотіпі Іаѵогаіогі еі іо 4аг6 1е 
тіе  віапге 1е ^иа1 поп вопо рісоіе, еі 1е асото4агапо И ра4гі а

1) Ркп.: йеваіго.



тойо Іого, арргевБО Ді сіб іо поп тапсаго рег 1’аѵепіг Ді ^пе11а 
^гаііа сЬе Шіо т і  Ьа Даііо рег Гаѵепіг соте Ьо Ыіо рег іі 
равваіо, еі оііге 1е сіие ѵіііе $іа <1а т е  Даііе, <1опо аѵапіі ІДДіо 
ип’ аііга ѵіііа, ІООЬоѵі, 100 ѵасЬе, 30 саѵаііе, бООресоге, сЬе 
віапо Ді диевіа вапіа Сотра^ша, еі ДаІГ І1Г° тіо відпоге Ьаѵегб 
ип аііго рагі*) Ді ѵіііе, ^иа1і зі Дагапо соп сопДісіопі ИЬеге Ді 
ѵепДегІе еі Гаг диеііо со&повсегапо сЬе віа рег Іогпаг а діогіа 
<1і Біо еі а Ьепейсіо Деііа запіа Сотро&піа.

Аргевво тапДіато іі Р. Іегопіто Ггапсевсапо Ьиото ба 
Ъепе, еі сЬе Ьа со^пісіопе <1і ^иев1і ророіі еі ё а т а іо  рег 1а зиа 
Ъопа ѵШа, ассіб сЬе іі 111“° Іе&аіо Геііе&а ѵевсоѵо еі ргосигі Да 
8иа ВеаІііиДіпе 1а сопбгтасіопе, регсЬё іі ѵезсоѵо ё тоііо песев- 
загіо зі рег аиГогіІё Деііа 8ебе Арровіоііса, соте рег 1а сопзега- 
ііопе Де 1і саіоіісі, Ызо^папДо Ьаѵег сига Ді диезіе рагосЬіе еі 
Ді диезіі ргеШ еі гезівіеге аііі зсізтаіісі вгесі, рег Ьаѵег еззо 
1а Ііпдпа зиа паіигаі таіегпа, еі апсо рег сопвасгаг ргеШ ДеШ 
диаіі диевіа ргоѵіпсіа пе Ьа Ді Ъізодпо, еі ѵеп^опо тоііі Ш^агі 
§іоѵапі Ді Тгапзііѵапіа аііеѵаіі Даііі раДгі Деііа Сотра&піа іп 
Тгапвііѵапіа, еі рег поп еззег ѵевсоѵо, еі 1і ѵезсоѵі Роіопі вопо 
Іопіапі, зі регДе оссазіопе Ді диевіі ^іоѵепі, соте іпІепДегё 
Ѵозіга Раіегпііа ДаШ ДеШ Кеѵ*! раДгі Іивіо еі Іегопіто іі Ъі- 
водио Ді диевіа сЬіеза. Моііо Кеѵ. Р., чиевіе ргоѵіпсіе Ді Роіопіа 
еі Тгапзііѵапіа еі МоІДаѵіа Ьаппо аИгі совіиті Ді и̂е11о зиоі 
Ьаѵег 1а Дотевііса ІІШіа; еі сгеДеІеті*), зоІДаІі зепга сарііапо 
поп ѵаі&опо8), пё ргоѵіпсіа зепга §оѵетаіог, пё тепо сЬіеза 
зепга ерізсоро; соза іивіа ё сЪе яиезіо 1о§о ЬаЪЬіа И зио ѵев- 
соѵо, роісЬё сопІгаДісепіі поп зопо соте іп Іпдіііегга, іп Бапі- 
тагса, іп 8ѵеДіа, еі тоііі 1о$і Ді Ггапсіа, еі Оегтапіа, еі тахі- 
ташепіе 1а позіга ѵісіпа еі таІеДеНа Тгапзііѵапіа; а яиевіо сЬе 
Дісо сгеДо загё Ді сопіепіо Ді 8иа ВеаіііиДіпе, еГ апсо ргоѵе-

1) Вмѣсто араіои.
2) Ркп.: сгебеіііті.
8) Ркп.: ѵаіпо.



4егЬ а 4пе&1о ерівсораіо (і’ппа репзіопе, ассіо соп ^ие11е росЬе 
(Гіпігасіе 4аМе1і 4а І11то ргіпсіре тіо ві^пог ровза тапіепег 1а 

(Зеііа 8апІа 8е4е Арровіоііса еі ГЬаЪЪіМо 4і 8иа 8апШ&.
А ̂ ие8*о ргоровііо поп т і  евіепйегб рій оііге варепсіо ^иапіо віа 
хеіоза аі соВо Біѵіпо еі аііа ^гапсіегга 4е11а 8е4е Аррозіоііса; 
диезіо 8о1о 1а рге^о дпапіо ргіта гіташііаіете 1і тіеі райгі 
іпёіеіго аі даМе іасиіій Ъі80§пап<1о аі ргіпсіре тіо ві$пог тап- 
4аг аісппо 4і яиевіі а Вота И сопсейіаіе Іісепга; пеі гевіо рге^о 
V. Р44 К. соп ^ие11а сагйё сЬ’іо 1і тапдо ипо ЬаЪЪШо 4і ѣгос- 
саіо іигсЬевсо 4е диеііі сЬе рогіапо 1і дгашП <Зе1Г ітрегіо ОМо- 
тапо, 1о ассеііі соп Ііеііа ігопіе, еі Гассіа ип рагатепіо ай Ьопог 
4і Біо, роісЬё а т е  йаііі ві&погі (Жотапі поп зоіо чиезіо т а  
тоііі соте 4ие&1о т і  Ьаппо йопаіо рег Ьівагті *), еі; іо поп ігоѵо 
Іодо рій сопѵепіепіе, сЬе тапсіагіо а У. Ри К. аііе сиі вапііз- . 
віте огаііопі Ьитіітепіе т і  гассотапйо, рге^апйоіа, рге^аіе 
ІсЫіо рег т е  рессаИоге. Ба Іавзі а 4і ргіто Магго 1590. Бі 
V. Ри К. йоНо іп СЬгівіо Вагі. Вгиіі.

104. 5. III. 1590. Брута нунцію Капуа. а).
111“° еі К"10 Мопз' еі 8Г тіо 088то. Ѵепіѵа тапйаіо йаІГ 111“° 

ргіпсіре тіо ві^поге аі ві&. сапсіііег рег аісипі пе^осіі еі пеі 
сатіио іп ипа сіііа диі іп РоАоІіа поті[па]Іа 8са1а т і  вопо 
іпсопІгаИо пеШ райгі повігі Іезиііі еі Р. Іегопіто §1і диаіі Ьа- 
ѵеапо сгезсіиіо 1а сотіііѵа, еі сегіо тоііо т і  вопо аіе^гаіо ві 
рег Ьаѵегіі вапі ѵівіі соте апсо Ьаѵегті евві йаМо геііаііопе 
йеііа Ъопа вапіій 4і У. 8 . І1Г“  диаі йеввісіего вшпатепіе рег 
е&8ег песеввагіа ргіта аі зегѵісіо 4і Біо аііа 8апіа 8ейе Ароз- 
Іоііса еі аііі атісі еі вегѵііогі виоі, Іга §1і чиаіі іо зопо ппо. 
І/ізІевві расігі т і  роііогпо 1е &ие Ьитапівзіте еі согіевіввіте 
Іеііеге іп 1е диаі т і  4Ь зрегапга сЬе Ковіго 8і$поге соте райге

1) 8іс. Можетъ быть, слѣдуетъ читать: «Іівсіагшію? вЬопогагті»?
2) Хппг. <3і Роіопіа 81, л .604. Собственноручное, съ печатью и адресоаъ 

(«АН’ І11т0 еі Кт0 топвГ еі зідпог тіо овв™0 іі ы$. АпіЬаІ <1х [Сариа] Де#піат<> 
агсЬіерівсоро <1! Иароіі еі Хипсіо аровіоіісо пеі герто Роіопісо»). Отвѣтъ былъ 
дань 20-го іюня 1690 года.



ріеіозо, рег Гаг со&позсег аі топ4о сЬе 1і те і вегѵісіі вопо ^гаіі 
а 8па ВеаШийіне соп іі Гаѵог еі дгаііа 4і V. 8.111“*, ега рег 
ЪепеГйсіаг пп тіо АоШпо [зіс], §ій Іапіо іетро 4а т е  ргедоіо, 
соп ЪепеШсіі еі репзіопе, т а  V. 8.111“* 4еві4ега заррег іп сЬе 
ргоѵіпсіа. Іо, 111“° 8і§поге, поп Гасіо 4іГйсп11& пеііе ргоѵіпсіе, 
роісЬё 8иа ВеаШи4іпе зіа 4ізровіа 4і тозігагті 1а зиа ^гаііа, 
Госсавіопе еі то4і зопо іапіі сЬе 1о риб Гаг. II зІаМо еі 4отіпіо 
4е1Г ІИті ві&погі Ѵепейапі ё ріепо 4і ѵезсоѵаіі 4і &гап4І88Іте 
іпігаііе; ГІзігіа еі ГАизігіа аЪопйа 4і ЪепеГйсіі; 1а ЬотЪаг4іа, 
Гагсіѵевсоѵаіо 4і Еаѵепа, 1а Кота&па, 1а Магса, іі віаііо 4і 
Мііапо, Вгезва, Вег^ато, Ѵегопа, Расіоа, Ѵісепга еі іі ге&по 
4і ИароН ё ориіепііззіто, еі поп ѵогеі Гаг ІеМапіе 4і ргоѵіпсіе 
еі 4е11і то4і сЬе 1а 8апШа 4і Козіго 8і§поге Ьа 4і роіег ЪепеГ- 

• йсіаг ип йоііо 4е т е  зегѵііоге 4е11а 8ап1а 8е4е Аровіоііса соп 
&гаМе сопѵ[еп]іепй аііа ^гапдегга 4е11а ВеаШи4іпе 8па е* 4е11а 
іпіегсеззіоп 4’ип Іапіо $гап ргеііаіо еГ тіо зі^поге соте ё 1’111“° 
агсЬіерізсо[ро] 4і Nаро1і, сЬ’іо во сегГо Гагё рій 4і диеііо т і  
всгіѵе пеііе Іеііеге, ассіё сЪе ѵе4а іі топ4о ^иап^о ві евіепйа 1а 
зпа апІогНа. (іиезіо зоіо рге^о сЬе яиеііа ^гаііа сЬе зі Ьа 4а 
Гаге сЬе поп віа уоі&аге еі зіа ргевіа, ассіо іі тіо ргіпсіре, еі 
диезіі зі&погі, еі &1і егеііісі уе4апо 1а Ъепі§піі& 4і Ыовіго 8і- 
Зпоге уегво 4і те , еі сЬе тоШ зе тоуапо а чиевіо еззетріо Яег- 
ѵіге 1а запіа сЬіеза саіоііса Котапа. Аііго поп оссогге зе поп 
рге^агіа іі сотап4агті еГ ѵепігті пеііа зпа зоШа Ъопа ^гаГіа 
Ьазсіап4о1е 1е вшѳ тапі. Ба Сатеиігга а 41 5 Магго 1590. Ві 
V. 8.111“* еі В“* аіР“  зегѵііоге Вагіоіотео Вгиіі.

105. 14. III. 1590. Брути нунцію Капуа взъ Яссъ1). 
«Но§§і т і  рагіо рег Сопзіапііпороіі іп сотра&піа 4е111ГѲ зі&. 
ЗатоівсЬі зесгеіагіо ге^іо».

106. 5. IV. 1590. ПапаСиксгь V молдавскимъ епископамъ

1) N11112. гіі Роіопіи 31, л. 605. Собственноручное (второй половины листа, 
гдѣ могли быть адресъ и печать, н ев и д и м о м у , не сохранилось).



Анастасію и Григорію1). Напеч. ТЬеіпег, III, 165 (Нигти- 
гакі, III, 136, и вторично9): III, ч. 2, стр. 385).

107. 5(7). IV. 1590. Онъ же королю Сигизмунду III8). 
Напеч. ТЬеіпег., III, 166 (Нпгшигакі, III, 135).

108. 10 (12). IV. 1590. Папа Сикстъ V канцлеру Яну 
Замойскому4). Нсигеч. ТЬеіпег., III, 166 (Нигшигакі, III, 
138).

109. 17. IV. 1590. Папа Сикстъ V императору Ру
дольфу I I 5). Напеч. Нигшпгакі, т. III, ч. 2, стр. 25 (только 
у него).

110. 24. IV. 1590. Папа Сикстъ V нупцію Капуа8). Напеч. 
ТЬеіпег., III, 167 (Н игтигакі, III, 139).

+  1) Агт. ХЬІѴ, т. 81, л. 293, съ поиѣтою: «Еогшп ІіЬегіз гезропдеі еіэдие
отпет орегат роііісеіиг».

2) По списку Агт. ХІЛѴ, т. 29, л. 401 об.
3) Агт. ХЫѴ, т. 31, л. 296, подъ б-мъ апрѣля, съ поиѣтою: «Ш ЗіерЪа- 

пит ргіпсірет Моідаѵіае іп впит віаіит гесіріаі». Другой списокъ (Агт. ХЫУ, 
т. 29, л. 404 об.) датвруетъ это бреве 7-мъ апрѣля. Си. прииѣч. къ № 110.

4) Агт. ХЫУ, т. 81, л. 803, съ покѣтою: аШ ЗіерЬапат Моідаѵіае ргіпсі- 
рет ад гесирегапдит ргіпсіраіит іиѵеЬ. Другая редакдія въ т. 29, л. 414 об., 
но она датирована 12-мъ аорѣля, и есть основавіе думать (си. принѣч. къ 
№ 110), что подлинное бреве было съ этой послѣднею датой. Разница въ редак- 
ціи текста ничтожная, чтЬ иожно видѣть по нижеслѣдующей выдержкѣ изъ 
т. 29-го: «Саш іОДие ЗіорЬапив Аіехапдгі Моідаѵіае ргінсірів Шіпа, диі ваіів риег 
адѵегвапЬіит ѵі, оссирапШшщпе роіепііа ргіпсіраіиз ехрегз, аЦие ехпі Гасіиз 
Лиі, пипс попппііогпт еріасорогит, тиИогипщпе еіив діііопіз ѵігогит сопвепвп 
ео геѵосеіиг, еі ад поз сит Іііегіз поппиііогит Шіив ргоѵіпсіае ргосегит еі 
сопвіііагіогит ргесіЪив пирег ѵепегіі, иі еит арид сіагіззітит іп СЬгіаІо Щіит 
повігит Зі#і8типдит Гоіопіае ге#ет соттепдаіит геддегетиз, і(а Роіопогит 
геяів еі ге^пі сиідие ѵівиа еві віидіоаіввітив, иі шйіив роввіі евве зіидіозіог, ііа 
іп Здозтипдо ге^е еі іп герті ѵігіЬиа, іиадие аисіогііаіе еі дгаііа врет еі Идет 
виат героаііат Іепеі, и( пес таіиз, пес оррогіипіав аихіііит, чиат диод аЬ 
аисіогііаіе Роіопогит (иа орега сопзедиі врегаі, ехресіаге роввіі».

5) Агт. ХЫУ, т. 29 (Аіідиа Ьгеѵіа вапсіівв. И. N. П. бгедогіі Рарае ХШ. 
Веіідиа ѵего Зіхіі Рарас У. А пп. ІУ. У. еі УІ), л. 420. Другая редакція, съ по- . 
мѣтою; «Ногіаіиг, иі ЗіерЬапит Моідаѵіае ргіпсірет іп раіегпит зШит гевіііиі 
сигеі», въ Агт. ХЫУ, т. 31, л. 307.

6) Агт. ХЫУ, т. 81 (Зіхіі Рарае У Ерізіоіае ад ргіпсіреэ ѵігоз еі аііоа.
Апп. IV. V еі VI), л. 323 об., съ поиѣтою: «Ш поппиііоз ргіпсірез Ьогіеіиг ад
орет Гегепдат ЗіерЬапо ргіпсірі Моідаѵіае, иі виит вШиш гесирегеі». Сохра-



111. 24. IV. 1590. Папа Сикстъ V эрцгерцогу австрійскому 
Эрнесту1). Просить содѣйствовать Стефану, сыну покойнаго 
Александра, государя иолдавскаго, въ возстановленіи его на 
отцовскоиъ престолѣ. «Саш іиидоѳ ВіерЬ&пшп Ъопае тетогіае 
Аіехапбгі МоМаѵіае ргіпсіріз Шіипі і&тсііи Ьаеге<Шагіо ргіпсі- 
раіи8) аііеш&епагит роіепііа8) ехсіизшп, диі пирег а<1 ИгЬет4) 
ѵепіепз Іііегаз поЬіз а поипиіііз ерізсоріз еіпз ргоѵіпсіае ге44і- 
<Ш, еі ргесез сопзіііагіогит а<1 поз аііиііі, іиа іп ргітів аисіогі- 
Іаіе5), іиіздие зіиПіів еі оШсііз ®) іп ргізііпит віаіит гезіііиі 
роззе ѵаИе соийсіеге ех зегтопе, диет поЪізсит ЬаЪиіі, ріапе 
содпоѵегітиз».

112. 24. IV. 1590. Папа Сикстъ V кардиналу Андрею 
Баторію7).

Иііесіо Шіо позіго Апсігеае Вапсіі Ап^еіі іп Іого рівсіиш 
йіасопо сагбіпаіі Ваііогіо пипсираіо. 8іхіиз РР. V. Иііесіе Ші 
позіег заіиіет еі арозіоіісат Ьепейісііопет. А Іиіз ѵігіиііѣиз 
ід тегііо зрегатпз, дшхі ех ргаеіегіііз асііошЪиз Іісиіі аи$игагі, 
ѵМеІісеі поз, еі 8е4ет Арозіоіісат а іе та^пореге соіі еі оЬзег- 
ѵагі, еі диае а<1 еіив 4і&пі*аіет аи^ешіат регііпепі, еа рег іе

вилась другая редакція этого бреве, но датированная 8-мъ мая 1590 г., въ 
т. 29, л. 487. Характерно, что подлинное бреве (см. его ниже № 114) тоже съ 
датою 8-го мая и текстъ его тожественъ съ редакціеВ т. 29-го. Разница же 
самого текста настолько ничтожна, что приходится заключить, что 24-го ап- 
рѣля бреве (касательно СтеФана) нунцію не посылалось. Это даетъ основаніе 
думать, что и подлинники бреве королю Сигизмунду III и канцлеру Я. Замой- 
скому (см. выше №Л* 107,108) были датированы не б-мъ и не 10-хъ, а 7-мъ, и
12-мъ апрѣля: разница въ текстѣ и здѣсь столь же незначительна.

1) Агт. ХЫѴ, т. 81, л. 820 об., съ помѣтою: «Ногіаіаг, пі 8іерЪапшп Моі- 
батіае ргіпсірет іп аапт зіаіат гезіііиі сагеі». Другая редакція въ т. 29, 
л. 488.

2) Т. 29: іатбіи а ргіпсіраіп.
8) Т. 29: аНеш^епагпт ѵі аЦие роіепііа.
4) Т. 29: аб поз.
5) Т. 29: аисіогііаіе араб Саезагеат МаіеаШет.
6) Т. 29: (оІ8дае оШсііа еі аіибііз.
7) Агт. ХЫѴ, т. 31, л. 822 (безъ помѣты). Другая ред&кція въ т. 29,

л. 435 об.



ошпі орега еі дііі&епііа іп діез шадів сигаге [біс] еі еГбсі деЪегс. 
(іиа диідет іп ге та$па Ьос Іетроге зеве оЙГегІ: оесазіо, яиае 
Ь а т  6гтат,соп8ІапІеп^ие іп геіі^іопет саІЬоІісат ѵоІипШет, 
еі Ьае зиттае ѵігЫів ргаезЬпііат, апітідие сеізіьдіпет йсііе 
десіагаге роззіі;. ЗІерЪаппв епіт Аіехапдгі оііт Моібаѵіае ргт- 
сіріз йііаз ехіегогит ѵі еі роіепііа Ъаегедііагіо ргіпсіраЬ а 
Іепегіз аппіз деЬгЪаЬв, 8едів АрозМісае оЪзегѵапІізаітиз, ад 
редез П08ІГ08, спт Іііегіз попппііогит ерізсорогит еіиз ргоѵіп- 
сіае, еЬ ргесіѣпв сопзіііагіогит, ргоѵоіиіив Ьитііііег реіііі, иі зе 
сЪагіззіто іп СЬгізіо Шіо позіго 8і§ізтипдо Роіопіае ге&і, іп 
спіиз ѵігЫе зрега зпі іп ргіпсіраіит гедііиз герозііат ЪаЪеі, 
дііідепіег соттепдагетиз. Спт аиіет всіатиз, диапіа іи поп 
тодо арид еипдет Зідізтипдит гедеш, зед арид ипіѵегзит 
ізЬд ге^пит аисіогііаіе еі ^гаііа ѵаіеаз, диапЬпщие іі диі 
^гаѵіззіта пе^оііа ііііс сопйсіепда зизсіріипі, іпіз вЬдііз еі 
оШсііз пііі, еі іп Ь а  апіті та§піЬдіпе ргаевіап^ие ѵігЫе 
зрегаге роззіпі, еипдет ЗіерЪапит сігситзресііопі Ьае ипісе 
соттепдатпв, іддпе ІіЬепііиз Іасітиз, ^иод Ь , ^иі ріигітіз 
тахітіздие де саизіз поЪізсит, еі спт 8еде АрозМіса сопіипсЬз 
ез, еа, поп тіпиз ас іиа, пе^оііа ргосигаге еі Ьегі деЪев. АЦие 
ео ді1і§еп1іи8 ад іе зсгіЪепдит дихітиз, яиод еогит ѵобз ас 
дезідегііз оШсіпт еі аисЬгіМет Ь а т  ріигітит ргоЬЬгат, 
ірзетеі ЗІерЬаппз, яиі ад поз ѵепіі, ріапе соп&діі. Ід зі ргаезіі- 
Ьгіз, ѵіат ііЪі зіегпез ад аеіегпат Іаидет, ас геірпЫісае сЬгіз- 
Ііапае, тахіте ѵего ге§по Роіопіае, тах ітп т  аЯегез адіитепіит 
еі огпатеоЬт. Іпіегеа поз, ^шЪи8 піЬіІ Ьос Іетроге &гаііив 
іасеге роіез, а Ь а  тах іта оЪвегѵапііа еі сопзіапб іп еа пе&оііа 
^пае ііЪі соттепдатпв ѵоІипШе, поп воіит иі ід іасіав ре-, 
іітпз, зед отпіпо 1е іасЬгит ехресіатиз, ІіЪідпе, диет раіегпо 
атоге зетрег дііехітиз, Ъепе отпіа а Ботіпо ргесатиг. 
Б а Ь т  и( зирга [«БаЬт Котае арид 8апсЬт Реігит зиЪ 
аппиіо РізсаЬгіз діе ѵі&езітадпагіа Аргіііз тіііезіто диіпдеп- 
(езіто попа&езіто, ропЪійсаЬз позігі аппо диіпЬ»]. М. ѴезЬіиз 
ВагЪіапиз.



113. 25. IV. 1590. О. Іоаннъ изъ ШенгоФева генералу 
іезуитскаго ордена Кл. Акпавивѣ1).

«ГЬеапа. Абтобит Веѵ4* іо СЬгізІо Раіег Рах а ^ зи  СЬгівІо. 
(іпав В. Р*“  Т. аирегіогі аппо 7 Аргіііа аб т е  всгірвіі ИЬ- 
іегав, впЪ йпет МагШ пипс еіарзі ргітит ассері, сопзоіаііопе 
еі іпаігисііопе ріепав; спі рагеге орегат баЪіпш8. Риітиз роаі 
Тгапзуіѵапісат біарегвіопет Ьіс іп МоИаѵіа раігеа диаіиог, 
ігаігев ігеа, ех ^аіЬиз сіат бізсеааіі Реігив ШиагЬеІтиз: Оге- 
Зогіив ѴагасЫеіиа ргоріег іп6гті(аІет іп Роіопіат тізвив еаі. 
<іио еііат ргоіесіпз еві Р. Іивіив ВаЪЪиа ^па^ао^ ѵоіогит рго- 
Іеавпа иі ріепе Ы огтеі Р. Ргоѵіпсіаіет бе віаіи позіго іп соп- 
^ге^аііопе ргоѵіпсіаіі. Ипбе таіогет Іисет Р*“  Т. ассеріига 
еѳі, пе^ие епіт отпіа ННегів випі сгебепба. АІіиа Р. Ѵаіепііпив 
Іабо гереіііпг аЪ ірѳо ргіпсіре іп Тгапауіѵапіа ргоріег аихіііит 
саіЬоІісогит, Іапіиттобо ЬаЪіІи 8еси1агіит засегбоіит тоге 
тиіаіо, сопсеваиа пб іетрив бопес вирегіогев ѵеі арргоЬепІ, ѵеі 
ітргоЪепІ. Во[па] ареѳ еві диоб ргобготит Ьипс ге^и і пов(гі 
раиіо роаі виЬзечиепІиг, пат абѵегвагіогит поаігогпт ѵігез аипі; 
ѵаібе епегѵаіае.

Іпіегіт сит ипісо Р. N100130 Кигііс еі ипісо Ігаіге ІоЬаппе 
МебіотопІапо Ьіс ІаЬого: еі Іісеі поп гевропбеаі Ігисіиа ІаЪегі, 
иі тиііоз тііі&тиз аб соеіит, сопатиг аакет ітребіге пе ріи- • 
гев гиапі аб іпГегпит. Йосіеіаііз вріепбог сігса ^иепбат еиег^и- 
тепит ѴаІасЬит епііиіі, ^иі а диобат раіге рег ехогсіатоа 
ессіеаіае саШоІісае а пеГагіо врігііи НЪегаіиз Іиіі. Ипбе позігоа 
^епа ізіа ѵепегаіиг, печие епіт тетогіа Ьотішіт езі, диоб ѵіабіса, 
рориа аиі теігороШа аііяиет аЪ оЪзібепІе бетопе ІіЬегаѵегіі.

Ма$піз ІасииаііЬиз Іііс ориз ЬаЬетиз сігса сЬгізІіббеІев, 
пе а<1 всЬізтаііеит сиііит сіе&епегепі. Р. Роззеѵіпі ргіѵііе^ііз

1) Госуд. Архивъ въ Ринѣ. Ьеііеге 1590, вторая пачка, д. 105. Собственно
ручное, съ адрссомъ: «Адтодат К<5° іп СЬгівІо Гаігі Р. Сіаидіо Аяиаѵіѵае Соі- 
Іе і̂огиш Босіеіаііз дези ргаеровііо &епега1і Котае» н съ помѣтою: «Хоп йегі ша -̂ 
пиш Ггисіит тізвиз Р. Ѵаіепііпив ад ргіпсірет Тгапвііѵапіае ^иі реШ, тиіаіо 
ЬаЬіІи. Реігит сіат дівсевзівве. Мівіззе Р. КаЬ. ад р. ргоѵіпсіаіет».



ішіі&егетиз ѵеі атрІіогіЪив, Іоі ЬаЬетоз диашіодие ігісаз еі 
ріісаз.

8рего диой тіпиііога ех р. ргоѵіпсіаіі Р ^ Т . іиІеШ&еІ, ^иет 
4е рІигіЪиз сегііогет гесЮиіітиз. Вепе ѵаіеа* Р*“ Т. повігі те- 
тог. ^звуз 25 Аргіііз аппо 90. К. Т. вегѵив іп СЬгізіо 
ІоЬаітез 8сЬбпЬоѵіапиз.

114. 8. У. 1590. Папа С икстъ V  ііѵнцію Капуа г).

8іх1из РР. V.

ѴеиегаЬіІіз Ггаіег, ваіиіет еі аровіоНсат ЪепеДісііопет. 
Сит (Зііесіиз йііиз ЗіерЪапиз диопйат Аіехашігі МоИаѵіае 
ргіпсіріз- Шіиз, диі асІЬис іпіапз а ргіисіраіи МоЫаѵіае ехсіизиз 
ГиіС. сит Иіегіз поппиііогит ерізсорогит, еі сит ргесіЬиз 
<*иогитсІат поЬіИит ііііиз ргоѵіпсіае а<1 поз пирег ѵепегіі, Ьи- 
тііііег реіепз, иі сит сЪагівзіто іп СЬгівіо Йііо позіго 8І&І8- 
іиипсіо Роіоиіае ге&і сотепсіагетиз, дио зсііісеі Шіиз оріЬив, 
аисІогіШе, еі §гаііа іи ргізііпит віаіит гезіііиі ровзеі, еі сит 
Ъопае тетогіае А1ехап<1гит еіиз раігет зітіШег е ргіпсіраіи 
ехриізит, сіагае тетогіае 8і^ізтип<1і Аи&ивіі, (иис Роіопіае 
ге§і[з], аихіііо, еі ѵігіЬиз, поЪШипщие таіогит зиогит роіепііа 
гезіііиіит Гиіззе соттетогаѵегіі, ірзі^ие ерівсорі, еі поѣііез 
рег Іііегаз, ас 8іерЬаииз ргаезеиз а иоЬіз реііегіі, иі еитсіет 
8і$ізтиш1ит пипс ге§паиіет а<1 Ьапс ргоѵіисіат ехетріо зиі 
апіесеззогіз зизсіріеп(1ат Шегіз соЬогІагетиг, еі еа *<1е ге а4 
Оаевагеат Маіезіаіет, е( аё сагсііпаіет ІЗаМогеит, еі а і агсЪі- 
(Іисет Н етезіит, еі ай Іоапиет ша^пит ге^пі Роіопіае сапсеі- 
Іагіит отиі 4ио ровзитиз віисііо всгіЬегетиз: а ге поп аііеиит 
еззе ёихітиз, ій ііЬі яиояие зі^пійсаге. <3иаге, сит іи івііс раг- 
іез иозігаз вивііпеаз, еі диі<1 сигагі, а^доие ровзИ, ргаевепз рго

1) Хапг. йі Роіопіа. АсШіатепІа, I ,  № 8 6 5 . П о д л и н н и к ъ , с ъ  печатью я  
адресонъ: «ѴепегаЪіІі Ггаігі АпіЪаІі агсЬіеріасоро Кеароіііапо ари<1 сЬагіааішшп 
ш СЬгізІо Шіит позігит Зі§ізтпп(1ит Роіопіае ге#ет іііивігеш, позіго еі §е<ііа 
Арозіоіісае пипііо». Ср. выше принѣчаніе къ № 110.



Іпа ргисіепііа ргаесіаге сопіесіига сопзедиі роввів, іиит егіі сига 
еойет ге&е Роіопіае, сит сагсііпаіі БаНогео, еі сит ге^пі сап- 
сеііагіо потіпе повіго а^еге, еі диае ііЬі сЬгівІіапае ге1і§іопіз 
іиешіае, еі аи§еп4ае саива Іасіепба ѵісІеЪипіиг, ай еа еоздет 
огаііопе ітреііеге, соНаидапйояие соЬогІагі, еі диае (Іетит ай 
ЗіерЪапит гевіііиешіпт песеавагіа агЪіігаЬегіа, пиііа гаііопе 
ргаеіегтіііеге. Наес оМііа 1и ірае аепіів іів ргаесіриа езае, 
^иіЬиз витта Іаия, випш^ие Ьопогев іиге рагапіиг, еі а поЬіа 
рго ропіійсіа, еі а іе рго агсЬіерівсораІі, еі поаігі ас 8е4із 
Ароаіоіісае пипііі с1і$піШе, поп аоіит оЫаіа оссааіопе ргаевіагі 
йеЪеге, зе<1 и( оссааіо сіеіиг а поЪіз отпі Іосо еі іетроге диаегі 
орогіеге; иі епіт согриз итѣга сотНаіиг, ііа Ъепе а&епіев 
ргаетіа сопзедиипіиг. Іпіегеа по8, ^иі 1е Ъаес ріапе сорюзсеге 
рго сотрегіо ЪаЪетив, отпіа іиае ргшіепііас, еі сЬгіаІіапае 
ріеіаіі соттіШ тиз: зсгіЪепсІі ііадие бпет Іасіепіев Ъепе 1га- 
(егпііаіі іиае сіісітив, Ъепе^ие іп Ботіпо ргесатиг. Б аіит 
Котае іп Мопіе (^иігіпаіі, зиЪ аппиіо Рівсаіогіа <Ие VIII Маіі 
МБІіХХХХ, ропіШсаІиа позігі аппо аехіо. М. Ѵезйгіиз Ваг- 
Ъіапиз.

115. 2. VI. 1590. Кардиналъ Монтальто нунцію Капуа *). 
«(^иапіо а 1е созе 4і МоИаѵіа, сіі соттіззіопе <1і N0811*0 8і§поге 
сЬе аіа ип росо гіаепіііо 4а1 саіагго, зі ё сіаіа 1а ІеМега <И V. 8. 
4і 25 сРАргіІе аі 8І§. сагйіпаіе 8. Веѵегіпа, ассід ѵейа еі гіГе- 
гівса а 8иа ВеаМибіпе диеііо сЬе зі роааа Іаге».

116. 25. VI. 1590. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто, 
изъ Варшавы *). «II ві§. ВагІЪоІошео Вгиіі ѵепіѵа диі іп Роіопіа 
рег аЪЪоссагзі соп іі 8І§. сапсеіііеге ташіаіо <Іа1 раіаііпо <И 
МоМаѵіа, еі ега $іипІо іпвіпо а Сате&піг, т а  рег соттізвіопе 
(Резво ві§. сапсеіііеге гііогпб а діеіго рег евзеге іп Сопвіапііпо- 
роіі іпвіете соі зесгеіагіо 2атоівс[Ъ]і, тапйаіо иШтатепІе 4а

1) N11112. йі Роіопіа 23, л. 248. Подлинник**»; отвѣтное на депеши 25-го »  
80-го апрѣля 1590 г. Получено 8-го іюля, отвѣть данъ былъ 10-го іюля ІбІЮ г.

2) N002. <1і Роіопіа 26, л. 729. Подлинникъ.



дпевіо ге. Е&ІІ іпвіа сопіішіатепіе рег Ьаѵег япаІсЪе дгаііа 
<3а11а Ъепе$пііё бі Шзіго 8і&поге іп регзопа беі &по %1іио1о, еЬ 
&іё товіга, сЬе гезІагеЪЪе сопіепіо сіі диаісѣе репвіопе, соте 
У. 8.111®* ві бедпагё ѵебеге рій рагіісоіагтепіе пеііе *8пе Іеі- 
Іеге, сЪе загаппо аііе&аіе, ве Ъепе риг потіпа ЪепеГісіі, 
апсога сЪе іо И ЬаЪЪіа всгШо арегіатепіе, сЬе 1’еІА <3е1 вио 
65ІШОІ0 поп ега сарасе (Гаііго, сЬе сіі репзіопе».

117. 4. VIII. 1590. Кардиналъ Монтальто нунцію 
Капуаг).

Моііо Шпзіге еі К®в 8і§” соте Ггаіеііо. Соп диевіо пШто 
сіізрассіо <И V. 8. егапо сіие зие ІеМеге бе 25 <Іі Оіи^по еі <1і 
2 бі Ьп^ііо, еі йие сіирріісаіі бі 17 еі 25 бі віпрю соп 1а 
сіііга. Уі егапо арргевво бие ІеМеге бі Вагіоіотео Вгаіо.

Еі рег диапіо ві азреііа а 8по %1іио1о, ві ё беііо аііга ѵоііа, 
сЬе ё песеззагіо вареге 1а виа еіё, 1а (Ііосезе, ее ё Іе&іііто еі 
п&іигаіе, ее Ьа огбіпе аісипо ессіезіазіісо, іп сЬе рагіе беі топсіо 
ѵоггеЪЪе еззеге ргоѵізіо. II тебезіто зі герііса Ьога, регсЬё зепга 
дпезіа со&піііопе, 8иа 8ап1і1ё поп риё Іаге сегіа беІіЪегаііопе 
рег ^гаіійсаге іі расіге іп регзопа беі й^ііиоіо, соте безібега 
тоііо (Зі Іаге.

ТиШ §1і аѵѵіві сЬе V. 8. бё зопо ^гаііззіті а N081x0 8ідпоге, 
еі Іапіо рій ^иап^о вопо рій ргибепіі, еі сЬе (ІісЬіагапо а 1’арегіа 
1е ргаіісЬе бе’ ^гапбі бі соіезіо гедпо. Еі Віо N08^0 8і§поге 
&иагбі У. 8. еі 1а сопіепіі. Бі Вота а 1і 4 б’ А§оз(о 1590. Бі 
V. 8. соте ігаіеііо А. сагбіпаі МопІаВо.

118. 8. ѴІП. 1590. Нунцій Капуа испанскому послу Сан- 
Клементе («аі зі$. Т). Сіетепіе»), изъ Варшавы8). «Сюда прибылъ 
Брути съ письмами отъ султана и беглербея, уполномоченный 
заключить миръ съ поляками».

1) N11112:. *і Роіопіа 28, ж. 265. Подлннникъ. На нижнемъ краю стра
ницы: «N011110 іп Роіопіа». Отвѣть нунція послѣдовахь 6-го сентября 1690 г. 
(см. № 125).

2) N002. йі Роіопіа 84, ж. 806; червовая.
82*



119 (безъ даты). СтеФанъ, претендевтъ молдавскій аунцію 
Капуа *).

Веѵегепбів8іто іп СЬгізІо Раігі АппіЬаІі Беі ^гаііа АгсЬі- 
ерізсоро-КеароШапо е(с. еіс.

ВёѵегепсІІБВітс іп СЬгізіо Раіег.

ЬіМегаз Зи тті Ропіійсіз Веѵ®“ Ра(егпіШі Ѵевігае геббо, 
диагат сопіепіа ЫеШвепба геіішрю зоіі Веѵ“ * Раіегпііай 
Уевігае. Іпіегсеззогіаз сгебо; ео епіт йпе, ѵісііз 1оп§і іііпегІ8 
(ІіШсиІІаІіЬиБ, Ъеаіівзітит раігет, еі (оііиэ сЬгізііап ііаііз ѵегів- 
віптт равіогет, вирріех ассезві, и( геЬиз теіз сіезрегаііз орет 
іега(, ІіМегіз пітігит іпіегсевзогіІ8, диав тівіі рег т е  І1Г° ге&і 
Роіопіагит ботіпо повіго сіетепііззіто, иі Засга Ве&іа Маіеві&з 
бі&пеіиг т е  раігіае тіЬі сЬагізвітае, рег Ма§пійсит Б. Іоап- 
пет Яатоівкі бисет виргетит соріагит, гевіііиеге. <іиоб ібет 
сотріесіипіж ИМегае аб Веѵ"“т Раіегпііаіет Уезігат регііпеп- 

■ (ев, и( В"“ Раіегпііав Ѵевіга іиѵеі т е  диодие іпіегсеззіопе виа 
ариб Засгат Ведіат Маіев(а(ет іп еабет рготоііопе іп ітрегіит 
УГаІаскіае е( гев(і(и(іопе ра(гіае Іосі іисипбіввіті. ПЬі ѵего 
Веѵ“  Ра(егпі(ав Ѵевіга іпіегсеввіопе виа ргоіесегіі, тіЬідие 
Засга Ве§іа Маіезіаз іп гесирегапба ра(гіа теа  вирреііав Іи1егі(, 
поп іттето гет  іпіегсезвогіае Ъепеѵоіепііае т е  ргаезіаЪо, іт т о  
вех тііііа Яогепогит іп аиго, иЪі вебет раіегаат оссираѵего, 
Веѵ““  Ра(егпі(а(і Ѵевігае іпе диатргітит ба(игит рготіио. 
(^иаге Веѵти> Ра(егпі(а(ет Уезігат го§о бі@пе1иг ариб Засгат 
Вс§іат Маіезіаіет теи т  ргоровііит рготоѵеге; е§о ѵего Ъопа 
йбе роііісеог, опшет ресиоіат (о(і тіііііае ге(еи(ат, роаі іоеіі- 
сет еѵепіит ргоровШ теі е( розі оЪіепіит ітрегіит, т е  баіи- 
гит ех іп(е§годие е( аб т іп іти т  диабгапіет ипісиідие тіШ ит 
воіиіигит. Наес е( поп аііа Засгае Ве^іае Маіевіаіі, Веѵ“

1) N0112. <іі Роіопіа 28, л. 68. Поддявникъ (подпись не собственноручная) 
віпе 1. еі <1. На оборотѣ адресъ: «Кеѵ®0 іп СЬгівЬо Раігі АппіЬаІі Иеі вгаііа 
Агсѣіеріасоро ИеароШапо Зебіз Ар®* ИапЦо еіс. Ботіао тіЬі сіетепііадіто*.



РаІегпіОДеш Ѵевігат го$о геіегаі. ЗІерЪаппз ііішз Аіехапбгі 
Раіаііппв УГаІасЪіае еіс.

120. 17. ѴШ. 1590. Король Сигизмундъ III папѣ Сиксту V 1). 
Объясняетъ, почему не иожетъ посодѣйствовать Стефану, сыну 
Александра, изгнанному изъ Молдавіи, и помочь ему противъ 
Петра, нынѣшняго властителя Молдавіи: Польша-де уше раньше, 
въ лицѣ СтеФана Баторія, признала Петра государемъ молдав- 
скимъ, и данное слово необходимо держать.

121. 20. УПІ. 1590. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто *).
IIIе0 еі В"10 8і§" рабгоп шіо соі®0.
(іпеі ЗіеГапо сЪе ві потіпа в$1іио1о <И Аіеззапбго ргіп- 

сіре бі МоИаѵіа Ъа тапбаіо Ьога ^пі бпе впоі Гаті$1іагі сЬе 
Ьаппо ргезепіаіо а ^ие8^о 8егшв ге ип Вгеѵе <1і ИовЬто Зі^поге, 
рег іі ^иа1е гассошапба 1а регвооа (1і евзо ЗіеГапо, ассіо Гозве 
гевіііиііо аі ргіисіраіо бі МоЫаѵіа; еі Гізіевзі Ьацпо гево а т е  
ип аііго Вгеѵе беііа Запіііё 8па воііо 1а Ааіа <1е1И 8 сіі Ма&еіо 
беі соггепіе аппо, рег 1о яиаіе т і  соттапба 8иа Веаііішііпе 
сЪе іо беЪЪа Гаге оГйсіо іп поте йеііа Запііій Зиа еі соі Зег®0 
ге, еі соп Г111шо ві§. сапішаіе ВаМогі, еі соі зі§. сапсеИіеге, сЪѳ 
ѵоіеввего рготоѵеге 1а ргеіепзіопе бі еззо ЗіеГапо. N61 сЪе 
сапбо іо йі боѵег ргофіеге соп тоііа саиіеіа, роісЪё Ріеіго сЪе 
Ьога ё ргіпсіре <1і МоЫаѵіа, ё сопйбепіе аі ге еі а ^пев^о ге^по, 
еі Ьа ^гапбіззіта зігеМеяла соі зі^. сапсеИіеге, еі Ъа товігаіо 
тоііо озведиіо еі гіуегепга аііа Запіа Зебе Арозіоііса соп рго- 
тоѵеге іп диеііа ргоѵіпсіа арегіатепіе 1е сове беііа геіі&іоц 
саііоііса, соте рій ѵоііе пе Ьо йаіо сопіо а У. 3. III”*, пе Ьо 
ігаМаіо ве&геіатепіе соі 8егшо ге, іі диаіе т і  Ьа товзо Іиііе 1е 
впбеИе біШсоІІё, еі соп Гізіеззе га^іопі зі всиза арргевво 1а 
ЗапШё ёі Козіго Зі^поге соп Гаііідаіа ІеИега сЬе Ьа ГаМо соп- 
ве^паге іп т іа  тапо, Ьаѵепбо іо ргедаіо 1а Маезій Зиа, сЬе поп

1) N002. <1і Роіооіа 29, ж. 413. П о д л и н н и к ъ  (кооія въ N002. <Н Роіопіа 
28, ж. 84).

2) N002. Йі Роіооіа 26, а. 767. П о д л и н н и к ъ . На оборотѣ адресъ: «А1Р І11т(> 
еі ВИ® В1* ргоо тіо со1т° іі вІ&. сагЛоаІе Мопіаііо».



8І репеігавве да* аіігі ^ие8іо ойісіо ІаМ> да Иовіго 8і$поге еі 
рагЦсоІагтепіе даі Вгиіі сЬе Ьога 8І ігоѵа дш; т а  1а Маевіё 
8па т і  Ьа деМо, сЬе дпевіі Іаті^ііагі дсі видеНо 8іеіапо егапо 
віаіі ргіта даі зід. сагдіпаіе Ваііогі еі даі 8І&. сапсеіііеге, еі 
Ьаѵеапо геві Іого і Вгеѵі ді 8ііа Веаіііидіпе іп диевіо педоііо, е( 
іі ві#. савіеііапо ді РодІасЬіа т і  Ьа аѵегіііо, сЬе евво рег сот- 
тівзіоп деі 8І&. сапсеіііеге Ьа деМо аі Вгиіі, сЬе яиеі Зіеіапо 
сегсаѵа Іаѵог де ргіпсірі рег сопзе&иіге 1а ргоѵіпсіа ді Моідаѵіа, 
еі іасеѵа гісегсаге іі ге ді Роіопіа, еі рагіісоіагтепіе евво ві§. 
сапсеіііеге, іі диаіе рготеМеѵа ді еввег ветрге іп Іаѵог ді Ріеіго, 
еі сові вагеЬЪе зіаіо іі ге еі іиМо іі ге&по ді Роіопіа; т а  сЬе 
поп Ъаѵеа ІаИо тепііопе аісцпа де §1і оШсіі ІаЦі да И о б іг о  

8і§поге.
II Вгиіі сЬе ё віаіо да т е  доро іге о ^иаШ•о ѵоііс, поп е 

ивсііо а сова аісипа ворга дпевіо рагіісоіаге, е4 іо ргосигаго ді 
тозігагіі, сЬе 8иа 8ап1ііа ііепе оіііта ѵоіопій ѵегво іі ргіпсіре 
Ріеіго еі 1а виа регвопа, ассіб поп епігаввего іп диаІсЬе бозреііо, 
еі ві гаИгедазвего даі рготоѵеге іп дпеііа ргоѵіпсіа 1а вапіа 
геіі^іопе сайоііса, пеі сЬе ѵегатепіе еі евво ргіпсіре Ріеіго еі 
іі Вгиіі 8І товігапо тоііо агдепіі, соте іпіепдо да ІпШ. Но 
ѵоіиіо соп 1а ргезепіс даг сопіо а V. 8.111“* ді диапіо Ьо евве- 
^иііо іп ^ие8(о рагіісоіаге, пеі дпаіе &е соттапдегё сЬе зі Іассіа 
ді пиоѵо аііго оШсіо, Геззе&иіго ветрге соп о$пі деЬііа гіѵегепха, 
еі соп диезіо бпе ЬитШззітатепІе 1е Ъасіо 1е тапі. Бі Уагваѵіа 
а 20 ді А^овіо 1590. Ві V. 8. IIIю* еі В"“ Ьитіііввіто 
оЪ1і̂ то вегѵііоге А. агсіѵсзсоѵо ді Иароіі.

1,22. 24. VIII. 1590. Брути кардиналу Монтальто1). Напеч. 
ТЬеіпсг, III, 176 (Нигтихакі, III, 140).

123. 25. VIII. 1590. Нувцій Капуа кардиналу Монтальто8). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 182 (только у него).

1) Капг. <іі Роіопіа 31, д. 607. Собственноручное, съ печатью.
2) Хипг. <1і Роіоніа 26, д. 759. П о д д и н н и к ъ .



124. 6. IX. 1590. Брути нунщю Капуа *). Напеч. ТЬеіпег, 
III, 177 (Н игтигакі, III, 141).

125. 6. IX. 1590. Нунцій Капуа кардиналу Монтальто 8).
111®° еі Кшо расігоп тіо со1тв.
Но гііегііо аі ві§. ВагІЬоІотео Вгиіі Гоіііта ѵоіопіё 4і Иовіго 

8і§поге 4і ^гаіШсагіо іп регзопа 4і зио й^ііиоіо, еі сЬе регсіо V 
8. IIIм  т і  соттапйаѵа <1і пиоѵо рег ІеМеге 4е’ 4 4і А&озіо, сЬе 
Ьо гісеѵиіо иііітатепіе, сЬе зе 1е 4еззе аѵізо 4е1Геій сіі еззо 
Ь$1іио1о, 4е11а 4іосезі, в’ ё 1е§Што е( паіигаіе, зе Ьа опііпе 
аісипо ессіевіавіісо, еі 4оѵе &1і Іиззе рій саго, сЬе Іоззе ргоѵізіо. 
Беі сЬе сопіевз&псіо е&И іпйпііо оЫі&о аііа Ъепі$пі& 4і N081x0 
8і§поге пе геп4е рагіісоіагтепіе Ьиті1ів8Ітё дгаііе а V. 8. IIIм 
«і т і  Ьа тапсіаіо поіа рагіісоіаге 4е1 іиМо пеіі’ а11е$&1о Іо^Ііо, 
тозігаийо тоііо сіезійегіо 4і оііепеге диезіа ^гаііа рег 4аг 
іп(ігІ22о а зио %1іио1о 4і евзег врігііиаіе, сЬе регсіо 1о 1а аііеп- 
4еге аііі зіисііі соп 4Ш&епга, еі рег тозігаге іп МоЫаѵіа еі іп 
ѴаІасЬіа, сЬе Йозіго 8і$поге гетипега Іаг^атепіе сЬі зегѵе аііа 
Бапіа 8е4е Арозіоііса.. .  Бі Ѵагзоѵіа а VI <И 8еМетЪге МБХС. 
Бі V. 8. IIIм  еі Км  Ьитіііззіто еі оЫі̂ ®0 зегѵііоге А. агсі- 
ѵезсоѵо 4і Иароіі.

126. 22. IX. 1590. Кардиналъ Монтальто нувцію Капуа8). 
«V. 8. 4іг& аі Вгиіо, сЬе зе Ъепе ё тиіаіо ропіе&се, поп ё рего 
тиіаіа 1а Ъиопа ѵоіопіё 4і гісопозсеге 1е вие ІаІісЬе еі 1і Ъиопі 
оШсі ІаШ соі раіаііпо 4і МоМаѵіа зио райгопе а Ьопоге 4і диезіа 
8ап(а 8е4е еі а зегѵіііо 4і позіга запіа геіі&іопе саМоІіса. Ё Ъеп 
ѵего, сЬе Ыво$пегё аѵеге ип росо 4і раііепга, ЬпсЬё Иозіго 8і$- 
поге 4) зі зіа Ъепе іпіогтаіо 4е 1о зіаіо сіе 1е созе, зі риб 4іге, 
4і ІиМа 1а сЬгізІіапіІё. Еі V. 8. зарріа, сЬе диеі Вгеѵі іп Іаѵоге

1) N002. бі Роіопіа 26, л . 769. П о д л и н н и к ъ  за собственноручною п о д п и с ью :  

чі)і V. 8.111“* еі К“* вегѵНог аіР0 Вагіоіотео Вгпіі тапи рр.».
2) N11112. бі Роіопіа 26, л. 767. П о д л и н н и к ъ .
8) N11112. бі Роіопіа 28, л . 268. П о д л и н н и к ъ . Получено 28-го (27-го?) октября, 

отвѣтъ данъ 30-го октября 1690 г.
4) Урбанъ VI.



4і Зіеіапо й^ііиоіо 4,А1еБзап4го Гагопо евіогй соп авіпііа 4а 
1е шапі 4і 8ізіо У Ге: те:, еі сЬе 8Іа ѵего, У. 8. ѵе4а сЬе 
поп ѵеппего ассотра$па(і 4а піппа т іа  Іейега, &есоп4о сЬе 
ё БОІІІО».

127. 18. I. 1591. Брути папѣ Григорію XIV *). Напеч. 
ТЬеіпег, III, 191 (Н пгтпхакі, III, 141).

128. 1 8 .1. 1591. Брути кардиналу Сфондрато я).
III®0 еі К“° Ві^пог тіо ра4гопе со1то.
Ё ріасіпіо а 1а вотта ргоѵі4епга 4е1 8і§пог І44іо соііосаге 

пеі ^оѵегпо 4і виа запіа сЪіева рара вге^огіо XIV, гіо 4і У. 8. 
111“  рег 4агсі арегііввіто ве$оо 4е 1а іобпііа виа Ъешдшійѵегво 
4е 1а герпЫіса сЪгівІіапа, 1а ̂ иа1е 8І соте авреііа сегііввіта яиіеіе 
4а 1а ріеій еі ѵаіоге 4і пп іапіо ргепсіре, созі іо сЬе т і  гериіо 
оЬЬейіепІіввіто й ^ іш о іо  4е 1а 8апііі& 8иа ѳ( вегѵНоге Ьитііівзіто 
4і У. 8.111“*, ѵеп$о соп дие8Іа а га11е§гагті гіѵегепіетепіе соп 
Іеі 4е1Г аввопііопе 4і 8иа Веаіі(а4іпе еі 4е 1а рготоііопе аі саг- 
4іпа1аіо 4і У. 8. 111“ . Но ргево аг4іге всгіѵег Гаііі^аіа а 8иа 
8апШ& рег ві^пібсагіе аі те^ііог то4о сЬе ровво Гіпіігаа аі- 
Іе^гехга 4е1Гапіто тіо, еі апсо рег 4аг1е сопіо Ьгеѵетепіе 4еІ 
віаіо іп сЬе ее гіігоѵа 1а повіга поѵеііа сЬіева 4і МоЫаѵіа, сЬе- 
соп аг4епіі88Іто 4езі4егіо азреііа аіиіо 4а 1а Ъепідпіій 4і 8иа 
Веа1ііи4іпе соі тегго еі аіиіо ргіпсіраітепіе 4і У. 8.111“*, аііа. 
дпаіе рге&ап4о 4а Біо Новіго 8і$поге о#пі т а ^ іо г  сопіепіо, 1а. 
апрріісо гіѵегепіетепіе а ѵоіег рготоѵег 1і Ъіво&пі 4і циеііа 
сЬіева, еі соп Ьптіііваіта гіѵегепга 1е Ьавсіо 1е тапо [зіс]. Бі 
Ѵагзоѵіа а4і XVIII віеиаго [віс] 1591. Ві V. 8.111*“  еі К"1* 
вегѵііоге аЯ“° Вагіоіотео Вгиіі.

1) N0112. Йі Роіопіа 81, л. 611. Подлинникъ за собственноручною подписью: 
«Бі Ѵг* Ввв вегтііог Ьитіііааіто Вагіоіотео Вгоіі».

2) N0112. <1і Роіопіа 81, л .609. Подлинникъ за собственноручною подписью*. 
На оборотѣ адресъ: «А1Р IIIю0 еі К100 вдеоог шіо рабгопе СоР®0 іі сагдіпаіе 
Вітошіаіо [аіс] еіс.». Кардиналъ Соондрато, по вступленіи на престолъ папы 
Григорія XIV, смѣнилъ кардинала Монтальто въ должности государственного» 
секретаря. Ср. выше, стр. 162, примѣч. 2.



л

тзлфЛн
' ЛИ» ^  1 ** +* *

ПГ < аЫі«*«**Г п1 ІХ̂ Щ 1

.Д $ <  '7й ̂  ^ ' Т 1' ■ исіелчш**^,*;,
/ я г ^ ^ І ^ м  <. ЯйІш лЛ^І С V ,Ѵ. . “Ѵг ^

ЧТіГ̂ і
\1мн(П^

С>*т ‘ " * *55у* (Г4/М4 ІІЦ̂ М Н’ЫІ
* ^  <■ - І Й іП П іл Г іл іі  Г Г / < Л 7 ^ .  . Л *ЛЛЛ4А1 С" " Л ' - Т о  у ™ г ф '  І - е Р — г ^  

в" 0 У  г . » .
< *1ГЯ і ЦГИ • ЛмміЛі (

г*  сѵС*ллыішЯ"*. /* -  /- ЛТ С-5іуи/ут-<

А )  г * *  ' * «  У у ЛтН%^, НЦ Л<‘~ " ? г]& 7?'ги{1гт 4г ч ^ / н1(Ы г/#^Ггп*ч

Т " /І  “Т І Т *  т г < ‘* Х г «

/^ —/  /*• I —У Т С ѵ , У,м7* тгііглг^  бгіЧі-ЫТНън . Л ~V / '  \
С ^ _Ѵ/----  ^  ,_

/^ЯГ^СЯГ/*,* ,
&  ( I * .4  И/И*< н и ^ м ц  \  Ѵ С

(1ЛИ

• ' . г г . • « Т " ! ' " ” ”! " " ' ? " ^  . ' Г  
^ " • "  *  Г .  д  . - / . . .  , ѵ . . ~ .  ф ^ А Ф - Г

г г    ' 1 ̂ .̂.йл»*ЧСоо8 ,е



О ід іі ііе с і Ьу Соодіе



— Л- „-ч

. ьЫіу. ^

л /

т л ^

«у~ ~  - и г у  

^ С - >  еГ/ ~ ~ ^ \



О ід іі ііе с і Ьу Соодіе



129. 21. I. 1591. Нувцій Капуа кардиналу Монтальто *). 
Напеч. ТЬеіпег, III, 205 (только у него).

130. 2 2 .1. 1591. Брути кардиналу Монтальто 8). . 
ТЬеіпег, III, 192 (Нпппихакі, III, 142).

131. 25. III. 1591.8) Львовскій архіепископъ Соликовскіб 
папѣ Григорію XIV4). Напеч. ТЬеіпег, III, 192 (Нпгшигакі, 
III, 144).

132. 4. IV. 1591. Львовскій. архіепископъ Соликовскій 
папѣ Григорію XIV6). Напеч. ТЬеіпег, III, 193 (Нигпшзакі, 
III, 146).

133. 15. VI. 1591. Воевода СтеФанъ, митрополитъ Анастасій 
и епископъ Григорій папѣ Григорію XIV ®). Напеч. (латинскій 
переводъ) ТЬеіпег, III, 104 (Нпгтпхакі,  III, 125)7), подъ 
1589-мъ годомъ.

1) N0112. <1і Роіопіа 26, л. 871. Поддинникъ.
2) N002. Л Роіопіа 81, я. 618. Подлинникъ.
8)3дѣсь можно отмѢтить и то письмо Ф. Индеіли 26-го марта 1591 г., о 

хоторомъ было упомянуто выше, на стр. 159.
4) Уеасоѵі, т. 2, л. 105. Подлинникъ. На оборотѣ пересказъ содержанія 

письма: «8і гаііе&га <іе11’ авзопііопе аі ропіійсаіо. Яассотапйа 1а аоа сЬіева еЬ 
рготіосіа еі 1а МоМаѵіа соі вао ргіпсіре». «Еізрозіо рег Вгете».

5) Уевсоѵі, т. 2, л. 106. Собственноручное, съ печатью. На оборотѣ пересказъ 
содержанія письма: «СЬе іі Сгоііо ёеііа геіідіоое іп Моійатіа ѵіеое ішрейііо регі 
ѵагіі шаігітооіі СаШ іп дгасіі ргоЬіЬііі. Регб аоррііса йі ІасоІіА йі <1івреп8аге о 
рег ее, о рег ІІ аасегДоіі, сЬе ві Ігоѵапо 1& рег заіиіе йеііе апіше пеііі таігітопі 
ашіеиі».

6) Нопг. йі Роіопіа 81, л. 687 (подлинный славянскій текстъ) и л. 689 
(латиискіВ бѣловой переводъ).

7) Подлинный славянскій текстъ, съ адресомъ и печатью, датнрованъ 
7099-мъ годомъ. Латинскій переводъ этой даты («гАппо 7099») Тейнеръ оши-> 
бочно прннялъ за «1099» в, видимо, понялъ, какъ искаженіе «1689». Гурмузаки, 
ве видя ни подлинника, нн перевода и опираясь ва ошибку Тейнера, въ свою 
очередь допустилъ другую, предположивъ, что въ латннскомъ текстѣ про
ставлена была дата 7097 (1589-1-5508). См. въ прнложеніи Факсимиле славяи- 
скаго текста.



П рилозкен іе X I.
(къ стр. 164)

Шифрованный депеши нунція Капуа г).

Помимо тома ЗО-го Польской нунціатуры, существуегь еще 
другая груопа расшифрованныгь депешъ нунція Капуа за тотъ же 
періодъ 1587 — 1590 гг., частью дублетныхъ, частью во- 
выхъ,—группа особенно интересвая для русскаго историка; это 
сборникъ М. П. 43 изъ библіотеки Киджи: «Кс$із1то бі Оегтапіа, 
Ітрегаіоге, Роіопіа, Соіопіа еі Огаіг»; 477 -+- 48 лист. Назван
ный сборникъ представляетъ собою регестъ шифрованной пере
писки госуд&рственныхъ. секретарей кардиналовъ Аццолино и 
Монтальто съ нунціями и легатами при дворѣ цесаря, польскаго 
короля, электора Кельнскаго и эрцгерцога Фердинанда въ нон- 
тификатъ Систа У (1586 — 1590). Сборникъ былъ составленъ 
секретаремъ Ардженти (ве^геіагіо (Зеііе сііте бі 8иа ВеаШдібіпе 
Оіо: Ваііівіа Аг^епіі Кошапо), а по его смерти продолжался его 
племянникомъ (МаКео Ат^епіі), занявшимъ послѣ дяди ту же 
должность и отправлявшимъ ее съ 1591 по 1605 годъ. Весь 
регестъ раздѣленъ на двѣ неравныхъ части (каждая съ особой 
пагинаціей); въ первой, большей, помѣщены шифры 2) отъ нун-

1) Необходимо оговориться, что нунцій Капуа писался по итальянски 
Сариа»; частица ді отброшена въ русской передачѣ по аналогіи съ «кардина- 
ломъ Комо» («іі сагбіпаіе бі Сото»).

2) Шифрованную депешу нувція Капуа, отъ 18-го сентября 1689 г., послан
ную изъ Ревеля (нач.: «8і ё ярагва ѵосе ба 1і яепаіогі, сЬе іі ге бі Роіопіа ЪаЪЪіа 
репяіего бі гевіагві соі рабге»; см. 1) N002. бі Роіопін 80, л. 108; 2) СЬіді М. II. 48, 
л. 892), не слѣдуетъ смѣшивать съ обыкновенной депешей отъ того же числа 
(нач.: осЬ’пШше Іеііеге, сЬе іо Ьо ясгіііо а V. 8. ПР* вопо беііі 22 бі Адояіо бі 
Ѵепба»; см. Нипг. бі Роіопіа 26, л. 467—475; напеч. ТЬеіпег, Моппт. Роіоп. 
ІліЬ., III, 148).



ціевъ и іегатовъ; во второй, меньшей,— шифры, отправленные 
изъ Римской канцеляріи.

Польскій отдѣлъ сборника занимаетъ: I, 168 — 463 стр.; 
II, 23 —  47 стр. Тутъ имѣются:

1) Депеши нунція Буойя (Бовіо): 19-го декабря 1586 — 
1-го Февраля 1587 г. *).

2) Депеши нунція Капуа: 14-го Февраля 1587 — 14-го 
сентября 1590 г. *).

3) Депеши легата кардинала Альдобрандипи: 19-го августа 
1588— 9-го Февраля 1589 г. 8).

4) Письмо кардинала Монтальто нунцію Буойю (Бовіо): 
21-го марта 1587 г. (всего одно) *).

5) Письма его же нунцію Капуа: 21-го марта 1587 — 
12-го августа 1589 г. 5).

6) Письмо его же кардиналу Альдобрандини: 25-го Февраля 
1589 г. (всего одно) ®).

Наибольшее значеніе для историка русскаго прошлаго имѣютъ 
депеши нунція Капуа, въ связи съ вопросомъ объ избраніи на 
польскій ирестолъ преемника СтеФану Баторію. Почти всѣ доне- 
сенія нунція за 1587 годъ, т. е. большинство того, что вообще 
имѣется въ данномъ сборникѣ за подписью Капуа, посвящены 
этому вопросу 7). Характерно, что въ Польской нунціатурѣ, въ 
обоихъ томахъ, и въ 26-мъ, и въ 30-мъ, депеши нундія начи
наются лишь съ 7-го ноября 1587 г., и такимъ образомъ мате- 
ріалъ библіотеки Киджи за 14-е Февраля — 7-е ноября 1587 г, 
(какъ разъ наиболѣе интересное) стоить изодированнымъ, что

1) I, 168—174.
2) I, 176-436.
8) 1,438—463.
4) II, 23—26.
5) II, 27—44.
6) II, 46—47.
7) По связи съ депешами нунція, конечно, не должны быть упущены изъ 

виду и соответственным письма государственного секретаря кардинала Мон
тальто. На нихъ уже обратилъ внимавіе о. П. Пирлвнгь («Ьа Вивзіе еЬ 1е Заіпі- 
8і6ве»,ІІ, 319 — 320).



особенно жалко, такъ какъ самъ по себѣ онъ довольно отрыво- 
чснъ и не полонъ. Однако, что не попало въ Нувціатуру, то ока
залось въ неаполитанской библіотекѣ Вгапсассіапа (8сапг. I. Б. 13> 
и свыше 50 лѣтъ тому назадъ напечатано, правда, въ переводѣ 
на польскій языкъ, въ книгѣ: «Ьізіу АппіЬаІа ъ Карпі, агсуЪіз- 
кира Кеароікайзкіе^о пипсупзга ѵ Роівсе о Ъегкгбіешп р» 
Зіейтіе Ваіогут і ріепгзгусЬ ІаіасЬ рапоѵапіа Йудтипіа III80, 
бо пгу)6сіа агсу-хі§сіа Махутіііапа г піеигоіі. 2  г^корізи- 
ЪіЫіоіекі Вгапсассіапа ѵ Иеароіі ѵуЪгаІ, рггеііатясгуі ъ 
дегука ѵг1озкіе$о па роі&кі і нгубаі А. РггегсЫескі. Ѵагвгатеа. 
1852». Здѣсь помѣщено 49 депешъ съ 14-го Февраля 1587 г. 
(такъ же какъ и въ сборникѣ Киджи) по 29-е мая 1589 г. 
Такимъ образомъ польское изданіе нѣсколько восполняетъ ука
занный пробѣлъ *).

Ниже печатаются 18 депешъ нунція Капуа (всѣ на имя 
кардинала Монтальто), полностью или въ выдержкахъ, и три 
письма кардинала Юрія Радзивилла и посла П. Черниковскрго,

. пересланныя пунаіемъ въ Римъ, какъ приложеніе къ своимъ 
донесеніямъ.

1) 15. IV. 1587*). Ье аііі&аіе соріе бе Іа ІеИега беі Ьаасіа 
еі іі га&іопашепіо іаііо баі сЬіаиз аі агсіѵезсоѵо Сгпезпепзе 1е 
Ьо Ьаиіе б& регзопа сопйбепіе, ЪепсЬё зсгіѵа пеГ акта т іа  бі 
Ьаѵегіа Ьаиіа б&І тебезіто сЪіаив, рег іі зозреМо сЬе ѵі ё сЬе 
1е Іеііеге поп віапо іпІегсеМе; зі сгебе сЬе іі сапсеіііеге беі ге^по 
ЬаЪЬіа ргосигаіо 1а ѵепаіа бі еззо сЬіаиз рег Гаѵогіге саза Ва- 
іогі еі езсіибеге саза 6’АизІгіа, аііа ^иа1е бісезі аШгтаііѵа- 
тепіе сЬе е§И поп іпсііпегё таі, бі регсЬё поп зі Йба 6’АизІгіасі 
рег еззегдіі зетрге віаіо сопігагіо, еі пеІГ еіеиіопе беі ге бі 
Ргапсіа, еі пеііа еІеМіопе беі ге БіеГапо, іі ^иа1е е^И соі Гаѵоге

1) Другой сборникъ библиотеки Киджи (М. II. 47) содержитъ регесты 
иисеиъ за 1685-1686 и 1590-1691 годы. Три деаеши Капуа, съ 80-го октября по
17-е декабря 1590 г. (ж. 293 слѣд.), составляютъ продояжевіе тѣхъ, чтЬ понѣ- 
щеиы въ М. II. 43; онѣ безъ особаго аначенія.

2) «Бесіігаіа 7 Мавдіо».



•сіеі Тагсо Гесе еиГгаге пеі ге^по рег езсіигіеге Маззітіііапо, соте 
рег евзеге ппіГа соп Іого 1а ГаШопе Деііі ВЬоговкі зиоі сарііаііз- 
-зіті петісі. Еззо &гап сапсеШеге Ьа зсгіііо иШтатепіе аііа 
ге^іпа (1і Роіопіа тозігапсіо сіі ѵоіеге асШегіге а Іеі, еі регсіё 
ГЬа рге^аіа а 8І$пШсаг$И іі сіезісіегіо зио, регсЬё Ьа[ѵ]геЪЪе 
ргосигаіо сіі зегѵігіа соп тоііа ргопіегга; т а  1а Маезіё 8иа сЬе 
Ьа Ьаиіа таіа зосНзГаШопе сіі еззо, поп зе пе 6<1а, еі &1і Ьа Гаііо 
гізропгіеге, сЬе Іеі поп Ьа аііго сіезісіегіо, сЬе и̂е11о сЬе загё іп 
яегѵіііо <ЗеІ 8і§пог І)іо; іп диезіа сопѵосаііопе Гіі Ггаііаіо <іі (Іаге 
югйіпе, сЬедиетезі (Іоро іі Ьпе сіі еззасопѵосаііопе Ш іа 1а поЬіНа 
<сЬе ё оЫі&аІа а з^гѵіге аііа ^иегга, еі созі диеііі сЬе (Зеѵопо тап- 
<1аге 1е сіий, сіоѵеззего сотрагіге пеі Іиосо зоіііо сІезІіпаГо сіа- 
зсЬесІипо (Іеі зио раіаііпаіо, Ъеп агтаіі ІиМі іп ізіеэзо діогпо, ассіб 
поп зі роіеззего ргезіаге пё агті, пё саѵа11і} соте ега зоіііо §і& 
Гагзі одпі сіпдие аппі, сЬе еззі ^ие&іа тозіга сЬіатапо іп Ііидиа 
роіасса оказка,сіоё Іизігаііо, <іісепсЗо йі Гаг^иезіо огсііпе регсЬё 
^ іі петісі зареззего сЬе зіаппо Ьеп ргоѵізіі. Еі во Ъепе пеііа соп- 
ѵосаііопе поп Ги соттипетепіе арргоѵаіо, риге ^иеШ сЬе 1а 
рготоззего аІІЬога, Гаппо <1і пиоѵо ^гапсііззіта іпзіапга сЪе зі 
еззедиізса, еі вопо іі раіаііпо (1і Розпапіа еі іі раіаііпо Ьегеіісо, 
сЬе сіезісіегапсіо Гаге ип ге сіеііа ізіезза паЫопе роіасса, еі ѵе- 
депйо сЬс рег іі тосіо огаіпагіо <1е11а еіеіііопе поп ^іі риб гіиз- 
сіге, іспіапо (1і сопѵосаге ^иа8І іииа 1а поЬШё рег Ьаѵѳге осса- 
зіопе <1і регзиайег^іі сЬе ѵепдапо агтаіі аііа еіеиіопе, еі іп 
^гап и̂ап<;і̂ &, еі іп диеііа тиШіийіпе 1ити11;иовагаеп1е Гаге ип 
те Роіассо рег ассіашаііопе. Асіегівсе а ^иез^о іі раіаііпо Тгогка 
Ш ЬіГиапіа, еі апсога іі раІаГіпо сіі Сгасоѵіа, ЪепсЬё зіа саіо- 
Іісо, зрегапйо сЬе розза гіизсіге іп регзопа зиа; еі зе Ъепе сіа 
шоШ зі Гаппо оШсіі завііапіі (И вГи^іге диезіа іпзігаііопе, о 
тозіга ^епегаіе, зі йиЪі(а попдітепо сЬе розза зиссейеге еіеі- 
Ііопе (1’ипо <3е1 ге§по, сЬе еззі (Іісопо Ріазіо, еі ГапГо рій диапіо 
сЬе сіеі1) ргіпсіре йі Зѵеііа поп Ьаппо Ъиопа оріпіопе, пё зе пе

1) Рка.: сі&і.



роб Ь&ѵеге пооѵа аісипа; еі 1а гедіпа <1і Роіопіа сЪе Ьа тап- 
даіо іге регэопе а розіа, поп Ьа роіоіо Ьаѵегпе гізрозіа, пё поѵа 
аісипа рег апсога, еі ^Іі Апзігіасі пе^оііапо соп тегі росо ве- 
сгеи, еі &1і атЪазсіаіогі деІГітрегаіоге сЬе воповШі ̂ иа, тепіге 
йісеѵапо (1і гііогпагзепе, вопо апсіаіі іп ЬНиапіа, еі Ьаппо ргезеп- 
ОДо ІеМете <И 8иа Маезіё Сезагеа еі ді Маззігаіііапо а яиеі 
ві^погі сЬе Ьаппо тапсіаіо 1е ізіеззе ІеМеге аііа ге^іпа (іі Роіо- 
піа, пеііе яиаіі апсога сЬе 8иа Маезіё Севагеа сіісеѵа сЪе іп 
сазо сЬе поп Гиззе еіеііо 1а регзопа деі ргіпсіре <3і Зѵеііа, соте 
рій ргоззіто (11 вап&ие, Ьаѵеззего ѵоіпіо Іаѵогіге 1а саза зоа, т а  
Мавзітіііапо вепга есеМіопе рге^аѵа іпзіапіетепіе рег зе. II 
Мозсоѵііа Ьа тапйаіо атЪазсіаІогі іасепйо іпзіапга «И еззеге 
еіеііо еззо рег ге <1і Роіопіа, сЬе іп іаі сазо овГегіуа Іаге ппіопе 
йі іпііо 1о зіаіо <1і Мозсоѵіа соп диезіо ге#по, еі ^иеШ <1і Іліоа- 
піа §1і Ьаппо гітапдаіі гізропйепдо сЬе тапсііпо атЪазсіаіогі 
аі Іетро (іеііа еІеШопе, сЬе загаппо авсоііаіі атогеѵоітепіе, еі 
&1і зага (іаіа гізрозіа, еі сЬе еззі іп іапіо тапдагеЪЪопо диі іп 
Роіопіа 11 раШ <Н еззо Мозсоѵііа, соте Ьаппо ГаМо; еі зрего <1і 
Ьаѵегпе соріа іп іетро (1і тапйагіі ^иі аііі^аіі (л. 184).

2) 24. IV. 1587 г) Ё ѵепиіо ^оа пШтатепІе ип §епШ-
іЬиото тоііо сопйсіепіе деі $гап сапсеіііеге іі диаіе айегта соп 
8Іпгатеп(о а регзопа <1е11а ізіезза 1е&а зІгеШззіто зоо атісо сЬе 
11 $гап сапсеіііеге апсога поп ві іазсіа іпіепйеге <1оѵе іпсііпі, еі 
ііепе репвіегі зігаѵа&апіі. Бісе сЬе поп ві тозіга аііепо а Гаѵо- 
гіге 11 4аса <1і Мозсоѵіа рег ппіге 1е Гогге йеііа Мозсоѵіа еі 
4е11а Роіопіа іпзіете, еі апсога сЬе зарріа сЬе ^ие8іо йиса <1і 
Мозсоѵіа віа зсето <Н сегѵеііо е* всізтаіісо; еі Гагсіѵезсоѵо- 
Ѳпіезпепзе Ьа Йеііо ІіЪегатепіе аі тіо зесгеіагіо сЬе Ьо тап- 
Йаіо а ѵівііагіо, сЬе тоііі роігеЬЪопо іпсііпаге аі Мозсоѵііа еі 
рагіісоіагтепіе яиеііі <И Ыіиаиіа сЬе Ьаппо 1а тейезіта Іесіе, 
еі сЪе е$1і івіеззо іпсІіпагеЪЬе ве еззо Мозсоѵііа ассейаззе 1а 
іейе саіоііса, апгі Іаисіаѵа сЬе іо зсгіѵеззі а N051x0 Зі^поге &

1) «БесіГгаІа 28 Мадоо 1587».



сопсебегші Гасо11;& диа <іі роіегіо аззоіѵеге еі гісеѵегіо іп $гетЪо 
бі запіа сЬіеза, яиапбо е$1і Гоззе еІеШ, соте рег іпіегеззе бі 
зіаіо роіеззе пп ргепсіре тпіаге (л. 194 об.).

3) 12. У. 1587 ') ....  Ріасегё §гапбетеп(е а диезіі зідпогі
ІоШ ГоЯегІа тадпапіта сЬе Іого Ьа іаііо Козіго 8і§поге бі 
аіиіагіі сопіга іі Тигсо, е* бі ^епіе, еі бі бапагі, еі соп Гаиііо- 
гііё виа ппіге вГаИгі ргіпсірі іп іаѵоге Іого. Еі діоѵегё ^гаибе- 
тепіе сопіга 1е іпзібіе бі яиеііі сЬе рег езсіибеге саза б’АизШа 
8раг$опо диезіа Гата сЬе’1 Тигсо іагеЪЪе зиЬіІо §иегга зе іиззе 
еіеііо ип ргіпсіре бі диезіа іатідііа. Е і ѵо^ііопо тоШ сЬе пе 
зіа аиіоге іі $гап сапсеіііеге, 11 диаіе бісопо сЬе зіа сопігагіо‘а 
диезіі ргіпсірі, еі загеЪЪе песеззагіо сЬе 1’ітрегаіоге Іасеззе 
о§пі зіогко бі яиаба^пагзеіо, Ьаѵепбо е&1і ^гап ведиНо, рег 1а 
гіссЬегга еі ГаиМогіІё беііі сагісЬі сЬе Ііепе, еі рег Ьаѵеге Ъе- 
пейсаіі тоііі, тепіге ѵіѵеѵа іі ге Зіеіапо; оііге сЬе е&іі ё рег- 
зопа бі Ііпрта, еі ё б’іп$евпо ѵіѵо іисііпаіо аііе поѵііё, соте пе 
Ьо йИо аѵізаіо Гітрегаіоге; еі апсога, сЬе йассіа оібсіо соп 
Гагсіѵезсоѵо впезпепзе, сЬе зе Ъепе тозіга' іпсііпаге а диезіа 
іаті&ііа 6’АизІгіа, попбітепо зі ё боіиіо соп зиоі атісі, сЬе 
Гітрегаіоге поп Гасеззе саро а Іиі. Но тапбаіо зиЪііо рег ип 
тіо зІаГбеге а розіа 1а ІеЦега <1і У. 8. ІІГ* аі Р. Роззеѵіпо сЬе 
зі гіігоѵа а ВгапзЪег&Ъ, еі 1аМо§1і вареге Гогбіпе бі Иозіго 81- 
^поге, сЬе зепга іпіегрогге іетро аісипо беЪЪа гНігагеі ѵегво 
Ііаііа *), о Гегтагзі іп диаІсЬе соііе^іо бі Сгегтапіа іп зіп аб аііго 
аѵізо бі V. 8. Ш™ ... (л. 203 об.).

. . .  Ьа гедша Ьа гісеуиіо Іеііеге Ь о^і зітіітепіе ба Еизвіа 
баі зпо ігіпсіапіе, сЬе всгіѵе сЬе’1 &гап сапсеіііеге іа &гап рга- 
ііса зесгеіатепіе рег Ьаѵеге ге ипо беі раезе, бесіагапбо сЬе 
іг&На іп Гаѵоге б’ип $епШ’Ьиото рагіісоіаге беііа іаті^ііа 
Оз1гого§Ь сЬіатаіо Зіапізіао рагепіе беі раіаііпо бі Сгасоѵіа, 
іі ^иа1е ё віаіо Ьегеіісо еі Ьога зі ё ІаМо саіоіісо, Гогзе а

1) «ОесИгаіа 11 Оіаіріо».
2) На поляхъ помѣта: «Зсгіііо &1 Р. Ромеѵіпо сЬе яі гѳіігі».



чріезіо йпе, еі ё $іоѵіпе 4і 22 аппі іп сігса, сЬ шоііо атісо сіеі 
§гап сапсеіііеге, сЬе ^^ез^і тезі раззаіі ѵоіве 4аг$1і ппа биа ра- 

• гепіе рег то$1іе, т а  1а <1оппа поп 1о ѵоізе рег еззеге іі $іоѵіпе 
азваі ЪгпШ; еі сЬе 4иезіа віа 1а саиза (іеііа атісіііа Гаііа Гга іі 
#гап сапсеіііеге еі іі раіаііпо (1і Сгасоѵіа, сЬе іпзіете ѵо^ііопо 
рготоѵеге дпевіо §іо?іпе. . .  (л. 207).

4) 16. У. 1 5 8 7 Мі  Ьа Деііо Гізіеззо 8І§. Оіа. Когиоѵпзкі 
[зіс] сЬе Гагсі(іиса Маззітіііапо зрега асяиізіаге іі &гап сапсеі- 
Ііеге соі тегго <1е1 тагсЬезс <1і Вгап4етЬиг$Ь, досііо сЬе Ьога 
доѵегпа іі бисаіо 4і Ргиззіа, соте Іиіоге <1е1 4иса (сЬе дісопо) <1і 
Ргивзіа, еі апсога рег тегго 4е1 4иса Бозігоѵа [зіс]- раіаііпо <1і 
Уоііпіа; т а  рег диеііо сЬе з’т^епйе (Гаііге рагіі, іо сгебо сЬе 8агё 
(Шсіііззіто сЬе ’1 &гап сапсеіііеге ѵо&ііа абЬегіге а Маззі- 
тіііапо рег еззеге соп&ішііо соп И ЗЬогозкі зиоі петісі сарііаіі; 
еі, ^иашIо рііге ѵоіеззе а) сопбезсепбеге а саза сГАизйгіа, ѵоггё 
ргіта 1’агсійиса Егпезіо, іп поте 4е1 чиаіе поп іпіепсіо сЬе 
аіа ѵеппіо ^иа регзопа аісипа а Гаг’ ргаііса рагіісиіаге рег Іиі, 
т а  сЬе 8иа Аііегга зіа апсЫа іп регзопа иііітатепіе аі ітре- 
таіоге рег 1а розіа, еі зі $іи<1іса сЬе віа рег диезіо пе&осіо. . .  
<л. 211).

5) 1. VI. 15878). 8агй Іі&аіа соп яиезіа 1а соріа <1і ппа Іеі- 
Іега сЬе т і  зсгіѵе іі зід. сагйіпаіе (1і Уііпа <1еШ 15 Ш Мавдіо, 
сЬе рег 11 регісоіо сЬе раззапо 1е Іеііеге 1ю ѵоіиіо рогіа іп сіГга,

ба диезіа еі 4а диеі сЬе зсгіѵега 8иа 8і§и 111“* аііа 8апШ& 
8иа еі а V. 8. ІІР* соп 1е зие сЬе загаппо іп диезіо ріедо, еііа 
ѵебега сЬе ^пе11і 4і Ьііиапіа тозігапо ^гапбе іпсііпаііопе аі 
Мозсоѵііа, еі соте диезіо ѵіепе рег ргаііса 4е#1і Ьегеіісі, созі 
аІГіпсопіго (Іоѵгапио 1і саіоіісі Гаге о^пі зГогго, регсЬё 8І Гассіа 
ип ге ѵегатепіе саіоіісо, еі іо рег ^иезіо поп тапсагб 4і Гаге 
ІоШ &1і оШсіі ровзіЬіІі соп еззі зепаіогі саіоіісі еі ргіпсіраі-

1) аБесіГгаІа 26 Сіи^по».
2) Ркп.: ѵоіеваі.
3) «Бесіігаіа 2 Ьи і̂іоо.



щепіе соп И ві&погі ѵевсоѵі, а И днаіі іиМі Ьо всгіМо Гасепдо 
Іого саідіввіта іпзіапга а ѵепіге аііа еіейіопе еі ргоспгаге ѵоіі, 
Ігаііапдові д’а1іопе Іапіо ітрогіапіе, дпапіо ё 1а еІеНіопе деі 
ге, даііа диаіе дірепде 1а ваійіе, о 1а гпіпа (Зеі ге^по, е* ргіп- 
сіраітепіе іі тапіепеге е* ассгевсеге 1а геіі^іопе саіоііса. . .  
<л. 218).

А х). Моііо ІНивіге е4Кеѵ“° топві&поге соте Ггаіеііо. РоісЬё 
<ріа аггіѵаі Ьо іепиіо ветрге девідегіо ді даге га^иа&ііо а Козіго 
§і§поге ді яиеііо сЬе раввавве іп ^певіа повіга Ыіиапіа сігса 1а 
еіеіііопе <3е1 Гиіиго ге; т а  регсЬё 1е сове ріе&аѵапо Ьог чпа, Ьог 
1ё, 8опо апдаіо во^^іогпапдо рег роіег’ всгіѵеге ^ио1сЬе [сова] 
рай сегіа. Нога ѵе^о сЬе дорро д’еввеге віаіі &1і апіті де повігі 

• вепаіогі Іліиапі рег 1о рій іпсііпаіі аі Зѵеѵо, бі рег еввеге е&1і деі 
зап$ие Іа^еіопіо, ві еііапдіо рег еввеге саіоіісо, Ьаѵепдо Біо 
ітргевзо пе^іі апіті еііапдіо де вепаіогі Ьегеіісі еі всівтаіісі 
<*оаві соте ип ргіпсіріо паіигаіе, сЬе поп ровва Гагві ге, соте 
ѵегатепіе попзі риб рег 1е повіге Іе& і̂, ве поп саіоіісо аі ргезепіе. 
Ма роісЬё Ьаппо ѵізіо 1а Ггедегга деі 8ѵеѵо, о іп девідегаге, о іп 
дітапдаге іі ге^по, еі ѵізіе аісипе ІеИеге агдепіі сЬе да аісппі 
сарі де§1і Ьегеіісі ді Роіопіа зі вопо всгіМе диа аііі зі§погі Іл- 
Іиапі соп еввогіаг&іі а іаг ві сЬе апсЬе Іого ЬаЬЪіапо ппа ѵоііа пп 
ге деііа воа веііа, яиаві сЬе &ій а Ъавіапга ЬаЪЪіапо воррогіаіо іі 
&іо§о деі ге рарізіісо (соте Іог дісопо), раге сЬе ріап ріапо ві 
ѵада гаіепіапдо яиеііо ѵегівзіто ргіпсіріо сЬе іепеѵапо, ді доѵегві 
Гаге ге воіатепіе саіоіісо. Й  ѵедепдо 1е Ыапде еі 1п8Іп§ЬеѵоН 
ргоровіііопі еі овГегіе сЬе Га Іого іі Мовсо, ве 1о рідііагаппо рег 
ге, сЬе вопо ргіпсіраітепіе, іі соп^іип^еге еі іпсогрогаге чоевй 
диі &гап віаіі іпвіете, деі поп ѵоіег’ ЬаЬііаге іп диевіе рагіі, т а  
пеііа виа Мовсоѵіа, еі Іавсіаг^іі ^оѵегпаге іого іі ге§по а Іог 
ріасеге, 11 регтеиег$1і ІіЬегій д’о&пі геіідіопе еі аНге вітііі, 
раге сЬе ппіѵегваітепіе іпсЬіоіпо а диезіо, поп репвапдо диаві

1) «Соріа йеііа Іеііега сЬе всгіѵе аШ 16 Мадаіо 1587 іі сагсішаіе ді Ѵііпа 
аІ пипііо ароаіоіісо сіі Роіопіа, ѵепиіа соп 1а сііга* <1еІ ргіто (Надоо. БесіГгаІа
2 ІлдеНо».



рій сГаІІгі, апітапсіозі & диезіо рег 1е га&іоиі 4еМе, еі (За диеііо 
сЬе §1і ѵіеи рготевзо 4а Роіопіа; сЬе зе §1і вепаіогі врігНиаІі еі 
саіоіісі ві ѵогаппо Іого оррогге, поп 8І йиЬіііпо сЬе рій эагаппо 
<3а11а рагіе Іого; е* а сЬі §1і орропе^пеі ргіпсіріо (Зеііе 1е&§і, сЬе 
іі ге (ІеЬЬа еввеге саіоіісо опіо е* согопаіо 4аІ агсіѵезсоѵо' 
Опевпепве, гівроп4опо сЬе поп вагё §гап сова сЬе ІиШ) зі Іассі,' 
в8зеп(Зо сЬе 1а 1е4е $геса 4е1 Мовсо поп &іа тоііо йізіапіе 4а11а 
саіоііса, соте дпеііа сЬе поп 1і сейе іп сегетопіе 4і сЬіеза, іп 
ітадіпі, е* аііге вітііі сове. Еі сЬе ’1 Мовсо рготеііе 4і ѵо1ег’ез- 
веге атісо 4е1 рара, еі 4і ѵоіегіе [віс] тапдаге ипа воіеппе Іе&а- 
ііопе, поп 4ісе діа рег геп4ег§1і оЪе4іепга, а сопіегтаге Гаті- 
сіііа соп 8иа8апІі*ё; еі роі ітЪеиіо і т ’ аііго ргіпсіріо сопігагіо 
а и̂е11о ргіто, вепга (ЗиЬіо іизрігаіо&іі 4а ваіапазво, а@$іип$опо 
сЬе ее пеі ге&по Ьа йззо іі ріс4е 1а ІіЪегіа 4і геіі^іопе, поп 
4еѵе евзеге 4і ре^&іог соп4Шопе іі ге 4і яиеііо сЬе зіапо И ѵав- 
ваШ, аііево сЬе аііі саіоіісі вагё тоііо рій ІоІегаЪіІе, іі сЬе регб 
ё 4а 4иЪііаге, Ьаѵеге пп ге 4і 1е4е дгеса, сЬе 4і диаізіѵо&ііа аііга 
веііа. 8іп зопо аггіѵаіі ^ие8іі позігі, пё во ве вагаппо рег 
равзаге рій оііге. ^оп зі тапсЬегё ^іа 4а диеііі росЬі саіоіісі сЬе• 
віато, аіпШі 4а11аБіѵіпа дгаііа, 4і втоѵег^іі 4а ві таі вапіреп- 
віегі, еі зрегіато сЬе Біо поп сі аЪап4опагё. (іиевіо Ьо ѵоіиіо 
зсгіѵеге а V. 8.111., 4орро диевіа т іа  §іпп(а ^иа, рег во4із!аге 
іп рагіе аі 4еві4егіо сЬе товігб 8иа Вапіііё пеі рагіігті 4і Нота, 
сЬе іо Рап4авві гадиа§1іап4о 4е висевві; іі сЬе Ьо тоіиіо &ге рег 
тего 4і У. 8. ассіосЬё апсЬ’ еііа, соте тіпізіго 4і Виа 8апШё, 
Іе ^ а  диеііо сЬе разза іп диезіе рагіі, е* а^ іи ііт і дпеііо рій сЬе 
1е рагега 4і соіезіе вое Ьап4е; іпсатіпі диезіа соп 1’аііге т іе  
Іеііеге а Ыозіго 8і&поге еі аІГ 111то ві§. саг4іпа1е Мопіаііо. Еі 
соп диевіа поп оссоггеп4о аііго, а У. 8. т і  овего, ргедапйоіе 4а 
Ковіго 8і§пог Е)іо о^пі Зеіісііё. Бі Ѵііпа аііі 15 4і Ма&що 1587. 
Б і У. 8. 111. соте ігаіеііо рег вегѵігіа іі саг4іпа1е Кагігіѵіі 
(і. 223).

6) 2. УІ. 1587 Всгіѵопо иііітатепіе 4а Іліиапіа, сЬе
арргевво іі МозсоѵіЗа зопо аісипі депііГЬиотіпі Ьііиапі сЬе 1о іп-



<іігІ22&по, еЬ §1і Гаппо ГіпвігпШопе йеііе сошШопі сЬе (іеѵе оГ- 
іегіге, еі беі тойо соп іі ^иа1е деѵе Ігаііаге рег еввеге еіеііо гѳ 
<1і Роіопіа. Зітіітепіе пеііа согіе Йеі Мовсоѵііа ега апсога диеііо 
депШ’Ьиогао Роіассо сЬе Ги татіаіо а яиеі Йиса іп поте сіі 
ІиМо іі ге§по баііа сопѵосаііоие сЬе ега 411а іп Ѵагвоѵіа, еі созі 
диезіо, соте дпеі Ьііиапо, всгіѵопо сЬе иШтатепІе егапо зіаіі іп 
Чиеііа согіе §11 атЬавсіаіогі йе ргіпсірі сГАизігіа, зепга поті- 
паге сЬі рагіісоіагтепіе, т а  ві сгесіе диа сЬе егапо сіі Маввіті- 
Ііапо, роісЬё егапо сопйоііі сіаііі вегѵііогі Йі СЬгівІоГого ЗЬоговкі, 
еі <1і рій всгіѵеѵапо диеШ сЬе ^иеви атЪазсіаіогі егапо віаіі гі- 
сеѵпіі тоііо атогеѵоітепіе, еі сЬейорро Ьапіо пиа 1ип§а аисіі- 
епга, сові дпевіо §епШ’Ьпото Роіассо, соте диеііо Іліиапо поп 
Ьаѵеѵапо Ьаиіо 1е сагегге сЬе ргіта зоіеѵапо Ьаѵеге сіаі Мовсо- 
ѵііа. Опйе евві аг§итепіаѵапо, сЬе ^ие8̂ і атЪазсіаІогі Аизігіасі 
ЬаЪЪіапо ГаМо оМсіо сопіга сіі Іого, йісопо, сЬе ега ѵосе 
сЬе Ьаѵеѵапо ІгаЦаіо соі Мовсоѵііа, сЬе евзо поп йоѵевве ітре- 
(ііге 1а еІеНіопе іп регзопа Д’ипо <1еШ ргіпсірі (ГАивігіа, сЬе 
Чиеііо сЬе Гивве віаіо ге ді Роіопіа §1і ЬаѵгеЪЪе сегіиіо 1а Ыѵо- 
піа еі 1а Ьііиапіа. Ба 4иез(а Гата ві товігапо тоііо аНегаІі 1і 
зі§погіІЛІиапі, еі іі раіаііпо (іі УІІпа ё апбаіо рег гііепеге ^ие5̂ і 
атЬазсіаіогі Аивігіасі пеі гііогпо еі всоргіге диевіа пе§о1іаііопе. 
Тиііо сіб зі зсгіѵе- сіа Іліиапіа, сЬе іо Ьо ѵізіо 1ѳ Іеііеге, т а  
зопо всгіЦе (1а регзопе сЬе поп іпсііпапо а саза (ГАивІгіа, опйе 
ві ѵа вовреИапсІо сЬе роввапо еввеге іпѵепііопі рег Гаг ойіоза 1а 
сава (ГАивІгіа аііа тоІШпйіпе сЬе зі тиоѵе ророіагтепіе зепга 
сИвсоггеге 1е созе. ТпМаѵіа Ьо ѵоіиіо <1аг аѵіво а У. 8.111“* сіі 
Іиііо 4ие11о сЬе з’іпІепсіе, еі соі іетро ві роігаппо ѵегШсаге. . .  
(і. 2 2 1 об.).

7) 9. УІ. 1587х).........Ё ѵеппіо <1а Мозсоѵіа пп вегѵііоге сіі
диеі §епШ’Ьиото Роіассо, сЬе Га тапсіаіо іп поте сіеі ге§ио 
аі Мовсоѵііа, борро 1а тогіе <1е1 ге; диевіо гіГегізсе сЬе §1і ат - 
Ьазсіаіогі Аивігіасі сЬе егапо зШі іп Мозсоѵіа, соте ві ё всгіио

1) «Бесійгаіа 15 Ьи^Но».



соп 1’аііге сІеШ 2 (1і диев(о, пеі гйогпо зопо в(а(і гі(епи(і іп Іл- 
(папіа, е( сЬе ві доѵеѵапо сопйигге аі соиѵепіо депегаіе <1і Ѵоі- 
коѵізко, сЬе доѵеѵа еввеге аііі о((о ді ^ие8іо, Ьаѵепдо вовреііо 
цпеііі ві&погі Ьііиапі сіеііа пе&оііаііоие сЬе равзаѵа (га 1’ітре- 
гаіоге е( іі Мовсоѵііа (л. 231).

8) 16. VI. 1587 г) Іп Іліаапіа ега тогіо іі сіиса сіі
СЬигіапда, е( 1а сопѵосаііопе сЬе (іоѵеѵа Іагзі іп Ѵоікоѵівко аііі 
8 сіі диевіо ега аіип^аіа рег 1і X о XII. (}ие11о ^епІіГ Ьиото сЬе 
Ьаѵеѵа ташіаіо диевіа ге$іпа ді Роіопіа рег вио атЬазсіаіоге а 
диеНі вепаіогі <1і Ьі(иапіа ега &іип(о диаКго Іе^Ье аргевзо Ѵоі- 
коѵізко, е( чиеііі ві&погі (и(Ц Іо ѵоіеѵапо гісеѵеге соп тоКо Ьо- 
поге. Зсгіѵопо <1і рій сЬе Ьаѵепдо всгіііо §1і атЬавсіа(огі деі Мов- 
соѵііа аі Іого відпоге, егапо віаіе іп(егсе((е 1е 1е((еге аііі сопйпі, 
сЬе 1е рогіаѵа ап тегсапіе сисііе аііі §пагпітеп(і деііі са- 
ѵаііі да соссЬіо, е( рег диеі сЬе аѵіваѵапо §1і атЪазсіа(огі, сЬе 
дпевіо аагеЪЬе в(аіо (етро орогіппо ді ѵепіге соп ипо еввегсііо 
іп Іліиапіа, сЬе апдапйо диаві (п((а 1а поЪіІік аі сопѵепіо (1і 
Ѵоікоѵівко, еі ді 1& а Ѵагвоѵіа рег 1а еІеШопе, ЬаѵгеЪЪе Ьаиіо 
(етро (1і равваге то1(о іпапгі е( Іаге &гапде ас4иіз(о іп диеШ 
раеві сЬе гевіаѵапо зепла диагдіа, рег 1о сЬе вопо тоііо аііегаіі 
1і ві&погі Іл(иапі; т а  соп (и((о сіо ЬаѵгеЬЪопо риг гісеиіо &Н 
атЬавсіаіогі сЬе тапдаѵа' а ^иев(а е1е((іопе іі Мозсоѵііа соп 
тоііа ротра; е( раг(ісо1агтеп(е тепаѵапо соп іого ве((есеп(о 
саѵаііі... (л. 245).

9) 20. VI. 1587 8) Кісеѵеі Ьіегі 1е((еге даі від. саг-
(Ііпаіе ді Ѵііпа деііі 12 <1і Сіи$по да Ѵоікоѵівко е( пе тапдо 
соріа цт  а11і$аіа роз(а іп сііга; е( зе 1і ві^погі Ьііиапі ві гіто- 
ѵепо даі Мозсоѵііа, е( ве&иііагаппо 1а аи(1огі(а деііі рагеп(і сіеі 
ві .̂ сагдіпаіе ді Ѵііпа, соте 8иа 8і&и ІИт* ассеппа, вагаппо іп 
Іаѵоге ді саза д’Аив(гіа.

(}ие1 $еп(і1’ Ьиото сЬе іі ві§. сагдіпаіе ді Ѵііпа всгіѵе сЬе

1) «Оесійгаіа 29 ЬидНо».
2) «БесіГгаІа 22 Ьи і̂іо».



іо $1і гассотапбаі, еі сЪе $1і біесіі ’па т іа  Іеііега, ё диеііо сЬе 
Гітрегаіоге ташіа а диезіо сопуепіо іп Уоікоѵізко рег &г оГ- 
6сіо*соп И ві^погі Іліиапі іп Гаѵоге беііі Гга1е11і;еі йі 1ё боѵепсіо 
равзаге іп Мозсоѵіа безісіегаѵа Ьаѵеге Ьиоп іпбгігго, еі регвопа 
сЬе 1о ^иібаззе, еі а дпевіо еЯеИо 1о гассотапбаі а 8па 8І&4* 
111“*. (іиеі §епііГ Ьпото Роіассо сЬе Лі тапбаіо іп Мозсоѵіа іп 
поте беі ге&по, зсгіѵе ппа Іеііега аі зі$. сарііапо сІіЬиЫіпо бап- 
бо^іі аѵізо <1е11е диаІШі беі Мозсоѵііа, соте V. 8.111“* ѵе<М 
пеііа соріа (Іеііа Іеііега сЬе 8І тапба всгіііа іп сійга, рег Ьаѵегіа 
Ьаиіа зесгеіатепіе; т а  соте беі Мовсоѵііа всгіѵе тоНе созе Іиііе 
сопігагіе аііа оріпіопе сотипе, поп ве $1і б& Гебе; апгі ві сгебѳ 
сЬе ез80, іпсііпапсіо аі Мовсоѵііа, пе всгіѵе іапіе Іобі рег Гаг’ враг* 
&еге Ъпопа Гфта бі Іиі Гга диезіа поЬіІій, еі Іеѵаге Горіпіопе 
сЬе ві Ьа, сЬе едіі віа іпеііо еі всето бі сегѵеііо (л. 234 об.).

[А]. ^ Моііо ІНивіге еі Кеѵто відооге соте ігаіеііо. Іп ппо 
ізіевво Іегаро Ьо гісеѵиіо бое Іеііеге <1і У. 8. Кеѵ”*; баііа ргіта Ьо 
сонозсЫо іі <Н1і$епіе гісарііо баіо аііе тіѳ ІеКеге сЬе 1е іпѵіаі 
рег Кота, <іі сЪе 1а гіп&гаііо дгашіетепіе. 1о $ік т і  гіігоѵо...8) 
^иа, боѵе аггіѵаіо Ьо зпЪііо розіо тапо а всіодііеге $1і апіті 
б’ипа $гап рагіе бі п̂е8̂  ̂ зепаіогі (Іаііа іпсііпаііопе сЬе іеп^опо 
аі Мозсоѵііа, еі віп Ьога тоііі (Гезві зе^иопо Гапиогіій бідиеііі 
беі зап^ие тіо, И диаіі ветрге вопо зіаіі Гиог бі диевіо репвіеге; 
еі 1а тебезіта зрего роІгіЬ тоііо соп диеііі сЬе гезіапо апсога, 
аШпсЬё Гассіпо іі тебезіто, еі Гасіітепіе сі гіпвсігй; ё песез- 
загіо аборегагзі соп 1а рагіе бі тоШ поЬіІі, ^ и а іі зіп Ьога рег- 
веѵегаппо рій сіигі іп дпезіа уоіопій; т а  соп Гаіиіо бі Біо зрего 
сЬе апсога еззі зітіітепіе ві гівоіѵегаппо а зе&иіге Гаиііогііа 
беііі т а ^ іо г і Іого; пё іо аііспбо аб аііго соп та#§іог зГогго іп 
диезіо іетро, рагепбоші ^ие5іо ітрог1ап1І8зіто саро рег іі зег- 
ѵШо бі Біо, 8Іп сЬе зі ЬаЪЪіа 1а Іоіаіе евсіивіопе бі еззо Мозсо- 
ѵііа. (^иапіо аІГ аііга ІеЦега пеііа диаіе У. 8. т і  гассотапба іі

1) «Соріа».
2) Истдѣло.



&епШ’Ьиото еззіЬііоге (1і езза, зе поп аііга оссазіопе е^И поп 
Ьаѵеззе Ьаиіа, пё Іиззе деі тегііо сЬе ё, аззаі роіепіе тего Ьа 
еіеііо, рагепдоті ргопіо ад о&пі зио сотодо, зі соте іп диеііо 
сЬе роігд едіі да^іі івіезві еЙеШ 1о роігё соиовсеге; соп 
диезіо ойегепдогаі а V. 8. Кет0* ді Іиііо сиоге 1е рге$о даі 
8і&поге о§пі ѵего Ъепе. Бі Ѵоікоѵівко аііі XII ді Оіи&по 1587. 
Б і V. 8. Кеѵ®* аЙГ®0 соте ІгаіеІІо рег зегѵігіа іі сагдіпаіе ді 
Ѵііпа (л. 236).

[В]. Ехетріит ИКегагит е(с. НіпсехМозсоѵіа тіНепз іаті- 
Ііагет теи т  іп Іліиапіат сот іпіегпипсіо та§пі дисіз, поіиі ех 
оЯісіо тео ргаеіегтіМеге диіп ііз де геЪоз іп яиіЬиз а ѵо- 
Ъіз 111т|а Ботіпів теіз тіззиз вот аіідиід регзсгіЬегет, Іапдиат 
бдеіівзітиз зегѵііог Вот®® У1*®. Наес ііадие гев оЬ адѵепіит 
Ьис позігит, еЙГесіит Ьппс зогіііа езі, диод де расе сотрозиі- 
тиз, еі іпдисіаз рго іпзігисііопе поЬів даіа іп Іоп^іиз Іетриз 
регдохітиз, іп дио пе&осіо вех ѵісіЪпз сот ргаесірпіз сопзіііагііз 
Ьиіпз ітрегіі іп агсе зетеі іп діе ад ід пе^осу ігасіапдит соп- 
ѵепіеЪатиз; ргіто іатеп зетрег тадпо досе заіиіаіо, ас деіп- 
серз іпде ад йгасОДа позіга дітіКеЪатог; рогго іп Ьос зраііо вех 
діегит йиітиз іп ргапдіо та§пі дисіз, ірзі ад еапдет тепзат 
ргохіті си т2) ріигітів аіііз сопзіііагііз зиіз та&піз, диі аіідиод 
[зіс] зедіііа оссираѵегапі,. иЪі поЪів еіаиіісіз, диі ШисЬ [зіс] 
ппа поЪізсит сопѵепегапі, Ьитапізвітив зе ргаевОДі. Іп регзопа 
еіиз тіп іте Ьоіизтоді деіесіиз регзрісеге роіиітиз, де диіЬиз 
арид нов іп Роіопіа, еі іп Ьііиапіа гитогез Іаізі, еі поп песев- 
загіі Іиеге, диіпіто отпіа іп ео со^поѵітиз ді§па ргіпсіре та$по; 
езі ітгадие еііат зіп&иіагі ѵігіиіе, диадат Ъопііаіе паіигае сап- 
дідае ргаедііиз, ипде зиЪдііі еіиз рові ргітат іііат іігаппі орргез- 
зіопет, пипс депио ріапе геѵіхівзе поЪіз тідепіиг. АІ ІіЪегіаІі 
^епіез позігае диат зипі авесіі, ѵеЬетепІег запе Ьос ехоріапі. 
Моѵі езі Ьіс диідет аіідиід, еі диод зсіге Бот* V™6 поп ех оге 
езі, вед іатеп ід ап зіі ѵегит диЬііо. Кеіаіит тік і езі рго

1) Ркп.: Сот сит.



-сегіо, диод шіпсіиз саевагіз, диі розі адѵепіит позігит аіідиоі 
діеЪиз іагдіив Ьис іп Мозсоѵіат регѵепіі, іегіиг іпіег біЬі сот- 
ШІ8Б& Ьос диодие аііиіізве, иі бі Гогіе ад ід рѳгѵепіит Гогеі, еі 
8І8 [біс] еіесіив іп гедет Роіопіае, та^питдие дисет Іліиапіае, 
диод е§о едиідет ііЪі поп аШег ас ^егтапо Ггаігі регсиріо, ѵеі 
бі еііат Ьаес Беі ѵоіипіав поп евзеі,' диод аіідиіз аііиз еіі^еге- 
іиг, ѵеі еііат Ггаіег теив Махітіііапиз, іп Ьос сази диетад- 
тодит е§о сегіиз вит де Іиа атісШа, ііа еі (и ѵісіззіт ІіЬі 
рег8иаде&8 ѵеііт диод т е  еі ге$ет Нізрапіагит отпевдие зап
рите тіЬі іипсіоз, иі ігаігсз біЬі атісІБЗітоз Ьаѣііигив біб. Иип- 
сіоз 8П08 тадиоз т іи іі рго еіссііопе, Іогіавве воздет диі вгодпі 
Ліегипі Тгоіе е киг оѵѵат іагозіаии, еі СЬотит Іереіе іоппа1); 
де іегііо пезсіоа). N08 диодие, диаіет ехредіііопет іат  а ІгіЬив 
діеЪиз а та§по дисе, еі та^піз сопвіііагііз еіиз, диі поз сит 
тадпа сЬагііаІе, ЪитапіОДе, еі отпі ойісіо атісіііае ігасіагипі, 
ЬаЬиітиз, согат БотіпаііоиіЪиз Уевігіз Ьгеуі, Бео адіиѵапіе, 
геГегетиз; Ьіпс епіт сЬгазііпа діе дізседетиз. Вепе ѵаіеапі. Ба- 
іи т  іп агсе Мозсоѵіепзі XII Маіі 1587. Реігиз Сегпікозкі росі- 
Іаіог ЬиЫіпепзіз.

10) 23. УІ. 15878) Нога тепіге деМаѵа диевіасіГга ё
ѵепиіо да Ѵоікоѵізко диеііо депііГЬиото тапдаіо даі ітрега- 
іоге а диевіа сопѵосаііопе деііі ві&погі Ьііиапі, еі гііогпа соп 
Ігеиа а 8иа Маезіа Сезагеа; гіГегізсе еввеге ѵега 1а гііепііопе 
деІР атЬавсіаіоге сЬе ѵепіѵа да Мозсоѵіа, т а  сЬе ега атЬазсіа- 
іоге ді Маззітіііаио, еі Ьаппо іпіегсеііе 1е Іеііеге іиііе, 1е диаіі 
ѵоіеѵапо Іед^еге іп диезіа сопѵосаііопе; т а  йпаітепіе соп Раи!* 
Іогііа деі зі$. сагдіпаіе ді Уііпа еі зио Ггаіеііо 1е Іеііеге поп 8І 
вопо арегіе, еі8І ёргево гівоіиііопе ді сопдигіе диа іп диезіа 
сопѵосаііопе $епега1е деі еіеіііопе, е( ІгаМаге ее ві деЪапо 1е§- 
&еге. <Зие11о атЪавсіаІоге сЬе віаѵа гііепиіо Ьа рагіаіо весгеіа-

1) 8іс. (Князь Ѳ. М.) Троекуровъ ЯрославскіЙ я (думный дьякъ) Ѳома (Дру
жина Пантелѣевичъ) Петелинъ.

2) Бояринъ Ст. Вас. Годуновъ н дьякъ Василій Щеікаловъ.
3) оБесі/гаІа 22 Ьп і̂іо».



тепіе соп диевіо ізіеззо допІіГ Ьпото, еі &1і Ьа гііегііо сЬе 
іі Мозсоѵііа <1аѵа гізрозіа а МаБвітШаао, сЬе еззо Мозсоѵііа 
ігаііаѵа <іі Ьаѵеге іі гедоо (1і Роіопіа рег зе віеззо, еі сі 
ЬаѵгеЪЪе Іаііо одоіі оШсіо; т а  сЬе поп гіизсепдо іп регзопа зиа 
ЬаѵгеЪЬе аіиіаіо 1а саза <ГАи8Ігіа, соп 1а яиаіе дезідегаѵа Ьа- 
ѵеге расе еі ѵега атісіііа; е( дпеіі’ атЬавсіаіоге <іі Мавзіті* 
ііапо апсога гезіаѵа гііепиіо (л. 238).

11) 29. VI. 15871) Іл ѳепаіогі Іліиапі пеі сопѵепіо
Ді Ѵоікоѵізко поп Ьаппо зіаЬШіо сова аісппа; еі т і  Ьа сіеііо іі 
зідо сагсііпаіе <1і Ѵііпа сЬе зопо біѵізі іп Іге ІаШопі ргіпсіраіі, 
сЬе ѵо^Иопо аіігі іі Мовсоѵііа, аіігі іі Ріазіо, еі аіігі сазасГАиз- 
Ігіа, тозігапдозі ІиШ сопігагіі аііі відоогі Ваіогі. (іиезіі 8І- 
доогі Іліиапі сЬе ѵепдопо аІГ еІеШопе Ьаппо зІаЬіШо (1і поп ап- 
йаге іп зепаіо іп циевіі ргіті доогпі, еі тапбагаппо атЪазсіаіогі 
аііі зепаіогі РоІассЬі, сЬе ѵо&ііоцо ргіта йеіегтіпаге аісипе йі- 
Іегепге сЬе зопо 1га іого, еі (іагаппо 1і сарі, 1і диаіі ргосигагб <1і 
Ьаѵеге зиЬіІо; еі <іі рій Іагаппо іпзіапга сЬе зі ргоѵесіа сЬе іп 
диезіа еіеіііопе ѵі зіа зісигегга (1і іиЦі, роісЬё Ьаппо іпіезо сЬе 
тоШ (іі яиезіі зідоогі РоІассЬі соп Госсазіопе (Іеііе іпітісіііе 
ргіѵаіе ѵепдопо соп доап сотіііѵа еі агтаіі іпвіпо соп Гагіфіа- 
гіе, еі сЬе Іого ботапбаио (1і евзеге еісигі рег іиііе 1е оссазіопі 
сЬе роіеззего ѵепіге—  (л. 242 об.).

12) 22. VII. 1587 я) 8опо аггіѵаіі §1і атЬавсіаІогі беі
Мозсоѵііа, еі соп 1а ѵепиіа Іого зопо гіпоѵаіе 1е зие ргаІісЬе, 
сЬе 1а поЪіІіа <1і Ьііоапіа 1о ѵоггеЬЬе іп оепі тобо, еі Ьо зсо- 
регіо сЬе Гагсіѵезсоѵо бпевпепзе Ііепе соп ез8о зігеіііззіта рга- 
ііса, еі іп одоі оссазіоие 1о Іойа соп зсапбаіо бі тоііі сЬе зѳп- 
Іопо сЬе 1’агсіѵезсоѵо ргітаіе беі гедоо тозігі іпсііпаііопе асі 
ип зсізтаіісо; еі іо іп ргезепга сіеі відо сагйіпаіе сіі Ѵііпа т е  пе 
зопо сіоіиіо соп 8иа 8і@и Веѵпя, еі е#1і зі зсиваѵа сЬе йпдоѵа <1і 
рготоѵеге іі Мозсоѵііа рег Ьаѵеге абііо сіі рготоѵеге роі 1а саза

1) аЭесіІгаІа 22 Ьпвііо».
2) «БесіГгаіа 8 с!і беІІетЬге».



<ГАп8ігі&; т а  еі даііі атЬавсіаіогі да т е  ^іі Ги гівровіо сЬе 
поп сопѵепіѵа а 8иа 8і§и Кеѵ®* пеапсо потіпаге ип всівтаіісо, 
еі Іапіо рій сЬе И атЬазсіаіогі д’евзо Мовсоѵііа дісеѵапо сЬе іі 
Іого ві&поге поп ѵоіеѵа тиіаге геіі^іопе, т а  ѵоіеѵа даг’ оЪеді*- 
епга а 8иа 8апШа пеііе сове ді Роіопіа воіатепіе, поп $іё рег 
1а 8оа регвопа, пё рег іі дисаіо ді Мозсоѵіа. Е і зе Ъепе евво 
агсіѵезсоѵо Опевпепзе дівзе, сЬе поп ЬаѵгеЪЬе ігаііаіо, риге о^пі 
$іото тапда Ьиотіпі виоі а іаг ргаІісЬе соп Іого, сЬе віаппо 
диаМго Іе^Ье Іопіапо ді яиа. Ма евво агсіѵевсоѵо ё гериіаіо рег- 
вопя сов! ѵагіаЪіІе, сЬе пеі івіевзо іетро ѵиоі езвеге ді іиііі, еі 
поп ё ді певзипо. Ьа еіеіііопе деі ге 8І сгеде сЪе вага ргевіо, еі 
соте ипа деііе рагіі Ьаѵгё Іапіі ѵоіі сЬе розва еіе^еге, Іага 1а 
потіпаііопе; еі ѵегатепіе Гівіевві сарі ді Шііопе поп ваппо ап- 
сога доѵе віа рег садеге диезіа согопа; сЬе диезіа таііпа арипіо 
ё віаіо да т е  іі ві$. Апдгеа 8ЪоговсЬі тагезсіаі ді согіе, еі ап- 
сога е&1і ві ігоѵа іпіег врет еі теіит (л. 260 об.)*

18) 28. VII. 1587}). Соп диевіо готоге деі гасЬов8) еі соп 
1а оссавіопе сЬе Іи Ъіегі ді ѵепіге аііе тапі, ^ие8й вепаіогі ргіп- 
сіраіі Ьаппо деІіЪегаіо ді ѵепіге аііа еіѳиіопе диапіо ргіта, еі 
сое! 1е ргаІісЬе деііі сапдідаіі ві ѵаппо зігіпдепдо; еі сегіо ё сова 
ді тагаѵі^ііа ѵедеге 1а тиіаііопе ді япезіе регзопе, рег Іафіаіе 
поп ві риё діг’ сова ді сегіо іп віп Іапіо сЬе поп ві ѵе^опо 1і 
пе^оіі] ЬпШ; рег 1е ргаіісЬе, сЬе Ьога вопо іп ріеді, іі ргіпсіре 
ді 8ѵеііа Ьа те^ііо ді іиШ §1і аіігі. 8і ё товва ді пиоѵо 1а рга- 
ііса деі Ріазіо іп регвопа деі раіаііпо ді Ѵоііпіа, іі диаіе ё Ъпоп 
саіоіісо, &е Ъепе вио радге, сЬе ё іі диса д^Овігоѵа, ё всівтаіісо 
ді іеде КиіЬепа; едіі ё гіссо, еі Ьа ве&иііо, т а  ё іпітісо деі 
Огапсат МІв [віс] апсога сЬе іі радге $1і зіа атісо; т а  (ціевіа 
ргаііса ё пиоѵа, еі поп Ьа ргезо апсога тоНо ѵі&оге, ві ігаііа 
соп ^гап весгеіегга. Ьа поЪіІіа Ьііиапа регвівіе озііпаіа іп ѵоіеге 
іі ^гап диса ді Мозсоѵіа, еі 1’агсіѵезсоѵо Спевпепзе поп ві риё

1) «Оесі&аіа 8 <іі ЗеІіетЪге».
2) Рокошъ.



сопіепегѳ йі поп Іаисіагіо риЫісатепіе, апсога сЬе йі ппоѵо іо 
пе ЬаЪЪіа ІаМо гівепіітепіо соп 8па Кеѵ®*, ёоѵепйо іо Гаге 
о§пі оШіо розвіЪіІе сЬе зіа езсіизо диевіо зсізтаіісо рій сЬе §1і 
аНгі, [і яиаіі] аітепо вопо саіоіісі, еі вагаппо оЪейіепІі аііа 
8ап1а 8ейе Аровіоііса.

Ь ’ атЪавсіаІог сіеі гѳ <1і 8ра§па Ьа рагіаіо Ь о ^ і Іипдатепіе 
соі &гап сапсеіііеге сЬе ѵоіевве Іаѵогіге 1а сава (ГАивІгіа, еіе^іі 
Ьа гівровіо Йпаігаепіе сЬе (іга іге $іогпі $1і ЬаѵгеЬЬе йаіо сегіа 
гівоіиііопе ргоропепйо$1і іпіапіо іі йиЬіо сЬе іі Тигсо ЬаѵгеЪЪе 
товво ^иегга а яиезіо ге&по, аі сЬе &1і Гп гійровіо соп тоИе 
га^іопі; еі ІШаѵіа соповсе іі ві&. атЬазсіаІоге сЬе е$1і поп 
сі іпсііпа, еі сЬе сегса ^ие8іа йііаііопе рег йаг’ іетро ай а1(ге 
ргаіісЬе. Апгі 1а ге$іпа сіі Роіопіа ргеіепйе сЬе іі §гап сапсеі- 
Ііеге ѵо&ііа аіпіаге іі ргіпсіре йі Зѵеііа; е( тоШ сгейопо сЬе е$1і 
віа рег іп$аппаге іиШ, ргосигапйо воіо диеііо сЬе віа рег та^- 
§іог иіііе еі вісигегга виа (л. 262).

14)4. VIII. 15871). Ье ргаІісЬе йі диевіі сапйійаіі Іаппо 
^гапйіввіта тиШіопе йі ^іогпо іп ^іогпо; еі диевіі зі^погі Ро- 
ІассЬі Ьаппо 1і Іого зігаііадетті, еі ві ѵадііопо йе Гіпѵепііопі 
зоШІтепІе. Ьа ргаііса <1е1 ргіпсіре йі 8ѵе(іа ега (апіо іпапгі, сЬе 
ві $іийісаѵа сЬе е$И іп йие §іогпі (іоѵеѵа еввеге еіеііо ге, $іа 
сЬе іі $гап сапсеіііеге соп 1а 8па ІаМіопе 1о рготоѵеѵа, ЪепсЬё 
весгеіатепіе, еі ѵі сопсоггеѵа ргопіатепіе іі раіаііпо йі Ровпа- 
піа сЬе ё ргіпсіраі саро (іеііа сопігагіа іаНіопе сіеііі ВЪогозкі, 
т а  Ьаѵепйо репеігаіо евво раіаііпо йі Розпапіа, сЪе іі §гап сап- 
сеіііеге ега іі рготоіоге йеі ргіпсіре <1і Зѵеііа, еі сЬе 1а ге§іпа 
йі Роіопіа Ьаѵеѵа рготевво йіврогге ай агЪіігіо йі евво дгап сап- 
сеіііеге 1е йі^пііа еі діі оШсц сЬе Ьога ѵасапо пеііа гериЫіса, 
еі йісепйові риЫісатепіе сЬе 8иа Маевіё §1і Ьаѵеѵа [віс] 40/т. 
всийі рег тапіепеге 1е вие ^епіі, еі ассіо авзоійавве пиоѵі воійай, 
поп воіо ві ё гііігаіо еі поп ѵиоіе сопсоггеге а Іаѵогіге іі ргіпсіре 
йі 8ѵе1іа, т а  1е (а 1е ргаіісЬе сопіга ^а^Иагйатепіе; еі ѵе-

1) «БесіГгаіа 9 ЗеИетЪге».



депдо сЬе РагсМпса Маззітіііапо поп роіеѵа гевівіеге аііа соп- 
соггепга деі ргіпсірѳ ді Зѵеііа, роісЬё 1а поЪіІіё ё сопігагіа 
аііа саза (ГАивігіа, е і тоШ іпсііпапо аі ргіпсіре сіі 8ѵеІіа, 
евзо, рег езсіидеге іі ргіпсіре (И 8ѵеііа. зі ё ассозШо аііа Саі- 
ііопс деі &гап сіиса ді Мовсоѵіа, аі диаіе дгап рагіе деііа 
поЬіНА зі тозіга Сагогеѵоіе, еі рагіісоіагтепіе И Іліиапі; еі 
Ъаѵепсіо апсога топзі$. агсіѵезсоѵо бпезпепзе сЬе 1а яиапЬо 
рио рег іі Мозсоѵііа, Ьаппо іп&а&ііагсіііа дпезіа СаМіопе іапіо, 
сЬе Ьаппо іигЬаіа 1а ргаііса деі ргіпсіре (1і 8ѵеііа; еі зепга 
диЪіо ЬаѵгеЬЪе Ьапіо та^^іог зе^иііо япеііа <1е1 Мозсоѵііа, еі 
іі ргіто §іогпо <11 диевіо тезе іиШ 1і поЬіІі йі Ъііпапіа, 
ессеііо И вепаіогі, ві зоііозсгіззего іп ппа роіігга <1і поп ѵо- 
Іег’ аііго ге сЬе іі Мовсоѵііа, зоНо репа ді регдеге 1а гоЬЬа, 
1’Ьопоге еі 1а ѵііа; іп тодо сЬе ГІ1Р° зі§. сагдіпаіе <1і Уііпа 
т і  аѵегіі, сЬе ві доуевве Саге о§пі <Ші$епга рег езсішіеге іі 
Мовсоѵііа, евзепдо зсізтаіісо еі поп оѣесііепіе аііа 8еде Аро- 
віоііса, еі сЬе ргіпсіраітепіе ві доѵеззе гітоѵеге да диевіо реп- 
зіего топзі$. агсіѵевсоѵо впезпепзе, езвепдо ѵосе сЬе е§1і Ъа- 
ѵевзе рготеззо ді ѵоіегіо согопаге, апсога сЬе Гпззе зсівтаіісо, 
еЬ сЬе ѵегатепіе ві равзаѵа регісоіо $гапде сЬе гіизсівзе іі Мо- 
зсоѵііа. Опде 1а таііпа деііі 2 деі ргезепіе іо Гесі соп^ге^аге 
*пШ дпезіі Веѵті зі&погі ѵевсоѵі дпа пеііа засгіз&а деііа сЬіеза, 
еі ѵі Си ргевепіе 1’111т0 зі§. сагдіпаіе (1і Уііпа, т а  поп ѵоізе ѵе- 
піге Гагсіѵезсоѵо 6певпепве,зе Ъепе &1і пе Сесі іпвіапга ріё ѵоііе; 
еі ргоропепдо іо іп ргевепга деі зі&. сагдіпаіе еі деііі аіігі зі&- 
погі уезсоѵі іі регісоіо сЬе зі соггеѵа, сЬе Іиззе еІеМо іі Мовсо- 
ѵііа,- іі диаіе соте всівтаіісо ЬаугеЪЬе ргоспгаіо ді тапдаге а 
Сегга еі дізрегдеге 1а геіі&іопе саіоііса, еі диапіо роса гериіа- 
Ііопе гівиііаѵа аІГогдіпе ессіезіазіісо ді ^ие8іо ге&по, сЬе вівар- 
ріа еззегѵі Іаіі уезсоуі сЬе уо^ііапо рготоѵеге ипо всівтаіісо, еі 
ЬаЪЪіа апііге ді рготеМеге ді согопагіо, зепга регб потіпаг’ аі- 
сппо, опде гісегсаѵа 1е зі^погіе Іого Веѵ®в а поп сопзепіігѳ 
та і а Іаіе еІеШопе, еі Саге о§пі зСогго сЬе зіа еІеМо ге ѵега- 
тепіе саіоіісо, сЬе диевіо ё и̂е11о сЬе гісегсаѵа Козіго 8і§поге



іп зегѵіііо (Зеі 8і&пог І)іо еі Ъепейсіо 4і ^ие8іо ге§по; іі 
сагсііпаіе 4і Ѵііпа гасопіё Гіпсііпаііопе сЬе сі Ьаѵеѵапо И Іл- 
ідіапі, еі 1а роііга зоиозсгіііа (1а Іого, еі сок &гап геіо еі Гегѵоге 
4ізве, сЬе ргошеиеѵа а т е  соте тіпівіго сіеііа 8е<1е Ароѳіоііса 
ді ѵоіег’ ргіта тогіге, сЬе сопвепііге а ге сЬе поп Гоззе саіоіісо. 
Еі Гізіевво еопйгтагопо роі тоііо ргопіатепіе ІиШ &1і аіігі ві&- 
погі ѵевсоѵі, еі іп ргезепга 4і еззо ві&. саг4іпа1е сіавсЪе4ипо т і  
4іе4е 1а іе4е. Еі соте топзід. агсіѵезсоуо Ѳпезпепзе поп Ьаѵеѵа 
ѵоіиіо ѵепіге зсазап4озі 4і еззеге ітреШіо <1а ^гаѵі осспраііопі 
рпЫісЬе, созі Гигопо дерпіаіі топзі^. агсіѵезсоѵо 4і Ьеороіі 
еі топзі^. ѵезсоѵо 4і Сатедпіг сЬе іп поте 4і ІиШ поі 
гііегіззего а топзі§. агсіѵевсоѵо Опевпепзе ^ие11о сЬе іо 
Ьаѵеѵа ргоровіо, еі 1а гізоіиііопе ргеза (1а Іиііі И ві^погі 
ѵезсоѵі; еі созі Гесего 1’оШсіо диеііі 8І§погі. Ма топзі^. агсі- 
уезсоуо биезпепве геріісб ип регго тоз1гап4о 4і (аѵогіге іі 
Мо8соѵііа, еі сЬе Ьаѵеѵа врегапга, сЬе (Іоуеззе 4іѵепіаге саіо- 
Іісо, еі аііа бпе (ііззе роі, сЬе загеЬЪе вШо 4а т е  рег 4агті 
о^оі зо4ізйіШопе. Ніегі роі ѵеппе 4а т е  іі ѵезсоѵо 4і СЬіоѵіа, іі 
дпаіе поп Ги пеііа соп&гедаііопе соп $1і аіігі зі^погі ѵевсоѵі, сЬе 
іо поп 1о !есі сЬіатаге, роісЬё диезію поп Ьа 1а сопбгтаііопе 
4е11а 8е4е Арозіоііса, еі зопо тоШ аппі сЬе ііепе іі ѵевсоѵасіо 
зоіо соп 1а потіпаііопе 4е1 ге, зепга Ьаѵеге та і зре4і(о 1е Ьоііе 
а Кота, еі регсіё іо поп ГЬо ІгаМаіо таі 4а ѵезсоѵо, 4а сЬе Ьо 
іпіезо циезіо. Е&И ѵеппе 4а т е  соп оссазіопе 4і регзпа4егте, сЬе 
ега Ъепе сЬе Лівве еіеііо іі Мозсоуііа, роіеп4о врегаге 4і ге4иг1о 
роі соі (етро аііа ѵега гсіі^іопе саіоііса; аі сЬе гезроп4еп4о іо 
токе созе еѵі4еп*і іп сопігагіо еі тоз(гап4о 4ізріасеге сЬе е^Н 
ѵоіеззе йѵогіге 1е созе 4е1 Мозсоѵііа, еі аг4іззе рагіагпе а те , 
уеппі а зсоргіге сЬе е&іі Ьаѵеѵа ѣііо ^ие81а ргаііса 4е1 Мозсо- 
ѵііа соп Гагсіуезсоѵо Опезпепзе, еі соп іі раіаііпо 4і Розпапіа 
зоіатепіе рег гіЬиКаге іі ргіпсіре 4і 8ѵеііа, т а  сЬе Гіпіепііопе 
зиа еі 4е1 раіаііпо ё Гегта рег рготоѵеге Гагсі4аса Мае- 
вітіііапо, роісЬё §іё ѵе4е сЬе %\і ессіезіазіісі еі И саіоіісі поп 
4еѵопо пё розвопо асопзепііге а4 ип ге всівтаіісо, еі тепіге ві



сопігазіа іга іі ргіпсіре йі Вѵеііа еі іі Мозсо ѵііа, деуопо ргосп- 
гаге <ГіпІго<1ште рег тегго Маззітіііапо, гісегсапдоті соп &гап- 
діззіта іпзіапга сЬе іо іепеззі зесгеіо дпезіо ревзіего. (іиезіо 
ѵезсоуо сіі СЬіоѵіа ё піроіе <іе1 агсіѵезсоѵо тогіо йі Ѳпевпа, еі 
тоііо ѵегзаіо а іетро <3е1 гіо іп яиеэіѳ ргаІісЬе; еі ѵегатепіе 
соп диевіе ѵосі деі Мозсоуііа ё га#ге<І<1аІа 1а ргаііса деі ргівсіре 
<1і Вѵеііа. Ма вагё тоНо діШсіІе іі роіег рготоѵеге Маззігаі- 
Ііапо, зі регсЬё 1а поЪіІіа $1і ё тоііо сопігагіа, соте апсога, 
сЬе 1а рагіе (іеі ^гап сапсеіііеге гезівіегё ветрге овМпаі&тепІе, 
свзешіо ^аезіо ргоргіо зо$еио деііі ВЬогозсЬі сарііаіі іпітісі 
яаоі; сі авваі рій Іасіітепіе роігеЪЪе гіизсіге Гагсідиса Егпевіо, 
^иапйо ві ипіввего іп Гаѵоге <1і 8иа Аііегга диеііі сЬе рготоѵопо 
Маззітіііапо. РоісЬё пеііа регзопа деі агсідиса Етеѳіо ѵі соп- 
соггегіа іі ві§. Апдгеа Ораііпзкі тагезсіаі сіеі ге§по, іі раіаііпо 
ді СЬіоѵіа, сЬе Ьа тоііо зе^иііо, еі диаві іиШ И ѵезсоѵі. Ш 
циезіі зі тозігапо аііепі да Маззітіііапо зоіо рег гівреШ) деШ 
ВЬогозсЬі; т а  1а діѵізіопе ді чиезіі вегші агсідпсЬі, ітредівсе 
гаоііо 1а саива Іого, соте Ьо деНо аііге ѵоИе, оііге сЬе §1і ат - 
Ъазсіаіогі Іого вопо ^иа та і ргоѵівіі ді дапагі, соп 1і <}иа1і ГагеЬ- 
Ъопо тоііо іп диевіо Іетро сЬе 1а поѣіііа зі гіігоѵа ̂ гапдетепіе 
Ъіво&поза рег 1е зреве Ы іе іп циевіо іетро деІГ еіеіііопе, еірег 
поп роіегзі тапіепеге зе пе раі^опо тоШ. Ьа вег”1* ге&іпа иза 
іиііаѵіа ^гапдіззіта дііі^епга рег іі ргіпсіре ді Зѵеііа, еі соп 
ГаиНогіІё, зиа тапііепе диевіа ІаШопе сЬе Іиііаѵіа ё роіепіе
<і. 266).

• 15) 7. VIII. 15871). Ьа сааза регсЬё іі дгап сапСеІІіеге 
соп 1а виаІаШопе Ьа (епіаіо диевіа діѵізіопе деі вепаіо ёдиезіа, 
сЬе іпвіапдо 1а рагіе деііі ЗЬогозкі сЬе ргіта <Го&пі аііга соза 
8І гітедіаввего ГевзогЬііапііе раззаіе, сЬе ѵедепдозі Гіпсііпа- 
ііопе деііа поЬіІіё рег 1а гоа§&іог рагіе, еі сЬе диевіе еззогЬі- 
Іапііе іоссаѵапо ргіпсіраітепіе 1’аНіопі ді евзо ^гап сапсеіііеге,' 
іі чиаіе ЬаѵгеЬЬе доѵиіо дате сопіо ді токе сове равзаіе, е^И

1) «БѳсНтаІа 9 йі ЗеІіетЬге 1587».



рег поп віаге а 4пезіо зіпгіісаіо зоііо Госсавіопе сЬе зі еіед^а 
ргезіо ип ге, еі сЬе И Зѣогозкі вопо ІигЬаіогі (іеііа гериЫіса, Ьа 
іаііо дпезіа сііѵізіопе, зрегапсіо іп яиевіо тосіо роіег’ рій Гасіі- 
тепіе рготоѵег іі ргіпсіре (1і Вѵеііа, сЬе Ііепе рег ітровзі- 
Ьііе сЬе ві розза еіе&еге ге ипііатепіе соп 1а рагіе <іеШ 8Ьо- 
гозкі. Еі ргеіепйе іі дгап сапсеіііеге (1і типігзі сое! Ьепе (поті- 
папдо 1’аііга рагіе Мабзітіііапо) сЬе ЬаЬЬіа іп ргопіо іапіі зоі- 
(іаіі, сЪе зе §1і розза орропеге; еі рег и̂е8̂ ;о Йпе 1а ге&іпа сіі 
Роіопіа зЪогза аі ргевепіе 200/т. йогіпі, аНгі 200/т. пе 
ргезіапо 1і тегсапіі йі БапсісЬ, рег дпапіо ѵіеп Аеііо зесгеіа- 
тепіе; іп роіеге (Іеі іЬезогіеге сіеі гедпо зе пе ігоѵапо §ій іп- 
іогпо а (Іпсепіо еі зеззапіатііа, (га чиеііі сЬе егапо іп зио ро- 
Іеге аі (етро сЬе тогзе іі ге Віеіапо, еі Гепігаіе ге^іе еззаие 
(іороі, сЬе е8зеп(1о іі іЬезогіеге баііа рагіе Іого зе пе роігаппо 
ѵаіеге Іапіо, сЬе диезіа рагіе §іё Ьаѵега іп еззеге 660/т. йо- 
гіпі, зепга 4пеШ сЬе роігапо зре(1іге іого зіеззі; еі іп ип Ъізо$по 
соп ^иез1а зотта  (1і йапагі е#1і ргеіепгіе роіег’ аззоШаге іп пп 
зиЬіІо Іапіа $еп!е сЬе розза гезівіеге а Гагсіёиса Маззітіііапо, 
^папдо іиззе иотіпаіо баііа рагіе сопігагіа, еі ѵіеіаг&іі сЬе поп 
епігі пеі ге^по. (іиѳзіі зі^погі атЪазсіаІогі Сезагеі еі ^ие11о <1е1 
ге Саіоіісо Ьаппо Ьаиіо поііііа <3і іиііо ^ие8іо; еі іо Ьо йеііо 
ІіЪегатепІе аііе едпогіе Іого, сЬ^Іето сЬе Маззітіііапо поп Ъаѵга 
іапіа іогга <П роіег’ іпѵадеге диезіо гедпо; оііге сЬе іо Ьо §гап 
зозреііо сЬе 1а рагіе <1еШ ВЪогозсЬі ѵейепДо созі роіепіе 1а іаі- 
ііопе айѵегва, еі сЬе 1а поЬіІіа, ё сопігагіа а Маззітіііапо, поп 
ѴОІТ& рогзі іп регісоіо ді потіпагіо, еі рій іозіо сЪіатегё чі 
Мозсоѵііа сЬе ё зо^еііо рій 8е§иіІ&Іо <3а11а йеііа поѣіШЦеІітаззі- 
татепіе (іаііі Ьегеіісі, о ѵего рі^ііагё рагіііо (1’ассог(1аг8І соі 
ргіпсіре <1і Вѵеііа, еі рег диевіо Ъаѵгѳі ^іисіісаіо сЬе зі боѵеззе 
&ге о#пі зГогго соп 1а ГаМіопе (Іеііі ВЪогозсЬі, сЪе ѵесіешіо яиезіа 
сШсоНА пеііа регзопа (И Маззітіііапо ѵоіеззего ѵепіге аііа рег- 
зопа (1і Егпезіо, пеііа диаіе сі ѵепігеЪЬопо іиііі И ѵезсоѵі, тоШ 
ві&погі Іліиапі еі рагіісоіагтепіе іі зі^. саг<1іпа1е <И Ѵііпа соп 1і 
виоі Ггаіеііі. Іп іаі сазо сі ѵепігеЬЬе апсога іі тагезсіаі сіеі ге^по



еі іі раіаііпо ді СЬіоѵіа, е* созі іі $гап сапсеіііеге регдегеЬЪе 
4иезІі виоі сопіедегаіі, еі Іогзе е&1і зі гідиггіа ад Егпевіо, о ге- 
вІагеЪЪе соп Гогге азваі деЪоІі; оііге сЬе Егпезіо роігеЪЪе гіи- 
зсіге соп дпевіо, доѵе Маззітіііапо поп заіА та і ассеІШо даііа 
рагіе сопігагіа аШ 8ЬоговсЬі. Опде Ьізо^пагеЬЬе ѵепіг’ соп Гаг- 
те , еі поп зо ве Гиззе ізредіепіе аііа вег10* сава д’Аизігіа аііас- 
саге дпезіа ^пегга. 11 ві§. атЬазсіаіог Саіоіісо девідегагеЪЪе 
Гізіеззо, еі пе Ьа ІШо о^пі оШііо роззіЬіІе ассіб зі ипіззего іп 
^пе81о ѵоіег’ $1і атЬазсіаІогі деШ зегт1 агсідисЪі; т а  и̂е11о ді 
Ма88Іті1іапо дісе сЬе ’1 зио ргіпсіре Ьа рій ѵоіі, еі сЬе 1а впа 
ІаМіопе ві тозіга арегіатепіе, доѵе диеііа сЬе Іаѵогізсе Егпеэіо 
ІгаМа рег уіа ді пе§осіо зесгеіатепіе; еі сЬе еззепдо тоііо рій 
диеііі сЬе ѵо&ііопо Маззітіііапо, 1а рагіе ді Егпезіо, соте т і-  
поге, доѵегеЪЬе адЪегіге а Маззітіііапо. Еі 1га ^иеа^е дівегепге 
іі ргіпсіре ді 8ѵе1іа ё рій іпапгі ді ІиШ; еі рег езсіпдеге іі Мо- 
всоѵііа сопсогге іп зио Іаѵоге ІиМо 1’огдіпе ессіевіазіісо, сЬе созі 
ді ппоѵо Ьаппо деІіЬегаІо Ьодоі, еззепдо іиШ соп^ге^аіі іпвіете. 
Іо Ігаѵа&ііо апсога рег ^иапіо роззо рег аззіспгагті сЬе поп 8І& 
ргогаоззо іі Мозсоѵііа, Іетепдо деііа тоІШидіпе ді диевіа по- 
Ъіііа тіпиіа сЬе 1о ѵиоіе, еі сЬе 1а Іаіііопе деііі ЗЪогозкі рег - 
поп Іаге гіизсіге іі ргіпсіре ді 8ѵеІіа рготоззо даі ^гап сап- 
сеіііеге, поп ві ѵоИі аі Іаѵоге ді еззо Мовсоѵііа, еі Ьо§$і арипіо 
зопо вШо іп регвопа ад аЪоссагті соп ві^. Апдгеа ЗЪогозкі 
тагезсі&І деііа согіе. Ега диевіііпІгі&Ьі ѵоггеЬЬего аісппі сЬе 
зі дівіасеззе 1’еІеНіопе, еі ві ргого^аззе іп аііго Іетро; т а  іетопо 
аіігі сЬе ’1 $гап сапсеіііеге роігіа рі&ііаге оссазіоие ді ропеге іп 
Сгасоѵіа де ІаМо ипо ді диезіі зі^погі Ваіюгі, Ьауепдо іі сазіеііо 
іп роіег* д’ип зио рагепіе в* ^гапдівзіто сопйдепіе; апгі вовреі- 
Іапо аіфипі сЬе еззо дгап сапсеіііеге рготоѵа іі ргіпсіре ді 8ѵеІіа 
соп диевіа іпіепііопе, сЬе потіпапдо 1а рагіе сопігагіа Мавзіті- 
Ііапо, іі ге ді 8ѵе*іа поп віа рег тапдаге зио й^ііоіо ипісо іп 
9иев1і регісоіі ді $иегга; еі сЬе аІГ Ьога ігоуапдозі іі дгап сап-

11 Ркп,: Гга циеаіі Ага диеаіі.



сеіііеге роіепіе соп 1і воМаіі сЬё ЬаѵегА ГаШ а вреве йеііа ге&іпа 
еі дві ргіпсіре <1і Зѵеііа, соп Госсавіопе сЬе е&1і поп теп^а, ѵоггі 
сЫатаге бпаітепіе ипо (1і яисзіі ві$погі Ваіогі; гериіашіо (иМі 
іі &гап сапсеНіеге регвопа аспіа е( аззаі дорріа. Ма яиевіі вопо 
<іІ8сог8І, <1е’ диаіі Ьо ѵоіпіо апсога баге аѵіво а V. 8.111“* ассіо 
ЬаЪЪіа рагіісоіаге га^иадііо, е( сіі яиапіо зі Са, е( йі циапіо ві 
дізсогге (л. 270).

16) 16. VIII. 15871). Ьа Шѵізіопе сЬе ё в(а(а іп віп Ьога 
Іга И вегт1 агсісіисі Ьа (ЗеЬіІіШо іп тойо 1а ГаМіопе ёеііа саза 
<ГАпвігіа, сЬе іі ргіпсіре йі Вѵеііа Ьа асдиізШо ветрге тадаог 
Саѵоге; еі иШтатепіе 1’агсіѵезсоѵо впевпепзе, сЬе ё віа(о ветрге 
Сагогеѵоіе аііа вегт* саза* сГАизігіа, (1а Ьіегі вега іп ч«а 8і ё гі- 
ѵоііо аііа рагіе ёеі ргіпсіре ді Вѵеііа, поп овіапіе сЬе Ьіегтаііпа 
рготеііеззе а рзопзі .̂ ѵевсоѵо (ГОІтпго, атЪавсіаіоге 6е1Г ітре- 
гаіоге, йі евзегѳ іп Саѵоге 6і Маззітіііаоо, еі §1і Девзе 1а Сегіе; 
т а  ё воіііо (И евво агсіѵезсоѵо, рег циапіо (Зісопо, йі поп віаг 
здШо пеііе 8ае рготеззе, опсіе ві сгесіе сег(о сЬе Сга йпе о (ге 
$іогпі зага потіпаіо іі ргіпсіре йі 8ѵѳ(іа (Іаііа Саіііопе беі &гап 
сапсеіііеге, йоѵе сопсоггопо §і& 1а т а ^ іо г  раг(е (Іеііі зепаіогі. 
Ьі яцеШ сЬе вопо яиа И ВЪоговкі соп 11 раіаііпо <1і Ровпапіа 
поп сі сопсоггопо, е( (іісопо ді ѵоіеге Саге аііга потіпаііопе, 
е( рготеііопо потіраге Мазвітіііапо, іі япаіе, рег ^иап(о ёісе 
іі вио атЬазсіаіоге, вага іп огйіпе а ѵепіге рге8(іввіто, апсога 
сЬе Сизве песевзагіо ѵепіге соп ^иегга. А1(гі (етопо сЬе ѵе- 
сіепсіо 1і ЗЬоговкі сіаііа рагіе Іого росЬі вепаіогі, е( сЬе 1а по- 
ЪіИё поп сопсогге пеііа регзопа 6і Маззігаіііапо, віапо рег поті- 
паге И Мозсоѵііа, рег Гіпсііпаііопе сЬе Ьа іп евво 1а ророіагіій, 
еі соп дпезіо зе§иі(о гезізіеге аііа іаКіопе петіса Іого, сЬе ѵиоіе 
іі ргіпсіре <1і Вѵеііа. Ьі ѵевсоѵі (и((і, #ій сЬе поп розвоцо рго- 
тоѵеге ГагсЫиса Егпев(о, соте Йезііегаѵапо, іпсііпапо аі ргіп- 
сіре (1і 8ѵе(іа, е( гезізіегаппо аііа потіпа(іопе <1е1 Мозсоѵйа; е( 
Сга яиевіі <1иЬіі вето [зіато] апсога, поп роіепйо ргеѵейеге сова

1) «Бесій-аіа 4 ЗеЦетЬге».



сегіа, рег 1а роса вІаЪіШа ді диевіі сегѵеШ роІассЬі, еі рагіісо- 
Іагшепіе деІГ агсіѵевсоѵо Опевпепве, пеі яиаіе поп ві риб Гаге * 
Гопдатепіо аісппо, рег дгап рготезае сЬе Гассіа, апсога сЬе 
1е сопГегті соп шіііе діигатепіі; сЬе ѵегатепіе 1а впа ѵоІиЬі- 
Ш& сапва 1а рій рагіе ді дпевй іпігісЬі. Іпіапіо соп дпевіе дів- 
вспііопі И Ьегеіісі поп Ьаппо іетро ді ІгаМаге (ІеІІе Іого сопіе- 
сіегаііопі, еі Ьаѵето ^иевіо ѵапіа^іо, сЬе поп Ьаппо сопГеггаа- 
Ііопе аісипа іп яиевіа еІеШопе іпаіп Ьога (л. 264).

17) 12. ХП. 15871) II ^гап диса ді Мозсоѵіа сЬе
роігё еввеге рій аЯеНіопаіо аііа Іого Гаіііопе, ега сЬі гадіопеѵоі- 
тепіе Гозве та$§іоге ѵег^о&па іі рагіігві даі ге&по еі еіе^еге 
дпеііо сЬе Ьаѵегй диеііе сопдШопі. Бі рій пеі ѵепіге еі пеі ігаі- 
Іаге евві зепаіогі Ьаѵгаппо (1а оввегѵаге Гга Іого диезіе аііге соп- 
діііопі: сЬе ЬаЬЪіапо да аііо^іаге ІиШ іпвіете. СЬе поп 8І деЪ- 
Ъапо іегтагѳ рій ді сіпцие §іогпі соп сіавсЬедипо деііі ргіпсірі 
потіпаіі. Иоп Ігаііаге, пё рагіаге таі соп аісипо верагаіатепіе. 
Иоп гііепеге роііге, пё атЬавсіаіе ве поп ипііатепіе. Иоп Іедеге 
ІеМеге ее поп іп ргевепга ді ІиМі, апсога сЬе Гаввего ді пе&осіо 
ргіѵаіо еі ѵепіввего да ^иа18Іуо^На іосо. ІІоп апдаге а ЪапсЬеІІі 
соп диаІ8і[ѵо§1іа рег]вопа сЬе віаарргевво И дие[ргіпсірі еІеШ].
Е ве аісйпо ді евві ргіпсірі 1і ѵо[Іевзе Ігаі] Ыеге, сЬе ІиШ деЬ- 
Ьапо адЬегіге а 1’а1[іго. Еі] іп саво ді дівсогдіа сЬе поп ві ас- 
согдаввего И дпе іеггі іп ппо деііі дие ргепсірі, диезіі атЬазсіа- 
Іогі деѵопо гііогпаге а Вгевяа, Іосо ді Ьііиапіа пеііі сопйиі ді 
Роіопіа сіпдиапіа 1е§Ье Іопіапо да Сгасоѵіа, доѵе загй соп^ге- 
§аіа 1а поЬіИё ді Ьііиапіа, аііа диаіе доѵгаппо даге сопіо деііа 
Іого Іе&аііопе. Еі аіі’ Ьога рег ^иап(о авреНа а Іого в’Ьаѵг- 
еЪЪе а Гаге 1а потіпаИопе деі ге. (}иев1е сопдШопі рег 1е диаіі 
Ьаѵгаппо а діидісаге, зі ѵеде сЬе вопо диаві (иИе іп Гаѵоге де 
вегто Маввітіііапо; еі диеііі поЪіН сЬе вопо рег 1а виа рагіе, 
всгіѵопо сЬе вопо ді тоііо таддіог’ аиііогіій сЬе^ІіаИгі, сЬе ѵеп- 
&опо рег 1а рагіе деі ргіпсіре ді Зѵеііа; еі аі сгедег тіо 1а витша

1) «БесіГпгіа 29 Оепп&го 1588».



ді дпевіа гізоіиііопѳ [діреп]дегё сІ&Пі Іегшіпі пеііі чпаіі зі 
гіігоѵагё Маззішіііапо аііа ѵепиіа ді яиевіі аіртогі атЬавсіаіогі, 
сЬе гіСгоѵапдові соп еззегсііо ді ѵаіоге еі ді Согге Іаіі, сЬе дпеШ 
ѵеввапо сЬе ровза Саге рго^геззо еі асдиівіо, сЪе сгедегеі вепга 
диѣіо адЬегІ8зего ад еззо Мазвітіііапо; т а  дпапдо 1о ѵедеззего 
деЪіІе еі аІГ іпсопіго іі ргіпсіре ді Зѵеііа соп таязіогі Согге еі 
т а ^ іо г  зе^иііо, роІгеЬЬопо адЬегіге ад еззо ргіпсіре ді 8ѵеііа. 
АШ 13 деі ргезепіе доѵеѵапо еззеге іпВгезга СиШ ^іі атЪазсіа- 
Согі ппііі, доѵе азреііагаппо іі ваІѵосопдиНо д’атЬе дпе 1е рагіі, 
рег рогзі роі диапіо ргіта іп ѵіавдіо.

Беі зег”10 Маззітіііапо ѵі вопо аѵізі сЪе аііі 8 деі ргевепіе 
ега сои іиііо іі зпо евзегсііо іп Зеѵегіа, оііо 1е§Ъе Іопіапе да 
Сгасоѵіа, еі зсгіѵопо сЪе зі ега Іеѵаіо даі аззедіо ді диеііа сі((&, 
ві регсЬё 1і зоідаіі поп еззепдо Ъеп ргоѵізіі сопіга іі Сгеддо, 
раііѵапо тоііо еі іпсотіпсіаѵапо а вепііге песеззііё деііе созе 
песеззагіе аі ѵіііо, соте апсога сЪе доѵепдо ѵепіг§И іп зоссогво 
Ьиоп питего ді зоідаіі да вегтапіа, ега і(о ад іпсопігаг^іі, ас- 
сіё ѵепівзего вісигі, еі сЪе ипііі іпзіете ЪаѵгеЪЪопо а іепіаге 
ді ппоѵо диаІсЪе СаШопе, сгедепдо аіігі рЪе доѵезвего гіСогпаге 
ді пиоѵо аІГ азэедіо ді Сгасоѵіа, еі іапіо рій ѵоіепііегі, ^папдо 
ѵі Сиззе депіго іі ргіпсіре ді Вѵеііа, зрегапдо соп диевіа ітргеза 
воіа роіеге йпіге 1а ^иегга.

Аіігі дісеѵапо сЪе вагеЪЪе апдаіо ѵегзо Роіопіа та$@іоге, 
ргосигапдо дЧтраігопігзі деііе сШё ргіпсіраіі сЬе зопо іп диеііа 
ргоѵіпсіа, еі зѵегпаге іп ^ие11е рагіі соп дізведпо ді ас^иІ81аго 
та^ іо ге  зе^иііо соп та^ іо г і Согге, еі іпіапіо Сасеѵа ргоѵедеге 
іпШ 1і зоідаіі ді реііі, еіді о§пі аІСга соза песеззагіа сопіга іі 
Сгеддо. В ргіпсіре ді 8ѵеСіа поп Ьаѵепдо аІСго озіасоіо аііі 9 ді 
диезіо епігё іп Сгасоѵіа асотра^паіо даі агсіѵезсоѵо Опезпепзе 
еі да аісипі аіігі зепаіогі, еі да 4 сепіо саѵаііі сЬе епігагопо 
аііа вШаСа, еі 1а епігаіа Си ргіѵаіатепіе зепга сегітопіе аісипе. 
ЕС рег ІеМеге деііі 11 сЬе Ьо гісеѵиіо да Сгасоѵіа пШтатепіе 
поп всгіѵопо соза аісипа сЬе зі Ьаѵевзе а согопагѳ созі зиЬііо, 
сЬе іп диевіо зопо апсога діѵегве оріпіопі, дісепдо аісипі



сЬе доѵгеЪЪопо впЪіІо согопагіо рег одшві&ге таддіогѳ аиМо- 
гіій, еі ѵоіепдо аіігі сЬе ві авреііавве і Ьііиапі, еі зі поШсазве 
аІГ аііге ргоѵіосіе, ассіб ѵепіввего і Іого Бепаіогі еі пппііі іег- 
гезігі, весопсіо іі воШо; еі ді яиапіо висседегё ргоспгагб ді дате 
сопіо а У. 8. IIIю* соп іиМа диеііа тавдіоге дііі^епга сЬе загё 
ровзіЬіІе іп ^пе8іе зІгеИегге (і. 315 об.).

18) 2 5 .1. 15881) Мі гіГегівсс ип сатегіеге деі ргіп-
сіре <И Зѵеііа, сЬе Ьо^&і ё віаіо диа, сЬе %ік іп Огасоѵіа 1а зега 
Іагді сКеШ 27 8І ега Ъаиіа 1а пиоѵа сегіа деііа ѵШогіа деі сап- 
сеіііеге, еі сЬе росЬе Ьога ргіта ді диевіа ішоѵа діі атЪавсіаіогі 
деііа Іліиапіа Ьаѵеѵапо даіа оЪедіепга іп поте ді Іиііа 1а рго- 
ѵіпсіа аі ргепсіре <1і 8ѵеІіа, іі дпаіе Ьаѵеѵа еіигаіе 1е іттипіій 
еі ргіѵііе&іі Іого, еі рагіісоіаппепіе Гега авві&паіа 1а теій деііа 
Ьіѵопіа, еі Ьаѵеѵа рготевво 1а ігіе$иа рег X аппі соі Мовсоѵііа. 
Е4 соаі диаві іп ип рипіо Ьаѵе[ѵа] аввісигаіо 1е вие сове сЬе 
егапо іп іапіо Ігаѵадііо (л. 333).

1) «БесНгаи 9 Мага».



ГГрилозкеніе Х П

(къ стр. 73, 166, 187,192, 310, 314).

Николай Христофоръ Сиротка и Юрій Радзивиллы въ поитификатъ Григо- 

ріяХІІІ (1572— 1585).

Олыкско-несвижская вѣтвь Радзивилловъ—дѣти Николая Рад- 
зивилла Чернаго (ум. 1565), а именно, старшій сынъ его Нико
лай Христофоръ, прозванный Сироткой, и младшій Юрій, пользо
вались боіьшимъ вліяніемъ у Папскаго правительства: въ нихъ 
видѣли не только первостепенныхъ сановниковъ литовскихъ, вой 
ревпостныхъ дѣятелей на нользу католической церкви, рѣзко по- 
рвавшихъ съ протестанской ересью, въ которой были воспитаны 
съ ранняго дѣтства. Юрій Радзивиллъ еще юношей предопредѣ- 
ленъ былъ на виленскую епископскую каѳедру, а вскорѣ получилъ 
и кардинальскую шапку; въ Николаѣ Сироткѣ Римская курія ви- 
дѣла главу Фамиліи, поддерживала съ нимъ постоянный и непо
средственный сношенія и, оказывая вниманіе ему лично, не за
бывала и остальныхъ его братьевъ (см. ниже В 28).

Интенсивность этихъ сношеній наглядно выступаетъ въ мате- 
ріалахъ Ватиканскаго архива. Многое уже напечатано у Тейнера, 
въ его Аппаіез Ессіевіазіісі, а также въ изданіи проф. Вержбов
скаго: «Викентій Лаурео и его неизданный донесенія кардиналу 
Комскому» (Варшава. 1887). Ниже печатаются вовыя данныя, 
извлеченный изъ разныхъ ф о н д о в ъ  Ватиканскаго архива1), а так
же то немногое, что нашлось о Радзивиллахъ въ архивѣ Бреве, 
въ Ватиканской библіотекѣ, въ частномъ архивѣ Бонкомпаньи-

1) Агшагіі; Ргіпсірі; нунціатуры Польская и Неааолнтанск&я.



Пьомбино и въ архивѣ Вевеціанскомъ!). Изъ этого матсріала 
однако выдѣлены депеши польскихъ пунціевъ Калигари и Бо
лоньетти (1578—1584), какъ потому чтосвѣдѣнія, находящіяся 
тамъ, при всѳмъ ихъ внутреннемъ значеніи, по Формѣ слишкомъ 
отрывочны, такъ и потому что въ ближайшемъ будущемъ ожи
дается полное изданіе этихъ депешъ Краковскою АкадеміеюНа- 
укъ. Выдѣлена и часть матеріала, предназначенпаго для приго- 
товляемаго изданія «Папскій престолъ и Русскій православный 
Востокъ въ 1578—1587 годахъ»;не печатая его на этихъ стра- 
вицахъ, мы, одпако, даемъ о немъ указанія па соотвѣтственномъ 
хронологическомъ мѣстѣ, обозначая каждый такой документъ осо
бою (двойною) пумераціей *).

Кромѣ того подборъ матеріала ограниченъ исключительно вре- 
менемъ Григорія XIII; что же до указанныхъ выше (стр. 165) 
писемъ Радзивилла Сиротки, то одно изъ нихъ, папѣ Сиксту V, 
отъ 15-го сентября 1589 г., изъ Несвижа 8), напеч. Тейнеръ, 
Мопшпепіа Роіопіае еі ІліЬшшіае, III, 111. Характерно, что 
имѣется дупликатъ этого письма, тоже за собственноручною под
писью, но съ иною датою и съ другимъ «Іосо»: 10-го ноября 
1589 г., аех агсе шеа Мугепзе»4). Второе письмо Радзивилла, 
отъ 25-го апрѣля1590 г., изъ Варшавы, на имя кардинала Монт
альто, отвѣтное на письмо отъ 17-го декабря5): Радзивиллъ бла
годарить въ немъ кардинала за милости, оказанный папою по 

•случаю основаиія имъ монастыря въНесвижѣ(іпіогпо аііе §гаііе 
врігііиаіі сопсеззеші ба 1а зотта Ъепі&пНй <И N03^0 Зі^поге рег 
1а егеШоие (Іеі топазіегіо бі топасЬе пеі тіо  Іосо бі №езѵіг). 
Сравн. письмо кардинала Юрія Радзивилла папѣ Сиксту У, отъ

1) Ср. еще РинскіВ Госуд. Архивъ. Гопйо йеі Оёвиііі, писька іезунтовъ 
■ (кай—Іюнь 1588 г.), преимущественно по поводу коыегіи, заведенной Нико-
лаемъ Сироткою въ Несвижѣ. См. въ описи назвавнаго Фонда («Россія и Ита- “ 
лія», т. I, вып. II).

2) №№ 52а, 53а, 536, 56а, 566, 56в, 56г, 56д, 58а, 586.
8) Иавхіаіага сИ Роіопіа 81, ж. 241; поддинникъ.
4) Тамъ же, д. 245.

• • 5) Тамъ же, ж. 24Ѳ.



того же 25-го апрѣля 1590 г .1), напеч. Тейнеръ, Мопшпепіа 
Роі. ІліЬ., III, 169.

Что касается до двухъ бреве Сикста У отъ 4-го августа 
1590 г. (стр. 192), то бреве къ королю Сигизмунду III напеч. 
(по регесту бреве) тамъ же, III, 176; изъ бреве же ръ польскому 
нунцію можно допустить, что въ Ряиѣ считали весьма необходи- 
мымъ пріѣздъ кардипала Юрія Радзивилла: нунцію предписыва
лось повліять въ этомъ сиыслѣ на короля, а самаго кардинала 
завѣрить, что заслуги его не будутъ забыты Св. Престоломъ.

Ниже дается перечень ватиканскаго матеріала, уже опубли- 
кованнаго: кромѣ одного документа, появившагося въ ІІсЬайвсіапа, 
т. Н, стр. 359, 16 175: письма кардинала Комо Николаю Си
р о т ^ 8), и другого (но по иному списку)—въ «Дневиикѣ послѣд- 
няго похода СтеФана Баторія на Россію», стр. 356, №75: письма 
вунція Калигари епископу познанскому8), а также инструкции, 
данной СтеФаномъ Баторіемъ Юрію Радзивиллу *),—все остальное 
напечатано Тейнеромъ въ Аппаіев Ессіевіазіісі, тт. I, II, III, а 
именно:

1. 2. XII. 1573. Паиа Николаю Сироткѣ. 1 ,162: радуется 
его обращенію въ католичество.

2. 29. У. 1574. Виленскій епископъ Валеріанъ кардиналу 
Комендоне. 1,279: хлопочетъ объ утвержденіи Юрія Радзивилла 
своимъ коадъюторомъ.

3. 15. УП. 1574. Сиротка папѣ. 1,283: аналогичная просьба.
4. 26. УП. 1574. Надворный маршалокъ польскій Андрей 

Зборовскій папѣ. 1,283: подобная же просьба объ утвержденіи 
Юрія Радзивилла вилепскимъ коадъюторомъ.

1) Тамъ же, л. 181.
2) Сравн. Агтагіі 44, т. 28, л. 127 об., ер. 229. Эго отвѣтъ на письмо б-го 

декабря 1578 г. См. ниже № 51.
8) Сравн. Ишшаіога йі Роіопіа 18, я. 271. Рѣчь идетъ объ Юріи и Стана- 

славѣ Радзввиххахъ.
4) Инструкція 1-го мая 1582 г., по случаю нааначенія внленскаго епмекопа

Ю. Радаввилла намѣстникомъ Ливоніи. Ват. Библ. ѴаІ-Ьаі. 69, л. 18; напеч.
ІДтопіае Соттедіагіив Ѳге^огіоХІІІ.Р. М.аЪ А. Ровзеѵідо. Ш^ае. 1852, стр.84.



5. 13. XII. 1574. Папа королю Генриху. I, 284: утверж
даете Юрія Радзивилла въ званіи коадъютора.

6. 23. ХП. 1574. Папа епископу Валеріану.І, 284: извѣ- 
щаегь объ утверждении Юрія Радзивилла коадъютороиъ.

7. 15. УІ. 1575. Юрій Радзивиллъ папѣ. П, 106: благо
дарить за утверждение его въ званіи коадъютора.

8. 15. УІ. 1575. Сиротка папѣ. П, 106: благодарить за 
утвержденіе брата въ званіи коадъютора.

9. 27. VI. 1576. Сиротка папѣ. II, 211; просить разрѣ- 
шить братьямъ его, Юрію и Альберту, находящимся въ Римѣ, 
вернуться на родину.

10. 20. X. 1576. Папа Сироткѣ. П, 212: отпускаете одного 
только Альберта.

11. 13. II. 1578. Сиротка папѣ. II, 404: просить о разрѣ- 
шеніи перенести прахъ своихъ родителей на новое мѣсто.

12.30. IV. 1578. Папа Юрію Радзивиллу. П, 405: убѣждаеть 
не оставлять коадъюторіи и не поступать въ монашескій орденъ.

13. 30. IV. 1578. Папа Сироткѣ. II, 406: просить повліять 
на брата въ указанномъ смыслѣ.

14. 23. VI. 1578. Папа Юрію Радзивиллу. II, 406: убѣж- 
даеть не поступать въ іезуитскій орденъ.

15. 12. I. 1580. Нунцій Калигари кардиналу Комо. Ш, 681: 
о необходимости Юрію Радзивиллу, въ виду смерти епископа 
Валеріана, явиться въ свою епархію.

16. 12. ѴІП. 1581. Указъ виленскаго епископа Юрія Рад- 
зявилла объ изъятіи изъ обращенія книгъ, несогласныхъ съуче- 
ніемъ католической церкви, и объ установленіи цензуры для вновь 
печатаѳмыхъ. 111,283. Сравн. Кояловичъ, «Дневникъ послѣд- 
няго похода», стр. 357, № 76, гдѣ указъ напечатанъ вторично 
съ нѣкоторыми дополненіями.

17. 18. VIII. 1581. Юрій Радзивиллъ королю Стефану Ба- 
торію. III, 282: о мѣрахъ для борьбы съ ересью въ виленской 
епархіи. Сравн. выше, стр. 73, гдѣ указанъ другой списокъ 
этого письма.



18. 1582. Торжественное заявлениеЮріяРадзивилла о томъ, 
что дѣйствія его и подвѣдомственнаго ему духовенства будутъ 
согласоваться съ уставами государственными. III, 348.

19. 17. IV. 1582. СтсФапъ Баторій папѣ. III, 340: хода
тайствуем о возведен» Юрія Радзивилла въ кардинальскій саиъ.

20. 16. VI. 1583. Юрій Радзивиллъ СтеФану Баторію. III, 
445: о церковныхъ дѣлахъ въ Ливоніи.

21. 21. IV. 1584. Сиротка папѣ (изъ Венеціи). III, 578: 
сообщаем, что торопится домой и что поэтому ему не удастся 
явиться въ Римъ.

22. 4. XII. 1584. Сиротка папѣ. III, 579: объ учрежден» 
въ Несвижѣ іезуитской коллегіи и о женитьбѣ своей на княжнѣ 
Вишневецкой.

23. 5. XII. 1584. Сиротка нунцію Болоньетти. 111,781: о 
томъ же.

24. 1584. Докладъ кардинала Юрія Радзивилла папѣ о ну- 
ждахъ своей епархіи. III, 572.

25. 31. XII. 1584. Юрій Радзивиллъ нунцію Болоньетти. 
III, 757: по поводу своего доклада папѣ.

26. 9. II. 1585. Папа Сироткѣ. III, 627: отвѣм на письмо 
4-го декабря 1584 г.

27. 15. II. 1585. Сиротка папѣ. II, 627: о разныхъ вопро- 
сахъ.

1. 9. VI. 1572. Николай Сиротка кардиналу Комендоне1).
В.™ еі І1Г° Бпе Ъепеіасіог оЪзегѵапбіззіте Ьогіогапбівзіп^ие.
Сопзіііиегат отпіпо Ьобіе абіге Кт"“ Ппвш Ѵезігат, еапнрте 

еі ваіиіаге еі вегѵіііа шеа соттепбаге, веб абѵегза ѵаіеіибо 
гедіае Маіевіаііз те  ітребіѵіі диотішіз іб Іасегет, пат ірзетеі 
еііат ассіп&ог аб ііег, ИЬепіег епіга диат сіііззіте Штит ра- 
ігиит теи т  еі та^пШсит Б ппт сарііапепт ̂ епегаіет Затодіііае 
сопѵепігет, иі еае гез бе ^шЪиз соііосиіі зитпз согат В“* Б10



Ѵевіга ^иат сііівзіте ехредігепіиг. Іпіегіт оЬпіхе го^о К®“т 
Б мт Ѵевігат иі ^иат сіііззіте сигеі еа ві&пійсагі Саезагеае 
МаіезШі, сот е$о, еііатві тіЬі ірві со еипдит еззеі, ргоріег 
регісиіит Шиегів поп роввет Іат  сііо асседеге аиіат Маіезіа- 
1І8 Севагеае. Вів всгѵіііа теа ЬитШіша соттепдо Кт“  Б 01 Ѵе- 
вігае дпат діиііввіте ѵаіеге регсиріо. Иаі. Уагзсііоѵіае 9 Днпіі
1572. Ктм сі 111“ * Б®1’ Ѵевігае Ьеиеѵоіив зегѵііог Нісоіаиз СЬгі- 
віорЬогиз Кадгшуі тапи ргоргіа.

На оборотѣ: Кюо еі 111“° Б п0 Б"0 Іоаппі Ргапсівсо Сошшеп- 
допо [8. К.] Ессіезіае сагдіпаіі [Ье^аіо а] Іаіеге, И®0 Ьепе- 
Іасіогі оЪвегѵапдівзіто Ьоиогапдіззітояие.

2. 31. VII. 1572. Григорій XIII Николаю Сироткѣ1).
Бііесіо Шіо поЬ і і і  ѵіго (Іисі де Оііса.

Оге§огіиз РР. ХІН.

Иііесіе Ші поЬіііз ѵіг ваіиіет еі арозіоіісат Ъепедісііопет. 
А#ітпв ^гаііав ^па^1а8 шахішаз ровзитив Ботіпо Иозіго Раігі 
тівегісогдіагшп, ас Бео Іоііив сопзоіаііопів, ^иі иоз, еі ессіевіат 
виат, еі соеіезіет Ніегиваіет сопвоіагі дідиаіив еві іио асі са- 
(Ьоіісат Идет, Ьос еві ѵііат, гедНи. Ш аиіеш аЪдисІиз Гиегаз 
Ігаиде діаЪоІі, диі дпод соеріі іпіііо Іасеге рег вегреніет, Ьос 
рег і̂і; рег Ьаегеіісов іасеге, иі еогот 1іп§иа еі досігіпа ѵепс- 
паіа іпйсіаі, регдаЦпе апітазЬотіпиш,зісСЬгІ8Іиззегрепзотпі 
ѵепепо ѵаспиз ѵаіппз вапаѵіі, ѵепепит аЬедіі, Іеяие поЬіз, аЦие 
сссіевіае зпае гевіііиіі: Ъепедісіа віі еіиз ЬопНаз, еі роіепііа. 
Врегатив апіет запдіит позігит п̂о1і<1іе ситиіаіит ігі Іио іп 
отпі ѵігіиіе, еі ріеЫе рго&геззи, еі аііогит (ио іи т  ехетріо, 
іа т  еііат ЬоіЧаіи, ад СЬгізіит, Ьос еві ад ѵіат, ад ѵегііаіет, ад 
ѵііат, геѵосаііопе; Ьос аиіет іетроге іиат ргидепйат, еі аисіо- 
гііаіет, диа іе тах іта  ргаедііиш евве ассерітиз, іѳіі ге^по, а^ие 
ессіевіае Беі та&по адіптепіо Іиіпгат іп ео роііввітит ге&е

1) Агт. 44, т. 21, л. 129 об., съ легендой: «ібет аг^итпепіит», т. е. «бе еіив 
гебііи аб йбет саіЬоНсат еі бе ге§е еіівевбо».



деіі^епдо, еі роіепііа, еі ріеШе робзіі, еі ѵеііі гез ѵезігав, 
еі СЪгівй ірвіиѳ саизат еі геіі^іопет Іиегі. НаЬеІів сігсит ѵов, 
аЦие адео іп ірзіз ѵізсегіЬиз, іппитегов (пт повігі, Іит СЬгіаІі 
іпітісоз рагііт повігит потепдеіеге сиріепіев, рагііга Меівуп- 
сегііаіет еѵегіегс; ео роііззітит ге&е іпді^еііз, 4иі и̂ ^08̂ ие 
Ьовіез ѵаіеаі агсеге, Ьос (е рго іиа ргидепііа іпіеШ^еге, рго ріе- 
М е ѵоііе поп диЪіІатив; поз рго позіго типеге, зитто де- 
відегіо, чиіп регзсгіЬегетиз іасеге поп роіиітиа. Ріига а позіго 
Іе&аіо ассіріев, сиіиз ѵегЪів иі еапйет диат позігіз йдет адЪі- 
Ъеав го^атиз. Сирітиз Ъаз Шегав Іевіез еззе повігае ег§а 1е Ъе- 
пеѵоіепііае, диат диідет ИЬепІіив юиНо геЬив ірзіз, диат ѵегЬів 
сопйппаЪітиз. Баіит Котае [еіс.] арид 8. Магсит діе иШта 
«Міі МБЬХХІІ, ропіШсаіиз позігі аппо ргіто.

3. 31. УШ. 1572. Николай Сиротка кардиналу Комендоне1).
Вшв еі І11ив(гіззіте Ботіпе Б "  сит оЬзегѵапііа соіепдівві- 

т е  еіс.
Біпаз асссрі а Кша Б. Уевіга Шегав, аддиав іат  дидип^иат 

ІіЪепІізвіте гевропзит десіізвет, пі Гиіззеі іп саиза, я иод де 
сегіо Іосо иѣіпат Кт“ Б. У. пипс виЬзівіегеі ргогвиа і&погаѵе- 
гіга, іи т  еііат ^иод Співзіпу дівсеввегат ргоріег (пі ііа дісат) 
іт т те п ііа  регісиІагеіриЫісае ^иае ргоіесіоаЬздиезіп^иІагі ді- 
уіпа &га1іа запагі поп роззипі;, іихіі Беив иі отпіа Ъопит еіГес- 
іи т  вогііапіиг еіс.

Бе соттеи(агіІ8 В*1 раігіз Тоіеіі яиетадтодит апіеа Ваш 
Б. У. го^аѵегат, ііа еі пипс геѵегепіег теііт евзе адтопііит 
де ііз, иі диаш сііізвіте регГеггі ад поз диеапі, ^иае и! ваіиЬгіа 
поЬів египі, На гаіЫ іапдиат Ьотіпі саіЬоІісо ти ііит іисппда 
еі песеззагіа еіс. Бе діврепваііопе таігітопіаіі ІіЬепІег еііат 
іа т  ргідет ві^пШсаввет Кмэ Б. У. іапдиат іп пе^оііо поп рагѵі 
тотепіі, вед диіа іетрив поп Іиіегаі Ьопі сопвиіаіКт‘ Б. Ѵевіга; 
папе сит соттодиз пипсіиз везе оЫиІегіі, та^пореге го^о пі 
ід іат  ад йпет регдисаіиг, іасіеі тіЬі К“* Б. V. гет ^гаіізві-



т а т  еі отпі ^епеге вепгШогшп гесотрепзапсіат, сит епітихог 
ірвіив іат  тогіиа віі, поп еві ^иод Іаічіеіиг, пе розіеа Ьос Ъепе- 
йсіит аііив ргаегіріа^ ипде ^иід датпі огігеіиг Іасііе В®* Б. 
Уевіга іидісаге рго виа ргидепііа роіеві, еіс.

Бе повігагит гегит вОДи <1ер1огаІІ88Іто /асііе К®* Б. У. 
сопцсеге роіеві, пат пипс оѵев аівдие равіоге ѵегвапіиг, го§ап- 
див віі отпіроіепв Бепв иі отпіа ад соттодит іоііив сЬгівІіа- 
піШів сіігі&аі; еіс.

ІИ®1 Б*1 Б™ раіаііпив Ѵііпепвів еі Баав сарііапеив Вато^Шае 
вегѵіііа виа рег т е  В®*° Б. У. деГегипі еі отпіа іаивіа ргесап- 
іиг еіс. Нів т е  теадие вегѵШа соттепдо, ас К®*® Б. Ѵевігат 
діи Ьепе ѵаіеге регсиріо еіс.

Баі. Співвіпу иіііта Аи^ивіі 1572. К®** Б. Ѵевігае ад- 
«іісіівзітиз вегѵііог Кісоіаиз СЬгІ8ІорЬогив Вадкіѵуі тапи 
ргоргіа.

На оборотѣ: В®° еі 111®° Б п° Ботіпо Іоаппі Ргапсівсо Сот- 
тепдопі 8. В. Ессіевіае Сагдіпаіі еі Ьедоіо а Іаіеге еіс. еіс. 
Ботіпо витта оЬвегѵапііа соіепдізвіто.

Іп ргоргіав тапив.
Понѣта: Віа гассоттапдаіа а топзі^. пипііо аровіоіісо.
На отдѣлыюмъ лпсткѣ: Соріа д’ип роіігіпо іпсіиво іп ^ие8(а 

Іеііега ді тапо деі диса Ьоп§ёѵаі даі ^иа1е Лі тапдаіа всгіМо 
аііі 12 ВеііетЪге.

(іиод діврепваііопет аШпеі 8І поп Ліегіі тівва ад вит- 
т п т  ипа веріітапа рові Іезіит Біѵі МісЬаеІів рагит аиі піЪіІ 
ргогвив ргоГиІига еві еіс. а Вег®* Б “  V. В®* пиііав ргогвив Ш- 
іегав ассері.

4. 3. УП. 1573. Николай Сиротка кардиналу Копен- 
допе1).

В®° еі 111“° Б "  Б п° витта оЬвегѵапІіа со1епдІ83іте еіс.
ВегѵШа теаВ®*° Б ВІѴевІгае дііі^епіівзіте соттепдо е іот- 

піа Гаивіа Ші ех апіто ргесог еіс.



Ад діет 3 Лиііісопѵепітиз іп Міедгіггесг іЪі адЬис деегапі 
поЪіз диідага ех позігіз, пат БВ1Ш ЬоэсЬу іат  апіе аіідиоі діез 
ігапзіѵіі, диет іат ад йпезРоІопіае Гатиіив теиз аввесиіив егаі 
сит теіз Іііегіз іи диіЬив зсгірзегат ад Шит ех ЬШшапіа ад- 
ѣис т е  сиреге сит іііо соііодиі апіедиат дівседегеі. Ехсизаі 
ее диод поп йгі гаііо гегит ірзіиз иі діиііиз іп Роіопіа сотгао- 
геіиг, зед диод гесіа Меііт регдіі. Б п"  а ТЬепсгіп (гапзіѵіі рег 
Рга&ат ассерііз Іііегіз развив аЪ ітрегаіоге иі аидіо, Ов“  Ка- 
сгуепзку рег таге сит Б*° ЬапзасЬ [?] іѵіі. Иадие іапіит 
0 “"  ерізсориз Рогпапіепвіз, В*" Опуегпепзіз, 0 “°* Медгіггіегку, 
Б”48 Запосгку, 0 ““  сарііапеив Кеігепзіз, О” * сарііапеив Сагі- 
тігіепзіз/В*"" ЭДсоІаиз ТЬогоасгку еі едо іп Міедгіггіег сопѵе- 
пітив. 0 ““  2Ього\ѵвку еі 0 пп| Ргипзку попдит адегапі; иѣі сит 
діи аііегсаіит еззеі іпіег поз де Шпепе диодпат зивсіріепдит 
еззеі піЬіІ сопсіизит; е§о іпіегіт гесіа Вегііиит ео, ех Ьіпс 
розіеа ві поп ІісеЪхі рег ВгппзсЬѵісит (соп^ге^апіиг епіт іЪі 
тііііез иі аидіо ргоріег бедапепзез) діѵегі&т Егапкойігіит ад 
Моепит еііатзі раиіиіит тіЬі аШп^епдит егіі діііопів еіес- 
іогіз Захопіае; сит аиіет ѵегеог пе позігітеі поЪіз тоіезііагит 
іп ітредіепдо іііпеге адіегапі, вісиі Іосиіиз вит іп Ьотасг сит 
К“  Уезіга, сит диоЬив іатиіів іапіит ііег а^гедіог, диод 
іаизіит біі, аЫе§аІіз сиггіЬив рег Вегііпит е(с. Керегі еііат іп 
Міедгіггесг Б вш“ Мопіиссит, диі еііат ііег аз&геззиз езі еі гесіа 
рег Ьірзіат ѵиіі сопіепдеге, пезсіо аиіет ап іиіо ІісеЬіі іііі рег 
діііопез Еіесіогіз, сит поЬіз Іііегаз раззиз деие$аѵегіІ геіегепв 
зе зі ітрегаіог сопсеззегіі. МагсЬіо ВгапдепЪиг^епзІ8 еі Іііегаз 
раззиз дедіі еі отпет Ьепеѵоіепііат роПісеіиг, іпіегіт іатеп іп 
Іііегіз ехргоЬгаІ диод дих Ргизвіае ехсіизиз зіі аЬ еіесііопе еіс. 
АЬ ітрегаіоге поп езі аііаіиз заіѵиз сопдисіиз, педие зсііиг 
диід Бпм ІлиЬеІвку іЬі іасіаі, піЬіІ епіт ргогзиз зсгірзіі, зед диід- 
диід ітредііиг іасііе соп^сі роіезі, позігогит орега ід Йегі̂  пат 
отпіпо ід Іепіапі иі еіесіиз позіег гех апіе Ьуетет поп ѵепіаі 
іп ге&пит еі иі іііі іпіегіт сит зио Ріазіо аіідиід тоііапіиг, 
ііадие іп іетроге ргеѵепіепдит егіі пе аіідиід регісиіі віі, еіс.



Айтопиіі еііат ппрег еі диаві сит аІідпіЬиа тіпів Впм - 
Опуегпіепвку [?] В®®® ѳрІ8Сорпт Рогпапіепвет иі пиііа рго- 
іевіаііопе ііасіа сопіга Ьаегеіісов отпіпо вііеаі сот гех іогатеп- 
Іит ргае8ІаЬіі, іЬі сит ерівсорив поп сопвепіігёі педие пов аііі 
саіЬоІісі, піЬіІ сопсіивит, вед отпіа геіесіа зипі ад аііов огаіогеа 
диі Ьос іетроге поЪіз деегипі еІс.№ЬіІ ргеіегеа асіит евЦиод 
віі (%пит всііи Вт,в В"1" Уезігае. (іио<1 8ирегв8і вегѵШа теа  
рготріівзіта Втм Бп1 Ѵевігае весіиіо соттепДо еі иі іііат ваі- 
ѵат еі іпсоіитет ѵійеат еііат аЦие еііат оріо. Ба!. РгапсГоПі 
ой Ойегит 3° Лиііі 1573. В™® еі 111®“* Бпм Уевігае вегѵііог 
оЬведиеиіівзітиз Пісоіаив СЬгізІорЬогив КаЛгшуІ.

На оборогі: Веѵегепсііззіто ѳі І11шо В*° Б "  Іоаппі Кгапсізсо 
Соттешіопі 8. В. Ессіезіае Сагдіпаіі еі Ъе^аіо а Іаіеге еіс. еіс. 
ватта  оЬвегѵапІіа соіепбіввіто.

Іп ргоргіаз тапиа.
5. 24. УП. 1573. Николай Сиротка кардиналу Комепдоне*).
В®* еі IIIе® Б “® Бп® ватта  оЪзегѵапііа соіепсііввіте еіс.
Еа отпіадие тесит Іосиіа еві В*“ Б 4І° Ѵевіга Ьоигісгц ііа 

еѵепегипі; диетабтобит аЬ іііа ргедісіа егапі, пат Ріавіопев 
отпіпо ео гет дебихегипі; ѵоіепіеѳ диоб папе аЪ еіесіоге беіепіі 
віпі, е$о іпіегіт бот ірзогат ІесЬпав аіідиапіиіит со^поѵегіт 
диетайтобит ех Шпеге аб В®*® Б. Ѵевігат зсгірвегат *), 
аііо ііег а^гезвив ват еі іаѵепіе Бео сит сиггіЪав 1иіі8зіте 
ивдие іп Неввіат регѵепі, (апбет сот тіЬі а диіЪивбат відпі- 
йсаіит Гиіі диоб еііат аіідиіб зігиаіиг бе геіепііопе теа, ге- 
Іісііз сиггіЬав, ігіЬиз Іапіат 8егѵііогіЬи8 сотііаіиз, ѵепі 23 биііі 
іп МеІ2, іЪідие Ш”  Б. раіаііпит Зугабіепвет ваіѵит еі іи- 
соіитет герегі, диет еі ваіиіаѵі потіпе В®*® Б*и Ѵевігае еі 
111“*® Впі 8аае ШегавВт‘®В,іи Ѵевігае ігабібі аЦие отпіа геіиіі 
диае песеввагіа егапі; ііадие сгав вишто тапе апзрісе Бео гесіа 
Рагівіаз іЬітиз, еі диопіат огаіогез беіепіі випі, ііа ці рагѵа ѵеі

1) Ргіпсірі 26, ж. 119; собственноручное, съ печатью.
2) Ркп.: всгіраегіт.



роііпз пиііа зрев езі [бе] айѵепід ірзогшп, ео гет ргоігаЬептз, 
пі гех повіег еіесіив да&т сШввіте іп ге^аиш ѵепіаі, диоб іат  
іасііе йеі сит отпіпо іат  езі іп ргосіпсіи ііа и! іапіит огаіогев 
ехресіаѵегіі, піЫІ ег&о биЪіі езі ^иш апіе тебіит ЗеріетЪгія 
сегііввіте іп ЁтЬиз Роіопіае зезе візіеі. Іпіегіт диатѵіз зсіат 
диоб В“  Б*10 Уевіга еі рго беЬііо зло ег$а ессіезіат саіЬоІісат 
еі рго іппаіа ргибепііа Гасііе сопвіііа Ьаегеіісогит сит отпіЬиз 
зрігііиаІіЬиз ітребіеі, ві а^и а^и о б  Бейз аѵегШ) Мига ѳвзепі, 
Іатеп сит іат  поп Іасііе аибіѵегіт диоб ео гет бѳбпсипі иі 
гех позіег поп регѵепіаі, <Ші#епІіз8Іте еІаЬогапбит егіі позігіз 
ргосегіЪиз саіЬоІісіа пе сопвіііа еі ргасіісае Ьаегеіісогот бе гез- 
іаигапба поѵа еіесііопе иііегіиз зеграпі, пат еогит Ьос ориз Ьіс 
ІаЬог пі регзиабѳапі поЪіІііаіі диоб гех пиііо тобо аб поз рег- 
ѵепіге роззіі, пе розіеа ѵи1$из тоЪИе регзиабѳгі ѳіЬі віпаі ^иоб 
поЬіз ехігетит ехіііит абіеггеі Е§о еііат Ьас бе ге всгірві еі 
аб І11впа раігиит теи т  еі сарііапеит 8ато§іІіае иі іп іетроге 
ргоѵібеапі іп ЬШгаапіа пе ргасйсае Ріазіогит а^и іб  таіі 
абіегапі. Іпіегіт ѳгіі поЪіз годопбиз Бейз и* отпіа ео бігі&аі 
4иоб аб Ьопогет еіив, еі аб соттобит еі иіііііаіет повігшп 
зресіеі, еіс.

(2иіб розіеа Рагівііз розі абѵепіит повігит сопсіибеіиг поп 
о т іііат  В"“ I)■* У. зі^пібсаге. Яегѵіііа теа  ЬитіШта іііі сот- 
тепбо еі иі іііат ваіѵат ^иат сМззіте сопзрісіат еііат аЦие 
еііат оріо. Баіит іп Меіг ') 24 биіу 1573. В“ * еі 111“ * Ъ. 
Уевігае аЙесііопаіів8іти8 вегѵііог Шсоіаиз СЬгізіорЬогиз Ваб- 
гіѵгуі.

На оборотѣ: Веѵегепбіззішо еі І11и8ігіз8Іто Ботіпо Бпв 
Іоаппі Егапсізсо Соттепбопі Запсіае Ессіевіае Вотапае Саг- 
біпаіі еі Ье^аіо а Ьаіеге еіс. еіс. Иотіпо зи тта  оЪзегѵапІіа 
соіепбіззіто.

Іп ргоргіав тапиз.

1) Ркп.: Месж.



6. 4. ѴШ. 1573. Григорій XIII Николаю Сироткѣ1).

Бііесіо йііо поЪііі ѵіго Иісоіао бисі Оіісае.
Сге^огіиз РР. XIII.

Бііесіе йіі поЪіІіз ѵіг ваіпіет еіс. Іпвідпів ѵігіпз, еі ріеіаз 
Іпа дгаѵіззітогпга поЪІ8 ѵігогит Іезйтопііз сопйгтаіа, сегііззі- 
т а т  іп зрет поз аббпсипі, поЬіІіІаіет іиат іп ізіа §гаѵіззіта аб 
сЬагіззітит іп СЬгізІо Шіит позігит Непгіспт Роіопіае ге§ет 
еіесіит Іедаііопе зиі зітііет Гиіигат, ітріипщпе іііиб сарпі 
бе Ьаегеіісогит ітрипіШе, бедие геіі^іоппт сопсогбіа, ^иоб 
ге§іо іигеіигапбо сопйгтаіит ігі зрсгапі тіпізігі ваіЬапае, іат  
ехесгаіигат, циат ііЬі согбі еззе всітиз СЬгізіі §1огіат, саіЬо- 
Іісае геіі^іопіз саизат, ге&із ірзіиз, аЦие абео ге^пі ипіѵегзі 
ваіиіет, Ьаес епіт отпіа ппо іМо сарііе беіеге ехсо^ііагипі пе- 
Гагіі Ьотіпез. Нос і^ііиг эре аЦие апіто сопсіріепіез, виттадие 
отпіа а Іиа ѵігіиіе ехресіапіез, еі Іиае поЪіИШі, еі саІЬоІісае 
ессіезіае, еі ипіѵегзо ге&по ^гаіпіатиг, ІіЪідае ргіѵаііт отпіа 
роНісетиг яиаесипщие роіезі йііиз оріітив віЪі роііісегі а рдіге 
атапііззіто. Баіит пі зпрга [«Біе дпагіа Аи^ивіі МБЬХХПІ, 
ропіійсаіиз позігі аппо зесппбо»].

7. 10. ѴШ. 1573. Кардиналъ Комо еунцію Лаурео*).
Моііо Кеѵег. Мопзі^поге соте ітаіеііо. Оііге диеііо сЬе іо

всгівзі а V. 8. соп Гогбіпагіо равваіо, еі бі роі а И IV бі дпезіо 
бе 1е созѳ бі Роіопіа, т ’оссогге Ьога бі бігіе, сЬе ѵепепбо аі 
вег”10 ге еіеііо, атЪазсіаІоге рег іі &гап бисаіо бі ІлЙшапіа, іі 
бпса бЮІіса зідпоге ргіпсіраііззіто бі ^ие11а ргоѵіпсіа, іі диаіе ё 
віаіо бе’ ргіпсіраіі рготоіогі беГ еіеіііопе беі ге еі Гаиіоге бе 1а 
геіі&іопе саІЬоІіса, еі зрегапбові сЬе ЬаЪЪі а Гаге, весопбо сЬе 
Ьа рготевво а ШГ”  Іе&аіо Соттепбопе, о§пі Ъиоп’ оГйсіо, ассіб 
сЬё іі ге еІеМо поп зі ріе^Ьі а 1е реІШопі бе&И Ьегеіісі, ё рагзо

1) Агт. 44, т. 22, л. 48, ер. 95, съ легендоВ: «ісіет агрттепіат», т.-е.: «бе 
іреіпв ай Непгіспш Роіопіае о д е т  еіесіаш Іеяаііопе».

2) Ншшаіига йіРоіопіа 171, ж. 205; п о д л и н н и к ъ .



Ъепе а 8. 8и <іі всгіѵеге а Іиі апсога ип Вгеѵе атогеѵоіе сЬе вагё 
соп яиевіа, іі диаі Вгеѵе У. 8. ргезепіегі, ассотрадпапбоіо соп 
оГйсіо сопѵепіепіе, іп сегіШсагІо сІіе К. 8. варепбо тоііо Ъепе 
рег геіаііопе беР Шшо Іедаіо Горега сЪе Ьа Гаііо іп вегѵіііо бі 
Оіо, бе 1а Гебе саіЪоІіса еі <1е1 го еіеііо, ві сопбба сЬе регее- 
ѵегапбо іп созі Ъиопо рі вапізо ргоровііо, поп тапсЪегё бі Гаго&пі 
бШ§епга, ассіо сЬе &И Ьегеіісі поп оііеп^апо Гіпіепіо бе 1е Іого 
регѵегве тасЫпаііопі, іпапітапбоіо а сіо, еі сопГегепбо весо іиііо 
диеі сЬе сопозсега а ргоровііо, еі бісепбоіі бі рій, сЬе У. 8. Ьа 
опііпс 4а N. 8. (И Гиг ріепа Гебе а 1а Ми беі ге еІеМо беі Ьиоп 
вегѵіііо сЬе е§1і Ьа ІаНо а 8. Ми пе 1а еіеіііопе, еі бі Гаг о#пі 
оШсіо атогеѵоіе рег Іиі регсЬё пе сопведпа Ьопогаіо еі бе^по 
ГгиМо. II диаі оШсіо еііа Гагё роі соп 1а беііа М44 соп еГйсасіа, 
еі пе багё геіаііопе аі беШ ві^поге, ассіб сЪе заррі сЬе N. 8. ё 
ргопіізвіто а Гаѵогіг ІиШ диеііі сЬе Ьаппо іп ргоіеіііопе 1а саива 
еі іі вегѵШо бі Біо іп диеі гедпо. . . .  Ві Вота а И X 6’Адовіо
1573. Б і V. 8. Кеѵег. соте ГгаіеІІо атогеѵоіо іі сагбіпаіе бі 
Сото.

8. 18. У. 1574. Капитулъ вилеискаго каѳедральваго собора 
паиѣ Григорію XIII1).

Веаііввіше Раіег сі Ботіпе, Вотіпе Сіетепіівзіте.
Ров! овсиіа Ъеаіогит ребит 8апс!ііаіів Уезігае, е! оЪзедиіо- 

гит побігопіт Ьитіііітат соттепбаііопет.
Тате!віВтивпо8Іег ерівсорив аб 8апсШа!ет Ѵевігат Иііегав 

бебегіі, диіЬиз аЬ еа реііі соабіиіогет зіЬі сопйгтагі Швш Бо- 
тіпит веог^іит Насіхілѵіі, іп Оііка е! Шевѵгіег бисет, ргаесіриа 
Гатіііа іп та§по бисаіи Іліш тіае паіит, аббисіів гаііопіЬив 
диае Шит аб іб Гасіепбит регтоѵегипі; іатеп и! еіив реііііо 
ариб ЗапсІіШет Ѵезігат Іапіо таіиз ропбиз ЬаЪеак, повігаз 
сііат аб 8апс!іШет Ѵевігат бапбав евве риіаѵітив.

АЦпе іб Запсіііаіет Ѵезігат всіге сирітив поп аііа гаііопе 
Ьиіс ерізсораіиі, аЪ Ьаегеіісів аГЯісіо, теііпв сопвиіі ровве, диат



ві Іаііа соадіпіог, еі Мигов зиссеззог іПі деві&пеіиг, чиі оріітаа 
Іит ад ріеШет іпдоіе ргаедііив, Іит поЪШШе еі роіепііа Гаті- 
Ііае типііив, Беі асседеп*е $гаііа, Ъаегеіісіз іеггогі еззе роввіі. 
8іс епіт поп воіит сіегот еі Ъопа ессіевіавііса де&пдеге, поп 
воіит еа яиае ворегвипі сопзегѵаге, вед еііат чиае аЬ Ьаегеіісів 
егеріа зипі; гесирегаге ровзеі. Таіів епіш еві Ьогит саіатііово- 
гит іетрогит гаііо, иі а гопШв поп іа т  ѵігіиііз еі ріеіаіів, дпат 
поЫІіОДів еі роіепііае, тах іта гаііо ЬаЬеаіог. (Іиод ві иігипцие 
іп аііяио сопіип^аіпг, дпЪіпт поп езі, ріигітит тотепіі ад гез 
та@пав рго ессіевіа Беі регдсіспдав евве аііаіигит. Нис асседіі 
Чоод віі М пгит иі ревіііепііввіша Саіѵіпівіагит саіЬедга, диае 
Ьасіепив тпНит ессіевіае іпсотгао(Заѵі(, Ьпіиз Гашіііае орега 
еѵегіі еі ех Ьас ргіта ас ргаесіриа сіѵііаіе еіісі ргіто чиоцие 
Іетроге ровзіі. Еа ргоріег ЗапсііШі Ѵезігае детіззе е( Ііитііііег 
ворріісатоѳ, пі Кеѵ®1 позігі вітиЦие повігат реШіопет Ьепі^пе 
адтіИеге, еі ііа ессіевіае Ъиіс еі ерізсораПіі Уііпепзі сопзпіеге 
ді&пеіиг. (^иод сит де ЗапсШаІів Уезігае раіета Ъспі&піМе, 
аЦие ргоѵідепііа, д и а о т т и т  ессіевіагит соттода ргосогаге 
поп девіпіі, поЪіз роііісеатиг, піЬіІ аііпд поЬів гевШ, иізі пі рго 
8аисіііа(із Уезігае діиіигпа ѵаіеіидіие, ад Беі §1огіат, еі ессіе- 
віае иШіМет дергесетиг, зітиіяие ад редез ііііиз ргоѵоіиіі, 
поз, ас отпіа позіга, дпа деЪетиз апіті зпЪтіззіопе, ЗапсііШі 
Ѵевігае соттепдетоз'). Уііпе 18 Маіі аппо 1574. Еіиздет 
8апс(іШів Уезігае зегѵі тіп іті. Сарііиіит ессіевіае саіЬедгаІіз 
Уііпепзіз.

На оборотѣ: Запсііввішо Ботіпо Иовіго Оге^огіо Бесіто- 
іегііо.

9. 6. УІ. 1574. Николай Сиротка кардиналу Комендоне я).
ИГ* ідепщие Кш* іп СЬгівІо раіег ас И0* И”  соіепдівзіте.
Бівседепіе Ьіпс зесгеіагіо 111““ еі Ктм Б. Ѵезігае, рго тео 

ег$а іііат апіто ргорепвіззіто еі зіп^иіагі зіидіо, іпіегтіиего

1) Ркп.: соттепй&пгаа.
2) Ргіпсірі 26, я. 121; подіинвмкъ, съ печатью.



поп роіаі яиіп вегѵіііа теа рег Ьав ІіМегаз І11т“ еі Кт“ О. Ѵеві- 
гае соттепдагет ѵаіеіидшепцие ііііпа тѵівегет, ^иа ві Ьас- 
Іепиз ива еві еі иіііиг рговрега, огіі тіЬі іпіеііесіи іисипдівзі- 
т и т . Е&о чиідет иіси^ис ѵаіео, іатеізі іп іііпегс ^аііісо аіі- 
дцат ѵаіеіидіпіз іасіигаш развив віт, еа (атсп іат  Беі Ъепіг 
впііаіе гезіііиіа аиіат О^иепіаге іпсіріо: І11тпв еіКш“ 0 . Уезігаѳ 
бгтат еі тетогіат  еі оЬвегѵапііат геііпепа, р іаі^ие тіЬі 
регвиадепз ІІГ™ еі Кт,т О. Ѵезігат теі яиодие тетогіат поп 
деровиівве, еі іп Іапіит т е  аіЬі соттепдаіит ЬаЬеге, яиапіиш 
зегѵіШз Шіиз іоіо ресіоге аддісіит те  еззе вепііаі, Бевііпаігех 
позіег вегепіззітиз 1е§аІіопет ад З и тти т  РопіШсет ргаевіапдае 
оЪедіепііае §га(іа. Ниіиз 1едаііопІ8 опиз ІіЬепІег вивсерів- 
зет ба^ііапііЪиз ід а т с  огдіпіЬиз ге#иі, пізі т е  зизріііо 
ѵаіеіидіпіз адѵегвае, іит тоіиз ^иі ех МовсЬоѵіа вре- 
г&піиг деіеггегепі. Міііат іатеп раиіо розі ад ОгЪет Оеог- 
діит ігаігет т е и т  ^еггаапит, ^иі арид К““  еі І1Гат Б . 
Уезігат теаз уісез виррІеЬіі, еі еідет зегуіепв зіидіізфие ІіЬе- 
гаІіЬиз іпситЪепз, виат сі т е ат  регзопат сопаЪіІиг геддеге 
соттеидаііогет. Иоѵа пагтаЪіІ 111““ еі К““ Б. Ѵевігае еіивдет 
весгеіагіиз; е$о те  ііегит аЦие ііегит соттепдо іп ^гаііат 
К““  еі 111°*° Б. Ѵезігае, ̂ иат Іопда еі Гоеіісі ѵаіеіидіпе регігиі 
дезідего. Баіит Сгасоѵіае VI тепвів <1ипу аппо 1574.111““ еі 
Кт“  Р. Ѵевігае вегѵііог Шсоіаив СЬгівіорЬогив Еадгіуіі дих іп 
Оііка еі №сбѵіевс1і сотез іи ЗсЬідІоѵіес тавпі дисаіив Ьіі- 
іиапіае сигіае тагвсЬаІсив тапи ргоргіа1).

На оборотѣ: І11шв еі Кто іп СЬгівІо раігі еі Богато Б в0 Іоаппі 
Ггапсізсо Соттепдопо 8. К. Е. Сагдіпаіі Бпо еі Ъепсіасіогі ріи- 
гігаит оЬзегѵапдізвіто.

10. . . .  УІ. 1574. Проектъ бреве отъ имени папы Гри- 
горія XIII Николаю Сироткѣ*).

1) Собственеоручны только слова, набранный курсивомъ.
2) Агт. 62, т. 81. Сравн, выше, стр. 314.



«Гппц [15]74.

, Шсоіао СЬгізІоГего КасЫѵіІ Нисі Оіісае.
Мовігаг 1а сопіепіегга ^гапсіе сЬе N. 8. зепіі йе 1е зие Ъиопе 

орегаііопі еі йеі Гегѵоге еі іет ехіл сЬе Ьа іп Гаѵогіг 1а саизайі 
Біо еі йе 1а геіі^іоп саіЬоІіса, Іойагіо еіс. Мовігаг 1а врегапха 
сегіа (іі 8. 8й сЬе сІеЪЪа Гаг іі тейезіто рег Гаѵепіге пвапйо йі 
4пе11а роіевій еі $гаііа сЬе Біо ^іі Ьа йаіа іп тегііаг та&§іог- 
тепіе пе 1е оссавіопі сЬе ві ргезеиіапо, аЪЪгассіапйо таввіте соп 
1а зпа поЬіІій тоШ ві&иогі ргіпсіраіі сіеі гедпо, соп 1і япаіі рпб 
іапіо Гапіогіій впа еіс., соп 1а сіаизиіа йі сгейепяа [пеі 6га- 
ііапі] еіс.

11. 19. УІ. 1574. Григорій XIII Николаю Сироткѣ *).
Шесіо Шіо поЬіІі ѵіго Иісоіао СЬгівІорЬого Вайгіѵіііо йисі 

Оіісае.
Оге&огіив РР. XIII.

Шесіе Ші поЬіІіз ѵіг заіпіет еі арозіоіісат Ъепесіісііопет. 
Маіогет іп йіез ѵоІирШет сарітиз ех іиа зіп§и1агі ріеіаіе, 
аЦпе орега, яиат сопзіапііззітат еззе іп саіЬоІіса ге1і$іопе 
Іоепйа ^гаѵІ88Ітогпт ѵігогит поЬіз Гезіітопіо сопйгтаіиг. 8іс 
аиіет адоге ае^иит еві зегѵпт СЬгівІі, ее ірво диоіійіе таіогет 
Йегі, т ах іп ^ и е  §гайіЪиз сопіепйеге ай Ьоііа іііа ветрііегаа, 
ЧПІЬП8 сотрагаіі ІаЬогев повігі, чиатѵів тах іті ^гаѵіввітідие 
віпі, піЬіІ Геге зппі: чпа епіт ргорогііопе роіезі гев Ьпііа аШп- 
^еге іпбпііат? Бейз апіет ІаЬогит позігогит тегсез езі: Йеѣе- 
тпв ѵего еіпз Ъопііаіі ассеріит геГегге, диой поЬіз ІгіЪиаІ Гасиі- 
іаіет іапіі ргаетіі рготегепйі, шодие айіиѵеі зиа оре, еі ^гаііа, 
віпе фіа піЬіІ ріапе розвитиз. Наес со^ііаге іе, аЦие а&еге поп 
йиЪіІапгав; ео аиіет таіоге сит Ггисіи а§ез, дпо ріигев івііив 
ге^пі ргітагіоз ЬаЪез ргоріег Іиат іпзі^пет ѵігіиіет, поЪШіа-

1) Аппаг. 44, т. 22, л. 176 об., ёр. в, съ легендой: вібеш агртшепіаш», т. е.: 
«к Роіопіат а<і а^поз поЪіІея рові оЫіаш Сагоіі ге&іа Оаіііае».
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іеш, аиЙюгЕаіет йеѵіпсіоз атісіііа, аЦие оЬзегуаііопе. ЕесМеІ 
Ьаз Іііегаз поЪПііаіі Іиае ѵепегаЬіІіз ігаіег Ѵіпсепііиз ерізсорпз 
МоиНзге^аІіз, позіег, еі Арозіоіісае 8е<Из пипсіаз огйіпагіиз. 
8іс еиш сіе ііз аисііёз, ас зі поз ірзоз аисіігез. БаШт Еошае арий
8. Реігит е(с. йіе ХѴІІІІ «Гипіі АШЬХХПН, ропіійсаіпз позігі 
аппо Іегііо.

12. 15. УІІ. 1574. Николай Сиротка кардиналу Коиендоне *).
Ш™ сі Кто іп СЬгівіо Раіег ас йотіпе Ботіпе соіепйіззіте.
ОЬзечшотт теогит соттепйаІіопего.Ех Шегіз атісогшп, 

іпт ітргігаіз Кті пипШ арозіоіісі Ь. Ѵіпсеиііі Ьаигеіі ерізсорі 
Мопіізгедаііз, Іит ех геіаііопе сіагіззіті ѵігі Б. Апіопіі Магіа 
Огаііапі сапопісі Раіаѵіпі, зесге*агіі І1Г“ еі Етм РаіегпіШів 
Ѵевігае, ірза іпіе1Іі§еІ ̂ ио іпзіаіа ессіезіа Уііпепзів сіипіуегзив 
еіиз сіегиз сопзіііиіиз зЕ, сиіиз ѵиІпегіЪаз е#о ѵоіепз ргаѳзеп- 
(іззігоит гетейіит айГегге, аисіог іиі Агаігі тео дегтапо І11гі 
Б в0 Схеог̂ іо Еайхіѵіі, и* сопзепііепіе ерівсоро тойегпо Ѵііпепш, 
соайіиіог сіизйет ерізсораіиз йеге*, йе диа ге тстіпіззе 111"“  
еі Еташ Р4™ Ѵезігат ехізііто, т е  апіе аппит а п ^ и а т  іп баі- 
Ііаз ігет, Ьоѵйу сот еа зегтопет ЬаЬшзве. N11110 сит Ігаіег 
теиз а ге$е позіго соайііЕог потіпаіиз, еі аЪ ірзо ерізсоро Ѵіі- 
пепзі азэитріиз зЕ, ^иап^шп роззет еі йеЬегет іп теа ірвіиз 
саиза тах іта  еі иг&епііззіта, іаиіига іп Ьос Ігаіегпо пе^оііо де 
сопбгтаііопе соайіиіогіае ерізсораіпз Уііпепзіз аЪ III™* Р* 
Ѵевіга сопіепйо еі ого регйсіаі пі арий Запсііззітит Ботіпит 
Иозігит ргіто чш^ие іетроге розвіі оЬНпегі. Ей Оеог^іиз йга- 
Іег, сиіиз саиза а^ііиг, саеіега ііа іасіш ай ерівсораіит Уііпеп- 
вет, и! ерізсораіиз еит роПиз^иат ірзе ерізсораіит йевійегаге 
йеЪеге уійеаіиг. Иоѵіі епіт І11тж Рив Ѵезіга &епегіз еі іатіііае 
позігае сопйШопет: іи т  аиіет диі ігаігет ірзит Йе Гасіе по- 
гипі, У поп зоіит тойезііага, зоЪгіеіаіет, паіигае ЬопіШет ій 
ео адпозсипі, зей еііат а$позсип<; Іііегаз ріизчиат тейіосгез, е* 
^гаѵііаіет диапйат ірзіиз іеге аеѣаііз тойит ехсейепіет. Аеіав

1) Ргіпсірі 26, л. 122; п о д л и н н и к ъ ,  с ъ  печатью.



тобо ерізсораіиі ѵійеіиг езвѳ іттаіига, веб еа іатеп еінзтобі 
ев*, иі еі аб апнат бесітит попит регіі^егіі;, еі сит тогит ірза 
$гаѵііаІе соііаіа, таіигіззіта отпіпо гериіеіиг. Сопббо ІІГ‘Ш 
Р*т Уевігат Ъопат тіЬі Ггаігцие ірзі тео ариб Запсііззітит 
Нотіпит Нозігит орегат іп ео еззе паѵаіигат, пе диіб аеіаз 
ірза аіідиапіо іпГга таіигііаіет сопвШиІа, геі Ь т  заіиіагі оЪ- 
віаге ѵібеаіиг, Ьос та§із, диоб е§о диібет аеіаіет Ьапс ііііив 
еіизтобі іпіегеа агІіЬиз ітЬиі ргосигаЬо іп ірзіз ипіѵегзіМіЬнз 
ІЫіае, иі вио іетроге типегі ерізсораіі диат тахіте ібопеиѳ 
Гоге ѵібеаіиг.

АЦие Ьос заие ойШо IIIм  Рия Ѵез(га тігійсе зіЬі поз иі- 
подие Гатіііапцие позігат ипіѵегзат беѵіпхегіі, іига аиіет, 
^иоб сариі сзі, ессіезіае ірзі Ѵііпепві орііте ргозрехегіі. Вепе 
ѵаіеге ІИпшп Р1®"* Ѵезігага сиріо еі теа іШ зегѵіііа ііегит аЦие 
ііегит соттепбо. Баі. Сгасоѵіае біе XV тепзіз Іиііі, аппо Ио- 
тіпі ЛШЬХХІШ. І1Г*° еі Втао Р*і6 Ѵевігае зегѵііог Иісоіаиз 
СЬгізіорЪогиз Вабгіѵіі, бих іп Оііка еі КіезѵісзсЬ, тагзсЬаІсиз 
сигіае та&пі бисаіив Іліиапіас тапи ргоргіа *).

На оборотѣ: Што ас Кт0 Ботіпо Б о тто  Іоаппі Ггапсізсо 
Соттепбоно 8. К. Е. іііиіі 8. Сігіасі іи ТЬегтіз ргезѣуіего 
Сагбіпаіі еіс. Нотіпо тео соіепбіззіто тапи ргоргіа.

13. 18. VII. 1574. Николай Сиротка секретарю кардинала 
Комендоне, А. М. Граціани8).

В*® Иотіпе атісе сЬагіззіте ас оЬзегѵапйе.
8і зсігет пееоііит Ггаігіз теі іііизігіз Бонит беог^іі Ваб- 

гіѵіі соабіи!огіа[т] Ѵііпепзіз ерізсораіиз сопсетепз В4®* Б 01 
Ѵезігае і&поіит еззе, рІигіЬиз ѵегѣіз іб В4м Бв1 Ѵезігае соттеп- 
багет, ео ^иоб поп Іат  Ггаігіз диат ессісзіае заіиз іп ео ^иае- 
гаіиг. 8еб диіа Вав Б410 Ѵсзіга іпіііит еі рго^геззит саизае 
иоѵіі, еі ёх Шегіз атісогит еі геіаііопе Ьиіиз зегѵііогіз тсі Іо- 
Ьаппіз 8каг§ае іпіеНі&еі диіб абЬис безубегеіиг, био Іапіит

1) Собственноручны только слова, набранвыя курсивомъ.
2) Ргшоірі 26, л. 128; подлввникъ, съ печатью.



уегЬа а<1 В4*0 Вввю Ѵевігат зсгіЪешіа <іпхі: Ргітпт, пі ейісіаі пе 
І11ши Боіпіпив Саг<1іпа1І8 Соттепсіопив ѵеіегет ег$а т е  ^гаііат 
йеропаі. 8есип4шп, пі ігаігів теі саиват, поп ігаігів пес т е а т  
ехівіітеі, вей ессіевіае, сиіив пііогет гевіііиі сопіепсігашз; іп Ьіа 
бі ве В** Ѵевіга, піі поп йпЪііо, Ъепеѵоіит йесіагаѵегіі, ріо- 
г іти т  ессіезіае Ѵі1иеп8І ^гаіійсаЬііиг еі пов аЛ отпе $епп8 оЪ- 
ведиіі віЬі оЫідаЪіІ, дпат сіш Гоеіісііе^ие ѵаіеге сирітад. Байит 
Оасоѵіае 18 «ІиШ аппо МРЬХХІІІІ. ІР** В пів Ѵе&гае Ъепеѵоіиз 
атісиз Иісоіаив СЬгівІорЬогив Ва^ЫѵіІ, іп ОИка еі ЗДевуиег дох, 
тагваісив сигіае тадпі йисаіив Ьііиапіае тапи ргоргіа *).

На оборотѣ: Веѵегепдо сі Ехсеііепіі ѵіго Ботіпо Апіопіо 
Магіа Огаііаио сапопісо Раіаѵіпо, Ш®1 сапНиаІів Соттепсіопі 
весгеЫгіо, Б "  атісо сЪагізвіто еі оѣзегѵапдо.

14. 29. VII. 1574.'Куявскій (влоцлавскій) спископъ Стани- 
славъ Карнковскій Григорію XIII *).

Веаіізвіте Раіег.
Рові засга ре<1ит ЗапсШаііз Ѵевігае озсиіа.
ІПпвігіз йих Ѳеог&іиз ех поЬіІіззіта Кжііѵііопит Іліп&пае 

^епііз Іатіііа, іПивігіЬив иігіздие рагепІіЬив огіив, а В“® В 9* 
ерівсоро Ѵііпепзі, уіго іат ргоуесіае аеіаіів еі аЯесІае ѵа1еІисІіпІ8, 
іп зосіеіаіет типегіз ерізсораіів аввитііиг. Ргоіпйе е§о ипа сит 
И110 дисе, еі ігаіге еіиз Иіивігі Б®0 Шсоіао СЬгівіюрЬого, таг- 
всЬаІсо та&пі (Іисаіивіліиапіае, ѵіго атоге еівіиёіо йдеі саІЬо- 
Іісае агйепіі, ЗапсШаІі Ѵевігае зиттізве вирріісатиз аЦие рге- 
сатиг, иі 8апсІі1аз Ѵезіга саиват Ьапс аровіоііса виа роІезШе 
сопйгтаге йі^иеіиг. Саизаз еі аііа Ш ^епив а<1 еат гет регііпеп- 
Ііа иЬегіив ЗапсМав Ѵевіга ех IIIй10 Ботіпо ѵісергоіесіоге, аЦпе 
Н1т1в Т)л'ясагйіпаИЪив Нозіо еі Соттешіопо, гегит еі пе^осіогит 
ге^пі Роіопіае ^пагів, ЗапсШаз Ѵевіга содпозсеі. Баі. ѴоІЬогіо 
тео орісіо сііе апІерепиШта тепзіз Лиііі, аппо Ботіиі 1574, 
А рейіЬив 8апс1ііаіів Тпае Віапізіаив Сагпсоуіпв ерівсорпв УПа- 
дівіаѵрае] зиа т[апи].

1) Собственноручны только слова, набранныя курсквомъ.
2) Иипліаіага сіі Роіопіа 7, л. 156; п о д л и н н и к ъ ,  с ъ  печатью. •



На оборотѣ: Запсііввіто Ботіпо Иозіго Оге^огіо ХШ Роп- 
іійсі Махіто.

15. 11. XII. 1574. Кардиналъ Комо иуицію Лаурео1).
Моііо Кеѵег. шопзі&поге соте Ггаіеііо. Ие 1е Іеііеге т іе  

ргесебепіі зі Іаасіб 6і біг’ а У. 8. іп таіегіа бі дпапіо Ьаѵеѵа 
зсгіНо іі ѵезсоѵо бі Сгасоѵіа а &1і III®1 Рагпезе еі Ѵагтіепве, сЬе 
іп1епбепбо8І свзег па!е іга 1і ѵевсоѵі бі соіезіо ге§по аіснпе 
бізсогбіе, ба 1е диаіі, ве нон зі ворізсапо, ё рег впссебег баппо 
^гапбіззіто 8. 8й безібега, сЬе Іеі сегсЬі соп о^пі бііі^епга 
6’іпіепбег іі !пИо, е! репеігаг Ъепе 1е саизе еі габісі бі диезіе 
ги§§іпі еі бізсогбіе, еі ргосигі бі багѵі соп Гапіогііа е! ргп- 
бепха впа оррогіппо гітебіо, а йпе сЪе евзі роззапо, соте соп- 
ѵіепе, аііепбеге ппііатепіе аі вегѵіііо бі Біо с! Ъепейсіо ипіѵег- 
ваіе беі гедпо іп іетрі сові регісоіозі.

Но знрріісаіо Иозіго 8і§иоге бе 1а §га!іа бі вребіг 1е Воііе 
рег ѵіа зесгеіа рег іі впо т[евзег] Ои^ііеіто, 1а диаіе 8. 8й Ьа 
сопсевва тоііо Ъепі§патепІе, е! соэі ві ё баіо огбіпе а топ. ба
хало 61 зребігіе.

Бе 1а соабіиіогіа Ѵііпепве т і  оссоге бі біге а V. 8., сііе зе 
Ъепе зі ргезепіапо аісипе біійси1!а бЧтрогІапга, соте бе Геіа 
беі сооріаіо абіпіоге, е! бе 1а (гапз^геззіопе еі баппо іаііо а 1а 
ге1і§іопе саіЪоІіеа ба И впоі та^ іо г і, рег іі сЬе ѵегеЪЪе езсіизо 
ба И засгі сапопі, попбітепо 8. 8й рег іі Іезіітопіо, сЬе Ьа бе 
1а Ъпопа еі зіпсега Гебе беі биса б’ОИса, еі беі тебезіто розіи- 
Іаіо соабіиіоге, ё тоііо іпсііпаіа а §га!ійсаг’ е! заІізГаге аі бе- 
зібегіо Іого. Ё Ъеп ѵего, сЬе пе 1’апішо бі 8. 814 с! беі засго соі- 
Іе^іо Ьа ^епегаіо поп росо Газіібіо іі варег, сЬе пе 1а сова раіегпа 
бі дпезіі зі§погі іп Ѵііпа, бигі апсога 1а зіпа^о^а бе Іі Ьегеіісі, 
с! регб іппапгі сЬе зі зігіп^а рій 1а гізоіиііопе бі ^ие8^о пе&оеіо, 
ё песеззагіо, сЬе 8І Іеѵі ѵіа 1а беИа зіпа^о^а, регсЬр соп тоііо 
тадаог Гасііііа ві оМегё роі Гіпіепіо Іого. У. 8. роігё багіі 
диезіо аѵѵегіітепіо еі зоИісіІаг, сЬе Геззе^иізсапо ^иапіо ргіта,

1) Иапгіаіага йі Роіопіа 171, х. 270; аодіиннакъ.



в1 соте апсо <1а аісипі ё віаіо рготезво еі всгіііо диа, поп диЪі- 
іапдо сЬе Ігоѵегаппо пеі гевіо 1а 8й 8иа дгаііовіввіта. Соі^иевіо 
йпе а У. 8. ші овего еі гассоттапдо ді соге, еі рге&о Ковіго 
8і$поге Біо сЬе 1а сопіепіі. Бі Кота а И ХІ<1і ИесетЬге 1574. 
Ы  V. 8. Веѵегеп. соте Ігаіеііо атогеѵоіѳ іі сагдіпаіе ді Сото.

16. 15. XII. 1574. Папа Григорій XIII Юрію Радзивиму1).

Шссіо Шіо Оеог^іо Кадгшііо поЪіІі Ѵііпепзів сіѵііаіів эеп діоесевів.
Оге§огіиз РР. XIII.

1>і1есіе йіі заіиіет еіс. Ехітіа йдев еі деѵоііо, дпат ай пов 
еі Запсіат Котапат Ессіезіат 1е §егеге, ѵігогит йде ді§- 
погит, ісвіітопіо ассерітив, пов Іасііе іпйисипі иі Ъопевііз іиіз 
уоіів Ъепі§пе аппиатиа. Ехропі відиідет поЪіз пирег іесівіі, 
диоб сит рагепіев Іиі, вісиі р1егі^ие поЬіІез та$пі дисаіив Іл- 
іиапіае, дит ѵіѵегепі іп Ьаегевіт ргоіарзі.евзепі, іе іп Іепега 
аеіаіе іп еогит даппаііз еггогіЬиз едисагипі, Іэдие еііат ад Ьае- 
геіісогит ипіѵегвіШез, пі іЬі іііогит саепае рагНсерз еззез, 
Ігапзтівегипі, еі ргоріегеа Іи, риег адЬис еі іи<Исіі воііді іасіепді, 
аиі сарах іп тпШз еггазіі. Бетде ѵего ^гаііа ІіЪі авзівіепіе ді- 
уіпа, ііз, диае бдеі саіііоіісае випі іпвігисіив, еі іп роепііепііа 
сопіевзив а васегдоіе ІасиІШет ІіаЬепіе, Іасіа сііат Іит от
шит Ьаегезит аѣіигаііопе, аѣ ііііз аЬзоІиіиз Гиівіі, еі ййет са- 
іЬоІісат аЬ іпде сііга віидіовівзітс сотріехиз аЦие ргоГеззиз, 
ёат сопзіапііззіте геііпиівіі, ас геііпезде ргаезепіі, пес попрго- 
Іезвіопет ірвіиз йдеі саІЬоІісае іихіа агіісиіоз ргідет а 8сде 
Арозіоііса едііов іп тапіЬив пипііі івііс повігі етізізіі. (^иаге 
поЪіз ЬитіШег вирріісагі сигавіі, иі рго Іпі апіті диіеіе еі соп- 
всіепііае весигііаіе, Іе еііат а ргаетіввіз аѣзоіѵеге, аііавдие віа- 
іиі іио оррогіипе ргоѵісіеге де ѣепі^піШе аровіоііса ді$пагетиг. 
N06 і^ііиг Іе, диі иі аззегіз ех дисит ргозаріа огі&іпет дпсіз, 
еі іп десітопопо іиае аеіаііз аппо ѵеі сігса сопзіііиіиз ехівііз ад 
йдет саіЬоІісат іп ізііз рагііЬпз іиепдат тахіте ідопсат зре-

1) Архивъ Бреве. «1574. Ѳгедог. XIII, ІіЬ. На, л. 871.



сіаіів ^гаііае позігае іаѵоге р го ^ и і ѵоіепіез, Ьиіивтоді эирріі- 
саііопіЬив іпсііпаіі, іе а диіЬпзѵіз ІіаегезіЬив, ас Ьаегезез Ьиіиз- 
гооді заріепііЬиз рессаііз, сгітіпіЬиз, ехсевзіЬиз еі деіісііз рег іе, 
иі ргаеГегіиг, соттіззіз, Иа диод (іеіпсерз зпрег Шів івдшгі аоі 
тоіезіагі поп роззіз, пес поп ехсоттипісаііопіз, зизрепвіопіз еі 
іпіегдісіі, ас яиіЬизѵіз аіііз зспіепіііз сспзпгіз еі роепіз а іоге ѵеі 
аЪ Ьотіпе диотодоІіЬе* Іаііз, рег іе оссазіопе ргаетіззогит дио .̂ 
дио то(іо іпсигзіз, еііат іп Шегіз (Не Соепае Б о т іт  1е$і воііііз 
сопіепііз, аисіогііаіе аровіоііса, іепогс ргаевепНит ех сегіа всі- 
епііа іп иігодие іого аЪзоІѵітив репііиз еі ІіЬегатиз, отпепщие 
іпЪаЪіІіШів еі іпГатіае тасиіат зіѵе поіаш, рег іе ргоріег ргае- 
тібза диоѵів тодо сопігасіат аЬв Іе аЪоІетиз, еі піЬіІотіпиз 
ііЬі, диі іегѵоге гіеѵоНопіз ассепзиз, тіііііае сіегісаіі азсгіЬі де- 
відегаз, иі ргаедісііз поп оЪзіапііЪов аЪ огдіпагіо іио, аоі ѵепе- 
гаЬіІі Ггаіге ерівсоро МопНзгедаІів позіго еі Арозіоіісае 8едіз 
іп ге$по Роіопіае иипсіо, ѵеі а диосипцие аііо диет таіпегів 
саіЬоІісо апіівіііе ^гаііат еі соттипіопет дісіае Зедів ЬаЬепІе 
сит еіизсіет іатеп (иі огдіпагіі Шегіз дігоіззогіаІіЬиз сіегісаіі 
сЪагасіеге (е іпзі^пігі іасеге, пес поп а<1 диаіиог тіпогез огдіпез 
гііе рготоѵегі НЪеге еі Іісііе ѵаіеаз, еі ідет апіізіез ід Гасеге 
ѵаіеаі, аисіогИаІе еі Іепоге ргаедісііз Нсепііат сопседітиз 
рагііег еі іпдиі^етиз, Іеситдие ад диазситдие ессіезіаз еііат 
саіЬедгаІез позіга еі Ведіз Арозіоіісае аисіогіШе оЫіпепдаз 
дізрепзатиз, ііЪідие диод де саеіего іп диіЪизѵіз дгаШэ, соп- 
сеззіотЬив, іпдиіііз еі Іііегіз іат  ^гаНат диат іизііііат аиі 
тіхгіт сопсегпепІіЪив, зеи аіііз зсгіріигіз рго іе аиі іп Іиі 
Гаѵогет Гасіепдіз, пиііат де ргаетівзіз тепгіопет Гасеге Іе- 
пеагіз, пес ргоріегеа іііае де зиЪгерНопіз ѵеі оЬгерІіопіз аиі 
іпѵаіідііаііз, вей диоріаш аііо ѵШо ітрп^пагі педие аг§иі роз- 
зіпі, еіздет аисіогіШе еі іепоге рагііег іпдиі^етпз, вісдие іп 
ргаешіззіз отпіѣиз еі зіп^иііз рег диозситдие іидісез сі соттіз- 
загіоз диаѵіз аисІогіШе Пш^епіез зиЫаіа еіз еі еогит сиіІіЬеі 
диаѵіз аІПег іпдісапді еі іпіегргейтді ГасиИаІе еі аисІогПаіе іи- 
дісагі еі діШпігі деЪеге, іггііит диояие еі іиапе зі весив вирег



Ьів а ^ио^паш 4п&ѵів аисіогіШе зсіепіег ѵеі і^погапіег сопЦ^егіі 
аііепіагі десегпітиз. N00 оЪвІапІіЬив ргаешізвіз, ас 4иіЬи8УІз 
сопзІіІиІіопіЬиз еі огсііпаІіошЬив арозіоіісіз, пес поп дпіЬивУІа 
еііат іигатепіо, сопйгтаііопе аровіоііса ѵеі ^иаѵІ8 йппііаіе аііа 
гоѣогаііз віаіиііз еі сопзаеіийіпіЪиз, ргіѵііе^ііз диодие іпдиШз 
е( Ніегіз арозіоіісіз іп сопігагіпт ^иотодо1іЪе  ̂ сопсевзіз, соп- 
бгтаііз еі іппоѵаііэ. (^иіЬив отпіЪиз, еогит Іепогев, ас зі <іе 
ѵегЬо ад ѵегѣит іозегегепіиг ргаевепШтз, рго зиійсіепіег ехргев- 
818 сі. іпвегііз ЬаЪепІез, ііііз аііаз іп вио гоЪоге регтапвигів, Ьас 
уісе дитіахаі ад еЯесіит ргаезепііит зресі&Шег еі ехргевзе 
дего§атиз, с&еіегіздие соиігагііз диіЪивсипцие. Уоіптиз аиіет 
Чпод роепйепйат а сопіевзоге, диет ех арргоЬаііз аЬ огдіпагіо 
дихегіз еіі^епдит, ііЬі ргоріег ргаетізва ішип^епдат, адітріеге 
Іепеагі8, аіііег ргаезепіез, япоад іогит сопзсіепііае ІіЬі пиііа- 
іеппз вийга^епіиг. —  Оаішп Котае арид Запсіит Реігит еіс. 
діе ХУ БесетЬгів МБЬХХІѴ аппо Іегііо. Саезаг Оіогіегіиз.

17. 18. XII. 1574. Папа Грнгорій XIII Юрію Радзивиллу1).

Месіо Шіо 6еог$іо Кахітіо зсЬоІагі Уііпепзіз сіуііаіів вен
діоесезіз.

Шссіе Ші заіиіет еіс. Тиі поЪіШаз §епегіз, ехітіадие 
ѵігіиз, ріеіаз еі саіЬоІісае геіі^іопіз зіидіпт, сі іп са Іиепда 
сопзіапііа, диіЪиз іат  Іе, диат дііесіит Шіит поѣііет ѵігит 
Ыісоіаиш СЬгівІоріюгит дисет Оіісепзет Ггаігет іиит, ргае- 
дііоз еззе іпіеііехіптз рготегепіиг, иі 1е зресіаііз позігае ^гаііае 
Гаѵоге ІіЬепіег ргозециатиг. Сит ііадие іи ессіезіас Ѵііпепвіз, іп 
та§по дисаіи Ьііиапіае сопвізІепНз, ге^ітіпе еі адтіиівігаііопе, 
ргоріег атрЩидіпет ііііиз діоесезіз еі ргаезепііпт Іетрогит 
еаІатіШез яиіЬиа іп ііііз ге§іопіЪиз Ьаегезез іпѵаіиегипі, еі 
ессіезіа ірва тадпіз датпіз ас деігітепіів аіГесІа Лгіі, ѵепега- 
Ьіііз ігаіег Ѵаіегіапиз ерізсориз Ѵііпепзів оЬ еіиз десгерііат 
аеіаіет еі ѵаідс айесіат ѵаіеіидіпет поп ровзіі, ргоиі ехредігеі,

1) Лрхнвъ Бреве. «1574. вгедог. XIII. ІіЪ. II», х. 633.



шсшпЪеге ас вио тппегі ріепе заіівіасеге, еі аііа еіивйет ессіе- 
віае опега рег ее ірвит регГегге, рег впав Іііегав а поЬів Ьпть 
Іііег реііегН, иі 1е віЬі іп соайіиіогет еі виссезвогет йаге еі 
сопсейеге йе Ьеш$шШе аровіоііса йі^оагетиг. N08, рго разіо- 
гаіів оШсіі іюЪів йіѵіпііав іпіипсіі воШсііайіпе, сиріепіев йісіае 
ессіевіае Ѵііпепвів іпсоттойів чиапіит сит Бео розвитив, оЪ- 
ѵіаге еіив4ие иііШаіі сопвиіеге, ас пе іііа іп врігііиаІіЬив ѵеі 
іетрогаІіЬив Йіиііив йеігітепіа вивііпеаі оррогіппе ргоѵійеге, 
іе, йе сиіив е^ге і̂ів тогіЬив е( апіті ргорепзіопе ай ессіевіа- 
віісат ѵііат, аЦие оЬведиіит Беі, ^гаѵіа айтойит іевіітопіа 
ЬаЪиітпв, еі рго ^ио, иіроіе рІигіЪив огпатепііз, ас ргае8Ійіів 
Ліііо, еі васгагит Іііегагит віийіів, цио йісіае ессіевіае айтіпі- 
вігапйае та^ів аріив еі ійодеив 8Ів, орегат йаге со^Еапіе, сЪа- 
гІ88Іти8 іп СЬгівіо йішв повіег Непгісив Ргапсогит гех СЬгів- 
ііапІБзітив, диі еііат Роіопіае гех ехівііі, ай пов ветеі аЦие 
ііегит йііі&епіег всгірзіі, а чиіЪизѵів ехсоттипісаііотв еіс. сеп- 
вепіев, ровЦиат сіегісаіі сагасіеге гііе іп8І^пііиз Гиегіз, еійет 
Ѵаіегіапо ерівсоро диоай ѵіхегіі, еі йісіае ессіевіае ргаеЛіегіі, 
іп соайіиіогет регреіпит еі іггеѵосаЬіІет іп еіив гедітіпе еі 
айтіпівігаііопе іп врігіІиаІіЬоз еі іетрогаШтв сит ріепа, НЬега 
еі отпітойа роіевіаіе, ас і&сиііаіе отпіа еі зіп^иіа, диае ай 
Ьиіивтойі соайіиіогіз оШсіит йе іиге, сопвиеіийіпе, ас аііав 
ЯиотойоІіЬеі регітепі, ехсерііз Іатеп іів, ^иае зипі огйіпіз 
іасіепйі, ^егепйі еі ехегсеюйі, ел сегіа зсіепііа, т&ішчиріе йеіі- 
Ъегаііопе повіга ас Йе арозіоіісае роіезіаііз ріепііийіпе, іепоге 
ргаевепііит сопвШиіпшв еі йериіатив, е( піЬіІотшив йісіо Ѵа- 
Іегіапо ерівсоро сейепіе ѵеі йесейеиіе, вей еійет ессіевіае ргае- 
евве йевіпепіе, сі іііа 4иоуіз тойо ѵасапіе еііат арий 8ейет 
Арозіоіісат, еііатзі іетроге ѵасаііопіз Ьиіивтойі соайіиіогіз 
оШсіит ехегсеге поп іпсерегіз, ех пипс ргоиі ех еа йіе еі е 
сопіга, 1е айтіпізігаіогет ірвіив ессіевіае Ѵііпепвів іп еізйет 
8рігі1иа1іЪиз еі (етрогаІіЬив, йопес Бео йапіе ай аеіаіет Іе&і- 
іітат  регѵепегіз, ііл иі еа айѵепіепіс сопйгтаііопет іиае 
ргаеГесііопІ8 а 8ейе Арозіоііса оМіпеге, еі іпіегіт ропіійсаііа



оШсіа диоад еа диас вип* огдіпіз (іагапіе іиа адтіпівігаііопе 
Ьиіизтосіі рег зиЯга§апеиш зеи вийга^апеоз а іе дериГапдоз іп 
сіѵіШе еі (Ііоесезі Ѵііпепзі ехегсегі Гасеге іепеагів, всіепііа еі 
роіезіаііз рісиііисііпе вітіІіЪиз рагііог сопзіііштив еі дериіатив, 
ІіЪідие рові оЬііит ірвіит Ѵаіегіапі ерізсорі розвеввіопет Йісіае 
ессіевіае Ѵііиеизів, сі ііііив Ьбпогит ѵі^оге ргаезепііиш рег іе 
ѵсі аііиш, яиет ад і<1 дихегіз дериіапдит, саріепді еі геііпепді, 
пес поп іШиз ігисіиз, гсддііиз еі ргоѵепіиз реіепді, ехі&епді еі 
регсіріеиді, ас деѣіііз еі сопвиеііз тепвае ерізсораііз Уііпепвів 
зиррогіаііз опегіЬиз, диод вирегГисгН іп іиоз изиз Іісііоз еі 
Ьопевіоз сопѵегіепді, пес поп диае іп сіего еі рориіо Уііиепзіз 
сіѵйаіів еі (Ііоесезіз соггідепда еі геіогтапда (иегіпі соггідепді 
еі геЬгтапді, саеіегадие іп ргаетіззіз еі сігса еа песеззагіа зеи 
диотодоІіЪеІ орроііипа дегепді, тапдапді еі ехедиепді, ріепат 
сі ІіЬегаш рег еавдет ргаезепіез &си11аІет сопсссіітив еі роіе- 
вШет. Мапдапіез дііссііз йііів ргаеіаііз, сапопісіз еі сарііиіо 
ессіезіае Ѵііпепзіз пес поп сіего еі рориіо сіѵйаііз еі діоесезіз 
Ѵііпепзіз ас ѵаззаііів ірзіиз ессіезіае іп ѵігіиіе запсіае оЪедіеп- 
Ііае, иі ІіЪі сігса ргаетівва, зісиіі деЬепі, Ііитііііег рагеапі ас 
геѵегепіег іпіепдапі, еі де іигіЬиз ііЪі аЬ еів деЬИіз гезресііѵе 
гезропдеапі. Коп оЪвІапІіЬиз аровіоіісіз ас іп вуподаІіЬиз, рго- 
ѵіпсіаІіЬиз, еі депегаІіЬиз сопсііііз едіііз депегаІіЪиз ѵеі вресіа- 
ІіЬиз сопзШиііопіЬиз сі огдіпаііопіЬиз еі ессіевіа Лгі1пспзіз 
ргаедісіае еііат іигатеиіо, сопйгшаііопе арозіоііса, ѵеі диаѵіз 
йгтйаіе аііа гоЬогаІіз, зіаіпііз еі сопзпеІидіпіЬиз, ргіѵііе^ііз 
диодис тдиШз сі Іііегів арозіоіісіз Ші сопсеззіз еі сопйгтаііз. 
(^иіЬив отпіЬив іііогиш {епогез ас ві де ѵегѣо ад ѵегЪит іпзеге- 
гепіиг, ргаезепІіЬиз рго виШсіепІег ехргсвзіз ІтЪеиіез, ііііз аііаз 
іи зио гоЬоге регтапзигіз, Ііас ѵісе дитіахаі ад ей*ес(шп ргаезеп- 
ііит зресіаШег еі ехргезве дегодатив, саеіегіздие сопігагііз 
диіЬизсишдие. ЬІогіатиг аиіст 1е Ші дііесіе ріигітит іп Бо- 
тіпо иі диетадтодит Ьасіетіз рго ііде саІЬоІіса 1е ргаесіаге 
деззіззе Іаеіе аидіѵітив, йаѵігіиіит сізасгагит Шегагитзіидіа, 
сссіевіазіісашдие дівсірііпат аввідие атр!ес(агіз, и* іп позіга



еі Лровіоіісае 8едіз сопзресіп іе зегорег гаегііогига ргаешііз ді- 
$піогет. сопзіііиав, поБ^ие ргоіпде ад иЪегіогез §гаІіаз ііЪі Га- 
сіепдав орііто іоге іпѵііетиг. Баіит Вотае арий 8апсіпт 
Реігит еіс. діе XVIII ОссетЬгіз МЭЬХХІѴ аппо ІсгНо.

Сае[ваг] Оіогіегіив.

18. 18. XII. 1574. Кардиналъ Комо нунцію Лаурео1).
МоІІо Кеѵег. топзі^поге соте Ггпіеііо. Зсгіззі а V. 8. соп 1е 

Іеііеге* ргеседепіі де 1і XI ді ^ие5іо, сііе Кго 80Г, зе Ьепе пеі 
пе^осіо де 1а соасііиіогіа Ѵііпепзе зі ргевепіаѵапо аісипс діГйсиШі 
дЧтрогІапІіа, соте деГеІа деі сооріаіо адіиіоге, еі деі даппі 
Гаііі а 1а геіі^іопе саіЬоІіса да 1і зиоі та^ іогі, еі зорга де 1а 
зша^о^а. егеНа пе 1а саза раіегпа; Ьаѵеѵа попдішепо іпсііпа- 
Ііопе, аііепіа 1а віпсегіій, еі сопвіапііа де 1а Геде деі зі^. диса 
д’ОЦса, е і 1е Ъпопе чиаІПй ді евзо розіиіаіо соадіиіого, а сош- 
ріасегіі де 1а сопйгтаііопе, т а  сЬе зорга Іиііе 1е сове ѵоіеѵа 
ргіща іпіепдеге сЬе 1а деМа віпадо^а Говве дізГаИа, еі апісЬі- 
1а(а. Нога т і  гевіа а діге іп яиезіо тедезіто ргорозііо сЬе 8. 
8й сопііпиаидо пе*1а деНа Ьепі^пііа, еі сопвідегапдо іпзіете 1і 
регісоіі §гапді, сЬе воѵгавіапо а диеііа сЬіева, сазо сЬе тапсавзе 
іі ѵевсоѵо, о зоргаѵепіззе яиаісііе іигЪиІепііа, ёі зіпізіго ассі- 
депіе іп сіиеі раеві, Ьа гізоіиіо ді Гаг зрсдіг іі Вгеѵе де 1а соайіи- 
іогіа, іі дпаіе ді огдіпе ді 8. Ввв зі тапда а V. 8. соп 1а рге- 
зепіе, а йпе сЬе 1о сопзегѵі вепга Гаг зарег сЬе 1’ЬаЬЬіа а рег- 
зопа аісипа, еі поп 1о сопзе^пі зіп іапіо сЬе вага сегШісаіа сЬе 
1а деііа віпа§о§а віа аЪоШа сопГогте а 1а рготезза Гаііа да 
Іого, еі аі дезідегіо ді К” 8", оѵего іп еѵепіо ді диаІсЬе регі- 
соіово ассідепіе, аі диаіе Гозве песеззагіо арріісаг диевіо гітегііо; 
іі сЬе зі гітеііе а 1а ргидепха ді V. 8.

(іиапдо зі ЬаЪЪі а сопві^паге іі Вгеѵе, V. 8. 1о ассотрад- 
пегй роі соп рагоіе сопѵспіепіі рег товігаге аі соадіиіоге, еі аі 
дпса вио Ггаіеііо диапіо ѵоіепііегі №° 8" ЬаЪЪі Іог Гайа диевіа 
&гаІіа, еі ді диапіа ітрогіапга віа віапіе 1’еій, еі аіігі ітреді-

1) Иипыаіигд (1і Роіопіа 171, я. 272; подлвнннкъ. ■



тепіі, сі диапіа врегапга ЬаЪЬі 8. 8м сЬе 1і ЛеШ Лаі 88гі 8І 
товігегаппо ^гаіі & Біо, еі а 8. Вае Лі диевіо Ьопоге, еі Ъепе- 
йсіо сЬе гісеѵопо. Еі ворга ваМо сЪе’1 Ласа аЛоргегй о^пі ваа 
Лііі^ецга рег гіЛиг а 1а ГеЛе саІЬоІіса &1і аіігі іге впоі Ьгаіеііі 
тіпогі, еі іі гіо апсога, іпіепЛепЛові тавзіте сЬе поп діі вагй 
ЛіШсіІе аЛ оііепегіо, регсЬе Лісопо іі гіо поп еввег Лі даеііі 
Ьегеіісі ігорро овііпаіі, еі И ігаіеііі вопо апсога іп ві іепега еій 
сЬе Іасіітспіе рі&ііегаппо ^ие11а ріе§а сЬе ваг& Іог Лаіа. Ё ап
сога Л’аѵѵегйге сЬе рег ГеЛисаііопе ЛеГ івіевво соаЛіиІоге вагё 
Ъепе сЬе рег диаІсЬ’ аппі віа тапЛаІо а Нота, соте Іог теЛевіті 
Ьаппо ойегіо Лі тдпЛагІо. ОпЛс V. 8. Лоѵегй гісогЛаг^Шо, еі 
іаг сЬе Гевве^иівсапо, ве регб поп Ьаѵевзего сова гііеѵапіе іп 
сопігагіо. II Вгеѵе в’ё ѵоіиіо тапЛаге Ъо&§і рег одпі регісоіо 
сЬе роіевве оссоггеге, соте Ьо Леііо Лі ворга, т а  соп диевіо 
аііго огЛіпагіо ві тапЛегаппо 1і Вгеѵі сЬе оссоггегй всгіѵеге іп 
гівровіа а ^иеі ввТІ сЬе Ьаппо всгіііо ворга чиевіа соаЛіпІогіа, 
поп тапЛапЛові рег Ьога ве поп ппа Іеііега тіа рег іі Ласа 
Л’ОНса, сЬе вагі диі аШ&а1а.. . . .  *

Бі Нота а И XVIII Лі ОМоЪге 1574. Р і V. 8. Кеѵег. соте 
(гаіеііо атогеѵоіе іі сагЛіпаІе Лі Сото.

19. 22. XII. 1574. Папа Григорій ХШ каноникамъ Вилен- 
скаго капитула1).

Шесііз Шіів сапопісів, еісарИцІо ессіевіае Ѵііпепвів.
Оге&огіиз РР. XIII.

1>іІесіі Шіі ваіиіет еі аровіоіісат ЪепеЛісііопет. Коіиітив 
педаге ровІиЫіопі ѵевігае Ле Лііесіо Шіо веог^іо ЕаЛіѵіІіо ѵе- 
пегаЪіІі Ігаігі ерівсоро Ѵііпепві аЛіпіоге, еі аЪі Бео ріаспегіі, 
вассевзоге сопвіііиепЛо: тахіте аиіет тоѵіі пов тезігит Ле 
еіиз ріеіаіе, аіііздие ѵігІиііЪиз іевіітопіит, орйтадпе врев 
ргаесіаге Ьос іасіо Ші ессіевіае сопвиііит ігі, ііз всііісеі Ле

1) Агт. 44, Т . 22, л. 279 об., ер. .150, съ л е г е н д о й  «Мет агиптепПип», 
Т.-е.: «Ле беог^іо К&ЛшІіо сгѳаіо соаЛіиІоге ерівсорі ѴІІпепіів».



саивів, диав зсгіЪіІіз. Іп дио зрегаишз ѵов пиііа педие $га(іа, 
педие аііа Ьишапа со&ііаііоие аддисіоз, вед воіо Беі ^іогіае 
хеіо, еа сопйгтаге де Оеог^іо диае іп ео евве іпсгедіЬіІіІег 
сирітиз. Бі^пеіиг Бейз Ьепедісіиз Ьос диод Іесітиз соойгтаге 
виа ^гаііа, Оеог^іідие ірвіив отпіЬив іи т  Гасіів, іит со&ііаііз 
адевве, ад саіЬоІісае вапсіаедие йдеі виае сопзегѵаііопет аідие 
атріійсаііопет, Ьаегеіісогитдие еіиз Ъозгёит дізрегдіііопет. 
Соеіега ех пиисіо позіго со&повсеііз, отпетдие сі йдет ЬаЬе-

Баіит Вотае арид Заисіит Реігит виЪ аппиіо Рівсаіогів 
діе XXII БесетЪгіз МБЬХХІІІІ, ропіійсаіив повігі аппо Іегііо.

20. 22. XII. 1574. Папа Григорій XIII Николаю Сироткѣ1).
Бііесіо Шіо ноЬііі ѵіго Иісоіао дпсі Оіісае.

Оге^огіив РР. XIII.

Бііесіе Ші поЬіііз ѵіг заіиіеш, еі аровіоіісат Ьепедісііопет. 
Тиа вресіаіівзіта еі ехсеііепв ріеіаз іасіі, иі піЪіІ іиае КоЬіііШі 
педопдот риіетиз, *дша іе піЫІ аііид ргорозііит ІіаЬеге іпіеі- 
Іі^ітиз, пізі саіЬоІісае йдеі сопвегѵаііопет аЦие атріііпдіпет, 
Ьозііитдпе еіиз сѵегзіоиет. (^иа еііат со&ііаііопе регтоіит 
евзе (е ад вирріісаидит поЪіз де дііесіо Шіо Оеог^іо Кадіѵіііо 
Ігаіге іио адіиіоге ерізсоро Ѵііпспві, еі иЬі Бео ѵізит іаегіі 
впссеввоге сгеапдо, десіагаиі іиае Іііегае. Гесішиз і&ііиг ід 1і- 
Ьепііззіте. Иедие ѵего деегіі Оеог^іо іиит Іит гесепв вире- 
гіогіз Іетрогів, іит диоіідіаиит ехетріит іп СЬгівІі §ге§е Іиеидо, 
соеіегівдие ад 8иаѵіввітат саіЬоІісае ѵегііаііз Іисет геѵосапдіз. 
Нос і$ііиг диод Іасів, Іас сЬагіввіте йіі диаиіит роіев (пт іп 
отпіЬиз, іит ѵего іп ргоріпдио іІІо Іио, диет ассѳрітив аШв 
тадів де саизіз, диат саіЬоІісае ѵегііаіів одіо, аЬаІіепаіит Іе- 
иегі: иовіі диет дісатиз. Адегіі Іиів сопаШшз Бейз, гетипега- 
Ьііигдие еов ргаетіів ветрііегпів. Соеіега ех пипсіо иовіго со-

1) Агт. 44, т. 22, л. 280, ер. 161, съ тою же легендой, что н въ предыду- 
щемъ № 19.



$по8се&, ещие отпет ййет ІгіЪиез. Оаіпт Котае арий Запсіпт 
Ре(гит виЪ аппиіо Різсаіогіз, діе XXII БесетЬгіз МЭЬХХІІІІ, 
ропШсаІпз поз(гі аппо іегііо.

21. 22. XII. 1574. Григорій XIII куявскому (влоцлав- 
скоиу) епископу Станиславу Карвковскому1).

ѴепегаЫІі ігаігі 8іапіз1ао ерівсоро Ѵіайівіаѵіепзі.
Оге^огіив РР. XIII.

УепегаЪіІів Ігаіег ваіиіет еі арозіоіісат Ъепейісііопет. 
Рссітпв поп §гаѵа(е ій 4иосІ Ігаіегпііаз (па а поѣів розіиІаЪаі, 
и( йііесіит Шіит Оеог^іит Кайіѵіііит ѵепегаЪіІі Ігаігі ерівсоро 
Ѵііпепзі айіиіогет, е( иЪі Бео ѵійегеіиг, виссевзогет йагетпз. 
А<1 і(І поз аййихегип( тиИае, §^аѵІ88Ітае^ие сапзае, чиаз ат- 
рііввіті ѵігі, ^ио8 іп (иів Шегів цотіпав, поЬів ргоровиегппі. 
Соеіега ех пипсіо позіго со^позсев, еіцие отпет бйет ІіаЬеЬіз. 
Раіит Вотае арий 8апс(ит Ре(гит виЬ аппиіо Рівсаіогів йіе 
XXII ПесетЪгіз МБЬХХПІІ, ропіібсаіив позігі аппо (егііо.

22. 22. XII. 1574. Папа Григорій XIII надворному мар- 
шалку коронному Андрею Зборовскому2).

Шесіо Шіо поЬііі ѵіго Апйгеае 8Ъоговсо ге§пі Роіопіае 
тагезсаііо.

Сге^огіиз РР. XIII.

Бііесіе Ші поЬіІіз ѵіг ваіиіет е( арозіоіісат Ъепейісііопет. 
А^поѵітпз іп Іиіз Іііегів, дпіЬив ай поз всгірзізіі рго йііесіо Шіо 
6еог$іо Кайіѵіііо зитта сит ѵоіипіаіе ргийепііат іиат, еі 
СЬгізіі §Іогіае геіпт, саизаздис еаз, яиаз аііиіізіі, ^гаѵізвітаз 
іийіеаѵіпшз. І ^ и е  Іесітив, и( сиріеЪаз, Сеог^іит айіиіогет 
ѵепегаЬіІі Ггаігі ерівсоро Ѵііпепві, еі пЪі І)ео ріасиегіі 8иссез80- 
гет. Врегативдие Шит еа чиае йе ірво роііісегіз, ге ірва соп-

1) Агт. 44, т. 22, л. 280 об.; ер. 152, съ тою же легендой, чтЬ и въ предыду
щего № 20.

„ 2) Агт. 44, т. 22. д. 281, ер. 163, съ тою же легендою, чтб и въ предыду
щего» № 21.



йггааіигпт. І(а Оеі ^гаііа айвіі ветрег іаів іНіпвфіб со&іШів 
сі Іасіів, еадие йігі^еге йі^пеіиг ай виі потіпів віогіат, саіЬо- 
Іісаедие ессіевіае виае атріііийіпет. Соеіега ассіріев ех пипсіо 
повіго, отпепщие еі ййет ігіЬиез. Раіит Котае арий Запсішп 
Реігит виЬ апппіо Рівсаіогів йіе ХХП ОесетЬгів ІУГОЬХХШІ, 
ропіШсаіиз позігі аппо іегііо.

23. 31. XII. 1574. Станиславъ Варшевицкій нунцію 
Лаурео1).

Кюв іп СЬгізІо Раіег еі Ботіпе оЬзегѵапйівзіте. Рах СЬгівІі 
Ботіпі Козігі.

Віпаз ассері вішиі Ѵііпае Втм Б. V. Ііііегаз 15 йіе шепвів 
Ъиіив, аИегав всгіріав Здшегпеѵісіо 6 [?]а) КоѵетЪгів, аііегав 
ѵего ровіегіиз, ипа спт ІШегів ай раігет 8саг§ат, йаіав 25 N0- 
ѵетЪгіз. Коп йиѣііаЬат е§о, Ктв іп СЬгівІо раіег, сит ірзе іге 
поп роввет, пе&оіішп тіЬі а Кта В. Ѵевіга соттепсіаіит ай 
ваЫ ет геіриЫісае е( йі§піОДет ге§іат іпргітів регііпепв а 
раіге Всаг&а еайет йсіе аЦие йііі^епііа аЦие а т е  ірво ргае- 
вепіе асіит ігі; ргаезегііт сит а те  Ші іоіа а§еп(!і гаііо Йііі&еп- 
іег еі ассигаіе регвсгіріа еввеі. Ргаеіегеа сит вепвив івіогит 
ргіпсірит ас ргосегит ІЛіІшапіае саііегет, Ъопа егат вре я йог] 
пе^оііит еит диет йевійегаЬати8 зиссеззит еБее! ЬаЪіІигит. 
(^иат ай гет Іатеп піЬіІ таіив тотепіит аЦие ропйив агЬіігог 
аііиііѳве, диат &ті Ботіпі Вгеѵіа еі Кт“ Б. V. ІіНег&в §гаѵіз- 
віте еі ргийепііввіте всгіріав. АЦие иііпат отпіа диае Ктт Б. 
У .8) ай гедпі Ьиіив иіііііаіет ас ге^ів йЦпіШет іиепйат ви
вшей еишіет ЬаЬеапі виссеввит. А поЬів диійет піЬіІ еогпт 
диае ргаевіаге роіегітиз арий еов ргосегев ргаеіегтіііеіиг пЪі 
еі диапйоситдие зе оМиІегі* оссавіо. Ехресіатпв еііат Ьіс 
рові Гевіит ЕрірЬапіае 111. Б. №со1аит СЬгівІорЬогит Вайгшіі 
та&пі Ьиіив йисаіиз тагваісит, сиіив еві витгаа егда 8ейет

1) Штгіаіига сіі Роіопіа 7, л. 348; коаія. Сравн. Вержбовскій, В. Лаурео, 
стр. 140.

2) Вытравлено, цифра съ трудомъ поддается прочтенію.
8) Ркп.: дпае а В®» Б. У.



А ровіо іісат оЬзегѵапііа еі вегт,ш гедет бдев. І8 іа т  е д ото  виа, 

и і апіе К тм Б . Ѵевігае регзсгір іит еві, еіесіі вупа§о§ат Ьаеге- 

Іісоги т; пипс е і іа т  іп е а т  си га т  Іоіив іп си т Ы і и і ессіезіав іп 

1юпІ8 8пів а раіге о і іт  вио ѵоі вроііаіаз ѵеі ргорЬапаіав гевіі- 

Іпаі. Нспідие ід еЯесіі и і іага дио ігаігез тіпогев паіи віпі 

саіЬоІісі, аЦ ие Ьос Іетроге васгае сопбгтаііопіз за сга теш и т  

8Іп<; визсеріигі. Зрегативдие Ьов отпев поЬіНввітов адоіевсепіез 

ипа с и т  Іиіиго соадіиіоге К ші Б о т іп і  У ііиеизіз т а д п и т  ргаеві- 

сііит аШісІас іп Ьіз ге^іопіЬив геіі^іопі евве аііаіж ов.

Соеіегит пі ад іііид ргітит геіриЫісае ас ге^ів певоііпт 
гедеат, езі ііа диідет диод ргосегез ІліЬиапі еа диае іп соп- 
ѵепііопе Уагзоѵіепзі асіа вит гаіа ЬаЬеге поіиегіпі, ідет іатеп 
диатѵіз тиііо тодегаііив а вег”0 ге§е ровіиіапі, пітігит иі 
ѵепіаі диатргітит. (}иод ві врез де сеіегіііііизтаіезіаіівадѵепіи 
сегіа поп Гие[гіі], гев та х ітат  діГСсиИаІет езі ЬаЬіІига, еі 
ѵегепдит еві, пе ѵагіеіаіе зІиді[огит] еі іпсгедіЪШ апітогит 
аііепаііопе іп ехігетит ехШит ге§иит Ъос дедисаіиг. (}иод пі 
Эеиз Оріітиз тахітиз, поп рго тегііів позігіз, вед рго іпбпііа 
зиа [тізе]гісогдіа аѵегіеге, еі ЬотіпіЪив ге&пі ас діііоппт Ьагит 
запіорет тепіет да[ге] ді^пеіиг, аЬ еіиз діѵіпа таіевШе вир- 
ріісев реіеіе поп девівіегаив.

Ко$о иі Кш* Б. V. Ьипс рагѵит Іавсісиіит ад Кеѵіат раігет 
иозігит ^епегаіет рег ргі[тат] оссазіопет іп ІІгЬет Ігапз- 
тіііаі. (}иод вирегеві, Іаизіит ас Іоеіісет Ьипс п[оѵит] аппит 
ас отпіа ад ѵоіипіаіет іи ео Йиепііа Ктав Б. V. ргесог ех апігао, 
еі те  ас Іоіит Ьос со11е$іит ііііиз ^гаііае зиттіззе соттепдо. 
Ѵііпае ргідіе Каі. дапиагіі аппо Ботіпі 1574.

24. 1.1. 1575. Кардиналъ Комо иунцію Лаурео1).
Моііо Кеѵег. топві^поге соте ігаіеііо. Ь’иШте ІеМеге сЬе 

Ьо 8СГІІІО а V. 8. Іигопо де И XVIII деі равзаіо, соп 1е дпаіі 1е * 
тапдаі іі Вгеѵе де 1а соадіиіогіа Ѵііпепзе соп диеііа соттіз- 
віопе сігса іі ргевепіагіо, сЬе іп езве Ьаѵгй ѵедиіо. Нога 1е тапдо

1) Ыипгіаіига 4і Роіоиіа 171, л. 280; п о д л и я н и к ъ .



1і Вгеѵі всгіШ іи гізровіа а ^иеііі ві§гі сЬе Ьаппо вирріісаіо а 
N. 8", еі Гаѵогііа 1а вребіііопе, 1і яиаіі, соте && 1е Ьо всгіио, 
сопведпегё аі вио іетро, еі Н ассотра&пегй, соп 4ие11о оібсіо 
сЬе віа сопѵепіепіе рег Гаг соповсеге а сіавсипо, сЪе диапіо 
та^іогтепіе 8. 8й ві ё товва рег іі Іевіітопіо еі ргіе&Ы Іого, 
іапіо рій беѵопо аборегагві, ассіо сЬе 8. Впв ЬаЪЪі саива <1і гевіаг 
сопіепіа бе 1а ^гаііа Гаііа, еі евві бе 1а іпіегсеввіопе. N00 Ьаѵепбо 
ІеМеге бі У. 8. поп т і  оссогге біг’аКго, ее поп рге^агіе о§пі 
рговрсгііё еі гассотапбагті аі воіііо. Бі Нота іі ргіто бе Гаппо 
1575. Бі У. 8. Кеѵег. соте Ггаіеііо атогеѵоіе іі сагбіпаіе бі 
Сото.

25. 2 9 .1. 1575. Кардиналъ Комо нунцію Лаурео1).
МоНо Веѵег. топзі&поге соте Ггаіеііо. Соп 1е ІеМеге бе И 4 

бі ВссетЪге ассиваі 1а гісеѵиіа бі ^ие11е бі V. 8. бе И 16, еі
21. б’ОиоЪге, еі 1е Ьо біроі всгіііо а 1і XI, еі XVIII риг бі 
БесетЪге, еі аі ргіто бі диевіо, еі ве 1е вопо тапбаіі 1і Вгеѵі 
сопсегпепй 1а соабіиіогіа Уііпепве, И диаіі поп биЪііо сЬевагаппо 
сарііаіі ваіѵі, всгіѵепбо топв. пипііо Боійпо бі тапо іп тапо 
бі Ьаѵег гісеѵиіі 1і ріе$Ьі, еі бі тапбагіі соп Ъпопо іпбгігго. Мі 
гевіа Ьога б’ассиваг 1а гісеѵиіа бе 1е а1(ге вие бе 1і 15, еі 27 бі 
КоѵетЬге, еі бё 4, еі 8 бі БесетЬге соп 1е сіГге еі всгіііиге 

' ІиМе іп евве потіпаіе, іп гівровіа бе 1е чиаіі бісо, сЪе езвепбо 
віаіа Іеѵаіа 1а віпа§о§а ба Уііпа, весопбо 1а рготевва еі іп- 
Іспііопе баіа, V. 8. Ьаѵега роі ргевеиіаіі И Вгеѵі воргабеМі еі 
ГаНо ГоШсіо сЬе аІГЬога Ги всгіНо; т а  роіга апсо абевзо Іобаг 
бі сіб іі ві&. биса б’ОНса рег рагіе бі N. 8” , еі апітагіо а ^іоѵаг 
диапіо роігё а ^ие11а сЬіева еі ророіо, роісЬё рег гівреііо еі 
а сопіегаріаііопе виа ргіпсіраітепіе 1а §гаІіа ё віаіа сопсевза 
аі Ггаіеііо, гісогбапбоіі апсога поп зоіо аб Ьаѵег Ъиопа сига а 1а 
регіеНа ебисаііопе беі беііо вио Ггаіеііо, т а  апсога а теМег 
Іиііо Гапіто е( іпіепііоп виа аб асдиівіаг §1і аіігі йгаіеПі т і-  
погі, еі іі 2І0 апсога ее роззіЪіІ Гивве.

1) Кипгіаіига йі Роіопіа 171, ж. 281; п о д л и в н и к ъ .



8агаппо соп яиезіа биі Вгеѵі бі іасоИА рег аввоіѵеге &1і 
Ьегеіісі, 1а диаіе У. 8. иэег& соп ^ие11а сігсозреМіопе, сЬе на 
сопуепігзі рег вегѵіііо бі Біо, еі ваіиіе бе Гапіте-----

Б і Вота И 29 бі беппаго беі 1575. Бі У. 8. Кеѵегеп. 
соте Ігаіеііо атогеѵоіе іі сагбіпаіе бі Сото.

26. 7. II. 1575. Николай Сиротка кардиналу Комевдоне1).
111”* Кеѵегепбівзітеяиѳ іп СЬгівІо раіег еі Ботіпе Ботіпе 

ріигітпт соіепбіввіте. Зегѵііиіет т е а т  ІИ““  еі К““ РаР Уев1> 
гае беіего еі отпет ІоеІісіОДет саіп рговрега вапііаіе еібет 
ргесог. N00 80Іпт ех Іііегів Ш”“ еі К”"  Р1ів Ѵевігае, ѵегит 
еііат ех атісогат іоі геІаІіопіЪив іпіеііехі, диапіа сига 6Ш- 
$епііа пе^оііит Ігаігіз теі Біизігіз Ботіпі Сеог^іі ариб 8апс- 
ііззітит Ботіпит ^ з іг и т  І11тв еі К”* Р*“ Ѵезіга рготоѵеаі, 
ііа иі иііго сштепіі саісаг аббеге, еі аб иг^епбшп пе^оііит 
111““  еі К””1 Р4®” Ѵевігат Ьогіагі, т іп іте тіЬі орив вВ, ргае- 
веііат сит поп Іат Ігаігіз диат ессіевіае гет а^і ѵібеаі. <}иоб 
ві Ьисивдие сопйгтаііо а 8апсііввіто Ботіпо Козіго поп ев( 
ітреігаіа, біѵіпат ѵоІипШет оЪвіШвве позіхіз сопаІіЬив сіііив 
сгебібегіт, 4иат ѵеі аеіаіет ігаігіз, ѵеі Ъепеѵоіепііат ргото- 
ѵепіішп; іп ^ио йаі ѵоіипіаз Ботіпі, те  рагит ізіа гез тоѵеЪіі, 
ерівсорит ѵего Ѵііпепвет, еі еіив сіегит ріигітит аШсіеі. Нос 
тіЬі абЬис врет Іасіі ітреігапбае сопйгтаііопіз, ^иоб 111“* еі 
К®* Р*“ Ѵевіга ві^пійсеі воіат вупа^о^ат іп аебіЪоз теіз рег 
рагепіет т е и т  оііт егесілт, іп саиза евве сиг сопйгтаііо біі- 
Іегаіиг. Зупа&ода аиіет аіічиоі апіе тепвев біввіраіа, поп риіо 
аііяиет зсгириіит гезіаге диі Ьос пе&оііит ітребіаі, чиоб е§о 
иі Бео соттепбаѵі, ііа бе Ьепеѵоіепііа еі §гаііа 111““ еі К”“ 
РІІ8 Ѵевігае поп биЬііо диіп вебиіат баіига вН орегат иі 
ессіевіа саіЬоІіса іп рагІіЪиз повігів впит геііпеаѣ пііогет. 
Зсгірві соріове аб В“а” Б ПП“ сагбіпаіет УГагтіепвет диа гаііопе 
вупа^о^ат Ѵііпепвет еіесегіт, поіо 111“*“ еі К“*“ Р*т Ѵевігат 
опегаге. Ргаігев теов биоз іп Иаііат иі 111”“ еі К““ Ри Ѵевігае



вегѵігепі аЫе^азвега Ьос дшбет іетроге, пі біез биобесіптв 
Мац сотіііів аб Зіезгцсат бісаіиз ргорозііпт гаепт геіаг- 
баввеі, йпШв аиіет сотіііів иіегцие Ггаіег шеиз Іат тебіиз, 
циат Гиіиги8 соабіиіог, Рабиат ргоГесІигі еі іЪі рег аііцио* 
тепзез аббівсепбае Ипдиае Ііаіісае ^гаііа соттогаіі, В отат 
зезе соиГегепі еі 111““  ас К““  Ри Ѵезігае зегѵіепі. Ыаіи шіпітиз 
Ггаіег теив пирег Ьаегезіт безегиіі Ьізсе сІіеЪиз іп йбе саіЬо- 
Иса рег геѵегепбов раігез Б ват 8іапів1аипі У^агзеѵіскі еі Б“ а 
Реігит 8саг$ат ргітогез соііе&іі зосіеШів Іезіі сопйппаімв 
іпсіріі езвб саіЬоІісізвітиз.

Иоѵа пиііа ЬаЪео циае зсгіЬат, Ггиіпшз расе ехресіаиіев 
ге^ет повігит, иі віаіит геіриЫісае сопзіііиаі. Бейз зсіі іп 
цио вШп віпѣ Гиіигае гез позігае. Ніз 111“*“ еі К”*“ Р4** Ѵевігат 
Бео, е1 т е  ііііив раігосіпіо соттепбо. Баіига Ѵііпае біе 
VII тепвів РеЬгиагіі аппо Ботіпі М°0°ЬХХѴ° ШГ” еі В?,а4 
1Уи ѴезЬгае Зегѵііог х) Шсоіаив СЬгізІорЬогиз Кабгітсіі іп Оіісй 
еі ЕГіевѵіег бих Магзаісиз сигіае та&пі бисаіив ІліЬпапіае тапи 
ргоргіа!).

На оборотѣ: IIIе* еі К“в іп СЬгівІо раігі Иотіпо, Иотіпо 
ІоЬаппі РгапсІ8со Соттепбопо біѵіпа ргоѵібепііа 8. К. Е. 
сагбіпаіі ргевЪуІего еіс. Ботіпо ріигіта оѣвегѵапііа соіеп- 
(іівзіто.

27. 3. VI. 1575. Кардиналъ Комо нунцію Лаурео2).
МоКо Кеѵег. топві^поге соте Ггаісііо. Кііогпапбо іі &еп- 

ііГ Ьпото беі ві$. биса б’01іса соп 1а вребйіопе бе 1а соабіиіогіа 
ГаМа рег Воііа, т і  ё рагзо соп циевіа оссавіопе бі гівропбеге а 1е 
Іеііеге бі V. 8. бе И XVIII еі XXIX беі равваіо гісеѵиіе иШ- 
шатепіе, соп 1е всгШиге ассиваіе еі Го̂ іі іпсіиві, вепга азреі- 
(аге Гогбіпагіо бі бітапе, іпіепбепбо сЬе е§1і ѵеггй іп бііі&епга. 
Регб циапіо а Гаг пиоѵо еі рій сотрііо евватіпс зорга 1е циаШё, 
беі соабіиіоге, пё3) пиоѵа ргоГеввіопе бі Гебе, поп ассабегё. сііе

1) Собственноручны только слова, набранным курсивом к
2) Кипгіаіига (И Роіовіа 171, л. 288; подлпнникъ.
3) еі?



Іеі ві рі§1і аііго іавіідіо, роі сЬе 1а зредіііопе ё &іа іаііа іпііега- 
шепіе: т а  іп сатЪіо (1і ^ие8іо іепега еввогіаіо іі бі .̂ диса, сЬс 
рег тозігаг та^^іог діѵоііопе еі геіо ѵегзо 1а вапіа ге1і$іопе, 
еі #га1Нидте а N. 8і§го (іі со бі Ьеііа ^гаііа, ведіШ іп аваіівагві 
іи вегѵШо <1і Біо іп іетро созі песеззагіо, еі ргосигі соп о^пі 
іпдизігіа ді гас4иів1аге іі раіаііпо ді Уііпа вио гіо а 1а ѵега 
геіідіопе, рег роіег роі ипііатепіе &г т а ^ іо г  ^іоѵатепіо а 1л 
саива, еі Ьеп риЫісо, соте 8. ВеаІвв де 1а віп^оіаг ѵігій еі 
ріеіё виа ві рготеііе еі сопбда. II гезіо сЬе оссогге, вага 
пеГіпсІизо Іо^ііо. Соп сЬе а У. 8. т і  оЯего, еі гассотапдо 
ді соге.

Бі Кота а III ді 6іп$по 1575. Бі У. 8. Кеѵегеп. соте 
Ігаіеііо атогеѵоіе іі сагдіпаіе ді Сото.

28. 23. XII. 1575 — 28. V. 1578. Отрывки изъ Діарія 
папскаго церемониймейстера Фр. Муканціо1).

«Віе 23 ОесешЬгіз [1575] Іиіі соп^гедаііо ІИШ0ГШВ сагді- 
паііит (Зериіаіогит ад геіогтаііопет сегітопіагит іп дото 
ІІГ1 сагдіпаіів Гатезіі де тапдаіо 8ШІ диіа пирег ѵепегаі ад 
ІІгЬет 111. еі Кшш Б. Сеог^шз Кадіѵіі соадіпіог Ѵііпепзіз, ^пет 
ропііісх ѵоІеЪаІ Ьопогаге, еі еі дате Іосит іпіег аввізіепіев; зед 
^иіа поп ега! ерізсориз сопзесгаіиз, пес еіесіив, іт т б  пес іп 
васгіз сопзШпіиз, зед іапіит ргоіЬопоІагіиз зиргапитегагіи8, 
диЪНаЪаіиг ап еі іаііз Іоспв сопѵепігеі, іапдет сопсіизит Сиіі 
ід бегі ровзе диапциат діѵегзі діуегза зепіігеоі, Ьос еиіт геііп- 
циііиг Ьеперіасііо ропіійсІ8, диі ех саиза роіезі іпсіиі&еге, иі 
аііаз герегііиг Іаіет Іосит Іиіззе сопсеззит еііага зітріісі 
ргоіЬопоіагіо, ѵідеіісеі роз! отпез ргаеіаіоз, еі ерізсороз азэі- 
зіепіез» (л. 297).

«Біс ѵего зедиепіі 24 БесетЬгіз іп ѵі^іііа КаІіѵіШіз Ботіпі 
сопдге^аііз сагдіпаІіЬиз іи раіаііит Ьога XVIII рара дезсепдИ 
ад Вазііісат тоге воіііо рагаіив ріиѵіаіі аІЬо, еі тііга ргаесіоза,

1) МійсеІІ. Агт. XII, т. 61 (Оі&гіогшп іогаия (Іссітиѳ 4ааг1ив): аБіагіогит 
саегітопіаііит Ггапсізсі Мисапііі (отиз ргітиз».



ас іп 8в(1е ѵесіив а рагаГгепагув, Іп#ге8ви8 Іиіі рег рогіат 8апс- 
Іат, ѵеврегае йесапіаіае випі воіетпііег, еі апіііопае ргаеіп- 
Іопаіае тоге зоіііо іп ѵеврегів, ропіібсе іп сгавііпит сеІеЬга- 
Інго, еі сагйіпаіев ргаевіііа оЪейіепііа витрвепті; рагатепіа; 
арий воііит віеііі ИГ" ргіпсерв АІЬегіиз Ка^іѵіі йих, вей й*а- 
Іег йисів Йе Оііса іп Шиапіа, отпев епіт весипйит тогет 
Оегтапит ѵосапіиг йисез, еі еііат Ігаіег дегтапив ргаейгіі 
соайіиіогіз Ѵі1пеп8із, йе дио вирга тепііопет іесітиз, диет 
рара ѵоіиіі іЬі віаге вирга І1Гвт В. ЙасоЪит Вопсотрадпіит, 
еі рагііег іи еипйо ргаесейеге, Ьос еві тейіит іпіег йісіит 
Б. йасоЬшп а йехігів, еі Нопогаіит а віпівігів іпсейеге. 
Бісіиб аиіет соайіиіог ЬаЪиіІ Іосит рові отпев ргаеіаіов 
аввівіепіев Іісеі еввеі іапішпшойо ргоіЬопоІагіив, диапщиат по- 
Ъіііввітив, ііа ропіібсе ех саива, еі вгаіііийіпе іиЬепІе. (^иіп 
іт т о  еійет сопсеэзіі Гасиііаіет йеіегепйі ріиѵіаіе, еі т іігат  
диапциат поп евзеі сопвесгаіпв пес еіесіив» (л. 304).

Въ этотъ день (24 декабря) за вечервимъ богослуженіемъ 
совершалась церемонія замурованія св. дверей въ соборѣ 
Св. Петра (сіапзига рогіае Запсіае) и вѣ веб принялъ участіе 
Альбертъ Радзивиллъ, подавая папѣ воды для омовенія рукъ: 

авсепйіі [папа] ай воііит зіЬі ргаерагаіит, иЬі Іауіі 
тапиз ргаейісіо йисе Ьііиапо адиат роггі^епіе» (л. 307). Тоть 
же Альбертъ на другой день, 25 декабря, во время обѣдви, несъ 
вмѣстѣ съ другими балдахинъ папы: «Іп йіе ШііѵіШіз Ботіпі 
ропіііех йевсепйіі; ай Вазііісат воІетпНег Іуага йесогаіиэ, ас вейе 
ѵесіив, виЬ итЪгасиІо сиіиз Ьавіаз апіегіогез ргіпсірез воііі, 
ѵійеіісеі йих ШЬиапив, еі Нопогаіив, ас аіідиоі Ьагопев, ровіе- 
гіоге8 ѵего тііііев 8. Реігі, ай рогіат ессіевіае сопвегѵаіогев 
сит ргіоге сарііит ге^іопига, вивііпиегипі» (л. 311).

«Иіс 18 Йапиагі [1576] іп Ісвіо саіЬейгае Ьеаіі Реігі аро- 
віоіі ЬаЬііа іші тівва іп Вавіііса йіѵі Реігі, я'иаш сеІеЬгаѵіі 
Ктп* сагйіпаііз Ьотеіііпив іп рагатепіів аІЬів, 8тиз Потіпиз 
Ыозіег ѵепіі іп зейе Іуага раиііпа огпаіив, ій еві Ша диат 
Раиіиз рара III сопвігиі ІесК, арий воііііт Гиегипі йих йе Оііса,



Б. дасоЪпв Вопсотра&піив, Б. Нопогаіив Оаеіапиз, сопзегѵаіогез 
зедегипі іп §гадіЪиз воіу, отпіа весипдит тогет воШит, піві 
Я и0(1 сеІеЬгапв іпсепваіо аИагі іп ргіпсіріо тівзае ѵепіі; ад Гаіді- 
віогіит зіпе тііга» (л. 331 об.).

«Біе 2 РеЬгиагіі [1576] іевіит РигШсаІіопів В. Уіг^іпіз, 
ѵѳпН апіе веріиа&евітат, сагдіпаіев ЬаЪаегипі ѵевіез зиЫ&паз 
діуегзітодё, аііі гиЬеав, аііі ѵіоіасеаз, рара ѵепіі ад сатегат 
•сит сариііо вегісео, поп аиіет Іапео; бгтапдпт егіі іп Гиіигит 
де соіоге ѵевііит, сит діѵегвае сопігагіае віпі іпіег ве сагді- 
паііит веиіегдіае; йиі Ъепедісйо еі дівІгіЪиііо сегеогит рег 
8Ивт Ботіпит ^ в іг и т  тоге зоіііо: диоз темпов сегеов Ьіпс 
іпде Іепиегипі 111“®* Р. ^соЪив Вопсотра^птз а дехігів, Р. 
Нопогаіив Оаеіаппз а зіпізігів, а^иат гаапіЪпв рарае дедіі дих 
де Оііса Іліиапиз» (л. 333).

26-го марта 1576 г. въ церкви впрег Міпегѵат было совер
шено, въ присутствіи папы, торжественное богослуженіе по 
случаю праздника Благовѣщенія (празднованіе было перенесено 
на этотъ день, такъ какъ 25-е марта приходилось на воскресенье). 
«1п рогіа ессіевіае рара ^епибехпв, 08сп1а1;ав ^піі сгисет віЬі 
рег К“шп сагдіпаіет 8аЬе11ит апііяиіогет ех ргевЬуІегів рог- 
гесіат; тох аврегвіі ве, еі сігсшпвіапіев адиа Ьепедісіа рег 
еппдет сагдіпаіеш віЬі роггесіа, еі аЬ еодет віапз сарііе деіесіо 
іЬигібсаІиз ГиН ігіріісі дисіи; бтЪгіаз апіегіогев ѵевіів рарае 
деіиіепші дио сиЬісиІагіі аззізіепіез, розіегіогез дох АІЬегіпв 
Кациіі [зіс], вед ѵеі дих поп деЬиіі деГегге, уеі деіегепдо, ргоіЬо- 
поіагіів іпситѣеЪаІ вивііпеге апіегіогев; вед сеПе сит ропііГех 
иоп раіидаѣиз іпседіі іп ЬаЬИи вио дшгііді&по, віпе ріпуіаіі, еі 
віпе тііга, поп зоіеі ргіпсерв Іаісив виЫеѵаге бтЬгіав розіегіогев, 
пес ргоіЬопоіагіі апіегіогез, вед іііае а дотезіісіз сиЪісиІагіів еі 
саррѳііапів ропіібсіз деГегипіип» (л. 339 об.; 341).

15-го апреля 1576 г., въ Вербное воскресенье, за бого- 
служеніемъ, послѣ раздачи папою пальмъ, князь Альбертъ 
Радзивиллъ подавалъ папѣ умыть руки (йпЦа дізігіЪиііопе дих 
де Оііса дедй адиат тапіЬиз рарае) (л. 347 об.).



27-го октября 1576 г., «іп сареііа ша$па Раіаіір, отслу
жена была, въ присутствіи папы, заупокойная обѣдня (шізза 
йтеѣгіз) по вмператорѣ Максимиліанѣ. «N00 абГиіі бих бе 
ОИса» (л. 370 — 371).

«Біе 31 Осіоѣгів [1576] ѵідіііа ошпіиш Запсіогит, ѵеврегае 
іп сарреііа ргаевеігіѳ рара, ас іп вебе ѵевіепіе, сагбіпаіез іпіег- 
йіегипі № 30. .Араб зоііат бих ЬНиапив бе Оііса еі Нопогаіпз 
баеіапив» (л. 371).

«Біе ргіта КоѵетЬгіз [1576] іп Гевіо отпіит Запсіогшп 
сеІеЪгаѵіІ іп Вазіііса біѵі Реігі аб аііаге шаіаз Кш“ Б. Сагбіпаііз 
ЗаЪеІІиз.. .  рара ѵепіі іп зебе сот ріиѵіаіі аІЬо еі Іуага іп 
сарйе.. . .  бах Іліаапав еі Б. Ноаогаіиз араб воііат» (л. 372).

17-го ноября 1576 г. состоялась публичная консисторія 
(сопсізіогішп риЫісаш). «8іеіегипІ ариб зоііит рарае іп зирга- 
бісіо сопсІ8іогіо бпх Оіісае, 111““  Б. ІасоЬив Вопсотра^пиз е( 
Б. Нопогаіаз ѲаеШшз» (л. 378 об.).

«Біе 25 БесетЬгів [1576] іп ^евіо Каіііѵііаііз Вотіпі рара 
безсепбіі аб Вазііісат ргосевзіопаіііег тоге боіііо іп зебе ЬаЪепз 
іуагат іп сарііе, Ьазіаз ргітав Ъаібасіііпі рогіапті бах Іліаа- 
иаз, Нопогаіаз баеіапиз еі еіиз бііиз, еі Ъаііітз ТТгзіпиз сит 
аіідиоі тіІіІіЬив 3. Реігі. . . .  Адиат тапіЬиз рарае ргаеЬие- 
гипе ргіто Ьаііппз ІІгзіпиз, 2° Нопогаіиз Саеіапиз, 3° еі 4° бих 
Іліиапиз бе Оііса, ^ша пои абегапі аііі ргосегез ргеіег [віс] ога- 
Іогет Вопопіепзет, ^иі егіат іпйгтиз ребіЬиз іб інсеге гесизаѵіі, 
сиі весипбаз Іосиз баіиз ііііззеі, Ьос еві розі Нопогаіит, е( апіе 
бисет ргаебісіит» (л. 382 об.-383 об.).

«Біе 24 РеЪгиагіі [1577] Ботіпіса ргіта 4иабга^езітае 
8т"  Ботіпиз Козіег ѵепіі ребіЬиз зиіз аб сарреііат. . .  ариб 
зоііит віеіегипі бих Ьііиаішз, еі І11ШП8 Б. басоЪиз, еі Нопогаіив 
Оаеіапиз» (л. 390 об.; 392).

«Біе 25 Магііі [1577] іп Гезіо Аішипііаііоаів §1огіо8ае 
Ѵіг§іпіз 8““  Ботіпиз Козіег едиііаѵіі тоге воіііо сит сагбшаг- 
ІіЬиз а раіаііо аровіоіісо аб ессіезіат В. Магіае зирег Міиегѵат, 
іи диа едиііаііопе ріига ашюіаѵі, ^иае позігіз іетрогіЪив рег



аЬивпш йипі, диае соггі&і беЪегеиі (л. 304 об.) Іп т^геязи
ессіезіае рара озсиіаіиз Ы і сгисет, еі ЬаЬиіі іпсепвиш рег т а -  
пив ргіті ргевЪуіегі сагбіпаііз, еі бит ргосебегеі аб засгівііат 
аб рагапбит бпх бе Оііса впвІоІІеЪаі еі йтЬгіаа ровіегіогез 
ѵевіів, дпаш іаібат [ѵосапі], Іісеі ге§и1агіІег поп воіеапі бе
й т  а ^цо^иат Іаісо піві сит рагаіив еві ріиѵіаіі еі т ііга»  
(л. 395).

4-го апрѣла 1577 года, «іп соепа Оотіпі», за обѣдней въ  
капеллѣ, «бих Ьііпапив бе Оііса бебіі а^иат тапіЪив рарае, 
Яиі ргіив геаввитрвіі ріиѵіаіе гиЬеит» (л. 399).

7-го апрѣля 1577 года, за пасхальной обѣднеб въ базилшсѣ 
св. Петра, «ачиат тапіЬив рарае бебеге ргіто Ьабпив Игвцию, 
2° Ргапсівсив ІІгвіпив, 3° Нопогаіив Саіеіапиз, Ъагопез Вотапі, 
4° бих бе Оііса Ьііиапив, отпіа гііе еі вио огбіпе, еі віпе 
поіаЬіІі еггоге регасіа випі, ^иоб гаго еѵепіі іп Ьиіивтобі» 
(л. 404).

25-го апрѣля 1577 г. «бих бе Оііса Іліиапив» прннималъ 
участіе, въ числѣ другихъ, во встрѣчѣ пріѣхавшаго въ Римъ 
новаго кардинала Андрея, племянника, по брату, покойнаго им
ператора Максим ил іана (л. 406 об.).

13-го мая 1577 г., «рго іезіо сгеаііопіз 8ШІ Ботіпі Ковігі», 
за обѣдней, «ариб воііііт бих Іліиапиз, П. И. Вопсотра^пив 
Нопогаіив» (л. 414).

27-го марта 1578 г., «іп соепа Оотіпі», ариб воііит віе- 
Іегипі ргіпсерв Ьавса еі П[отіпив] N *) ігаіег бисіз бе ОИса 
Ьііиапі, зиЬ бісіо ргіпсіре, йа рара таіібапіе» (л. 461).

7-го мая 1578 г., «іп ѵі^Ша Авсепзіопіз сеІеЬгаІае Гиегипі 
ѵезрегае зоіетпез іп сареііа, рара іп вебе ѵепіепіе. . . .  ариб 
зоііит зіеіегипі Раіаііпиз Ка^іѵіі, Нопогаіиз» (л. 470).

25-го мая 1578 г., «біе ботіпіса ТгіпіШіз, іп диа еііат 
зітиі сесібіі йвіиш согопаііоиіз 8т1 Оопііпі Ковігі рарае, сеіе- 
Ьгаѵіі тівзат зоіетиет іп сареііа раіаііі Кшш' И. сагбіпаііз Запсіі

1) Повидимому, пис&вшіВ ве знадъ имени (ргёпош) князя Радзивилла.



8іхіі пероз рарае.. .  ариб зоНою 8іеІегипі Раіаііпив Роіопив еі 
Нопогаіив» (л. 474 об.).

28-го мая 1578 г., «сеІеЪгаІае Гиегип! ѵезрегае іп сареііа 
рго іезіо 8й1 Согрогів СЬгівгі рара ргаевепіе еі іп вебе ѵепіепіе... 
ариб воііиш віеіегипі Раіаііпиз [віс] еі Нопогаіиз (л. 475 об.).

29. 3. П. 1576. Карднналъ Комо нунцію Саули1).
А1 пшігіо бі Кароіі а 1і III бі ГеЬгаго беі 76.
Моііо Кеѵег. топзі^воге соте Ігаіеііо. Евзепбо ѵепиіо іи 

Кота топв. іі соабіиіоге бі Уііпа, ві$. Ьііиапо пеі ге^по бі 
Роіопіа Ггаіеііо беі биса б’ОИса, еі поЬНе, еі ргіпсіраі 8і§поге іп 
диѳі ге^по, рег віаг диаІсЬе іетро іп диезіа согіе, боѵе N. 8” 
ѵоіопііегі уебе е* ассагегга 1а регвопа зиа, равва абевво а Иароіі, 
еі вага рогЫог бі ^ие8Іа, соп 1а диаіе 8иа 8й т і  Ьа сотевво 
бЧпбгіггагІо а У. 8. всгіѵепбоіе, сЬе еііа 1о ргезепіі еі 1о гассо- 
тапбі а поте бе 1а 8й 8иа аі ві^. ѵісегё, ассіё сЬе виа есс“ іп- 
Гогтаіа беі тегШ бі 4ие8іо ві^поге ЬаЪЬіа ба Іагіі ^ие11е біто- 
вігаііопі бі согіезіа еі бі атогеѵоіегга сЬе тегііа рег ве зіевза 
1а регвопа виа, еі рег еввег гассотапбаіа ба 8иа Впѳ. Уіепе іп- 
віете соі ргебеИо ві^поге ип ^іоѵіпе вио Ггаіеііо. СЬе ё яиапіо 
Ьо ба біг а У. 8. соп диезіа, рег 6п бе 1а диаіе а Іеі ші ойего 
аі 80ІІІ0. Бі Кота.

30. 17. II. 1576. Нунцій Саул? кардиналу Комо8).
Мопв. соабіиіоге бі Ѵііпа т і  беііе бие ІеМеге бі V. 8. 111т‘ 

бе 3 , 1е яиаіі зЪаѵевзі гісеѵиіо ргіта сЬе беМо топві^поге Гоззе 
віаіо аііо^іаіо баІГ а§еп1е беііа вегт* іпіапіе бі Роіопіа, Ьагеі 
іаМо о§пі тіо зГогго регсЬё 8. 8ГІ* т і  Ьаѵеззе іаМю Гаѵоге бі 
аііо^іаг соп те  рег Ьаѵег’ оссазіопе бі вегѵігіа еі ассагеггагіа, 
соте тегііа ип зі&поге беііа диаШа зиа, еі регзопа сага еі Ъеп 
ѵебиіа баііа Запіііё бі Козіго 8і§поге. Ё ііа 8. 8гіа а 8а1егпо 
соі зі§. зио Ггаіеііо, аі аі зио гііогпо, сЬе загй Гга биі ^іогпі, 
ііігй ^иап^о зага іп т е  регсЬё ѵеп§Ьі аб аііодіаге іп саза тіа,

1) Иипаіаіига (ІіНароІі 821, л. 18; черновая.
2) Иипгіаіига (И Хароіі 5, л. 29; аодлинникъ.



соте т і  Ьа сіаіо циаІсЬЧпІепІіопе. Мі вопо ойегіо а 8. 8“  іп 
^ие1Iо сЬе 1а роззі вегѵіге, еіГагб Гиібсіо сЬе 8иа 8апША сот- 
тапй* соГессеІІепга йеі 8%. ѵісегё, соп ^ие8і,осса8Іопе гіпо- 
ѵегб Гиібсіо рег іі сгейііо йеііа зег®* іпіапіе, сі зіагё аііепіо 
циапйо вагаппо рег епігаге йапагі іп іЬезогегіа, сЬе іі Іетро 
сЬе уі віапо поп ё таі, регсЬё поп 8е И!) Гегтапо тотепіо <1і 
іетро, Іапіе вопо 1е песеззШі <1і чиевіо ге^ио............

Бі Кароіі 1і 17 <іі РеЪгаго 1576. Бі V. 8.111®* еі К®* Ьиті- 
1І88Іто вегѵііоге Апіопіо Ваиіі*).

31. 24. II. 1576. Нувцій Саули кардиналу Комо8).
. . . .  Мопв. соайіиіог <1і Ѵііпа рагіб а зиа есс“  рег іі ра- 

^атепіо рег 1а вег®* іпіапіе. N6 гірогіо рагоіе іп іогта вепга 
аісипа сопсіпвіопе. 81аго соте всгівві а У. 8.111®* аМепйепйо 
диаІсЬе соп^тпіига, сЬе віапо рег епігаге <1апагі іп ІЬевогегіа, 
еі аІГЬога Іагё ^а^ііагйо иібсіо, сЬе Ьога ё рагіаге іп ѵапо. . . .

Бі Кароіі И 24 <іі РеЬгаго 1576. Бі У. 8. 111“  еі К“  
Ьитіііввіто вегѵііоге Апіоиіо Вапіі.

32. 21. XII. 1576. Папа Григорій XIII А льфонсу д’Эсте, 
герцогу Феррарскому4).

Бііесіо Шіо поЪііі ѵіго АІрЬопзо Евіепві сіисі Реггагіае.

Бе Іатіііагі Сеог&іі КайіѵіНі, яиі тіШіиг Уісепііат.
Оге^огшв РР. XIII.

Бііесіе йіі поЬіПв ѵіг ваіиіет еі аровіоіісат Ъепейісііопет. 
6 еог§ш8 Ка(1іѵі1т8 Ѵііпепвів ессіевіае соайіиіог арий* поз сот- 
тогаіиг; еит ипісе сШі$ітив ргоріег ехсеііепіет поЪіШаІега, 
аЦие іп отпі ^епеге ѵігіиіет. Із песевве ЬаЬеІ Уісепііат т іі-

1) Бмѣсто: й ѵі.
2) Въ отвѣтъ ыа это донесевіе, кардиналъ Коко писалъ нунцію Саули 

25-го Февраля 1576 г.: «Беі согіеаі тосіі да V. 8. Іепиіі ш гісеѵег*, еі ассагеггаг, 
еі овегігзі а шопе, соадіиіоге Йі Ѵііпа, Ковіго Здепоге пе Ьа вепіііо ріасеге» . 
(К <1і Кароіі 821, л. 29).

3) Кипгіаіпга ді Кароіі 5, л. 88; п о д л и н н и к ъ .
4) Агтаг. 44, т. 23, л. 241, ер. 336.



іеге сегіит Гатіііагет виит ад ехі&епдат, регіегепдапщие 
дгапдет ресипіат аіЪі ех Роіопіа тіззат. (^иопіат аиіет ід 
азведиі поп роіеві зіпе іио адіитепіо, ргоріег іііпегит діШсиІ- 
Ш ѳт іп Ьас ^гаѵіввіта резіііепііае вивріііопе, го&аѵіі поз пі а 
іиа ]ЯоЪі1іІаІе ровіиіагетив, пі ѵеііез еит диет тіШ і, іи еипдо, 
гедеипдодие дігі&і рег еа Іоса ^иае диідет теііога аЦие 
орогіипіога евве іпіеііі^ев. Нос і&ііиг розіиіатиз; іп яио еі оріі- 
т и т  апіізіііет ІіЬі оЫі^аЬіз, еі поЬіз $гаііззітит Іасіез. Баіига 
иі зпрга [Котае арид 8. Реігит еіс. діе XXI БесетЬгіз 
МБЬХХУІ, ропіійсаіив позігі аппо ^иіпіо].

33. 20. III. 1577. Николай Сиротка папѣ Григорію ХНІ1).
Вапсйззіте іп СЬгізіо раіег ас дотіпе, дотіпе сіетепйвзіте.
Ехозсиіайв Ъеайззітіз редіЬпв ВапсйШіз Ѵезігае, ЬитШі- 

т а т  зегѵііиіет т с а т  еідет соттепдо. І ^ и е  іп отпіЬиз тап- 
даііз Вапсйіаіів Ѵевігае, яиае сариі ессіезіае ехізШ, рагеге 
сопзиеѵі, ііа іп геѵосапдів ігаігіЬиз теів, чиоз ірзіиз ВапсШаіів 
Ѵезігае Іезіітопіо сит Ігисіи еі ді&піШе іп ЦіЪе ѵегзагі всіат, 
ѵоіипіаіі ВапсііШів Ѵезігае зиЪтіззе тогет ^егегет, ірзогит- 
дие віидіа поп іпІегІигЬагега, зі поп зоіит Іогіипае позігае 
[зіс], ѵегит еііат ірза раігіа ргаевепііат Ш отт тах іте поп 
^и ігегеі. Е§о зі ѵаіеіидіпе иіегег іпіе^га Іасііе диаедат іп- 
соттода вагсіге роззет, зед Раіаіі тогЪо ітредііив, тиііа отіі- 
іеге со^ог, диае зіпе тах іта іасіига отіиі поп розвипі. Бівсер- 
Шиг арид поз поп де йпіЬиз іапіит, зед де іигіЪиз еііат ірзіз, 
ріегадие йипі диЬіа, ^иае апіеа егапі йгта еі деіегтіпаіа. 
Огіипіиг діззепзіопез, геЬеІІіопез іпіегпае, диаз ехіетае іпсиг- 
віопез 8е^иипіиг. Наес гоаіа таіогез повігі вишта оШііа іп 
гериЫіса ^егепіез рег Иеі ^гаііат Ьасіепиз ІепіеЬапі, ві гет- 
риЫісат позігат ваіѵат поЪіз геІищиеЬапі; диіЪиз дейсіепііЬив 
еі раігио позіго раіаііпо Ѵііпепзе іат  аеіаіе сопіесіо, т е  
іаіаіі тогЬо ітріісііо, гезриЫіса аЪ Ьіз ^иі пипс Вотае де&ипі 
ІгаІгіЪиз теів аихіііит реіеге ѵідеіиг. <}иаге поп тігаіигат

1) Кипгіаіига <іі Роіопіа 18, я. 816; подлинник?., съ печатью.



ЗапсііШеш Ѵевігат сопйдо ві аіідиапіо іпіетревііѵіиз сит іп- 
соттодо вішііопші геѵосаііопет ірзогит Ігаігит игвего. АссесИі 
а<1 Ьос яиосі ві 6еог$іив адопігапіе Іегте іат  Кто ерівсоро Уіі- 
пепзе іп рипсіо ірвіив десеззив ргаезеив поп адіиегіі, т ах ітат  
іШ дШісиКаІет сгеаіигі еззепі, Ьі диі Іогіипагит позігагит 
аетиіі ехізіипі. §ппі аііае тиНае саизае, циае т е  тоѵепі, иі 
Ьапс геѵосайопет ігаігит тиіаге поп розвіт, диаз геіісеге 
диат зсгіЪеге ад ВапсІіШет Ѵезігат таіо, пе еат Іоп^о 
всгіріо опегет. Трзі І[гаІгев] ѵідеѣипі; т е  поп віпівіге сопзиіиівзе, 
ві дошит диат сіііззіте гедіегіпі. [(^иа]ргор!ег Вапсіііаіі 
Ѵевігае ре^иат Ьитііііте зирріісо, иі ірзіз сіетепііззіта зиа 
[ді§па]ііопе*) аи(Ьог еззе ѵеііі, яио ргаезепііа зиа таіиге іасіи- 
гат еі раігіае еі гегит зиагит ѵііаге сопіепдапі, Гасіига 8апс- 
іііаз Уезіга іп Ьос гет зиа ег&а т е  Ъепі^піШе ді§пат еі а 
поЬів отпіЪив Кадіѵіііз регреіио ЬитіПіта зегѵііиіе детегепдат. 
Ніз ЗапсііШет Ѵезігат діи ѵаіеге, сі СЬгізІі §ге&і Іоеіісііег 
ргаееззе ехоріо. Иаіае іп ІІіезѵіг діе ХХа тепзіз Магііі, аппо 
М^ЬХХѴІР.

ЗапсШаііз Ѵезігае НитШітиз 8егѵи$а) Nісо1аи8 СЬгізіо- 
рЬогиз Кадгіѵіі іп Оііса еі ШезѵісЪ дих тагзаісиз сигіае та§пі 
дисаіиз ІліЬиапіае тапи ргоргіа ’).

На оборотѣ: 8апс1із8Іто іп СЬгізіо раігі е( дотіпо, догаіпо 
Оге^огіо XIII0 діѵіпа Іаѵепіе сіетепііа ропШісі тахіто еіс. 
сіотіпо еі сіотіпо тіЬі с1етепіІ88Іто.

34. 18. V. 1577. Папа Григорій XIII Николаю Сироткѣ8).

Шесіо Шіо поЪШ ѵіго Ніс[о1ао] Кадіѵіііо дисі Оіісае.
Стге&огшз РР. XIII.

Шссіе Ші поЪіііз уіг ваіиіет е і аровіоіісат Ъепедісііопет. 
Ваіівіесепті поЬіз ріапе іиае Іііегае даіае XX Магііі, іп ^иіЬи8 
аЙРегз саивав дгаѵізвітаз Ігаігит геѵосаііопіз, 08̂ епдІ8̂ ие та"по-

1) Ьогіаііоое? край листа оборванъ.
2) Собственноручны только слова, вабранныя курсивомъ.
8) Агтаг. 44, т. 28, л. 827 об., ер. 464, съ легендою: «бе геѵосаііопе ігаігиш».



реге Іиа, ірзогипщие іпіегеззе еоз диатргітшп гедіге. N011 
риіатиз оЪзізіепдит еззе ѵоІипШі іиае, диод зирегіогіЪиз Шегіз 
іесегатиз. ЭДЬіІ і^ііиг рег поз тогае егіі: еі АІЬегіиз диідет 
ад іе гедіі, Оеог і̂из аиіет адЬис гетапепдит зіЬі десгеѵіі; 
еіпз сопзіііі гаііопет, еі ех ірвіпв Іііегіз, е( ех АІЬеііо ірзо 
со^позсез. Іп зигота поп роіезі а іЬеоІо^іа, гегитдие ессіезіа- 
зПсагит зіидіо діѵеііі, сиріі іп Ьіз регіесіив еззе, зісдие іп зиа 
ессіезіа та§по сит ігисіи Бео іпзегѵіге. (іиод зсгіЬіз, іе іп 
гоиіііз, тахітіздие іпсоттодіз, ас діШсиНаііЬиз ѵегзагі, иі 
^гаѵііег доіетиз, зіс, зідиід рег поз аііеѵагі роззе тІеШ$із, 
роИісетиг КоЬіІііаіі Іиае отпет позігат аисІогіШет, а(дие 
орегат; пес диіддиат егіі, диод ІіЪепііиз іасіатиз. Баіит 
Котае арид Запсіит Реігпго зиЪ аппиіо Різсаіогіз діе XVIII Маіі 
ВШЬХХѴІІ, роиіійсаіиз позігі аппо диіпіо.

35. 18. У. 1577. Папа Грнгорій XIII королю СтеФану 
Баторію*).

СЬагіззіто іп СЬгізІо Шіо позіго Йіерііапо Роіопіае Ке&і ІИизІгі. 
вге^огіиз РР. XIII.

СЬагівзігое іп СЬгізіо Ші позіег заіиіет в* арозіоіісат Ьепе- 
дісііопет. Ататиз ипісе дііесіит Шіит АІЬегіит Кадіѵіііит 
Оіісае ргіпсірет ргоріег еіиз зіп^иіагет ргоЬіШет, іпдие отпі 
ѵігіиіе ргаезіапііат диат іп ео регзрехішиз Іоіо Ьос Іеіпроге, 
дио арид поз Іиіі; еі диатдиат зрегатиз, ірзит Тиае Маіезіаіі 
Ьіз ірзіз потіпіЬиз соттепсіаіит Гиіигит, Іатеп диіа еі отпіа 
сирітиз, ѵоіиітиз Ьаз Шегаз ад Тиат МаіевШет даге, Іедие 
еііат го^аге иі Шит Іиа ргаезіапіі ѵігіиіе сотріесіагіз, іпдие 
Іиіз сЬагіззітіз ЬаЪеаз; егіі Ьос поЬіз ^гаііззітит. Баіит Котае 
арид Запсіит Реігит зиЬ аппиіо Різсаіогів діе XVIII Маіі 
ВДОЬХХѴІІ, ропіійсаіиз позігі аппо диіпіо.

36. 18. V. 1577. Кардиналъ Комо Николаю Сироткѣ2).

1) Агшаг. 44, т. 23, л. 828, ер. 465, съ легендою: асопшепдаіиг АІЪегіив 
ВасНѵіІіив».

2) Агшаг. 44, т. 28; л. 88, ер. 165.



Б . Иісоіао СЬгізІорЪого Кайгіѵіііо іп Оііса Б и сі.

І11тв Б о т іп е .

(іиой ай т е  І11ш* Б . V .  зиІ8 Ш егів  X X  М агіц  йаіів всгірвіі 

йе іизііз, еі $гаѵіЪп8 саивів, диае г е й ііи т  іг а іг и т  виогит іп  

Р о іо п іат ехоріаге, е і гедиігеге е а т  іт р е ііи п і, ій  е&о НЬепіів- 

в іте  со&поѵі; пес рагіев теав  іпіегропеге ргаеіегтізі, п і  аедио 

ііііиз йезійегіо ваіівбегеі. 8ей Б мв соайіиіог Ѵііпепвіз, еіві іп- 

1еШ §іі ѵега а Б “  У .  І11ш* всгіЬі,. іа те п  регрепйепз, т п Н и т  ех 

ео й е іг іте п іі зе впЬіІигит, ві соеріа Ьіс І іііегаги т, е і йівсі- 

рііпае ессІезіазНсае віийіа йевегаі, в Ш и іі а іід иап іи іп т е і іа т  

іп  ИгЬе зиЪвівіеге, врегапз Б ввт V .  ІІГ™  соп зіііи т поп іт р г о -  

Ъ аіигат, гейеипіе ргаезегііт Б во АІЪегіо ігаіге, а дио Ьав 

ІШсгав ассіріеі, ех ситздие вегтопе геіідиа, диае всгіЬеге о т іи о ,  

йе т е о  регреіио егда Ш а т  іо іа тд и е  іа т і і іа т  віийіо еі ѵоіипіаіе, 

со^повсеге роіегіі. Бейз е а т  йіи, ас іеіісііег іп с о іи т е т  іиеаіиг. 

К о та е  йіе X V III  М ац 1577.

37. 30. X . 1577. Папа Григорій XIII королю С т е Ф а н у  

Б аторію х).

СЬагівзіто іп СЬгізІо Шіо повіго ЗіерЬапо Роіопіае К е $ і 

ІИизІхі.
Ѳгедогіпз Р Р . XIII.

С Ьагіззіте  іп СЬгізІо Ші позіег ваіи іет еі арозіо іісат Ъепе* 

й іс ііоп ет. А т а т и в  ипісе беог^ іит К ай іѵ іііи т  соай іи іогет  

ерівсорі Ѵііпепзів, д и е т  зетрег регврехітив запсііззітів т о -  

гіЪив аЦ ие о т п і ѵ ігіиіе ргаей ііит, о р ііт а г и т  ргаеіегеа й о с іг і-  

п аги т, іп ргітіадие васгае іЪеоІо&іае зіийііз, 6а§гап1ет. Е і  

д и а тд и ат с е г іи т  ЪаЪетиз, і і іи т  Ьіз ірзів йе саивіз Тиае диодие 

М аіевіаіі с ііа ги т , е і с о т т е п й а іп т  Гиіигит, Іатеп  ѵоіи іптв Ъав 

1ііега8 Іевіез евае повігае ег^а ірзиш сЬагіШ ів, повігідие йе еіив 

ѵігіиШшв іийісц. Е г і і  і^ііиг поЪів ^ га іів з іти т ві іп іе ііі& ети в ,

1) Агшаг. 44, т. 23, л. 898 об., ер. 106, съ легендою: «соттепдаіиг Оеог- 
віне В асііѵіііиа ».



ір8ат (аш Тиае Маіезіаіі опшіЪив іп геЪиз соттепсШит еззе, 
диат а поЬіз та§по вио тегііо (1і1і$іІиг. Баіит Котае арші 
Вапсіит Реігит виЪ аппиіо Різсаіогіз йіе XXX ОсІоЬгіз 
МБЬХХУІІ, ропіійсаіив позігі аппо зехіо.

38. 30. X. 1577. Папа Григорій ХШ вилепскоыу епископу 
Валеріану Протасевичу*).

ѴепегаЬіІі Ігаігі ерівсоро Ѵііпспві.

УепегаЪіІіз ігаіег заіиіет еі арозіоіісаш Ьепейісііопет. Еіві 
■сегіит ЬаЪетиз, Ігаіегпііаіет Іиат ех аіііз со&иоѵіззе диапіа 
зетрег сит Іаийе сіііесіиз Шіиз Оеог^іпз Кайіѵіііив соайіиіог 
іиив іп Ьас ИгЪе ѵегзаіиз зіі, іатеп поіиітиз еіиз вресШат 
ѵігШет позіго Іезіітопіо сагеге. Езі і$іІиг дио<1 Іаеіегів Іаіі 
зиссеззоге а іе ірзо (іезідпаіо, диет еіиз ѵИа Іапіореге сот- 
тепбаі. Ма&иоз ргаеіегеа рго&геззиз ЬаЪеі іит  іп соеіегІ8 
(іосігіпіз, Іит ѵего іп засгае іЬеоІо^іае зіисііо, іп дио авзісіие ѵег- 
ваіив еві. (Ішмі сит ГгаіегпіШі Іиае соттепйетив, піЬіІ еві; 
Іапіит (Іісітиз, отпіа Іиа іп еит оШсіа поЪіз ^гаііззіта Іиіига. 
Паіит Котае арий Запсіит Реігит виЬ аппиіо Різсаіогів Йіе 
Ігідевіта ОсіоЪгіз МБЬХХѴІІ, ропіібсаіив позігі аппо зехіо.

39. 30. X. 1577. Папа Григорій ХІП Николаю Сироткѣ).
Бііссіо Шіо поЪіІі ѵіго Иісоіао Касііѵіііо йисі Оіісае.

Бііесіе Ші поЪіІів ѵіг ваіиіеіп еі аровіоіісат Ъепесіісііопет. 
Е(ві сегіит ЬаЪетиз, НоЫШаІет Іиат ех аііів со^поѵівве, 
диапіа ветрег сит Іаисіе беогдіив Ігаіег іииз іп Ьас ШЬе ѵег- 
заіиз 8ІІ; іатеп повіга іиіегеззе риіатиз ргоріег еат сЬагііа-

1) Агтаг. 44, т. 23, л. 399, ер. 107, съ легендою: «ійеш аг^ишеаіит », т. е.: 
«соттепсі&іиг беог^іаз Касііѵіііив».

2) Агтаг. 44, г. 23, л. 899 об., ер. 108, съ легевдою: «ійет аг^итепіит», 
т.-е.: «соттеп(1&1иг веогдоиз КасНѵіІіиз».

Оге^огіиз РР. XIII.
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Іеш, диа іе, еі Шит рговедиітиг, іб ех повігів еііат іііегів 
со^повсеге. Еві ідііиг, диоб Іаеіегів Іаіі ігаіге, вапсііввітів то- 
гіЬиз, оріітагит ргаеіегеа босігіпагит, іп ргітівдие іЬеоІо- 
&іае, іп диа аззібие ѵегваіив езі, зсіепііа ргаебііо; поп биЪііа- 
шиз Шит (пае КоЬіІііаІі еі ргоріпдиііаіе ірза, еі повіго Іезіі- 
топіо, е( зио та^по тегііо сЬагівзітит Гиіигит. Егіі аиіеш 
поЪіз ^гаііззітит, зі ехребіііз ііз пе^оШв, диогит саива геѵег- 
Іііиг, вит диатргіщит Ьис гетівегіз, иі диоб тахіте сиріі, 
диобдие зиае ессіевіае зиттореге іпіегеві, ровзК зи тти т  еѵа- 
беге іп іів віибііз, диае Іапіо сит агбоге іпсЬоаѵіІ. Баіит Ко- 
тае ариб Запсіит Реігит зиЬ аппиіо Різсаіогіз, біе XXX Осіо- 
Ъгіз МБЬХХѴІІ, ропіШсаіиз позігі аппо вехіо.

40 [Декабрь 1577 г.?]. Кардиналъ Комо Николаю Сироткѣ1).
Шсоіао СЬгізІорЬого Кабгіѵіііо бисі іп Оііса тагваісо зигіае

та$пі бисаіиз ЬШш&піае.
І11тв Е>“ . Раиіо апіе диаш ІШегае И. У. 111“ * біе ѴШ Осіо- 

Ъгіз зсгіріае тіЫ геббегепіиг, 111тпв Б. соабіиіог Ѵііпепзіз, ірзіив 
Ггаіег, іат  іііпегі зе бебегаі, диет агЬКгог ргоребіет ариб ѵов, 
аЦие іп раігіа воврііет Гоге, зісиі е( оріо; сит е&о аЬзепіет, 
поп тіпив сегіе диат бит Ьіс Гиіі, бііі^ат, баЬодие орегат, еі 
епііаг, диоііезсипдие оссавіо Іиіегіі, иі диапіі аевіітет ѵевігаш 
отпіит Ьепеѵоіепііат, Гатіііае поЬіШаіет, еі тегііа, іезШит 
ариб отпев віі. Вепе ѵаіеге 1>. V. 111“*“ сиріо, сиі т е  ех апіто 
соттепбо. Котае.

41 [Декабрь 1577 г.?]. Кардиналъ Комо Альберту Радзи
виллу*).

АІЬегГо Кабгіѵіііо.

щта р)п* Мігит іп тобит беіесіаіив вит Іесііопе ІіМегагит 
Б аіІ V. І1Г“ диіЪив ві&пШсаѵіІ еат ве повігі тетогіат  геііпеге, 
диат тахіте оріатив. Ібет бе т е  иі зіЬі регвиабеаі ріапе сиріо, 
сегіитдие ЬаЬеаі бе ргівііпо тео ег§а ее атоге ргоріег аЬвеп-

1) Агтаг. 44, т. 28, ІеМега 824; копія. Сравн. выше стр. 818.
2) Агтаг. 44, т. 28, ІеМега 826; копія. Сравн. выше стр. 818.



ііат  піЬіІ ппяпат деігасіпт ігі, аЦпе еіпв десіагапді, ві чпа 
оЫаіа Іиегі* оссавіо, еат *) ветрег т е  аѵіде аггеріигпт. Вепе 
ѵаіеаі Б. V. 111“*, спі т е  ех апіто соттепдо. Котае.

42. 23. II. 1578. Юрій Радзивиллъ папѣ Григорію ХПІа).

П ві&. дпса тіо Ігаіеііо дезідега сЬе 1а ЗапШа Ѵозіга 1і 
сопседа ді роіег Іавваге іп ппа сЬіева, 1а чпаіе ѵпоіе Іопдаге е 
доіаге деі вио, 1е овва <1е1 радге еі де 1а тадге, сЬе ві ігоѵапо 
вероНе іп чиеі 1ио§о, еі Ьа гісегсаіо те , сЬе іпзіегае соп еввоіиі 
пе ѵоіевві всгіѵеге а Ѵовіга Запііій. Іо рег ГоЫі^о вгапдіззіто 
сЬе И Іеп^о, вопо віоггаіо а зирріісагіа Ьшпіітепіе соп чиеііа 
та$$іоге еШсасіа сЬЧо ровзо, сЬе рег впа Ьепі^пііі ві де^пі ді 
сопдопаге а і гоегШ деі Ггаіеііо ^па1сЬе детегііо деі радге, е 
регтеМеге, сЬе евзепдовве^Н тозігаіо іп тоН’аНге сове пітісо, 
іп ^пе81а воіа розва товігагві й^ііиоіо поп іттешоге де 1а па- 
іигаіе гіѵегепііа е сагіій. II сЬе 1о іпсйега а даг йпе а ^^е81а 
Ъпоп орга дівве$паіа &іа 4па1сЬе аппо, ді ассгевсеге іі питего 
де 1е сЬіеве саіоІісЬе соп ппа сЬіева сЪе вег& ровіа іп Іио&о 
тоИо соттодо, е тоііо й^иепіе ді ^ие8іа сША <Зиев1о вегй 
іі ігиііо де 1а #гаііа сЬе зі девідег^ де Ѵовіга 8апШ&, е ве^по 
поп ріссоіо де 1а впа Ъепейса ѵоіопій ѵегзо ді поі впоі Ьигоіііз- 
віті еі оЪ1і&аІІ88Іті вегѵііогі, сЬе рге&Ьегето регреіпатепіе 
Козіго Йі^поге Біо рег 1а ваіиіе виа. Еі соп цпевіо йпе 1е Ъасіо 
Ьшт1І88Ітатепіе і запНззіті ріеді. Бі Ѵііпа, а ХХШ ді РеЬгаго 
МИЬХХУШ. Бі Уозіга 8апШ& Ьитіііввіто еі оЬедіепііззіто 
вегѵо Оеог^іо Кадгшуі соадіиіог ді Лгі1па.

На оборотѣ: А Іа Запііій ді Иовіго 8і$поге.
43. 24. П. 1578. Николай Сиротка папѣ Григорію XIII8).
8апсІІ8віте еі Ъеаііввіте раіег еі дотіпе, дотіпе сіетепііз-

1) Ркп. еит.
2) Яшшаіига Йі Роіопіа 14, я. 74; п о д іи н н и к ъ ,  съ печатью. 
8) Кшшаіига (И Роіовіа 14, я. 78; собственноручное.

Веаііззіше Раіег.



зіте. Розі Обспіа Ъеаіогит редшп З&псіііайз Уевігае вегѵііиіет 
т е а т  Ьитііііте еідет деіего еіс.

8і сіетепііат Запсйіаіів Ѵевігае іпсо&пііат ЬаЬегет, тиШв 
ѵегЬів вирріісапдит тіЬі еввеі, пе т е  рго Ііотіпе ітрогіппо 
ЬаЪегеІ; всіо епіт 8апс1ііа1ет Уевігат, дотіпит еі топагсЬат 
іоііив сЬгівйапіШів, Іоі педоіііз ітріісііат езве, иі піЫІ ргогвиз 
Іетрогіз вирегвіі ад Іедепдаз Іііегаз теаз еі Іапіо та^із іп диі- 
Ьпз а Запсіііаіе Уезіга тіЬі аіідиід ЬитіШег реіепдит зіі. 8есІ 
сит Ьос а те  ехі^іі іит адесіив ег§а раігіат, сиі ргае соеіегіз 
типдапіз отпіа деЪео (іасео иШіОДет ессіевіае, сит Запсіііав 
Ѵевіга ірза Ьас де ге іидех еві), Іит атог ігаіегпиз, еііат зі 
ітрогіипііаіе теа 1гапв§гедіог теіав, Іатеп ад ЗапсйШеш 
Ѵевігат сопіи&іепдит тіЫ езі. Аіідиоііез апіеа ех Шегіз Н1тІ 
дотіпі Оеог$іі ігаігів теі, тиііо шадіз пипс ех соііодиіо іп- 
Іеііехі Шит отпіпо десгеѵіззе іпзсіа Запсіііаіе Ѵезіга зизсіреге 
огдіпет ЗосіеШіз Іези; аихіі ргаеіегеа иі іат  поп дісат зизрі- 
сіопет. вед сегіііидіпет геі, диод пирег Гогіе Іогіипа іп ірзіиз 
сатега, ііа ѵоіепіе Бео, іпсіді іп Іііегаз диаз ад іііит диідат 
ех Восіеіаіе потіпе АсЬіИез Оаііагдиз (иі аидіо, соп&ззог сіиз) 
зсгірзіі, иЪі оЫезіаіиг Шит рег Бейт пе аіідиат тепііопет 
согат те, іатдиат согат Ігаіге вепіоге, Ьиіиз зиі ргорозііі 
іасіаі, піЬіІ іііит диЪйапдо те  іііі Ьос Іат  ріит ориз діззиази- 
гит; аддіі ргаеіегеа и( диапіо сіііиз роіегіі зе ехредіаі, еі гесіа 
Котат еаі, иЬі регасіів аіідиоі теизіЪиз іп потіпе Ботіпі ѵоіит 
зиит рега&аі еі іп&гедіаіиг іп Огдіпет іііогит. (^иод, иі ѵегит 
Іаіеаг, сит ѵіді, 8апс1ііаз Ѵезіга рго іппаіа виа ргидепііа іасііе 
соШ^еге роіеві, диапіит апітит теи т  регсиізіі. Сит і^ііиг 
пиііит аііид гетедіит іпѵепегіт, пат іп со11одиі[о] тіЬі сит 
Шо Ьас де ге ЬаЬіІо, оЬзііпайззітит еіиз апітит а&поѵі, ад 
Запсіііаіет Уевігат соп(и§іепдит тіЬі езі Ьитііііег огапдо, 
и( рго сіетепііа еі оШсіо зио разіогаіі, сиі отпев поз зиЪдііі 
зитиз, іііі зиЪ оЬедіепііа ітрегеі пе Ьос виит ргорозііит ехріеаі; 
роіегіі епіт ірве рго Запсіііаііз Ѵевігае Ьепі$иі(аІе іп аШогі 
^гади соііосаіиз ехегсеге ѵігіиіез ді^паз ргіисіре еі сЬгізйапо



ѵіго аЦие ад гего ессіезіас іо рагІіЪив позігіз іиѵапдат тахіте 
аріо; ^̂ 1од ві аѣдегеі; ве іп аіічиод топавіегіпт ѵеі восіеіаіет, 
еа Гогіавве соттода вапсіае ессіевіае Беі поп авеггеі, ^иае сегіс 
абегеі зі ѵегваЬіІиг іп Іисе Ьотіппт еі ехетріо ііііиз соеіегов 
а<1 ѵегат ріеіаіет ехсііаЬіІ. Нос Іоішп е§о ЗапсШаіі Уевігае, 
дотіпо тео сіетепіівзіто, Ьитііііте соттепдо еі бапсіізаішо 
ірвіиз іидісіо отпіа соіштМо, сиі диод гесіит ѵідеЪііиг, ід дио- 
дие тіЬі тіпіто еіив вегѵо ітргоѣаіит ігі [поп віпат]. Иоп 
сіиЬііо аиіет диіп ЗапсШав Уезіга Ьапс оЪпіхат т е а т  реШіо- 
пет поп деді&паЬіІиг, еі рго сіетепііа зиа аѵегіеі пе ііііив іиѵе- 
піііз апітиз регзиазіопе раігит !) ео ітреііаіиг.

Аііисі еві диод а Вапсіііаіе Уевіга ЪитіІНег реіо: пипс 
ѵоіит іесі отпіроіепіі Нео, ві вапііаіет гесирегаго, сиіиз 
саиза іп Оегшапіат ад ѣаіпеа т е  соп Гего, ЗериІсЬгит Иотіпі- 
сит евве ѵібііаіигит: го§о і^ііиг ЗапсІіЫет Ѵезігат зирріі- 
сііег иі ѵеііі ад т е  тіМеге Іісепііат виат еі Ьепедісііопет иі, 
зі Иео ріасиегіі, розвіга 8апсШаііз Ѵевігае пиіи еі Гаѵоге ѵоіит 
теи т  ехріеге еіс.

Нитііііте Запсіііаіі Ѵевігае вегѵііиіет т еат  сотшепдо еі 
рговреггітат ѵаіеіидіпет ргесог еіс. Оаіит Ѵііпае 24 ГеЬгиагіі 
1578. ЗапсІіШів Уевігае НитіПітиз 8егѵив №со1аив СЬгізІо- 
рЬогиз Кадгітоі.

На оборотѣ: Запсііввіто Ботіпо Козіго *).

Зе. &1і гізропда соп ип Вгеуе, товігапдо сЪе Ковіго Зі^поге 
поп арргоѵі 1а деііѣегаііопе деі соадіиіоге, роіепдо Іиі тоііо рій 
§іоѵаге аі топдо пе 1а ѵосаііопе іп сЬе ві ігоѵа, сЬе соп епігаг 
іп диа1зі?о§1іа геіі&іопе, еі сЬе Зиа Запііій зорга ді сіб §1і 
всгіѵе, еі §1і сотапда еіс.

1) Под разу мѣвается: ЗосіеШів Іеви.
2) Весь послѣдующій текстъ, на итальянскомъ языкѣ, писанъ рукою 

кардинала Комо, видимо, непосредственно по прочтеніи письма Николая Си
ротки. Срави. ниже № 49.

78, 24 ГеЬг.
Б и  ОІісае.



СЬе 8иа Запііій &1і <1& Іісеога <1і тівііаг Іоса вапсіа еіс. соте 
§1і (іітап(іа.

Е1 ві Іассіа ип Вгеѵе аі соаёіиіоге, йізвиайеікіоіо, еііат 
ргесерйѵатепіе, а поп Іавсіаг 1а ѵосаііоп виа, соп диеііе Ьиопе 
га^іопі сЬе аі 8І&. весгеіагіо зоссоггегаипо еіс.

11 Сапііпаіе (1і Сото.

44. 9. IV. 1578. Папа Григорій XIII Николаю Снроткѣ1).
Пііесіо йііо п о Ь і і і  ѵіго Бісоіао Кайіѵіііо сіисі Оіісас.

Оге§огш8 РР. XIII.

Бііесіе Ші поЬіІіз ѵіг ваіиіеш еі арозіоіісат Ьепейісііопет. 
(̂ ио сегііиз всітив, ^гаііззітаз ііЬі е&зе позігаз Іііег&в, ео ІіЬеп- 
4іив а<1 Іе всгіЬітаз. Баз і^ііиг сіейітиз йііесіо Шіо Іоаппі 
АМгсае Саіі^агіо иігіі^ие повігае ві&паіигае геіегешіагіо, 
уіго іп ргітів поЬіз ргоЬаіо, еі Ме аЦие іпіедгііаіе вресіаіів- 
зіта. Ресітив еит повігат еі §е<1І8 Аровіоіісае іп ге&по ізіо 
пипсіит огсітагіит, тапсіаѵітиздие, иі а<1 КоЪіІіІаІет іиат 
ігеі, еатдие, диат азсгіЬітиз, заіиіет еі Ьспейісііопет согат 
еііат сіісегеі позігіз ѵегЬів. (̂ иосі повігав аЦие Аровіоіісае Весііз 
гев соттеМ етиз БоЬіІіШі іиае  ̂ піЬіІ еві; всітиз епіт, (е 
ріапе поБігит езве, Іатеіві диавсищие аиі сит ге&е, аиі сит 
аіііз адепіиг а<1 ге^пі ірзіиз атрШисІтет, еі саіЬоІісае геіі^іопів 
(И§пііаІет регйпеЬипІ: диіЪиз (ІиаЬиз геЬив піЬіІ роіеэі БоЬіІі- 
Іай іиае та^із сопіі евве. НаЬеЬів пипсіит позігит рагаіівві- 
т и т  а<1 отпіа диаесипдие роіегіі еа аисіогііаіе, диат еі ітрег- 
Бѵітив, ргаезіаге аиі іиа, аиі іиогит саива. ОтпіЪиз іо геЬив 
М ет еі ІгіЪисв. Баиіт Нотае арий Вапсіит Реігит виЬ аппиіо 
Різсаіогів йіе IX Аргііів МБЬХХѴІІІ, ропіШсаІиз повігі аппо 
вехіо.

1) Агтаг. 44, т. 23, ж. 479, ер. 287, съ легендою: «ійет агдитепіит», т. е.: 
«тіиііаг иипсіиа Іо. Аайгеая Саіі^агіиві».



45. 9. IV. 1578. Папа Грнгорій XIII Юрію Радзивиллу1).
І>і1есіо Шіо 6еог&іо Кайіѵіііо соайіиіогі ессіезіае Ѵііпепвів.

Оге^огіиз РР. XIII.

Бііесіе Ші ваіиіеш еі ароѳіоіісат Ъепейісііопет. Напс 
ірват, диат авспЫтив, ваіиіет еі Ъепейісііопет йісеі еііат 
.НоЪіНіаН іиае согат повігіз ѵегЪіз йііесіив Шіив Іоаппев 
Аийгеаз Са1і$агшв иігіиздие позігае ві^паіигае геіегепйагіив, 
ѵіг іпіе&гіШе, еі бйе зресіаІІ8зіта, диет Іесітиз іп ге^по ізіо 
повігит, еі 8ейів Аровіоіісае пипсіит огйіпагіига. (^иій диій егіі 
іп дио риіев ровзе іе еіив орега иіі іп іів диае регііпепі ай 
СЬгівіі ^іогіат, аЦие ай саіЬоІісае ессіевіае виае атріііийіпет, 
сиіиз иігіивдие геі сирійівзітит езве іе сегіо всітив, ЬаЪеЬів 
еит рагаііѳвітит. ОтпіЬив аиіет іп геЪиз, йе диіЬиз іесит еі 
Ьос Іетроге еі іп розіегит а^еі позіго потіпе, еі ййет ігіЪиез. 
І)аіит Еотае арий ВапсЬит Реігит виЪ ашшіо Рівсаіогіз йіе 
IX Аргііів МБІіХХѴІІІ, ропШісаІив повігі аппо вехіо.

46. 30. IV. 1578. Папа Григорій XIII Николаю Сироткѣ*).
Бііесіо Шіо поЪііі ѵіго Шсоіао СЬгізіорЬого Кайіѵіііо йисі

Оіісае.
Оге^огіив РР. XIII.

Бііесіе йіі поЪШв уіг ваіиіеш еі аровіоіісат Ьепейісііопет. 
Ріе, варіепіегдие Іасі( МоЪіІіІав Іиа, сит іп ѵаіеіийіпе спгапйа 
ііа иіііиг Ьиташв гетейіів, иі отпет врет геровііат ЬаЪеаі іп 
Беі Ъепідпііаіе. Ьаийатиз і^іог ргоровііит Іппт Ъаіпеогит

1) Аггааг. 44, т. 23, л. 481 об., ер. 241, съ легендою: «ідет агрттепіиш», 
-т. е.: «тіШіог нішсіае Іо. Апдгеав СаМ̂ аггав».

2} Агтаг. 44, т. 23, л. 472, ер. 228, съ легендою: «ідет агкнтепіатя, что, 
въ данномъ случаѣ, озвачаетъ ссылку не ер. 227, бреве Юрію Радзивиллу 
(напеч. Тейнеръ, ІІ,40б),гдѣ легѳвда была слѣжуюшагосодержанія:«де іраімэ 
роііоіаііопе ІгапаГегепді оаза раігів Ьаегеіісі іп іешріаш васгаш, де^ае сопвіііо 
деропепді соадіаіогіаш, веведае ад Іеваііагаш огдіоеш сопГегепдіа. Настоящее 
бреве Снроткѣ служило (неполнымъ) отвѣтомъ на письмо его 24-го «евраля 
1678 г. (см. № 48). Переводъ этого бреве на русскій языкъ у П. А. Гиль де- 
бра ндта, Похожденіе въ Землю Святую кн. Радзивилла Сиротки. Спб. 1879, 
стр. 10$ о будущнхъ перевода» см. тамъ же. стр. ТХ.



айЬіЪепйогит, еі ѵоіиш ѵійепйі ЗериІсЬгит іііисі васговапсіит 
Ботіпі Козігі Іези СЬгізІі; врегатиз аЪ еіпз Ъопііаіе, ѵаіеіи- 
йіпет ііЬі гезіііиіат ігі. Ковігат ѵего, аЦие арозіоіісат Ъепе- 
йісііопет, ^иаш ровіиіаз, еі Ігіз Іііегіз ітрегіітив, еі іи т  вапі- 
Іаііз гесирегаііопет, іит Іаеіа еі іоеіісіа отпіа ііЬі аЪ ірзіиа 
Ботіпі Козігі Ьепі$шіаІе ргесашиг. Баіит Котае арий Вапсіит 
Реігит виЪ аппиіо Рівсаіогів йіе пИіта Аргіііз МБІіХХУІІІ, 
ропіШсаІив позігі аппо вехіо.

47. 3. У. 1578. Кардиналъ Комо Николаю Сироткѣ1).
Оисі іп Оііса.

.  щ т о  р)пв

Бві Т. 111““ регвиазит евзе (іеЬеі, В иттит Ропіійсет айеа 
ргорепзо іп Іе апіто еззе, иі поп тіпиз НЬепіег ІіЬі даае гесіа, 
еі Ьопезіа зіпі; іпйиі^еге рагаіиз зіі, ^иат ірзё Ша сиріаі іт -  
реігаге. Ш ійео 8**“ 8иат тоіезіе Гегге, сит ^иій реіііиг диой 
заіѵа ййе еі сопзсіепііа сопсейі поп роввіі. Сиіизтойі і1Іи<1 еві 
Йе ІгапзГегепйів согрогіЬиз рагепіит іиогит ай засеііит чиой 
ехігиеге іп апіто ЬаЪез, йе фіо ай еіиз 8 '̂" еі ай т е  ргохіте 
зсгірвізіі. К ат 8<м 8иа іп ге диае тах іти т  всапйаіит, тахі- 
тапщие оіГеизіопет арий отпев саіЬоІісоз Ьаий йиЪіе рагііига 
еззеі, аисіогііаіет зиат поп евзе сепзиіі іпіегропепйат; вей 
пес Б 110 Т. К1“Л іпапі Ьас зресіе ріеіаііз егда ^епііогез ііа йисі 
йеЪе!;, и* ѵегае еі йеЬВае іп Бейт ріеіаііз оЫіѵізсаІиг, ^иіп 
со§і(еІ диой Бео йісапйит езі, ригит типйит зупсегит ас ѵеге 
вапсіит еззе орогіеге. Напс 8ив 8иае вепіепііат іе аедиі Ьопічие 
Гасіипіт рго Іиа ргийепііа поп йиЬіІо. <Зиой ге^и и т  ев! ВпвПЬ 
Т. Ц1тат йіи ас іеіісііег ѵаіеге оріатив.

Котае йіе 3 Маіі МБЬХХУІІТ.
48. 3. V. 1578. Кардиналъ Комо Альберту Радзивиллу8).
1)“° АІЬегІо КаЙ2Іѵі1іо.

1) Агааг. 44, т. 28, л. 84 об.; ер. 169; черновая.
2) Агшаг. 44, т. 28, л. 98; ер. 482; черновая.



И Г  Бм.

ОШсіит, ^ио рег Ііііегоз XIII Магііі Йаіаз, оЫаІа оссавіопе
 *) пипсіі, Іип^і тесит ѵоіиізіі, ѵаШе §гаіит тіЬі Іиіі,
диопіат аЪ ео ргойсізсііиг, ^иет е§о оЬ гагав ргаевіапіевдие 
ірзіиз ѵігіиіев іат  ргісіет та&пі Іасіо еі зіп^иіагі ашоге рго- 
зе^иог. Ас иі ірзе Ъепеѵоіит ег^а т е  апітит геііпеге поп 
оЪзсигів іпсіісііз ргае Іе Гегз, і(а еит рагі айесіи а те  Сотреп- 
вагі ІіЬі регвиайеав ѵеііга, ^иета<1то<1ит отпіЬиз іп геЬиз ай іе 
регІіпепІіЪив іасііе со^повсев. Вепе ѵаіеаі Иѣі0 Т. И Г , сиі т е  
ех апіто соттепйо.

Еотае сііе III Маіі 1578.
49. Іюнь 1578. Планъ бреве отъ имени папы Григорія XIII 

Юрію и Николаю Сироткѣ Радзивилламъ2).

Іипі 78.

А1 соасііиіог <іе1 ѵезсоѵаіо (И Ѵііпа.
8і зсгіѵа ип Вгеѵе (И 8. 8й пеі ^иа1е НісЫагі сЬе поп зіа 

езресііепіе аі вегѵШо Йі Біо Іазсіаг 1а ѵосаііопе <1е1 ѵезсоѵаіо, 
еі апйаг’ ай аііга; рего ^Іі соттапгіі сЬе зііа іп диеііа, еі 1о 
вріп§а весопбо 1а рготезза а іогпаг диапіо ргіта а Вота; еі 
Іиііо диезіо соп рагоіе атогеѵоіі еі Ъепі^пе, рег ^иіе^а^1о еЬ 
сопзоіагіо диапіо зі рио.

А1 ві§. (іиса сГОІіса Ігаіеііо <1е1 соабіиіоге тедевітатепіе 
8І Іассіа ип Вгеѵе йеі тейезіто іепоге; ей Йі рій, сЬе і Рабгі 
Оіезиііі поп Ьаппо таі Ьаѵиіо репзіего сЬе тиіавзе зіаіо рег 
епігаг пе 1а Іог сотра^піа, соте рег іпіогтаііопі ві ё сЬіага- 
тепйе сопозсіиіо; ей сЬе <1і сіо поп сіеѵе Іетеге, тахіте Ьога 
сЬе §1і ё соттапсіайо сЬе вйіі пе 1а впа ѵосаііопе ргітіега; еі 
ске Іо Іазсі ѵепіг а Вота шшатепіе.

8 тиа В . N. тапйаѵгі ехресіігі. РіЪоІотаеиз СагАш Сотеп. 3).

1) Стерлось.
2) Агшаг. 62, т. 81.
3) Слова, набранный курснвомъ, писаны кар дина л онъ Комо.



50. 23. УІ. 1578. Папа Григорій XIII Николаю Сироткѣ1).
Бііесіо Шіо поЬШ ѵіго Иісоіао СЬгівІорЬого Кадіѵіііо дисі

Оіісае.
бте^огіиз РР. ХПІ.

Ьііесіе Ші поЪіІіз ѵіг заіиіет еі арозіоіісат Ъепедісііопет. 
ЗсгіЬітиз ай Оеог^іит соадіиіогет ерізсорі Ѵііпепзіз Ігаігет 
Ішга, ^иой^ие аііаз Іесітиз, Ьос ііет пипс Іасітиз; ЬоіЧатиг 
епіт, сі тапдатиз, иі отпет деропепді соадііПогіат, зезедие 
ад Іезиііагит огдіпет сопіегепді зрст еі со&іШіопет аЪіісіаі, 
8ІЬі^ие іп 8па ѵосаііопе, іі^ие типеге а 8еде Арозіоііса ітро- 
зііо, а ведие зизсеріо, регтапепдит зіаіиаі, педие іііпд зіЪі 
дезегеге иііо расіо Іісеге ехізіітеі: поЬіз епіт Іаіе сопзіііит 
пиііо тодо ргоЬагі. Сегіо еііага сотрегітиз, Іезиііаз штдиат 
со^ііавзе Шит а ргасзепіі зіаіи аѵосаге. Уоіитиз і&ііиг ИоЬШ- 
Іаіет іиат де Ьас ге диісіат евзе: Іиіо еііат зіпез Шит ад 
пов ѵепіге, пеяие епіт позігіз топіііз ас ргаесеріів адѵегзаЪі- 
Іиг. Баіит Котае арид 8апсіит Реігит зиЬ аппиіо Різсаіогів 
діе ѵі^езітаіегііа Іипіі тіііезіто ^иіп§еп^е5Іто веріиа^езіто 
осіаѵо, ропіібсаіиз позігі аппо зерііто.

51. 9. VIII. 1578. Прага. А. Поссевинъ кардиналу Комо1).
. . . .  Ніегі ѵегзо ИоптЬег§а рагіі ді диі топе. Кшо соадіи-

іоге ді Ѵііпа, Ьаѵепдо яиі соііа зиа Іаті§1іа сопіеззаіо еі соти- 
пісаіо. Іпді, риг&аіо сЬе заг&, дізе^па реі 8иігегі апдагзепе а 
Ілопе, Рагіді еі Ізра§па. Евзо т і  Ьа даіо Іеііеге рег Нозіго 
Зідпоге 1е ^иа1і рогіегб тесо, доѵепдо ассотра$пагіе соп аісипе 
рагоіе.. . .

52. 5. XII. 1578. Николай Сиротка кардиналу Комендоне8).

1) Агшаг. 44, т. 24, л. 20, ер. 82, съ легендою: «ісіет аг^итепіит», чтЬ въ 
даняонъ случаѣ оэнач&етъ ссылку на ер. 81, бреве Юрію Радзивиллу (напеч. 
Тейнеръ, П, 406), гдѣ легенда была слѣдующаго содержанія: «бе ір&іод соп- 
$і1іо беропепбі соабіиіогіит, веаецие аб Іевиііагит огбіпет сопГегепб». Настоя
щее бреве, какъ и бреве отъ 80-го аарѣля (сн. № 46) служило отвѣтомъ на 
письно Сиротки 24-го Февраля (Лг 48).

2) Хипк. бі беппапіе 92, л. 7; собственноручное.
8) Ргіпсірі 26, л. 126; подлинникъ, съ печатью.



Бі®* еі В®* Вотіпе Вотіпе рінгітпт соІепёівБІте. ВегѵіШэ 
теів іп ^гаііат 111®** еі В®** Б ііфпі< Ѵезігае сотшеп^аБз, ргесог 
е й ет  отпіпт гегпт Іоеіісіззіта аи&тепіа.

Ма&пійсиз В“ 8 Зіапізіаиз Затііѵоіив сотез а Сгагпкоѵ, 
вег®1 оііт Зі^івтппЛі Аи#изіі ге^ів те і геГегепсІагіиз, Ьото <іе 
герпЫіса позіга еі (1е геіі&іопе Ъепетегкиз, поЬіІііаіе, егиШ- 
ііопе, еі гегшп ехрегіепйа іпзі^піз, а В®* І)*° ІасоЬо ѴсЬапзкі 
агсЬіерізсоро бпезпепзі іп соайіиіогет аззотрШз, аетп іо тт  
іпѵіШа такав ШШсикаіез раіііиг, ^иае соп&гтаііопет ге$іат 
гетогапіиг ^иоті^п8 Ьіс асіив впит зогііаіиг ейесіит. Сипщие 
йісіиз Б*" сотез, оЬ Шіив ѵігИкез еі геіічпа сіопа ^иіЬиз огпа- 
іиз еві, тіЬі асЬподит сЬагпз ехізШ, еит 111®“  еі В®** Б*1 
Уезігае оГйііове соттеп(1ап(1ит <іихі, ргоиі соттепбо рег ргае- 
вепіев, рго ео 111®*® еі В®*® Б"® Ѵезігат Шіі&епіег го^апйо, 
иі зі япапсіо іп Ьос пе^оііо соасііиіогіае оре еі орега 111®м еі 
В®** В”Ів Уезігае тШ^иегк, еит рго виа Ьитапкаіе іиѵаге 
<Н$пеІшг, дио іихіа ѵоіит В®1 Г)*1 агсЬіерізсорі Опезпепзіз і<1 
аз8ечиаіиг Ъепейііі ^ао Шит ргаейесеззогез зегті ге^із по8Ігі 
огпаге ѵоіиегипі. Іп дио ди^иісі іаѵогів еі Ьепеѵоіепііае аЬ 
111®* еі В“* Б** Ѵезіга ехрегіиз Іиегіі ^гаіа тешогіа гесоіепйо, 
регреіпіз зегѵШів ипа тесит йетегегі сопаЬііиг. Ніз 111®*® еі 
В®*® Б*в® Ѵезігат (Ііи Іоеіісііегчие ѵаіеге регсиріо, еі іііі теа 
зегѵіііа гіепио <Ші§епІіззіте соттепбо. Баіае іп Шезѵіг Ше 
V* БесетЬгіз аппо М°В*ЬХХѴІІІ.

ІІІ™4 еі В"" Б"'* Ѵевігае Зегѵ1) Шсоіаив СЬгізіорЬогиз 
Вайгіѵіі іп Оііса еі КіезѵізсЬ <1их іп 8сЬі<і1оѵіес ас МіггЬ сотез 
еіс. тапи ргоргіа1).

На оборотѣ: 111®в еі Веѵ®° Ботіио, Ботіпо ІоЬаппі Ргап- 
сізсо Соттепдопо 8. В. Е. сапііпаіі ргаевЪуіего, сіотшо оЬзег- 
▼ап<1І88Іто Ьопогап<1і88іточие.

52а. 14. II. 1579. Кардиналъ Комо нунцію Калигари1).

1) Собственноручны только слова, набранный курсивоиъ.
2) Иші2Іаіига <1і Роіопіа 16, л. 8, черновая съ собствѳнноручныни поправ-



Въ отвѣтъ на мысль послѣдняго — хорошо, если бы Юрій 
Радзивиллъ лично отъ папы услышалъ похвалы канцлеру Я. За- 
мойскому (который былъ женатъ на его сестрѣ)— кардиналъ со- 
общилъ, что послѣднсе невозможно, такъ какъ Юрій Радзивиллъ 
уѣхалъ въ Испаиію на поклоненіе мощамъ Яго ди Компостелья 
(а 1а регезгіпаііоие бі 8. Оіасото бі ОаІШа).

53. 9. II. 1580. Король СтеФанъ Баторій венепіанскому 
дожѵ Н. Да Понте1).

ЗіерЬапиз Беі §гаііа Кех Роіопіае, Мадпиз Бпх ЬііЬпапіае, 
Визвіае, Ргиззіае, Мазоѵіас, Вашо^іііае, Ьіѵопіаедие еіс. Ргіи- 
серз Тгапзуіѵапіае еіс. 8егепІ8$іто Ргіпсірі ботіпо Кісоіао Бе 
Ропіе Ѵеііеііагит Бисі атісо позіго сЬагіззіто ваіиіет аЦае 
отпет апіті позігі Ьспеѵоіепііат. Вегепізвіте Ргіцсерз атісе 
позіег сЬагіззіте. N00 і^погатиз чиаіе Гиегк зіибіит зегепіз- 
8Ітогит ргабесеззогит позігогит ег^а Уепеіат КетриЫісат 
ріепит зиттае Ьепеѵоіепііае; диобдиібет ірзит поз еііат еі 
ітіШіопе апіесеззогит позігогит, еі ргасірпе яиабат ас зіп- 
§и!агі сит ег&а еат КетриЫісат іи т  ЗегепіШет Ѵезігат 
ргорепзіопе зизсеріит ЪаЪетиз, ас та§із пиц^ие сопатиг 
атрІШсаге. <}иоб сит ЗегепіШі Уезіга ріапе регзиазит еззе 
безібегетиз еі іііивігів Кісоіаиз СІігівІорЪогив Кабіѵііив, Оіісае 
еі Кезѵісіі бих та#пі повігі бисаіив ЬііЬиапіае зиргетиз таг- 
зсЬаІсиз, зупсеге поЪів бііесіиз, ѵаіеіибіпіз зиае сигапбае саиза 
іп Ііаііат ргобсізсегеіиг, тапбаіа іііі бебітиз, иі 8егепі(аіі 
Ѵезігае бепозіго іііо ег&а ЯогепІіввітатѴепеііагитКетриЫісат 
апіто, Ьепеѵоіепііа, дгаіійсапбі зіибіо, сегііив иЬе^іи8^ие пов- 
ігіз ѵегЬіз сопйгтагеі, ехропегеі еііат диае поѣіз ііегит сопіга 
Ьозіет повігит Ма&пит Мозсоѵіае Бисет зизсеріа віпі, іит 
еііат бит іп Ііаііа ѵаіеіибіпів зиае саиза іиіигиз евзеі, зі диіб 
зсіге ЗегепіШет Ѵезігат бе Ьос Ъеііо позіго ѵеііетиз, еат 
Гасегеі бе ео сегііогет. (іиоб сит Іасіеі розіиіатиз а ЗегепіШе

1) Венец. Госуд. Архивъ. СоІІе і̂о весгеіа. Ьеііеге Ргіпсірі. Роіопіа 
1543 — 1689, Фшьца 16, л . 72; п о д л и н н и к ъ , за собственноручною подписью, 
съ печатью.



Ѵезіга иі еі йдет еатсіет ЪаЪеаІ, диат поЪіз ірзін ЬаЪіІига 
еззеі, еипщие зиіз зЕнІііз еііат аЦие еііат сотріесіаіиг. <}ио<1 
иоЪіа ^гаііззітит егіі, еі Вегепііаіі Уезігае отпі ѵісіззіт Ьепе- 
ѵоіепііае ^епеге заіізіасегс зІибеЪіішіз. ІНгіет [ІНизігет Веге- 
пііаіет] Ѵезігат Ъепе ѵаіеге ехоріатиз. Баіае Ѵагзаѵіае <1іе 
попа тепзіз ГеЪгиагіі аппо Б о т іт  МЭЬХХХ0 ге&пі ѵего позіхі

апп0 Чпаг1°- ЗісрЬаппз Вех.

На оборотѣ: Вегепіззіто Ргіпсірі Иотіпо N100100 Не Ропіе 
Ѵепеііагит Нисі еіс. атісо позіго сЪагізвіто.

Помѣта: «9 РеЪгаго 79 [тоге ѵепеіо] Кесеріе 22 Магго. 
II 8егто Ее аі Роіопіа гассотапёа 1а рсгзопа беі Биса сіі Оііса».

53а. 10. И. 1580. Папа Григорій XIII Юрію Радзивиллу1).
Отпускаетъ его въ Палестину ва поклоненіе гробу Господню.
536. 20. II. 1580. Кардиналъ Комо Юрію Радзивиллу9).
Настаивастъ, въ виду полученного нзвѣстія о смерти вилен- 

скаго епископа, на необходимости отказаться отъ мысли посѣтить 
Палестину, но немедленно ѣхать па свою каѳедру.

54. 18. VI. 1580. Николай Сиротка кардиналу Комендоне8).
І1Ге еі Кюв Нотіпе, Нотіпс соіепбіззіте. Іп аіідио тео сог- 

рогіз сіоіоге еі іпйгтіШе ѵаіеіисііпіз, піЫІ тіЪі роіегаі ассі- 
беге егаііив Б”19 Ѵезігае І11тав Шегіз, ех диіЪиз зитта сит ѵо- 
ІирШе со^поѵі Шат теі тетогіат Іепеге та^ваедие іііі сигае 
еззе ѵаіеішііпет теага. (^иатоЪгет поп роепііеі те  зизсеріі 
Шпегіз іпзіііиіаедие сигаііопіз, диапбо іапіореге ехреіі а И™ 
Ѵезіга ІІГ* вапііаіет теа т  іпіеііі&о. Еізі епіт тіЬі іапіит 
поп вито яиапйіт іііа тіЬі ІгіЪиіІ, иі саІЬоІісат ге1і§іопет іп 
раігіа зизііпеге еі іиегі роззіга, іатеп Ши(і аийегет зрегаге, зі 
Ъепе ѵаіегет, иі Виів Ѵезігае ІНтав ѵезіі^ііз іпзізіегет, диае, 
бит іп Роіопіа Іиіі, гет сіігізііапат орііте ^еззіі, Ъаегеіісогит 
аисіасіат сотрезсиН, саіЪоІісат геіі^іопет ргорадаѵіі. Ргоіесіо

1) Архивъ Бреве. «1580. Сгертг. XIII. ІіЬ. I», л. 65.
2) Ват. Библ. ВагЬег. Ьаі. 5742, л. 375.
3) Ргіпсірі 26, л. 126, поллвннихъ, съ печатью.



иіі т е  пшщиат та$і8 піЬіІ іпсепдіі, диат іНіаз ехетріит, ІІ& 
розіЬас піЬі! іпсепдег та#І8, диат ешвдет соЪогІагіо, сиіиз 
віп&иіа ѵегЪа зіп&иіа ргаесеріа ехізііто. Бе гегпт теагпт 
ехііи яаісі тіЬі віг врегапдит ріапе певсіо, диаві епіт Ьаіпеа 
Раіаѵіпа піЬіІ ргоіесегшг, зиадепі тедісі иі ад Ьисепвіа т е  
сопГегат, диод іасіат асі Каі. Зехіііів. (^иісдиід ассідегіі, Бео 
ассерШт геіегат. Ніид сегіе сопаЬог иг диатргітит т е  ех 
Ьіз сигіз ехоіѵат еі іп ЬііЬиапіат геѵегіаг, дио т е  ег раігіае 
ег Ггаггит сЬагіІаз, еі геіі^іопів іпргітіз зіадіит ѵосаі. (}иод 
геіідиит евг, іттоггаіев Б*1 Ѵевггае 111"“  ^гаііав а#о диод та- 
пеаі ег рег ѵегеге ііііиз ег&а т е  ѵоіипіаіе [зіс], ег Бейт оріі- 
т и т  тах іти т  ргесап[з] иг іііат сііи вегѵег іпсоіитет, т е  
гогит ег гее теаз іііі соттепдо, ацие Ігадо. Ѵепеіііз діе 
XVIII Іипіі аипо М°Б°ЬХХХ. ІКГ* еі ВТ" ТУ* Ѵезігае 8ег- 
ѵііог1) Иісоіаиз СЬгівгорЬогиз Кадгіѵіі дих ОІісае ег №вѵізіі 
сотев, іп ЗсЬідІоѵіес ас МЬіг, агсЬітагваІсив та#пі дисаіиз 
ЬігЬиапіае тапи ргоргіах).

На оборотѣ: 111"° ег К"° Ботіпо, Ботіио Соіепд"* Ботіш> 
Іоаииі Ггапсізсо Сагдіпаіі Сошепдопо Нотат.

55. 1. IV. 1581. Кардиналъ Комо Николаю Сироткѣ *).
Бисі Оіісае, ргіта Аргіііз 1581.
(^иод Ѵезіга IIIм  Ботіпаііо ріо ѵоіо ѵізііаііопіз Засгі 8е- 

риІсЬгі, ег ад БгЪет ѵепіепді дезідегіо вио вагізіасеге Ьос гет- 
роге пои роіиегіг, ѵеі тахіте тоіезіит ег ^гаѵе зіЪі ассідівве, 
вісиг ад т е  виіз Шгегів всгірзіг, регвиазит ас сеггит ЬаЪео. 
Иоѵі епіт віпдиіагет еіив ег§а Б е й т 8) ріеіагет, ег іп Запсіів- 
з іти т  Ботіпит Иовггит віидіит ас деѵогіопет. Е^о ѵего егзі 
ИЬепгізвіте еат ѵідіззет, гатеп сит іпіеііі^ат ге^іів тапдагіа 
оЪгетрегапдит отпіпо евве, ег ѵаіегидіпіз егіат гаііопет Ьа- 
Ьепдат, соивіііит виит пои роіиі поп ргоЬаге. Оріо і&ііиг иг

1) Собственноручны только слова, набранный курсивом*.
2) Ват. Библ. ВагЪег. Ьаі. 5743, л. 319 об., регесгь.
8) Ркп.: Беі.



Т)іі0 Ѵезіга 111“  іпсоіитіз іп раігіат регѵепіаі, отпіадие еі Іеіі- 
сііег еі ех вопіепііа зиеседаиі. Вев аиіет еі пе$о(іа Виі Ггаігів 
аЦие еіиз ессіевіае, віЬі сегіо регвиадеаі петіпі таіогі сигае 
Гоге дпат тіііі, ісі диод гев ірва іевІаЬііпг. Вепс ѵаіеаі Б*і0 
Ѵезіга 111“ , сиі т е  ех апіто соттепдо.

56. 24. IV. 1.581. Оффвціальиыб протоколъ отпускной 
аудіенціи, данной венеціанскимъ дожемъ Николаю Сироткѣ1).

Сегітопіе іаііе рег саиза деі ві .̂ СЬгівІоГого Вадіѵіііо диса 
ді Оііса шю (1е ргіпсіраі Ьагопі деі ге ді Роіопіа ѵеппіо іп диезіе 
рагіі рег сигагві іп Радоѵа (И сегіе впё іпбгтйё.

МБЬХХХІ а ді ХХІІІІ Аргіі.
Аигоѵапдові іп диевіа сіііа іі ві§. СЬгівІоГого Вадіѵіііо дпса 

д’ОНса ппо де ргіпсіраі Ьагопі деі ге ді Роіопіа, деі диаіе апсо 
рогіо ІеЦеге ді Іаѵоге де IX ГеЬгаго 1580 а 8па Вегепііё, ѵе- 
пиіо іп диезіе рагіі йп 1’аппо равваіо рег спгагві іп Радоѵа ді 
сегіе вие іпйгтііа. Н о^і ѵоіепдо гііогпагс а саза виа, ё ѵеппіо 
пеІГ Есс”° Со11е§іо а Іісепііагві даі Зег”0 ргіпсіре, даі диаіе ё 
зіаіо ^гаіатепіе гісеѵпіо еі Гаііо ведеге аііа виа тало дгіМа аі 
Іосо деііі атЬавсіаіогі еі ігаЦаіо деііа тапіега а ропіо, сЬе вопо 
(гаііаіі И атЬазсіаіогі де ргіпсірі §гапді. Іл вопо зіаіе даіе Іеі- 
Іеге ді гізрозіа рег іі вио ге, е( даІГ оГйсіо деііе Вавоп ѴессЬіе 
ді огдіпе деі ргеіаіо Есспо Соііе&іо ё віаіо ргезепіаіо де гіпГгез- 
сатепіі рег 1а витта де дио&іі ѵіпіісіпдие.

56а. 20. VIII. 1581. Внльна. Е пископъ Юрій Радзивиллъ 
папѣ Григорію XIII*).

Извѣщаетъ о своемъ прибытіи въ Вильну и о первыхъ 
своихъ дѣйствіяхъ по управлепію епархіеб.

566. 28. VIII. 1581. Ломжа. Нунціб Калигари кардиналу 
Карлу Борромейскому8).

О мѣрахъ, принятыхъ еп. Ю. Радзивилломъ противъ ереси:

1) Венец. Госуд. Архивъ. Сегшюпіаіі, т. I, л. 85 (другой списокгь такъ же, 
т. II, л. 70 об.).

2) Кнпгіаіога <1і Роіопіа 18, л. 262; поддннникъ.
8) АтЪгоеіапа. Г. 88. Іпі'., л. 591, № 289, подлинникъ.



велѣлъ сжечь публично еретическія книги, хранпвшіяся въ домѣ 
его отца; издалъ указъ [12-го августа] о продажѣ и печатаніи 
книгъ; запретилъ еретикамъ проходить передъ своимъ жпльемъ 
съ похоронными процессіями. Одинаково восхитительно (Ьа ІаМо 
сове тігаЬіІі) поступаетъ и брать егоСтаниславъусеблвъсвоихъ 
помѣстьяхъ.

56в. 20. X. 1581. Папа Григорій ХПІ епископу Юрію Рад
зивиллу1).

Разрѣшаетъ ему, хотя онъ еще и недостигь предѣльнаго, по 
правиламъ, возраста, — посвящать священниковъ въ епископы, 
при условіи сослуженія съ двумя еиископами или аббатами.

56г. 28. XI. 1581. Вильна. Епископъ Юрій Радзивиллъ 
яунцію Болоньетти *).

Просить похлопотать за него у папы объ исполненіи его 
просьбы, посланной папѣ съ Поссевипомъ, о правѣ посвящать въ 
епископы.

56д. 1. II. 1582. Папа Григорій XIII епископу Юрію Рад
зивиллу 8).

Отвѣтное на извѣщеніе Юрія о его дѣйствіяхъ въ виленской 
епархіи.

57. Грамота короля СтеФапа Баторія на имя венеціанскаго 
дожа Н. Да Понте, отъ 23-го сентября 1582 г., въ Формѣ 
лроѣзжаго и рекомендательнаго листа, извѣщающая объ отпра- 
вленіи Николая Сиротки ко святымъ мѣстамъ для поклоненія 
Гробу Господню (СЬгівІорЬогиз Вабгіѵіі іп ОИка еі Незгтоіезг 
(Іих виргеті^ие та^пі бисаіиз иозігі ІліЬиапіае тагзсЬаІсиз.... 
ргобсізсііиг а<1 Зегѵаіогіз позігі ЗериІсЬгит, за іи ^ и е  Ьитапае 
топитепіа айогапба), съ просьбою о содѣйствіи ему при проѣздѣ 
черезъ Венеціанскую область.

1) Архивъ Бреве. «1581. Сге#ог. ХІІГ, ІіЬ. II», д. 597.
2) ^пгіаіига (іі Роіопіа 18, д. 308; подіинникъ.
3) Агтаг. 44, т. 25, д. 101, ер. 186.
4) Венец. Госуд. Архивъ. СоПедіо весгеіа. Ьеііеге Ргіпсірі. Роіооіа

1549 — 1639, Фидьца 16, д. 72; подлинвикъ, безъ подписи.



58. 6. XI. 1582. Король СтеФ&нъ Баторій Я. Бонкомп&ньи, 
герцогу Сора1).

ВіерЪапиз Беі дгаііа Вех Роіопіае Ма^пив Бих Ъііиапіае, 
Впвбіае, Ргпззіае, Мазоѵіае, 8ато$Шае Ілѵоиіаецие еі Ргіпсерв 
Тгапзііѵапіае.

ІНивігів (іошіпе, ашісе сЬагізвіте. А ^иоі іат НМегіз пов- 
ігів ІПивІгет еі Веѵегеп[йит] Б от. беог&іит Вайгіѵіі ерізсо- 
рит Ѵііпепвет еі іп Оііка еі ЗДевшевг ргіпсірет 8то Б° повіго 
ііа соттепйаѵітив, иі ^иой іп сагйіпаііит зепаіит 8м еіпв Шит 
Іе&егеі сопіепйегетиз: пои тойо ірзіив Ьотіпів, чиі поЪіз дгаіів- 
вітиз еві, огпапсЗі саива, ѵегит иі іп соттипі сЬгізІіапі огЪів 
сопвіііо ійет яиі аіііз паііопіЪиз, позігі цш^ие ге$пі ЬотіпіЪив 
Ьопов ігіЪиіиз ѵійегеіиг. Кипе по іоііез В1 еіиз ітрогіипі ІіМегів 
П08ІГІ8 еззетиз, ІИивІгіШів Ѵезігае ЪитапіШе, пові^ие ег§а 
іііат Ъепеѵоіепііа Ігеіі, пе^оііит ій еі ^ио^ие соттепйапйит 
йихітиз, розіиіапйитцие аЪ еа, иі сит отпі вио віийіо сопіеп- 
Ііопе аЦие ІаЬоге арий 8т Б т №* а^епйит визсерегіі; [віс], и! 
поз ріигітит соттепсЫіопет Ьапс позігат арий 8я еіив та- 
Іиізве іпіеііі&птиз, еШсіаі. Ііа аиіет ій аЪ еа ровіиіатив, иі 
пгцие таіогі віийіо ^шс^иат ровіиіагі а поЪів роззіі: пецие 
^гаііиз диісдиат поЬіз ассійеге, диат ві чиае аііагига сЬгізііапі 
огЪіз §епііит гаііо ЬаЬеІиг, еапйет позігі ^ио^ие ге^пі рори- 
Іогит ЬаЬегі регврехегітиз. ІНивігіШет Ѵезігат Ьепе ѵаіеге 
сирітиз. Баіае ѴагзсЬотіае Йіе VI КоѵетЪгів Соггесііопів аппо 
Бпі МБЬХХХ® весипйо. Ве^пі ѵего повігі аппо верііто. 8іе- 
рЬапив Вех.

Адресъ: ІНгі Ргіпсірі йотіпо Іасоѣо Вопсотра&по Бисі 8огае 
МагсЬіопі Ѵіпеоіае, МіШіае 8асгае Вотапае Ессіевіае Сепегаіі 
Ргаеіесіо, атісо зіпсеге поЬіз йііесіо.

Поиѣта: «Ѵагзоѵіа 6 Коѵетѣге а 28 РеЬ® 1583. II ге йі

1) Архивъ Бонкомп&ньи - Пьомбино. Б. N. 88 («ЬеИеге пеі ропіійсаіо ді 
Оге^опо XIII, тоі. X*), подлинникъ, за собственноручною подписью, съ. боль
шой печатью.



Гоіопіа. Рге&а V. Б. & Іаѵогіге арргевво N. 8" И ѵевсоѵо (1і 
Ѵііпа, ассіо 8. Вм 1о Гассіа сагбіпаіе. Ківровіо».

58а. 6. I. 1583. Король СтеФ&нъ Баторій папѣ Григо- 
ріюХШ 1).

Просить о возведеніи еп. Юрія Радзивилла въ санъ карди
нала.

586. 7. I. 1583. Король СтеФанъ Баторій Я. Бонкомпаньи, 
герцогу Сора*).

Просить его содѣбствія въ возведеніи еп. Юрія Р. въ санъ 
кардинала.

59. 22. 1. 1583. Папа Григоріб XIII Николаю Сироткѣ8).
Бііесіо Шіо поЬШ ѵіго Шсоіао СЬгівІорЬого Кабгіѵѵіі бисі 

Оіісае еі Шезѵіг та^пі бисаіиз Іліиапіае виргето тагезсаісо.
Бііесіе Ші поЪіІіз ѵіг ваіиіет еіс. Ехропі поЪів пирег іе- 

сівіі циоб 1а Пеѵоііопів геіо еі іегѵоге бисіиз, сиріз 8ера1сЬгит 
Ботіпісііш Ніеговоіутііапит ас Іогвап аііа иіігатагіпа Теггае 
Вапсіае ріа Іоса тізі(аге ві ІіЬі аб і(1 иозіга еі Аровіоіісае 8ебів 
Іісеиііа вибгадеіиг еі Іасиііаз. (*)иаге поЪів Ьишііііег вирріісаге 
Іесізіі, иі Іио ріо безібегіо Ъпіившобі іп ргаешіввіз аипиеге бе 
ЪепідпіШе аровЮНса бі§пагетиг. N08 і&ііиг 1е зресіаІіЬиз іаѵо- 
гіЬиз еі ^гаіііз ргозециі тоіепіез, Ьиіизтобі зиррІісаііошЪив іи- 
сііпаіі, ІіЬі иі ЗериІсЪгит Ботіпісит, сі аііа иіігатагіиа Теггае 
8апс1ае Іоса ргаеіаіа регзопаіііег ѵізііаге НЬеге еі Іісііе ѵаіеаз, 
биштобо ргоЬіЬйа аб рагіез іпйбеііит поп беіегаз, ріепат еі 
ІіЬегат Іісепііат еі Іасиііаіет аисіогііаіе арозіоііса Іепоге ргае-

1) Ргіпсірі 41, л. 119, подлинникъ.
2) Архивъ Бонкомпаньи-Пышбино. Б. N. 89 («Ьеііеге пеі ропіі&саіо йі 

Сге^огіо XIII, уоі. XI»), подлинникъ.
3) Агтаг. 42, т. 45, л. 177; черновая, за собственноручными скрѣпами

кардинала Комо и Д. Глорьэ. Вторая половина этого бреве (разрѣшеніе отъ
поста, въ бѣловой подлинникъ, повидимому, включена не была: въ печатномъ
русскоиъ переводѣ ея нѣтъ. См. П. А. Гиль те б ранд тъ, ІІохожденіе въ Землю
Святую кн. Радзивнлла Сиротки. Спб. 1879, стр. 14. См. тутъ же (стр. 15)
проѣжжій лястъ, выданный папою Григоріемъ XIII тому же Радаивиллу Си- 
роткѣ (сравн. тамъ же, стр. IX).



вепіішп сопседітив. Ргаеіегеа Іоів еііат іп Ьас рагіе ргесіЬиэ 
іпсііпаіі, ііЬі иі диадга^езітаІіЪиз еі аіііз аппі іетрогіЬив ас 
(ІіеЪпв ^аіЬа8 евиз оѵогит еі Іасіісіпіогит де іиге ѵеі сопзпе- 
Іпдіпе еві ргоЬіЪКиз, еіздет оѵіз еі Іасіісіпііз, ^аапдо іпае вапі- 
Ші ехредіге со^поѵегів, ѵеі песеззііаз іп^гнегіі, ипа сит іиіз 
ІатШагіЪиз, дигапіе істроге Шпегіз ргаедісіі, иіі еі ѵезсі ІіЬеге 
ас зіпе сопзсіепііае зсгирпіо ѵаіеав, Іісепііат рег ргаезепіез 
еііат ітрегіітиг. N011 оЪзІапШшв сопзіііиііопіЬпз еі огдіпаііо- 
піЪив арозіоіісіз соеіегіздие сопігагііз диіЪизсипдие. Раішп Ко- 
тае арид Запсіит Реігит еіс. діе 22 Іапиагіі 1583 аппо XI0.

60. Ноябрь 1583. Альбертъ Радзивиыъ венеціанскому Со- 
вѣту Десяти1).

Гагіа шоііо ѵоіепііг іі деЪііо тіо, е ѵепіг, аіе ргоргіе сазе 
ді Ѵо. Зі^погіе С1агіззтв е гіп^гайаг а ІЬого рег Іаі Іаѵог сЬе 
те  Ьап ГаНо, іп Ьаѵег ІіЬегаіо 1і зегѵііогі тіеі де 1а рге^оп. Ма 
зареидо сЬе Ѵо. 8івІв С1агіззтв іаніо зопо осспраіе пеіі пе&оііі 
деіа КериЫіса чиезіа поп 1і Ьо ѵоіпіо даг іазіідіо, т а  риг, зеп- 
іепдоті евзег аШого оЫі§а!о, Ьо ѵоіиіо зсгіѵег диезіе яиаіго 
тще гіп&гаііапдоіі де ^ие81а согіезіа сЬе т е  Ьап изаіо, оЫі- 
&апдо т е  рег зетрег поп воіатепіе а ^иез1а КерпЫіса (а ^иа1е 
зоп зіаіо зетрег авеііопаііззіто зегѵііог) т а  а о&пі ипо іп раг- 
Іісиіаг де Уо. 8і$пів С1агіззт* вегѵіг ІЬого іп Іиіе 1е оссазіоп соп 
іиіо іі соге, соте Ѵо. 8і#піе С1агізз“в со^повсегапо іп еЯеМо, зі 
рег зогіе, рег 1а зиа §га(іа т е  соттапдагапо е адоргагапо іп 
ІЬого зегѵіііо. Соп диевіо Ъазсапдоіі 1і тапі т е  гассотапдо іп 
1а ^гаііа ІЬого.

1) Венец. Госуд. Архивъ. Сарі Соне. X. Ьеііеге йі атЪавсіаІогі № 18. Роіо- 
хііа, ж. 187; подшнникъ, съ печатью.

Сагдіпаііз Сотепзіз.
Саеваг Оіогіегіиз.

Сіагіззіті 8і$піогі.

88*



Бі Уоз. 8І80іѳ С1агІ88те атісо е зегѵііог АІЪегіо Кадгітіі 
Биса де Оііса.

На оборотѣ: АП ІИивІгіззіті Сіагізвіті Зі^піогі Саѵі деі 
Сопве§1іо де діесіе.

Помѣта: ИоуетЪпв 1583 — даі диса де Оііса— всгіііа 
диі іп Уепегіа.

61. 16. XII. 1583. Кардиналъ Комо1) королю ОгеФану 

Баторію8).
Ке§і Роіопіае.

8егтѳ Кех, Ботіпе С1етептѳ.

8сіо Маіезіаіі Ѵезігае поп іпіпсапдит Іоге диод сит, ргае- 
іегШз діеЪиз, 8иттиа РопШех іизііззітіз де саизіз засгит саг- 
діпаііпт соііедіит аидеге десгеѵівзеі, іп ^гаѵіззіта Ьас асііопе, 
еогит ргаесірие тетіпегіі, диов Ѵевігае МаіезШі §га1оз, оріа- 
Іовдие, ас ірзіиз ге&пі зріепдогі еі адіитепіо Іоге регарісегеі. 
(^иа диідет іп ге Запсіііав 8иа, поп оЪзсиге апітит, вепзитдие 
вииЬа озіепдН, сооріаііз іп ідет засгит со11е§іит, зітиі сит 
аііів ргаезіапііззітіз ѵігіз ех Іоіо огЬе сЬгівііапо деіесііз, д*° 
ерізсоро Уііпае ех дото Кадгіѵіііа, еі дм ерізсоро Маззае диі 
арид Маіезіаіет Ѵевігат пипсіит а§і1. Іп дио иігодие огпаидо 
ргаесіриат гаііопет ЬаЬіІат Іиіззе гееіае ѵоіипіаііз ас ді$иі- 
Шів ѵевігае отпев іпіеШ§ип1. Бе Ьос ѵего ^гаіиіагі т е  Маіе- 
вШі Ѵезігае поп зоіит аедиит вед е(Лт песезвагіит дихі, ас 
теат  еііат ѵоіиріаіет еі Іаеііііат, диат ех Ьос Гасіо соері, 
диае сегіе тах іта езѣ, десіагаге. Уегит иі ипа сит ІаІіЪив ѵігіз 
Іісеаі тіЬі аіідиапдо зегіо Маіезіаіі Уевігае іпвегѵіге оріо,. сиі 
сит Ьитііііта оЪзедиіогит теогит деіаііопе, отиіа Іоеіісіззіта 
а Бео Оріішо Махіто ргесог. Вотае діе 16 БесетЪгів 1583. 
Маіезіаіів Уевігае еіс.

1) Сравн. выше стр. 312.
2) Агтаг. 44, т. 26, ж. 87; современный регесгь.



62. 7. V. 1584. Бильна. Кардиналъ Юрій Радзивиллъ кар
диналу Комо1).

Рекомендательное письмо ѣдущему въ Римъ Дж. Полаццола 
(ее Ьепе доі ^іогпі Га Ьо всгіИо а V. 8. IIIм  попдітепо рег поп 
Іавсіаг рагііг іі ві§. вігоіато Роіаггоіа зепга т іе  Іеііеге..  ..) .

63. 2. VIII. 1584. Николай Сиротка нунцію кардиналу 
Болоньетти*).

И Р  еГ Кшо 8%0Г шіо оз8то.

Оіопзі іп даевіа т іа  сііій X &іогпі дорро 1а рагШа ді V. 8. 
IIIм  ді Огодпо, зиЬЬііо сотіпсіаі а гіпГгапсаг 1е зІапсЬе Гогие 
да іапіе іпдізрозШопі; еі іп диезі’Ьога, рег §га1іа де Біо, т і  
ігоѵо те^ііо, т а  поп регсіо сЬ’іо т і  розза рій дізрогге пё ип 
Іапііпо деііа запііё тіа. Кіп&гаііо Біо д’о&пі соза. N0 до сопіо 
а V. 8 . І І Р  соте а тіо  зі§поге, еі $іопІатеп(е 1а зирріісо рег 
1а зпа Ъопа ^гаііа, аііа диаіе Ьшпіітепіе т і  гассотапдо. Бі 
Иіезѵезі аііі 2 д’А^озго-1584. Бі V. 8. IIIм  еі Км айесіопаііз- 
зіто зегѵііоге Биса де Оііса.

64. 10. VIII. 1584. Николай Сиротка нунцію кардиналу 
Болоньетти8).

І1Г° еі Кюо 8і§ог тіо оззм .

Ьа ІеНега ді V. 8. І11ша ді ХХІІІІ ді Ма§$іо соп іі дирріі- 
саіо ді езза Ьо гісеѵиіо диезіа зеШтапа. Ьа гіп^гаііо соп одпі 
айеЛо деі Ьиоп^апіто, сЬе топзіга ѵегзо ді те. А диеі сЬ’іп 
еііа т і  еззогіа Ьо деііо аззаі іп Сгодпа, а сЬе т і  гітеМо іп 
іпііо, рег поп Газіідігіа ді поѵо. М’ё рагзо ассизагіе 1а гісеѵпіа 
рег 1’оссазіопе сЬе апсо т і  зі рог^е ді Ьазсіагіе 1е тапі, соте 
Гассіо соп о§пі гіѵегепга. Бі Ніезѵезі аііі X д’А&озГо 1584. Бі 
V. 8 . 11Р* ег Бм аЯесіопагіззіто зегѵігоге Биса де Оііса.

1) Хппгіаіига сіі Роіопіа 21, л . 174, п о д л и н н и к * .
2) Яипхіаіпга сіі Роіопіа 21, л. 828, п о д л и н н и к ъ ; на нижнемъ краю листа:

«IIIй0 ві$. сагбшаі ВоІовпеМі». Второй половины листа, гдѣ могъ быть адресъ
и печать, не сохранилось.

8) Кшшаіига <1і Роіопіа 21, л. 829, подлинникъ, съ адресоѵь («АН' І11то
еі Кто аі#. шіо овва° іі 8І§. сагйіпаіе Воіортеиі ЬпЫшо») и съ печатью.



65. 27. X. 1584. Папа Григорій XIII кардиналу Юрію 
Радзивиллу2).

Бііесіо Шіо повіго сагйіпаіі Касігіѵіііо пипсораіо.

Оге^огіиа РР. ХП1.

Бііесіе Ші позіег ваіиіет еіс. Кедсіеі ііЬі Ьаз Іііегаз ѵепИа 
Ігаіег Ніегопутпв ерізсориз Сатегіпепвів, ѵіг ргаезіапіі досігіпа, 
іпіе§гі(аіе, ріеіаіе ргаесШиз, ^ает Іесітив позігчт, еі Ьиіпз 
Запсіае 8е<Ш пипсіит огдшапит. ОтпіЬиз і^ііаг іп геЬпз, 
зарег ^шЪив іесит аді орогіеЬіІ, отпет пипсіі ѵегЬів бсіет 
ІгіЬиез, іиат ѵего аисіогііаіет аЦие орегат іп ііз ^иае ад Беі 
^іогіат, са(Ьо1ісае4пе геіі&іопіз атрІіішНпет регііиеЬипі, диі- 
Ъиз диідет іп саивіз еіиз зіидіит тахіте ѵегваЬіІиг, пиііо Іосо 
дейгіигат еі еззе сегіо зсітиз. Баіит и( зирга [Вотае арпд 
Запсіпт Магспт зиЬ аппиіо Різсаіогіз, діе XXVII ОсіоЪгів 
МОЬХХХІІІІ, ропіібсаіиз повігі аппо іегііо десіто].

1) Агтаг. 44, т. 26, л. 423 об., съ легендою: «Мет аг&итеоіаіп» т. 
атіиііиг пипсіив ерівсораі Сатегіпепвіза.



Прилоэкеніе ХШ.
(Къ стр. 187)

Данныя по нунціатурамъ 1555 — 1568 годовъ.

Переписка первыхъ пяти польскихъ нунціевъ съ кардина- 
іами-секретарями (а также съ другими лицами) въ 1555—1568 гг. 
дошла до насъ далеко не полностью да и то, что имѣется на 
лицо, пе всегда зарегистровано непремѣнно въ І^ипгіаішга ді 
Роіопіа. Сверхъ этого Фонда мы можемъ указать:

А. По нунціатурѣ Липпомана (1555 —  1556 гг.):

1. Ватик. Библ. ВагЬег. Ьа*. 5805 (старая нумерація: 
ЬХІІ. 65): «Ооріа ді ІеИеге ей аѵѵізі тапдаіі да’шшии деііа 
Запіа 8едс аі сагд. Сагіо Сагайа е аі дпса ді РаНіапо даі 1555 
а іиііо И 1557». На лл. 52, 62, 73 — 75, 78, 103, 113 копіи 
или даже просто коротепькія извлеченія изъ немногихъ депешъ 
и аѵѵізі, посылавшихся Липпоманомъ въ государственную рим
скую канцелярію (сравн. Саіаіодиз Корженевскаго въ Всгіріогез 
гегпш роіопіс., XV, стр. XVII). Между прочимъ слѣдующее 
извлеченіе на л. 75: «№11а Іеііега де 2 ді Магго [1556] ді 
Іюѵіг. СЬе 8’іпіепдеѵа сЬе пе сопйш* деііа Ьііиапіа еі Киззіа 
егапо 80/т. саѵаііі Тагіагі. Еі сЬе іі ге ді 8пе1іа Ьаѵеа гоііо 
Х /т. саѵаііі деі Мозсоѵііа, еі ргезо XII сазіеііі». Строки эти въ 
«Польской вунціатурѣ», хронологически, являются первыми съ 
упоминаніемъ Московіи. Однако наибол Бе раннимъ извѣстіемъ, 
имѣющимъ право быть отнесеннымъ къ числу матеріаловъ по 
русской исторіи, будетъ сообщеніе того же Липпомана «рег Іеі- 
Іеге де 3 ді НоѵетЪге 1555. Бі Ѵ ііпа... СЬе іп Ѵііпа еі



Ыіиаіііа 8І ѵіѵе 1а шад^іог рагіевесопбо ^іі еггогі сЬе Ьаппо 
і бгесі» (л. 74).

2. Переписка Липпомана и другіе документы, касающіеся 
его, напеч. Веіасуе пипсуизгоѵг, I, 3 — 64. Сравн. въ Моіш- 
шепіа Роіопіае еі ІліЬиапіае, кромѣ указанныхъ выше на 
стр. 21 —  22, еще письмо короля Сигизмунда-Августа Липпо- 
маву, 19-го марта 1555 г. (II, 591). Дембиньскій (Всгіріогев 
гег. роіоп., XII, 91) указываетъ на письмо кардинала А. Фар- 
незе къ Липпоману, 3-го августа 1555 г.

3. Реляція Липпомана о Полыиѣ въ Спискахъ (всѣ они безъ 
даты и безъ указанія имени автора): 1) Ват. Библ. Шип. 822, 
р. II, л. 634 — 640: Кеіаііопе еѣ безсгііііопе беі ге&во <1і Ро- 
Іопіа. Начин.: «И ге&по бі Роіопіа, рег згапбе сЬ’еі ві віа, Ьа 
росЬе сіНй еі вопо чиевіе Спевпа еі Ьеороіі агсіѵевсоѵаіі»; 
конч.: « . . .  сЬе іп саза заа сіазсипо розва сгебеге еі Гаге сіб 
сЬе §1і ріасе, сова тоііо регпісіоза, е( сЬе арге 1а рогіа аб 
о#пішо б’езвеге Ьегеіісо а зио тобо». Хорошіб списокъ; напеч. 
въ польскоыъ переводѣ, мѣстами довольно вольномъ, въ Кеіасуе 
пипс., I, 64 — 68; въ подлинник* :  «Ргіоіта», «120» вмѣсто 
«Вохоіапа», «170» (стр. 65); 2) ОіІоЬ. ЬаЬ 2433, р. 1 ,172— 175: 
Бевсгііііопе беі ге^по бі Роіоиіа; хорошій списокъ, тожествен
ный съ предыдущимъ; 3) Библ. Киджи. В. I. 26, л. 6 об.— 10: 
Бевсгііііопе беі ге^по бі Роіопіа; писанъ отчетливо, тожественъ 
съ обоими предыдущими списками; 4) ОНоЬ. Ьа*. 2510, л. 68
об.— 70; безъ заголовка, непосредственно вслѣдъ за реляціей 
Бонджьованни (см. ниже); тожественъ съ предыдущими спи
сками; 5) Ват. Арх. РоІШсог. 93 ( =  Апп. II, т. 94): Везсгіі- 
Ііопе беі ге^по бі Роіопіа; отчетливый списокъ па 7 пепагини- 
рованныхъ листахъ; 6) проф. Дембиньскій (Зсгіріогез гег. роі., 
XII, 104) указываетъ еще па списокъ римской библіотеки Кор- 
сини, Ля 680 (8сгШиге ѵагіе), л. 150: 8отшагіо беііе созе бі 
Роіопіа, допуская возможность вндѣть въ неиъ сокращенное изло
жение реляціи Липпомана. Срав. объ этомъ спискѣ А1. Рггег- 
бгісскі, ^іаботобб ЪіЫіо^габсгпа о г§корівтасЬ... ргге]ггапусЬ



ро піекІбгусЬ ЪіЫіоІекасЬ і агсЬінгасЪ га&гашегиусіі \ѵ ІаІаеЪ 
1846 — 1849 (\Ѵаг82атеа. 1850), стр. 76. Пржездѣцкій указы- 
ваетъ (стр. 94, 103, 110, 125, 126) еще списки въ библіоте- 
кахъ: Альбани, № 1188, л. 105; Бурбовской (нывѣ Національ- 
вой въ Неаполѣ), X. Ст. 15, л. 81; Миланской АтЪгозіана, 
Ь. 208. Рага М . (неполный списокъ) и Ма^НаЪессЬіапа 
(нынѣ въ составѣ Флорентинской ВіЫіоіеса Кагіопаіе Сепігаіе), 
сіааа. XXIV. сой. 68; сіааа. XXX. сод. 163

Б. По нунціатурѣ Ментоватти (1558 —  1559 гг.):

1. Библ. Киджи. М. 1. 4: Ке&езіо йе 1е Іеііеге йі топа 
111то еі Кто Боп Сагіо сагйінаі СагаГа асгШе а ге, йисЬі, ргіп- 
сірі, шагсЬезі еі аигі.ві^погі (см. лл. 79, 127). Сборникъ въ 
253 листа; содержаніе: черновая тетрадь писемъ кардинала 
К. КараФФЫ за: а) сентябрь—октябрь 1556 г.; б)съ 26-го апрѣля 
по конецъ 1558 г. (всего больше и полнѣе); в) за январь, іюль, 
августъ 1559 г. Данйыя (не многочисленный) по польской исто- 
ріи на лл. 48, 51, 52, 86, 94, 95, 116, 145— 147, 156,158, 
177, 209, 213, по поводу предполагавшейся отправки карди
нала «йі Різа» (=Ребиба) легатомъ а Іаіеге въ Польшу па дол- 
женствовавшій тамъ состояться осенью 1558 года церковный 
съѣздъ и проч. Письма КараФФЫ къ королю Сигизмунду-Августу 
и М. де Гузману 9-го августа, 29-го октября и 10-го ноября 
1558 года, равно п письма его (на итальянскомъ языкѣ) къ 
Ментоватти 29-го октября, 10-го и 24-го ноября, 12-го и 
31-го декабря 1558 года (ср. Дембиньскій, 90) можно раз- 
сматривать, какъ обрывки «Польской нунціатуры», болѣе со- 
отвѣтственное мѣсто которымъ было бы не въ библіотекѣ Киджи, 
а въ Ватиканскомъ архивѣ.

1) Въ сборникѣ ВагЬ. Ьаі. 2550 (стар. ном. 3076), на да. 21—35 сохранились 
копіи 14-ти бреве паны Павла IV, писанныхъ въ третій годъ его понтификата 
(кромѣ одного бреве (1559), всѣ остальныя относятся къ 1558 году), за подписью 
Ал. Липпомана, въ ту пору уже вернувшагося съ*польской нунціатуры. Бреве, 
имѣющія отношеніе къ Польшѣ, перечислены у Пржѳвдѣцкаго, 85.



2. Ват. Арх., Ргіпсірі 11, л. 239 — 264: письма Мен- 
товатти (декабрь 1558 г. — апрѣль 1559 г.) къ кардиналамъ 
Карлу и А льфонсу КараФФа. Перечень ихъ см. у Дембинь- 
скаго, 49 и въ СаЫодпз Коржепсвскаго (Зсгіріогез гег. 
роіоп., XV, стр. XVIII); напеч. одно письмо въ Моппш. Роі. еі 
ІЛіЬ. II, 592.

3. «Сііга соп шопз. Мепіиаіо пипііо іп Роіопіа», по 
указанію Корженевскаго (тамъ же), въ Асіа Сопсіііі Тгі- 
бепііпі, т. I.

В. По нунціатурѣ Бонджьоваини (1560— 1563 гг .)г):

1. РоІШсог. 59 (=А пп . II, т. 60), л. 303 — 306. Два 
подлинпыхъ, за собственноручною подписью, письма епископа 
камериискаго, 18-го іюня и 10-го іюля 1563 г., изъ Кракова, 
за печатью и съ адресомъ: «А1ГШ“! еі Вші Мопзгі И ві§гі сагсіі- 
паіі 1е$аіі сіеі Сопсіііо рафгопі гоіеі 085ті», въ Тридевтъ. Письмо 
18-го іюня, во второй своей половинѣ, повторяетъ въ одинако- 
выхъ выраженіяхъ свѣдѣвія о Москвѣ и Полыпѣ, сообщенный 
нунціемъ кардиналу Мороне въ депешѣ 19-го іюпя того же года 
(Моппш. Роіоп. еі ЬііЬ., II, 705). Второе письмо, 10-го іюля, 
можетъ служить дополненіемъ къ серіи депешъ Бопджьованни 
къ Мороне (впрочемъ строки, посвящовпыя Московіи, оказы
ваются, въ большей своей части, простымъ повторевіеиъ ска- 
заннаго въ письмѣ 18-го іюня).

2. Переписка и другіе документы, напеч. въ Кеіасуе пипс., 
I, 84 — 110. Нѣкоторые изъ этихъ документовъ указаны 
Пржездѣцкимъ, ѴѴіай. ЪіЫіо^г., 108, 143: по спискамъ ми
ланской АшЪгозіапа И. 208. Рагз ІпІ. и коллскціи Вігоггіапа, 
(Флорент. Госуд. Архивъ), 61га 314. Сравп. также МопишепІа 
Роіоп. еі ІліЪ., II, ЛДО 682, 702, 730.

1) Сравя. выше стр. 40 — 43,182 — 187.



I 3. Реляція о Польшѣ, составленная Бонджьованни, въ спи-
і скахъ: 1) ОМоЪ. Ъаі. 2433, р. I, 166 — 171: Веіаііопс йеі
г ге§по <Н Роіопіа еі <3е̂ 1і аНгі вШі а$віип(і а диеііа согопа соп

1а Іоппа деі ^іагатепіо <1е сопві^ііегі сіі еззо ге&по. Начин.: 
«Сопзіііагіогит ге^пі ^игатепіит Іаіе езі. Е^о ^соЪиз ^иго 
^иіа 8бгшо ргіпсірі сі Ботіпо, Бпо А. Кс$і Роіовіае Ьгіеііз его»; 
конч.: «Іо Ьо ѵоіиіо зсгіѵегѳ Іиііа ^иев(а Ьізіогіа, ее Ъепе поп 
пе вопо зШо гісегсаіо, регсЬё ё паіига т іа  ѵоіеге еззеге іпіог- 
таіо <1і диеііо сЬе Ігаііо еі беі іиИо га^иа^ііаге И рабгопі, 
^иа1і зегѵо, іі сЬе йеѵепо рі§1іаге іп Ьиопа рагіе»; 2) БгЪіп. 
823, л. 357— 367; хорошій спнсокъ, тожественный съ предыду
щими и съ такипъ же, какъ тамъ, заголовкомъ; 3) ХІгЬіп. 1020, 
л. 21 — 30; БезсгШіопе йеі ге&по (1і Роіопіа; хорошій спи- 
сокъ, тожественный съ предыдущими; 4) Ват. Арх. РоШісог. 
80 (=А гш . II, т. 81), л. 8 — 11: БезсгіНіопс беі ге§по <Н 
Роіопіа, &иа баі ѵезсоѵо (1і Сатегіпо попііо іп <1е11о гс§по 
но Но РР. Ріо (^иагіо; единственный изъ списковъ, въ которомъ, 
въ самомъ текстѣ, указано имя автора; тожественъ съ предыду
щими; 5) Библ. Киджи. К. I. 26, л. 1 — 6; списокъ, отчетливо 
писанный, тожествепъ съ предыдущими; заголовокъ, какъ въ 
ОМоЪ. І»аі. 2433. Оглавленіе сборника К. I. 26 называетъ это 
сочиненіе «геіаііопе <3і Роіопіа беі ѵезсоѵо бі Сатегіпо»; 6) СИІоЪ. 
Ьа!. 2510, л. 66 — 68 об., тожествепъ съ предыдущими, за 
исключеніемъ заключительныхъ словъ («Іо Ьо. . .  Ьиопа рагіе»), 
которыя здѣсь отсутствуютъ; 7) с п и с о к ъ , по которому сдѣланъ 
польскій переводъ, напеч. въ Кеіасус пипс., I, 96 — 100, если 
только не допустить, что переводчикъ, пользуясь однимъ изъ 
вышеуказанныхъ списковъ (1 —  6) *), пе подвергъ его нѣкото- 
рымъ сокращеніямъ *). Такъ всѣ рукописные списки начинаются

1) Въ рук ах ъ Рыкачевскаго копи быть копіи, снятый Пржеадѣцкимъ съ 
ОМоЪ. Ьаі. 2438 и ШЪіп. 1020 (ЛѴіаД. ЪіЫіорт., стр. &2, 65 и прнмѣч. 8 на 
стр. 84).

2) Кромѣ того: ргхед ігкуйгіеаіп рі§сіпІаіу—между тѣкъ въ итадьянскомъ 
текстѣ число дѣтъ показано иное: 23 (или, по другимъ спискамъ, 24).



Формулою клятвы, даваемой поляками при вступленіи на службу 
(сопзіііагіогит ге§пі зигатепіит); тамъ перечислены также и 
должности, коими облекались польскіе дигнитаріи, съ помѣтою: 
ссіаііі 1і воргабеиі 1ио$Ьі ві сЬіашапо вепаіогі еі Ьаппо іі ѵоіо 
сопвиіііѵо, іі ге воіо Ьа ѵоіо бесівіѵо, ша зесопбо іі сопві^ііо <іі 
вепаіогі» — изданіе Рыкачевскаго начинается лишь съ этой по- 
мѣты. Отроки, касающіяся Московіи (Кеіасуе пипс., 1, 99), въ 
подлинникѣ читаются (по списку Киджи) такъ: «На іі ге 20 агта- 
іпге рег 1а регвопа виа, бе ^иа1і 4 вопо шігаЬі1із8Іше, сі ипа 
рагіісоіагтепіе пеііа диаіе &Гіпіав1і вопо воШІізвіше й^иге сот- 
тевве сГагдепІо, <Н іиііе 1е ѵісіогіе сЬе Ьаппо Ьаѵиіі 1і впоі 
та@&іогі сопіго 1і Мовсоѵііі 1а диаіе ё созіаіа веі тіШа всибі». 
Сравн. еще указанные Пржездѣцкимъ (^ іабото^  ЪіЫіо$га- 
бсгпа, 76, 94, 109, 143) сп иски  в ъ  бибііотекахъ Корсини: 
№ 680, л. 156; Альбани: № 1188, л. 101; АтЬгозіапа: Б. 208. 
Рагз ІпГ.; 8(гоггіапа: 61г. 314.

7. Бат. Библ. Уаііс. Ьаі. 6436: Аѵѵізі бі Нота беі 1565, 
1568, 1571. Оегтапіа. Роіопіа. 8радпа. Рагі^і. Ілопе. Мііапо. 
Ѵепеііа. Оіарропе еіс. Тгаіе всгіМпге беісагб. Могопе (насамомъ 
дѣлѣ тутъ есть данныя, доходящія до 1580 года вкіючительно). 
Между прочимъ: а) л. 254: Аѵѵізі изъ Польши, отъ 24-го ноября 
1560 года; б) л. 256: депеша, за собственноручною подписью, 
епископа камеринскаго, безъ даты, о дѣлахъ польскихъ1).

Кажется, также ко времени нундіатуры Бонджьованни от
носится и замѣтка, находящаяся на л. 253: она безъ даты, 
вообще безъ какихъ либо внѣшнихъ признаковъ своего проис- 
хожденія, приченъ и самое обозначеніе ея: «Бе 1а ге1і§іопе беі 
Мозсоѵііа» писано иной рукою, чѣмъ самый текстъ. Ботъ пол
ностью содержаніе этой замѣтки:

1) Сравн. еще Аѵѵіві изъ Польши, апрѣль 1566 г. (л. 149); оттуда же («іаііа 
согіе <11 Роіопіа), 12-го Февраля 1568 г. (л. 253); напеч. Н. К. Мошшепіа, I, 
205); изъ Бѣны, 20-го Февраля 1568 г. (л. 130; напеч. тамъ же) и 26-го Февраля 
1568 г. (л. 280); изъ Кракова, 7-го октября 1576 г. (л. 161); изъ Торуня 
17-го октября 1576 г. (л. 162) — послѣдніе два о СтсфянѢ Баторіи.



Бе 1а геіідіопо беі Мозсоѵйа.

II Мовсоѵйа Га ргоГе83Іопе сіі зе^иіге диапГо а 1а геіі&іоис 
1і гііі Огесі.

N61 8по ботіпіо іі ропІеЯсе Вотапо поп ё іепиіо ее поп рег 
агсітезсоѵо <3і Вота, еі Ьаппо рег та&діоге бі 8иа Вапіііё іі 
раігіагсЬа СопзіапІіпороШапо, пе з’Ьа 6’Ъаѵег сІиЬіо ворга 
^ие8^а ѵегііё, регсЬё беНо Мозсоѵііа ЬаЪЪіа ботапбаіо о віа 
Гогве рег ботапбагс іі Іііоіо ге^іо а 1а 8ебе Ар64, регсЬё іп 
^ае8іа рагіе, рогсЬё е§1і оМеп§а Іаі Іііоіо поп сига 6’аііго, іто 
ее бі $иагба а 1е зІга(а$еті, агіейсі еі Ггаибе езе&иііе, 6а Іиі 
иваіе рег ас^иІ8(а  ̂ Іапіо ботіпіо еі ивиграге іп^іивіатепіе 
тоііі вШі а 1і ѵісіпі виоі диапіопдие е&И бісезве рег Ьаѵег 
іііоіо ге"іо бі ѵоіег Гагзі саіЬоІісо поп вагеЪЪе 6а сгебегдіііо.

Тіепе іі беМо Мозсоѵііа соп іиШ 1і зиоі ророН 1е апіісЬе 
Ьегевіе бе ргосезвіопе Зрігііиз Запсіі еі бе риг§а(огіі вийга§»8 
гібепбозі бе И бесгеіі беі сопсіііо Ріогепііпо.

Тіепе апсога еі иза беИо Мозсоѵйа соп іиШ И зиоі ророіі 
сЬе поп зі розза огбіпаге аісипо аі біасопаіо зе поп Ьа то&ііе, 
еі іапіо ргетопо іп уоіег сЬё 1і ргеіі ЬаЪЬіапо то§Ие, сЬе ге- 
зіапбопе аісппо веига рег гоогіе по ’1 Іазсіапо засгійсаге, зе поп 
гері§1іа то$1іе. Іп ^ие8іо тобо зесопбо Іого 1а сазШй ё іпсот- 
раІіЪіІе со ’1 засегбоііо, еі іі Заіѵаіоге Козіго ^ зи  СЬгізІо соп 
Іапіі аіігі запіі поп загаппо зіаіі засегбоіі.

Теп^опо рагітепіе сЬе 1а зеШта віпобо ипіѵегзаіе сопйг- 
тавзе 1е сове іпапгі ба 1і сопсіііі бесгеіаіі, еі регЬб ѵо і̂іопо 
поп еззеге рій ІесКо Гаг сопсіііі, іто Ьаппо рег пиііа Іиііо чиеііо, 
сЬе ба 1а беМа зеШта віпобо іп ^иа ё вШо іп диа1зіѵо$1іа соп- 
зіііо бесгеіаіо.

Ніз поп оЬзіапііЬиз ігоѵа диезіо топзіго регзопе сЬе то- 
зігапо врегаг сЬе розза біѵепіаг саіЬоІісо.

На соттіпсіаіо а гіЬаІІігаге ІиШ 1і ІиіЬегапі аіігі Ііеге- 
іісі сЬе роб рі§1іаге, соза сЬе Га тоИо Іепег Ьиопі 1і аппа- 
ЪаШвіі.



Г. По нунщатурѣ Кокендоне (1563 —  1565 гг .)*):

1) Ват. Бибі. ВагЬег. Ьаі. 5798. Сборникъ въ 626 листовъ. 
На первомъ титульномъ листѣ: «Ргіто ѵоіитс бе іе Іеііеге 6і 
топз. Оіо: Ггапсевсо Соттепбопе сагбіпаіе, всгіКобаІ 1560 йп 
а 1565 пе 1е пиіШаіиге зие сіі Оегшапіа еі <И Роіопіа пеі роп- 
іібсаіо <Н Ріо йпагіо». Содержаніе сборнока: копіи депешъ (по- 
видимому, съ отпусковъ) Комендопе, изъ двухъ половинъ, отдѣ- 
лепныхъ незаполненными листами 197 — 246; первая половина 
(л. 1 — 196) содержать депеши съ 24-го декабря 1560 г. по 
31-е марта 1562 г., т. е. нунціаіуру германскую: вторая 
(л. 247— 626)—депеши съ 19-го октября 1563 г. по 9-е декабря 
1565 г.,— нунціатуру польскую. Эта послѣдняя половина напеч. : 
1) нѣсколько отрывковъ въ Н. К. Мопитепіа, I, № 145; 2) въ 
польскомъ переводѣ отдільнымъ изданіемъ: Раті§1пікі о баѵпе^ 
Роівсе и сгавоиг 2у§тип1а Аи^ивіа, оЪе^тидесе Іівіу «1. Г. Сот- 
тепбош бо Кагоіа Вогготеивга. 2еЬга1 АІЬегІгапбі. 
Ѵ уШ тас2у1 3. Кггесгкоѵвкі. 2 тома. ѴТіІпо. 1847— 1851.

2. Ват. Арх. Кшшаіиге біѵегве, т. 146, л. 1 — 43: Ке$і- 
віго беііе Іеііеге беі пипііо бі Роіопіа беІГаппо 1563 аі сагб. 
Вогготео — другая копія депешъ Комендоне, но не полная: съ 
9-го [віс] октября 1563 г. *) по 25-е марта 1564 г. включительно.

3. Письма кардиналовъ Карла Борромебскаго и Альтампъ 
къ Комендоне въ 1565 году; напеч. Мопшпепіа Роі. еі ІлІЬ., 
П, №№ 752, 753.

4. Письма разпыхъ лицъ къ Комендоне въ 1563— 1565 го- 
дахъ указаны, совмѣстно съ письмами за другое время, у Дем- 
биньскаго (8сгірІ. г. роі., ХП, 50 — 51) и Корженевскаго 
(іЪіб., XV, стр. Х Ы І— ХЫѴ).

5. Письма (въ сокращенномъ пересказѣ) самого Комендоне 
въ 1565 году. См. Деибнньскіб, 78.

1) Сравн. выше стр. 89.
2) Въ которомъ изъ двухъ списковъ допущена ошибка? Оба письма, ж 

«9», и «19» октября, тожественны по содержанію.



Д. По кунціатурѣ Руджіери (1566 —  1568 гг.)*):

1. Роіііісог. 81 (=А гш . И, т. 82). Иыструкція нунцію 
Руджіери, въ трехъ экземплярахъ: ІпвІгиШопе аІГаЪЬаіе Низ
шего пипііо іп Роіопіа деі 1566. Поиѣта (на первомъ экз.): 
«Іпзігиіііопе тапйаіа іп Роіопіа да Ріо У аІГаЬЬаІе Киздрего 
деі 66» ошибочна: иострукція, лишь въ общихъ чертахъ наиѣ- 
чавшая программу дѣбствій Руджіери въ Полыпѣ, дана была 
ему передъ отъѣздомъ въ Италію; за болѣе же подробными на- 
ставленіями Руджіери должеиъ былъ, по дорогѣ къ мѣсту своего 
ыазначенія, заѣхать къ Комепдоне (въ Аугсбургъ): «Роі ѵпоіе 
8иа Вапііій сЬе ѵоі апдаіе дігіііо іп Аи^ивіа, еі іѵі соттипі- 
сЬіаІе соі К100 Сотшепдопе Іедаіо іп Оегтапіа поп зоіо даевіа * 
швІгпШопе, т а  іиііо арргеззо и̂е11о сЬе ді диі ѵі вагё Гаііо 
іпГспдеге. Еі регсЬё Іа 8ап1іІй 8иа Га всгіѵеге а 8. 8. Кт* сЬе 
поп овіапіе яиапіо ѵі ві тапда ді чиі іп соттізвіопе, деЪЪа Іеі 
іп о§пі сова іапіо те§Ио іпзігиігѵі, еі а 1оп§о іпГогтагѵі ді 
Іиііо диеііо сЬе зіидісагё еззеге івредіепіе сЬе зарріаіе ѵовіго 
оШііо вага (1’арріісаг Іиііі И врігііі ѵовігі рег Ьопе арргепдеге 
Іииі 1і ваѵіі аѵегіітепіі сііе ѵі дагі 8. 8. К®*, даііа диаіе рі- 
^ііагеіе апсо рагеге еі сопві^ііо ді соте доѵегеіе ^оѵегпагѵі 
виЬіІо епігаіо пеі ге&по (1і Роіопіа» (л. 309 об.). Бторой экзем- 
пляръ (л. 302 —  308) первоначальный: онъ съ поправками, 
вошедшими на-бѣло въ текстъ перваго (л. 295 —  301) и третьяго 
(л. 309 — 318) экземиляровъ. Собственно къ русской исторіи 
имѣютъ отношеніе слѣдуюіділ строки:

Еі регсЬё 8иа 8апІіІ& 8а дпапіо поп воіо віа дгапде 1а ро- 
Іспга (Іеі $гап диса ді Мовсоѵіа, т а  диапіо діззе$пі а Гагзі ге .. 
<1і Роіопіа, вііта віа зредіепіе Ьаѵег &1і оссііі аііі рго^гевзі еі 
діввс^пі виоі, еі регсіо поп тапсагеіе ді ѵі&ііаге аііе ргаіісііе 
с1і’сб1і Ьаѵсгй іп Роіопіа, еі ді всоргігс диапіо роігеіе іиШ 
^іогпаітепіс §1і асдиізіі сЬ’е§Іі роіезве Гаге де &ІІ апіті, еі

1) Сравн. выше стр. 28.



Ъепеѵоіепга беііі ргіпсіраіі іп диеі ге§по, ргосигапбо 5га 1е 
аііге сове (іі вареге, рег ѵіа сіі диеііі сЬе ві тозігагаппо виоі раг- 
ііаіі, ее ві роіезве зрегаге, сЬ’е§1і віпсегатепіе 5оззе ппа ѵоНа 
рег соііе^агві соп сЬгізііапі, еі бізрогзі аб аіиіаг чиаісііе ітргева 
сопіга іі Тигсо зио паіигаі петісо (л. 316).

Еі регсЬё іп сіѵіЫіЬиз Ьеороііепзі, Ргевтіпепзі [віс], Ъи- 
сеогіепві, УШпепві, еі іп оррібо еііат Роіозсо, ѵі вопо ѵевсоѵі 
Огесі воіііі б’еззег соп&гтаіі баі раігіагса Сопз(ап(іпороШапо 
іпіебепбові сЬе 5га диевіі ге&паио ѵагіе, апіісііе баппаіе еі аЪо- 
тіпапбе Ъегевіе, рідііагеіе сопве^ііо баііі К®1 Ѵагтіепве, еі 
Соттепбопе, еі Сготсго апсо га, бі соте роіеззего и̂е11і тівегі 
еввеге іп диаІсЬе рагіе аіиШі (л. 317 об.).

2. Два письма нунція Руджіери кардиналу Сирлето, 10-го 
апрѣля и 23-го іюля 1567 г.; напеч. Ке1асуспипс.,І,216— 217.

3. Реляція Руджіери о Полыпѣ, представленная имъ въ 
1568 году, по возвращеніи оъ нунціатуры, сохранилась вомно- 
гихъ спискахъ. Таковы: 1) Библ. Киджи. К. I. 26: Кеіаііопе 
баіа аі 8"10 Зі^поге Козіго Рара Ріо V ба топа, віиііо Ки§#іегі 
ргоіЬопоіаі іо арозіоіісо гііогпаіо нипііо бі 8иа 8апШй баі вегто 
ге бі Роіопіа пеІГ аппо 1568. Начин, (нослѣ краткаго оглавле- 
нія): «Апсог сііе Веайзвіто Рабге іо ЬаЬЬі сопііпиатепіе»; 
отчетливый списокъ (л. 10 об.—67); 2) ОИоЪ. БаІ. 2433, р. I, 
л. 178 — 235; тожественный съ предыдущимъ; 3) ІІгЪіп. 823, 
р. И, л. 247 — 356; тожественный съ предыдущими и, подобно 
тѣмъ двумъ, съ краткимъ оглавленіемъ содержапія реляціи; 
4) РоШісог. 93 ( =  Агт. II, т. 94): Кеіаііопе соріовіззіта беі 
ге^по бі Роіопіа гііегііа баІГ аЬЪаіе Ки^іего а Ріо У гііогпапбо 
баі ге 8і§івтопбо Аи&ивіо пеІГ аппо 1568; разница съ предыду
щими списками лишь въ отсутствіи оглавленія.—Пржездѣцкій *) 
и частью Абрагамъ2) указываютъ еще на слѣдующіе 24 списка 
донесенія Руджіери (изъ нихъ шесть въ библіотекахъ не рим-

1) Раавіт; сравн. стр. 17*2.
2) Зргаѵогйапіо г розгцкіѴай. Кгак. 1899 (АгсЬівг. • кот. Ьіаі. Т. IX), 

стр. 167 — 185.



скихъ): Ѵа*. Ьа * .5914 , 7480, 9435; — 0**оЪ. Ьа*. 3184, 
3185;— ВагЬег. 1224 (старый номеръ);— Саваааіепве XIV 46, 
XV 30, XXIV 16;—Согвіпі 475, 478, 488, 690, (л. 143—вы
держки), 690 (л. 165— полный текстъ), 703; — АІЬані 1170, 
1188, 1326; — Библ. Бурбонская (нынѣ Національная въ Не- 
аполѣ) X О 15, XI Р 6; — Ма$1іаЪЪесЫапа (Національная во 
Флоренців) сіазз. XXIV 68, сіазз. XXX 163; — АгаЬгоаіапа 
120, Раге ІпГ.;—Библ. Дрезд. шкяфъ О. іп-4°, Л* 156. Польскій 
переводъ реляціи напеч. Веіас. пипс. I, 165 — 216.

Съ вменемъ Руджіерн связана, кромѣ реляціи о посольствѣ, 
еще другая записка, поданная ииъ папѣ Пію V, уже по возвра- 
щепіи изъ Польши. Записка эта озаглавлена: «Бізсогзо <1і топз. 
Оіиііо Ки^іегі ргоіЬопоіагіо арозіоіісо іпіогпо аІН аіи*і (И 
Роіопіа а іаѵоге беііа запііввіта 1е$а сопіга іі Тигсо» и дошла 
до насъ въ хорошемъ спискѣ Ватиканской библиотеки ІІгЬіп. Ьа*. 
855, л. 326 — 348; начин.: «Веаііззіто райге. АпсогсЬё іо т і  
регепаба е* зирроп&а зепга аісип биЬЬіо сЬе 1а ЗапШй Ѵоз*га зіа 
рег Ьиопіззіте ѵіе е* а ріепо іпГогтаІа йеііа ро*епха, ѵоіопіё е* 
сотто<Ш& йеі зегепіззіто ге (И Роіопіа ін аіиіаге е* Гаѵогіге 
йаі сап*о зио 1а зап*іззіта 1е&а»; конч.: аЬиті1тео*е іпсЬіпап- 
йоті Ъасіо 1і 8ап*ів8Іші рісйі е* 1е рге^о йаі Зі^пог Біо о^пі 
8а1и*е е* Іеіісіій, е(с. 11 йпе». Записка не датирована, но время 
ея составленія опредѣляется тѣмъ, что о 1567 и 1568 годахъ 
въ ней говорится, какъ о прошлыхъ, а въ особенности тѣмъ, 
что возрастъ польскаго короля Сигизмунда-Августа опредѣленъ 
въ 53 года.

Сигизмундъ-Августъ родился 1-го августа 1520 г., умеръ 
7-го іюля 1572 г., т. е. безъ малаго 52 лѣтъ отъ роду, и 
ошибка, допущенная бывшимъ нунціемъ, вполнѣ понятная въ 
ту пору, когда Готскій альманахъ еще не существовал^ и при- 
томъ когда въ сообщеніяхъ подобнаго рода объ особенной точ
ности цифровой еще не заботились, — ошибка эта уже сама по 
себѣ лучше всего свидѣтельствуетъ о томъ, что Руджіери писалъ
Не задолго до смерти, какъ Сигизмунда-Августа, такъ и самого
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папы (ум. 1-го мая 1572 г.). Извѣстно, что завѣтвой мечтою 
Пія У была борьба съ турками, въ цѣляхъ изгнанія ихъ изъ 
Европы, и записка писана, несомнѣнно, по злободневному вопросу. 
А если еще принять во внимавіе, что перемиріе, о которомъ 
упоминаетъ Руджіери, между Москвой и Польшей, было рати- 
Фиковано 8-го мая 1571 г.'1); что антитурецкая лига Формально 
была заключена тогда же, 25-го мая 1571 г., между папой, 
королемъ испанскимъ и Венеціанской республикой8), и что въ 
запискѣ Руджіери неоднократно говорится о необходимости при
влечь въ эту лигу императора германскаго, то хровологическіе 
предѣлы, въ какихъ записка составлялась въ действительности, 
выяснятся еще болѣе определенно.

Изъ начальвыхъ словъ доклада видно, что Руджіери писалъ 
его по собственной иниціативѣ, желая представить на благо
усмотрение папы свои соображенія по вопросу о возможности 
участія Польши въ антитурецкой лигѣ.

Сила Польши, говорить Руджіери, заключается, несомненно, 
въ ея конницѣ; но если последняя въ войне оборонительной про- 
существуетъ, можно сказать, безъ всякихъ средствъ, то въ 
войне наступательной, яаоборотъ, ей придется выплачивать 
особое жалованье, потребуется заготовка звачительнаго количе
ства припасовъ, такъ какъ поляки нуждаются въ нихъ въ раз- 
мерахъ вдвое ббльшихъ, чемъ другія народности,—два обстоя* 
тельства, который неизбежно обусловятъ пониженіе наличнаго 
состава войска и вызовутъ серьезный затрудненія въ самомъ 
сборе его. Не надо забывать, продолжаетъ Руджіери, что ко
роли польскіе вообще всегда старались избегать столкновеній 
съ турецкой имперіей. Тщетно звалъ персидскій шахъ въ 
1474 году Казимира III противъ султана; безуспешны были 
первоначально попытки л СтеФана, валашскаго господаря (1476);

1) Бантышъ-Каиснскій, Переписка между Россіей и Польшею по 
1700 г., ч. I (М. 1860), стр. 186.

2 )Ріегііпе, Ьа Коюіе еі 1е Ваіпі-Зіё^е, I, 392.



правда, Казимиръ взялся, наконедъ, за оружіе (1485), но лишь 
только нрогаалъ турокъ изъ Валахіи, какъ носпѣшилъ заклю
чить миръ. То же самое и сынъ его Янъ-Альбертъ. Ни настоя- 
вія Венеціи, ни смерть дяди Владислава, убитаго подъ Варной, 
ни опасность, грозившая брату Владиславу, королю венгерскому, 
ничто не могло подвигнуть его на брань—  и лишь вторженіе 
турокъ въ Валахію, да разгромъ его собственной области, Руси, 
заставили Яна-Альбрехта пойти въ союзъ съ Венгріей, Литвой 
и Валахіей. Но изъ этого союза не вышло ровно ничего.

• При Сигизмундѣ, отцѣ нынѣшняго короля, сколько разъ тѣ 
же самые турки опустошали Подолію; сколько разъ звали его 
въ лигу папы Юлій, Левъ, Адріанъ и Клименть— Сигизмундъ 
дѣйствовалъ всегда уклончиво, какъ это видно изъ секретныхъ 
архивныхъ дѣлъ, съ которыми, по словамъ автора, онъ имѣлъ 
случай ознакомиться, будучи въ Полыпѣ1). Мало того, Сигиз
мундъ даже совѣтовалъ своему племяннику, Людовику венгер
скому, всячески избѣгать столкновенія съ Турдіей, хотя бы ради 
этого и пришлось нѣсколько потерпѣть. Выводъ изъ вышеизло- 
женнаго ясный: польскіе короли всегда старались жить съ тур
ками въ мирѣ и только въ крайнихъ случаяхъ брались за оружіе, 
да и то ограничиваясь одной обороной, никогда сами не вторгаясь 
во вражескіе предѣлы и послѣ первыхъ же стычекъ (йоро 1і 
ргіші ітреіі йі диегга) старались возстановить нарушенный 
миръ.

Бели принять во вниманіе, что такъ поступали государи, 
сами по себѣ достаточно воинственные, въ другихъ случаяхъ не 
отказывавшіеся отъ предпріятій безусловно смѣлыхъ; наковецъ, 
знавшіе, что такое побѣда, то тѣмъ сомнительнѣе окажется на
дежда на Сигизмунда-Августа, который чуждается войны вообще, 
который воевалъ лишь въ силу прямой необходимости и никогда 
не одерживалъ значительныхъ успѣховъ. Не даромъ еще не

1) Соте ві ѵеДе іп 4ае11а пѳзоіі&ііопе, чиаіе іо Іеваі іп Роіопіа сатаіа йаП’аг- 
сЪіѵіо весгеіо 4е1 ге (л. 828).



давно онъ поспѣшилъ заключить перемиріе съ московитами, усту- 
пивъ ииъ вѣсколько немаловажныхъ пунктовъ1). Къ тому же 
въ 1563 году Польша какъ разъ торжественно подтвердила, 
черезъ посольство Зборовскаго, миръ свой съ Селимомъ, в ко- 
ролю уже по одному этому не такъ то легко будетъ нарушить 
его. Да и бездѣтенъ онъ, значить, отпадаетъ еще одинъ мотивы 
не для кого заботиться о приращеніи новыхъ земель.

Но, допуская даже, что сознаніе христіанскаго долга (рег 
Ьопоге <И Иіо еі соштппе Ъепейсіо деііа сіігізііапііі) и подвиг-
нетъ короля на войну —* осуществленіе плана встрѣтитъ суще* 
ственную поиіху въ политическомъ положеніи самой Польши. 
Татары постоянно опустошаютъ Подолію и Русь; перемвріе съ 
Москвой кратковременно, да и при неиъ не очень то можно до- 
вѣряться московскому князю, варварство и враждебный чувства 
котораго хорошо извѣстны въ Полыпѣа). Нѣтъ большего довѣ- 
рія в къ Валахіи, которая раньше признавала надъ собой вер
ховную власть поляковъ, а теперь отступилась и перешла къ 
Турціи, такъ что, въ случаѣ войны, она станетъ на сторону 
послѣдней. Сыошенія съ императоромъ обострены на личной 
почвѣ: король разошелся со своей женой, сестрой императора, 
а вдобавокъ претензіи Германіи на Пруссію, ставшую польскимъ 
вассаломъ, могутъ вызвать въ королѣ опасеніе, какъ бы имне- 
раторъ не воспользовался войною и не занялъ эту провинцію, 
нѣмецкую по составу населенія, тяготѣющую къ Германіи и гдѣ 
еще въ 1567 году король казнилъ четырехъ совѣтниковъ гер
цога, замышлявшихъ переворотъ въ пользу герцога мекленбург- 
скаго.

Вообще со своими ближайшими сосѣдями у польскаго короля 
гораздо болѣе точекъ разлада, чѣмъ съ Турціей, а тутъ еще и

1) Еь регсіб Ьа иііішашепіе {аМа соп шоНа ргопіеиа 1а Іге^иа соп И Мов- 
соѵііі, ЪепсЬё япоі биса $1і ЬаЪЪі оссираіо еі іиііаѵіа ровзе^иа аісипі виоі віай 
йі поп росо шошепіо (л. 329 об.).

2) II Мовсоѵііа роі ЬепсЬё Ъога ЬаЬЬі Ігедиа весо, поп ГЬа регЬ а іешро 
Іипдо, еі 1а впа ЪагЬагіа соп і̂ппіа аІГапІіса іпітісііія, поп регтеііе сЬе 3 ге ві 
Ябі бі Іиі іпіісгатепіе апсог бигапіс 1а іге^иа (л. 330 об.).



съ псп&нскииъ королемъ, однинъ изъ главныхъ участниковъ 
лиги, у него распря изъ-за герцогства Бари: какъ разъ въ те- 
кущемъ году ежегодный взносъ въ 43.000 дукатовъ быль пріо- 
становлевъ и не выплаченъ испанскиыъ правительствоиъ1). Далѣе, 
у императора, у йспаніи и Венеціи существуетъ сильный мо- 
тивъ къ войнѣ: вернуть потерянный области,— такового не 
имѣется у короля польскаго: изъ-за двухъ-трехъ городовъ вое
вать не стоить. Сами поляки держатся того мнѣнія, что даже 
при возможности захватить Валахію лучше отказаться отъ вея, 
чтобъ не подойти слишкомъ близко къ турецкимъ границамъ.

Какими же мѣрами парализовать существующія затрудневія? 
Прежде всего необходимо привлечь въ лигу императора: это 
гарантія для Польши въ томъ, что на нее не нападутъ съ тыла. 
Во 2-хъ, слѣдуетъ убѣдить испанскаго короля въ необходимости 
предоставить хотя бы одни лишь доходы (рпЫісо Ъепейсіо) съ 
Бари въ пожизненное пользованіе Сигизмунду, которому теперь 
63 года, —  это минимумъ, безъ котораго никакая попытка все 
равно не будетъ имѣть успѣха. Въ 3-хъ, необходима, какъ въ 
прошлые разы, денежная субсидія. Папа Левъ*), организуя лигу, 
намѣревался дать Сигизмунду8) званіе генерала лиги; ножеть 
быть, этимъ отличіемъ (соп ^иезіо Ьопоге еі Гогзі соп диаісііе 
пШе соп^іипіо) и удалось бы кое-чего достигнуть. Не берусь 
судить, добавлялъ Руджіери, иного ли пользы въ томъ, если 
разрѣшить королю и сборъ церковной десятины: судя по преж- 
нимъ примѣрамъ, мѣстное духовенство иожетъ отказать въ 
уплатѣ ея.

Впрочеиъ гораздо важпѣе другое —  привлечь въ лигу сосѣд- 
нія государства, чтб успокоило бы короля за цѣлость его владѣ- 
ній; само же по себі дѣло это отнюдь не невозможное. Князь 
московскій исповѣдуетъ христіанскую вѣру, не прочь отъ войны,

1) Сравн. Н. В іаадеі, Ьѳ 8аіпі-8іёве еі 1* Ваёгіе. Ёіидев роіі^иет, т. I 
(Рагів. 1907), стр. 628 — 629.

2) Левъ X.
8) Бцдошопйо <Н Роіопіа, т. е. Сигнамунду I.



случаевъ къ которой у него теперь, послѣ перемирія съ Поль
шей, не много, воевать же съ Турціей для него, по его собствен- 
нымъ словамъ, есть наивысшее желаніе1); валашскій господарь 
христіанинъ тоже; онъ недоволенъ турками, отнявшими у него 
Болградъ и Килію (Віаіо&го еі Куіі). Тому и другому можно 
будетъ обѣщать королевскую корону, разумѣется, при непре- 
мѣнномъ условіи признанія духовнаго подчнненія Св. Престолу 
и съ надлежащими ограниченіяии, чтобы не раздражать Польши *). 
Что касается татаръ, то они еще при Казимярѣ дѣйствовали за 
одно съ Польшей; сравнительно небольшое жалованье (віірепбіо) 
Польшѣ не отяготительно, и если продолжать его выдачу, то 
можно и татаръ привлечь къ общему дѣлу. По своему образу 
жизни, имъ нечего много терять, а какъ войско, у нихъ много 
положительныхъ качествъ: они не требовательны, выносливы, 
не нуждаются въ запасахъ Фуража, спять подъ открытымъ 
небомъ, отличные стрѣлки. За Днѣпромъ, къ сторонѣ Дона есть 
еще другіе татары, Заволжскіе8); они не получаютъ отъ турокъ 
пособія, свободны, бѣдны и охотно встуоятъ на службу хрн- 
стіанъ, какъ это было въ 1501 году, когда 100.000 ихъ напали 
на Перекопскихъ татаръ и вступили въ союзъ съ Польшей4). 
Въ случаѣ отказа Перекопскихъ вступить въ лигу, на нихъ 
можно будетъ двинуть этихъ, Заволжснихъ, и ті»мъ парализо
вать свободу ихъ дѣйствія.

1) 11 биса сіі Мовсотіа ёриг сЬгівіі&ио еі тоііо іпсііоаіо аііа яиегга, <1е11а 
диаіе Ьог Ьа роса оссааіоие Ъаѵепсіо іге$иа соі ге бі Роіоиіа, еі воіііо апсога сіі 
біге сЬе ворга о^п’аИга сова бевійега <Іі сотЪаІІеге соі Тигсо (л. 386 об.).

2) Гтаітепіе Ігиоѵо іі рій евребіепіе тобо рег тиоѵеге чиеі ге а рі{$1іагѳ 
Рагті соп ргобііо риЫісо, сЬе оііге аі Іігаге Гітрегаіоге іп ^ие8(а вапіа Іе^а, 
іепіаге апсога бі тиоѵеге іі Мовсо, іі ѴаІассЬо еі 1і Тагіагі соп 1е га і̂опі беііе 
бі ворга, ойегепбо арргевво, ве сові рагевве аііа ЗапІііА Ѵозіга, 1а согопа гедоіе 
сові аі УаІассЬо, соте аі Мовсо, іп саво регб сЬе евзі рагіііі баііі Іого еггогі 
гісоповсеввего, соте беЪЬопо, 1а вирегіогііА врігііиаіе бі диеаіа Запіа 8ебе, еі 
Чиевіо апсо т і рагегіа, вісоте (іівві, соп іаіі Іітііаііопі еі сопбіііопе, сЬе поп ро- 
іеавего гадіопеѵоітепіе іггііаге іі ге сіі Роіопіа (л. 344).

8) Тагіагі Таѵоі^еиіі, читай: 2аѵо1вепві.
4) Руджіери кмѣегь въ виду Шнгь-Ахмета, послѣдвяго хана Золотой

Орды.



Но что выиграетъ лига отъ участія въ ней Польши? Дойти 
до Дуная полякамъ не составить особаго труда, а перейдя Ду
най, войска въ восемь дней дойдуть до Константинополя; или 
ихъ можно направить на Херсонесъ Таврнческій и напасть на 
КаФу. Московскій князь можетъ выставить 150.000 конницы, 
татары — 30.000, господарь валашскій — 50.000, а дѣйствуя 
совмѣстно хотя бы съ однимъ изъ нвхъ, Польша получить несо- 
мнѣнное первенство на этомъ театрѣ войны1). Веобходимымъ 
только условіемъ должно быть совмѣстное дѣйствіе Валахіи и 
татаръ съ Польшею, иначе короля не поднять на султана.

Е» Шиурло.

1) Еі диашіо апсога ап* воіо йі даевіі ргіпсірі яі сопдоввевве соі ге сіі Ро- 
Іовіа а (Іаппі йеі Тагсо сгейегеі сЬе Ъавіавзе ай еввеге впрегіоге йа 4пе11а рагіе, 
ві регсЬё 1а роіепва йеі Мовсо рег ве ё дгапйе еі тоііо соштойа, еі даеііа йеііі 
Тагіагі ЪепсЬё віа авваі тіпоге ѵіепе регЬ а гайорріагві (л 339).
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Хронологичевкій перечень писемъ.

Въ этотъ перечень вошіи всѣ письма, о которыхъ упоми
нается въ текстЬ, при чемъ черта (—) означаетъ, что остались 
неизвѣстными: день, даже мѣсяцъ написанія письма (1-й стол- 
бецъ), имя писавшаго (2-й столбецъ), имя адресата (3-й стол- 
бецъ). ЦиФры и имена, когда для опредѣленія ихъ источникомъ 
служилъ не текстъ «Описи», а другія данныя, поставлены въ 
скобкахъ, за исключсніемъ именъ папъ и кардиналовъ-секре- 
тарей: въ виду ихъ общеизвѣстности они оставлены безъ скобокъ 
даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда въ тексгЬ прямо не обозначены. 
Знакъ вопроса при дифрахъ и именахъ, стоящихъ въ скобкахъ, 
свидѣтельствуеть о невозможности для составителя дать съ над
лежащей увѣренностъю соотвѣтственное опредѣленіе. «Губернато- 
ромъ города Милана»х), точнѣе, вице-королемъ Миланской области 
(послѣдняя въ ту пору входила въ составь Иснанскаго коро
левства) въ 1582 г. былъ Боп 8апсЬіо Ді Оиеѵага еі Гасіі&ііа, 
сазіеііапо бі Мііапо, беі сопві і̂іо ве^геіо <1і 8иа Маевіі, &оѵег- 
паіоге <іі дпееіо вШо еі сарііапо ^епегаіе іп Ііаііа: такова его 
собственноручная подпись на письмѣ 8 августа 1582 г. (Милан- 
скій Государственный архивъ. Зегіопе зіогіса. Апіо^гай йі &ѳ- 
ѵегпаіогі, Іпо^оіепеніі е сарйапі ^епегаіі деііо зіаіо бі Мііапо. 
1580— 1583).

1) См. ниже, стр. 640.

А



Январь 18. Юлій III

1666 ГОДЪ.

— Ал. Лнппонану 21.
Мартъ 19. Сигизиундъ П Августъ — Ах. Лнппонану 600.
Ьоль 6. ІІавелъ ГУ — Ал. Лнппонану 22.
Августъ 3. А. Фарнезе — Ал. Лнппонану 600.

» 14. Павелъ ІУ — Сигизиунду II Августу 22.
Ноябрь 3. Ал. Лннпонанъ — (К. КараФФа ?) 22, 5
Декабрь 28. Ііавелъ ІУ — Ал. Лнппонану 22.

Февраль 19. Павелъ IV

1656 ГОДЪ*

— Ал. Лнппонану 22.
» 19. Павелъ ІТ — Сигизиунду II Августу 22.
» 19. Павелъ IV — архіеп. гнѣзненскону 22.

Мартъ 2. Ал. Лннпонанъ — (К. КараФФа ?) 599.
Май 29. Павелъ IV — Ал. Лнппонану 22.
Іюнь 6. Павелъ IV — Ал. Лішпонану 22.
Августъ 1. Павелъ ГУ — Ал. Лнппонану 22.
Сентябрь— К. КараФФа — — 601.
Октябрь — К. КараФФа — — 601.

и 8. Ал. Липпоманъ — (К. КараФФа ?) 22.

1658 ГОДЪ.

Апрѣль 26.
ІІавелъ IV 
К. КараФФа

— 13 бреве разнымълицанъ 601.
601.

Августъ 8. Павелъ IV — Сигизиунду П Августу 23.
» 8. Павелъ IV — Ментоватти 23.
» 9. К. КараФФа — Сигизиунду II Августу 601.
» 9. К. КараФФа — М. де-Гузкану 601.

Октябрь 29. К. КараФФа — Ментоватти 601.
» 29. К. КараФФа — Сигизиунду Ц Августу 601.

Ноябрь 7. Павелъ IV — Сигизиунду II Авіусту 23.
» 10. К. КараФФа — Ментоватти 601.
и 10. К. КараФФа — Сигизиунду II Августу 601.
» 24. К. КараФФа — Ментоватти 601.

Декабрь — Ментоватти — К. и А. КараФФа 602.
» — К. КараФФа — — 601.
» 12. К. КараФФа — Ментоватти 601.
» 31. К. КараФФа -г- Ментоватти 601.

Январь
Павелъ IV 
К. КараФФа

1669 годъ.

601.
601.

» 28. Ментоватти — К. КараФФа 23.



Апрѣль — Ментоватти — К. и А. КараФФа 602.
я 11. Павелъ IV — Сигизмувду II Августу 23.

Іюль — К. КараФФа .— — 601.
Августъ — К. КараФФа — — 601.

1660 годъ.
Апрѣль 23. ІІій IV — Сигизмунду II Августу 28.
Іюнь — К. Борромейскій — Бонджьованни (инстрк.) 182.
Іюль 15. Бонджьованни — К. Борромейскому 40.
Августъ 80. К. Боррокейскій — Бонджьованни 182.
Ноябрь 24. Бонджьованни — К. Борромейскому 604.
Декабрь 24. Комендоне — К. Борромейскому 606.

1561 ГОДЬ.
Апрѣль 9. К. Борромейскій — Бонджьованни 183, 184.

Я 20. Бонджьованни — Мороне 40.
Май 6. Сигизмундъ П Августъ — Бонджьованни 42.

» 31. Бонджьованни — Мороне 41, 183.
Іюнь 17. Бонджьованни — Мороне 41.

я 20. Бонджьованни — К. Борромейскому 186.
Іюль 12. К. Борромейскій — Бонджьованни 185.

» 26. К. Борронейскій — Бонджьованни 185.
Сентябрь 8. Н. Хр. Радзивиллъ — Сигизмунду П Августу 41.

» 13. Бонджьованни — Мороне 41.
» 20. К. Борромейскій — Бонджьованни 186.

Октябрь 25. Бонджьованни — К. Борромейскому 186.
Ноябрь 16. Бонджьованни — Мороне 41.

я 21. К. Борромейскій — Бонджьованни 186.

1662 ГОДЪ.
Мартъ 31. Комендоне — К. Борромейскому «06.

» 31. Симонета — Мороне 41.
Іюнь 28. Бонджьованни — Мороне 41.

» 29. Бонджьованни — Мороне 41.
Іюль 29. Бонджьованни — Мороне 41.
Августъ б. Аттіві изъ Данцига 41.
Ноябрь б. Бонджьованни — Мороне 41.

і 16. А. Сгісіив, см. ниже «Безъ даты» 41.

1668 годъ.
Январь 16. Я. Уханьскій — Мороне 42.
Мартъ 6. Борджьованни . — К. Борромейскому 186.

» 19. К. Борромейскій — Бонджьованни 182.
» 26. К. Борромейскій — Бонджьованни 183.

Апрѣль — К. Борромейскій — Бонджьованни 182, 186.
в 22. Сигизмундъ П Августъ — Пію IV 24.



Май 21. Бовджьованни — Мороне 41.
Іюнь 18. Бонджьованни — Кардиналамъ-легатамъ 602.
•» 19. Бонджьованни — Мороне 40, 602.

Ьоль 10. Бонджьованни — Кардиналамъ-легатамъ 602.
Октябрь 9. Комендоне — К. Борромейскому 606.

» 19. Комендоне — К. Борромейскому 606.
Ноябрь 24. Комеидове — К. Борромейскому 24.

1664 годъ.
— «Иванъ Грозный» (N3-

іаііпив) — Сигизмунду II Августу 242.
— «Сигизиундъ II Августъ»і — Отвѣтъ на предыдущее 242.

Мартъ 25. Комендоне — К. Борромейскому 606.

1666 ГОДЪ.
— Донесеніе Ф. Руджьери о Полыпѣ 40.
— К. Борромейскій — Комендоне 606.

---- Альтампъ — Комендоне 606.
Іюль 28. Сигизмувдъ II Августъ — Пію IV 24.
Авгусгь 22. Я. Уханьскій — Комендоне 40.
Декабрь 9. Комендоне — К. Борромейскому 24, 606.

1666 годъ.
— Инструкція (Алессан-

дрино-Бовелли?) — Руджьери 607.
Мартъ 2. Пій У — Сигизмунду II Августу 24.

» 2. Пій У — Королевѣ польской 24.
» 2. Пій V — Гозію 24.

Апрѣль — Руджьери — Алессандрино-Бонелли
(аѵѵіів) 604.

Августъ 5. Алессандрино-Бонелли — Лаурео 187.
Октябрь 28. П. Мышковскій — Комендоне 40.

1667 годъ.
— Портико — Комендоне (3 письма) 42.

Январь 11. Рустикуччи — Руджьери 28.
Апрѣль 10. Руджьери — Сирлето 608.
Іюль 28. Руджьери — Сирлето 608.
Декабрь 27. Рустикуччи — Руджьери 28.

1668 годъ.
— • Рустикуччи — Портико (инструкція) 237.
—• • Портико — Комендоне (5 писемъ) 42.

Февраль 12. Руджьери — Алессандрино-Бонелли
(аѵѵіві) 604. •

» 18. Пій У — Сигизмунду П Августу 24.
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Февраль 18. Шй V — Королевѣ польской 24.
» 18. ПійУ — Польск. духовн. дигни-

таріямъ 24.
» 18. ІІій V — Польск. свѣт. дигнита-

ріямъ 24.
» 20. Аѵтіві изъ Вѣны (нун

ций М. Бнлья) — Алессавдрино-Бонелли 604.
» 26. Атуіві изъ Вѣны (нун

ций М. Билья) — Алессандрино-Бонелди 604.
Декабрь 2. Портико — Комендоне 29.

1669 годъ.
— (и 1668г.?) Портико — Комендоне (рядъ писемъ) 42, 48.
Мартъ 2. Портико — Комендоне 29.
Августь 17. Портико — Комендоне 43.

» 18. Портико — Мороне 239.

1670 годъ.
— Портико — Комендоне 42.

Январь 7. Рустикуччи — Портико 28.
Май 8. Венец, дожъ П. Лореда-

но (ум.Зная 1570г.) — Ивану Грозному 227, 248.
» 19. Венец, дожъ А. Моче-

ниго — Портико 227.
Іюль 8. Портико — Комендоне 42.
Августь 9. Пій V — Ивану Грозному 227.

» 12. Венец, дожъ А. Моче-
ниго — Портико 227.

Сентябрь— Рустикуччи — Портико 30.
» 2. Рустикуччи — Портико 227.
» 5. Сигизмундъ П Августь — Мороне 239.
» 9. Рустикуччи — Портико 228.
» 18. Рустикуччи — Портико 229.
» 30. Рустикуччи — Портико 229.

Октябрь — Рустикуччи — Портико 80.
» 21. Рустикуччи — Портико 229.
» 28. Рустикуччи — Портико 229.
» 31/1.XI. Рустикуччи — Портико 242.

Ноябрь — Рустикуччи — Портико 30.
» 23. Рустикуччи — Портико 230.

Декабрь 28. Рустикуччи — Портико 28.

1671 годъ.
Январь 3. Портико — Рустикуччи (аѵтіві) 28, 29, 23
Мартъ — Привидей Сигизмунда II Августа 82.
Алрѣль 20. Портико — Комендоне 42.



Май 29. Сигнзмундъ П Августь — Гозію 230.
Іюнь 18. Алессандрино-Бонелли — Лаурео 187.
Вторая по

ловина года Портико — Комендоне 42.
Іюль 2. Рустикуччи — Лаурео 187.

» 18. Портико — Комендоне 24.
Августъ 8. Портико — Рустикуччи 29.

» 15. Портико — Рустикуччи 30, 231.
» 15. Портико — Комендоне 43.
в 23. Портико — Рустикуччи (атѵізі) 232.

Сентябрь 1. Пій V — Сигизмунду II Августу 24, 42.
в 8. Сигнзмундъ П Августь — Пію V 232.
в б. Портико — Рустикуччи (пе^осіі) 30, 282.
» ' 8. ПІЙУ — Польск. духов, дигни- •

таріямъ 24.
в 6. Пій V — Польск. свѣт. дигнита-

ріямъ 24.
в 19. Портико — Рустикуччи (депеша,

педосіі, атѵіэі) 29, 80, 233,
234, 251.

в 26. Портико — Рустикуччи (пе^осіі рег
8на 8&ПІІІ&) 235.

в 26. Портико •— Рустикуччи (аттізі) 30.
Октябрь 3. Портико — Рустикуччи 235, 251.

в 10. Пальярино — Граціаии 42, 43.
Ноябрь 21. Пій V — Сигизмунду II Августу 286.

в 21. Портико — Рустикуччи (депеша,
педосіі) 29.

в 28. Портико — Рустикуччи (депеша,
певосіі рег 8. 8.) 29.

Декабрь 10. Портико — Рустикуччи 241.
в 19. Портико — Рустикуччи 241.
в 26. Портико — Комендоне 42.

1671-1672 годъ.

— Руджьери — ІІію V (записка) 609.

1672 годъ.

Мартъ 12. Портико — Рустикуччи 28.
В 24. Рустикуччи — Лаурео 187.

Май 15. Граціани — Гозію 38.
в 17. Григорій XIII — Портико 239.
в 24. Комо — — 190.

Іюнь 5. Комендоне — Комо 32.
в 7. Комо — — 813.
в 8. Комо — ДоЛЬФИНу 808, 323.



Іюнь 8. Григорій ХШ — Максимиліану I . 32.
» 9. Н. Хр. Радзивиллъ — Комендоне 586.
» 16. Коко — — 31.
» 16. Комо — Лаурео 187.
» 17. Комендоне — Комо 82.
» 26. Комендоне — Комо 32.

Вторая по
ловина года Пертико — Комендоне 42.
Іюль — Граціани — Комо 31.

» 4. ІІортико — Комендоне 42.
» 5. Григорій XIII — Комендоне 32.
» 12. Комендоне — Комо 32.
» 23. Портико — Комендоне 31.
» 25. Комо — Лаурео 25.
» 26. Комендоне — Комо 82.
» 28. Граціани — Комо 81, 33.
» 28. Комо — Лаурео 25.
» 31. ГригоріЙ ХШ — Н. Хр. Радзивиллъ 537.

Августъ 12. Портико — Комендоне 29.
» 81. Н. Хр. Радзивиллъ — Комендоне 538.

Сентябрь12. Комендоне — Комо 32.
Октябрь 2. Комендоне — Комо 33.

» 3. Комендоне — Комо 82, 33.
Ноябрь 2. Комо — Комендоне 190.
Декабрь 12. Комендоне — Комо 33.

» 28. Комендоне — Комо 32.
» 28. Комо — Лаурео . 25.

1578 годъ.
„Сігса 1572м. Записка Портико („Маіегіе 8есгеіе“) 239.
Январь 1. Комендоне (Граціани) — Комо 34.

» 17. Граціани — Комо 34.
В 24. Комо — Комендоне 190.
В 30. Комендоне (Граціани) — Комо 84.

Февраль 7. Комо — ДольФину 308, 823.
9 15. Комендоне (Граціанв) — Комо 84.

Марть 18. Портико — Комендоне 43.
Апрѣль 13. Комендоне — Комо 35.

А 14. Портико — Комендоне 43.
» 24. Комендоне — Комо 36.

Май 1. Комендоне (Граціани) — Комо 84.
л 9. Комо — Комендоне 190.
9 12. Комендоне — Мороне 25.
9 12. Портико — Комендоне (аѵтіяі) 43.

Іюнь 1. Григорій XIII — Генриху III 25.
9 1. Комо — Лаурео 25.
» 5. Комо — Лаурео 25.



Іюль 8. Н. Хр. Радзявиллъ — Комендоне 539.
0 15. Иванъ Грозный — Панамъ-радѣ короны

польской 49.
• 15. Комендоне — Комо 36.
0 24. Н. Хр. Радзнвиллъ — Комендоне 541.

Августъ — Портико — Комендоне 42.
» 4. Григорій ХШ — Н. Хр. Радзивиллу 543.
» 10. Комо — Лаурео 548.
» 12. Комендоне (Граоіани) — Комо 34.
» 30. Комендоне — Комо 25.

Сентябрь— Портико — Комендоне 42.
» 10. Я. Уханьскій — Комендоне 40.

Октябрь 80. Граціани — Комо 34.
» 31. Я. ЗборовскіЙ — Комендоне 31.

Ноябрь 1. Комендоне (Граціани) -— Комо (2 депеши) 84.
» 8. Комендоне — Комо 25.
а 7. Комендоне (Граціани) — Комо 31.
а 29. ? 37.

Декабрь 2. Григорій ХДІ — Генриху III 25.
» 2. Григорій ХШ — Н. Хр. Радзивиллу 534.
0 13. Граціаня — Комо 34.
в 16. Комендоне — Комо 84.

1574 ГОДЪ.

— Переписка Лаурео съ Торчелло 55.
— Комендоне — Комо 44.
— Портико — Григорію ХШ (доклад

ная записка) 24, 240.
Январь 2. Граціани — Комо 44.

0 20. Граціани — Комо 45, 51.
0 25. Градіани — Комо 45.
0 30. Лаурео — Комо 25.
0 31. Грапіани — Комо 45, 51.

Янв.-Февр.) Граціани — Генриху ІП (докл. зап.) 50, 258.
Февраль 5. Лаурео — Комо 44.

в 26. Лаурео — Комо 51.
0 26. Граоіани — Комо 44, 61.

Апрѣль 4. В. Протасевичъ •— Григорію ХШ 45.
0 21. Лаурео — Комо 46, 53.'

Май 18. Капитулъ внлеиск. со*
бора — Григорію XIII 544.

0 29. В. Протасевичъ — Комендоне 534.
Іюнь — Григорій ХШ — 58 лицамъ: польск. ко-

ролю и днгнита- 
ріякъ, духовнымъ и 
свѣтскинъ 314, 328.



Іюнь — Григорій ХШ — Н. Хр. Радзивиллу

я 6. Н. Хр. Радзивилхь

(плавь бреве) 

— Комевдове

814, 328. 
546.
545.

я 19. Грнгорій ХШ — Н. Хр. Радзивиллу 547.
я 21. Лаурео — Комо 46, 54.

ІЮДЬ 15. Н. Хр. Радзивиллъ — Комевдове 548.
я 15. Н. Хр. Радзивилхь — Григорію ХШ 45, 534.
я 18. Н. Хр. Радзивилхь — Граціани 549.
я 19. Лаурео — Комо 46.
я 26. Ав. Зборовсвій — Григорію ХШ 584.
я 29. Ст. Карнковскій — Григорію ХШ 550.

Августъ 3. Лаурео — Комо 46.
я 16. Лаурео — Комо 46.
я 20. Иванъ Грозный — Генриху Ш 45, 113.

Сентябрь 12. Лаурео —  Комо 46.
Я 27. Лаурео —  Комо 46.

Октябрь 6. Лаурео —  Комо 45, 54.
Я 16. Лаурео —  Екатеринѣ Медичи 45.
я 16. Лаурео —  Комо 45, 55.

Декабрь 8. Лаурео — Комо 55.
я 11. Комо — Лаурео 551.
я 13. Григорій ХШ — Генриху Ш 535.
я 15. Григорій XIII —  Юр. Радзивиллу 552.
я 18. Грвгорій ХШ — Юр. Радзивиллу 554.
я 18. Комо —  Лаурео 557.
я 20. Лаурео —  Комо 44, 46.
я 22. Григорій ХШ — Кановикамъ вилеяск.

я 22. Григорій ХШ
капитула 

— Н. Хр. Радзивиллу
558.
559.

я 22. Григорій ХШ — Ст. Карнковскому 560.
я 22. Григорій XIII — Андр. Зборовскому 560.
я 23. Григорій ХШ —  В. Протасевичу 535.
я 81. Ст. Варшевицкій —  Лаурео 561.

1676 годъ.
Лаурео —  Екатеривѣ Медичи 55.

— Торчелло —  Лаурео (2 письма) 55.
— Лаурео —  Торчелло 55.

Январь 1. Комо — Лаурео 562.
я 7. Лаурео — Комо 46.
я 15. Лаурео —  Комо 46.
я 29. Комо — Лаурео 563.

Февраль 7. Н. Хр. Радзивихлъ —  Комендоне 564.
я 10. Лаурео —  Комо 47.

Мартъ 6. Лаурео —  Генриху Ш 46.
» 6. Лаурео —  Комо 47.
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Мартъ 27. Лаурео — Комо 54.
Апрѣдь 20. Ал. Станевскій — Комендоне 31.
Май 26. Лаурео — Комо 47.

28. Лаурео — Комо 47.
Іюнь 8. Комо — Лаурео 565.’

15. Н. Хр. Радзивиллъ — Григорію ХШ 585.
» 15. Юр. Радзивиллъ — Григорію ХШ 585.
» 16. Лаурео — Комо 55.

ІЮ ДЬ 15. Иванъ Грозный — Литов, панамъ-радѣ 47.
» 31. Лаурео — Комо 47.

Августь 16. Лаурео — Комо 47.
Сентябрь — Лаурео — Торчелло 55.

а 15. Лаурео — Комо 55.
а 23. Лаурео —  Комо 54.
а 25. Литов, паны-рада — Ивану Грозному 48.
а 25. Литов, паны-рада —  Польск. сенаторамъ 48.
а 27. Литов, паны-рада —  Польск. сенаторамъ 48.

Октябрь 5. Польск. сенаторы —  Литов, панамъ-радѣ 48.
а 10. Лаурео —  Комо 47,50(7),

а 17. Свѣдѣнія о набѣгѣ татаръ
56.
50.

а 27. Лаурео —  Торчелло 56.
а 27. Лаурео — Комо 56.

Ноябрь 18. Лаурео — Комо (шифръ) 56.
а 18. Лаурео — Комо (прост, депеша) 56.
а 18. Лаурео — Торчелло 56.
а 15. Лаурео — Торчелло 56.
а 15. Лаурео —  Комо (шифръ) 56.
а 15. Лаурео —  Комо (прост, депеша) 56.
а 23. Лаурео —  Комо (шиФръ) 56.
а 28. Лаурео — Комо (прост, депеша) 56.
а 24. Лаурео — Комо 47, 48.
а 80. Лаурео — Комо 46.

Декабрь 3 . Лаурео — Торчелло 56.
» 3. Лаурео — Комо 56.
» 5. Лаурео — Комо 56.
» 5. Лаурео — Торчелло 56.

» 17. Лаурео — Комо 47.
» 28. Лаурео — Комо 46, 47.

Январь 16.

1676 годъ.
Мороне — Лаурео 
Лаурео — Комо

187.
5 7 .

Февраль — Григорій ХПІ — Ст. Баторію 815, 823.
» 8. Комо — Саули 810, 828,

» 17. Саули — Комо
571.
310, 571.



Февраль 20. Лнтовскіе сенаторы — Ивану Грозному 168.
» 24. Саули — Коио 310, 672.
» 26. Комо — Саули 310, 324, 

672.
Маргь 6.(?) Комо — Альб. Радзивиллу 318, 824. 

Ср. стр. 578.
І> 6.(?) Комо — Н. Хр. Радзивиллу 813, 324. 

Ср. стр. 678.
» 11. Лаурео — Комо 67.

Аорѣль — Литовскіе сенаторы — Ивану Грозному 168, 169.
» 26. Комо — Мороне 818.

Май 15. Комо — Мороне 298.
» 26. Комо — Мороне 309.

Іюнь 5. Лаурео — Комо 66.
» 9. Лаурео * — Мороне 66.
» 9. Лаурео — Комо 66, 67.
» 27. Н. Хр. Радзивиллъ — Григорію ХШ 68, 535.

Іюль 7. Комо — Мороне 299, 809, 
324.

» 14. Комо — Мороне 299, 309, 
324.

» 21. Комо — Мороне 299, 309, 
824.

» 26. Комо — Мороне 298, 809, 
824.

Августъ — Григорій ХІН — Ивану Грозному (нланъ 
бреве) 815, 324.

» 3. Лаурео — Комо 57.
» 11. Комо — Мороне 298, 809, 

824.
» 26. Комо — Мороне 298, 318, 

324.
Сентябрь 1. Комо — Мороне 298, 309, 

324.
» 15. Комо — Мороне 809.

Октябрь — Григорій ХІП — Максимиліану I (оланъ 
бреве) 815, 824.

» 7. Лаурео — Комо (аггізі) 604.
» 13. Комо — Мороне 298.
» 17. Лаурео — Комо (аттіаі) 604.
» 20. Григорій ХІТГ — Н. Хр. Радзивиллу 585.

Ноябрь 12. Комо — Мороне 298.
Декабрь — Григорій ХШ — Ст. Баторію (планъ 

бреве) 817.
» 21. Григорій XIII — Альфонсу Д’Эсте 572. .



1677 годъ.
— Мороне — Лаурео 187.

Февраль 26. Лаурео — Комо 56.
М&ртъ 4. Лаурео — Коме 66.

10. Ст. Варшѳвицкій — Комендоне 81.
» 10. Лаурео — Комо 67.

20. Н. Хр. Радзивиллъ — Григорію ХШ 673.
Алрѣль б. Лаурео — Комо 59.

» 25. Лаурео — Комо 69.
Май 18. Григорій XIII — Ст. Баторію 676.

» 18. Комо — Н. Хр. Радзивиллу 818, 824, 
676.

» 18. Григорій ХШ — Н. Хр. Радзивиллу 674.
» 25. Комо — Лаурео 188, 810, 

824.
Іюнь 9. Лаурео — Комо 68.
Іюль 12. Лаурео — Комо 69.

» 28. Лаурео — Комо 69.
Октябрь 8. Н. Хр. Радзивиллъ — Комо 578.

в 80. Григорій ХШ — В. Протасевичу 677.
в 80. Григорій ХШ — Н. Хр. Радзивиллу 677.

80. Григорій XIII — Ст. Баторію 676.
Ноябрь 8. Лаурео — Комо 67.

» 8. Лаурео — Комо 67.
» 16. Комо — Лаурео 187.

Декабрь (?) Комо — Альб. Радзивиллу 578.Ср.ст 
318. 924.

(?) Комо — Н. Хр. Радзивиллу б78.Ср.ст] 
313, 324.

22. Лаурео — Комо 67.
» 28. Комо — Лаурео 26, 187, 

811, 824.
28. Комо — Лаурео (второе) 

1678 годъ.

187.

Январь 18. Лаурео — Комо 68.
» 21. Лаурео — Комо 58.

Февраль 11. Лаурео — Комо 58.
» 13. Н. Хр. Радзивиллъ — Григорію ХШ 59, 535.
» 28. Юр. Радзивиллъ — Григорію ХПІ 579.
» 24. Н. Хр. Радзивиллъ — Григорію XIII 579, 583, 

586.
Мартъ 20. Лаурео — Комо 58.
Апрѣль Григорій XIII — 60 лнцамъ (см. ихъ пе

речень на стр. 815— 
817) 315, 824.



Лпрѣль 9.

ОПИСЬ ПОЛЬСКОЙ НУНЩАТУРЫ XVI ВѢКА. 

Грвгорій XIII — Юр. Радзивиллу

62

583.
л 9. Григорій XIII — Н. Хр. Радзивиллу 582.

9. Грягорій XIII — Ст. Баторію 26.
» 12. Григорій XIII — Калигари 150.
» 80. Григорій ХІП — Юр. Радзивиллу 585.

80. Григорій XIII — Н. Хр. Радзивиллу 535, 583,

Май 8. Комо — Н. Хр. Радзивиллу
586.
813, 814,

» 8. Комо — Альб. Радзивиллу
824, 584. 
813, 824,

» 7. Калигари — Комо
584.
58.

Іюнь — Григорій XIII — Юр. Радзивиллу (планъ

» Григорій ХІП

бреве)

— Н. Хр. Радзивиллу

317, 824, 
585.

» Ф. Тальдуччи

(планъ бреве)

— Граоу Делла Пейна

817, 324, 
585.
69.

і) 10. Калигари — Комо 58.
» 10. Калигари — Сэга 26.

23. Григорій ХІП — Юр. Радзивиллу 535.
» 28. Григорій ХПІ — Н. Хр. Радзивиллу 586.

Августъ(1,?) Калигари — Комо 61.
» 2. Комо — Калигари 189.
и 8. Лаурео — Комо 58.
в 6. Калигари — Комо 60.
» 9. Порція — Комо 321.

9. Поссевинъ — Комо 586.
» 18. А. Станевскій — Комендоне 31.
» 28. Ф. Зборовскій — Комендоне 31.

26. Калигари — Комо 60.
» 28. Лаурео — Комо 26, 57.
» 29. Комо — Ор. Маласпина 322.

Сентябрь 27. Лаурео — Комо 57.
Октябрь 8. Комо — — 301.

» 30. Калигари — Комо 60.
Ноябрь — Григорій ХШ (рег 1ѳ сове <И Заейа) (планъ бреве) 317.

» — Поссевинъ — Боккападули 317, 824.
» 1. Лаурео — Комо 57.
» 3. Калигари — Комо 60, 61.
» 10. Калигари — Комо 59, 61.
» 10. Ан. Зборовскій — Комендоне 31.
» 20. А. Станевскій — Комендоне 31.
» 21. Калигари — Комо 59.
» 30. Як. Тнпоцій — Іоанну Борджіа 207.

Декабрь 2. Км. Чернобыльскій — Я. Замойскому 59.



Декабрь 5. Н. Хр. Радзивиллъ — Комо 634.
я б. Н. Хр. Радзивиллъ — Комендоне 586.
я 8. Калигари — Комо 68, 60.
я 16. Лаурео — Комо 67.
я 27. Комо — Калигари 191.
а 28. Комо — Калигари 189, 190.
я 29. Калигари

1679

— Комо 

ГОДЪ.

68.

— Я. Замойсхій — Калигари (8 письма) 91.
Январь 8. Комо — Калигари 61, 62, 806.

я б. Калигари — Комо 91, 269.
» 14. Лаурео — Комо 67.
я 24. Комо — Калигари 61.
А) 29. Калигари — Комо 112.

Февраль 8. Лаурео — Комо 67.
я 8. Калигари — Комо 112.
я 10. Калигари — Комо 93, 102, 

106, 112.
я 11. Калигари — Комо 103.
я 14. Комо — Калигари 806, 687.

' я 19. Лаурео — Комо 66.
я 19. Калигари — Комо 112.
я 26. Калигари — Комо 104.
я ^28. Комо — Сэга 807.

Мартъ *12. А. СтаневскіЙ — Комендоне 31.
я 14. Комо — Поссевину 807.
я 21. Калигари — Комо 107.
я 21. Поссевинъ — Комо 208.

Апрѣль 4. Комо — Поссевину 807.
я б. Калигари — Комо 92.
я 7. Калигари — Комо 111.
я 11. Комо — Калигари 62, 103.
я 17. Калигари — Комо 111.
я 28. Комо — Калигари 62, 103.

Май 1. Комо — Поссевину 103, 205, 
307.

я 2. Комо — Поссевину 801, 324.
я 2. Комо — Калигари 801, 824.
я б. Поссевинъ — Комо 208.
я 16. Калигари — Комо 112.
я 22. Калигари — Комо 111.
я 28. Комо — Н. Хр. Радзивиллу 813, 825, 

584.
Іюнь 10. Комо — Калигари 63.

ю 11. Поссевинъ — Комо 208, 270.
» 12. Калигарп — Комо 92,108,112.



Іюнь 18, Калигари
в 18. Комо
» 14. Калигари
в 17. Калигари
я 20. Комо
я 26. Поссевинъ
я 26. Лавр. Готусъ

я 27. Комо
я 29. Комо

Іюль 8. Комо
я 3. Ст. Баторій
я 8.'* Калигари
я 4. Комо
я 8. Поссевинъ
я 10. Калигари
я 10. Калигари
я 10. Мартинелли
я 18. Поссевинъ
» 14. Мартинелли
’» 14. Калигари
я 17. Мартинелли
я 17. Калигари
я 18. Комо

я 24. Калигари
я 27. Калигари

Августъ 4. От. Баторій
я 8. Комо
я 10. Калигари
» 10. Калигари
в 14. Калигари
» 16. Калигари
в 22. Комо
в 27. Калигари
в 80. Подканцлеръ литовскій
в 81. Ор. Маласпина
я 81. Универсалъ Ст. Баторія

Сентябрь 4. Калигари
в 6. Калигари
в 8. Калигари
в 8. Калигари
в 12. Б. Гербестъ
в 13. Калигари
в 13. Поссевинъ
в 14. Ал. Барановсвій
в 15. Поссевинъ
в 18. Калигари
в 19. Калигари

— Комо 270.
— Калигари 62.
— Комо 271.
— Комо 112.
— Калигари 318, 825.
— Комо 208.
— Калигари 93.
— Поссевину 206.
— — 801.
— — 301.
— К. Борромейскому 94.
— Комо 93, 94.
— Болоньетти 801.
— Комо 208.
— Комо 98, 104.
— Сэга 94.
— Калигари (2 письма) 91, 94.
— Комо 272.
— Калигари 96.
— Комо 107.
— Калигари. 96.
— Комо 95.
— Калигари 801.
— Комо 104.

Комо 107.
— Калигари 104.
— Калигари 62,806,325.
— Комо (простая депеша) 94,104,105.
— Комо (шифръ) 104, 105.
— Комо 96.
— Комо 96.
— Калигари 62,806,825.
— Комо 90, 109.
— В. Протасевичу 97.
— Комо 398.

97.
— Комо 97.
— Комо 98.
— Комо (простая депеша) 98,104,105.
— Комо (шифръ) 104, 105.
— Калигари 128.
— Комо 98, 109.
— Ст. Баторію 272.
•— (Калигари) 92.
— Комо 208.
— Комо 110.
— Комо 99.



Сентябрь 22. Калигари — Комо 100.
» 24. Калигари — Комо (шиФръ) 104, 105.
» 24. Калигари — Комо (простая депеша) 271, 272.
» 25. Калигари — Комо 274, 276.
» 26. Комо — Калигари 62,306,326.
» 28. Поссевинъ — Комо, 207, 275.

Октябрь 1. Комо — Ор. Маласонна 807.
» 4. Калигари — Комо 100, 104,

105.
» 5. Калигари — Комо 100, 104,

106.
» 8. Калигари — Комо О

 
1—
•

|~
і

О

» 9. Поссевинъ — Григорію XIII 207.
» 10. Комо — Ор. Маласпина 801, 308,

820, 825, 
899.

» 14. Поссевинъ — Григорію ХШ 207.
» 15. Калигари — Комо 101.
» 17. Комо — Калигари 26, 306, 

807, 325.
» 30. Калигари — Комо 92,101,276.

» 31. Комо — Калигари 62, 806, 
807, 825.

Ноябрь 2. Калигари — Комо 101.
» 7. Комо — Поссевину 205, 801, 

807.
» 15. Калигари — Комо 101.
» 16. Поссевинъ — Комо 276.
» 17. Ор. Маласпина — Комо 899.
» 17. Калигари — Комо 110.
» 21. Поссевинъ — Калигари 276.
» 23. Калигари — Комо 91.
» 25. Калигари — Комо (2 деиешп) 101, 110, 

277.
» 26. Поссевинъ ■ — Калигари 193.
» 28. Комо — Калигари 62,278,28а

Декабрь — Григорій XIII — Ст. Баторію (планъ 
бреве) 818, 825.

» 2. (4.1) Смоленскій воевода — Я. Замойскому 114.
» 5. Комо — Ст. Баторію 307, 813, 

325.
» 12. Комо — Калигари 62.
» 14. Калигари — Комо 108.
» 16. П. Скарга — Калигари 109.

а 26. Калигари — Комо 102.
а 28. Калигари — Комо 91.



1680 годъ.

Январь 1. Калигари — Комо 112, 119, 
120.

» 2. Калигари — Комо ИЗ.
» в. Иванъ Грозный — Ст. Баторію (8 грамоты) 113.

12. Калигари — Комо 535.
16. Калигари — Комо 114, 120, 

283.
81. Калигари — Комо 120.

Февраль 9. Калигари — Комо 119.
» 9. Ст. Баторій — Дожу Н. Да Понте 688.
в 10. Григорій ХШ — Юр. Радзивиллу 589.
а 18. Поссевинъ — Комо 208.
» 14. Поссевинъ — Комо 209.
» 18. Калигари — Комо 120, 123.
в 20. Комо — Юр. Радзивиллу 301, 806, 

825, 589.
» 28. Ор. Маласпина — Комо 400.

Мартъ — Ст. Баторій — Польск. сенаторамъ 116.
2. Поссевинъ — Комо 209.

В 12. М. Латерна — Фр. Суньеру 114.
(ВаЬЪаІо апіе

Ьаеіаге)
19. Калигари — Комо 288.

» 25. Поссевинъ — Комо 209.
» 28. Калигари — Комо 114, 122.

Апрѣль (2.) Ст. Баторій — Калигари 115.
я 7. Калигари — Комо 114.
» 16. Калигари — Комо 114.
» 16. Калигари — Комо 121.
» і(26.) Лука Гнѣзненскій — (Фр. Суньеру) 118.
» 90. Комо — Калигари 62, 306.
» 80. Коно — Ст. Баторію 825.

Май 2. Калигари — Комо 121.
я 6. Калигари — Ст. Баторію 121.
я 18. Калигари — Комо 121.
я 14. Комо — Поссевину 205, 907.
я 28. Калигари — Комо 124.

Іюнь 2. Калигари — Комо 124.
» 12. Калигари — Комо 115.
я 18. Н. Хр. Радзивиллъ — Комендоне 589.
я 20. П. Скарга — Калигари 125.

Іюль 13. Калигари — Комо 283.
я 16. Комо — Поссевину 206.
я 28. Калигари — Комо 124.
я 28. Г. Фабій — Калигари 124.



Августь — Иванъ Грозный — Рудольфу II 209.
» 9. Поссевинъ — Іоанну Ш 209.
» 9. Калигари — Комо 122.
)) 14. Калигари — Комо 284.
1) 16. Ор. Маласнина — Комо 401.
і> 20. Калигари — Комо 115.
» 20. Поссевинъ — Калигари 209.
» 23. Ор. Маласнина — Комо 401.
» 26. Калигари — Комо 121.
» 28. Калигари — Комо 121.
» 31. Калигари — Комо 115.

Сентябрь в. Ст. Баторій — Польск. сенаторамъ 115.
7. — — А. Чекки 115.

• (12.) Б. Гербесть — Калигари 113.
» 17. Калигари — Комо 122, 124.
» 20. Ор. Маласнина — Комо 402.
і) 23. Калигари — Комо 116.
» 26. Калигари — Комо 117.

Октябрь 15. Ев. Воловичъ — — 117.
19. Калигари — Комо 118.

» 25. Комо — — 318.
Ноябрь 4. Калигари — Комо 118.

» 10. Калигари — Комо 118.
» 27. Калигари — Комо 118.

Декабрь 1. Колигари — Комо 118, 123.
28. Ст. Варшевицкій — Калигари 61.

» 81. Комо — Калигари 301.
» 31. Комо — Болоньетти 801.
» 81. Калигари — Комо 

1681 годъ.

112.

Январь 1. Калигари — Комо 132.
» 7. Комо —  — 802.

11. РуДОЛЬФЪ II — Ивану Грозному 214.
Февраль 2. Ст. Баторій — Григорію ХШ 801.

» 4. Комо — Ор. Маласнина 802,
308,

307,
825.

» 9. Б. Гербесть — Калигари 138.
» 17. Комо — Болоньетти ч 62.

25. Комо — Ор. Маласнина 302,
307,
325.

305,
308,

» 28. Калигари — Комо 136.
Мартъ 4. Комо — Поссевину 301, 307.

» 4. Комо — Болоньетти 803,
320,

306,
826.



артъ 4. Комо — Калгари 84, 802, 
803, 306, 
807, 825.

» в. Комо — Дяядиии 808, 311, 
328, 326.

» в. Комо — Сэга 808, 307, 
826.

» 6. Комо — Лаурео 803, 307, 
323, 326.

» 11. Комо — Ор. Маласпнна 808, 326.
» 11. Комо — Калигари 62, 302, 

806, 826.
» 13. Калгари — Комо 136.
» 14. А. Пельховскій Болоньетти 139.
» 16. Григорій ХІП —> Рудольфу II 26, 180.
» 15. Григорій XIII — Ст. Баторію (2 бреве) 26, 130.
» 16. Григорій XIII — Эрцгерцогу Эрнесту 130.
» 15. Григорій ХПІ — Іоанну Ш 130.
» 16. Иванъ Грозный — Ст. Баторію 135.
» 18. Григорій XIII — Поссевину 312, 326.
» 18. Комо — Дж. Маласоиаа 309, 326.
» 18. Комо — Калигари 62.
» 20. Комо — Сэга 807, 326.
» 25. Комо — Калигари 62, 802, 

806, 826.
» 27. Комо — Поссевину (б инструк

ций) 126, 803, 
319, 326.

» 31. Комо — Поссевину 206.
і) 31. Пав. Бокса — — 188.
прѣль 1. Комо — Н. Хр. Радзивиллу 303, 326, 

590.
» 1. Комо — Ор. Маласпина 307, 326.
в 1. Комо — Калигари 61, 62, 182, 

802, 806, • 
326.

в 3. Комо — Сэга 303, 307, 
327.

в 6. Калгари — Комо 186.
в 12. Григорій ХПІ — Ст. Баторію 26.
в 14. Поссевинъ — Комо 128.
» 16. Ст. Баторій — Калигари 184.
в 15. Комо — Калигари 827. Ср. 17 

апр. 1581 г.
» 16. Калигари — Комо 137.
» 17. Комо — Калигари 302, 306, 

307, 327.



Апрѣль 17. Комо — Болоньетти (инструкція) 304, 306,
319, 327.

» 17. Комо — Кампеджи (инструкция) 306, 327.
» 19. Поссевинъ — Д. Канобіо 214.
» 21. Ст. Баторій — Ивану Грозному 136.
» 21. Я. Боруковскій — Калигари 186.
» 22. Комо — Болоньетти 61, 306.
9 22. Комо — Калигари 62, 302, 

806, 327.
9 22. Григорій XIII — Я. Замойскому 811.
9 26. Калигари — Комо 184.
9 27. Калигари — Комо 137.

Май 1 . Я. Гербесгь — Калигари 183.
9 в. Поссевинъ — Комо 128.
п 9. Калигари — Комо 132.
9 12. Проѣзжая грамота Ст. Баторія Поссевину я Шевригилу 137.
9 12. Ст. Баторій — Калигари 118, 187.
9 13. Я. Боруковскій — Калигари 187.
9 16. Поссевинъ — Ивану Грозному 211.
9 16. Калигари — Поссевину 219.
9 15. Калигари — Комо 138.
9 20 Калигари — Комо 188.
9 27. Калигари — Комо 188, 284.
9 28. Я. Боруковскій — АннЬ Польской 219.
9 29. Ст. Баторій — Аннѣ Польской 219.

Іюнь 14. Болоньетти — Комо 133.
9 17. Калигари — Комо 139.
9 21. Калигари — Комо 186, 140.
9 24. Поссевивъ — Комо 212, 284, 

286.
9 27. Калигари — Комо 138.
9 29. Иванъ Грозный — Ст. Баторію 194.

Іюль 6. Н. Скарга — Калигари 138.
я в. ГригоріЙ XIII — Калигари 26.

* » 8. Комо — Калигари 62.
я 9. Поссевинъ — Ивану Грозному 211.
я 9. Болоньетти — Комо 133.
я 9. Болоньетти — Комо 136.
» 16. Комо — Калигари 61, 806.
» 16. Донесеніе Кампана, составлен, со словъ Хр. Держека 71.
я 19. Болоньетти — Комо 188.
я 21. Поссевинъ — Болоньетти 81, 82.
я 2 2 . Комо — Поссевину 206.
я 23. Калигари — Комо 136.
я 27. Калигари — Комо 139.
» 2 7 . Болоньетти — Комо 133.
я 2 7 . Болоньетти — Гваставиллани 422.



Августъ — Поссевинъ — Ивану Грозному 74.
» 1. М. Латерна — П. Скаргѣ 189!
» 10. Калигари — Комо 78, 140.
X) 15. Я. Замойскій — Болоньетти 140.
» 18. Юр. Радзивиллъ — Ст. Баторію 72, 536.
X) 20. Юр. Радзивиллъ — Григорію XIII 691.

28. Калигари — К. Борромейскому 691.
Сентябрь— Иванъ Грозный — Дожу Н. Земонту (Н.

да Понте) (65), 75,214.
о — Царевичъ (Іоаннъ) — Грнгорію XIII 76, 214.
XX Иванъ Грозный — Дожу Н. Земонту (вто

рая грамота) 75, 214.
XX — Иванъ Грозный — Григорію ХПІ 75, 214.
XX — Иванъ Грозный — Григорію ХПІ (вторая) 75, 214.
в — Поссевинъ — Комо 75.
х> і. Дж. Ардолмю — Кл. Аквавива 219, 285.
» 8. Калигари — Комо 26,182,141.
XX (9.) Калигари — Ей. позяанскому 534.
л 13. Ст. Баторій — (Поссевину?) 80.
л 17. Аѵтізі (ех сазігіа) 71.
л 22. Аттізі 71.
л 29. Болоньетти — Гваставиллани 423.

Октябрь 7. Поссевинъ — Болоньетти 82.
л 9. Поссевинъ — Ивану Грозному 74, 211.
л 9. Поссевинъ — Санта Кроче 75..
л 11. 1а

— Л. Маджіо 220.
л 16. Поссевинъ — Болоньетти 82.
л 20. Поссевинъ — Іоанну ІП 211.
л 20-28. Поссевинъ — Болоньетти 82.
л 20. Григорій XIII — Юр. Радзивиллу 592.
л 22. Поссевинъ — Ивану Грозному 211.
л 23. Иванъ Грозный — Поссевину 211.
л 25. Болоньетти — Комо 136.
Л 29. (?) Кампанъ — Комо 74.
л 80. Кампанъ — Комо 217.

Ноябрь 6. Поссевинъ — Болоньетти 75.
л 9. Поссевинъ — Комо 212.
л ' 14. От. Баторій — Ивану Грозному 212.
л 14. Поссевинъ — — 214.
л 14. Поссевинъ — Болоньетти 82, 85, 86.
л 15. Поссевинъ — графу Понту Делагарди 76.
л 16. Поссевинъ — Ивану Грозному 211.
л 16. Поссевинъ — Болоньетти 82.
л 17. Поссевинъ — Іоанну III 76.
л 20. Поссевинъ — Болоньетти 82.
л 20. Поссевинъ — Комо 212.
л 28. Поссевинъ — Комо 196.



Ноябрь 23. Болоньетти — Гваставиллани 424.
я 27. Болоньетти — Гваставиллани 424.
я 27. П. Скарга — Болоньетти 189.
» 28. Поссевинъ — Воеводѣ новгородскому 76.
» 28. Поссевинъ — Комо 212, 286.
» 28. Юр. Радзивиллъ — Болоньетти 692.
я 29. Поссевинъ — Болоньетти 80.

Декабрь 9. Комо — Болоньетти 306.
я 16. Кампанъ — Комо 220.
Я 17. Поссевинъ — Комо 213.
Л) 17. Поссевинъ — Болоньетти 82.
» 18. Ст. БаторіЙ — Поссевину 196.
я 20. I. Гербестъ — (Я. Замойскому) 211.
я 24. Болоньетти — Комо 

1682 годъ.

132.

Январь 3. Комо — Кампеджи 322.
Я 6. Комо — Болоньетти 302, 827.
я 6. Поссевинъ — Болоньетти 82.
я 6. Поссевинъ — Комо 212.
я 7. Фулиньо — Болоньетти 72, 404.
я 8. Болоньетти — Комо 141.
я 10. — — Болоньетти 72, 405.
я 11. Фулиньо — Болоньетти 406.
я 13. Поссевинъ — Аннѣ Польской 77, 211.
я 18. Поссевинъ — Комо 212.
я 14. Поссевинъ — Комо 212.
я 14. Поссевинъ — Ст. Баторію 77, 195.
я 14. Поссевинъ — Болоньетти 82.
я 19. Я. Замобскій — Калигари 211.
я 19. Я. Замойскій — Поссевину 211, 404.
я 20. Комо — Бон они 302, 309, 

827.
я 20. Комо — Поссевину 77, 302, 

303, 327.
я 21. Поссевинъ — Я. Замойскому 211.
я 23. Болоньетти — Комо 141, 142.
я 23. Д. Алеманни — Болоньетти 406.
я 23. Я. Замойскій — Ст. Баторію 404.
я 23. Я. Занобскій — Поссевину 211.
я 28. Ан. Станевскій — Комендоне 81.
я 29. Болоньетти — Комо 142.
я 29. Я. Замойскій — Поссевину 77.
я 31. Я. Замойскій — Поссевину 195.

Февраль 1 . Григорій ХПІ — Юр. Радзивиллу 592.
» б. Григорій XIII — — 812.
» 7. Б. Гербестъ — Поссевину 142.



евраль 10. Болоньетти
л 10. Комо

л 17. Комо

а 17. Комо
л 19. Болоньетти
л 20. К. Таккетти

М&ртъ — Иванъ Грозный

л — Царевичъ (Ѳеодоръ)
л — Иванъ Грозный

л — Ивавъ Грозный
л — Иванъ Грозный

л — Иванъ Грозный
л 6. Анна Польская
л 17. Ст. Баторій
л 24. Комо
л 24. Комо

Апрѣль 7. Комо

л 7. Комо
» И. Болоньетти
» 14. Комо
» 14. Комо

» 17. Ст. Баторій
» 28. Ст. Баторій
» 28. Ст. Баторій
» 28. Ст. Баторій
» 28. Ст. Баторій
» 28. Ст. Баторій
» 28. Ст. Баторій
» 28. Ст. Баторій
» 28. Ст. Баторій
» 28. Поссевинъ
» 28. Поссевинъ
» 29. Поссевинъ

Май 1. Ст. Баторій
» 1. Болоньетти
» 27. Болоньетти
» 29. Болоньетти
» 80. Поссевинъ

— Комо 404, 405.
— Кампеджи 303, 309, 

827.
— Поссевину 77, 217, 

299, 302, 
303, 327.

— Болоньетти 302, 327.
— Комо 406.
— Комендоне 31.
— Григорію ХПІ 67,129,212, 

215, 217.
— Григорію ХШ 217.
— Григорію ХШ (проѣз-

жая) 129, 217.
— Дожу венецианскому 217.
— Дожу венеціанскому

(проѣзжая) 217.
— Эрцгерцогу Карлу 129.
— Поссевину 196.
— Ивану Грозному 72.
— Болоньетти 302, 327.
— Кампеджи 303, 310, 

327.
— Болоньетти 62, 302, 

827.
— Болоньетти (второе) 62, 827.
— Комо (аттіві) 406.
— Болоньетти 4 302, 328.
— Мадруццо 303, 308, 

328.
— Григорію ХШ 536.
— Григорію ХПІ 180.
— Аннѣ Польской 180.

*— Андрею Баторію 180.
— Я. Замойскому 130.
— Фарнезе 130.
— Кл. Аквавива 130.
— Камнану 130.
— Еп. плоцкому 130.
— Кл. Аквавива 128.
— Іоанну Ш 78.
— Королевѣ шведской 78.
— Юр. Радзивиллу 584.
— Комо 408.
— Комо 64, 142.
— Комо 142.
— Болоньетти 80.



Іюнь 12. Болоньетти — Комо 408.
» 19. Поссевинъ —  — 214.
» 29. Комо — Болоньетти 62.
а 23. Комо — Поссевину 196, 197, 

299, 302, 
303, 328.

» 24. Болоньетти — Комо 408.
ІЮЛЬ 6. Поссевинъ — Комо 213.

» 6. Грнгорій ХПІ — Кн. Я. Острожскому 328.
» 7. Комо — Губернатору г. Милана 195, 828.
» 7. Комо — Мадруццо 308, ЗОѲ, 

328.
» 7. Комо — Кампеджи 303, 810, 

828.
» 7. Комо — Поссевину 302, 303, 

328.
» И. Болоньетти — Комо 148.
» 14. Поссевинъ — Комо 213.
» 23. Комо — Сэга 307.

Августъ 11. Комо — Поссевину 302, 808, 
328.

» 11. Комо — Феррери, кард, верчел- 
лійскому 308, 328.

а 11. Комо — Колонна 303, 328.
» 11. Комо — Губернатору г. Милана 308.
а 14. Болоньетти — Комо 428.
» 15. Болоньетти — Гваставиллани 428.
» 15. Болоньетти —  Комо 409.
а 18. Комо —  Савелли 310, 328. 

Ср. 20 авг. 
1582 г.

а 20. Комо —  Савелли 302, 303, 
310.

» 24. К&мп&нъ *—  Комо 143.
» 27. Болоньетти —  Комо 417.

Сентябрь 1. Болоньетти —  Комо 143.
» 18. Болоньетти —  Комо 143, 41&
» 14. Кампанъ — Болоньетти 82, 143.
» 20. Болоньетти — Комо 148.
а 22. Комо — Бономи 309, 328.
» 23. Ст. Баторій — Дожу Н. Да Понте 592.
» 29. Комо — Мадруццо 308, зга

Октябрь 1. Григоріб XIII — Ивану Гроэному 84.
» 6. Комо — Бономи 309, 828.
» 22. Болоньетти — Комо 419.

Ноябрь 4. Болоньетти — Комо 419.
а б. Болоньетти — Гваставиллани 423.



Ноябрь в. Ст. Баторій — Я. Бонкомпаньи 693.
» 7. Б. Ваповская — Болоньетти 143.
» 16. Поссевинъ — Комо 213.

Декабрь 7. Болоньетти — Комо 143.
» 8. Поссевивъ — Ивану Грозному 82.
» 10. Болоньетти — Комо 143.

%» 18. Поссевинъ — Комо 213.
» 14. Ст. Карнковскій — Я. Бонкомпаньи 404.
і) 14. Ст. Карнковскій — Комо 404.

, » 17. Болоньетти — Комо 143.
» 29. РуДОЛЬФЪ П — Капитулу Гранской 

церкви 146.
80. Ст. Баторіб — Комо 404.

*> 30. Болоньетти

1683

— Комо 

ГОДЪ.

141.

— Поссевинъ — Комо (3 письма) 221.
— Кн. К. Острожскій — Поссевину (2 письма) 221.

Январь 3. Поссевинъ — Болоньетти 82.
» 3. Болоньетти — Комо 144.

6. Ст. Баторій — Грнгорію ХШ 594.
» 7. Болоньетти — Комо 144, 146.
» 7. Ст. Баторій — Я. Бонкомпаньи 594.
л 15. Коно — Поссевину 206.

20. Болоньетти — Комо 144, 146.
» 22. Григорій ХШ —  Н. Хр. Радзивиллу 312, 328, 

594.
24. Поссевинъ —  Болоньетти 82.

» 28. Болоньетти —  Алекс. Болоньетти 84, 330, 
331, 355.

» 29. Универсалъ Ст. Баторія 84.
Февраль 4. Поссевинъ — Болоньетти 82.

» 12. Коио — Болоньетти 62.
» 13. Поссевинъ — Комо 82.
» 20. Болоньетти — Алекс. Болоньетти 81, 84, 330, 

334, 361.
Мартъ 9. Болоньетти — Комо 145.

» 20. Болоньетти — Комо 145.
Апрѣль 5. Болоньетти — Комо 145.

» 9. Болоньетти — Комо 145.
ІД 26. Поссевинъ — Комо 221.

Май 3. Поссевинъ — — 83.
» 4. Поссевинъ — Болоньетти 82, 83.
» 4—'7(?) Поссевинъ — — 83.
» 7. Комо — Болоньетти 62.
» 14. Комо — Поссевину 206.
» 16. Кампанъ — Болоньетти 145.
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Май 28. Болоньетти — Комо 145.
Іюнь б. Ал. Войтъ — Поссевину 221.

9 11. Болоньетти — Комо 145.
9 16. Юр. Радзивиллъ — Ст. Баторію 536.
)> 25. Коио — Болоньетти 62.
» 25. Болоньетти — Комо 145.

Іюль 5. Болоньетти — Палеологу 82.
» 6 -8 . Болоньетти — Комо 145.
» 6. Григоріб ХШ — Кн. Яну Острожскому 812.
» 8. Болоньетти — Алекс. Болоньетти 81, 84, 380, 

831, 889.
1) 8. Болоньетти — Комо 145.
» 9. Поссевинъ — Комо 145.

16. Поссевинъ — Комо 145.
» 16. Коио — Болоньетти 62.
» 22. Поссевинъ — Я. Замойскому 197.
)> 28. Болоньетти — Комо 146.
х> 27. Болоньетти — Алекс. Болоньетти 81, 84, 330, 

342, 375.
Августь 6. Болоньетти — Коио 146.

8. Нодали — Поссевину 222.
» 9. Болоньетти — Комо 145.
X) 14. Болоньетти — Комо 145, 146.
» 20. Болоньетти — Комо 145.

27. Болоньетти — Комо 144.
Сентябрь— Б. Гербесть — (Провинціалу іезуѵтск. 

ордена въ Австріи) 221.
2. Болоньетти — Комо 287, 296.

» 8. Болоньеттц — Комо 145.
» 3. Комо — Болоньетти 62.
» 3. Коно — Бономи 309, 828.

4. Ѳ. Сальясъ — Кл. Аквавива 131.
X» 5. Кн. К. Острожскій — Поссевину 195,
» 10. Комо — Болоньетти 62.

17. Болоньетти — Комо 146.
Октябрь 1 . Болоньетти — Комо 145.

» 8. Болоньетти — Комо 292.
9 10. Дж. Маласнина — Комо 322.
9 13. Б. Гербесть — (Болоньетти) 145.
9 14. Болоньетти — Комо 147.
9 15. Болоньетти — Комо 145.
9 22. Комо — Болоньетти 62, 295.

Ноябрь — , Альб. Радзивиллъ — Венеціанскому Совѣту 
Десяти 595.

9 7. Болоньетти . — Комо 147.
9 8. Палеологъ — Болоньетти 146.
9 10 (?) Дж. Маласнина — Комо 322.



Ноябрь 12. Комо — Болоньетти 62, 296.
24. Болоньетти — Комо 145.
26. Комо — Калигари 804, 328.

Декабрь 2. Я. Замойскій (?) — 44 Бот. Вогаеѵішп 222.
» 7. Болоньетти — Комо 145.
» 9. Поссевинъ — Болоньетти 82.

16. Комо — Ст. Баторію 312, 329,

17. Комо — Поссевину
596.
197.

» 20. Болоньетти — Комо 144.
» 29. Поссевинъ — Болоньетти 82.

Январь 1 .

1 6 8 4  ГОДЪ.
Юр. Радзивялхь — Грнгорію ХШ (докладъ) 
Болоньетти — Комо

536.
148, 149.

8. Болоньетти — Комо - 148.
Л 22. Болоньетти — Комо’ 149.

Февраль 4. Поссевинъ — Болоньети 81, 82.
» 7. Камп&нъ — (Поссевину?) 224.
» 10. Болоньетти — Комо 149.
» 11. Комо — Поссевину 196.
» 15. Хр. Казимірскій — Поссевину 223.
У) 17. Поссевинъ — Ст. Баторію 130.
» 26. Каипанъ — Болоньетти 89.

Мартъ 3. Комо —  Болоньетти 62.
» 15. Болоньетти —  Кампаву 89.
» 17. Комо — Болоньетти 62. /
» 17. Комо —  Поссевину 305, 829.
» 20. Поссевинъ —  (Эрцгерцогу австрійск.?) 197.

Апрѣль 3. Кампанъ —  Ст. Баторію 88.
» 4. Камнанъ —  Болоньетти 88.

п 7. Комо —  Поссевину 305, 329.
и 7. Болоньетти —  Кампаву 89.
» 11. Поссевинъ —  Комо 198.
и 12. Поссевинъ —  Д. ПФейФеру 198.
и 17. Гродицкій —  Поссевину 224.
» 17. Болоньетти —  Кампану 88, 89.
» 19. Нодали —  Поссевину 224.
и 20. Болоньетти —  Комо 149.
и 21. Комо —  Кампеджи 310, 329.
и 21. Н. Хр. Радзивиллъ —  Григорію ХПІ 536.
» 22. Поссевинъ — Герцогу баварскому 198.
» 27. Комо — Болоньетти 62.
» 27. Болоньетти — Комо 149.
» 29. Болоньетти — Комо 149.
» 80. Поссевинъ — Комо 89.

Май 7. Юр. Радзивиллъ — Комо 597.



Май 14. Поссевинъ — Я. Замойскому 89.
» 14. Болоньетти — Комо 149.

15. Поссевинъ — Комо 224.
16. Болоньетти * — Комо 149.

» 22. Поссевинъ — Герцогу баварскому 198.
» 26. Комо — Бономи 309, 329.
» 29. Я. Замойскій — Поссевину 224.

31. Кампанъ — Болоньетти 88, 89.
Ьонь 16. Болоньетти — Комо 149.

» 16. Поссевинъ — Комо 223.
» 18. Болоньетти — Комо 149.
Л) 20. Болоньетти — Комо 149.
» 23. Поссевинъ — Болоньетти 86.
)) 23. Поссевинъ — Я. Замойскому 224.
» 27. Болоньетти — Комо 149.

Іюль 8. Кампанъ — Болоньетти 89.
» 7. Поссевинъ — Герцогу баварскому 198.

Августъ 2. Н. Хр. Радзивиллъ — Болоньетти 597.
1) 6. Болоньетти — Комо 149.
л 10. Болоньетти — Комо 149.
» Ю- Н. Хр. Радзивиллъ — Болоньетти 597.
л 11. Григорій XIII — Дарю Ѳеодору 127.
» И. Комо — Поссевину 199.
» 18. Комо •— Поссевину 196.
л 18. Комо — Болоньетти (2 письма) 62.
л 24. Болоньетти — Комо 148, 149.
л 25. Комо — Поссевину 199.
л 28. Болоньетти — Комо 149.
л 29. Поссевинъ — Комо 196.

Сентябрь 29. Комо — Поссевину 199, 206, 
305, 329.

Октябрь 20. Комо — Поссевину 205.
л 23. Поссевинъ — Комо 199.
л 27. Григорій ХШ — Ст. Баторію 26.
л 27. Григорій ХШ — Юр. Радзивиллу 598.
л 30. Бономи — Комо 322.
л 31. Болоньетти — Комо 149.

Ноябрь 15. Кампанъ — Болоньетти 149.
» 15. Бодали — Поссевину 224.
» 24. Комо — Поссевину 199.

Декабрь 4. Н. Хр. Радзивиллъ — Григорію ХШ 536.
» 5. Н. Хр. Радзивиллъ —  Болоньетти 536.
» 24. Поссевинъ —  Комо 223.
» 31. Юр. Радзивиллъ — Болоньетти 536.

1585 годъ.
Январь 9. Буойя — Комо 148.



Февраль — Поссевинъ — Комо 196.
» 8. ГригоріВ ХШ — Н. Хр. Радзивиллу 536.
» 18. Болоньетти — Комо 149.

» 14. Болоньетти — Комо 149.
» 15. Н. Хр. Радзивиллъ — Григорію ХШ 536.

16. Комо — Болоньетти 62, ;
» 16. Комо — Поссевину 205.
» 26. Болоньетти — Комо 27, :
» 28. Поссевинъ — Рудольфу П 131.

Мартъ 14. Поссевинъ — Ст. Баторію 200.
» 15. Кампанъ — Болоньетти 89.

Апрѣль 16. Буойя — Комо 27,1
Май 3. Буойя — Комо 150.

» 7. Буойя — Коллегіи кардиналовъ 150.
и 15. Анна Польская — Буойя 150.
» 28. Буойя — Рустикуччи 150.

Іюль ■ 2. Поссевинъ — Буойя 150.
в 6. Буойя — Рустикуччи 150.

Августъ 7. Ст. Баторій — Поссевину 200.
» 16. Буойя — Рустикуччи 151.
» 27. Поссевинъ — Герцогу баварскому 200.

Сентябрь— Ст. Баторій — Русскому народу 201.
Октябрь 18. Буойя — Рустикуччи 151.
Ноябрь 5. Ст. Баторій — Поссевину 201.

» 21. Буойя — Рустикуччи 150.

1686 годъ.
Январь 7. Аццолино — Поссевину 201.

» 18. Буойя — Рустикуччи 150.
Мартъ 28. Ст. БаторіЙ — Поссевину 201.
Аорѣль ? Поссевинъ — Ал. Барановскому (?) 78.

» 15. Ст. Баторій — Андрею Баторію 201.
» 19. Аццолино — Поссевину 201.

Май 30. — Капуа 152.
Іюнь 8. Письмо изъ Внльиы — Поссевину 201.
Августъ 7. Поссевинъ — Аццолино 201.
Сеятябрі. 6. Аццолино — Капуа 152.

» 21. Поссевинъ — Аццолино 201.
в 26. Аццолино — Капуа 152.

Октябрь 18. — — Капуа 154.
Ноябрь 15. Синеть V — Ст. Баторію 27.

» 15. Сикстъ V — Польск. дигннтаріямъ 192.
Декабрь 19. Буойя — Аццолино 507.

1587 годъ.
Январь 10. Сикстъ V — Польск. дигнитаріямъ 192.

V 17. Монтальто — Капуа 152.



Январь 17. Аццолино — Капуа 152.
Февраль 1 . Буойя — Аццолино 607.

Д) 14. Капуа — Монтальто 607, 508.
Мартъ 21. Монтальто — Капуа 507.

і> 21. Мовтальто — БуоЙя 507.
Лпрѣль 6. Аццолино — Поссевину 26.

]) 6. Монтальто — Поссевину 153.
х> 6. Монтальто — Капуа 153.
» 15. Капуа — Монтальто 508.
і) 18. Сиксть V — Польск. днгнитаріямъ 192.
» 22. Гомолинскій — (Поссевину) 154.
» 24. Капуа — Монтальто 510.

Май — Поссевинъ — Аццолино 201.
8. Еп. пьяченцскій — Капуа 154.

» 5. Поссевинъ — Гомолинскону 158.
12. П. Черниковскій — Капуа 508, 518.

» 12. Капуа — Монтальто 511.*
1) 16. Юр. Радзивиллъ — Капуа 508, 512, 

513.
» 16. Капуа — Монтальто 512.
X) 29. Поссевинъ — Аццолино 202.

Іюнь 1 . Капуа — Соликовскону 427.
» 1 . Капуа — Монтальто 512.
» 2. Капуа — Монтальто 514.
» 9. Капуа — Монтальто 515.

12. Юр. Радзивиллъ — Капуа 508, 516, 
517.

і) 16. Капуа — Монтальто 516.
» 20. Капуа — Монтальто 516.
» 28. Капуа — Монтальто' 519.
Д) 29. Капуа — Монтальто 520.

Іюль 11. Сиксть V — Петру, воев. молдав. 428.
» 22. Капуа — Монтальто 520.
» 28. Капуа — Монтальто 521.

Августъ. 4. Капуа — Монтальто 522.
» 7. Капуа — Монтальто 525.
» 12. Капуа — Монтальто 155, 297.
» 16. Капуа — Монтальто 528.
» 22. Капуа — Брути 429.

Сентябрь б. Брути — Капуа 429.
» 24. Ливонское духовенство — Капуа (два прошенія) 158.

Октябрь 8. Ливонское духовенство — Капуа (прошеніе) 158.
Ноябрь 7. Капуа — Монтальто 155, Г64, 

507.
» 7. Я. Збаражскій — Капуа 158.
» 21. Ст. Карнковскій — Капуа 158.

Декабрь 2. П. Мышковскій — Капуа 158.



Декабрь 12. Капуа — Монтальто 529.

1588 годъ.
— Архіеп. львовскій — Капуа 166.

Январь 1. Петръ, воев. молд. — Сиксту V 429, 430,
438, 446.

» 1. Петръ, воев. молд. — Капуа 429.
» 5. Петръ, воев. молд. — Соликовскому 429.

к 1) 14. Брути — Капуа 430.
» 14. Брути — Сиксту У 430.
» 14. Брути — Монтальто 430.
1) 19. Капуа — Монтальто 158.
» 28. Капуа — Монтальто 158.

25. Капуа — Монтальто 581.
Февраль 25. Гослицкій — Капуа 158.

і> 25. СоликовскіВ — Капуа 431.
і> 26. Соликовскій — Сиксту V 431.
» 29. Соликовскій — Монтальто 431.

Мартъ 7. Каипанъ — Кл. Аквавива 459.
9. Капуа — Монтальто 158.

і» 16. Ст. Красинскіб — Капуа 158.
19. Капуа — Монтальто 158.
га Капуа — Монтальто 155, 158.

Апрѣль 5. Капуа — Петру, воев. колдав. 429.
» ‘ 5. Капуа — Брути 429, 430.
» 5. Капуа — Соликовскому 431.

7. Капуа — Монтальто 431, 433.
» 21. Фр. Пастись ->— Кл. Аквавива 431.
» 27. Горожане г. Львова — Сиксту V 165.

28. Горожане г. Львова — Монтальто 165. '
Май 12. Сикстъ У — Воеводѣ трансильванск. 432.

14. Поссевинъ — Капуа 158.
» 20. Сикстъ V — Воеводѣ молдавскону 433.

21. Монтальто — Капуа 433.
Іюнь 1. Петръ, воев. валашскій — Сиксту У 158.

» 1. Петръ, претендентъ на
Валахік) — Я. Замойскому 433, 436.

» !(?)• Петръ, претендентъ на
Валахію — Ип. Альдобрандини 436.

» 1. Петръ, претендентъ на
Валахію — Капуа 436.

» 1. Фр. Сивори — Капуа 438.
» 1. Рустикуччи — Капуа 438.
» 1 . Лаурео — Капуа 439.
» 3. Соликовскій — Капуа 439.
» 8. Капуа — Монтальто 440.
» 10. Юр. Радзивиллъ — Сигизмунду Ш 154.



648 ОПИСЬ ПОЛЬСКОЙ НУНЩАТУРЫ XVI ВѢКА.

Іюнь 18. Капуа — Монтальто 440.
» 22. Капуа — Монтальто 439, 440.
» 26. Капуа — Монтальто 440.

Августь 4. Капуа — Монтальто 441.
» 6. Монтальто — Капуа 440.
» 6. Капуа — Монтальто 441.
)> 8. Капуа — Монтальто 155, 297.
» 18. Капуа '' — Монтальто 155.
)) 19. Ип. Альдобрандини — Монтальто 507.
» 28. Брути — Капуа 440, 446.

Сентябрь 5. Капуа — Монтальто 156.
» 6. Ип. Альдобрандини — Монтальто 166.
» 6. Капуа — Монтальто 440.
» 7. Іпіогтаііо аирег педоііо МоЫатісо 440.

7. Ст. Варшевицкій — Капуа 441, 446.
» 10. Монтальто — Капуа 441.
п 24. Петръ, воев. мол д. — Кампану 441.
» 30. I. Кбнигъ — Кл. Аквавива 442.

Октябрь 1. Монтальто — Капуа 152.
» 8. Петръ, воев. молд. — Капуа 446.
» 8. Петръ, воев. молд. — Сиксту У 446.
» .  б- Я. Замойскій — Ип. Альдобрандини 166.
» 12. Капуа — Монтальто 459.
» 14. Капуа — Монтальто 446, 459.
» 16. Георгій Могила — Капуа 446.
» 16. Георгій Могила — Сиксту V 447.
» 22. Ст. Варшевицкій — Ип. Альдобрандини 447.
» 24. Ст. Варшевицкій — Кампану 450.
» 24. Капуа — Монтальто 459.

29. Монтальто — Капуа 441.
Ноябрь 9. Ст. Варшевицкій — Ип. Альдобрандини 454.

» 10. Іеремія Могила и Брути — Сиксту V 455.
» 10. Іеремія Могила и Брути — Ип. Альдобрандини 456.
» 10. Іеремія Могила и Брути — Капуа 455.
» 16. Ст. ВаршевицкіЙ — Капуа 456.
» 26. Брути — Капуа 459.
» 26. Монтальто — Капуа 446, 459.
» 27. Ст. Варшевидкій — Кл. Аквавива 459.
Конецъ
Ноября Записка по поіюду введенія новаго календаря 465.

Декабрь — Брути — Ип. Альдобрандини 469.
» — Брути — Монтальто 467.

а 9. Капуа — Монтальто 471, 496.
я 9. АгпоМо топ бег Вау — Капуа 159.

я 14. Соликовскій — Сиксту V 469.
я 14. Соликовскій — Монтальто 469.

я 14. Капуа — Монтальто 156, 469.



Декабрь 15. Богдаиъ, претенденть

)> 24.
на Молдавію 

Монтальто
— Сиксту У
— Капуа

470.
459.

Январь 7.
168Ѳ годъ.

Монтальто — Капуа 474.
» 14. Монтальто — Капуа 469, 471,

)> 15. Кануа — Монтальто
474.
471, 475.

» 21. Монтальто — Соликовскому 477.
1) 21. Монтальто — Капуа 471, 475.
» 22. Капуа — Монтальто 472, 475.

Февраль 2. Господарь Молдавіи — ІІодданнымъ-католикамъ 472.
» 5. Письмо изъ Бендзина — Ип. Альдобрандини 474.
1) 9. Ип. Альдобрандини — Монтальто 507.
» 9. Капуа — Монтальто 471, 474.
*> 12. Капуа — Монтальто 471, 474,

» 19. Капуа — Монтальто
476,
471,

477.
475,

» 25. Монтальто — Ип. Альдобрандини
477.
507.

» 25. Монтальто — Капуа 475.
» 26. Брути — Капуа 475.
» 26. Брути — Кампану 472, 476.

Мартъ 11. Монтальто — Капуа 476..
» 18. Монтальто — Капуа 477.
» 23. Бицарри — Капуа 158.
» 25. Монтальто — Капуа 477.
» 27. Капуа — Монтальто 155, 156,

Апрѣль 9. Соликовскій — Монтальто
158.
477, 481.

» 13. Капуа — Монтальто 477, 480.
и 16. Капуа — Монтальто 480.
» 24. Андр. Баторій — Монтальто 477.
» 24. Андр. Баторій — Сиксту У 477.
» 25. Монтальто — Капуа 475.
» 25. Капуа — Монтальто 155, 478.

Май — Капуа — Монтальто 476.
» 1 . Соликовскій — Капуа 478.
» 20. Монтальто — Капуа 480.
» 26. Капуа — Монтальто 481, 483.
» 27. Монтальто — Капуа 481, 483.
» 29. Капуа — Монтальто 508.
о 80. Капуа — Монтальто 483.

Іюнь 10. Монтальто — Капуа 482.
» 12. Монтальто — Капуа 482.
» 26. Капуа — Монтальто 480, 483.



Іюль 1. Монтальто — Капуа 483.
» 9. Капуа — Монтальто 483, 486.
» 27. Монтальто — Капуа 483.
а> 81. Кампанъ — Кл. Аквавнва 484.

Августъ 2. Капуа — Монтальто 482.
» 6. Капуа — Монтальто 166, 485, 

486.
9 12. Монтальто — Капуа 486, 507.
» 19. Сикстъ V — Соликовскому 486.
X» 19. Монтальто — Капуа 486.

Сентябрь 16. Н. Хр. Радзивиллъ — Сиксту V 165, 633.
і> 18. Капуа — Монтальто (простая 

депеша) 483, 606.
18. Капуа — Монтальто (шифръ) 506.

» 28. Монтальто — Капуа 486.
Октябрь б. Соликовскій — Монтальто 487.

Л) б. Соликовскій — Сиксту V 487.
» 20. Ст. Карнковскіб — Сиксту У 165.
» 31. Брути — Капуа 487.

Ноябрь 8. Капуа — Монтальто 486.
10. Ник. Хр. Радзивиллъ — Сиксту V 165, 533.

» 23. Капуа — Монтальто 486.
28. Капуа — Монтальто 486.

Декабрь 2. Капуа — Монтальто 483.
в 13. Соликовскій — Сиксту V 487.
» 13. Соликовскій — Монтальто 487.
в 17. Капуа — Монтальто 487, 488.
» 17. Монтальто — Н. Хр. Радзивиллу 533.

15ѲО годъ.
Январь 1 . Капуа — Монтальто 487, 488.

» 8. Капуа — Монтальто 487, 488.
в 17. Я. Замобскіб — Капуа 154.

Февраль 3. Монтальто — Капуа 488.
в 10. Монтальто — Капуа 488.
в 18. Капуа — Монтальто 156.
» 25. Капуа — Монтальто 157.

Маргь 1 . Брути — Кл. Аквавива 488.
» б. Брути — Капуа 491.
в 11. Капуа — Монтальто 156, 488.
» 14. Брути — Капуа 492.
» 18. Капуа — Монтальто 488.
в 81. Монтальто — Капуа 153.

Апрѣль 5. Сикстъ У — Епископамъ Анастасію
и Грнгорію 492.

» б и 7. Сикстъ V — Сигизмунду III 493, 494.
в 9. Капуа — Монтальто 156.



АпрѣльІО, 12.. Сикстъ V — Я. ЗамоЙскому 493, 494.
*> 17. Сикстъ У — Рудольфу П 493.
» 24. Сикстъ У — Андрею Баторію 494.
» 24. Сикстъ V — Эрцгерцогу Эрнесту 494.
» 24. Сикстъ V — Капуа 498, 494.
* 25. Капуа — Монтальто 498.
» 25. Н. Хр. Радзивииъ — Монтальто 165, 533.
» 25. Юр. Радзивиллъ — Сиксту У 533.
)) 25. ‘ о. Іоаннъ изъ Шенго-

Фена (Кбнигь) — Кл. Аквавива 496.
1) 80. Капуа — Монтальто 498.

Май 8. Сикстъ V — Капуа 192, 494, 
497.

Іюнь — Московскіе бояре — Польск. сенаторамъ 160.
» — Царь Ѳеодоръ — Сигизмуяду Ш 160.

2. Монтальто — Капуа 498.
2) 17. Капуа — Монтальто 155, 164.
» 20. Капуа — Брути 491.

21. Монтальто — Капуа 152.
25. Капуа — Монтальто 498.

ІЮДЬ 10. Капуа — Монтальто 498.
Августъ 4. Сикстъ У — Сигизмунду ПІ 192, 534.

» 4. Сикстъ У — Капуа 192, 534.
22 4. Монтальто — Капуа 499.
» 8. Капуа — Сан-Клементе 499.
» 17. Сигизмундъ Ш — Сиксту V 501.
» 20. Капуа — Монтальто 501.
» 24. Брути — Монтальто 502.
» 25. Капуа — Монтальто 502.
22 28. Монтальто — Капуа 152. '

Сентябрь 6. Брути — Капуа 503.
22 6. Капуа — Монтальто 155, 499, 

503.
>2 14. Капуа — Монтальто 507.
22 22. Монтальто — Капуа 503.
22 25. Н. Хр. Радзивиллъ — Монтальто 165.

Октябрь 30. Капуа — Монтальто (простая де
пеша) 603.

» 30. Капуа — Монтальто (шифръ) 508.
Декабрь 8. Монтальто — Капуа 152.

» 17. Капуа — Монтальто 508.
» 20. Сфондрато — Капуа 152.

ІбѲІ г о д ъ .
— Сан-Клементе — Еп. вроцлавскому 159.
— Переписка Ф. Инделли — съ Сан-Клементе 159.
— Переписка Капуа — съ Сан-Клементе 159.



Январь 18. Брути — Григорію &ГѴ 504.
» 18. Брути — Сфондрато 504.
» 21. Капуа — Монтальто 505.
» 22. Брути — Монтальто 505.

Мартъ 26. Соликовскій — Григорію XIV 505.
» 26. Ф. Инделли — Сан-Клементе 159, 505.

Апрѣль 4. Соликовскій — Григорію XIV 505.
» 29. Капуа — Сфондрато 27, 155.

Ьонь 15. Воевода СтеФанъ, мит- 
рополитъ Анастас! й 
и еп. Григорій молд. — Григорію XIV 505.

» 18. Капуа — Сфондрато 155.
Августъ 24. — — Капуа 152.
Сентябрь27. — Капуа 

15Ѳ2 годъ.

154.

Мартъ 5. — —  _ 164.
Іюль 10. Дж. Маласпина — — 27, 172.
Ноябрь 16. Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандиші 173.

» 30. Дж. Маласпина — Клименту ѴІП 

1593 годъ.

173.

Январь 22. Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандини 173.
Февраль 6. Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандини 

(2 письма) 174.
18. Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандини 174.

» 28. Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандини 174.
Май 14. .Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандини 175.
Іюнь 8. Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандини 176.
Іюль 21. Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандини 176.
Августъ 5. Дж. Маласпина — Ч. Альдобрандини 177.
Ноябрь 14. Дж. Маласпина —  _ 177.
Декабрь 8. Дж. Маласпина

1694 Г О Д Ъ .

179.

Мартъ 9. Дж. Маласпина

1ѲБ9 годъ.

172.

Январь 6. Видони — Джуліо Роспильоаи 151.
Ноябрь 16. Михаилъ, король 

скій
поль-

— Александру ѴП 192.
Декабрь 22. Видони — Джуліо Роспильози 

1664 Г О Д Ъ .

151.

Январь 22. Пиньятелли — Джуліо Роспильози 151.



16Ѳ5 годъ.

Декабрь 30. Пиньятелли — Джуліо Роспильоэи 151.

1672 годъ.

Іювь 15. Равуццв — Палуцци-Альтъери 151.
Декабрь 28. Равуццв — Палуцци-Альтьери 151.

, Безъ даты.

A. Кржицкій, еп. перемышль-
скій (1524—1527) — I. А. Пуллеови. Ср. выше,

15 воября 1562 г. 41.
Шесть писевъ Портико изъ Люблина 43.
Поссевинъ — Ст. Баторію 65.
Письмо иэъ Кракова 67.
М. Латерна — — 80.
Поссевинъ — Болоньетти (6 писемъ) 86, 87.
Кампанъ — Болоньетти 88.
Письмо безъ конца 88.
B. Протасевичъ — — 89.
Болоньетти — Алекс. Болоньетти 89.
Записка касательно ливонскихъ дѣлъ 89.
Письмо, писанное рукою Кампана, безъ подписи 89.
Б. Гербесть — См. 12 сентября 1580 г. 113.
Л. Гиѣзненскій — См. 26 апрѣля 1580 г. 113.
Хр. Казимірскій — — 146.
Сапѣга — Ев. Воловичу 148.
ГраФъ д’Оливаресъ — Капуа 159.
Донесеніе Держка 210.
C. Шевригивъ — Ивану Грозному 210.
Сильвестръ, патріархъ алек-

сандрійскій — Кн. Острожскому 222.
Іеремія, патріархъ константи

нопольски — Кн. Острожскому 222.
Портико — Папѣ (записка) 239.
Болоньетти — Алекс. Болоньетти. Ср. 20 Фев*

раля 1583 г. 330.
Записка Скарги 404.
Болоньетти, листокъ безъ заглавія 423.
Сигнзмундъ Ш — Петру, воевод$ молдав. 440.
Соликовскій ' — Капуа 469.
Господарь молдавскій — Подданнымъ-католикамъ 472.
М. Радіотъ — Сиксту У 481.
СтеФанъ, претецд. молд. — Капуа 500.

§



Комо — Н. Хр. Радзивиллу. См. выше,
23 мая 1579 г. 584.

Калигари — Еп. познанскому. См. выше,
9 сентября 1581 г. 584.

Папа — Юр. Радзивиллу 583.
Папа — Юр. Радзивиллу 586.
Бонджьованви — — 604.



Указатель личный и географичеекій.

Предварительное замѣчаніе. Имена, писанный латинскими 
буквами, расположены примѣнительно къ нижеследующему про- 
изношенію:

са какъ ка
сЪе » хе
сЬи » х у
сі » д и

сі » кл
со » ко
сг » кр
съ » ч

& » ГИ

» гн
к » X

І » і
рЬ » ф
ВСЬ » ш
2 » 3

.«Архивы и библіотеки» и «Издаеія» выдѣлены въ особыя 
группы и помѣщены въ самомъ концѣ указателя.



А.ббасъ I, Великій, шахъ псрсидскій 
(1586—1628), 181.

Абрагамъ, историкъ, 608.
Авиньонъ, область, 164.
Австрія (Апвігіа, Ботіпі Аивігіасі), 9, 

85, 222, 492.
Агапитонъ, еп. молдавскій, 446, 457.
Адріанъ УІІ, папа, 611.
Азія, страна, 266.
Азовское поре (раіийе Меоіійе), 181,261,

264.
Аэовъ, порть, 181.
Аугоп аппепо, путешественникъ, 129.
Академія наукъ, Краковская, 583.
Академія наукъ, Румынская, 427.
Аквавнва, Клавдій, геиералъ Іезуит. 

ордена (19 апр. 1581 — 81 янв. 1615), 
82, 128, 130, 181, 178, 219, 285, 336, 
849, 862, 365, 887—889, 481, 432,439, 
441—446, 450, 459, 461, 465, 466, 484, 
485, 488—491, 496, 497.

Акинфіевъ, Авдрей (іпіепгапсіііз), 518.
Алаианни (Алеманни), Доменико, тавіго 

<И сисіпа, посолъ, 409, 410, 412,414— 
416, 419.

Албанія, страна, 443.
АІЬа Ве&аіѳ, см. Штуль-Вейссенбургъ.
АІЬа Киавіа, см. Бѣлоруссія.
АІЬегігапйі, 3., историкъ, см. Альберт* 

ранди.
АІсІоЪгапсІіт (АЫоЬгапйіпо, ОЫоЬгап- 

йіпі), Ипполить, кард., легатъ, позже 
папа Клииентъ VIII, 4,16,27,94,154, 
166, 167, 435 — 438, 440, 447, 450, 
454—458, 460, 461, 463, 464, 467, 469, 
474, 475, 490, 507.

АЫоЪгапйіпо, СіпіЬіо, кард., 172—177.
Александровская слобода (Аіехапдгіапа 

сигіа), 252, 253, 256.
Алексаидръ Великій, царь, 262, 263.
Александръ, вел. князь литовскій, 37.
Александръ, господарь молдавскій, 

отецъ СтеФана, 493 — 495, 497, 501,
504.

Александръ VI, папа, 242.
Александръ VII, папа, 192.
Алессандрини (Алессандрино), иначе:

Бонелли, кардиналъ, 152, 187, 227— 
228.

Аііііо (МагіепЪиг#), гор., 195.
АПета&па, см. Германія.
Аіоівіо, работало, 240.
Альбертранди, Янъ, историкъ, 113, 236, 

239, 606.
Альбертъ Фридрихъ, электоръ бранден- 

бургскій, 540.
Альдобрандини, Ип., см. АМоЪгапдіпі, 

И п полить.
Альдобрандини, Петръ, кард., 172, 175.
Альдобрандини, Чинтіо, см. АИоЪгап- 

йіпо, СіпіЫо.
Альтампъ (й’АИетрв), кард., 183, 606.
Атаііео, Аіііііо, секретарь, 300.
Анастаеій, еп. молдавскій, 493, 505.
Англія, гос-во, 449, 490.
Андрей, св., еп. цесарекаппадокійскій 

101.
Андрей (Габсбургь), сынъ эрцгерцога 

Фердинанда, брата импер. Максими- 
ліана II, кардиналъ съ 13 сентября 
1576 г., 570.

Андрей Ивановичъ (Апсігеа, <1. Ашігеаа), 
секретарь, 231, 244—247, 250.

Анна Австрійская, жена Сигизмунда Ш, 
178.

Анна, дочь шведскаго короля Іоанна ПІ 
(ргіпсіревва), 416.

Анна, королева польская, инфанта, 81, 
77, 115, 116, 118, 130, 150, 154, 168, 
164, 196, 211, 219, 815, 351, 392, 893, 
406, 410, 418, 420, 509—511, 516, 522, 
525, 526, 528, 571, 572.

Антоніо, нессеръ, 361.
Антоновичъ, Зах. (2асЬагіав Апіопоѵіи), 

посолъ, 272, 274, 275.
Арагона, кард., 192.
АрдольФО, Джіованни, іеэуитъ, 219,285.
Аг&епІі Сіо: Ваиіаіа, секретарь, 506.
Аг^епіі, Маііео, секретарь, 506.
Ареццо, нунцій, 6, 7, 11.
Аркетти, нунцій, 7, 8, 10, 11.
Арменія, обл., 109.
Арнольдо, медикъ, 251, 254, 255.
Архипелагъ, море, 291,



Авкегаб, хѣстн., 195.
Авзегаі (Ашераденъ), укрѣпл., 117.
Астрахань, гор., 9, 105.
Аугсбургъ (Аи^ивіа), гор., 218, 214, 607.
АсЫвпшв, каоитаыъ, 417.
Аццохини (Аццолино), кард., 26, 152, 

201, 202, 506.
Ашераденъ, си. АвзегаС
Аѳанасій (ОІапааіоз), олѣнный, 98.
Аеанасій (Ойтавеі, ОрЬааа ічв), 255.

Наварія (Ваѵіега), гос-во, 88, 848, 844, 
875, 376,379, 380.

Бака (Д. Басив), Иванъ, посланецъ, 168, 
172.

Бакау (Васотіа), гор., 9, 10, 445, 468.
Баласеа, Андрей, 146.
Ваібі, А1., Флорентинецъ, 41.
Балтійское море, 261, 263, 264, 266, 267.
Банья (Ва&піа), гор., 445.
Барановскій, Альбертъ (ВоЙцехъ), вел. 

секретарь, подканцлеръ коронный, еп. 
перемышльскій, 78,92,155,165, 348— 
345, 349, 377, 380, 388, 418.

ВагЪіапаз, Ѵевігіив, секретарь, 495, 498.
Бари, герцогство, 182, 239, 613.
Вагігіаз, іезуитъ, 485.
Бар-ь (Ват), гор., 266.
Барятинскій, Георгій, 253, 255.
Баторій (саза Ваіогі), Фанилія, 508, 520, 

527, 528.
Баторій, Андрей, пленянвикъ короля 

СтеФана, кард., 130, 164, 168,178,201, 
214, 335, 349, 363, 364, 368, 388, 389, 
434, 477, 478, 494, 495, 497, 498, 501,
502.

Баторій, Балтасаръ (Ваібевзаг, ВаМіа- 
ааг), плеиянникъ короля СтеФана, 407, 
419—421.

Баторій, КрнштоФЪ, брать короля Сте
Фана, воевода транснльванскій (ум. 
1581 г.), 136, 140,315, 406.

Баторій, Сигиамундъ, плеиянникъ ко
роля СтеФана, воевода трансильван- 
скій (1581 — 1598), 154, 164, 178, 849, 
351, 388, 892, 482, 434—438, 477, 478, 
496.

Баторій, СтеФанъ, воевода трансильван- 
скій, король польсній, 26, 27, 81, 49, 
50, 53, 59—62, 65, 66, 68—78, 75—78,
80,82,84, 85, 88, 92—96, 97, 99—102, 
104—121, 128—125, 130, 181, 138— 
140, 142—144, 146, 149, 161, 168, 169, 
171, 177-179, 181, 189—192, 194— 
196, 198—201, 210,212—214,219,220, 
223, 269—273, 275, 277, 281, 287, 289, 
299, 801, 807, 312, 313, 315, 317, 318, 
323, 325, 329,332—337,341,343—345, 
347, 849, 852, 853, 856,358,359,361— 
371, 874—381, 885, 887—389, 393— 
895, 399—421, 423, 424, 470, 501, 507, 
508, 511, 526, 534—536, 575, 577, 588, 
589,591—694, 596, 604.;

Башкинъ (Вавкш), Ѳеодоръ, вѣроучи- 
тель, 253, 257.

Весапав, М., іезуитъ-ииссіонеръ, 464.
Бекешъ (ВессЬев), Каспаръ, траноиль- 

ванецъ, 95.
Бенвенуто (Вепѵеппіі), аудиторъ, 6, 7, 11.
Бендзннъ, иѣстн., 172. .
Бенедиктъ ХШ, папа, 5.
Бенедиктъ XIV, папа, 5, 191.
Бергамо, гор., 492.
Вегевііе (Брестъ Литовскій), гор., 468, 

469.
Берладъ (Вегіаі), гор., 445.
Бердинъ, гор., 540.
Вегвопа (нынѣ ВегвоЬп), крѣпость, 117.
Бицарри (Зріпо Вігапгі), 158.
Віапса Виввіа, си. Бѣлоруссія.
Бовіо, см. Буойя.
Богданія (Виріаша), область, 482.
Богданъ, претенденгь на Молдавію, 470, 

471, 481, 482,486.
Бопемія (Воетіа), страна, 89, 402.
Богушекъ, Альб., плѣнный, 253.
Воу, топ бег, АгпоЫо, 159.
Боккападули (Воссарабиііив), секретарь, 

236, 301, 814, 317, 324, 432.
Бокса, П., іезуитъ, 188.
Болградъ, гор., 614.
Болоньетти, Алекс., брать нунція, 81, 

84, 86, 89, 330, 855, 861,871, 374,375, 
382.
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Болоньетти, Альбертъ, еп. масскій, нун
ций, кард., 3, 16, 26, 27,61—64, 72,75, 
76, 78, 80-90, 132, 133, 136, 139— 
146, 148—150, 198, 210, 269, 287,292, 
295,296,801—304,306, 312, 319—322,
326—328, 380—897, 404—406, 417, 
418, 421—423, 538, 536, 592, 596, 597.

Болонья, гор., 58, 84, 132,861, 374, 382, 
422.

Бона, см. Сфорца.
Бонджьованни, Б., еп. камеринскій, нун- 

цій, 182—187, 600, 692—604.
Бонелли, Микеле, кард., см. Алессан- 

дрини.
Вопег, Зеѵегуп, каштелянъ краковскій, 

174.
Бонкомпаньи (биса бі Нога), Дж., 305, 

567—570, 598, 594.
Бонконпапьн (сагб. Запсіі Зіхіі, перов 

рарае), Филиппо, кард., 404, 570, 571.
Бономи, Дж. Фр., еп. верчеллійскій, ви- 

аитаторъ, нунцій, 302, 322, 327—329, 
369, 370, 372, 374, 388.

Вогаііпвіц, см. Барятинскій.
Боргезе, кард., 804.
Борджіа, Іоаннъ, посолъ испаискій, 207.
Вогівіеп, си. Днѣпръ.
Воготкгвкі, си. Барановскій, Альб.
Борромейскій, Карлъ (бі 8апІа Ргамебе), 

кард., 17, 40, 94, 183, 184, 591, 600.
Вогвеѵіпв, королевскій коииссаръ, 222.
Боруковскій, Янъ, подканцлеръ корон

ный (97; см. опечатки), 185; 137, 219, 
409.

Бостаиов-ь, гонецъ, 47, 48.
Бранденбургь, обл., 52, 540.
ВгапвЪегдо (ВгаипвЪегда), си. Брунс- 

бергь.
Вгавіаѵіа, си. Бреславль и Друя.
Браунпшейгъ (ВгивасЬѵіспт), 540.
Бреславль (Вроцлавъ, Вгааіаѵіа, Ѵгаіів- 

Іаѵіа), гор., 9, 25, 71, 137, 202, 266.
Вгевза, си. Бресшія.
Бресть (Вгезга), гор., 145, 147, 529, 580.
Бресшія (Вгевва), гор., 492.
Вгевга, си. Брестъ.
Броневскій (Вги^шевкі), Мартынъ, се

кретарь, послан никъ къ крымскому 
хану, 269, 270, 273, 345, 381, 882.

Брупсбергъ (ВгапвЬег̂ а, ВгапвЬег^Ь, 
ВгаитвЪегда, ВгаипвЬегда, Вгипа- 
Ъег#а, ВгивЬег̂ а), гор., 7, 81, 82, 88, 
90, 08, 158, 202, 208, 213, 271, 272, 
284, 285, 511.

ВгивЬег̂ а, см. Брунсбергъ.
Брути (Впііі, Вгиіо), Варѳоломей, алба- 

нецъ, 159, 165, 427—483, 489, 442, 
444—446, 448—453, 455—464, 467--- 
469, 471, 472, 474, 475, 476, 478-481, 
483, 485 — 488, 491, 492, 498, 499, 
502—505.

Брути, Георгій, см. Брути, Вареоломей, 
474.

Брути. сынъ Варѳоломея Брути, 430,475, 
476, 478, 480, 481, 488, 488, 492, 499,
503.

Виебапіа, си. Богданія.
Бугъ, южный (Нірапів), рѣка, 265.
Виба, гор., 119, 120. ‘
Букарештъ, гор., 9, 427.
Булгаковъ, Ив. Юр., кн., воевода нов- 

городскіЙ, 76.
Буойя (Бовіо), В., ди, еп. камеринскій, 

нунцій, 4, 26, 27, 148, 150, 151, 201, 
321, 507, 598.

Быковскій, Павелъ, 253.
Бѣлое оаеро (Ьадо Віапсо), 231.
Бѣлоруссія (АІЬа Киввіа, Віапса Киввіа), 

обл., 8—12.
Бѣльскій (Віеівсіив), перебѣжчикъ, 219, 

249.
Бялобржсскій, Мартынъ, еп. каиенецкіЙ, 

816.

ІВалахія (ѴаІасЪіа, У. Зирегіоге (442), 
ѴаІІасЬіа, ѴаІасЬіа вей Моібатіа іп- 
йгіоге, 464), обл., 9, 49, 52, 141, 146, 
179, 180, 205, 221, 222, 241, 266, 427, 
428, 433, 436, 437, 442, 448, 445, 449, 
464, 477, 500, 501,503, 611—615.

Валентннъ (іезуитъ?), 222.
Вальтеллина (ѴаКоІіпа), обл., 344, 380.
Вазовская, Екатерина, 143.
Варадивъ, гор., 466.



УГагабпізку (ТѴагабугівкі), см. Боротым* 
скій.

Вармія (Эрмеландъ), епархія, 10.
Варна, крѣп.,6 1 1 .
Варшава (Ѵагяаѵіа, Уагвоѵіа), гор., 2, 11, 

27, 30, 32, 42, 43, 48, 54, 68, 72, 82, 
92, 93, 101—103, 107—111, 113, 116, 
118, 119, 122—124, 181, 138, 134, 186, 
137, 141, 142, 147, 149, 151, 155, 157, 
173, 174, 218, 220, 229, 230, 282, 233, 
235, 242, 251, 276, 277, 288, 284, 297, 
348, 386, 405, 409, 417, 419, 421—424, 
428, 42», 478, 479, 484, 486, 487, 498, 
499, 502—504, 515, 516, 533, 537, 589,
593.

Варшевнцкій, 31.
Варшевицкій, Станисл., ректоръ лю

блинской коллегіи, 61, 89, 92, 165, 
189, 211, 441, 442, 446, 447,450, 454— 
456, 458, 459, 465, 484, 485, 561,
565.

Вартевицкій, Христо*., посолъ въ Шве- 
цію, 77, 78, 136, 407, 415, 417.

УагвсЫеіпв, Ѳгедогіия, іезуитъ, 496.
Васнлій Великій, от. церкви, 278—280.
Васильевсхіі, В. Г., историкъ, 72.
Васильевъ, Тишина, посолъ, 131.
Ѵавіад (Ѵааіаі, Ѵавіо, Уавіпе, Ѵааіаів), 

сарііапаіо, 440, 442, 445, 472, 473,475, 
476.

Велевицкій, іезуитъ, 224.
Велижъ (Уіеіів, Ѵііівсіа), крѣп., 115,116, 

219.
Великіе Луки, крѣп., 67,69,71, 72,115— 

117, 134, 213, 219, 252.
Венгрія (Ншдопа, Ип а̂гіа, ГодЬепа), 

обл., 41, 49, 83, 104, 120, 132, 145, 
177, 178, 198,197, 218, 223, 241, 352, 
370, 398, 400—402, 439, 449, 611.

Уепдоѵ, мѣстн., 48.
Венденъ (Ѵепба), гор. 59, 60, 89, 90, 

207, 506.
Венеція (Ѵепеііа, Уепеііае, Уіпе&іа), 

гор., республика, 21,24, 53, 74, 81,86. 
112, 126, 128, 129, 182, 138, 148, 158, 
213, 214, 227, 248, 266, 288, 288, 291, 
300, 301, 303, 810, 332, 383, 354—356,

858, 360, 484, 492, 536, 588, 590, 592, 
595, 596, 604, 610, 611, 613.

Вержбицкій (ТОегвЪіскі), Внкторинъ, ей. 
луцкій, 152,165, 316.

Вержбовскій, Ѳ. Ф., историкъ, 57, 182, 
187.

Верона, гор., 22, 492.
Верчеллійскій, ел., см. Феррери.
Вёршховскій (ТОеасЬоивкі), 188.
ВестФалія, обл., 268.
Видони, еп. лодійскій, нунцій, 151.
Вильгелыгь У Благочестивый, герцогъ 

баварок», 126,163, 198, 200, 879.
Вильна, гор., 7,10, 22,43, 60, 62, 68, 70, 

72, 73, 76, 77, 92—101, 107—112,114, 
118,122—124, 138, 135—140,143,145, 
149, 150, 156, 198—201, 205, 208, 219, 
220, 288, 270—272, 274, 275, 277, 284, 
285, 289, 350, 351, 386, 390, 892, 404— 
406, 485, 514, 545, 551, 561—568, 565, 
571, 579, 585, 591, 592, 697, 599, 608.

Уіпсітаііо, 229.
Висконти, Антоніо, нукцій, 8, 11.
Висконти, Альфовсъ, нунцій, 172.
Внсковатый (ТОвсотай), 253, 255.
Внтебскъ, гор., 71.
Ѵііотіа, мѣстн., 433.
Виченца (Уісеаііа), гор., 492, 572.
Вишневецкая, Елизавета (Гальшка) 

Евфииія, княжна, 636.
Владиміръ (Уоібітігіо поЬіІе товсотііа), 

125.
Владииіръ Андреевичъ, князь стариц- 

кій, братъ Ивана Грознаго, 245, 253.
Владиміръ Волынскій (Уіабітігіа), гор., 

10.
Владиславъ I, король шведсхій, 151.
Владиславъ Ш, король польскій, 

короля Яна Альберта, 611.
Владиславъ УП (1490— 1516), король 

венгерскій, 611.
Воейковъ, Богданъ (?), ивтернуицій мо

сковски, 345, 381, 382.
Война (УГоува), Фамилія, 168.
Войть (У  ой), Ал., 221.
Волга, рѣка, 181, 243.
Уоібішігіо, см. Владнміръ.
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Волковыскъ (Ѵоікоѵівко), гор., 516—520.
Воловичи, ф & м илія, 163. 

ч Воловичъ, Е в с т&ф ій , каштелянъ трок- 
скіб и виленскій, подканцлеръ и канц- 
леръ лнтовскій, 94, 95, 97 (см. опе
чатки), 117, 147, 148, 169, 170.

Воловичъ, Николай. 423.
Волыискій, Петръ Иван., воевода, 98.
Волынь, обл., 173,196.
Вольборъ (УоІЬогіо), гор., 550.
Вольскій, Николай, еп. холмскій, 182.
Воранскій, И., 172.
Воронецкій, Яковъ, еп. кіевсвій, 524,

525.
Вороввчъ, мѣстя., 140.
Воротынскіб (УУагаДпівку, УГагаДугівкі), 

249.
ЛѴгапіе, гора, 445.
Ѵгаіізіатіа, см. Бреславль.
Вроцлавъ, см. Бреславль.
Высоцкій, іезуитъ, 143.
Вѣна (Уіеппа), гор., 25, 31, 33, 43, 83, 

85, 104, 133,138, 148, 213, 219, 302, 
369, 373, 374, 393, 394,399, 604.

Вяземскій, АФ&насіб, кн., 252, 254, 255.
Вязьма (?ЬапІ8е), гор., 252.

Сгаеіапіія, Нопогаінв, Доншгав, 567—571.
Гази-ГиреЙ П (1588—1608), ханъ крым- 

скій, 174.
Оаіаііа, епархія, 185.
Галацъ (Оаіаііа), гор., 445.
Галяція (Русь), обл., 50, 165.
Ѳаіііа, см. Франція.
Гальярди (вавііагйі), Гаті і̂іаге, 356.
Гальярди (ваІіагДпв АсЬііІев), іезуитъ, 

580.
Гарабурда, Михаилъ, посолъ, 77, 163, 

168, 170.
(тагатрі, префекта архива, нунціб, 7,8, 

81, 320.
Гаэтано, кард., 152. .
Гваныши, писатель, 254, 255.
Гваставиллани, кард., 144, -331, 338,342, 

343, 355, 360, 361, 373, 376, 422—424.
Гвоздевы (бѵовДоѵіе, НмовДомю, Нігог- 

Дхоміе), братья, 253, 255.

Гданскъ, гор., 209.
Гевара и Падилья (В. ЗавсЬо Де Оиетага 

у РаДіІІа), губернаторъ города Ми
лана, 195, 302, 303, 328.

беДапо, см. Данцига.
Гедимияъ, вел. князь, 80.
Гедройцъ, Меяьхіоръ, князь, еп. жмуд- 

скій (самогитскій), 92, 156, 162, 169, 
170, 316.

Гейденштейнъ, авторъ, 68, 69.
Гейдеръ-паша, беглербей, 499.
Геільсбергь, посел., 24.
Геллеспонта, море, 445.
Генрихъ П1, Анжуйскій, король поль- 

скій, Ф р ан ц у зскій, 25, 37, 38, 44—46, 
49—54, 113, 240, 258—267, 814, 508, 
535, 640—544, 546, 648, 556.

Генуя, городъ, 286.
Георгіб Могила, см. Могила, Георгій.
Гербестъ, Бенедикта, іезунта, 113, 123, 

138, 142, 145, 221.
Гербестъ, Янь, 138, 211, 813.
Гербуртъ, Станислаяъ, каштелянъ 

львовскій, 316.
Германию», 356.
Германія (АІІет&доа, (дегтапіа), гос-во, 

11, 82, 42, 52, 91, 104, 105, 181, 182, 
167, 202, 268, 800, 806, 308, 318, 851, 
880, 392, 398, 399, 401, 402, 439, 449, 
464, 465, 490, 506, 530, 581, 604, 606, 
607, 612.

Гессенъ (Неввіа), обл., 541.
біарропе, см. Японія.
біегса, біог^іо, сіІіаДіпо Баніівсапо, 276.
біоѵііа, см. РагаДедо.
біиѵіпа, см. Двина.
Глорьэ, Чезаре (Саеваг Оіогіегіпв, Севаге 

Оіогіегіо), секретарь, 301, 311, 812, 
554, 557, 594, 595.

Глубокое, посел., 71.
Глѣбовичъ, Янь, каштелянъ мннбкіЙ, 

воевода троцкій, 169, 170, 509.
бпівеШ, см. ГовельФн.
Гнѣзно (бпевпа), гор., 9, 192,600.
Гогель, Генрихъ, посолъ цесаря къ 

царю, 519, 520.
Годуновъ, Ст. Вас., бодринъ, 519—521.



ГозельФи, Винченцо (СовеМ, Ѵіпсепио),
285.

ГозельФи, Захарія (СовеШ, СивеИл, 2а* 
сЬагіа), 284—286, 297.

ГозельФи, Лука (Ѳпівеій), 297.
ГозельФи, Оганиславъ, брать Захаріи 

(ОпівеИі), 297.
Гозій, Станиславъ, еп. варминскій, кард., 

24, 38, 189, 230, 313, 550, 551, 564,
608.

Голицынъ, Иванъ Юрьев., кн., вачаль- 
някъ русскаго войска въ битвѣ подъ 
Венденомъ, 59.

Гомелевскій, сн. Гомолянскій.
Гомолинскій, Станиславъ, от., 154, 158.
Гонорій Ш, папа, 191.
Ооішцрц Егсоіе, кардиналъ (и епископъ) 

иантуанскіЙ, 183.
Городокъ (Сгобікі вІаЛі), 214, 215.
Горынскій (Ногіпвк]), кн., 253, 257.
Гослицкій, Лаврентій, еп. холнскій, еп. 

каменецкій, поеланецъ, 96, 158, 165, 
415, 524.

Готландъ (боШпа, боіііа), обл., 102,268, 
419.

Гранъ (Згпдоша), гор., 119, 120.
Огаіг, герц-ство, 126, 188, 303, 809,822, 

506.
Граціани, А. М., каноникъ падуанскій, 

секретарь, 31, 38, 34, 38, 39, 42, 48, 
44, 50—54, 152, 189, 258, 814, 547— 
550.

Греція, страна, 180, 188, 262, 266.
Григорій, еп. молдавскій, 498, 505.
Григорій (вге#огіпв Аіехц сепіпгіо), 98.
Григорій IV, папа, 152.
Григорій IX, папа, 191.
Григорій ХШ, папа, 24—26, 31, 32, 45, 

58, 59, 66, 67, 75, 76, 78, 88, 84, 94, 
102, 110, 118,120—123,127—130,136, 
137, 141, 147—150, 188, 190, 191, 198, 
194, 198, 200, 207, 212—215, 217, 218, 
228, 289, 240, 269, 270, 274, 275, 279, 
281,286,288,291,292,294—296,299-^ 
301, 305—807, 310,312,313,317—319, 
321, 382—835, 839—342, 844—348, 
350—853, 356, 857, 859—863,872—

874, 877, 382, 384—809, 391—895, 
399—401, 406, 422, 445, 489, 493, 
582—588, 543—560, 561, 563, 564, 
566—577, 579—586, 588, 589,591— 
594, 596, 598.

Григорій XIV, папа, 164, 368, (881), 504,
505.

Гродекъ, поселеніе, 188.
Гроднцкій, Станиславъ, 224.
Гродно, гор., 70, 89, 114, 118, 184, 135, 

142, 169, 201, 219, 519, 597.
ОпмМгі, см. Городокъ.
Гроссъ, Фридерикъ, 241.
Груберъ, іезуить, 12.
впвеійі, см. ГозельФи.
Гузманъ, де, М., 601.
Сгарііеішо, теввег, секретарь, 551.
Гурка, Станиславъ, палатинъ Познан

ей», 509, 522, 524, 528.
Гурмузаки, издатель, 426, 427, 470, 505.
Густавъ Ваза, король шведскій, 599.

Даго, остро въ, 220.
Дакія (Оасіа), обл., 443.
Далмація, обл., 273.
БатЪвкі, Іоаппев, тішвівг ^говіатіеп-

8І8, 485.
Дандинн (Бапйіпі, БапЗіпо), прогонота- 

рій, нунцій французскій, 802, 803,811, 
323, 326.

Данія, гос-во, 52, 63, 91, 102, 264—266, 
490.

БапиЪшв, см. Дунай.
Данцигъ (БапсісЬ, Бапіаас, Себапо), гор., 

41, 102, 180, 208, 276, 406, 415, 418, 
526.

Да Понте, Николо, дожъ венеціанскій, 
75, 210, 214, 215, 217, 218, 588, 589, 
591, 592.

Дарій, парь персидскій, 262, 263. .
Двина (бінтіпа), рѣка, 69, 71, 99, 100.
Девлетъ Гирей (1551—1577), ханъ крым- 

скій, 282, 247, 249..
Делагарди, Понтъ, граФЪ, 76.
Делла Порта, математикъ, 308, 310.
ДельФИно (Дольфиво), Джіовавни (Тор

челло), еп. торчеллійскій, нунцій при



дворѣ цесаря («вѣнскій»), 1571— 
1577 гг., 54—57, 808, 821, 323, 568.

Дельфияо, Заккарія, еп. лезннскій (Ье- 
віпа), нунцій при дворѣ цесаря, 1561— 
1565 гг., 184.

Дембиньскій, проф., 18, 40—42, 600.
Дембиньскій, Валентину каштелянъ 

краковскій, 316.
Ретівсіапо Сегетіхга, см. Черемисиновъ.
Демьянову Аѳавасій, дьяку 77.
Де Претисъ, библіотекарь, 1, 2, б, 16,18, 

28, 153, 181, 182, 308.
Держекъ (Шіепеск), ХристоФоръ, по- 

сланецу 71, 183, 210.
Дерптская провинція (Таграіепяе ргоѵіп- 

сіа), 263. ,
Дерпть (Беграіо, Тограіо), гор., 82, 149, 

156, 162, 198, 200, 219, 222, 335, 348, 
862, 887, 407.

Джеріо, венеціанецъ, пріору 248, 249.
Джіованни, Антояіо (Огіо: Апіооіо, Таг- 

иго), посолъ татарскіВ, 287, 289. См. 
Дизеневичъ.

Джустиніанв (Сіивйпіаоо), кард., 269, 
270.

Дзнзеневичу А., ем. Дизеневнчъ.
Дзялыньскій, авторъ, 70.
Дзялыньскій, Янъ, воевода хелминскій 

(кульмскій), 816.
Дизеневичъ (Дзнзеневичъ), Антоній (Ш- 

яешечгісг, Іоавпеа Аліопііія), посолъ 
«атарскій, 207, 272, 274, 275. См. 
Джіовавни, Антоніо.

Дігаабургу гор., 196, 220.
Дисшц гор., 104, 138, 139.
Дмитрій Васильевичу 252.
Днѣпръ (Вогіяіепе), рѣка, 119, 265, 266, 

614.
Днѣстръ (Хізіег, Тугая), рѣка, 266, 445.
БоЪгрчша, замоку 134.
Д о д ьф и и о , Дж., см . ДельФино.
Лопай, авторъ грамматики, 280.
Донъ (Тапаі, Тапаів), рѣка, 181,243,261, 

614.
Дорогобужу гор., 146.
Дорогостайскій, Николай, воевода полом

ай, 124, 169.

Шгоіеа, сопіевва, раіаііпа, 265.
Бгшіеіо, си. Друя.
Дрездену гор., 7.
Друя (Бгк-іеіо, Вгаяіатіа), 71.
Дубно, гор., 197.
Дубровскій, 252.
Т>а1які, Іап (?), вел. подскарбій корон

ный (ѴісеіЬевапгіего, іЬеяогіеге), 420,
526.

Дунаевъ (Бипаіоѵшв), посел., 450, 469.
Дунай (БапиЬіия), рѣка, 25,119,120, 141, 

445, 615.
Дунинъ Вольекій, Петру еп. пдоцкій, 

92, 111, 112, 180, 165, 801, 315, 353, 
359, 395.

Дурини, нунцій, 8, 11.
Д’Эсте, кард., 388, 871.
Д’Эсте, Альфонсъ, гердогъ Феррарскій, 

572, 578.

Евгеній IV, папа, 185.
Европа, 227, 427, 610.
Едоешов, ІасоЪия, 464.
Египету страна, 265.
Езерище (Озернще, Іезегігга, Іѳяіегівса, 

Іехіегавсе), мѣстн., 68, 70, 72, 117, 
249, 250, 252.

Екатерина, королева шведская, 78, 223, 
286, 410, 411, 418, 416, 418.

Екатерина Австрійская, жена Си- 
гизмуцда II Августа, короля поль
скаго, 612.

Екатерина Н, имп., 2.
Екатерина Медичи, королева Француз

ская, 41, 45.
ЕІЪіпдо, см. Эльбингъ.
Елецкій, Дмитрій, кн., посолъ въ 

Польшу, 218, 419—421.
Елизавета, королева авглійская, 93, 453.

Жмудь (8атовШа, Затодола), епархія, 
10, 43, 156, 157, 162, 588, 593.

Заводочье (2аЫоІо, Хаѵіосе, 2ато1ок), 
крѣпость, 68, 70, 117, 118, 139, 219.

Зайцевъ (Заіфсочг, 2аі$сгом), Петръ, 
опричнику 253, 255, 257.



Залэнскій, Станислава, ксендзъ, исто
рикъ, 206.

Замойская, Анна, сестра вел. канцлера,
157.

Замойская, Кристина, жена Яна, сестра 
Юр. Радзивилла, 588.

Заиойскій, Янь, вел. канцлеръ польскій, 
59, 61,77,89—92,94,95,100,104—106, 
111, 113—116, 117, 120, 121, 130, 136,
140—142, 153, 154, 165—167, 176, 
177, 178, 194, 195, 197, 210, 211, 224, 
270—272, 277, 281, 811, 333, 334, 387, 
341, 343, 344, 350—352, 359, 362, 377, 
378, 380, 390, 391, 393, 401, 404, 406, 
407, 409, 412,416,420, 421,433, 435— 
437, 450, 451,460, 470, 484,485, 491— 
494, 497, 498, 500-502, 508—512, 
522, 525—628, 531, 588.

Еашоврпосіе, замокъ, 97.
Замосцье (2атовсіе, 2атовсіит), 166, 

167, 450, 456.
Занольскій Ямъ, деревня, 63, 76, 141, 

194, 899.
2агпоисішп, гора, 445.
2аіЬотаг, см. Сатмаръ.
Яаітагеп, см. Сатмаръ.
Збаражскій, Я., 158.
Зборовскіе (ЗЪоговкі), Фаиилія, 509, 512, 

522, 525—528.
Зборовсиій, 540.
Зборовскій, Андрей, маршалокъ надвор

ный коронный, 31, 68, 70, 317, 521, 
527,534, 560, 561.

Зборовскій, Петръ, воевода сендомир- 
скій, посолъ въ Турціи, 612.

Зборовскій, Филиппъ, 31.
Зборовскій, ХрнстоФоръ (СЬгівЫого 8Ьо- 

говкі), 515.
Зборовскій, Янъ, 31.
Зебржидовскій, Касперъ, воевода калиш- 

скій, 66, 316.
Земонтъ, Николай, дожъ венеціанскій, 

см. Да Понте.
Зенковичъ, Феликсъ, канцлеръ, 38.
2егеі, гора, 445.
Зиккель, историкъ, 15.
Зіігаѵіа, теігороііа Моіёаѵіае, 445.

2оЬегсіот, гор., 445.
Золотая Орда, 614.
Зундъ, проливъ, 266.
Зюзинъ, Василій Григорьевичу дворя

нину 77, 129.

Иванъ городъ (Іѵапо&гаД), 417.
Иванъ Михайловичъ, секретарь, 253.
Изабелла, см. Екатерина, королева швед* 

ская.
Инделлн, Фабій, каноникъ, 159, 505.
Индія, страна, 271, 346, 383.
Иинокеятій IX, папа, 4.
Инохоса (Хннойоса), историкъ, 21.
Исмаилъ II (1576—1577), шахъ персяд- 

скій, 299.
Испанія (Івра^па, Зра&па), гос-во, 39,62, 

102, 103, 137, 185, 412, 586, 588, 604,
613.

Истрія, обл., 492.
Италинскій, посланнику 12. .
Италія, страна, 22, 25, 27, 70, 108, 185, 

189, 229, 266, 321, 333, 338, 347—349, 
351, 359, 373, 874, 386, 889, 392, 427, 
434, 480, 490, 511, 549, 564, 568, 607.

Іадо. Ѵаіепіішів, іезуиту 496.
Іавііоѵо, ѵіііа, 420.
ІатЪшдо (Іатдпхі, Ямбургъ), гор., 9,417.
Іаві (Іаввіпт), си. Яссы.
Іавіоѵіес, мѣстн., 451.
Іааіоѵесіпв, Хіс., 450.
ІааотевсЬі, дворянину 482.
Іеремія II (1572—1585), патріархъ кон

стантинопольски, 86, 88,145,149,166, 
201, 221, 222, 310, 340, 481.

Іеремія Могила, митрополнть иолдав- 
скій, 165.

Іегів, Андрей, еп. вроцлавскій, 159, 165.
Іеронимъ, капитанъ, 392.
Іеронпмъ, от., францясканецъ, 451, 452, 

490, 491.
Іеронимъ, Ал., см. Ніегопушив Аіехап- 

Дег.
Іерусалимъ, гор., 305, 537.
І^иаііпв, секретарь молдавскаго госпо

даря, 473.



Іоаппев Апіопіив, си. Дизеневичъ.
Іоаппев Гебогоігісг, дворянинъ, 98.
Іо&ппеа Оге^огу, воевода, 98.
Іоаняъ Ш (бѵесо, ге бі Зпеііа), король, 

76, 76, 78, 96, 102, 103, 111, 118, 122, 
180, 186, 164, 173, 197, 201, 208, 209, 
211, 213, 246, 247, 263, 270, 272, 285, 
301, 318, 348, 854, 375,388,397,404— 
418,420, 527.

Іоанвъ IV Грозный (Мовсо, МовсЬо, Мов- 
сов, МовсЬив, Мовсотііа, Мовсотііо, 
та&ппв Мозсоѵіае бих, цгап биса бі 
Мовсоѵіа), царь, 30, 32—36, 38, 43, 
45—49, 58, 56, 60, 61, 65, 67, 69, 71—
78,82,84, 87, 90, 92—96, 99—102, 
104—106, 109, 112—122, 127—129, 
133, 134, 136, 146, 149, 168—172, 184, 
186, 190, 191, 193—195, 199, 200, 
208—217, 219, 220,227,229—238,241, 
243—254, 256, 257,259—265,267,273, 
298, 303, 305, 308, 809, 815, 318, 324, 
843, 350, 352, 375, 390, 393, 898—402, 
405—408, 411, 416—421. 424, 588, 
599, 604, 605, 607, 612—615.

Іоаннъ Австрійскій, 842, 875.
Іоаннъ Златоусть, 278, 280.
Іоаннъ Іоанновичъ, царевичъ, 75, 214, 

215, 217, 230,252.
Іоаннъ Каэиніръ, король польскій, 151.
Іо асаФ Ъ  П, п а т р іа р х ъ  к о н с т а н т и н о п о л ь 

с к и ,  184, 185.
Іовита (Іоті(а), си. Рагабедо.
Іоганнъ VII, герцогь мекленбургскій, 

612.
Іоганнъ Георгъ (1571—1598), маркграФъ 

бранденбургскій, герцогь прусскій, 
512, 540.

Іорги, историкъ, 427.
іо с и ф ъ ,  монахъ, 54.
Іиіаі, Магііпив, іезуитъ, 442.
Іиваоііа, Іоаппев, Фияляндецъ, 198.
Іивіпв (Іивіо), ВааЪ (КаЫшв, КаЪив, 

Кпііо), іезуить, 440,442,450, 456,459, 
460, 489, 490,496.

Казаки (область), 52.
Сагітігіепвіз, сарііапеив, 540.

Казимірскій, ХристоФОръ, каноннкъ, 
146, 223.

Казииіръ III, король, 610, 611, 614.
Калигари, Дж. -Авдрео, нротонотарій, 

еп. бертинорскій, нунцій, 3, 15, 16,25, 
26, 57—63, 73, 84, 90-94, 98, 101— 
109, 111—113, 119, 122—124, 132— 
141, 150, 172, 189, 191, 193, 208, 209, 
211, 219, 269—281, 283, 284, 289, 
301—306, 311, 815, 317, 319, 321,
324—328, 838, 341, 351, 353, 873, 391, 
396, 398, 400, 423, 533—535, 582, 583, 
587, 588, 591.

Калишъ, гор., 89.
Сашепіа, посел., 473.
Сатепігга, си. Каиенеиъ.
Каиенецъ (Сате^шг, Сатепіхга, Каті- 

піек), крѣп., 9, (473?), 492, 498.
Канерино, гор., 392.
Сатіііо, вцрюге, 355.
Каинанъ (Кампана, Кампани, Сатрапа,

Оіо. Раоіо Сатрапі, Сатрапо), Павелъ, 
провинціалъ польскихъ іезуитовъ, 71, 
74, 82, 85—89, 130, 143—145, 149, 
217, 218, 220, 224, 836, 350, 365, 384, 
390, 489, 441, 442, 443, 447, 450, 452, 
456, 459—461, 464, 465, 472, 474, 476, 
484, 485, 496,497.

Кампеджи, нунцій венедіанскій, 302, 
303, 306, 309, 322, 323, 327—329.

Сатрепве, АІЬегіо, 129.
Кандія, о-въ, 482, 466.
Канобіо, Дж. Баттиста, секретарь папы, 

184, 186, 214, 300, 312, 314, 318.
Саро 6’ІвІгіа, обл., 430, 468.
Капуа, Анвибалъ, ди, архіеп. неаполи- 

танскій, нупцій, 4, 16, 17, 27, 152— 
155, 157—160, 164, 172, 191, 192, 202, 
297, 427, 429—431, 433, 485, 436,
438—441, 446, 455—461, 464,469— 
472, 474—483, 485—488, 490—494, 
497—508, 513, 514, 517—519,521,534.

КараФФа, А л ь ф о н с ъ , кард., 602.
КараФФа, Карлъ, кард., 23,599, 601, 602.
Сагіівкі, полякъ, 415.
Карлъ IX, король Фравцузскій, брать 

Генриха ПІ, 264, 547.



Карлъ, эрцгерцогъ грацскій, 126, 129, 
809, 322, 326.

Карлъ. Борромейскій, см. БорромейскіЙ, 
Карл».

Карнковскій, Станиславъ, еп. куявскій 
(вроцлавскій), архіеп. гнѣзяенскій, 92, 
142, 158, 165, 333, 350, 351, 359, 360, 
364, 387, 389, 391, 393, 404, 419, 508, 
510, 511, 514, 520—524, 528—530, 
550, 560.

Каспійское море, 181, 261, 263, 267.
Кассини, граФъ, консул», 11, 12.
Настели, Джанбаттяста, еп. риминій- 

скіб, иунцій, кард., 12, 311, 323.
Саеіеііо Воіодоеее, 110.
Катена, писатель, 238, 239.
Ка«а (Сава) гор., 269—272, 275, 277— 

279, 283—290, 292, 293, 295, 296, 615.
Кеілешіа, сарііапеив, 540.
Кельнъ (Соіопіа), курФ-во, 164, 300, 322,

506.
Кельце, гор., 222.
Кёнигъ, изъ ШенгоФена, I. (Кйпід, 8а- 

поуіаппв, ЗсЬепоѵіаппв, ЗсЬбпЪоѵіашм, 
БсЬопоѵіапив, Згепотіапиа, I.), іезуить, 
440, 442, 446, 450, 456, 459, 460, 485, 
496,497.

Керделинъ (Еегвеііпо), мѣстя., 91, 94,95.
Кіегюпііпа, см. Керделинъ.
Керченскій проливъ, 271.
Кетлеръ, герцогъ курляндскій (ум. 

1587 г.), 263, 516.
Кнверова Горка (СЬігоѵа Огса), 77, 212, 

419.
Киликія (Сііісіа), пров., 262.
Килія, гор., 614.
Кипріанъ, еп. мотояскій, суффраганъ 

вилеискій, 316.
Кипріанъ, еп. полоцкій, 98.
Кипріанъ, монагь, Франонсканецъ, 123.
Кишка (Ківка), Янъ, 169, 170.
Кіевъ (Куотіа, Кіотіа), гор., 9, 108, 167.
Сіапвіороіів, см. Клаузенбургъ.
Клаузенбургь (Сіаидіороііз), гор., 222, 

461, 466.
Кленке (Кленкъ, СІепсЬеп), РудольФъ, 

посолъ, 193, 298, 308, 315, 818.

Климентъ УП, папа, 129, 611.
Клименть УШ, папа, 4, 27, 164, 172, 

173, 176—181,192.
Клименть XII, папа, 192.
Клостенбургь, гор., 25.
Книшннъ (Соіміпу), 538, 539.
Кобенцель-Принцъ, 318.
Ковно (Сотпа), гор., 43, 123.
Кокеягаузенъ (СосЪепап), замокъ, 99, 

117.
Соіопіа, см. Кельнъ.
Колонна, кара,., легатъ въ Маркѣ, 302, 

803, 328.
Колошваръ, гор., 89, 348, 386.
Колычевъ, 11. '
Комендоне, Дж. Франческо, еп. закннѳ- 

скій (бі 2апІе), кардиналъ, нунцій, ле
тать, 3, 4, 15—17, 24, 25, 30—37, 39, 
40, 42—44, 50, 51, 53, 187, 189, 190, 
238, 240, 266, 534, 536—546, 548—
550, 564—566, 586, 587, 589, '590,
606—608.

Комо, кард., 13, 15—17, 25—27, 81, 
44—46, 51, 54, 56-58, 61—68, 67, 74, 
75, 77, 82, 84, 87, 89—92, 94, 98, 103, 
106, 114, 117, 121, 125—128, 182, 189, 
143, 145, 150, 187—190, 195—200,
205—209, 211, 212, 217, 220—224, 
269, 271, 272, 275—278, 283—287,
289,292, 295, 296, 298-305, 807— 
315,317—320, 822, 828, 332—885, 889, 
348, 847, 349, 853, 356-361, 364, 374, 
375, 378, 385, 386, 888, 389, 894, 398, 
399, 401, 404, 406, 409, 416, 417, 419, 
421—423, 506, 534, 585, 543, 544, 551, 
552, 557, 558, 562—565, 571, 572, 575, 
578, 581, 582, 584—590, 594—597.

Конарскій, Андрей, еп. познанскій, 31, 
540, 541.

Конгрѳгація Пропаганды (8. Сопдге&а- 
гіопе <И Ргора&апба), 5, 6, 8, 11, 12.

Константинополь, гор., 105, 119, 159, 
166, 185, 222, 271, 280, 287, 288, 289, 
291, 294, 300, 453, 463, 470, 471, 488, 
492, 498, 615.

Константинопольскій проливъ, 266.
Константинъ Великій, имп., 94.



Сопіагіпі, Аіемашіго, кандіоть, 272, 
273.

Сопигіпі, Оіоѵаппі, кандіотъ, 272,273.
Кончини, кавалеръ, граФъ Делла Певна, 

агентъ, 59.
Копенгагенъ (Сорепаѵіа), гор., 102.
Копорье, 220.
Корженевскіб, авторъ, 13, 38, 54, 62.
Коркуновъ, М., издатель, 71.
Костка, Петръ, ей. хелминскій (кульм- 

скій), 85, 316.
Костка, Станиславъ, 81.
Костка, Янь, воевода сацдомирскій, 316.
Кострома, гор., 252.
Косцелецкій, Л., ей. перемышльскій, 55, 

165, 189, 315,584.
Коікіеѵісшв, см. Ходкѣвичъ, Яиъ.
СоЦаетівсі (Соісотіг), см. Ходкѣвичи.
Коіпаг (СоіЬпагі, Коіпагіа), гор., 443, 

445, 472.
Краковъ (Сгасоѵіа), гор., 9, 24—27, 32, 

40, 42, 44, 49, 51, 52, 58—60, 67, 82,
. 89, 92, 130, 133, 136, 138, 146, 147,

150, 151, 155, 169, 177, 179, 185, 222,
224, 267, 269, 287, 292, 297, 321, 386,
339, 340, 345, 361, 362, 364—367, 
372, 381, 489, 440, 454, 456, 457, 45э|
467, 527, 529, 530, 531, 546, 549, 550,
602, 604.

Красинскій, Ст., 158.
Красинскіб, Францишекъ, еп. краков- 

скій, 551.
Сгавіаа, гор., 7.
Краузе, авторъ, 250.
Крейцбургъ, гор., 220.
Кремзиръ, гор., 25.
Кггесккоігакі, X, переводчикъ, 606.
Криспияъ, св., 37.
Криспіанъ, св. , 37.
Сгісіив, Лпйгеав, еп. перехышдьскій, 41.
Кромеръ, Мартинъ, еп., коадъюторъ 

вармскій, 142, 316, 608.
Кротовскій (Кгоіовгус; Скротошинъ — 

въ ІІам. Дипл. Си.), Янь, воевода 
иновроцлавскій (Іппоѵіасіівіатіепвів), 

1 231, 244, 245,250.
Стовжупі, Фамнлія, 163.

Крымскій подуостровъ, см. Крыиъ. 
Крымъ (ТаПагіа), страна, ханство, 14, 

63, 91, 112, 113, 119, 125, 144, 146, 
157, 207, 209, 269—272, 274—277, 
279, 283—289, 291, 293, 295—297,
445.

Кулмъ, СЬеІтпо (Спіта), гор., 9. 
Курбскій, Андрей, кн., 245.
Курляндія, обл., 8, 263.
Кигііс, №со1аив, іезуитъ, 496.
Куявія (Спіаѵіа), обл., 9.

Надо Віапсо, см. Бѣлое озеро.
Ьавбап (нынѣ Ьіпсіеп), крѣп., 117.
Ьапізе, см. Вязьма.
Лансакъ (ЬашасЬ), агентъ Фраицузскій,

540.
Ьааса, см. Ласскій.
Ласскій (ЬавсЬу, Ьазса), Войцехъ (Аль- 

берть), воевода сѣрадзскій, 104, 105, 
301, 308, 320, 398, 399, 418, 540, 541, 
570.

Латерно, Мартинъ, іеэунгь, 80, 114, 139, 
147, 220.

ЬаіЬоеіпіо, математикъ, 123.
ЬангепИиз Мартие, ОоіЬив, 93.
Лаурео, В., еп. мондовскій (топііагеха- 

Іів), нунцій въ Шотландіи, Савойѣ и 
Полыпѣ, 3, 15, 25, 26, 44—46, 48, 51, 
53—60, 187, 189, 190, 289, 299, 310, 
317, 318, 321, 323, 324, 326, 439, 543, 
544, 548, 551—553, 557, 558, 661—
566.

Левъ X, папа, 21, 611, 613.
Ледовитый океанъ, 261.
Лейпцигъ (Ьірюа), гор., 540. 
Леиневарденъ (Ьеппагі), укрѣплеиіе, 

117.
Леновскій (Ьеповкі), со^паіо бі Соісотіг, 

34—85.
Ьепиагі, см. Ленневарденъ.
Лѳнци, Лор., мессеръ, Флорентинецъ,

372.
Ьеопі, ТЛіюе, зять Болоньетти, 855,361. 
Ьеороіі, см. Львовъ.
Лепанто, мѣстн., 119, 272, 273.
Ьеравпа, мѢстн., 430.
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Ьмпіоігоіакі, Магсіп, каштелянъ под- 
ляшскій, 157,502.

ЬевсЪк, Абазине, чехъ, 221.
Лжцдимитрій I (Юетеігіив тайлов Мовсо- 

тіаѳ дих), 195.
Лнвонецъ (Ілѵопеве) современникъ А. Бо- 

лоньетгн, 342—845, 375—380.
Ілѵопіа (Ливонскій край), обл., 10, 30, 

47—50, 52, 58,59,69,77,81,82,84, 
88, 89, 92, 96, 101, 102, 118, 139, 142, 
148, 145, 151, 156, 171, 173, 191, 196, 
197, 200, 213, 217—223, 247, 263, 264, 
332, 835, 343—345, 347—349, 358, 
362, 369, 375—377, 380, 385, 387, 888, 
404—408, 410—413, 417, 418, 515, 
531, 534, 536, 588, 593.

Ливъ (Ьнг), мѣстн., 48.
Ілпо, предприниматель, 197.
Липпомани, посланникъ, 348, 387.
Липшшанъ, Алоиаій, еп. вероискій, 

нуицій, 21—23, 599—601.
Ьіраіа, сх. Лейпцнгъ.
Литва (вел. кн-во Литовское, бгап ди- 

сако 4і Ьііиавіа, ЬііЬааліа, ЬіиЬоажіа, 
Ілішшіа, Іліхапіа), вел. кн-во, 33, 34, 
36, 38, 43, 47, 61, 88, 90, 91, 108, 109, 
117, 123, 139, 141, 145, 147, 157, 162, 
163, 168, 170, 171, 187, 197, 199, 201, 
213, 240, 247, 253, 257, 264, 266, 409, 
415, 467—469, 509, 510, 512—516,
518—520, 523, 529, 531,540, 542— 
544, 546, 549, 550, 552, 554, 561, 565, 
567, 574, 578, 588, 590, 592—594, 599, 
600, 611.

Литта, Лоренцо, иунцій, 2, 6, 8, 11.
Л и ф л я н д ія  (ІлШешііясЬев Ьапд), 217.
Лихачсвъ, Н. П., историкъ, 65, 217.
Ліонъ (Ьіопе), гор., 586, 604.
Ьоп^ётаі, герцргъ, 539.
Ьотапіо, см. Лувэнъ.
Ловать, рѣка, 71.
Ловить (ЬотШі, ІЮѴІ2, Ьовгісгу), гор., 22, 

24, 165, 540, 541, 548, 599.
Ломбардія, область, 492.
Лохжа, гор., 591.
Лоиелдини, Бенедиктъ, кард., 567.
Лопесъ (Вов ІБіфо Ьорех Ыигіадо де Меп-

дога), вице-король неаполитанскіі, 571, 
572.

Лореданъ Пьетро, дожъ венеціанскій, 
ух. 3 мая 1570 г., 227, 248.

Потопа, см. Лотарингія.
Лорихъ, Андрей, камергеръ, шведскій 

посолъ, 63, 102, 103, 118, 301.
Лотарингія, обл., 54, 265.
Лувэнъ (Поѵапіо). гор., 232.
Лука, плехяшіикъ 3. ГозельФЯ, 297.
Лука Гнѣзненфсій, іезуитъ, 113.
Писав, Тегііі Шіѵа, 98.
Лукка (Ьисеввіа), гор., 590.
Лукомль, поселеніе, 71.
Луцкъ (Ппсеогіа), гор., 10, 197,608.
Львовъ (Пеороіі), гор., 7,9,149, 165, 288, 

291, 450, 460, 470, 472, 600, 608.
Любекъ (ПпЪеса, ПаЪек), гор., 138, 213,

265.
ЬиЬіа, тШа, 243.
Люблинъ, гор., 43, 143, 199, 289, 240, 

447, 450^454—456, 458, 460, 461, 465, 
468 (сарііапо <іі ПчЫіво), 517, 518.

Любовичъ, Н. Н., историкъ, 211.
Людовикъ, бернардннецъ, 123.
Людовикъ, король венгерскій, 611.
Лютеръ, Марти нъ, реФОрматоръ, 874.

М аршіі, писецъ А. Болоньетти, 371.
М&$по, см. Магиусъ.
Магнусъ (Ма̂ по), брать датскаго короля 

Фредерика II, владѣтель о-ва Эзеля, 
48, 247, 251, 263.

Магометъ П, Завоеватель (1451—1481), 
султань турецкій, 610.

Магометъ Гирей П, Жирный (1577— 
1584), ханъ крымскій, 105, 118, 146, 
209, 219, 270, 273, 275, 276, 284—286, 
289, 297.

Магометъ Ходабенде У (1577—1585), 
шахъ персидскій, 93, 105, 108, 273, 
299, 318.

Маджіо (Мадоіо сРОігааіо), франциска- 
нецъ, 220, 240, 271—274, 276, 277, 
283(7), 287—297.

Мадеіоге (Маг), 266.
Мадрцдъ, гор., 154.



Мадруцци, Мадруццо (Майгассіо), кард., 
легать, 137, 302, 303, 308, 328, 332, 
382, 394.

Мазовія (Мааотіа, Маавоѵіа), область, 
410, 588, 593.

Македонія, область, 262.
Макіавеллн, «гнѣкій», 182.
МаксЬшшанъ I, ими., 29,82,34—86,48, 

50, 54, 55, 58, 168—171, 184, 308,811, 
315, 324, 537, 540, 569,570,610,612—
614.

Максимиліанъ, брать Рудольфа П, эрц
герцога австрійскій, 164, 179, 509, 
510, 512, 515, 519, 520, 524—580.

Маласпина, Джерманико, еп. сансевер- 
скій, нувцій польскій, 27, 172, 178, 
309, 322, 326.

Маласпина, Ораціо, протонотарій, яун- 
цій при императорѣ, 106, 137, 301, 
302, 305, 307, 308, 320, 322, 325, 326,
398—403.

Матопісіпв, 77.
Маньо, ем. Магнусъ.
Маньяни, см. Марташ.
Марескотги, нунцій, 7.
МагіепЬигд, гор., 195.
Марини, Гаэтано, архивистъ, 28, 192.
Марини, Марнно, архивистъ, 17.
Марія-Стюарть, королева шотландская, 

163.
Магса, область, 492.
Марко Поло, путешественник*!», 129.
Мартинелли, Ант., секретарь, 91, 94— 

96.
Марчеллъ II, папа, 2 1 .
МасальскіЙ, Тимоеей, 252.
Маііеі, кард., 459.
МаНепссі, асоттіввагіо йѳ 1’еавегсііо 

ессіеаіавіісо іп Бгапсіа», 164.
МеДіотопІапов, Іоаппеа, іезуитъ, 496.
Мейііеггапео, си. Средиземное море.
Медичи, см. Екатерина.
Міебхіггесг, мѣстн., 540.
Мелетій Пигасъ, патріархъ александрій- 

скій, 176.
Мелецкая, Елизавета, жена воеводы по- 

дольскаго, 122, 123.

Мелецкій, Николай, воевода подольскій,
96, 99, 101, 122, 123, 816.

Міеііпакі (Міеі с̂кі), Аіехапйег, еп. ин- 
флянтскій (веиденскій), 348, 349, 887, 
388.

Мельяикъ, гор., 37.
Ментовати, К., еп. сатріанскій, нунцій « 

польскій, 23, 601, 602.
МеоШе раіиде, см. Азовское море.
Мерей, Анна, 146.
Меркуріанъ, Эверардо, генералъ Іезуит. 

ордена, 123, 562.
Метцъ (Месг, Мейя, Меіг), гор., 540— 

542.
МісЬеІе Сіргіоііо, 486.
Місотіа, см. Мѣховъ.
Микулинскій, Вас. Иван., воевода, 98.
Мііаио, область, 492.
Миланъ, гор., 2 1, 604.
Миллеръ, агентъ, 145.
Миръ (Міг, МЬіг, МіггЬ, агх Мугепве), 

помѣстье, 533, 587, 590.
Музіа іпіегіог (УаІасЬіа), область, 449.
Митава, гор., 220.
МісЬаеІ, едиеа, 484.
Михаилъ, король польскій, 192.
Михаилъ Родіоть, 481,482.
Михаилъ Теирюковичъ, шуринъ Ивана 

Гроэнаго, 252.
Михалковъ, Андрей, посояъ, 92.
Михна II, господарь валашскіЙ (1578— 

1583, 1585—1591), 427, 438, 489, 464.
Могила, Георгій, митрополитъ сочавскій, 

441, 445—447, 457, 467, 469.
Могила, I., митр., см. Іеремія Могила.
Могила, Іеремія, маршалокъ, брать ми

трополита, послаиецъ, 483,455, 456, 
467, 472, 475.

Могилевъ (МоЬіІоѵіа), гор., 10 .
Молвяниновъ, Яковъ, посолъ русскій, 

131, 142, 195, 218, 218, 302, 309, 310, 
333, (347), 349, 350, 359, (385), 390, 
394.

Молдава (МоМаѵіа, МоЫап), рѣка, 443.
Моійаѵіа (ргоѵіпсіа, ргіпсіраіив), гос-во,

9, 14, 59, 104, 141, 143, 146, 153, 154,
157, 159, 161, 164, 165, 168, 172, 179,



205, 221, 223, 224, 241, 398, 425—428, 
430,431, 439—442, 445—451,455,456, 
458—461, 463—465, 467, 469—482,
485—̂ 488, 490, 494—498, 500—505.

Мопсайго, мѣстн., 445.
Монлюкъ (Мопіиссив), Жанъ, Франц. 

посолъ въ Полыпѣ, 540.
Монтальто, кард., 152, 155, 158, 160, 

161, 164, 165, 172, 297, 480, 431, 
433—435, 489—441, 446, 459, 467— 
472, 474—478, 480—483, 485—488, 
498, 499, 501—508, 511, 512, 514, 517, 
528, 531, 583.

Монтелупн, почтовый агентъ, 337, 367, 
368.

Мога, Ботѳпісо, капитанъ, 343, 350,376, 
390.

Могохоаг (іегга 6і), 11.
Мороне, кар*., 18, 25, 40, 41, 56, 183, 

184, 187, 193, 239, 298, 299, 308, 309, 
318, 324, 602, 604.

Москва (Московія, Московское гос-во, 
Ботіш Мовсотііісі, Моаса, МовсЬа, 
Мовсотіа), гор., прав-во, гос-во, 8, 9, 
12, 14, 15, 26, 30, 38, 43, 46, 51—53, 
58—61, 67, 71, 72, 74—77, 81, 84, 86, 
88,93, 94, 100, 104—106, 110, 113, 
114, 117—121, 125, 126, 128—131,
133, 134, 136, 141, 142, 145—147,
149—152, 154, 158, 166, 167, 172, 180, 
181, 184, 186, 189, 190, 194, 196, 199, 
201, 205, 208—211, 213, 215—218,
221, 228, 224, 227, 229—238, 241—
252, 254—256, 260, 262, 301, 303, 304, 
308, 310, 315, 318, 319, 345—348, 350, 
381, 382, 384—386, 389, 392, 398, 399, 
402, 404, 408, 417, 423, 457, 484, 510, 
513, 515, 517—519, 521, 529, 546, 599, 
602, 604, 610, 612.

Мовсав, кандидата на польскій престолъ, 
167.

Мосааггеагаід, 255.
Моченнго Альвизе, дожъ венеціанскіб, 

съ 11 мая 1570 г., 227, 248.
Мстиславскій, военачальникъ, 241.
Мсцибовъ, гор., 405.
Муканціо, Фр., цереноиіймейстеръ, 566.

Мурадъ ІП (П Тагсо), султанъ турецкій, 
93, 108, 152, 166, 174, 176—178, 180, 
181, 273, 284, 318, 435, 437, 457, 470, 
471, 477, 478, 487, 499, 509, 511, 
522.

Мышковскій, Петръ, еп. плоцкій, кра- 
ковскій, подканцлеръ коронный, 158, 
165, 198, 315, 836, 337, 365—368, 420.

Мѣховъ (Місотіа), аббатство, 335, 363.

ІХавагеръ (Каѵа е̂го), іегатъ, 183.
Наполеонъ 1, ннператоръ, 153.
Нарва, гор., 93, 98, 100, 121, 218—220, 

263, 899, 402, 406—414, 417—419.
N61611, сх. Нодали.
Наіаішш, товсоѵііашш бих, 242.
КагесЬшо, сх. Нащокннъ.
Нащокннъ, воевода, 69.
Неаполь, гор., 12, 21, 152, 155, 810, 571, 

572.
Неаполь, королевство, 492.
Невель (Кетеі), гор., 68, 70, 117, 219.
>Ге11і, Ьогеого, Флорентинецъ, 488.
КетЬаі, гор., 445.
Ненеть (N601616, КетеіЪ), укрѣпл., 368,

399—‘402.
Несвижъ (Хіѳвпіег), гор., 583, 536, 544, 

546, 549, 550, 565, 574, 587, 588, 590, 
592—594, 597.

ХеІІетЬигя, гор., 146.
Нещарда (N166216141), крѣпосгь, 114.
Нигварда, Ф., еп. въ Скала, нундій въ 

Гернанін, 307.
Нидерланды (Раеаі Ваваі), обл., 264, 265.
Нидецкій, А. II., препозита, 72, 134.

'̂Ісоіаиа, аиіісиа, 98.
Хівкіп (Нѣжинъ ?Х гор., 9.
Нисса, гор., 24, 201.
Хівіег, см. Днѣстръ.
Новгородская область (Іегга бі Коѵоваг- 

біа), 264, 417.
Новгородъ, гор., 220, 245, 252.
Новороссія (И йот а Кшиіа), обл., 9.
Новосильцевъ, Лука, посланецъ, 168, 

171.
Ногтевъ, Д. А., кн., воевода схоленскій, 

114.



Нодаля (Хаіаіі), бона, медика, 151, 198, 
222—224.

Норвегія, обл., 102, 264.
КогішЪегва, см. Нюрнберга.
Лиоѵа Киміа, см. Новороссія.
Нѣдецкій, А., Патрндій, секретарь, 317. 
Нюрнберга ^огітЪегда), гор., 586.

Оболенскіе-Прозоровскіе, братья, 263. 
ОболепскіВ, М. А., кн., историкъ, 59. 
Овчина, Дм., кн.,' 252.
Огинскій, князь ^иеі Іліиапо), послан* 

никъ польскій, 515.
Озерище, см. Езерихце.
Ока, рѣка, 36.
Оіапшо, см. 01тих.
Олнваресъ, д’, граФЪ, испанскіб посолъ, 

159.
Олика, мѣств., 544, 546, 547, 549, 550, 

565, 567, 575—578, 581-584, 586, 
588—594, 596, 597.

0 ІЛШ2 (Оіпшххо), гор., 82, 186, 200, 338, 
372, 373.

Опалиньскій, Андрей, маршалокъ корон
ный, 134, 317, 525, 526.

Ордена духовные:
Августинцы, 9.
Базиліане, 6, 9.
Бенедиктинцы, 9.
Бернардинцы, 122, 123, 274, 439, 440,

446.
Доминиканцы, 292, 293, 296.
Іезуиты, 6, 9, 12, 60, 71, 106,110,122, 

124, 156, 161, 162, 168, 285, 287, 
351, 354, 865, 369, 371, 372, 391, 
392, 396, 397, 440, 442, 444, 446,
447, 468, 476, 484, 485, 489, 490, 
496, 535, 565,580,581, 5861| 110, 
111, 222, 278—280, 285, 286, 465.

Картезіанцы (Сегіоаіпі), 9.
Ливонскій, 42, 50.
Мальтійскій, 6, 12 , 102.
Францисканцы, 107, 289, 290, 292, 

293, 296, 297, 428, 430, 439, 468 || 
274, 288, 291—293, 295, 334, 362, 
430, 439.

Цистерціаицы, 9.

Огісотіо (ОгяесЬоигакі, Зіашліанг, писа
тель?), 185.

Орсини (ІІГ8шав Егапавсоз), кн., 570.
Орсини (Шатая Ьаішаа), кн., 569, 570.
Орша (Огаа), гор., 135.
Оско (ОвсЬо), доктора, 116.
Островъ, крѣпость, 193.
ОаІговоіЬіа, обл., 209.
Острога, гор., 195, 340.
Острожскій, Александръ, кн., брать во- 

лынскаго воеводы, 174.
Острожскій (Озіготіа), Кон. Кон., кн., вое

вода кісвскій, 81, 83, 84, 87,107, 108, 
143, 148, 149, 173—175, 195, 221— 
223, 303, 330, 339—342, 521, 525,
527.

Осхрожскій, Константина, кн. (Сош&в- 
ііииа, бих Оаіготіае), сынъ воеводы 
кіевскаго, 198, 339.

Острожскій (Бовігота), Янушъ, кн., 
каштелянъ краковскій, воевода во- 
лынскій, 89, 108, 115, 143, 146, 157, 
174—177, 197, 198, 223, 312, 328, 389, 
340, 512, 521.

Острожскіе, кн., ф&милія, 62,89,107,144, 
145, 149, 150, 198, 205, 221, 224, 339.

Остророги, Фамилія, 511.
Остророга, 153.
Остророгъ, Ст., 511, 512.
Осцикъ, Григорій, заговорщика, 68,124, 

125.
Отранто, гор., 273, 289.
Оіаиааеі (ОрЬапааіиа), см. Аѳанасій.
Осіеакі, Дап (дгапсапсеіііеге), в. канцлеръ 

коронный, 186.
Очакова (ОсЬіакоб), укрѣпл., 265.

Навела, апостола, 289, 292, 383, 384.
Павелъ I, импер., 12 .
Павелъ ІП, папа, 567.
ІІавелъ IV, папа, 21—23, 601.
Павелъ V, папа, 3, 15.
Павелъ, бнскупъ абовскій (?), шведскій 

посолъ, 246.
Павловскій, Станислава, еп. оломуцкій, 

посолъ имп. Рудольфа П въ Польшѣ, 
526, 528.



Падуя (Радоа, Раіаѵіва), гор., 112, 202, 
492, 566, 590, 591.

Раеві Ваааі, см. Нидерланды.
Палеологъ, архіеп., 145, 146.
ІІалеолога, свящ., 82, 340—342.
Палеотто, кард., 355.
Палестина, страна, 303, 589.
Паллавичныи (Раіатісшпа, РаЪгісіпв), 

священннкъ, 455, 457.
Раіііапо, (1і, герцогъ, 599.
Пальярино, секретарь, 42, 43, 227—229, 

238.
Рагагіево, біоѵііа (Іоѵііа, Іовнта), доми- 

никанепъ, 295, 296.
Парижъ, гор., 13, 153, 541, 542, 586, 

604.
Равіів, Рг., монахъ, 432.
Раиііпі, Зіаиіііо (?), секретарь, 467.
ІІаулуччи (Раоіиссі), Камиллъ, еп. ико- 

нійскій, нунцій польскій, 5.
Лахоловичъ, С., секретарь, 71.
Пацы (Расіі), Фамилія, 163.
ІГацъ (Расоѵіив), Николай, еп. кіевскій, 

169, 170.
Пацъ (Расоѵіив), Павелъ, каштелянъ ви- 

тебскій, 170.
ІІельховскій, прелатъ, 139, 142.
Перемышль (Ргетівііа), гор., 10, 359, 

391, 608.
ІІеретти (РегеПпа), Ал., кардиналъ, 432.
Переяславль, гор., 252.
Пернау (Рогпо), 218.
Регпевеаіп (Вратиславъ изъ Пернттейна, 

канцлеръ чешскій), 25.
Регвіпв, Погівапсііпв, свящ., 299, 300.
Персія, гос-во, 74, 105, 119, 181, 216, 

262, 315, 445.
Петелинъ, Ѳома (Дружина Пантелѣе- 

внчъ), дьякъ, посолъ, 419—421, 519— 
521.

Петербурга (РіеігоЬиг о̂), гор., 6, 7, 9, 
11, 12, 65.

Реіга, гор., 445.
Петраковъ, гор., 23, 32, 52.
Петрашка, воевода, 143, 146, 222.
Петръ, апостолъ, 383, 384, 452, 463.
Петръ (Черчелъ ПІ), претендентъ на

Валахію (Реігив 1>етв1гіп8, ѴаІасЬіае 
раіаііпив), 433, 436, 477, 478.

Петръ VI, Хромой (1586—1591), госпо
дарь молдавскій, 158, 164, 427—433,
439—442, 446, 447, 450—455, 457, 
460, 464, 469—475, 479, 480, 486— 
492, 498, 501—503.

Печсрскій монастырь, 212 .
Пивовъ, Ром. Мих., 77.
Пильтеыъ (Ріііеп), гор., 8.
Пинскій староста, 82.
Пинскъ (Ріпако), гор., 10.
Пиньятелли, Антоніо, еп. ларисскій, нун- 

цій польскій, 151.
Пирлинга, П., историкъ, 13, 18, 67, 128, 

196, 206, 210, 211.
Піатги, кард., 152.
РіеІгоЬигдо, см. Петербурга.
Пій ГУ', папа, 23, 24, 182-186, 281, 313, 

603, 604.
Пій V, папа, 28, 29, 227—239, 252, 318, 

607—610, 614.
Пій VI, папа, 11.
Піотровскій (Ріоігокоивкі), X, 196.
Ріевсотіа, см. Псковъ.
Плоцкъ (Ріовко), гор., 10.
Подкова, казакъ, 59.
РойІовсЬі, 8і&. (воевода подляшскій? См. 

Меаіескі, НегЬагг Роівкі, I, 206), 487.
Подляхія, обл., 409.
Подолія, обл., 52, 146, 165, 265, 445,491, 

611, 612.
Подоскій, Лука, препозитъ гнѣзненскій, 

посолъ при вѣнскоігь дворѣ, 80, 316,
400—402.

Познань, гор., 10, 24, 51.
Поллацола, Дж., 597.
Поло, си. Марко Поло.
Полоцкъ (Ріогсо, Роіоско, Роіоасо, Роіо- 

ііа), гор., 9, 62, 68—71, 96—100, 102, 
105, 109, 110, 113, 114, 116, 118. 124, 
125, 134, 185, 138, 139, 156, 162, 252, 
281, 307, 313,608.

Польша (Польское королевство, Роіопіа, 
дпе8(о герто, ге^по йі Роіопіа, гери- 
Ыіса, геврпЫіса), 2, 5,' 7, 1 1 , 14, 15, 
22—27, 30, 32, 33, 35—38, 40, 42—47,



49—53, 57—60, 63, 64, 67, 74, 78, 81, 
90, 91, 94, 102—106, 111, 114, 117, 
126, 128, 130—133, 136, 138, 141, 142, 
145, 148—150, 152—155, 158, 164, 
166—168, 170—173, 176—179, 181,
182, 184, 187—192, 198, 210, 213, 218, 
221, 224, 228, 229, 231, 237, 240—243, 
246, 249—251, 258—261, 263, 265— 
267, 269, 270, 275, 283, 284, 294, 297, 
300, 302—304, 306, 310, 312, 315, 319, 
321, 331, 837, 339, 343, 349, 350, 352, 
353, 355, 357, 369, 374,385,390,392— 
395, 398—402, 404, 405, 408—410, 
417, 418, 419, 423, 430, 433, 485, 436, 
445, 446, 448, 449, 453, 455, 457, 467, 
469—471, 474, 476, 478, 482, 484, 490, 
493, 495—499, 501, 502, 506, 509, 510, 
513—515, 517—524, 526, 530, 540, 
542—544, 647, 550, 551, 553, 571— 
573, 575, 576, 587—589, 593, 594, 
600-604, 606—615.

Померанія, герцогство, 52, 249.
Ропіо (Понтусъ де л а Гарди), 413.
Рогпо, см. ІІернау.
Портико, 6 ., протонотарій, нунцій, 3, 17, 

24, 25, 28—31, 34, 42—44, 189, 227,
229—243, 247, 248, 251, 589.

Порція (Рогііа), В., нунцій въ Германіи, 
308, 321.

Ровопіо (Роваопіо), см. Пресбургь.
Поссевинъ, Антоиіо, іезуитъ, 4, 11—13, 

16, 18, 26, 61—65, 67, 72—91, 96,102, 
103, 107, 111—113, 121, 122, 125— 
134, 136—142, 144, 145, 150, 153, 154, 
158, 193—202, 205—214, 216—224, 
269—272, 274—276, 284—289, 291, 
299, 301—303, 305, 307—310,312, 313, 
317, 319, 320, 324, 326—356, 359, 
362—373, 375—397, 399, 404, 408, 
423, 424, 484, 485, 496, 511, 534, 586, 
592.

РоЬііа, 462.
Прага, гор., 86, 89, 136—138, 154, 155, 

158—160, 172, 197—199, 202, 208, 
214, 221, 228, 224, 242, 302, 321, 322, 
398—402, 454, 456, 467, 482, 540, 
586.

Ііресбургъ (Роюоіо, Роазопіо), гор., 83, 
221, 370, 876.

Ргеіе, Іапі, госуд арь Эеіопіи, 381.
Пржеэдѣцкій, Ал., ясторикъ, 601, 603, 

604, 608.
Рггег̂ Ьвкі, Іап (В. ѵісесапсеіііеге), под

канал еръ коронный, 182.
Ргіпсіо, 432.
Пропаганда, см. Конгрегація Пропа

ганды.
ІІротасевичъ, Валеріанъ, ен. вилевскій,

45, 89, 92, 95, 97, 108,169, 305, 316, 
534, 535, 544, 550, 554—556, 558— 
560, 574, 377, 589.

Ргппвку, 540.
Пруссія (Зіаіі, Оотіпі Рпіввіаііі), гос-во, 

9, 11, 24, 49, 52, 131, 148, 191, 208, 
375, 406, 512, 588, 593, 612.

Пругь, рѣка, 451.
Псковъ (Ріеесотіа), гор., 69, 71, 72, 75—  

77, 86, 96, 100, 101, 113, 136,196,212, 
214, 218, 220, 252, 287, 408, 423, 424.

РоНеопі, I. АдЦ баронъ, 41.
Пултускъ (РпКотіа), гор., 82, 89, 1 1 1 , 

200. 213, 214,389.
Путео (Риіео, сіеі Рогго), Ант., архіеп. 

въ Бари, нунцій при императорѣ, 154, 
158, 172.

Пушкинъ, Иванъ, посолъ, 419, 420.
Поейферъ, Давидъ, 198.

Равенна (Каѵепа), епархія, 492.
Радзивиллъ (Бах Іліаапш, Карѵіі, Ка

дий), Альбертъ, братъ Сиротки, 313, 
324, 535, 558, 562—564, 567—571, 
575, 576, 578, 584, 595, 596.

Радзивиллъ, Екатерина, жена Николая 
Рудаго, урожд. Томицкая, 107.

Радзивиллъ, Елизавета, жена Сиротки, 
урожд. Шидловецкая, 552.

Радзивиллъ, КриштоФъ, сынъ Рудаго, 
каіптелянъ трокскій, 107, 125.

Радзивиллъ, Николай, сынъ Рудаго, 107.
Радзивиллъ, Николай, Рудый, на Бнр- 

жахъ, воевода виленскій, 35. 36, 41, 
55, 96, 107, 116, 169, 170, 509, 515, 
536, 539, 542, 558, 563, 566.



Радзивиллъ, Николай Христофоръ (Си
ротка), 46,55, 58,59,149,165,169,303, 
312—314, 317, 320,323—326,328,519, 
582, 533, 535—543, 545—551, 554, 
557—559, 561, 563—567, 570, 571, 
573—579, 581—594, 597.

Радзивиллъ, Николай Черный, отецъ Си
ротки, 532, 552, 573.

Радзивиллъ, С о ф ь я  (у р . Глѣбовичъ), 
жена Николая, воеводы Новогрод- 
скаго, 107.

Радзивиллъ, дочь предыдущей (ихъ 
было двѣ: Екатерина и Со ф ь я ), 107.

Радзивиллъ, Станиславъ, брать Сиротки, 
534, 558, 562—565, 571, 592.

Радзивиллъ, Юрій, коадъюторъ и еп. ви- 
ленскій, кард., 45, 72, 73, 89, 147,154, 
156, 162, 164, 172, 187, 192, 301, 305, 
310, 312, 316, 317, 324, 325, 346, 382, 
404—406, 417, 508, 512—514,516— 
520, 523, 524, 526, 532—536, 544, 546, 
548—550, 552—560, 562—567, 571— 
572, 574—580, 588, 585, 586, 588, 589, 
591—594, 596—598.

Радзивиллы, Ф а и и л ія , 125, 162, 163,165, 
314, 526, 532, 574.

Каёгіеоуіепвів сарііапевд, 250.
Вадоіі, си. Радзивиллъ, Альбертъ.
Рангони, Кл., еп. реджіііскій, нунцій,27.
Рануцци, архіеп. даиіетскій, нунцій, 151.
Расковичи (Кавкотід), иѣстп., 71.
Расьна, мѣстн., 31.
Васі%2 (Васіах), мѣстн., 154.
Рачинскій, 540.
Ваасіпісеизів (Вабутпо?), мѣстн., 89.
Ребибъ, кард., «Ді Ріаа», 23, 601.
Ревель (Вета^ііа. Веѵаііа, Віѵаііа), гор., 

100, 164, 220, 247, 251, 263, 412, 506.
Регенсбургъ, гор., 187,298.
Решка (Вевкі), монсиньоръ, 332, 356.
Ржевскій, Елизарій, посланникъ, 516.
Ржевскій, Матв. Иван., воевода, 98.
Рига, гор., 9, 12 , 30, 41, 72, 78, 89, 99, 

100, 128, 130, 149, 198, 247, 335, 347, 
348, 362, 385—387, 405, 407, 417.

Рямини (Вішіпі), епархія, 323.
Ринъ, гор., лрав-во, гос-во, 2, 4, 1 1 , 12 ,

14, 15, 17, 20, 22, 25, 42, 55, 58, 61, 
71, 75, 81, 93, 102, 108, 106, 110, 112, 
113, 120, 121, 131, 134, 136—138,
141—143, 153, 154, 157, 159—161, 
164, 165, 168, 172, 173, 181—189, 192, 
195, 200, 201, 205, 206, 210, 220, 221, 
227—231, 233—236, 243, 274, 278, 
281, 284—286, 295—297, 310,314, 318, 
332, 333, 335, 336, 340, 343, 344, 
347—350, 353—356, 858, 359, 362, 
363, 367, 370, 374, 376—378, 885— 
387, 389—391, 395, 396, 398, 399, 419, 
428, 425, 429, 430, 432, 433, 436, 
438—441, 443, 452, 458, 459, 468, 470, 
471, 474—476, 478, 479, 481—488, 
487, 491, 494—496, 498, 499, 508, 514, 
517, 524, 534—536, 538, 544, 546, 548, 
552, 554, 557—562, 564—566, 571, 
573, 575—580, 582—586, 590, 595— 
598, 604, 605.

Родіотъ, си. Михаилъ Родіоть.
Родосъ, о-въ, 166.
Вогпотовкі, Сіа., 512.
Розражевскій,Іероиимъ, препозитъ плоц- 

кій, еп. куявскій, 316, 364, 370.
Рокита, проповѣдникъ, 244.245.
Вота Моійаѵіае, си. Вот&п.
Вотап, гор., 445, 446, 453, 478.
Вотапіа, си. Вотап.
Роиановъ, Никита, бояринъ, 77.
Вошаппв, си. Вотап.
Романья, обл., 492.
Воааапо (Возапо), герцогство, епархія, 

239, 323.
Россія, гос-во, 6, 11, 12, 29, 31, 32, 34, 

36, 37, 40, 42, 43, 46, 58, 59, 62, 68, 
67, 91, 12 '», 133, 141, 142, 164, 166, 
167, 184, 190, 217, 218, 248, 302.

Ростовскій князь, 252.
Ростовъ, гор., 252.
ВоІипбп8, Аидизііпив, преторъ, 317.
Руджіери, Джуліо, нунцій, 24, 28, 40,

607—611, 613, 614.
РудольФъ II, иип., 26, 75, 104, 105, 108, 

126, 130, 131, 146, 154, 159, 176—180, 
192, 198, 208, 209, 213, 214, 218, 302, 
337, 341, 347, 352, 368—370, 385, 388, 
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398, 394, 398—402, 493, 497, 506, 610, 
516, 517, 619, 520.

Кошескі, Магі, схоласт*къ, 816.
Коявіа (Русская Польша), обл., 123, 148, 

167, 178, 197, 198, 221, 266, 267, 312, 
380, 445, 511, 588, 593, 599, 612, 613.

Коміа іоГегіоге, см. Южная Русь.
Рустикуччи, кард,., гоеуд. секретарь, 

28—30, 150, 152, 187, 227—231, 233, 
234, 240, 251, 438.

Русь Южная, сн. Южная Русь.
Русь (Галнція), 165.
РуффО (Ново, Аіоівіо), архіео. апамей- 

скій, нунцій вѣнскій, 2.
Рьгаачевскій, историкъ, 305, 608, 604.
Рѣчь ІІосполитая, сн. Польша.

ѲаЪо, тіііа, 445.
ЗаЬеІІоа, кард., 568, 569.
Савелли, С., нуяцій, 303, 323, 328.
Затіртапо, Аитеііо, секретарь, 300.
Саксонія (Заюопіа), гос-во, 9, 51, 88, 

264, 265, 540.
ВасЬтаг, сн. Сатиарь.
Васшаг, сн. Сатнаръ.
Салерно, гор., 571.
Салуццо, вунцій, 7, 8.
Сальясъ, Ѳома, іезуигь, 81, 131, 132.
Заподша, си. Жмудь.
Зашііѵоіив, сн. Чарнковскій.
8. Оіасото сіі баііііа, сн. Яго ди Компо- 

стелья.
Сан-Клементе (И. Сіа^ііеіто бе 8. Сіе- 

тепіе), посланникъ Филиппа П при 
дворѣ цесаря и (въ 1587 г.) въ Полыпѣ, 
159, 160, 172, 499, 522, 526, 527.

8. Кіеоіб, порть, 98.
Сан-Северино, кард., 277, 498.
Санседони (Запвебопіо Сіпііо), 348, 387.
Санта Кроче, еп. червійскіб, нунцій, 75, 

306, 321, 322, 440.
Сапѣга, Левъ, подканцлеръ литовскій, 

посолъ, 148, 200.
Сапѣги (ЗаріесЬае), Фанилія, 163.
Саратовъ, гор., 9.
Сардъ, Бенедиктъ, 81.
Загтаііа, страна, 480.

ваповіа, сн. Саксонія.
8аваопе, Ьагопе, 200.
8аяеопе, поЬіІе, 213.
Сатнаръ (8асЬшаг, 8астаг, ЗаіЬотаг, 

2аІтагеп), крѣпость, 201, 368, 399— 
402.

Саули, А., нунцій, 310,323, 324, 511,
512.

Зігагсе, нѣстн., 61.
Зтіегаю, нѣстн., 7.
Свіязевъ, дьякъ ( і̂і ашЪалсіаІогі беі 

Мовсоѵііа), 516.
Себежъ, гор., 71. »
Севержъ, ЗіеніеТх (Ветегіа), гор., 530. 
Зеѵегіа, сн. Севержъ.
Селинъ II, султанъ турецкій, 119, 191, 

243, 246, 612, 615.
Сененьскій, Збигнѣвъ, каштелянъ са- 

ноцкій, 540.
Сениньскій, Іоаннъ, архіеп. львовскій,

315.
Сераковскій, Янь, воевода ленчицкій,

316.
Серебряный (ЙегеЬгпі), ІІетръ, 253. 
Зесесотіа (ЗіесіесЬбѵ), монастырь, 87. 
Зіѵогі, Ггапсо, 433, 488.
Сигизмундь I, король польскій, 611,613. 
Сигязмундъ И Августъ, король польскій, 

22—25, 29, 31, 32, 34, 37, 41—43, 48, 
50, 82, 178, 182, 184, 186, 227, 228,
230-237,* 289—247, 249—258, 255, 
257, 266, 267, 410, 412, 415, 418, 497, 
587,600, 601, 604, 607—609, 611—
615.

Сигизнундъ 111, принцъ шведскій, ко
роль польскій (Зтесо), 152, 154, 155, 
159, 160, 163, 164, 173—175, 177, 180, 
181, 192, 201, 413—416, 440, 442, 450, 
451, 454, 455, 437, 460, 465, 467, 470, 
482, 488, 493—495,497—502,506,509,
513, 521—531, 534.

Сикстъ, св. (Запіо Зіхіо), 489.
Сикстъ V, папа, 27, 152, 153, 156, 157, 

164—166, 179, 191, 192, 201, 297, 313, 
323, 428—439, 441, 442, 444, 446— 
450, 452, 455, 457—460, 462, 467— 
470, 473—477, 479—484, 486—494,



497—499, 601—604, 606, 610—614, 
521, 523, 638, 534.

Зііапо (Ъ. Лпп. Зііапоа), убитый по при
казу Нерона, 356.

Снлезія (Зіевіа), обл., 104, 191, 197, 201, 
202.

Зііоѵіпа (?Х гор., 445.
Силъвестръ, патр. александрійскій, 222.
Симонета, кард., 41.
Симонетта, Фр., еп. въ Фолиньо, нунцій 

польскіЙ, 4.
Синаб, гора, 178.
'ЗшашЬавЬа (Зіпап’ Ваша), первый ви

зирь, 471, 485.
Сирлето, кард., 277, 608.
Сицкій (Згісгку), 255, 257.
Сіена (ея губернаторъ), гор., 182.
Зсаіа, гор., 491.
Скарга (ЛоЪаппев), 549.
Скарга, Петръ, іезуитъ, 107, 109, 113, 

123—125, 138, 189, 142, 147, 160, 161, 
208, 404, 484, 565.

Скарделлато, Андрей Дудичъ, еп. ф ю н ф -  

кирхенскій, 39.
Зкоггаіісг, Зітеоп, апііспв, 98.
8сготпо, см. Авкегаі
Скротошинъ, см. Кротовскій.
Славковъ, гор., 159, 446, 471, 472, 474.
Славянскій Югь, 141, 143, 144, 146.
ЗІайепа, л, Іап, воевода брестскій, 316.
Слупецкій, Станиславъ, каштелянъ лю- 

бельскій (Б-ПП8 ЬіиЪеІвку), 540.
Слуцкая, Екатерина, княгиня, 62, 148, 

208, 317.
Слупкіе, сыновья кн. ГОрія Ю-ча, 122.
Слуцкій, кн., 144, 145, 149.
Слуцкій, ЮріЙ Юр., кн., 36, 122, 317, 

339.
Зтегяуйвкі, Ріоіг (?), воевода вратислав- 

скій (ср. Зріачгакі), 82.
Смоленскъ, гор., 10, 47, 102, 135, 219.
Снятынь, гор., 169.
Собѣюскій, Войдѣхъ (Альбертъ), еп. пе- 

ремышльскій, 315.
Содерини, братья, 387, 367, 368.
Соколъ (ЗосЬоІ, Зоскоі), крѣп, 97, 99— 

101.

Соликовскій, Адальбертъ, брать аржі- 
епископа, 480.

Соликовскій, архіеп. львовскій, 76, 142,
165, 166, 347, 386, 387, 427—431, 433, 
439, 448, 450, 455, 456, 458, 459, 466, 
469, 472, 475, 477, 478, 480, 481, 488,
486—488, 505, 524.

Солиманъ II Великолѣпный, султаяъ ту
рецкий, 119.

Соломонъ, царь іудейскій, 411.
СоФроній, V, патріархъ іерусалнмскій,

166.
Социнъ, Ф. (8осіпо), основатель соци- 

ніанства, 337, 369.
Зрассіапі, Сенате, еп. новарскій, нуицій 

испанскій, 154.
Зрадпа, см. Испанія.
Зріпоіа, Фамилія, 174.
Зріаивкі, Іап (?), воевода вратиславскій 

(ср. Зтегяуйвкі), 82.
Средиземное море (Мейііеггапео), 266.
Зіалетіо (Зіапіеѵгвку), АІЪ., каноникъ, 31.
Станиславъ, еп. владиславекій, 315.
3(апІ8Іап8, аиіісиа, 98.
Старчевскій, издатель, 66,74,258.
Стегеборгъ, ЗіедеЪог# (віедЬагршп), 

гор., 209.
віетреііо (сава йеі), 88.
Стенчица (Зіешуса), гор., 565.
ЗіерЬапоѵіа, гор., 451.
СтеФанъ, господарь валашскій, 610.
СтеФанъ, сынъ Александра, претен

дентъ, воевода молдавскій, 192, 493— 
495, 497, 498, 500—502, 504, 505.

Стокгольмъ (ЗіосЬоІта, З іосо іта , 81о- 
соітіо), гор., 93, 179, 181, 207, 219, 
272, 275, 285, 413, 418.

Страсольдо «младшій», ІІамФ., нунцій, 
182.

Стрѣшневъ, Ивавъ, дьякъ, 77.
Зігі^опіа, см. Гравъ.
Стюартъ, см. Марія.
Сулейовъ, гор., 25, 32, 83, 455, 458.
Суньеръ, Фр., провинціалъ іезуитовъ въ 

Польшѣ (1574—1580), 94, 95, 106,107, 
114, 128, 124.

Суша (Зивва), крѣпость, 101.
43*



5&г, мѣсхн., 95.
Сфовдрато, кард., 152,155,158, 164,504.
СФорца, Бона, королева, 410.
Сэга, Фил., еп. пьяченцскій, нунцій, 26, 

94, 154, 303, 307, 323, 826* 327.

Таврнческій полуостровъ, сн. Крымъ.
ТассЬеШ, Сашіііо, провикціадъ, 31.
Талвашъ (Таікгоа), Николай, саеіеііапав 

Міпвк̂ , сарііапеиз Заторііае, посолъ, 
230, 244, 245, 250, 536, 542.

Тальдуччи, Фил., агенть, 59, 392.
Ташаа, ѵіііа, 445.
Тапаіа, сн. Донъ.
Тарновскій, Янъ, подканцлеръ корон

ный, 177, 178.
Тарновъ, гор., 223.
Тагіагіа, си. Крынъ.
Тавіаи, деревня, 445.
Татары (область татаръ), 52, 241.
Таубе, писатель, 250.
Таигісо СЬегвопезо, сн. Херсонесъ.
Тверское великое княжество (вгоаа&г- 

вІепіЪит Тѵегэкоі), 214, 215.
Тверь (Тнегга), гор., 252, 253.
Тедальди, Дж., купецъ, 210.
Тейнеръ, архивиста, 13, 17, 18, 29, 40, 

45, 139, 153, 165, 167, 183, 193, 195, 
196, 205—207, 242, 404, 426, 439, 440, 
469, 470, 505.

Тенчинскій, Андрей, воевода бѣлзскій 
капггелянъ («сарііапеиз») краковскій, 
316, 464.

Тенчкнъ (ТЬепсгщ), гор., 540.
Тибръ (ТіЬег), рѣка, 443.
Тильзита (Тііаа), гор., 9.
Тильмансъ (Тіішапа, ТЬ.), Фламандецъ, 

232.
Тннецъ (Тіпег), мѣстп., 367, 372.
Типоцкій, Яковъ, секретарь шведскаго 

короля, 207, 313.
Тоіеііиа, р., 538.
Токпіит, гор., 445.
Тоіоаапо (Тоіоааппв), аббата, рвФеренда- 

рій, 166, 467.
Тоиицкій, Янъ, каштелянъ гнѣзпенскій, 

540, 541.

Торвезундъ, гор., 198, 276.
Торжокъ (Тогвк), гор., 252, 253.
Торопецъ, гор., 69, 70.
ТограЬо, см. Дерптъ.
Торунь, гор., 604.
Торчелло, сн. ДедьФино.
Тоігпа, гор., 443,
Тгапааіріпа, обл., 431.
Трансильванія, обл., 52, 81, 82, 88, 104, 

126, 131, 132, 169, 178, 192, 220, 
221, 274, 338, 849, 356, 370, 872, 379, 
387, 388, 392, 399, 400,402,430,433- 
485, 437, 438, 443—446, 448, 449, 457, 
461, 464, 465, 475—478, 484, 490, 496, 
588, 593.

Тревнзанъ (Тгетіаапі), от., 854, 397.
Тгепіо, сн. Трндента.
Трещакъ (Тглесгіак), брата Висковатого, 

253, 255.
Тридента (Тгепіо), гор., 41,183,165, 602.
Троекуровъ - Яросл&вскій, Ѳ. М., кн.,

519—521.
Туринъ, гор., 25.
Туровль, гор., 97.
Тштеііш, СЪг., секретарь, 300.
Тургеневъ, сн. Н. В. Мопотепіа (изда- 

нія).
Тургеневъ, А. И., собиратель доку мен- 

товъ, 17.
Турція (Ішрегіпт ОМотапит, Мартов 

ітрегаіог Іигсагшп, Турецкая ихое- 
рія, Тпгсо), гос-во, 52, 53, 78, 92, 104, 
119, 128, 141, 143, 144, 146, 227, 241, 
308, 398, 423, 430, 435, 442, 463, 480, 
491, 609—612, 614, 615.

Тускулумъ, мѣстн., 295, 296.
Тылицкій (Туііскі), Петръ, еп. хелнин- 

скій, 165.
Тышкевичи (Тівгкіетгісі), фкнилія, 163.
Тютчевъ, Матв. (аиіісив), 98.

ХТбпагЬеІтиа, Реігиа, іезуита, 496.
Украйна (ТТкгаішц 17. Роіасса, ГГ. Впяаа),

обл., 8, 9, 12, 52.
Умань (Нитап), гор., 8.
Цвртгіа (ЦіцуЪегіа), сн. Венгрія.
Урбанъ VII, папа, 152, 503.



опксь поисков в т н щ іт т ры  хп в*кл. 077

Урбанъ ѴШ, папа, 3.
ИгвШИв, см. Орсини.
ТТгшши, БѴ., см. Орсинн.
Усвягь (ОваіЬ), укрѣпл., 69, 72, 116.
Пвшап, Ѳіогро, оружейный мастера, 

116.
Усунъ-Хасанъ, шахъ персвдскій, 610.
Уханьскій, Павелъ, посолъ въ Римѣ и 

Констаптииодолѣ, 112, 453.
Уханьскій, Яковъ, архіеп. гнѣзненскій, 

39, 40, 42, 113, 190, 316, 525, 587.

Оабипгь, писатель, 303.
Фабій, Г., донъ (в. РаЪіпв), капелланъ, 

124, 139, 140.
Фаброни, Дж., капелланъ, 338, 372, 373.
РЬагао, дер., 445.
Фарнезе, Ал., кард., 130, 137, 551, 566,

600.
Фарнезе, Отіавіо, герцогъ пармскій, 200.
Фаэнпд, гор., 372.
Феликсъ, о., духовникъ, 122, 123.
Фердинандъ, эрцгерцогъ, 163, 506.
Феррерн, Гвидо, еп. верчеллійскій, ле

тать, 302, 303, 328, 388.
Филиппъ П, король нсланскій, 102, 137, 

166, 170, 182, 319, 519, 522, 610, 613.
РЬіІівіаеі (Зібапі), 443.
Фииляндія, обл., 93, 209, 218.
Фирлей (дочь), 138.
Фирлей, Николай, воевода краковскій, 

509, 511, 512.
Фирлей, Николай, каштелянъ бѣчскій, 

сынъ воеводы, 316.
ГівіепЪвги (нынѣ Реяіеп), крѣпость, 117.
Флавдрія, обл., 102, 119, 348, 344,377— 

380.
Флоренція, гос-во, 21, 41, 59, 333, 360.
Роіііпа, гор., 358.
Фольетта (Ровііеііа), монснньоръ, 98,100.
Форстенъ, Г. 6 ., историкъ, 2 1 1 .
Франкфурта на Майнѣ, гор., 540.
Франкфурта на Одѳрѣ, гор., 44, 51, 541.
Франція, гос-во, 21, 36, 37, 50, 51, 262, 

263, 265, 412,490, 548 (ваИіа).
Франчески (РгапсеасЪі), епископъ, 45, 

46.

Фрндерякъ Н, король датскій (1559—
, 1588), 101, 263, 343, 875, 417.
Фулиньо, Л., секретарь, 72,142,148,404,

; 405.
Фуниковъ, Николай, 253.

НтовДхоігіе (Нноаігоиіе), см. Гвоздевы.
СЬеІша, см. Холмъ.
Негіотішп, гор., 445.
Херсонесъ Таврическій (Таогіса СЬегво- 

пево), гор., 269, 274, 286, 615.
Ніегопупшв Аіехашіег, 299. . .
Ншодоа, см. Инохоса.
Хіосъ (СЬіо), о-въ, 443, 461.
Нірапів, см. Бугъ.
Ходкѣвнчи (СЬобкіетіси, Соіоотіх, Сое-» 

^аеѵі8сі), Фамвлія, 35, 55, 163.
Ходкѣвичъ, Юрій, вел. маршалокъ лц- 

товскій, 317.
Ходкѣвичъ (Коікіеѵісшв), Янь, каште

лянъ шленскік, староста жмудскій (са- 
рііапеоя ВатовШаеХ 169, 170, 639.

Холмъ (СЬеІта), 9.
Ногіпе, поселеніе, 472.
Хотинъ (Ноішіпт), о̂р., 445.
Хрущовъ, Лукьянъ, гонедъ (іпіегпапйо), 

419.
Ниш ап, см. Умань.
Нип#агіа, см. Венгрія.
Нив, гор., 445, 472.
СЬиваппв, Апі., іезуитъ, 464.

Сііісіа, сц. Кидикія.
Сіргіапив, см. Книріанъ.
Циро (Сіго), аббата, посолъ, 25, 248, 

899—401.
Дндеровъ, писатель, 411, 415.
Цыгане, см. РЬіІізіаеі.

Огагаатісе, см. Червовицы.
Чарнковскій, Войцехъ Сеидзнвой, 

граФъ, каштелянъ мѳндзвржецкій, 
540.

Чарнковскій (Сегпіковкі), Петра, каште- 
линь поананскій, вепШЬиото Роіассо, 
росііаіог ЬиЫіпепвіа, посолъ, 316,508, 
515, 517, 519.



Чарнковскій, Станислава Сендаивой, 
граоъ, брать Войцеха, 687.

Чарторнжскій, кн., 12 .
Чекки, А., медикъ, 115, 116.
Череннсиновъ, Дтггрій (І)етіісіапо Се- 

гетіхга), 69, 70.
Черниковскій, сн. Чарнковскій, II.
Чернобыльскій, Кмята, 59.
Черновицы (Сгатпаѵісе), гор., 461.
Черное норе (таге Есигіпо), 266, 267.
СхіЪогк, укрѣпл., 117.
Чьянпн, писатель, 182,303.

1 X1  афранедъ, Отаниславъ, воевода сен- 
данірскіб, 420.

Швейдарія (Зтіадегі), страна, 164, 300, 
309.

Швеція (Ваесіа, Зиеііа, Зѵебіа, Вѵеііа’ 
8тегіа), гос-во, 9, 52, 76, 78, 90, 100» 
102, 103, 121, 130,141, 142, 172, 173, 
176, 181, 193, 208, 209, 211, 218, 222, 
223, 241, 263, 270—272, 274, 276, 285, 
286, 300, 317, 346, 383, 404» 408, 409, 
413, 416, 417, 419, 466, 490.

Шевригинъ, Ѳома, гонецъ, 112, 113, 
186—138, 210, 214, 802, 303, 306, 
307—309, 311, 320, 347, 353, 385.

ШенгоФенъ, мѣстн., 442, 496.
ЗсЬепоѵіапил (ЗсЪбпЪоѵіашм, Згеноѵіа* 

щи), сн. Кенигъ.
Шеренетевъ, Ѳед. Вас., бояринъ, 120,121.
Шигъ-Ахнетъ, ханъ Золотой Орды, 614*
8сЫс11оніес (ЗсЬШотіес), нѣстн., 546, 

587, 590.
Шлихтннгь (ЗсЫісЫіпв), Альберть, по* 

неранедъ, 232, 233, 235, 250—255.
Штуль-Вѳйссенбургъ (АІЬа Ке&аіе), гор. 

119, 120.
Шуйскій, историка, 37.

ЖХДелкаловъ (8с/о1сапоѵіав), Андр. 
Яковл., думный дьякъ, 7.

Щелк&ховъ, Василій, дьякъ, 519—521.
Щербатскій-Оболенскій (ЗсгегЪаЫсі ОЪо- 

Ііпакі), Днитр. Михаил., княвь, воевода, 
98.

Щербатый, Осипъ, 253.

Эзель, о-въ, 220, 263.
Эльбингъ (ЕІЪіпда), гор., 112 .
Эрнесгь, герцогъ баварскій, алѳкторъ 

кельнскій, 506.
Эриестъ (Непкевіо), арцгерцогь австрій- 

скій (агсіДиса)} 36, 86, 130, 154, 168, 
168, 170, 197, 239, 494, 497, 512, 515, 
525—628.

Эрцгерцогь австрійскій (?), 197.

Южная Русь (Воваіа ідіегіоге), обл.,340.
Юлай, сн. Іиіаі.
Юлій П, папа, 2 1 .
Юлій III, папа, 21, 611.
Юрьевъ-Захарьннъ, Ник. Ронан. (беогвд 

2асЬагіпшп), бояринъ, 77.
Юссоила, сн. Ішвоііа.
Юстусъ, сн. Іпебиа.

Игелоны (Да е̂іопе, Да#е1ошо),родъ, 418,
513.

Яго да Конпостелья (8. Оіасошо <1і Сгаіі- 
Ііа), святой, 588.

Ядо, сн. Іабо.
Яэдово, сн. Іаябоѵо.
Яаловецкій, сн. Іааіоѵѳсіав.
Яэловецъ, сн. Іаактес.
Язовецкій, сн. ІавотеесЬі.
Яковлевъ, Ив. Петр., бояринъ, воена- 

чальникъ, 251.
Яибургь, сн. ІатЪог&о.
Янкола (Янкуль, віаспіа, (Иапспіа; 

Иванъ Подковаръ), воевода молдав* 
скій, 143, 419, 421, 470.

Янъ-Альберть (Альбрехтъ), король поль- 
скій, 611.

Японія (віарропе), страна, 604.
Ярославль (сѣверный), гор., 252.
Ярославль (южный), гор., 60, 88, 142.
Яссы (Іаві, Іаввішп), гор., 430—432, 445, 

451, 472, 489, 491, 492, 497.

Оеодоръ Іоаяновичъ, царѳвичъ, царь, 86, 
87, 125—128, 152, 154, 158, 160, 168, 
171, 178, 176, 178, 180, 181,199—201, 
224, 510, 612—517, 519—521, 528— 
629, 531.



Ѳеодосій Великій, имп., 94.
Ѳеодосія, царевна, дочь ц. Ѳеодора, 173, 

176, 178.

Ѳеодоеія (ТЬеобовіа), гор., 269.
ѲеоФанъ (ТЬеорЬапов), архіеп. молдав- 

схій, 445.

/

Архивы и библіотеки.
I. Архивы.

1 . Бреве:
Вообще: 632.
«1574. вгевог. ХШ. ИЬ. П»: 552, 554. 
«1580. Сгге̂ ог. ХШ»: 589.
«1581. Огевог. ХШ»: 592.

2. Государственный агь Венецін:
Вообще: 533.
«Сарі Сопв. X»: 595.
«Сегітошаіі»: 591.
«Ьеиеге Ргіпеірі»; 588, 592.

3. Государственный въ Рннѣ:
Вообще: 426—426, 431, 441, 442, 450,

469, 466, 484, 488, 496, 533.
ЕопДо Деі Оевшіі:
Вообще: 425. 
аЬеіівге 1583»: 583.
«ЪеМеге 1588»: 426, 431,441,442,465, 

484.
«Ьеііеге 1589»: 426, 459.
«Ьеікеге 1690»: 426, 450, 488, 496.

4. Государственный во Флоренции: 
Вообще: 602.
Медичейскій архивъ: 59.
Сагіе Зігоггіапе:
Гііга 803: 59.
Рііга 314: 602, 604.

5. Ватяканскій:
Вообще: 1 , 10, 12 , 14, 15, 16, 37, 89, 

40, 41, 44, 63—66, 72, 81, 134, 153, 
188, 193, 215, 237, 425—427, 582,
601.

▲) Асіа Сопсіііі Тгійепііпі: 602.
В) АгсЬітіо бі Сааіеііо:

Вообще: 12 , 44, 72.
Апв. ХГѴ. Саре. VI: 72, 144, 228,239.

С) ВогвЬеае:
Вообще: 12 .
II. 462: 298, 319—320, 325, 826.
Ш. 72а: 425, 438, 436,447,454, 466, 

469.
Ш. 112еІ: 425, 474.

В) Міасеііапеа:
Апп. И, см. Роіііісогшп.
Апп. XII, т. 61: 666.

Е) Хшшаіиге:
Вообще: 320.

Капгіаіага бі Егапсіа:
Вообще: 1 .
т. 16: 298, 311, 326.
т. 284: 298, 320.

№ишаіига <1і Оеппапіа:
Вообще: 1 , 3, 12, 13, 18, 196, 398. 
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За время печатанія настоящей «Описи», ватиканскіб ф о н д ъ  

Польской нундіатуры пополнился новыми томами; изъ нихъ 
шесть: 83 А, 240 А, 355—358 занесены въ каталогъДе Пре- 
тиса, остальные четыре еще нѣть, именно: тт. 5 В («Веіагіопе 
(И Роіопіа» 1570-хъ годовъ), 27 В («Роіопіа аппо 1587 аі 1591») 
и два тома совсѣмъ безъ нумераціи, пріобрѣтенные Архивомъ въ 
«евралѣ 1905 года. Одинъ изъ нить содержать регесты писемъ 
государственнаго секретаря къ нунцію Салуццо, съ 27 октября 
1784 г. по 29 ноября 1788 г.; другой— тоже регесты, но де
пешъ польскихъ нунціевъ на имя кардинала Антонелли (есть 
впрочемъ письма и къ другнмъ лицамъ), съ 14 ноября 1787 г. 
по 9 апрѣля 1794 г. Такимъ образомъ общее число нунціатур- 
ныхъ томовъ съ 605 (сравн. выше стр. 1) слѣдуетъ повысить 
до 615.

Е. Шмурло.



Опечатки и поправки.
стр. строка напечатано: слѣдуетъ:

12 1 1 107 А 170 А
22 1 сн. 119 113
25 прим. 3: вм. «Лаурео» читай «Портико»; 

ли гари» — «Лаурео».
вм. «Андреемъ Калигари»,«

40 16 Іліі. ІліЬ.
42 1 1 декабрь сентябрь 1573
42 12 5 писемъ 2 письма
50 21 М. А. А. М.
51 12  сн. 47 7
59 10  сн. 23 сентября 21 октября1)
60 10 сн. томахъ экземпляра»
60 6 сн. 25 22
62 5 сн. ииенъ писемъ
62 3 сн. 1572 1579
63 9 268, 63, 268,
64 5 сн. 192. 192, 212.
66 2 ОЬясего ОЬвесго
66 8 атаіо атоЬо
67 5 сн. овзедшовіззіто оввегташііваіто
69 7 сн. ИагесЬто ♦ БГагесЬіпо
70 10 сн. тагѳзсіаНО тагевсіаііо»
73 18 ХШ XII
79 20 ТЬеоДогевіш ТЬеобогеііпі
82 11  сн. Пинскому старостѣ Пинскому
89 8 сн. л. 7 л. 79
93 19 подл. собств.
97 23 3 30
97 3 сн. Янъ Боруковскій ЕвстаФІй Воловнчъ

107 6 сн. тейезішо шебевто
107 4 сн. Совіапііпо Сопвіапішо
107 1 сн. сопіго сопіга

1 ) Дата 23 сентября показана въ МовсотівсЬе ЭДДейа# въ подлинною из- 
даніи 1579 года и въ переводѣ «Чтеній».
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отъ 2 декабря 1679 г., въ 
N11112. (31 Роіопіа 14, л. 966; 
оно напеч. Аппаіеа Ессіев., 
П, 411, подъ 1578 годогь

117 15 «И и
120 7 6 января 1 января
126 12 л. 278, л. 268, 278,
137 8 сн. литовскій коронный
140 14 27 21
161 5 сн. 21 Февраля 22 января
152 7 М. А. А. М.
163 10 147, 158, 166, 167,
164 4 еп. барііскаго архіеп. барійскаго
167 12  сн. 345, 345, 361,
170 12  сн. аеірвиш веіраат
189 2 сн. М. А. А. М.
219 21 Вѣны Вильны
220 5 ПОДЛИННИКЪ собственноручное
230 23 Ыпсіпйс Ыпс
244 5 сн. согласные согласны
261 9 сн. а и

258 3 М. А. А. М.
278 5 сн. аасгатепіагит васгатепіогнт
314 7 сн. М. А. А. М.
324 20 X XII
828 23 29 22
328 25 22 29
382 17 ті^ііаіа ті^ііаіа»
430 14 ^иеШ ЧнеШ
471 7 сн. нунцію нунція
472 3 сн. & а’
478 12 еасо&іі&іига еа содііаіига .
503 1 сн. VI VII
505 13 сн. регі рег і
529 6-—7 сн. Ьаѵг-еЪЬе Ьа-тгеЬЬе
530 4 сЬе сгейегеі сгѳйегеі сЬе
551 17 топ. топе.
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