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ПОЛЬСКІѲ КО¬

это логически вытекаетъ изъ того, что они, подобно самимъ ремесленникамъ

скорнякамъ, нигдѣ не называютъ ихъ братства иначе, какъ только кушнерскимъ
(скорняжскимъ), и нигдѣ не говорятъ объ немъ иначе, какъ только въ этомъ смы¬
слѣ. Такъ, Сигизмундъ старый въ своей привилегіи 1538 г. говоритъ, что мѣщане,
«на име Елимъ а Якубъ, зъ иншихъ людей помощью, зволили и встановили собѣ
братство

свое кутирст въ томъ мѣстѣ Виленскомъ мѣти и за

накладъ меды куповати и сычивати на врочистые свята»
призналъ и утвердилъ это братство:
бодне и добровольно уживаютъ*
ритъ,

что ему

(7).

«нехай

свой властный

(5), что онъ,

король,

они того братства ыушнерскаго сво-

Сигизмундъ Августъ

въ 1565 году гово¬

«били чоломъ мѣщане мѣста Виленскаго всего братства кушнер-
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этого братства

куитрскаго,

король освобождаетъ его отъ питейной пошлины

за тотъ медъ, который оно, за недопитіемъ въ теченіи трехдневнаго братскаго
праздника, продавало за деньги (9).

Но обстоятельнѣе всего, по нашему мнѣнію

разъясняется дѣло въ послѣдней подтвердительной привилегіи короля Яна Казиміра, данной ямъ разсматриваемому нами русскому скорняжскому братству въ 1669 году.
Въ этой привилегіи король, обращаясь къ первому началу его возникновенія, сопо¬
ставляетъ древнее русское скорняжское братство, какъ однородное учрежденіе съ этимъ
позднѣйшимъ скорняжскимъ цехомъ;

считаетъ его естественною,

переходною сту¬

пенью къ этому возобковлэнному цехозому обществу; даетъ тому и другому вмѣстѣ,
какъ одному цѣлому и нераздѣльному,

настоящее свое королевское утвержденіе и

подтвержденіе. Могъ ли бы, спрашиваемъ, все это сдѣлать король, не рискуя соеди¬
нить

въ своей грамотѣ

въ одно вещи разнородныя,

если бы Сигизмундомъ І-мъ

въ 1538 году было утверждено не ремесленное скорняжскоѳ братство,
нибудь другое,

церковное или благотворительное,

а

какое

не имѣющее ничего общаго съ

скорняжскимъ ремесломъі
Представляемъ еще одинъ доводъ

въ пользу нашего мнѣнія.

Въ 1582 году

Виленскіе мѣщане предмѣстья Россы*), „учтивые люди ремесла шапочницкаго, што
шапки аксамитные робятъ, и тежъ сермяжники иноговичники", явились къ Вилен¬
скому магистрату и убѣдительно просили его, чтобы онъ „имъ тыхъ трехъ ремествъ,
для учтивости и порядку мѣстского, у въ одномъ мѣстцу и спольныхъ схацкахъ брат¬

ство и цехъ прикладомъ инишхъ цеховъ мѣстскихъ, прнвиліеваныхъ, мѣти допустилъ
и позволилъдля чего они и „артикулы, тому своему цеху потребные, сами собѣ,
за намовою всее братьи своее, спольне списавши", представили на его утвержде¬
ніе. Магистратъ далъ свое согласіе какъ на открытіе этого новаго цеховаго брат¬
ства, такъ равно утвердилъ для него и вышепомянутые артыкулы или уставъ, ко¬
торый,

заключая

въ себѣ 31 пунктъ,

въ существѣ своемъ отличается отъ всѣхъ

позднѣйшихъ цеховыхъ уставовъ только тѣмъ, что братчики настоящаго цеха имѣ¬
ли свой алтарь въ Росской Пречистенской церкви. Въ этомъ же году разсматри¬
ваемые шапочники, сермяжники и ноговичники представили свой уставъ на утверж¬
деніе королю Стефану Баторію. Король въ концѣ своей подтвердительной грамоты,
которую онъ далъ этому новому ремесленному учрежденію, замѣчаетъ слѣдующее:
„ку тому тежъ просили насъ, господара, вышей описанные поданные наши, мѣща-

*) Вилен. Археографии. Сборн. т. I, стр. 158—165.
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не цеху того, сами иотъвсее ипшое братьи своеѳ, абыхио имъ тую вольность, котораи въ постановеныо (въ уставѣ) ихъ описана не была, прикладомъ (по примѣру)

иншихъ цеховъ, отъ тсъ упривилішнихъ, на дал и: ижъ бы имъ въ каждый рокъ
чотыри разы праздники свои, то есть первый на день светого Юрья вешнего, дру¬
гій на день светого Яна, третій на день нароженья Пречистое светоѳ, а четвертый
на Громницы вольно нѣти и медъ розсытивши, водлугъ потребы братское, на каждое
таковое свято по три дни тотъ медъ сытивши межи собою выпить, а воскъ зъ розсыченья того меду оборочати на сети до церкви спетое Пречистое т Росѣ, и абы есьмо
ихъ отъ плаченья капщизны, чопового и отъ медницъ вызволили, а тотъ домъ братства ихъ
отъ стоянья всякого гостя вольнымъ учинили, ижъ бы они тымъ снадней всякіе справы

свои, братству ихъ належачіе, безъ переказы справосати моглиЗа симъ король продол¬
жаетъ: «въ чомъ мы, господарь, прозбу ихъ видечи быть слушную, позволили есмо и
симъ листомъ нашимъ вольность имъ даемъ, ижъ рни маютъ въ кождый годъ по чотыры разы на праздники вышейпомененные ку потребѣ братству медъ сытити и
на каждое таковое свято медъ розсытивши

по три дни межи собою пити и воскъ

зъ розсыченья такового меду маютъ оборочать на свѣчи до церкви светое Пречи¬

стое на Росѣ и тежъ на похованье умерлыхъ. Отъ которого розсыченья меду на
праздники менованые

не маютъ они капщизны, чопового и отъ медницы

и платити вѣчными часы».

давати

Подобно сему король освобождаетъ «отъ станья

вся¬

кихъ гостей» братскій домъ, „до которого се они (новые ремесленники) въ потре¬

бахъ братскихъ сходятъ и праздники мѣваютъЧто же мы видимъ изъ настоя¬
щаго текста, который мы дословно выписали изъ вышепомянутой подтвердитель¬
ной грамоты

короля Стефана Баторія?

То несомнѣнно,

что ремесленники этого

новаго цеховаго учрежденія, уже послѣ признанія ихъ братства и утвержденія его
правилъ магистратомъ, просятъ короля предоставить имъ въ дополненіе, по при¬

мѣру другихъ цеховъ, уже утвержденныхъ королевскими привилегіями, вольность на
медосыченье и отправленіе четырехъ годовыхъ праздниковъ съ трехдневнымъ медопитіемъ, на освобожденіе этого медосыченія отъ казенной питейной пошлины, на
изъятіе ихъ братскаго дома отъ постоя гостей. Далѣе въ текстѣ объясняется, куда
шли деньги отъ медопитія: на свѣчи въ Роскую братскую церковь святой Пречистой,
на погребеніе умершихъ. Чѣмъ, спрашивается, это медосыченіе, по существу своему,
отличается отъ того, о которомъ говорится въ уставѣ обсуждаемаго нами скорняжскаго братства? Кто скажетъ,

что медосыченіе и добываемыя отъ него деньги

благотворительныя дѣла, были цѣлью учрежденія братства шапочниковъ?

на

Точно

также мы позволяемъ себѣ думать, что имѣемъ полное право вывести отсюда со-
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вершенно правильное умозаключеніе, то есть, что медосыченье было такою же

вольносьтю, прибавочною доходною статьею, и для древнѣйшаго русскаго скорняжскаго братства,
му

утвержденнаго королевскою привилегіею въ 1538 году,

что въ противномъ случаѣ братство

шапочниковъ не

пото¬

могло бы просить ея

себѣ „прикладомъ (по примѣру) иншихъ цеховъ“, въ то время уже существовавшихъ
Кто же были эти иншіе цехиі

и утвержденныхъ королевскими привилегіями.

Не

думаемъ, чтобы кто нибудь рѣшился изъ этого числа исключить первое, древнѣй¬
шее, „королями упривиліеванное", въ Вильнѣ русское скорнлжское братство, тѣмъ
болѣе,

что изъ древнихъ русскихъ ремесленныхъ братствъ съ вольностью медосы-

чепія намъ пока извѣстны, кромѣ новообразованнаго русскаго братства или цеха
шапочниковъ, только два—скорнлжское и кожемяцкое.
Исходя

только

изъ этой точки воззрѣнія на разсматриваемое нами скор-

именно какъ на братство ремесленное, мы, само собой,
усіуэяемъ себѣ ясное и отчетливое представленіе о многихъ подробностяхъ, заклю¬

няжское братство,
чающихся въ

первоначальныхъ, древнихъ его

толкованіи остаются
гаданными;

если не совсѣмъ темными,

правилахъ, которыя при

другомъ

то и далеко неясными

и нераз¬

только при такомъ взглядѣ на дѣло для насъ вполнѣ становится по¬

нятнымъ и яснымъ, для чего братству необходимо было заботиться о пріобрѣтеніи
своего собственнаго дома и ходатайствовать объ освобожденіи его отъ городскихъ
повинностей; для чего ему нужны были особые, постоянные склады; для чего тре¬
бовалось

братствомъ строгое повиновеніе отъ

его членовъ, и проч. и проч.

Все

это, выразимъ нашу мысль яснѣе, нужно было братству для того, чтобы оно могло
дѣлать свои собранія не въ одни только три торжественные годовые праздника,
но и во всякое другое время, столь часто, какъ того требовалъ ходъ и развитіе
его скорняжскаго ремесла.

А установивъ такой прочный и правильный взглядъ на

назначеніе разсматриваемаго нами братства, мы должны будемъ согласиться, что пра¬
вила его, хотя хранившіяся въ немъ уже въ письменномъ видѣ, но не заключавшія
въ себѣ никакихъ подробностей относительно его ремесленнаго производства, тѣмъ
самымъ давали дѣятельности его широкое и свободное направленіе; внѣ предѣловъ
узкой позднѣйшей цеховой

регламентаціи,

братство всегда

въ состояніи было

дѣлать въ своемъ скорняжскомъ мастерствѣ своевременныя, цѣлесообразныя и бы¬
стрыя

измѣненія.

А въ этомъ видѣ оно является предъ нами не только весьма

древнимъ и самобытнымъ учрежденіемъ мѣстныхъ русскихъ ремесленныхъ людей, но
и учрежденіемъ вполнѣ свободнымъ, допускающимъ начало конкуренціи въ ремеслен¬
номъ проговодствѣ, т. е. мы видимъ въ немъ зародышъ тѣхъ свободныхъ ремес-

хш
ленныхъ учрежденій,

которымъ въ настоящее время суждено двигать экономиче¬

скими судьбами міра. Только спустя слишкомъ двѣстѣ лѣтъ послѣ своего основанія,
древнее русское,

свободное скорняжское братство*)

принуждено

было просить

у магистрата новыхъ, дополнительныхъ, ясно регламентированныхъ правилъ, для
дальнѣйшей своей ремесленной дѣятельности, конечено по той причинѣ, что оно
было стѣснено неблагопріятными обстоятельствами, не могло далѣе свободно и ши¬
роко дѣйствовать въ ряду другихъ подобнаго же рода учрежденій, устроенныхъ на
началахъ принужденія и монополіи.
Въ чемъ же выразились порядокъ и устройство позднѣйшихъ ремесленныхъ
учрежденій, называемыхъ цехами? Свѣдѣнія относительно этого предмета весьма
подробно изложены въ цеховыхъ уставахъ, напечатанныхъ въ настоящемъ Хтомѣ
трудовъ Коммиссіи.

Сущность ихъ заключается въ слѣдующемъ. Виленскій маги¬

стратъ, на основаніи привилегіи короля Сигизмунда Августа, данной ему въ 1552 году,
будучи

облеченъ неограниченнымъ полномочіемъ и властію допускать въ

Вильнѣ

образованіе цеховыхъ обществъ по своему усмотрѣнію, взялъ готовый образецъ съ
Запада, къ которому уже безъ труда приспособлялъ всякое вновь возникающее въ
Вильнѣ братство. Существенными чертами этого образца, примѣненнаго къ Вилен¬
скимъ ремесленнымъ учрежденіямъ, служило то, что каждое новое братство, преж¬
де всего, строго обязывалось исполнять всѣ магистратскія распоряженія и приказанія,
клонящіяся къ благу цѣлаго города; далѣе, оно обязано было обзавестись своею хо¬
ругвью или знаменемъ, съ которымъ ему слѣдовало выходить на городскіе смотры, ре¬
лигіозныя, торжественныя (при встрѣчахъ королей, епископа и воеводы) и погребальныя
процессіи; затѣмъ ему вмѣнялось въ обязанность имѣть надлежащее вооруженіе, состоя¬
щее изъ ружей, панцырей и др. предметовъ, для защиты города во время непрія¬
тельскаго нашествія; оно должно было избрать свой алтарь въ какомъ нибудь мѣст-

*> тРактуя о настоящемъ братствѣ, мы пѳ привели всѣхъ подробностей, изложенныхъ въ его
правилахъ, которыя были подтверждены привилегіею Сигизмунда І-го, по той причинѣ, что онѣ
предполагаются извѣстными читателямъ. Привилегія эта съ вышепоыяпутыми правилами впервые
напечатана въ русскомъ оригиналѣ въ трудахъ Петербургской Археографической Коммиссіи (см.
Акты южной и западной Россіи, т. I., стр. 103). Во-вторыхъ она напечатана въ древнемъ польскомъ
переводѣ Виленского Археографическою Коммиссіею (см. т. VIII, стр. 238); и, наконецъ, въ третій
разъ она напечатана въ древнемъ русскомъ текстѣ въ настоящемъ X томѣ актовъ (см. стр. б)
по той причинѣ, что она сопоставлена здѣсь съ другими оригинальными русскими подтвердительными
привилегіями и заключаетъ въ себѣ нѣкоторые варіанты, даже пополненія противъ текста, напе¬
чатаннаго въ трудахъ Петербургской Археографической Коммиссіи.
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номъ костелѣ *) для исполненія религіозныхъ обязанностей его членовъ; для свое¬
го же внутренняго устройства, оно тотчасъ, по дарованіи ему устава, должно было
позаботиться объ отысканіи или пріобрѣтеніи покупкою въ свою собственность осо¬

баго дома непремѣнно въ стѣнахъ города и подъ магистратскою юрисдикціей), въ
которомъ должны были производиться всѣ цеховыя собранія и засѣданія; дома эти
не рѣдко освобождались отъ всѣхъ городскихъ повинностей; затѣмъ слѣдовало пріо¬
брѣтеніе особаго братскаго сундука, называемаго въ уставахъ скрытою, для хра¬
ненія въ немъ братскаго устава, королевскихъ привилегій, цеховыхъ постановленій,
вписныхъ реестровъ и др. документовъ, и цеховой казны, которая имѣла состав¬
ляться изъ обязательныхъ братскихъ срочныхъ вносовъ, а, главнымъ образомъ, изъ
цеховыхъ штрафныхъ денегъ.

Наличный цеховой составъ обнималъ, начиная сни¬

зу: учениковъ, называемыхъ хлопцами, товарищей, младшихъ или молодяниковъ,

мастеровъ, старшинъ, расходчиковъ (шафаровъ) и писаря.
Изложимъ здѣсь болѣе подробныя свѣдѣнія обо всѣхъ этихъ личностяхъ.

Ученики-хлопцы.

Въ наученіе тому или другому цеховому мастерству прини¬

мались ученики только христіанскаго

вѣроисповѣданія (22). Относительно націо¬
нальности принимаемыхъ учениковъ нѣтъ прямыхъ указаній, хотя напр. цехъ мѣховщиковъ дозволяетъ принимать и рижанъ (31).

Главнѣйшій же ихъ контин¬

гентъ составлялся изъ мытныхъ мѣщанъ или мѣщанскихъ дѣтей другихъ городовъ
и мѣстечекъ великаго княжества Литовскаго,

при чемъ при ихъ поступленіи въ

цехъ непремѣнно требовалось свидѣтельство о вольномъ ихъ рожденіи, т. е.
конномъ рожденіи и непринадлежности

къ подданству

о за¬

или крѣпостному праву

(46, 92, 101, 119, 138, 145); крестьянскія дѣти чьихъ бы то ни было кресть¬
янъ—монастырскихъ или панскихъ, принимались въ ученіе лишь по представленіи
ими увольнительныхъ

свидѣтельствъ (46, 53, 92, 101,

138, 145).

При

пріемѣ

ученика не всегда дѣлалось различіе относительно его вѣрогісповѣданія, по крайней
мѣрѣ это можно усмотрѣть въ правилахъ кожевеннаго цеха (119).
ника при поступленіи въ науку,

Возрастъ уче¬

по видимому, не былъ опредѣленъ, такъ напр.

*)До введенія религіозной уніи, когда русская ремесленная жизнь преобладала въ Вильнѣ,
алтари эти цеховыя братства имѣли по преимуществу въ русскихъ церйвахъ. Такъ напримѣръ
древнѣйшее скорняжское братство имѣло свой алтарь въ церкви св.-Троицкаго монастыря; впрочемъ,
въ видѣ единственнаго исключенія этотъ алтарь до позднѣйшаго времени не былъ вполнѣ замѣненъ
католическимъ. Другое древнее цеховое братство, подъ именемъ Росскаю, состоявшее изъ шапоч¬
никовъ, сермяжниковъ и ноговичниковъ, имѣло свой алтарь въ Росской церкви, подъ именемъ святой
Пречистой (см. привилегію короля Стефана Баторія, которою онъ въ 1582 г. подтверждаетъ уставъ
этого братства, писанный на русскомъ языкѣ. Вилен. Археографии. Сборникъ, т. I, стр. 158).
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мы видимъ,

что въ цехѣ каменщиковъ принимали учениковъ даже 18—20 лѣтъ
принявши ученика, держалъ его у себя на испытаніи отъ 2 до

Мастеръ,

(101).

6 недѣль (25, 27, 145, 229); затѣмъ, убѣдившись въ его способности, онъ долженъ
былъ представить его въ общее собраніе

братчиковъ и записать въ реестръ, при

чемъ за него вносилось въ братскій сундукъ отъ 12 грошей до 15 злотыхъ (23,
28,

35,

46, 53, 145), даже въ одномъ случаѣ (цехъ крупенниковъ)

80 злотыхъ

Число лѣтъ, которое ученикъ долженъ былъ пробыть у своего мастера, не

(229).

было строго опредѣлено; оно, по видимому, сообразовалось съ

возрастомъ самого

поступающаго въ науку; вообще оно полагалось отъ 3-хъ до 6-ти лѣтъ (46, 56,
92,

101, 145, 229).

Во время своего обученія ученикъ долженъ былъ безпре¬

кословно повиноваться своему мастеру и сполна выслужить свои лѣта; въ про¬
тивномъ случаѣ

онъ терялъ ученическіе свои года.

Во время своего ученія уче¬

никъ не могъ имѣть никакой своей частной работы,
въ

цеховыхъ

уставахъ, бонды (122).

или какъ это называется

При выступленіи изъ

учениковъ, т. е.

по

окончаніи своихъ лѣтъ, въ однихъ случаяхъ ученики сами должны были уплачивать

выписное (28); въ другихъ же сами мастера платили имъ единовременно извѣстную
сумму (229).
. Товарищи.

Когда ученикъ, окончившій свои года ученія, желалъ переидти

на вторую ступень цеховой іерархіи, т. е. сдѣлаться товарищемъ, тогда онъ
женъ былъ заявить объ этомъ своему мастеру

дол¬

и почтительно просить его сдѣлать

объ немъ хорошую рекомендацію предъ цеховымъ собраніемъ, въ которомъ онъ, въ
случаѣ согласія своего мастера и принятія собраніемъ, дѣлалъ извѣстный денеж¬

ный вносъ за описаніе въ товарищескій реестръ и маленькое угощеніе товарищамъ
Будучи такимъ образомъ утвержденъ въ новомъ званіи, онъ долженъ былъ

(101).

прослужить у своего стараго мастера еще четверть года, а въ это время получалъ наз¬
ваніе млодяняшка или младшаго товарища (101).

Послѣ принятія новаго члена

въ товарищи, собраніе назначало ему мастера (111), отъ котораго онъ не могъ
отходить своею волею, не рискуя подвергнуться или денежному штрафу или,
еще

хуже,

потерять свои

существовало правило,
сталенія

пробной

товарищескіе года службы.

что

Въ нѣкоторыхъ цехахъ

что въ званіи товарища возбранялось жениться до прѳд-

работы (64).

2 хъ до 4 хъ лѣтъ (56,

101).

Время товарищеской службы продолжалось отъ
Плата за работу производилась товарищу го¬

дично или понедѣльно, въ первомъ случаѣ не свыше 50 злотыхъ, а во второмъ—
отъ

15

ему и

грошей до 1 злота (46, 93); сверхъ сего
поштучно (130).

Время

вознагражденіе

производилось

ежедневныхъ занятій товарища продолжалось

отъ 3 и 4 часовъ утра до 7-ми и 9-ти часовъ вечера (47 и 130); на обѣдъ и от-
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дыхъ ему давалось два часа. Во все время своей службы, товарищъ былъ лишенъ

самостоятельности', онъ все долженъ былъ дѣлать съ спроса, совѣта и приказанія
своего мастера. Послушаніе и почтительность его къ послѣднему доходили до того,
что напр. въ правилахъ цеха котельщиковъ рекомендуется товарищу, въ случаѣ не¬
имѣнія у мастера прислуги,

отложить въ сторону свою гордость и взять на себя

исполненіе ея обязанностей, т. е.. наколоть дровъ, принести воды, отправиться по
порученію хозяйки за покупками на рынокъ и т. под. (130). Въ однихъ случаяхъ
товарищамъ допускалась частная работа (бонда,—67), а въ другихъ нѣтъ (71).—
Но товарищи,

рядомъ со всѣмъ вышепрописаннымъ, что составляло сторону ихъ

безотвѣтственности

и полнаго послушанія своему мастеру, имѣли

и свои важныя

преимущества, которыя приближали ихъ къ полноправнымъ и свободнымъ масте¬
рамъ. Такъ, во-первыхъ, мастеръ не могъ своею властію наказывать товарища за
болѣе выдающіеся его проступки или порчу мастерской работы; онъ долженъ былъ объ
этомъ донести старшимъ и собранію,

которые уже судили и наказывали его по

своему усмотрѣнію. Далѣе, товарищъ былъ всегда безотлучнымъ участникомъ всѣхъ
полныхъ цеховыхъ собраній; участвовалъ въ общемъ богослуженіи, въ торжествен¬
ныхъ и погребальныхъ процессіяхъ. На него же была возложена обязанность при¬
нимать прибывшихъ путешественниковъ-товарищей, указывать имъ мѣстожительство
мастера, вести съ ними бесѣду, съ согласія мастера отыскивать имъ временную рабо¬
ту.

Товарищамъ, подъ наблюденіемъ старшихъ братчиковъ, носящихъ въ данномъ

случаѣ названіе господнихъ отцовъ (домохозяевъ), были разрѣшены особыя товарищескія

собранія, для обсужденія своихъ дѣлъ; у нихъ былъ особый свой денежный сун¬
дучокъ, подъ именемъ скарбнички, который они хранили въ общемъ цеховомъ сун¬
дукѣ (70, 109, 110, 125, 127). —По истеченіи полныхъ лѣтъ своей службы

или

же въ срединѣ ея (какъ допускалось въ иныхъ цехахъ,—101), товарищъ, предпо¬
лагающій достигнуть самой высшей и послѣдней ступени въ цеховомъ устройствѣ,
т. е. званія мастера, долженъ былъ предпринять путешествіе, или такъ называе¬
мую въ цеховыхъ уставахъ вендровку, въ чужіе города, которые имъ рекомендова¬
лись цехами, т. е. въ Львовъ, Ярославль, Перемышль, Краковъ, Люблинъ, Варшаву
и др. города (91).
дѣтъ (69, 91, 92).

Время путешествія опредѣлялось отъ 1 года 6 мѣсяцевъ до 3
Если кто изъ подобнаго путешествія,

опредѣленнаго цехомъ,

вернулся 12 недѣлями ранѣе, тотъ терялъ все путешествіе (71). Для кого, одна¬
кожъ, путешествіе почему либо оказалось неудобно выполнимымъ,

тотъ могъ от¬

купиться отъ него значительнымъ денежнымъ взносомъ въ общій цеховой сундукъ,
простиравшимся до 6 копъ грошей литовскихъ (35).

Младшій.

Возвратившійся изъ путешествія товарищъ долженъ былъ прослу-

хѵп
жить въ своемъ товарищескомъ званіи еще одинъ годъ и 6 недѣль, и въ это вре¬
мя онъ получалъ названіе

младшаго (38, 41, 68, 92, 114, 119).

Обязанностями

его въ этомъ новомъ званіи, кромѣ другихъ, обыкновенныхъ товарищескихъ, слу¬
жило то, что онъ долженъ былъ являться къ старшинамъ для принятія отъ нихъ
разныхъ приказаній и распоряженій по цеху,

оповѣщать братчиковъ на цеховыя

собранія, привозить туда цеховой сундукъ, во время самыхъ собраній наблюдать
за порядкомъ; во время цеховыхъ богослуженій онъ же убиралъ цеховой
смотрѣлъ за цѣлостью

и- сохранностью

дилъ вообще за порядкомъ (104, 109).

его золотой

алтарь,

и серебряной утвари,

слѣ¬

Для облегченія своего труда ему позволя¬

лось выбирать себѣ помощника изъ ближайшихъ къ товариществу учениковъ, т. е.
такъ называемыхъ млоденячковъ (101, 104).

За отказъ младшаго выполнять обя¬

занности костела, если то былъ православнаго

или протестантскаго исповѣданія,

взималось въ видѣ откупнаго б копъ грошей, а съ римско-католика всего 5 зло¬
тыхъ (39, 53, 58).

Мастеръ. Когда товарищъ въ званіи младшаго порѣшилъ, наконецъ, перейти
въ мастера, тогда онъ за 12 недѣль до окончанія настоящей своей службы долженъ
былъ прійти къ своему старшинѣ и, объявивъ ему о своемъ намѣреніи, почтитель¬
но просить о созваніи по этому случаю общаго цеховаго собранія (104, 134, 229).
Старшина, выслушавъ его просьбу, вѣроятно въ виду важнаго и высокаго его бу¬
дущаго поста, давалъ ему четыре недѣли на размышленіе (77).

Когда наконецъ

по минованіи этого срока, общее цеховое собраніе утверждало за новымъ кандидадатомъ

право

на исканіе званія

мастера, тогда назначалась для него проб¬

ная работа, или, какъ она трактуется въ цеховыхъ уставахъ, мастерская шту¬
ка (таузіегзяіук) или просто штука.

Для выполненія этой пробной работы, кото¬

рая, смотря по техническимъ особенностямъ того или другаго ремесла (какъ напр.
въ цехахъ оружейниковъ, столяровъ, каменщиковъ,

переплетчиковъ и др.)

была

весьма многосложна и трудна, назначалось время отъ одной четверти года до 1 года и 6
недѣль (19, 69). Въ немногихъ только случаяхъ время на выполненіе этой работы
отдавалось на волю тѣхъ, кто ее долженъ былъ выполнить (134).

Отъ сыновей

мастеровъ и тѣхъ изъ младшихъ, которые женились на дочеряхъ или вдовахъ ма¬
стеровъ, требовалось выполненіе только половины пробной работы.

Иногда, по

какимъ нибудь уважительнымъ причинамъ, или въ тѣхъ случаяхъ, когда извѣстный
цехъ по простотѣ и несложности своего ремесла (какъ напр. рыбачій, солодовничій, хирурговъ и др.) того не требовалъ,
вносомъ отъ 4 до 7 копъ (56,

209).

пробная работа замѣнялась денежнымъ

Когда предложенная пробная работа млад¬

шимъ была выполнена и признана цеховымъ собраніемъ удовлетворительною, тогда

іи
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независимо отъ этого, онъ долженъ былъ сдѣлать въ цеховой сундукъ еще извѣ¬
стный денежный вносъ,

который, вообще говоря, былъ весьма крупенъ; минимумъ

его былъ 10 злотыхъ, а максимумъ восходилъ до 40 копъ
73, 79, 91, 146, 229).

(19, 26, 27, 43, 53,

Въ это же время вновь принимаемому мастеру вмѣнялось

въ непремѣнную обязанность принятіе городского права, или записаніе себя въ го¬
родскіе обыватели.

Но послѣдній актъ, которымъ сопровождалось вступленіе но¬

ваго члена въ полное званіе мастера, это было угощеніе или, какъ она называется въ
цеховыхъ уставахъ—коллція, которую онъ, сообразно своимъ средствамъ, непремѣнно
долженъ былъ устроить для цѣлаго цеховаго собранія.—Съ званіемъ мастера были
соединены большія права.

Сдѣлавшись мастеромъ,

всякій цеховой братчикъ ста¬

новился самостоятельною, и самою крупною единицею того или другаго цеховаго
учрежденія,

зависѣвшею только отъ общаго цеховаго начальника—старшины и

цеховаго собранія. Всякому мастеру дозволялось устраивать свою самостоятельную
мастерскую и держать,
ученика или хлопца,

вообще, трехъ работниковъ—двухъ товарищей и одного

или же наоборотъ (43, 68, 136, 138).

Затѣмъ мастеръ уже

всюду являлся въ качествѣ полнаго хозяина но своему ремеслу,
дѣло о подачѣ его голоса и мнѣнія въ цеховыхъ
какихъ нибудь важныхъ

собраніяхъ,

предпріятій отъ имени его цеха.

будетъ ли идти

или о совершеніи

Мастера имѣли свои

самостоятельныя собранія (85). Въ заключеніе всего всякій мастеръ, выдающій¬
ся своими способностями и знаніемъ своего мастерства, своимъ благонравіемъ, былъ
прямой кандидатъ на выборы не только въ цеховые старшины,

но и въ члены

магистрата, что по тогдашнему времени дѣйствительно было важнымъ и высокимъ
общественнымъ постомъ.—Но рядомъ съ этими правами и преимуществами, отъ
всякаго мастера требовалось строгое подчиненіе закону общей цеховой субордина¬
ціи.

Такъ, онъ не смѣлъ платить

работнику—товарищу больше,

чѣмъ платили

другіе мастера, и что полагалось по уставу (34, 93); ему воспрещалось хулить ра¬
боту другаго мастера (64, 145),

переманивать къ себѣ чужихъ работниковъ (93,

119), подкапываться подъ своего товарища—мастера (145), и т. д.—Общее число

мастеровъ въ томъ или другомъ цехѣ было точно опредѣлено только въ единственномъ
случаѣ, а именно: привилегіею короля Августа П-го отъ 1713 года такое

число

опредѣляется для сапожничьяго цеха; по этой привилегіи полный комплектъ ихъ въ
настоящемъ цехѣ полагался слѣдующій: 80 римско-католическаго, 40 греко-русскаго
и 20 протестантскаго вѣроисповѣданій. Сверхъ этого количества въ видѣ исключенія,
могли быть принимаемы въ число братчиковъ этого цеха только сыновья мастеровъ, ко¬
торые выполнили путешествіе, и нѣкоторые заслуженные товарищи по особому изволенію
цеховаго собранія (211).-Въ мастера Виленскихъ цеховъ могли поступать не только
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всѣ мѣщане и уволенные своими панами крестьяне, живущіе въ предѣлахъ Рѣчи-посполитой, но и чужеземцы; отъ послѣднихъ требовалось только свидѣтельство о томъ,
что ими пройдены всѣ ступени цеховаго служенія

и исполнены всѣ обязанности,

необходимыя для вступленія въ званіе мастеровъ, вмѣстѣ съ симъ они должны были
принять Виленское городское право.

Старшина.

Для избранія въ цеховые старшины лично отъ мастера не тре¬

бовалось никакихъ жертвъ,

въ родѣ денежнаго вноса и т. под., кромѣ тѣхъ ум¬

ственныхъ и нравственныхъ

качествъ и извѣстности по своему цеховому мастер¬

ству, о которыхъ мы упомянули выше.

Выбираемый старшина не могъ отказать¬

ся отъ предлагаемой ему чести, если такой выборъ происходилъ въ первый разъ,
подъ опасеніемъ уплатить штрафъ въ 5 злотыхъ столько разъ, сколько разъ произой¬
детъ отказъ (18).

Когда выборъ состоялся и новоизбранный принесъ присягу въ

магистратѣ на вѣрность городскимъ правамъ, тогда цехомъ дѣлалось ему угощеніе
(коляція) изъ общихъ сборныхъ суммъ, хранившихся въ цеховомъ сундукѣ.

Число

старшинъ во всѣхъ цехахъ не было одинаково; оно сообразовалось съ шириной
развитія ремесла того или другаго цеха и колебалось между двумя и шестью (81,
89, 108, 122, 133, 209).

Половина изъ нихъ, по обыкновенію,

назначалась изъ

римско-католиковъ, а другая изъ уніатовъ, православныхъ и протестантовъ (108,
122, 209).

Еа обязанности старшинъ лежало созывать цеховыя собранія, наблю¬

дать за строгимъ примѣненіемъ братчиками устава къ жизни и вообще заботиться о
преуспѣяніи и развитіи своего цеховаго ремесла.

Безъ его воли и вѣдома не

только какія либо радикальныя, но и незначительныя измѣненія въ общемъ ходѣ
цеховой жизни были не мыслимы.

Расходных» (шафаръ).

*

Онъ выбирался цеховымъ собраніемъ тоже изъ заслу-

жоныхъ мастеровъ. Его единственною обязанностію было хранить одинъ изъ трехъ
ключей (два изъ нихъ находились у цеховыхъ старшинъ), которыми, обыкновенно,
снабжался цеховой сундукъ (109),
и старшинъ,

и сообразно распоряженію цеховаго собранія

производить правильный расходъ хранившихся въ немъ денежныхъ

суммъ.

Писарь.

Судя по тому, что ни въ одномъ цеховомъ уставѣ ни разу не упо¬

минается о томъ, что цеховой писарь принадлежалъ къ числу членовъ цеховаго
ремесла, надо полагать, что это было для цеха лице посторонное, приватное, на¬
нимаемое за особое денежное вознагражденіе (291, 279).

Его обязанностію было

заносить въ книги цеховыя постановленія и въ особые реестры цеховыхъ учениковъ,
товарищей, мастеровъ и старшинъ (111, 112).
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Покончивъ на этомъ съ отдѣльными единицами наличнаго

цеховаго состава,

взглянемъ теперь на ихъ обстановку и дѣятельность въ то время, когда онѣ, по¬
терявъ свою единичность, сплачивались въ одну, такъ сказать, собирательную еди¬
ницу, а именно на цеховыя собранія, какъ па одно изъ важнѣйшихъ и существен¬
нѣйшихъ постановленій въ цеховомъ институтѣ. На цеховыхъ собраніяхъ рѣшались
не только всѣ важнѣйшіе, но и второстепенные
быту цеховой жизни, такъ и по внѣшнимъ
съ другими подобными же, или совсѣмъ

вопросы, какъ по внутреннему

столкновеніямъ цеховыхъ интересовъ

имъ чуждыми учрежденіями.

цеховыхъ собраній полагалось четыре въ году;

Главныхъ

они всегда слѣдовали послѣ тор¬

жественныхъ цеховыхъ богослуженій въ такъ называемые сухіе или постные дни
и назывались

четвертными или квартальными (100,

128,

134, 145).

ми , главными собраніями, слѣдовали другія, второстепенныя,

За эти¬

которыя именова¬

лись мѣсячными и двунедѣльными, потому что происходили чрезъ каждый мѣсяцъ
или каждыя двѣ недѣли (40, 46, 81, 86, 134).

Сверхъ того, цеховые уставы не

возбраняли и экстренныхъ или чрезвычайныхъ собраній, которыя могли быть назна¬
чены по требованію цеховаго старѣйшины,

даже по просьбѣ товарища цеха, ко¬

торый въ такомъ случаѣ долженъ былъ дать въ цеховой сундукъ
нежный вносъ.

извѣстный де¬

Когда наступало время того или другого изъ вышепомянутыхъ

собраній, старшина цеха оповѣщалъ о томъ всѣхъ братчиковъ чрезъ младшаго. Если
кто изъ оповѣщенныхъ братчиковъ, безъ объясненія причины, и причины уважи¬
тельной, не являлся на назначенное собраніе, особенно квартальное, тотъ долженъ
былъ платить извѣстный денежный штрафъ или извѣстное количество фунтовъ воску.
Если кто опоздалъ и пришелъ въ собраніе въ то время, когда цеховой

сундукъ

уже стоялъ открытымъ, тотъ подвергался такому же взысканію. Въ собраніе строго
воспрещалось приходить съ оружіемъ; если же кому не нарокомъ или по забывчи¬
вости приходилось имѣть при себѣ оружіе, напр. ножъ, тотъ долженъ былъ оставить
его за дверью, у хозяина дома.

Когда всѣ оповѣщенные братчики, мастера и то¬

варищи, прибыли въ собраніе, тогда, на основаніи цеховаго устава, они разсажи¬
вались въ строгомъ, нижеслѣдующемъ порядкѣ: правую сторону помѣщенія зани¬
мали, конечно, въ качествѣ старѣйшихъ въ цехѣ, католики, а лѣвую, безъ сомнѣ¬
нія,

въ смыслѣ младшихъ и второстепенныхъ его лицъ, русскіе—уніаты,

ти и нѣмцы—протестанты.

дизуни¬

На первомъ мѣстѣ, само собою разумѣется, садились

старшины, потомъ старшіе мастера, возлѣ нихъ расходчикъ—шафарь, затѣмъ масте¬
ра младшіе, возлѣ нихъ отбывающіе костеленство или младшіе, въ заключеніе то¬
варищи, не отбывшіе никакихъ цеховыхъ повинностей,
записыванія ихъ

въ цехъ (51,

въ порядкѣ поступленія и

134, 230); самыми послѣдними должны были за-
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сѣдать пришлые товарищи,

въ качествѣ

шившій этотъ порядокъ засѣданія, т. е.
ложенію мѣсто,

путешествующихъ.

Братчинъ,

нару¬

занявшій несоотвѣтственное своему по¬

подвергался денежному взысканію.

Отъ размѣстившихся такимъ

образомъ братчиковъ требовались—крайняя тишина, строгость въ поведеніи и воз¬
держность въ словахъ; всѣ должны были проникнуться сознаніемъ особенной важ¬
ности предстоящаго имъ дѣла и благоговѣйно, такъ сказать,

взирать на отворен¬

ный цеховой сундукъ, въ которомъ находились цеховой уставъ, королевскія приви¬
легіи и цеховая денежная казна;

никто не могъ подать своего голоса,

не испро¬

сивъ на то предварительно позволенія у старшинъ; возвышеніе голоса во время
бесѣды, а тѣмъ болѣе допущенная кѣмъ либо брань,

неблагопристойныя слова,

считались за преступленіе. Все это подвергалось соразмѣрному штрафу. Въ иныхъ
случаяхъ виновный просто былъ удаляемъ изъ собранія.

Провинившіеся члены це¬

ха, равно какъ и женщины вовсе не допускались въ собраніе (53).

Что же дѣла¬

лось на этихъ собраніяхъ? Если это были собранія четвертныя, тогда на нихъ
прежде

всего производился обычный денежный сборъ съ братчиковъ въ цехо¬

вой сундукъ, затѣмъ читались уставъ цеха

и королевскія привилегіи.

На мѣ¬

сячныхъ и двунедѣльныхъ собраніяхъ разсматривались, какъ мы упомянули выше,
разныя болѣе или менѣе важныя цеховыя дѣла,

напр.

касательно

обезпеченія

семействъ умершихъ мастеровъ, разбирались жалобы братчиковъ другъ на друга,
словомъ все, что въ какомъ нибудь отношеніи имѣло соприкосновеніе съ цеховою
жизнью и ея интересами.

Всѣ цеховыя постановленія,

производившіяся исклю¬

чительно на польскомъ языкѣ, (40, 51, 76) записывались писаремъ въ особую це¬
ховую книгу;
(20, 28).

братчики обязаны были хранить ихъ въ тайнѣ отъ постороннихъ

Цеховыя постановленія, если они касались разбора жалобъ, могли быть

обжалованы недовольными въ магистратъ.
Покончивъ на этомъ съ внѣшнею обстановкою цеховой жизни, которая намъ
показалась интересною для читателя и которую мы на этомъ основаніи изложили
весьма подробно, намъ слѣдовало бы коснуться самыхъ цеховыхъ ремеслъ по ихъ
существу: т. е. на сколько разсматриваемые нами цеховые уставы даютъ данныя .
для заключенія о процвѣтаніи того или другаго ремесла, о постепенномъ его дви¬
женіи впередъ и т. д. и т. д.? Но мы коснемся этихъ вопросовъ во второй ча¬
сти нашего предисловія, когда намъ придется говорить о взаимной борьбѣ цеховъ
и особенно съ такъ называемыми непризнанными мастерами или партачами.
Теперь же мы скажемъ еще нѣсколько объ одномъ интересномъ обществѣ въ
Вильнѣ,

основанномъ на цеховомъ началѣ, мы говоримъ о братствѣ милосердія,
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непризнанными мастерами,

пачкунами,

кропателями

и т.

братства весьма сильно преслѣдовали этихъ партачей;
ло укрыться

отъ

под.

Всѣ цеховыя

имъ нигдѣ нельзя бы¬

зоркаго вниманія цеховыхъ ремесленниковъ, которые

законное право во всякое время

проникать

даже

имѣли

въ ихъ собственныя жилища,

гдѣ все подозрительное тотчасъ подвергалось конфискаціи,

а сами они привлека¬

лись къ судебной отвѣтственности. Съ особеннымъ усердіемъ и, можно сказать, съ
ожесточеніемъ цехи преслѣдовали партачей евреевъ,

которые, по тонкости и хит¬

рости своего ума, по особой способности ускользать отъ преслѣдованій,
тельно, больше всѣхъ наносили имъ вреда.
такъ далеко,

Преслѣдованія

что уже касались не нарушенія партачами

выхъ интересовъ, а были направлены

дѣйстви¬

эти иногда заходили

дѣйствительныхъ цехо¬

къ совершенно стороннимъ цѣлямъ.

Что,

напр., общаго у цеха переплетчиковъ съ продажею и обращеніемъ тѣхъ или дру¬
гихъ книгъ въ обществѣ? или какого онѣ содержанія? А между тѣмъ представи¬
тели этого цеха просили короля Яна Казим іра и онъ имъ далъ въ 1664 году особую
привилегію (83—86), по силѣ которой строжайшимъ образомъ воспрещалось при¬
возить

въ г. Вильну диссидентскія

и другія еретическія печатныя произведенія;

воспрещалось диссидентамъ и другимъ такимъ же еретикамъ открывать въ го¬
родѣ библіотеки или книжныя лавки и продавать въ нихъ не только свои воспре¬
щенныя и еретическія книги, но даже и католическія.

По донесенію переплет¬

чиковъ всѣ подобныя сочиненія немедленно до.гжни были подвергаться конфискаціи,
а библіотеки и лавки закрытію. Но борьба цеховыхъ институтовъ направлялась
не только противъ .непризванныхъ ремесленниковъ, она скоро обратилась противъ
своихъ собственныхъ братьевъ, т. е. противъ цеховыхъ же представителей, и та¬
кимъ образомъ сдѣлалась внутреннею, ихъ разъѣдающею и неисцѣлимою,

язвою.

Цехъ вооружался противъ цеха по самому неизбѣжному закону,

потому что, чѣмъ

болѣе разширялось и развѣтвлялось ремесло того или другаго,

тѣмъ быстрѣе его

отрасли приходили во взаимное соприкосновеніе,

а слѣдовательно и столкновеніе;

одному цеху казалось, что въ данномъ случаѣ другой цехъ захватываетъ на рынкѣ
его сырые матеріалы, производитъ и продаетъ его издѣлія, и такимъ образомъ обо¬
гащается на его счетъ.

Эта крайне опасная борьба пошла еще дальше: она за¬

кипѣла между ремесленниками одного

и того же цеха,

ремеслѣ совмѣщалось нѣсколько однородныхъ отраслей.
и внутри дѣйствующею, борьбою,

во многихъ

если въ избранномъ ими
Но рядомъ съ этою, внѣ

цехахъ шла другая,

столько же

опасная и ослабляющая борьба, а именно религіозная, выразившаяся въ стремленіи
римско-католиковъ ослабить вѣроисповѣдныя начала своихъ православныхъ и про¬
тестантскихъ товарищей, именуемыхъ въ цеховыхъ уставахъ вообще диссидентами,
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и отнюдь не допустить ихъ до занятія высшихъ цеховыхъ должностей.
этой внѣшней и внутренней борьбѣ древнихъ цеховыхъ учрежденій

Если къ

присоединить

еще ту придавленность человѣческой личности и ту нравственную и юридическую
опеку, подъ которую отъ перваго своего шага, отъ перваго дня своего вступленія
въ эти учрежденія, до послѣдняго часа своей жизни, находился ремесленникъ, то
вполнѣ станетъ для насъ яснымъ, что древній цеховой институтъ не только въ Вильнѣ, но и повсюду не могъ быть долговѣчнымъ, что рано или поздно онъ долженъ
былъ пасть (какъ и дѣйствительно палъ) и уступить свое мѣсто новымъ, свободнымъ
и могучимъ силамъ, положившимъ въ основаніе развитія ремесленнаго мастерства
и искусства только одно начало, начало свободной конкуренціи или состязанія чело¬

вѣческаго труда.
Нагляднымъ доказательствомъ всего

выше

нами

сказаннаго

могутъ отча¬

сти служить документы, напечатанные во второмъ отдѣлѣ настоящаго Х-го тома
актовъ.
Такъ въ документахъ, подъ Юв 69, 79, 122, 149, указывающихъ на столк¬

новенія цеховыхъ учрежденій съ частными или непринадлежащими къ ихъ составу
лицами, излагаются жалобы—въ первомъ солодовничьяго цеха на мѣщанъ, кото¬
рые будто закупаютъ у крестьянъ хлѣбъ и тайно выдѣлываютъ солодъ;
слѣднихъ двухъ взаимная жалоба еврея купца на кожевниковъ,
вали у него нѣсколько возовъ съ сырыми кожами,

а въ по¬

которые аресто¬

и на оборотъ кожевниковъ на

еврея, что послѣдній незаконно закупаетъ и торгуетъ несоотвѣтственнымъ ему ко¬
жевеннымъ товаромъ,

почему этотъ товаръ и былъ ими арестованъ.

Магистратъ

въ своемъ рѣшеніи по этой жалобѣ принялъ сторону кожевниковъ. До какой сте¬
пени цеховыми институтами преслѣдовалось малѣйшее отступленіе отъ усвоенныхъ
ими воззрѣній на свои права

и до какой степени преслѣдовалась малѣйшая доля

самостоятельности даже того, кто желалъ войти въ ихъ составъ, лучше всего сви¬
дѣтельствуетъ послѣдній изъ вышеприведенныхъ нами документовъ (>й 149). При¬
бывшій изъ Пруссіи въ г. Вильну каретныхъ дѣлъ мастеръ, по имени Янъ Гинтеръ,

по принятіи имъ въ 1782 году городскаго права, открылъ здѣсь свою мас¬

терскую.

Хотя объ этомъ Гинтеромъ было сдѣлано надлежащее заявленіе цеху

Виленскихъ каретниковъ, но послѣдніе почему-то усмотрѣли въ поступкѣ его недо¬
статочное подчиненіе своей цеховой субординаціи и подали на него жалобу въ ма¬
гистратъ.

Рѣшеніе магистрата оказалось благопріятнымъ для Гинтера въ томъ

смыслѣ, что съ него для званія Виленскаго каретнаго мастера потребовалось толь¬
ко представленіе пробной работы и обычные цеховые вносы. Этого обстоятельства
было достаточно, чтобы всѣ Виленскіе каретники вооружились противъ пришлаго мастеіѵ

ХХУШ
нія представителей одного и того же цеха представляетъ намъ и братство оружей¬

никовъ и слесарей. Вопросъ о томъ: кто какую работу долженъ дѣлать и имѣетъ
право? довелъ сначала обѣ стороны до ожесточенныхъ домашнихъ споровъ, затѣмъ
дѣло пошло въ судъ; судебные процессы, принявъ въ концѣ благопріятный исходъ
для оружейниковъ, довели несчастныхъ слесарей

до совершеннаго разоренія и

униженія.
Къ выясненію мотивовъ борьбы, возникшей въ цеховомъ институтѣ между рим¬

ско-католиками и диссидентами касательно допущенія послѣднихъ къ занятію выс¬
шихъ цеховыхъ должностей и принужденія ихъ къ отправленію обязанностей римскокатолическаго богослуженія, относятся документы подъ

121, 124, 125, 151,

155, 61, 81, 84, 85, 87, 92, 94, 159, 67, 127, 136, 137, 142,143. Сущность этой
борьбы выражается въ томъ, что цеховые братчики диссиденты съ одной стороны
употребляютъ всѣ усилія, чтобы пріобрѣсти себѣ въ цеховомъ институтѣ равноправ¬
ность съ римско-католиками, избавиться отъ унизительной и тяжелой для религіознаго
чувства обязанности посѣщать наравнѣ съ римско-католиками

католическія бого¬

служенія, участвовать въ ихъ духовныхъ процессіяхъ и проч., а римско-католики,
считая себя единственными и настоящими хозяевами во всемъ цеховомъ институ¬
тѣ и чувствуя за собою правительственную силу, стараются, съ другой стороны,
всѣми мѣрами подавить подобную попытку своихъ противниковъ. Такъ мы видимъ,
что именно подобная борьба происходитъ въ цехѣ позументщиковъ въ промежуткѣ
времени отъ 1665 по 1670 г. Поводомъ къ ея возникневенію послужило то обсто¬
ятельство, что позументщикъ римско-католикъ, по имени Томашевичъ,

будучи от¬

правленъ въ 1665 году въ Варшаву (294) по дѣламъ цеха, вѣроятно по внушенію
своихъ сотоварищей, тайно, безъ вѣдома братчиковъ диссидентовъ, даже безъ консенса магистрата,

внесъ въ общую братскую привилегію нѣкоторые новые,

для

диссидентовъ весьма непріятные, пункты и выпросилъ на оные подтвержденіе ко¬
роля Владислава ІѴ-го. По возвращеніи Томашевича въ Вильну, такой его подлогъ,
конечно, тотчасъ обнаружился. Магистратъ отказался внести новую подтвердитель¬
ную привилегію въ свои книги. Томашевичъ однако не унывалъ, онъ явилъ ее въ
книгахъ католической консисторіи. Когда же она скоро, послѣ Московской войны,
погибла, Томашевичъ возобновилъ ее по памяти, приклеилъ къ ней двѣ фальшивыя
печати—епископскую и вел. кн. Литовскаго,
выдавать ее за подлинную.

подвелъ королевскую руку и сталъ

Не смотря на этотъ вторичный

и уже очень грубый

подлогъ, позументщики римско-католики все таки не стѣснились взять Томашевича
подъ свою защиту (360—362); они стали доказывать, что во первыхъ новоприбав¬
ленные Томашевичемъ пункты въ цеховой привилегіи новаго въ себѣ ничего не за-
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к^ріаютъ, такъ какъ въ нихъ идетъ дѣло только объ увеличеніи штрафа для дисси¬
дентовъ за непосѣщеніе ими костела въ томъ видѣ, въ какомъ онъ ужо опредѣленъ
для нихъ ранѣе королевскимъ декретомъ 1067 года, и что во вторыхъ подложность
печатей и подведеніе королевской руки въ спорной цеховой привилегіи, якобы Томашевичемъ

вторично возстановленной

съ памяти, дѣло недоказанное. Католики

утверждали, что диссиденты не имѣютъ права обижаться на новыя правила, потому
что и послѣ нихъ все таки не только

сами не посѣщаютъ костела, но и другихъ

отговариваютъ отъ этой обязанности.

Диссиденты же позументщики

продолжали

стоять на своемъ, что дѣло Томашевича незаконно, что новая его привилегія под¬
дѣльна (363

Особенное же усердіе къ посѣщенію костела они не

367).

могутъ

ставить въ исключительную и суровую для себя обязанность послѣ того, какъ са¬
ми римско-католики весьма плохо

его посѣщаютъ, даже отговариваютъ отъ этого

посѣщенія своихъ товарищей и что, наконецъ, въ костелъ ихъ
ютъ въ такое время,

когда тамъ нѣтъ богослуженія.

нерѣдко позыва-

Католики однакожъ неудо-

влетворились этимъ объясненіемъ своихъ товарищей диссидентовъ (382 - 384); они
обратились
не

къ королю Михаилу съ жалобою, доказывая въ ней, что диссиденты

посѣщаютъ костела; что же касается спора, возникшаго относительно поддѣ¬

ланной Томашевичемъ привилегіи, то католики въ данномъ случаѣ благоразумно о
немъ умолчали.

Король, разобравъ дѣло, хотя и нашелъ эту жалобу неоснователь¬

ною, но все-таки, для успокоенія католиковъ и для проформы, наложилъ на дисси¬
дентовъ штрафъ въ полъ камня (16 фунтовъ) воску.

Диссиденты, однакожъ,

не

смотря на этотъ видимый успѣхъ и вѣроятно предчувствуя новые подкопы со сто¬
роны

католиковъ, пошли съ ними на мировую (388), давъ имъ обѣщаніе внести

въ цеховой сундукъ 150 злотыхъ и посѣщать костелъ.—Подобное же столкновеніе
произошло между католиками и диссидентами въ сапожничьемъ цехѣ.
1721 году (443
чиняются

Католики въ

446) подали на дпссидентовъ сапожниковъ жалобу, что они не под-

цеховому уставу, отказываются отъ участія въ костельныхъ расходахъ

и домогаются въ цехѣ старѣйшинства.
уступая доводамъ диссидентовъ,

Магистратъ, разсмотрѣвъ .эту

жалобу и

что костеленство, т. е. исполненіе цеховыхъ обя¬

занностей по отношенію къ римско-католическому костелу, представляется для нихъ
не требованіемъ закона, а лишь обычая, постановилъ: взыскать съ диссидентовъ за
прежнія опущенія по 6 злотыхъ въ годъ, а на будущее время отъ костельныхъ обя¬
занностей освободить. Не смотря на то, что настоящимъ рѣшеніемъ католики оста¬
лись довольны, они, однакожъ, спустя восемь лѣтъ, подали на диссидентовъ одну за
другою двѣ новыя

жалобы, (450,

452, 453, 456), опять обвиняя ихъ въ непосѣ¬

щеніи костела, въ нежеланіи ихъ подчиняться цеховому уставу, въ грубости и дер-
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зости по отношенію къ братчикамъ католикамъ. На этотъ разъ магистратъ посту¬
пилъ съ диссидентами строго: онъ приговорилъ ихъ къ уплатѣ шрафа въ 140 зло¬
тыхъ и наказалъ посѣщать костелъ и строго повиноваться цеховому уставу.
сиденты въ защиту свою вздумали было обратиться
1721

года,

освободившему ихъ на

къ

Дис¬

магистратскому рѣшенію

будущее время отъ исполненія

костельныхъ

обязанностей, но, къ ихъ изумленію, этого рѣшенія не оказалось болѣе въ акто¬
выхъ книгахъ магистрата.

Въ 1754

году братчики диссиденты попробовали про¬

сить магистратъ уменьшить для нихъ костельный штрафъ, но получили отказъ.
Какъ на доказательство присущей цеховымъ нравамъ грубости и происходя¬
щей отсюда униженности человѣческой личности можемъ указать
документы подъ
въ

64, 80, 101, 102, 106,

подробности содержанія тѣхъ изъ

108, 109 и 111.

на слѣдующіе

Не разсматривая

приведенныхъ здѣсь актовъ, гдѣ

старшины

при выборѣ ихъ вступаютъ въ драку другъ съ другомъ (306), гдѣ отдѣльныя лич¬
ности и цѣлыя цеховыя корпораціи во время костельныхъ процессій и городскихъ
смотровъ нарушаютъ благочиніе, вступаютъ въ публичныя бранныя препиратель¬
ства и даже съ оружіемъ въ рукахъ нападаютъ другъ на друга (406, 407, 408—409,
415

416, 419 —420, 420 — 424), и гдѣ, наконецъ, мастера плюютъ въ бороду соб¬

ственнымъ цеховымъ старшинамъ, остановимся на документѣ подъ і№80, въ кото¬
ромъ особенно яркими красками изображается
вовъ.

вся неприглядность цеховыхъ нра¬

Въ 1667 году пріѣхалъ изъ Риги въ Вильну товарищъ - портной, по имени

Янъ Вернике.

Онъ привезъ съ собой на продажу 19 лососей.

Узнавъ объ этомъ

Виленскій портной-мастеръ Кристіанъ Вейнрейхъ. сталъ уговаривать Вернике по¬
ступить къ нему на работу, обѣщая въ тоже время дороже другихъ заплатить за
его лососей, по талеру безъ пяти грошей за штуку, и пять талеровъ за

лошадь.

Вернике принялъ предложеніе съ условіемъ не стѣснять его въ переходѣ къ дру¬
гому мастеру.

Когда,

спустя нѣкоторое

тить Вавскому купцу за лососей,

время,

пришелъ срокъ Вернике упла¬

которые были

взяты имъ на вѣру, онъ об¬

ратился въ своему мастеру съ просьбой уплатить ему за лососей и лошадь.
Вейнрейхъ
приличными

вмѣсто

уплаты только изругалъ его самыми оскорбительными и не¬

словами.

Вернике

перешолъ къ другому мастеру,

и

затѣмъ еще

разъ обратился къ Вейнрейху съ просьбой: даетъ ли онъ честное слово заплатить
ему все, что съ него слѣдуетъ? Отвѣтъ послѣдовалъ въ томъ родѣ: «убирайся ты,
пройдоха, къ самому дьяволу, отъ котораго пришелъ; а если не уберешься, велю
гайдукамъ бить тебя обухами и вытолкать

съ позоромъ!»

и о такомъ рѣшеніи своего мастера, и другой

Услышавъ такія слова

его работникъ-товарищъ, по имени

Адамъ Рейтеръ, изъ опасенія, чтобы и съ нимъ не повторилась исторія Вернике
»
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оставилъ его и перешелъ къ другому мастеру. Этого обстоятельства для Вейпрейха
было достаточно, чтобы обратиться съ жалобой на своихъ бывшихъ товарищей,
Вернике и Рейтера, къ цеховымъ старшинамъ и всѣмъ мастерамъ, что они подымаютъ
въ цехѣ бунтъ и производятъ возмущеніе. Оть старшинъ скоро послѣдовало распо¬
ряженіе, чтобы, подъ строгою отвѣтственностію, всѣ товарищи въ ближайшее вос¬
кресенье собрались въ цеховое зданіе.

Полдня товарищи прождали въ своей из¬

бѣ, пока подъ самый вечеръ мастера потребовали въ свою избу на судъ Вернике
и Рейтера.

Здѣсь, заперевъ за ними дверь на крючокъ, они объявили чрезъ пе¬

реводчика Вернике, что онъ долженъ быть разложенъ на скамьѣ и 12 мастерами
наказанъ нагайками.

Услыхавши такой грозный

и ничѣмъ незаслуженный приго¬

воръ, Вернике бросился чрезъ окошко, ища спасенія въ бѣгствѣ; но одни изъ ма¬
стеровъ успѣли схватить его за волоса, а другіе, въ свою очередь выскочивъ чрезъ
окошко на дворъ, около четверти часа бѣднаго Вернике, въ висячемъ положеніи,
били палками и нагайками, сколько хотѣли. Во время этой суматохи другому обви¬
ненному Рейтеру удалось выскочить изъ мастерской избы на дворъ;

но здѣсь его

настигли преслѣдовавшіе мастера; они захватили его за два конца платка, кото¬
рымъ была повязана его шея, и стали тянуть ихъ въ разныя стороны съ такою
силою,

что едва не задавили его.

Его спасли только другіе товарищи, которые,

увидавъ эту сцену, бросились къ нему на помощь. Хотя при этомъ .освирѣпѣвшіе мас¬
тера напали и на другихъ товарищей и били ихъ, чѣмъ ни попало, однако эти по¬
слѣдніе не только не подняли рукъ противъ своихъ мастеровъ, хотя при нихъ бы¬
ло и оружіе,
тельность.

но и во всемъ

прочемъ сохранили возможное спокойствіе и почти¬

По настоящему дѣлу они только

подали на своихъ мастеровъ жалобу

въ Виленскую магдебургію.
Въ заключеніе нашего разсужденія о несостоятельности и непримѣнимости
всего цеховаго строя къ практической

жизни людей, настойчиво и съ упорствомъ

ищущей свободы и простора для своей дѣятельности, можемъ указать на документъ
подъ М5146, гдѣ въ 1776 году уцѣлѣвшіе Виленскіе цехи приносятъ свою безсиль¬
ную жалобу на Виленскій магистратъ, христіанъ - купцовъ и кагалъ, обвиняя ихъ
въ стачкѣ и чрезмѣрныхъ злоупотребленіяхъ, направленныхъ
стіанскаго городскаго населенія.

къ разоренію хри¬

Такъ помянутые цехи заявляютъ, что вопреки

королевскимъ привилегіямъ евреи распространились по всему городу и занимают¬
ся торговлей и ремеслами,

вслѣдствіе чего тринадцать цеховъ. прекратили уже

свое суіцествованіе, а уцѣлѣвшіе доведены до послѣдняго убожества; что купцы
христіане насильственнымъ образомъ взимаютъ съ пріѣзжихъ очень высокіе и не¬
законные поборы и

употребляютъ ихъ на роскошную жизнь вмѣсто того, чтобы
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сдавать ихъ въ общественную кассу.

Уцѣлѣвшіѳ цехи настаиваютъ,

чтобы всѣ

евреи были выселены изъ города не менѣе, какъ за 5 или за 6 миль.
За симъ обращаемся къ документамъ, касающимся юродскаго благоустройства

вообще.

Сюда относятся:

освобожденіе королемъ Александромъ въ 1500 г. мѣ¬

щанъ отъ мощенія моста подъ королевскимъ замкомъ
мунда Августа

(239);

1536 г., данная Ульриху Гозію на постройку

привилегія
постояннаго

Сигиз¬
моста

чрезъ рѣку Видію и госпиталя (239); два распоряженія Виленскихъ воеводъ Радивила и Ходкевича 1604 и 1617 г. о порядкѣ взиманія торговыхъ пошлинъ (247—
249); отдача въ 1622 г. въ аренду городскихъ доходовъ Бильдюкевичу (251); рас¬
поряженіе Сапѣги 1623 г. относительно городскихъ повинностей (252);

постанов¬

леніе 1634 г. горожанъ, живущихъ на предмѣстьяхъ города, объ учрежденіи соб¬
ственной

денежной

кассы (264); магистратское постановленіе 1655 г.

о выдачѣ

1500 злотыхъ городскимъ депутатамъ, отправляющимся на сеймъ (271); подтвер¬
дительная привилегія Яна Ш-го 1679 г. на освобожденіе мѣщанъ Виленскаго го¬
родничества отъ квартирной повинности (276); рескриптъ короля
1664 г.
сковскаго

ко всѣмъ жителямъ города о томъ,
непріятеля

никто

изъ

нихъ

не

Яна Казиміра

чтобы въ виду приближенія Мо¬
смѣлъ

оставлять

города

(292);

актъ Миролюбовой сдѣлки 1665 г. между магистратомъ и купечествомъ касательно
городскаго устройства (295); три декрета 1666 г. о недопущеніи диссидентовъ къ
должности бургомистровъ и радцовъ (299); привилегія Яна Казиміра 1666 г. объ
оставленіи диссидента Монеса членомъ магистрата (307);

привилегія того же ко¬

роля 1666 г. православному мѣщанину Дорофеевичу на отправленіе должности бур¬
гомистра (309);

жалоба 1667 г. о незаконномъ завладѣніи мѣщаниномъ Андрови-

чомъ плацомъ б. церкви св. Екатерины (357); двѣ инструкціи магистрата 1669 г.,
(367) и 1738 г. (474), данныя депутатамъ, отправляемымъ на сеймъ въ Варшаву,
(въ

первой изъ нихъ самое замѣчательное то,

что городъ предлагаетъ погасить

100,000 государственнаго долга за предоставленіе ему права голоса въ общихъ дѣ¬
лахъ государства, о которыхъ трактуется на сеймахъ); магистратское опредѣленіе
1678 г. объ увольненіи трехъ мѣщанъ отъ уплаты стараго мыта (413); универсалъ
подскарбія Сапѣги 1676 г., воспрещающій обывателямъ торговлю прѣснымъ медомъ
и водкою безъ предварительной уплаты казенной питейной пошлины (416); осво¬
божденіе магистратомъ въ 1677 г. мѣщанина Опанкевича отъ городскихъ повинно¬
стей вслѣдствіе внесенія имъ извѣстной денежной суммы (420); письмо магистрата
въ 1726 г. къ папѣ Венедикту ХШ-му съ просьбой предупреждать столкновенія
студентовъ іезуитской академіи съ учениками піарской школы (449);

универсалъ

Виленскаго воеводы Вишневецкаго 1738 г. о соблюденіи порядка и благочинія въ
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въ городѣ (474); привилегія Августа ІІІ-го

1748 г.

Кельху ва открытіе аптеки

въ городѣ (484); перечень статей 1755 г., подлежащихъ суду бурмистровско-радецкоыу и войтовско-лавничьему (493); магистратское заявленіе 1761 г. объ истребле¬
ніи магистратскихъ документовъ Московскими войсками въ 1655 г. (496);
неніе скарбовою коммиссіею въ 1770 г.

уволь¬

Виленскихъ купцовъ отъ взноса торговой

пошлины на Юрборгской таможнѣ (522); магистратское разрѣшеніе 1784 г. миссіо¬
нерскому монастырю на проложеніе новой улицы (530); магистратское разрѣшеніе
1792 г. Ясинскому и Вроблевекому на открытіе, въ городѣ типографіи (551); сей¬
мовая ординація 1794 г. для введенія лучшаго устройства въ Виленскомъ город¬
скомъ управленіи (557).
Не находя удобнымъ входить въ подробное разсмотрѣніе приведенныхъ здѣсь
документовъ по причинѣ отрывочности ихъ содержанія, мы считаемъ однакожъ
необходимымъ обратить вниманіе читателя на одинъ весьма интересный, сюда от¬
носящійся, актъ подъ № 97.
Видію моста.
Мостъ, который

Дѣло идетъ о постройкѣ въ г. Вильнѣ чрезъ рѣку

былъ построенъ въ этомъ городѣ чрезъ помянутую рѣку

Виленскимъ городничимъ Ульрихомъ и сыномъ его Иваномъ Гозіями
ваніи привилегіи,
ду,

на осно¬

данной имъ королемъ Сигизмундомъ Августомъ въ 1536 го¬

былъ разрушенъ Московскими войсками въ 1655 году. Прошло съ тѣхъ поръ

15 лѣтъ,

пока не состоялось въ 1670 г. сеймовое постановленіе,

повелѣвающее

Виленскому магистрату построить новый мостъ изъ доходовъ свято-Троицкаго (ка¬
толическаго) госпиталя. Магистратъ вознамѣрился воспроизвести эту постойку на
томъ же мѣстѣ, гдѣ стоялъ старый мостъ, по старому образцу, наизбицахъ. Такая
постройка магистрату обходилась по расчетамъ всего въ 7000 злотыхъ и имѣла быть
выполнена собственными городскими мастерами-плотниками. Но въ это самое вре¬
мя, когда магистратомъ для этой цѣли уже было куплено 450 бревенъ лѣсу и почти
совсѣмъ уже заключено условіе съ плотниками, явился полковникъ королевской служ¬
бы, итальянецъ, по фамиліи Фердіани, съ своею моделью для новаго моста. Модель
эта, сдѣланная изъ небольшихъ деревяшекъ, скрѣпленныхъ гвоздями, представляла
видъ перекинутой съ одного берега рѣки на другой арки или полукруга. Фердіа¬
ни представилъ ее прежде всего Виленскимъ епископу и воеводѣ,
коммиссарамъ, за тѣмъ уже магистрату.

королевскимъ

Модель отличалась видимою прочностью,

потому что на нее могъ становиться самый тяжелый человѣкъ, безъ опасенія сло¬
мать ее.

При этомъ Фердіани доказывалъ, что постройка его моста чрезъ Вилію

обойдется городу всего въ 6000 злотыхъ.
Хотя

такой

мостъ,

по замѣчанію

магистратскихъ властей,

былъ вещью

ѵ
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совершенно новою,
тѣ,

на Литвѣ,

и на практикѣ совершенно неиспытанною,

чиняясь
итальянца
ніе.

невиданною не только

вліянію

епископа

и

воеводы

о крѣпости и дешевизнѣ

и

но и на цѣломъ свѣ¬

однако же

увлекшись

магистратъ,

неотразимыми

будущаго моста, принялъ его

под¬

доводами
предложе¬

Тотчасъ ему даны были всѣ матеріалы — дерево, желѣзо на болты

и по¬

требное количество плотниковъ. Работы начались съ весны 1671 г. и продолжались
все лѣто; онѣ состояли въ приготовленіи дерева и складываніи моста первоначаль¬
но на берегу рѣки,

для укрытія которыхъ

отъ непогоды

и будущей зимы былъ

устроенъ особаго рода большой навѣсъ. Только позднею осенью, когда уже насту¬
пила ненастная погода, Фердіани вспомнилъ о постройкѣ на обѣихъ сторонахъ р.
Виліи отпорныхъ для моста каменныхъ кладокъ. Магистратъ безъ прекословія, по
его требованію, тотчасъ приступилъ къ этой работѣ, послѣдствіемъ которой скоро
явились два устоя, каждый въ 15 локтей длины, 20 ширины

и 18 вышины.

Къ

этому времени магистратъ уже успѣлъ израсходовать 5403 злота. Весною 1672 года
Фердіани, измѣряя чрезъ рѣку шнуромъ возведенные минувшею осенью два камен¬
ные устоя, вдругъ замѣтилъ, что тотъ изъ нихъ, который стоялъ къ городу, несоотвѣтствуетъ стоявшему на другой правой сторонѣ рѣки. По требованію его на¬
чалось разрушеніе неровнаго устоя, рытіѳ новаго фундамента, разширепіе, возвы¬
шеніе и особенно удлиненіе его,

для чего пришлось снести нѣсколько цѣнныхъ

построекъ—пивницу, погреба и избы. Покончивъ съ этою работою,
явилъ магистрату,

Фердіани за¬

что онъ не можетъ считать себя спокойнымъ и на счетъ дру¬

гого каменнаго устоя, стоящаго на правой сторонѣ рѣки,

что онъ кажется ему

слишкомъ слабымъ, что по его мнѣнію не только онъ, но пожалуй и самая гора,
которая оттуда поднимается вверхъ (и которая, по замѣчанію магистрата, прости¬
рается въ даль на нѣсколько миль) не выдержатъ тяжести моста; на этомъ осно¬
ваніи по его настоянію опять начались усиленныя работы по исправленію и уве¬
личенію этого устоя, для чего потребовалось срыть даже часть самой горы. Только
теперь, когда каменные устои съ той и другой стороны рѣки представляли сплош¬
ную массу, въ совокупности 60 саженей длины, 6 саженей высоты и 2у* сажени
ширины, Фердіани, уже въ Августѣ мѣсяцѣ, приступилъ къ забивкѣ въ рѣкѣ свай
и устройствѣ на нихъ лѣсовъ для постановки моста.

Но когда лѣса эти уже со¬

всѣмъ были изготовлены, строитель вдругъ сообразилъ, что они сдѣланы на цѣлую
сажень выше; пришлось спиливать сваи и перекладывать лѣса.

Еогда эта работа

была окончена, Фердіани показалось, что устройство этихъ лѣсовъ не представляетъ
достаточной прочности для противодѣйствія тяжести моста и потому, по его тре¬
бованію, было приступлено къ устройству вторыхъ, низшихъ, лѣсовъ для подпоры
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верхнихъ. Въ это время Фердіани, однако, не оставляла мысль и о его каменныхъ
устояхъ; всѣмъ высокопоставленнымъ лицамъ, бывавшимъ въ городѣ и пріѣзжав¬
шимъ посмотрѣть на необыкновенную постройку, или какъ его назвалъ магистратъ,

волошскую инвенцію (итальянское изобрѣтеніе), онъ все еще продолжалъ высказы¬
вать свое единственное опасеніе на счетъ непрочности этихъ устоевъ.
Собрали, наконецъ, и самый мостъ, который представилъ теперь изъ себя нѣ¬
что гигантское, потому, что, по замѣчанію магистрата, равнялся высотѣ городскихъ
костеловъ.

Фердіани потребовалъ, чтобы на самой выси его еще былъ водруженъ

крестъ; и это было исполнено магистратомъ.

Наступилъ Декабрь мѣсяцъ, а Фер-

діани, не смотря на все убѣжденіе магистрата, все не торопился вынимать лѣсовъ
изъ подъ новаго моста.

Наступилъ и новый 1673 годъ, съ первыхъ чиселъ Ян¬

варя мѣсяца вдругъ настала большая оттепель; вода въ Виліи стала подниматься,
явилась опасность, что ледъ скоро можетъ тронуться и тогда новому мосту будетъ
конецъ-

Этого опасенія, по видимому,

вовсе не раздѣлялъ Фердіани: онъ не ду¬

малъ торопиться и спокойно сидѣлъ въ городѣ.
донесли,
мѣрно

Наконецъ, 10 Января, когда ему

что мосту угрожаетъ неминуемая опасность, что вода поднимается чрез¬

и сильный

вѣтеръ сверху напираетъ на ледъ, онъ,

весь

встревоженный,

примчался на берегъ рѣки и велѣлъ плотникамъ вынимать лѣса.

Но лишь тЬ,

взобравшись на верхніе лѣса, стали выбивать изъ подъ моста подпорные клинья,
какъ мостъ вдругъ
что

«ег страшнымъ трескомъ и шумомъ сталъ осѣдать», такъ

работники со страху попадали съ верхнихъ лѣсовъ на нижніе и наотрѣзъ

отказались производить дальнѣйшія работы.
до

восьми

Въ такомъ положеніи осталось дѣло

часовъ вечера, когда, еще прибывшая вода вмѣстѣ

съ

тронувшимся

льдомъ свернули съ мѣста «всю махину вышепомянутаго моста, повѣшенную на

воздухѣ

(іп аеге) между горами и скрѣпленную лишь желѣзными болтами», и

вмѣстѣ со всѣми лѣсами и сваями унесла по теченію, такъ что и слѣда отъ нихъ
не осталось, кромѣ каменныхъ устоевъ,
ля

которые не оправдали опасеній строите¬

и остались на мѣстѣ и совершенно неповрежденными.

Упавшій съ страш¬

нымъ трескомъ и шумомъ въ воду мостъ имѣлъ видъ громаднаго струга,

который,

двигаясь внизъ, производилъ страшныя опустошенія, потому что зацѣплялъ, уничто¬
жалъ и уносилъ съ собой все, что стояло на берегу на предмѣстьѣ Лукишкахъ, какъто: перевозъ, витины, барки, сложенный на берегу шляхетскій и купеческій дровяной
лѣсъ.

На слѣдующее утро магистратомъ были посланы возные съ городскими

служителями догонять мостъ на лодкѣ; но они, доѣхавъ до Ковны и до Нѣмана
нигдѣ

не нашли и слѣдовъ отъ него.

ектъ Фердіани, намѣревавшагося

Такъ плачевно кончился знаменитый про¬

построить

въ Вильнѣ необыкновенный мостъ съ

хххѵп
щей святой римско-католической религіи, такъ и къ законной терпимости другихъ
вѣроисповѣданій, что она обязана слѣдить за тѣмъ, чтобы свобода писанія и пе¬
чатанія относительно основныхъ законовъ была удержана въ надлежащихъ грани¬
цахъ”.

Замѣтивъ затѣмъ, что само собой слѣдовало бы, чтобы каждый понималъ

и исполнялъ законы страны,
рить буквально слѣдующее:
скаго не должна опускать

коммиссія, уже отъ своего собственнаго лица,

гово¬

„При всемъ томъ коммиссія полиціи вел. кн. Литов¬
изъ-подъ своего

заботливаго наблюденія

и тотъ путь,

способъ, которымъ можетъ быть внесено въ общество растлѣніе нравовъ и посѣяно
въ умахъ людей охлажденіе къ истинамъ и правиламъ религіи, что легко могло бы
случиться и ввести въ сѣти заблужденія слабѣйшіе и незрѣлые умы, еслибы въ

обществѣ свободно обращались сочиненія и книги, заключающія въ себѣ явный или
прикрытии благовидною внѣшностью ядъ, порождающій растлѣніе нравовъ и от¬
рицаніе святыхъ истинъ религіи. Такъ какъ для наблюденія за этимъ ядомъ нужны
люди зрѣлаго ума, извѣстные ученностью и добродѣтельностью, то коммиссія поли¬
ціи вел. кн. Лит. не замедлила обратиться къ почтеннымъ и заботливымъ пасты¬
рямъ, управляющимъ епархіями въ вел. кн. Литов., прося ихъ предъявить коммис¬
сіи изъ своихъ епархій особъ, обладающихъ вышеозначенными качествами, съ тѣмъ,
чтобы

на особъ этихъ съ полнымъ довѣріемъ

цензуру книгъ и сочиненій».

можно было возложить просмотръ,

Конечно, еслибы въ этихъ строкахъ шло дѣло объ

искорененіи какихъ нибудь тлѣтворныхъ идей, опасныхъ для религіи и нравствен¬
ности

вообще, и если бы для искорененія

этого зла были призваны всѣ лучшія

силы государства, безъ различія ихъ вѣроисповѣданій, тогда, нѣтъ сомнѣнія, что
разсматриваемое распоряженіе Литовской полицейской коммиссіи заслужило бы только
одно уваженіе потомства. Но страшно подумать о томъ, что подъ проводимымъ въ пе¬
чатныхъ сочиненіяхъ ядомъ коммиссія разумѣетъ не общія какія-либо тлѣтворныя
безбожныя идеи, а, безъ сомнѣнія, мысли и идеи, вообще не подходящія ко взглядамъ
«господствующей святой римско-католической религіи»; страшно становится при мысли
о томъ, что коммиссіею для искорененія указываемаго ею опаснаго зла, этого книжнаго
яда, широко разливающагося въ государствѣ путемъ печати, были призваны одни
только римско-католическія духовныя лица.

Могли ли, спрашиваемъ, благополучно

пройти чрезъ руки этихъ охранителей религіозныхъ чувствъ и общественной нрав¬
ственности русскія древнія, особенно полемическаго содержанія печатныя произве¬
денія,—сочиненія кальвинизма, оправдывающія и отстаивающія свои религіозныя осно¬
вы предъ римскимъ католицизмомъ, и, наконецъ, особенно книги извѣстной аріанской
ереси? Какъ-бы то ни было, но коммиссіею въ настоящемъ универсалѣ предписы¬
вается, чтобы всѣ мѣстные содержатели библіотекъ, книжныхъ складовъ и типо-
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графій представили вышеиомянутымъ цензорамъ всѣ имѣющіяся у нихъ печатныя
произведенія. Цензоры эти, разсмотрѣвъ ихъ, на тѣхъ, которыя покажутся имъ
опасными, должны наложить свою печать и подвергнуть ихъ запрещенію; другія же,
незаключающія въ себѣ никакого тлѣтворнаго яда, должны быть возвращены ихъ
хозяевамъ. Только эти просмотрѣнныя книги позволялось имъ держать у себя, про¬
давать и покупать.

Если же кто-либо, вопреки настоящему универсалу, рѣшился

бы имѣть у себя, или торговать книгами, воспрещенными настоящею цензурою, тотъ
въ первый разъ долженъ былъ подвергнуться денежному взысканію въ 100 злотыхъ, а во
второй тюремному заключенію. Для выполненія настоящей цензурной задачи коммиссіею
было избрано и назначено 35 ксендзовъ цензоровъ,

а именно: четыре въ Вильнѣ,

по одному въ городахъ—Трокахъ, Меречѣ, Гроднѣ, Бѣлостокѣ, Щучинѣ, Лидѣ,
Еовнѣ, Слонинѣ, Браславѣ, Зельвѣ, Свислочи, Вилькомирѣ, Поневѣжѣ, Волковыйскѣ, Ошмянахъ, Пренахъ, Эйшишкахъ, Ворняхъ, Россіенахъ, Телыпахъ, Шавляхъ,
Шкудахъ, Каменцѣ Литовскомъ, Высокомъ Литовскомъ, по три въ Яновѣ, по два
въ Брестѣ и Шерешовѣ.

И. Спротсъ.
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Цеховые уставы и относящіяся къ нивъ королевскія привилегіи.

ж*

1538 г. Декабря 31 дня.
Изъ книги

1.

Ш

5142, за 1746-1749 г.,

я.

1561.

Уставъ цеховаго скорпяжскаго братства въ г. Пильнѣ

ВаЪЬаІо апіе (Іотіпісат Раітагит, сііе
ѵі^езіта попа тепзіз Магііі, аппо Оошіпі тіііезішо зерііпдепіезіто циасігадезіто попо. Согат асііз поЬіііз оГйсіі соп. зиіагіз Ѵііпепзіз сотрагепз регзопаіііег
агітосіит геѵегешіиз іп СЬгізіо раіег Доаппез Іііікіапо\ѵісг, зирегіог сопѵепіиз Ѵіі¬
пепзіз о. гі. В. М, гііиз дгаесо-ипііі. аб
аейез 8-ае Тгіпііаііз ехізіепз, ргаезепіез
Іііегаз ргіѵі1е§іогиш, ех асііз поЬіііз оШсіі та^ізігаіиз Ѵііпепзіз ехігасіогит, іп
гет еі рагіет сопІиЬетіі реШопшп Ѵіі¬
пепзіз зегѵіепіез, сит іпІгоГизіиз сопіепЙз ай асіа оЫиІіі, ^иагит Іііегагиш
ргаетіззо шойо оЫаІагит, сіе ѵегЬо асі
ѵегЬит гезсгіЬепсіо сопіепіа, іепог езі
іаііз.
Лѣта Божого нароженья тысеча шесть¬
сотъ осьмого, въ пятницу, мѣсеца Іюня
шостого дня.
Предъ шляхетными паны бурмистры и
радцы мѣста Виленского, того року на
ратушу на справахъ будучими, постано-

вившисе обличив учтивые Денисъ Констентиновичъ . а Ѳедоръ Алексѣевичъ, мѣіцане и купцы мѣста Виленского, стар¬
шіе того року братства названого кушнерского Виленского, сами зъ особъ сво¬
ихъ и именемъ всее братьи того брат¬
ства помененого оказали привилею своего
братского потверженье привилеемъ отъ
теперь намъ щасливе пануючого пана ко¬
роля его милости Жикгимонта третего,
жодаючи, абы до книгь мѣсткихъ радецкихъ актыкованъ былъ. Што на прозьбу
ихъ позволено есть, и такъ се въ собѣ
слово отъ слова маетъ.
Жикгимонтъ третій, Божою милостью
король Польскій ипроч. ипроч.—Чинимъ
знаменито симъ листомъ нашимъ всимъ
вобецъ и каждому зособна, кому бы вѣдать
належало. Били намъ чоломъ мѣщане мѣ¬
ста наглого Виленского, люди закону гре¬
ческого, и покладали передъ нами прививилей продка нашого, славное памети ко¬
роля его милости Стефана, на братство

ихъ кушнерское, зъ синеньемъ вольнымъ данымъ нашимъ братству кушнерскому въ
медовъ и на певные артикулы, для по- томъ ласки нашое не отмовяючи, казали
радку доброго въ томъ братствѣ ихъ по¬ есьмо оные привилья королей ихъ милости,
становленные, водлугь давнихъ звычаевъ, перво помененые, въ сесь нашъ листъ упиутвержаючи имъ, даный, и просили насъ сати, докладаючи въ немъ меновите воль¬
помененые мѣщане Виленскіе, абыхмо ности и свободы, водле артикуловъ, въ
имъ тотъ привилей продка нашого ли¬ томъ листѣ нашомъ нижей описаныхъ, зъ
стомъ нашимъ потвердили; што мы, чине- ласки нашое господарское на чоломъ битье
чи на чоломъбитье ихъ, того привилея ихъ, тому братству кушнерскому наданое,
продка нашого огледавши, велѣли есьмо которые то привилья слово отъ слова такъ
въсесь нашъ листъ вписати, и слово отъ се въ собѣ маютъ:
Жикгимонтъ Аугустъ, Божою милостью
слова такъ се въ собѣ маетъ:
Стефанъ, Божою милостью король Поль¬ король польскій и проч. и проч. Чинимъ знаскій, великій князь Литовскій и проч. и ! менито симъ листомъ нашимъ, хто на его по¬
проч. Чинимъ знаменито симъ листомъ смотритъ, альбо читаючи его услышитъ, ни¬
нашимъ, хто на его посмотритъ, або чту- нѣшнимъ и на потомъ будучимъ, кому будетъ
чи его услышитъ, нинѣшнимъ и на по¬ потреба того вѣдати. Били намъ чоломъ
томъ будучимъ, кому будетъ потреба того подданые наши мѣщане мѣста Виленского,
вѣдати. Били намъ чоломъ подданные на¬ всего братства кушнерского, и покладали
ши, мѣщане мѣста Виленского, всего брат¬ передъ нами привилей светое и славное па¬
ства кушнерского, и покладали передъ мети короля его милости и великого князя
нами привилея светое и славное памети Жикгимонта, пана отца нашого, наданые
королей ихъ милости и великихъ князей имъ на братство кушнерское, на склады .
Литовскихъ, продковъ нашихъ, Зикгмонта братскіе, подъ которымъ обычаемъ, и съ
старого и Зикгмонта Аугуста, даныѳ имъ которыми артикулы и якъ тежъ то имъ
на братство кушнерское, на склады брат¬ меновите и досыть достаточне тымъ прискіе, подъ которымъ обычаемъ и съ ко¬ вилеемъ утвержоно, то въ немъ широкими
торыми артикулы и якъ тежъ то имъ ме- словы додожоно и описано; чого дей они
новите и достаточне тыми привилейми всего уживали, подле того привилею отъ
утвержоно, што все ширей въ тыхъ при- I оныхъ мѣстъ, яко имъ наданый, ажъ до
вилеяхъ есть описано, чого дей всего они сихъ часовъ; и били намъ чоломъ, абы¬
уживали подле тыхъ привилеевъ отъ оныхъ хмо ласку нашу господарскую учинили,
мѣстъ, якъ имъ поданы, ажъ до сихъ ча¬ на то дали имъ нашъ листъ, и тотъ при¬
совъ; и били намъ чоломъ, абыхмо ласку вилей короля его милости потвердили есьмо
господарскую нашу учинили, на то дали нашимъ листомъ. —Мы, ижъ звыкли зав¬
имъ нашъ листъ и тые привилея королей жды. яко всихъ посполите, такъ и каж¬
ихъ милости потвердили нашимъ листомъ. дого зособна подданыхъ нашихъ при
Мы, ижъ звыкли завжды, яко всихъ по- привилеяхъ и листехъ продковъ нашихъ
сполите, такъ каждого зособна, подда- заховывати, и тымъ подданымъ нашимъ
ныхъ нашихъ, при привилеяхъ илистехъ братству кушнерскому въ томъ ласки на¬
нродковъ нашихъ заховати и тымъ под- шое не отмовяючи, казали есьмо оный при-

о
вил ей короля его милости помененый въ
сесь нашъ листъ вписали, который привнлей слово отъ слова такъ се въ собѣ
маетъ:

няли, и теперь не боронятъ. Якожъ они
выпись тыхъ артыкуловъ, подъ печатью
братства ихъ кушнерского передъ нами
покладали и били намъ чоломъ, абы есьмо
Жикгимонтъ, Божою милостью король тое братство ихъ при моцы заховали и
польскій и проч. и проч. Чинимъ знаме- оные артыкулы имъ, што они собѣ зло¬
то тымъ листомъ нашимъ, хто на него жили и выписали, листомъ нашимъ имъ попосмотрит, альбо чтучи его услышитъ, твердили. А такъ мы, выпису тыхъ ар¬
нинѣшнимъ и на потомъ будуч имъ, кому тыкуловъ братства ихъ кушнерского оглебудетъ потреба того вѣдати, били намъ давши, казали ихъ въ семъ нашомъ ли¬
чоломъ подданые наши, мѣщане мѣста стѣ ваисати, которые такъ се въ собѣ
Виленского, всего братства кутверского маютъ.
о томъ, ижъ передъ тымъ нѣкоторые кушНапервей, которого году братья стар¬
неры Виленскіе, на име Климъ а Якубъ, шая и молодшал оного братства кушнер¬
зъ иншихъ людей помочью зволили и ского собѣ старостами мелей собою обе¬
встановили собѣ братство свое кушнер- рутъ, тымъ маютъ пѣнези братскіе и весь
ское въ томъ мѣстѣ Виленскомъ мѣти и статокъ и справы братскіе у моць пода¬
за свой власный накладъ меды куповали ти и поручити имъ зъ порадою братскою
и сычивали на врочистые свята, то есть тымъ всимъ справовати и шафовати. А
ку дню светого Духа, и Миколѣ свето- такъ тымъ старостойъ рочнымъ маютъ
му, ку Божому нароженью, и свѣчи воско¬ ключники уставованы быти, къ послузѣ
вые до церквей Божихъ завжды на тые братской. А старосты годовые маютъ все¬
святы давали, а оный медъ разсычоный го добра оного братства съ пильностью
братствомъ своимъ пивали; а потомъ яко досмотрѣли, яіебы ни въ чемъ ему шкоды
се оное братство ихъ розмножало, тогды не было, але лѣпѣй бы се во всемъ мно¬
они особный домъ братскій въ тымъ мѣ¬ жило. А додержавши року справы своее
стѣ Виленскомъ справили и хотечи его зо всего того рахунокъ передъ братьею
добре а слушне вести и розмножити, нѣ¬ старшою и молодшою маютъ учинити и
которые артыкулы тому братству ихъ по¬ личбу выдали. Къ тому старосты речные
требные зложили и написали, которымъ се при бесѣдахъ ихъ братскихъ маютъ, якъ
обычаемъ маетъ каждый, хто кольвекъ бы сами, такъ и презъ ключники свои пиль¬
до оного братства ихъ пришолъ, радити не того смотрѣли, жебы вся братья въ
и справовати, и чимъ тежъ винный за оное братство вписаные и гости приховыступы свое маетъ каранъ быти; кото¬ дячіе въ подчтивости у дому братскомъ
рые артыкулы вписаные у дому братскомъ седѣли, словъ збытнихъ межи собою не
они ховаютъ, и подле нихъ се справуютъ, мовили, и на столъ не взлегали, и меду
и того братства своего отъ осмидесяти ихъ брагского не розливали, одно бы
лѣтъ свободне и добровольне ажъ до того слушне а подлугъ мѣры пили, ани кото¬
часу уживаючи. А врады духовные и свец- рыхъ шкодъ не чинили. А пакъ ли бы се
кіе, и войтъ, бурмистры и радцы мѣста хто увивши, и якіе збытки починалъ,
Виленского того имъ николи не заборо- слова непочтивые мовилъ, або на столъ

—

узлегалъ, и питье розлевалъ, тогды ста¬
росты такового маютъ первей слова ка¬
рата, а если хто упорный будетъ и отъ
того се не повстягнетъ, такового яко упорчивого виною братскою маютъ карата,
чимъ братья положатъ. При токъ, если
бы хто въ дому ихъ братскомъ ростыркъ,
або зваду съ кимъ учинилъ и кому на
кого жаль будетъ, таковый маетъ тогожъ
часу речъ жаль свой старостомъ тамош¬
нимъ обжаловать, а старосты жалобы его
выслухавши, маютъ на завтрешній день
одложить. А потомъ вся братья оного
братства на завтре до дому братского зышедши, того дѣла судовнымъ обычаемъ
межи ними маютъ досмотрѣ™, и правого
передъ судомъ братскимъ обложити, а вин¬
ного виною братскою карата. А жадному
въ таковыхъ се речахъ до иншихъ правъ,
такъ духовныхъ, яко и свѣтскихъ, зем¬
ского и мѣстского, римское вѣры и грец¬
кое, отъ суда ихъ не отзывата, але каж¬
дый маетъ право достояти передъ старо¬
стами и братьею въ томъ дому ихъ брат¬
скомъ, гдѣ се оная звада або ростыркъ ко¬
му станетъ; бо таковыхъ речей передъ
тымъ жадные у рады духовные и свѣтскіе
николи не суживали, кромя завжды въ до¬
му ихъ братскомъ справовано и сужоно то
бываетъ. Тежъ если бы хто въ дому ихъ
братскомъ старосту зганилъ або зсоромотилъ, тогды того маютъ виною братерскою карата; а хто бы тежъ ключника
тамошнего зсоромотилъ, або вдарилъ, и
таковый маетъ за то виною братскою каранъ быта; такъ тежъ, если будетъ ключ¬
никъ которого коли братства старосты не¬
послушенъ въ сыченыо и зливаныо и спущаныо, медовъ на братство часовъ урочистыхъ сычоныхъ, и на каждый часъ ко¬
ли братство ихъ бываетъ, тогды первей
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за тое словы каранъ быта маетъ, а если
въ томъ нѳдбалый будетъ, маетъ потомъ
виною братскою быти каранъ. Затымъ,
если бы староста въ томъ братствѣ пе¬
редъ братьею который выступокъ учинилъ,
тогды братья старшая и молодшая словы
каютъ его карати; а пакъ ли вины годенъ
былъ, маютъ его виною братскою карати.
Лечъ которые бы люди духовные якого
кольвекъ стану римское вѣры и грецкое,
будучи вписаные въ тое ихъ братство;
хотябы тежъ невписаные, до оного брат¬
ства ихъ приходили, прошоные, а кого на
свою учту, або се хто на день вкупить
хотечи меду ихъ братского напита и бе¬
сѣду зъ братьею мѣти, и придало бы се
ему съ кимъ въ томъ ихъ братствѣ розтыркъ, або зваду почати, тогды о тыхъ
дѣлехъ таковые духовные люди, яко рим¬
ское вѣры до князя бискупа, а грецкое
до митрополита и до врадниковъ ихъ, якъ
вписаные, такъ и невписаные въ брат¬
ство, не маютъ се отъ судовъ ихъ отзыва¬
та, ани жадное помочи зъ урадовъ своихъ
на то собѣ брати, одно муситъ въ томъ
братствѣ кождому права достояти, и розсудку ихъ братского послушенъ быти. Да¬
лей, естли бы который шляхтичъ, або дво¬
рянинъ и иншій обчій чоловикъ, невписаный, до того братства ихъ пришолъ, хоте¬
чи братскую бесѣду межи ними мѣти, и
на день ку трунку ихъ братскому се вку¬
пить, альбо отъ кого на честь будетъ про¬
тонъ, таковый не маетъ мѣстцемъ узгоржати, але гдѣ се придастъ, тамъ маетъ седѣти. А старосты, знаючи кождого по стану
нѣстце имъ давати маютъ. А зъ бронями
жадными до свѣтлицы братское нихто не
маетъ ходити, ани слуги за паномъ сво¬
имъ, одно тые маютъ у свѣтлицы брат¬
ской безъ брони седѣти, которые ся у

- 7 медъ ихъ братскій укупуютъ. Тежъ если
бы который братъ ихъ вписный хотѣлъ зъ
того братства ихъ у иншое братство пойсти, тогды сѳ маетъ старостомъ и бра¬
тіи оповѣдати и выписъ зъ реестру ихъ
взята. А пакъ ли будетъ у реестрѣ брат¬
ства ихъ именемъ описанъ стояти, ани
дей братство будетъ полнити, такового они
собѣ за брата мѣти не маютъ, и по смерти
его тыхъ потребъ, што на погребъ тѣла
прислухаютъ, зъ братства своего не ма¬
ютъ давати. При тымъ, естли бы который
человѣкъ, у братство ихъ уписный, змеръ,
тогды маютъ они на погребы его оксамитъ
и свѣчи братскіе давати, сами тѣло его
провадити.—Затымъ они установили: Ижъ
которые кольвекъ гости до дому ихъ брат¬
ского придутъ, хотечи межи братьею бе¬
сѣду мѣти, тогды жаденъ зъ нихъ не ма¬
етъ ніякихъ збытнихъ а непотребны хъ ре¬
чей тамъ мовити, ани въ которыхъ сво¬
ихъ потребахъ розмовляти, одно у чтиве
маетъ седѣти и старостамъ послушеньегво
мѣти. А бурмистры и радцы мѣста Ви¬
ленского, римское и грецкое стороны, не
маютъ никоторыхъ людей, у братство ихъ
уписаныхъ, до своихъ братствъ на послугу собѣ брати и братству ихъ уіциику и
переказы тымъ чинити, бо кожное брат¬
ство особныхъ слугъ зъ своего братства
обираетъ и для послугъ своихъ ховаетъ.
Прото, гдыжъ се тое братство ихъ кутнерское отъ давныхъ часовъ въ мѣстѣ Ви- і
ленскомъ уфундовало и розмножило, и те¬
перь они его добровольне уживаютъ и
водле тыхъ артикуловъ вышей мененыхъ
завжды се радятъ и справуютъ, а врадъ
мѣстскій итого имъ при бытности нашой
въ тамошнемъ паньствѣ великомъ князствѣ
Литовскомъ николи неборонилъ, ани се
въ то уступовалъ, мы, зъ ласки нашое, на

чоломъ битье ихъ то учинили, на то дали
имъ сесь нашъ листъ, нехай они того брат¬
ства кушнерского свободне и добровольне
уживаютъ, подле давного обычаю, нижли
безъ шкоды нашое и безъ нарушенья правъ
и вольности враду нашого мѣста Вилен¬
ского. А на твердость того и печать нашу
казали есьмо привѣсити къ сему нашому
листу. Писанъ у Краковѣ, подъ лѣта Божого нароженья тысеча пятьсотъ тридцать
осьмого року, мѣсеца Декабря тридцать
первого дня, индыкта второгонадцать.
Подпись руки господарской короля
его милости Жикгмонта. Михайло писарь,
державца Кормяловскій и Штоклискій. Зъ
ласки нашое господарское и на чоломъ
битье оныхъ подданныхъ нашихъ мѣщанъ
Виленскихъ братства кушнерского то есь¬
мо учинили, тотъ привилей короля его
милости, пана отца нашого, въ семъ листѣ
выображоный, во всихъ речахъ и артикулехъ въ немъ опнсаныхъ, въ моцы зоставуючи, потвержаемъ имъ симъ нашимъ ли¬
стомъ; нехай они на вси потомные часы
того братства своего кушнерского свобод¬
не и добровольне уживаютъ подле давного
обычаю во всемъ по тому, яко въ томъ при¬
вален» короля его милости поменено и
описано, нижли безъ шкоды нашое и безъ
нарушенья правъ и вольностей враду мѣ¬
ста нашого Виленского; а на твердость того
и печать нашу казали есьмо привѣсити
къ сему нашому листу. Писанъ у Вильни,
лѣта Божого нароженья тысеча пятьсотъ
шестьдесятъ первого, мѣсяца Аугуста пя¬
того дня.
А такъ мы господарь, зъ ласки нашое
господарское, казали есьмо въ томъ листѣ
нашомъ свободы и вольности нашое брат¬
ству кушнерскому, отъ насъ господара
наданые, меновите описати и доложити
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тыми словы. Напервѳй, ижъ въ томъ брат¬
ствѣ кушнерскомъ подлугъ звыклости застановенья вхъ всея братьи запасы за
власный накладъ купугочи, маютъ они сытыти на врочистые свята шесть кроть до
року, то есть: ку дню свотого Духа, ку
паннѣ Маріи и Покрову, и Миколѣ светому, ку Божому нароженью иВеликодшо,
и тотъ медъ сходитисе у кождое свято, въ
верху помененое, по три дни братствомъ ни¬
ти, по чому старосты роковые на тотъ часъ
установятъ. И если бы за тые три дни
оного меду ку которомужъ кольвекъ святу
розсычоного не выпили, тогды остатокъ
того меду и по тыхъ трехъ днехъ вольно
имъ зъ дому братского за пѣнези выдати,
а зато кашцизны, што одъ корчомъ посполитыхъ въ рокъ по копѣ грошей бы¬
ваетъ давано. И помѣрного отъ медницъ
никоторого чопового не повинни давати николи, кгдыжъ они съ того дому братского
свѣчи до церквей Божихъ въ кождый рокъ
вставичне даютъ, такъ тежъ шпитали теп¬
ломъ и людей въ нихъ мѣшкаючихъ убо¬
гихъ вшелякого стану выживеньемъ опатруютъ. Ку тому тежъ въ томъ дому ихъ
братскомъ вшелякій гость господою, такъ
при бытности нашой господарской, яко и
въ небытности нашой, стояти не маетъ,
ани зъ ураду въ томъ дому ихъ братскомъ
никому господа не маетъ быти давана,
ани записована
Якожъ на чоломбитье
оныхъ подданыхъ нашихъ мѣщанъ Ви¬
ленскихъ братства кушнерского то есьмо
учинили: тые привилея королей ихъ ми¬
лости, продковъ нашихъ, въ семъ листѣ
выображоные, во всихъ речахъ и артыкулехъ въ немъ описаныхъ, и то, што есь¬
мо особливе въ семъ привилею нашомъ
зъ ласки нашое, бачечи ихъ быти не ма¬
лые наклады, придали, яко се звышъ въ
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томъ потверженыо нашомъ меновите опи¬
сано, въ мопы зоставуючи, потвержаемъ
симъ нашимъ листомъ; нехай они во
всемъ по тому, яко въ томъ листѣ на¬
шомъ поменсно и описано, на вси потом¬
ные часы того братства своего кушнер¬
ского свободне и добровольце уживаюгь.
На што дали есьмо сесь нашъ листъ
зъ подписомъ руки нашое господарское, а
на твердость до того печать нашу казали
есьмо привѣсити къ сему пашому лист)'.
Писанъ у Вильни, лѣта Вожого нароженья
тысеча пятьсотъ осьмдесятъ второго, мѣсеца Февраля двадцать четвертого дня. У
того листу печать в. к. Л. привѣсиста и
подпись руки его королевской милости
тыми словы:
8іерЬапиз тех, и подписъ
руки писарское: Левъ Сапѣга, писаръ. Ко¬
торый привилей продка нашого, въ сесь
нашъ листъ вписаный, видечи мы слушный
и ни въ чомъ ненарушоный, во всихъ пунктехъ и артыкулехъ при моцы оставуемъ,
и симъ листомъ нашимъ на вѣчность ствержаемъ. А ижъ тежъ доносили до насъ
прозьбы свои звышъ менованые подданые
наши братства кушнерского въ тыхъ ре¬
чахъ нижей описаныхъ, то есть: ижъ штожъ
въ привилею продка нашого короля его
милости- Стефана описано есть около вы¬
данья меду, чого бы по которомъ святѣ не
выпили за три дни, а зостало бы се што
кольвекъ, тогды вольно то имъ есть вы¬
дати за пѣнези кромъ вшелякое переказы;
а вѣдь же въ томъ артыкулѣ зъ стороны
чопового нілкое зменки не было, тогды
показали намъ декретъ продка нашого
короля его милости Стефана, которымъ
ихъ водлугъ давного звычаю заховуючи
отъ даванья чопового, такъ яко иншіе брат¬
ства мѣста Виленского вольнымъ ихъ учинити рачйлъ. Прото мы господаръ за чо-
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и декрету продка наглого, заховуючи одъ
даванья того чопового вольными чинимъ.
А ижъ тежъ суть межи ними нѣкоторые
непослушные въ братствѣ, тогды они на та¬
ковыхъ вей спольне межи собою зостановили: Если бы хто зъ братьи уписное, для
якое кольвекъ потребы будучи обосланымъ
очевисто одъ старость рочныхъ, до брат¬
ства не прибылъ, повиненъ будетъ таковый
вины дать въ братствѣ фунтъ воску за
кождый разъ выступу своего, который воскъ
оборочанъ будетъ до церкви на свѣчи. И
на то есьмо помененымъ подданымъ на¬
шимъ, мѣшаномъ Виленскимъ, братства
кушнерского, людемъ закону греческого,
дали сесь нашъ листъ зъ подписямъ ру¬
ки наглое господарское, до которого на
твердость и печать нашу привѣсити есьмо
казали. Писанъ у Варшавѣ, на соймѣ валь-

номъ, лѣта Божого нароженья тысеча пять¬
сотъ деветьдесятого, мѣсеца Апрѣля че¬
тырнадцатого дня. У того привилею пе¬
чать привѣсистая великого князства Ли¬
товского и подпись руки его королевское
милости тыми словы: Зі&івтипсіііз тех,
и подпись руки писара его королев, ми¬
лости тыми словы: Ярошъ Воловичъ, пи¬
сарь. А по вписанью до книгъ мѣстскйхъ
радецкихъ Виленскихъ тотъ при вилей самъ
оригиналъ братству пререченому кушнерскому есть отданъ.
Ариб ^иаз Іііегав ргіѵііе^іогиш, ргаеШІ880 шосіо оЫаІаз, зиЪзсгірІіо
шапиз
поіагіі сігса зіігіііит еві іаіів: Выписъ зъ
книгъ шляхетныхъ пановъ бурмистровъ и
радецъ мѣста Виленского шр. ($иае ргаезепіез Іііегае ргіѵііе^іогиш, ргаегаіззо шобо оЫаІае, зипі асііз поЬіІіз оШсіі сопзиІагіз Уііпепзіз іпзегіркае.

1584 г. Мая 30 дня.
Изъ книги № 5109, за 1511—1654 г., я. 30.

2.

Декретъ короля Степана и листъ Сигизмунда III о невзиманіи чопового
съ Виленскаго кожемяцаго братства.

Еегіа циагіа йіе сіесіта зерііта Лиііі, поЬіз Геіісііег йотіпапііз, гецит Роіопіае еі
аппо Ботіпі 1619- Согат асііз оШсіі та^погит (Іисит ЬііЬиапіае, іп отпіЬиз
поЬШз сопзиіагіз Уііпепзіз регзопаіііег заіѵа еі іііаеза, асііз іізгіет іпзсгіЬі, ^иасотрагепіез Ъопезіі Маіуз Іиг§іеѵѵісг, Ра- гит зегіез, еі ргіто яиісіет (Іесгеіі, Іаііз
ѵѵеі Міезгко(1игіз — зепіогез сопІиЬегпіі еэі, иіі зе^иі^иг бе ѵегЬо ас! ѵегЬит.
сегботіт, оЫиІегипІ (Іесгеіит ріае теОгефанъ третій (зіе), Божью милостью
тогіае зегепіззіті оііт ЗіерЬапі еі Іііегаз король Польскій, великій князь Литовскій,
зегепіввіті 8і&ізтиш1і Іегііі, а<1 ргаезепз и проч. и проч. Смотрѣли есьмо тое справы
2
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зъ ихъ милостью паны радами нашими, на
топ. часъ при насъ господарѣ будучими, ижъ
што за отосланьемъ отъ враду мѣского Виленьского въ року теперешнемъ тысеча
пятьсотъ осьмдесятъ четвертомъ, въ пят¬
ницу третее недѣли по Великодню, до насъ
господара жалобою дворенина нашого Войтеха Хибицкого для дойзренья податковъ
чоповыхъ, на сеймѣ вальномъ Варшавском!,
въ року тысеча пятьсотъ осьмдесятомъ
уфаленый арендару нашому Лукашу Мамоничу, отъ насъ господара приданого, на |
старостъ братства въ мѣстѣ нашомъ Ви¬
ленскомъ кожемяцкого закону (зіс) закону
римского о неплаченье податку чопового
за три года припалыхъ, менечи быть ку
шкодѣ аренды Лукаша Мамонича, до скарбу
нашего, съ того брацетва вышей номененого, чого себѣ шацовалъ шкодъ яко на
триста золотыхъ польскихъ. Ино ставши
очевисто передъ нами господаремъ съ того
вышей поыененого братства умоцованые
Мартинъ Ляховичъ а Петръ Янковичъ,
при бытности очевисто передъ нами сто¬
роны поводовое арендара чопового, Лу¬
каша Мамонича, покладали передъ нами го¬
сподаремъ привилья продковъ нашихъ слав¬
ное памети ихъ милостей королей поль¬
скихъ и великихъ князей Литовскихъ, ;
также и потверженья нашіе господарскіе
на тые вольности, имъ одъ продковъ на¬
шихъ наданые, въ которыхъ описано
есть: ижъ имъ въ томъ брацетвѣ, верху
помененомъ, въ кождомъ году на певные и
урочистые свята и празники вольно мѣти,
сытити и по три дни на кождое свято збираючися и радечи о опатреныо костела
Божого и кляштору панны Маріи заложенья светого Франтишка, пити; а штобы по
трехъ дняхъ меду разсычоного въ брац¬
етвѣ оставало, то имъ вольно зъ дому
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брацкого за пѣнези выдать; а къ тому
водлугъ повинности стародавное костелъ
Божій и кляшторъ опатровати, также на
выхованье и выживенье убогихъ людей и
змерлыхъ до проваженья до гробовъ оборочати маютъ, а отъ того намъ господару
и до скарбу нашого ничого давати, также
капчизны побору чопового платити не повиннп, и просили насъ господара звышъ
менованые подданые наши, абыхмо ихъ
при тыхъ вольностяхъ и привиліяхъ, одъ
продковъ нашихъ и одъ пасъ господара
имъ наданыхъ, зоставили и отъ того плаченья чопового вольиыхъ учинили. А такъ
мы господаръ, намовившися въ томъ достатечне зъ ихъ милостью паны радами
нашими, также всихъ привиліевъ королей
ихъ милостей Польскихъ и великихъ кня¬
зей Литовскихъ, продковъ нашихъ, и потверженія наши одъ помененыхъ умоцованыхъ брацетва кожемяцкого закону рим¬
ского, передъ нами господаремъ покладаныхъ, огледавши, а бачечи то, ижъ одъ
давныхъ лѣтъ за наданьемъ имъ такое
вольности въ брацетвѣ своимъ на свята
урочистые п праздники меды сытечи, воскъ
на свѣчи до костеловъ Божихъ отдаютъ,
также што по трохъ дняхъ меду за пѣ¬
нези выдаютъ не ку пожитку своему, але на
побожные и милосердные вышей помененые учинки обращаютъ; тогды ни въ чемъ
не нарушаючи вольности и привилеевь
ихъ, одъ продковъ нашихъ и отъ насъ
господара имъ наданыхъ, звлаща ижъ про¬
шлыхъ лѣтъ поборцы наши и тежъ арендари и инные того чопового не брали,
а теперешній арендаръ Лукашъ Мамоничъ,
подъ тымъ же способомъ, а не инакшимъ
ани большимъ тую аренду одержалъ, то¬
гды мы симъ вырокомъ сказуемъ, ижъ не
можетъ теперешній арендаръ болѣй выте-
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гати надъ то, что первтіѳ поборцы и арендари брали; про то мы тое все брацство въ мѣстѣ нашом ь Виленскомъ, вы¬
шей помоненое, отъ плаченья того топо¬
вого вольнымъ чинимъ. На што и сесь
декретъ съ подписомъ руки нашоѳ господарское и зъ нашою печатью тому всему
звышъ помененому братству выдати есьмо
велѣли. Писанъ у Городнѣ, лѣта Божого
нароженья тысеча пятьсотъ осьмдесятъ
четвертого, мѣсеца Мая тридцатого дня.
8е^иі^и^ зиЬзсгірІіо шапиз Ьиіизшобі:
ЗіерЬапиз тех. Ьеіпсіе зі§Ші таіезіаііз
Шіиа арргеззіо зиЬ зідіііо зиЬзсгірІіо Іаііз:
Венцлавъ Акгрыпа — писаръ. Бііегагшп
аиіеш засгае ге^іае таіезіаііз (іотіпі
позігі сіешепііззіті Іаііз езі, иіі зе<}иі •
іиг іепог бе ѵегЬо аб ѵегЬиш:
Жикгимонтъ третій, Божью милостью
король Польскій и проч. Поборцы повѣту
Виленского, секретару нашему урожоному,
Яну Чижу и арендару отъ него на тотъ
часъ въ мѣстѣ нашомъ Виленьскомъ податковъ чоповыхъ Яну Ваврецкому. Билъ
намъ поломъ подданный нашъ мѣста Виленьского зъ брацства кожемяцского закону
римского Янъ Петровичъ Сапутъ и побѣ¬
дилъ передъ нами, ижъ дей выподатковъ
поповыхъ отъ сыченья меду пресного, водлугъ универсалу, на сеймѣ вольномъ Вар¬
шавском!, въ року прошломъ осьмдесятъ
девятомъ уфаленого, съ того брацства кожемяцкого домагаетеся и тотъ податокъ
мѣти хочете, а о привилія, одъ предковъ
нашихъ королей ихъ милости польскихъ
и великихъ князей Литовскихъ и отъ насъ
самыхъ на вызволенье отъ плаченья податковъ поповыхъ на тое брацство наданыхъ, у себѣ быти мѣнитъ, якожъ въ року

-

прошломъ осьмдесять четвертомъ, мѣсеца
Мая тридцать первого дня, у Городнѣ, за
приточен ьемъ передъ судъ продка нашого
короля его милости Стефана за иопераньемъ нравнымъ на ончасъ дворенина его
королевской милости Лукаша Мамонича
приданого, противъ умоцованому того помененого брацства черезъ декретъ его
милости одъ плаченья податковъ поповыхъ
тое брацство вызволено есть. Про то
и теперь никоторые ихъ милость рада,
врадпики и послове земскіе великого князства Литовского, на тогъ часъ при насъ
господару на сеймѣ вальномъ въ Варша¬
вѣ будучіе, о причинѣ о то намъ жодали, а ижъ водлугъ повинности нашое мы
господарь кождого при вольностяхъ одъ
предковъ нашихъ ховать есьмо звыкли, про¬
то и тое брацство кожемяцкое при ихъ
вольностяхъ заховали есьмо; а такъ хочемъ
мѣти и приказуемъ вамъ, абы есте тыхъ
податковъ чоповыхъ зъ стороны того помененого брацства не вытегали и трудности въ
тымъ никоторое не задавали, але ве вшемъ
водлугъ вольностей и привилеевъ тому брацству наданыхъ и сего листу нашого спокойне заховали; вѣдь же, штобы надъ чотыри
кроти до року, яко въ привилею ихъ тежъ
списано, меду сытити, одъ того тотъ по¬
датокъ чоповый съ того брацства платить
маютъ конечно. Писанъ у Варшавѣ, лѣта
Божого нароженья тысеча пятьсотъ деветьдесятого, мѣсеца Апрѣля семого дня.
8е^иі^и^ зиЬзсгірІіо шапиз Ьиіизшобі: 8ідізтипсіиз гех. Беіпбе ві§іШ арргеззіо,
зиЬ зідіііо зиЬзсгірІіо іаііз: Потей Войнаписарь. (^иае ^иібет Іііегае засгае ге§іае таіезіаіт асііз ойісіі зипі сопзі^паіае.
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1584 г. Мая 31 дня.
Изъ книги № 5142, за 1746—1749 г., л. 1808.

3. Декретъ короля СтеФапа Баторіи о певзямаиін чоповаго съ Ввлепскихъ рус¬
скихъ братствъ: Бурмистровскаго и радецкаго, купеческаго, кожемятнаго, гааночвнчьяго и Роскаго за продажу меду.

ЗаЪЪаіЪо апіе йотіпісат Раітагит,
діе ѵі^езіта попа тепзіз Магііі, аппо
Ботіпі тіііезіто зерііпдепіезіто диабга§езіто попо. Оогат асііз поЬіІіз оШсіі
сопзиіагіз Ѵііпепзіз, сотрагепз регзопаіііег
асішосішп гпйиз іп СЬгізІо раЬег .Тоаппез
Бикіапотеісг, зирегіог сопѵепіиз Ѵііпепзіз
огйіпіз (Ііѵі Вазіііі та§пі гііиз §гаесо-ипіІі,
а<1 аесіез запсііззітае Тгіпііаііз ехізіепз,
ргаезепіез Ііѣегаз (іесгеіі зегепіззіті 8ісрЬапі, ге§із Роіопіае еі та^пі Йисіз ЬііЬѵапіаѳ іпіег сопГгаіегпііаІев гііиз ^гаесоипііогпт івГепиз ехргаеззаз, еі іпіѳг §.
сіѳтіпшп Ьисаш Матопісг, асітіпізігаіогет іЬеэаигі т. сі. Ъ. Іаіі сит іпІгоГивіиз сопіепііз асі асіа оЫоІіі, циагит 1іІегагиш, ргаетіззо тосіо оЫаіагит, . бе
ѵегЬо а(1 ѵегЬит гезсгіЬепгіо сопіепіа, Іепог езі іаііз.
Стефанъ, Божою малостью король Поль¬
скій, великій князь Литовскій и проч. и проч.
Смотрѣли есьмотое справы зъ ихъ милостью
паны радами нашими, на тотъ часъ при
насъ господару будучими: ижъ што за
отосланьемъ отъ враду мѣстского Вилен¬
ского въ року теперешнемъ тысеча пять¬
сотъ осьмьдесятъ четвертомъ, въ пятни¬
цу третее недѣли по Великодню до насъ
господара за жалобою дворенина нашого

Войтеха Хибицкого для дойзренья податковъ чоповыхъ, на соймѣ вальномъ Вар¬
шавскомъ въ року тысеча пятьсотъ осьмдесятомъ ухваленыхъ, арендару нашому
Лукашу Мамоничу одъ насъ господара
приданого, на старостъ братствъ въ мѣ¬
стѣ нашомъ Виленскомъ бурмистровского
и радецкого, купецкого, кожемяцкого, кушперского и Веского русскихъ, о нецлаченье податку чопового за три годы про¬
шлыхъ, менечи быти ку шкодѣ аренды
Лукаша Мамонича и скарбу нашому зъ
тыхъ всихъ братствъ выжей помененыхъ,
чого собѣ шацовалъ шкодъ яко нашесть
сотъ золотыхъ польскихъ. Ино сгавши очеі висго передъ нами господаремъ зъ тыхъ
вышей помененыхъ братствъ старостове
и умоцованные, то есть: зъ брацтва бур¬
мистровского и радецкого Иванъ Андрее¬
вичъ Куріанъ, писарь мѣсткій русскій, ку¬
пецкого, кожемяцкого Иванъ Григоровичъ
Вѣлоустъ, зъ брацтва кушнерского Иванъ
Андреевичъ, а зъ Роского брацтва Григорей Федоровичъ, при бытности очевистѳ
передъ нами стороны поводовое арендара
чопового Лукаша Мамонича, покладали
передъ нами господаремъ привилѳя яродковъ нашихъ славное памяти ихъ мило¬
сти королей польскихъ и великихъ князей

- 13 Литовскихъ—Жикгмонта первого, и Жикгмонта Августа, также и потверженья наши
господарскіе на тые вольности имъ одъ
продковъ нашихъ поданые, въ которыхъ
описано естъ, ижъ имъ всимъ брацтвомъ
верху мененымъ въ каждымъ году на певные и урочистые свята и праздники воль¬
но въ тыхъ брацтвахъ меды сытити и
по три дни на каждое свято збираючисе
и радечи о потребахъ церквей Божихъ и і
ш пита левъ тотъ медъ нити, а што бы по
трехъ дняхъ меду розсычоного въ брац¬
твахъ оставило, то имъ вольно изъ до¬
мовъ братскихъ за пѣнези выдати, зъ ко- 1
торого меду розсычоного воскъ па свѣчи
до церквей Божихъ отдавати, а къ тому
водлугъ повинности стародавное церкви
Божіи и шпитали будовати и опатровати,
также на выхованье и выживевье убогихъ
людей и змерлнхъ до проваженья до гро¬
бовъ оборочати маютъ, а одъ того намъ
господару до скарбу нашого ничого давати, также побору чопового платити не
повинни. И просили насъ господара звышъ
менованые поддайте наши, абыхмо ихъ
при тыхъ вольностяхъ и привилеяхъ, одъ
продковъ нашихъ и отъ насъ господара
имъ наданыхъ, зостапили, и одъ того плаченья чопового вольныхъ учинили. А такъ
мы господарь, намовившися въ томъ достатечне зъ ихъ милостію паны радами
нашими, также всихъ привилеевъ королей
ихъ милости польскихъ и великихъ кня¬
зей Литовскихъ, продковъ нашихъ, и потверженья и наданья нашого одъ помененыхъ старостъ и умопованыхъ брацтвъ
мѣста нашого Виленского передъ нами
господаремъ покладаныхъ, огледавши, а

бачечи то, ижъ отъ давныхъ лѣтъ за нащшьемд, имъ таковое вольности въ брат¬
ствахъ своихъ на свята урочистые и празники меды сытечи, и воскъ на свѣчи до
церквей Божихъ отдаютъ, также што по
трехъ дняхъ меду за пѣнези выдаютъ, не
ку пожитку своему, але на побожные и
милосердные вышей помѳненыѳ учинки
оборочаютъ, тогды ни въ чинъ ненарушаючи вольности и привилеевъ ихъ, одъ
насъ господара имъ наданыхъ, звлаща,
ижъ прошлыхъ лѣтъ поборцы наши и
тежъ арендаръ и иншіе того чопового
не брали, а теперешній арендаръ Лукашъ
Мамоничъ подъ тымъ же способомъ, а не
инакшимъ, ани большимъ тую аренду одер¬
жалъ, тогды мы симъ вырокомъ нашимъ
сказуемъ, ижъ не можетъ и теперешній
арендаръ болѣй вытегати надъ то, чого
першіе поборцы и арендары не брали, ани
вытегивали. Про то мы всіе тые братства
въ мѣстѣ нашомъ Виленскомъ вышъ помененые одъ плаченъя того чопового воль¬
ныхъ чинимъ. На што исесь декретъ зъ
подписомъ руки нашое господарскоѳ зъ
наглою печатью тымъ всимъ звышъ мянованымъ братствомъ выдать есьмо велѣли.
Писанъ у Городнѣ, лѣта Божого вароженья
тысеча пятьсотъ осьмьдесятъ четвертого,
мѣсеца Мая тридцать первого дня.
Арікі диаз Іііегаз «іесгеѣі, ргаетіззо
шо(1о оЫаіаз. зиЬзсгірііопез тапииш Іат
ірзіиз зегепіззіші ге^із, пиаш еі іііизігіззіті йотіпі поіагіі сігса зідіііит ш. сі.
Біі зипі Іаіез: ЗіерЬапиз гех; \Ѵ§с1а\ѵ
Авгура, різаг, шр. (^иае ргаезепіез Ьііегае оЫаІае.
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1597 г. Ноября 6 дня.
Изъ книги № 5142, за 1746—1749 г.,

л. 1810

4. Декретъ короля Сигизмунда III о певзнмапін чоноваго съ Виленскихъ рус¬
скихъ братствъ: Вуринстровскаго, радецкаго, купеческаго, кожемятнаго, са¬
пожничьяго и Роскаго за продажу меду.

По жалобѣ сборщиковъ чоповаго шеллжнаго на
Виленскія братства, что они отказываются вно¬
сить установленныя сеймомъ пошлины съ медо¬
варенья, въ королевскомъ судѣ разсматривались
подробности этого дѣла. Оказалось, что братства
получивши привилегію на свободное медовареніе
еще отъ Сигизмунда стараго, не платили пошлинъ
въ теченіи послѣдующихъ царствованій, такъ какъ

воскъ отъ медоваренъ отдается церквамъ, а сами
братства въ торжественные дни, когда пьютъ медъ,
то разсуждаютъ о состояніи церквей, госпиталей
и своихъ братскихъ дѣлахъ, что имѣетъ весьма
важное значеніе для общественной жизни. Вслѣд¬
ствіе чего и король Сигизмундъ III освобождаетъ
братства отъ чоповыхъ пошлинъ.

8аЪЪа11ю апіе (Іотіпісат Раітагит,
(Ііе ѵідеяіта попа тепзіз Магііі, аппо Ботіпі тіііезіто зерііп^епіезіто диасіга^е8Ішо попо. Согат асііз поЪШз оГПсіі сопзиіагіз Ѵііпепвіз, сотрагепз регзопаіііег асіто(іит геѵегепсіиз іп СЪгізіо раіег Іоаппез
Бикіапоѵѵісг, вирегіог сопѵепіиз Ѵііпепзіз
о. сі. В. М. гііиз §гаесо-ипіІі ас! аебез запсііззітае Тгіпііаііз, ргаезепіез Іііегаз (іесгеІі зегѳпіззіті 8і§ізтипйі Іегііі, гееп’з Роіопіае еі М. Б. Ь., іп гет еі рагіет сопігаісгпііаіит гііиз §гаесо-ипіІогит іпіиз
ехргеззагит зегѵіепіез, сит іпІгоГизіиз
сопіепііз а(1 асіа оЬіиІіІ, сргагит Іііегагит, ргаетіззо то<іо оЫаІагит, сіе ѵегЬо
асі ѵегЬит гезсгіЬепсІо сопіепіа, Іепог езі
Іаііз.
Жикгимонтъ третій, Божою милостью ко¬
роль польскій, великій князь Литовскій и
проч. и проч. Ознаймуемъ симъ листомъ на¬
шимъ, ижъ што припозвани были передъ

насъ мандаты нашими братства мѣста на¬
глого въ вел. кн. Литовскомъ столечного
Виленского бурмистровское, радецкое, ку¬
пецкое, кожемяцкое, кушнерское и Роское
рускіе на попиранье инстыгатора нашого
о то: Ижъ дей они, щитечисе якимись воль¬
ностями своими, чопового, въ году тысеча
пятьсотъ деветьдесять пятомъ на соймѣ
Краковскимъ ухваленого, зътыхъ брацтвъ
вышей помененыхь до поборцы отдавати
нехочутъ; ино на року, завыстьемъ лими¬
таціи въ той справѣ, у суду нашого припаломъ, умоцованый мѣста Виленского шляхетный Адріанъ Вирбицкій, именемъ всихъ
чотырохъ помененыхъ брацтвъ, за моцою
зуполною водлугъ права, до тое справы
собѣ даною справуючисе, на жалобу и речь
въ мандатехъ описаную, повѣдилъ, же дей
тые вси позваные брацтва въ мѣстѣ на¬
гломъ Виленскомъ ніякого чопового, ани
побору до скарбу нашого одъ сыченья ме-
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ду зъ брацтвъ своихъ николи не платили лости в. к. Л. доводилъ, а затымъ одъ
и теперь платити не повинни,—а то для мандатовъ и жалобы скарбу нашого въ
того, же дей привилея продковъ нашихъ, нихъ описаное вольности просилъ. Мы
королей ихъ милости польскихъ, Жикги- господарь, черезъ паны рады и врадники
монта первшаго, Жикгнмонта Аугуста, и наши, на справы судовые одъ насъ высаСтефана, также и потверженья наши на жоные, тое справы прослухавши, а въ де¬
то у себе маютъ, которыми позволено и кретъ продка нашого короля его милости
даровано имъ есть на певные урочистые Стефана, которымъ права, привилея и
свята и праздники въ кождомъ году меды вольности тымъ братствомъ на вызволенье
сытити и збераючисе о потребахъ церквей зъ плаченья чопового побору одъ продковъ
Ъожихъ, шпиталевъ и инныхъ потребъ нашихъ наданые ствердити и при нихъ
брацкихъ радпі'и и тогъ медъ пити, а заховати рачилъ, вгленувши, право и
штобы по трехъ дняхъ того меду розсы- вольности тыхъ брацтвъ одъ плаченья чочоного зостало, зъ домовъ братскихъ За нового побору, доброе, слушное быти узпѣнези выдати, а зъ того зась они воскъ наваемъ, и ни въ чомъ его не нарушаючи,
до церквей Божихъ, а пѣнези за медъ на симъ вырокомъ нашимъ ствержаеыъ, отъ
будованье церквей, шпиталевъ, выживенье мандатовъ и речи въ нихъ описаное вѣчне
и опатрованье людей убогихъ оборочаютъ, вольныхъ чинимъ, што про наметь до книгъ
про то тежъ взглядомъ того одъ поборовъ канцелляріи нашое есть записано. Писан і,
и чопового вызволени суть; якожъ, гды 1 въ Варшавѣ, лѣта Божого нароженья тыдей они также о неплаченье чопового за сеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, мѣкороля его милости Стефана зъ скарбу сеца Ноямбра шостого дня, зъ которыхъ
нашого позвани были, и на онъ часъ ты- и сесь вырокъ зъ печатью нашою помемижъ се правы, привилеями продковъ на- ненымъ всимъ брацтвомъ есть выданъ,
шихъ вольностями своими защитили, заАрші диаз Іііегая ііесгеіі зиЪзсгірііочимъ при нихъ заховани, а одъ плаченья I пез ташшга сігса зідіііит т. <1. Ъ. зечоповыхъ поборовъ вызволени суть, чого
Іаіез: (СаЪгуеІ АѴоупа) Габріель
декретомъ продка нашого короля его ми- Война, подканцлерый великого князства
лости Стефана, подъ датою у Городнѣ го- Литовского; Ярошъ Воловичъ, писарь,
ду осьмдесятъ четвертого, зъ подписомъ Скориговалъ Верлецкій. Оіиае ргаезепіез
руки и зъ печатью его королевской ми- Іііегае сіесгеіі оЫаІае.
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1603 г. Марта 7 дня.
Изъ книги № 5157,

5.

за 1774—1779 г,

Краковскій уставъ цеха оружейниковъ, принятый въ руководство Вилен¬
скими оружейниками.

Мастера оружейннцкаго цеха должны собираться
у главнаго старшины для выбора
выхъ

л. 935.

и выслушанія отчета;

годичные или двухгодичные,

сроки

наго цеха;

дѣти

мастеровъ, жены

и дочери,

а

старшипъ но¬

равно и товарищи женящіеся на ничъ, пользуются

могутъ быть

льготами по отношенію къ пробпымъ работамъ,

смотря по назначе¬

но

по отношенію

къ угощенію

оставляются

на

нію; при выборахъ долженъ сохраняться слѣдую¬

общихъ основаніяхъ; товарищи и ученики, оскор¬

щій порядокъ:

всѣ цеховые должны раздѣлиться

бившіе своихъ мастеровъ, подвергаются взысканію

на двѣ части, каждая чаеть должна избирать свое¬

въ 1 камень воску; точно также подвергаются это¬

го кандидата, затѣмъ назвать его но имени; глав¬

му штрафу и мастера, мѣшающіе другъ другу въ

нымъ старшиной признается тогъ,

работѣ и торговлѣ, ходящіе по дворамъ н навя¬

тается старшимъ въ цехѣ;
шіеся отъ старшинства

который счи¬

кандидаты,

безъ особыхъ

отказав¬

зывающіе свои издѣлія покупателямъ; работы для

причинъ,

оружейниковъ вычислены слѣдующія: приготовле¬

должны заплатить 5 злотыхъ штрафу; отказаться

ніе стволовъ,

имѣютъ право только исполнявшіе эту должность;

серебро и кость, покраска стволовъ и ложъ,

лица, желающіе получить званіе мастера, должны

редѣлка ружей, смотря по модѣ; купцамъ строго

увѣдомить объ этомъ

воспрещается торговать ружьями мѣстнаго издѣ¬

чрезъ 2-хъ цеховыхъ стар¬

ложъ, замковъ, оправъ въ золото,
пе¬

шину и работать у цеховыхъ мастеровъ въ тече¬

лія

ніи года на своемъ иждивеніи и представить слѣ¬

также точно воспрещается и лицамъ постороннимъ

дующія пробныя работы:

заниматься оружейпицкой работой, подъ страхомъ

украшенныя

приготовить двѣ ложи,

разными узорами

изъ перламута и

и прикладомъ,

штрафа

кромѣ оружія иностраннаго;

и конфискаціи работы;

обѣднѣвшіе ма¬

разноцвѣтныхъ костей, двѣ пары замковъ и два

стера и товарищи

ствола

и собрать два ружья — охотничье и для

вспомоществованіе отъ цеха; на похоронахъ дол¬

прицѣльной стрѣльбы; когда работы будутъ при¬

жны всѣ принимать участіе, подъ страхомъ взы¬

знаны удовлетворительными, то претендентъ дол¬

сканія штрафа;

женъ еще устроить приличное угощеніе

молиться 4 раза въ годъ за своихъ умершихъ чле¬

цехми-

въ случаѣ смерти

иолу чаютъ

вообще цеховое братство должно

страмъ и затѣмъ принимается въ члены оружей- | новъ.

УаЪаіЪо, (Не йесіта тепзіз ОсІоЪгіз, аппо
Ботті тіііезіто зерііо^епіезішо зеріиа{гезіто осіаѵо.
Согат поЬііі оГГісіо сопзиіагі Ѵііпепзі
сошрагепйо регзопаіііег
й. Реііх АЪгашоѵѵзкі—раігопиз саизатт, ргаезепіез
Іііегаз агіісиіогит зіѵе огйіпаііош'з сопіи-

Ьетіо ЪотЪагйагіогит Сгасоѵіепзіит, рагаіо зсгіріо ргаесопсеріаз, сит іпігоГизіиз
сопіепііз ай асіа оЬіиІіІ, диагит Іііегагит,
ргаетіззо тойо ай асіа оЫаіагит, йѳ ѵегЬо
ай ѵегЬит гезсгіЬепйо, сопіепіа іЪепог
8е^иііи^ Іаііз:
N03 сопзиіез сіѵііаііз Сгасоѵіае ипі-
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ѵегеіз еізішшііз, сцюгит іпіегезі, ргаезепІез іпзресіигіз еі Іесіигіз, поіиш Гасішиз,
іатаіоз .Тоаппет Огіспѵзкі еі МеЬЫогет
ЪоЬЬег — вепіогез ЬотЬагсІагіогит, сіѵез
Сгасоѵіепзез, апіта(1ѵегіепіез зіЬі ѵіаіиз
ацшгепсИ гаііопет рог іпѵазіопет зеггіПсит, іп ехегсіііиш агііз зиае ЬошЬаг(Іагіае, ргаегірі, ^ат аЬ аіісрюі аппіз, іп
апітиш іпсіихіззо, зе а сопіиЬетіо зегіГаЬгогит еі Ьоггоіодісае агііз тадізігогит,
8е.Іип8еге> Леще сопіиЬегпіит зеогзіѵит
(ипіиз епіт сопіигЬегпіі ІегіЬиз еі гегиІіз Ьасіепиз с1ігіе;еЬапІиг), иі сопзіііиаіиг
сигат асІЫЬеге, Шискрю ргорозііит зиит
асі еГГесішп еіесіисеге ѵоіепіез, асі оГПсіит
позігит сопзиіагѳ зегіГісез сііаззе, аЦие
зе аЬ іНіз зерагагі реіііззе. N03 іпЬаегепсіо сопзиеішіті апіісіиае, іит еі ргіѵііе^іо р гаеГаіогит зегіГісит сопзісіегаіо,
асііпѵепегаитз, иі еаесіет рагіез, ]ихіа апіігціаз сопзиеіисііпез ргіѵііедіасіие зезе еопзегѵапсіо, аосціапітііег еіГгаіегпе гаііопез
зпаз а§апі, засга сіетига ге^іа та]езіаз,
(Іошіпиз иозіег сіетепііззітиз, (іііис епіт
рег ѵіаш арреііаііопіз, Ьос іп педоііо зезе
іпетогаіі ЬотЬагсІагіі сопіиіегапі, еоз(1ет
зерагапсіоз еззе сіихіі, еі сопіиЬегпіит ііІіз ЬотЬагсІагііз, ѵісіеіісеі зеогзіѵит сопсесіеге ШшЦие ех изи еі иіііііаіе сіѵііііаііз іпзіііиеге, ас (іепісціе агіісиіоз агііз
еогит, Ьопит огсііпет сопсегпепіез, аіііпзіаг аііогит сопіиЬегпіогит, еіз ргаезсгіЬеге, сіесгеіо зио поЬіз сіетапсіаге, сН^паіа езі. (^иа ргоріег поз. еі сіесгеіо засгае
ге§іае таіезіаііз поп іШЬепіег тогет
§егепіез, еі реіііоз сіісіогиш ЬотЬагсІагіогит, аЬ аефіііаіе поп аііепіз, аппиепіез,
сопіиЬегпіит зеогзіѵит ірзіз сопсеззітиз,
огсііпаііопез, іпГга зсгіріаз, еі агіісиіоз, рег
ірзоз согат поЬіз гергосіисіоз, асі Ьеперіасііит іатеп позігит еі зиссезогит позі-

гогит, сопзиіит Сгасоѵіепзіит, рго изи еі
ооттойе ша^огі, іит сопіиЬегпіі Шогит,
іит геіриЫісае сіѵііііаііз Ьи)из іттиіапсіоз, соггігепсіоз еі сопГісіепсІоз еіз сіесіітиз, сопіиіітиз еі ргаезсгірзітиз; іихіа
сщогит іепогет еі ргаезсгіріит, іісіеш
ЬотЬагсІагіі, зиссеззогсз еогит отиез, зе¬
зе §егеге, агіетсціе зиат (ІеЬііе ехегсеге
іепеЬипіиг. египЦие отпіио асізсгіріі.
Біа гогтпогепіа тізіггбсѵ № ггетіеёіе
гиёпікагзкіт, аЬу іут сіокіасіпіеу зіийус
то§1і, іут ггетіозіет іак ІисЫот гусегзкіт, іако у розроіііети сгіоѵѵіски. сѵоіпо
Ь^сігіе ка/.сіети г іосѵаг/узгбтс іе§о ѵттіозіа гизпікагзкіе§о, (кібгу іо§о Ьс^сі/.іе
роігхеЬосѵаІ), сіо росѵоіапіа шізіггосѵзкіедо
тезЦросѵаб, еѵзгакйе рогкріпіе, а іо (Па
исйсіѵѵоёсі у ротеагепіа іе§о росѵоіапіа тізіг/,о\ѵзкіе§о, Ьу зпасі/. 1а<к кіо, зат зі§
піе исіасѵаі га тізігга у піе зіаштіі ки
згкосЫе, у геі/.іѵѵойсі, іак тізіггот сіозкопаіут іедо/, ггетіозіа, іако іей у ки озгикапіи Ішкі \ѵзге1акіе§:о зіапи гоЬоЦ піешгосупц; рггеіой ка/Лу іакі та Ьусій
рггег тізігге, згіисгпіе \ѵ іут г/.етіейіе \ѵ
пайсе сіойсѵіасісгопу, аЬу уѵіесіті у итіаі
\ѵ іут тіейсіе когоппут ггетіозіо іо гшпікагзкіе ггфЫб, гоЬіс у рг/.узіоупіе
осіргасѵосѵас, гасЬоѵѵиі^с сіо іе§о \ѵз7,е1ак$ росѵіппойс у роггасіек «■ іут ггетіезіе, тізіггосѵі паіей^су. Шщ>гх6<1 тізігго\ѵіе, (Іо ггетіозіа гизпікагзкіеар паІеарзу, (ѵзгузсу роѵѵігіпі Ъ§сЦ, сесЬ у іе(Іпозс зроіесгп^, \ѵ іут ггетіезіе іг/.утас,
у розіизгопзітео чѵз7,е1акіе гѵѵукіе, іакйе у
рогкуіек шегпіе гасінпѵас, гасѵзге у 7,иреіпіе осіргасѵосѵас, кагЛу \ѵес!1и§ ро\ѵо!апіа зтее§о, іак сѵ ггесгасЬ шіеузкісЬ сесЬотеусЬ, козсіеІпусЬ, іако у ггетіозіи іети
гизпікагзкіети паІей^сусЬ, а іо сѵесііид
рга\ѵ сесЬосѵі іети пасІапусЬ у теіікісггбсѵ

з
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йаѵѵпо розІапоѵѵіопусЬ, а г Іедо зі§ гайеп
підсіу піета ѵѵуіатуѵѵаб, апі Ьгопіб, ѵѵзгеІаЦ оЬгоп%, апі ѵѵоіпозсіір у ѵѵзгуікіт Іуш,
со іесіпо (іолѵасір, аІЬо гогиш Іисігкі ѵѵушуёііс то/е. Ш ѵѵзрбіпеу гдойу у шіІоёсі, Іак/е у сііа сІоЬге^о гг^йи ѵѵ ггесгасЬ
лѵзхуІкісЬ, сесЬоѵѵі Іепш паІе/^сусЬ, роѵѵіппі Ь<$й<\ тізіггоѵѵіе ѵѵзгузсу /а гогкагапіеш
ітсі рапа Ьигтівігга у гасіу Кгакоѵѵзкіеу,
іако у /а оЬезІапіет зІагзгусЬ геубс зі§
па тіеузсе глѵукіе сесЬоѵѵе йо зіагз/едо,
а Іат /а зрбіпа патоѵѵц таіц йоЬгас йѵѵи
тфібѵѵ §о<1 пуск / тізіггбѵѵ ші§йгу зоЦ
га зіагзге, сіо гг^йгепіа сесЬи зѵѵе^о, кіб- |
гусЬ игггрй Ігѵѵаб Ь§йгіе (Іо гоки, аІЬо Іакбе
Йо йгидіеу еіексуі, §йу игг^й пака/е, кібгеу ѵѵуЬог Іут зрозоЬет, гаѵѵзге та Ьуйй:
Каурггбй, га ѵѵзкагапіеш зІагзгусЬ, роѵѵіппі Ь<>(Ц тізіггоѵѵіе гогйѵѵоіб зі<2 ро рбіоѵѵісу
сесЬи, па гбгпе тіеузса, іейпі осі йгидісЬ,
Іакге у зіагзі сесЬоѵѵі осі пісЬ таіц Іег
Ьусіг озоЬпо, роіут іесіпа зігопа тізіггбѵѵ
Ь<$йгіе лѵуЬіегаІа, гіейпеу рѳіоѵѵісу іейпедо
в1агаге§0, іакге у йги&а зігопа тізіггбѵѵ
г йгидіеу рбіоѵѵісу йгидіедо зіагзгедо.
Йейпак ѵѵоіпо Іег Ь^йгіе, іутге шізіггот
у г йаѵѵпусЬ зІагзгусЬ па Іутге игг^йгіе
гозіаѵѵіс іейпе^о, аІЬо у оЬийѵѵи, §йу зі§
іт \ѵ Іут игг^йгіе иройоЬац, Ь§й^ 1і
сЬсіес опі гозіас. А дйу тізіггоѵѵіе гдойпіе ѵѵукіог^ зіагге, таігу ѵѵзрбіпіе ѵѵзгузсу ѵѵзЦріс рггей зіагзгѳ йаѵѵпе, у Іут
кагйа зігопа шіапоѵѵас та, кІбгусЬ зіагзгеті оЬгаІі; ѵѵзгакйе ті^йгу Іеші зіагзгеті
поѵѵо оЬгапеті, Іеп ріепѵзге тіеузсе, ѵѵ
сесЬи газіайас Ь§йгіе, кібгу йаѵѵпіеузгу ѵѵ
сесЬи іезі, йо к16ге§о у тіеузсе, йо геуйсіа сесЬи у зкггупка тізіггоѵѵвка паіегес Цйгіе, йоЦй Іеп игг^й Іггушас Ъ§йгіе. А дйгіеЬу зі§ тізіггоѵѵіе ѵѵ Іут ѵѵуЬогге піе то§1і гдойгіс, аІЬо Іакіедо зіаг-
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згут оЬгаІі, кібгу Ьу сесЬоѵѵі піе тбді
Ьуб рогуіесгпу, у аІЬо зіагзі йаѵѵпі іак%
зіизгвд рггусгуп*} рокагаіі йо піедо, Іейу
га гогкагапіет зІагзгусЬ іпаі^ па Іо шіеузсе оЬгас іпзге^о зіагзгут, §йгіе Ьу зі§
Іеп ріегѵѵіеу оЬгапу г Іе§о зіизгпіе піе ѵѵуѵѵіойі. Роѵѵіппі Іег Ь^йіу зіагзгѳ Іе поѵѵо
оЬгапе рггей игг^й гайгіескі, па роіѵѵіегйгепіе у йо рггузі§§і зіапоѵѵіб; Іакіе у ІісгЫ} іт
у ѵѵзгуікіепш сесЬоѵѵі ге ѵѵзгуікіе^о исгупіб
у ѵѵзгуіко оййас, Іо со іезі сесЬоѵѵсдо,
ѵѵейіи" гедезіги гиреіпіе у саіо, а ігйгіе
Ьу со иігасііі сесЬоѵѵі, аІЬо згкойі} іак%
исгупііі, ѵѵ ггесгасЬ зоЬіе роѵѵіеггопусЬ, Іо
ѵѵзгуіко іюѵѵіппі Ъ§й% ѵѵгбсіб, оййас у пайдгойгіб сесЬоѵѵі йозкопаіе у гиреіпіе зѵѵут
"гозгет. А іейІіЬу Іег кібгу г тізіггбѵѵ,
піе Цй^с паіепсгаз зіагзгут сесЬоѵѵут,
а роіут га ѵѵѵЬогет гцойпут оЬгапу га
зіагзгедо рггуіцб Іе§оигг^йи, окгот зіизгпеу у ѵѵіеікіеу рггусгупу, піе сЬсіаІ, Іакоѵѵу
роѵѵіпіеп Ы}йгіе га Іо сесЬоѵѵі ойіогуб гіоіусЬ роізкісіі рі^с, Іуіе гагбѵѵ, ііе зі§ г 1е§о
Ь^йгіе ѵѵуіатоѵѵ'аі, па кагйу гок; іепіейпак, кІбгуЬу ріегѵѵіеу Ьуѵѵзгу зіагзгут,
гпоѵѵи газ Ьуі оЬгапу га зіагзгедо, ройЦ
ѵѵіш$ піе ройрайа, Ію іа па іе§о йоЬгеу
ѵѵоіі гозіаб, аІЬо піе гозіаб, Іак іако зі$
ѵѵугзгеу роѵѵіейгіаіо. Кагйу, кібгу Ь^йгіе
ѵѵ Іут ггетіезіе гизпікагзкіш сЬсіаІ тізіі-гет гозіас, роѵѵіпіеп Ь^йгіе и тізіггбѵѵ
Іедог сесЬи гок гоЬіб, а іо йіа рггесѵѵісгепіа ѵѵі^кзге^о Іе§о ггетіозіа, аЬу ті¬
зіггоѵѵіе, и кІбгусЬ гоЬіІ, тіеіі ѵѵіайотозс о
іе§о пайсе, іезіі згіикот гизпікагзкіт йозус
исгупістоге, аІЬо піе. А §йу згІикІакісЬ
роІггеЬоѵѵас Ь^йгіе, роѵѵіпіеп ісЬ и тізіггбѵѵ
ѵѵвгуікіедо сесЬи рггег йѵѵіе озоЬу, исбсіѵѵе
сесЬоѵѵе ггійаб у роІггеЬ§ зѵѵ^ роѵѵіейгіеб,
ргозг^с, аЬу ти згіик ІакісЬ гоЪіс рогѵѵоіііі, ѵѵей!и§ ргаѵѵ сесЬоѵѵусЬ, а Іакоѵѵу

кагбу родѵіпіеп Ъ§бгіе паурггбб рокагабу
бодѵіеёб боіохпіе, исйсідѵе иг<к1/.епіе здѵе
йдѵіабесідѵет игг§бодѵуга, рггег рггузі^г*}
Іисіхі исйсідѵусЬ исгупіопут, іако іезЬ рогу.іріпіе г таігепзідѵа Йдѵі§1е"0 сЬг^ейсіапзкіе§о игобгопу, ггобгісбдѵ оЬи исйсідѵусЬ
у ѵѵіагу сІоЬгеу, роѵѵіпіеп Іег сіолѵіеёб не хе¬
ша здѵего Іізіет сесЬодѵут, іейіі зі§ боІогпіе ггетіозіа Іе§о пійпікагзкіе"о и тадізіга рогг$бпе§о сесЬодѵе^о дѵуисгуі, со
§бу дѵзгуіко рокайе боіогпіе, родѵіппі тізіггодѵіе Цс1% Іакіети кайбеши згіик рогдѵоііс, кібге згіикі родѵіпіеп Ь*гбхіе г^ка
здѵц дѵіазіц ггоЬіб, Іакйе у пакіабет зѵѵут
кіети у и зіагзгедо сесЬодѵе^о дѵ (Іоти,
рггу Ьуіпойсі и ІусЬ тізіггбдѵ, рггеб к 16геті Іепге згіисгпік роѵѵіпіеп Ьфігіе окагаб піекібге кипзгіу г пакагапіа зіагзгусіі
у сесЬи, кібге ггоЬіб та Іакодѵе вхіикі
бозіаіесгпіе, іак дѵ тіегге, іако у дѵ дѵагипки
у огбоЬіе, окгот дѵзгеіакіеу падапу у хдоіодѵаб і$ Ъ§(Ые роѵѵіпіеп га рбі гока росгодѵзгу
ой кодѵапіа, іебпак зіаѵзі сесЬодѵі родѵіппі
ЦіЦ ородѵіебгіеб згіисгпікодѵі, г рггудѵііеіи
боіохпіе, іако у со родѵіпіеп Ь^сігіе гоЬіс.
А §бу гдоіиіе зоЬіе (Іо гоЬіепіа таіегуц
ІусЬге згіик, родѵіпіеп Ь^бгіе згіисгпік
Й^баб зІагзгусЬ сесЬодѵусІі о (Ідѵи тізіггбдѵ
бо кодѵапіа, кібггу таі^ Іе§о боуггеб, у
сесЬодѵі зргадѵ§ бас, іейіі згіикі іакіе згіи¬
сгпік г§Ц зѵѵіі дѵіавп^ обргадѵодѵаі у ггоЪіІ, а згіикі, к1бг§ Ь(;б/.іе гоЬіс родѵіпіеп,
1§ згр ШурггбЛ та игоЬіс (Ідѵіе гийпіеу,
іебп*2 іагсгодѵгр а (ігидц ріазг^; Іагсгодѵа
та Ьубй Іак осі сіггедѵа, іако у ой хеіага
ггоЬіопа бозіаіесгпіе, и кібгеу та Ьус
гига, па гйіий па рі$с рі$бгі ддѵіпіодѵапа,
гатек г кггозет, у з ЬиЬЦ <Зо Іе§о у
г регеті а та Ьубй Іа гийпіса озасігопа
дѵ ііггедѵо йіідѵодѵе у г Гііеікаті у тасіс^
регіодѵц, Іакйе у козсі^ гбгпусЬ ГагЬ, зиЬ-

Іеіпіе огбоЬіопі|, и кібгеу та Ьубй рггузіггеіепіе (Іо Іагсге ргадѵіе (ІоЬге у шіегпе, у та Ьубй Іа гийпіса дѵе дѵзгуікіт
боіойпа, окгот дѵзгеіакіеу рггугапу. Бги§а гийпіса та Ьубй ріазга, и кібгеу та
Ьубй гатек Іутге кзгіаііет, іако у и
Іагсгодѵеу ргадѵіе (ІоЬгге ггоЬіоп у, па дѵіеггсЬи Іе^о гатки та Ьубй гига па рідб
рі§бгі дѵбіий, Іакйе дѵ йіідѵодѵе (Іггедѵо оза(Ігопа, г Гііеікаті у тасіс^ регіодѵгр Іак¬
ге у койсііу гбйпусЬ ГагЬ огбоЬіопа, и
кібгеу рггузіггеіепіе у ибеггепіе <1о ееіи
та Ьуб ргадѵіе боЬге у тіегпе, у дѵе
дѵзгуікіт Іакйе та кус!х боіойопа, окгот
дѵзгеіакіеу па»апу. А §бу згіисгпік гдоІиіе Іакодѵе згіикі, родѵіпіеп Цбгіе (Іас
сесЬ оЬезІас у (Іас згіикі Іакодѵе па игпапіе тізіггот бойдѵіабегопут Іеігой ггетіозіа сесЬи Кгакодѵзкіе^о, кібггу "бу
игпаіг| бозкопаіойб паикі іедо, гаіѵт та
Ьуб га тізігга дѵ Іуга ггетіейіе гизпікагзкіт игпапу у бо зроіесгпозсі тізіггодѵзкіеу рггуі^іу. А §бгіе Ьу Іей дѵ сгут
росЬуЬіІ, родѵіпіеп Іедо дѵзгуікіе^о боіогпіе роргадѵіб, аг исгупі бозіе згіикош дѵугеу тіаподѵапут. Ро обргадѵіепіи згіик
ІакодѵусЬ родѵіпіеп Цбгіе згіисгпік сѳсЬ
г тізіггаті рггуі^с, а Іо 61а зроіесгпойсі
дѵзгеіакіеу дѵ ггетіейіе; аІЬодѵіет піе дѵоіпо Цбгіе габпети сгеіабгі сЬодѵас, исгпіа
исгуб, ггетіозіа гоЬіб, кгати оідѵіегас,
бок^б піе Ь^бгіе рггуризгегоп бо зро¬
іесгпойсі ргадѵ у дд'оіпойсі, сесЬодѵі Іеши
гийпікагзкіети пабапусЬ, бо кібге^о ро¬
дѵіпіеп 1*2(1 гіе дѵкиріб зі^, у бас па роІггеЬу сесЬодѵе гІоІусЬ роізкіеіі бгіезі^б,
бо 1е"0 у гизпіе^ Іагсгодѵ^ па роІггеЬ^
ггесгу-розроіііеу гозіадѵіб дѵіесгпіе та. А
Іакіе§о кагбе^о родѵіппі Ь^ба зіагзі се¬
сЬодѵі рггеб игарі габгіескі Кгакодѵзкі
зіадѵіс, 61а рггуі^сіа ргадѵа тіеузкіедо,
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кібге іакйе роѵѵіпіеп Ъ^йгіе рггуцб, іако
каййу г шізіггбѵѵ. А §6у іо ѵѵзгуіко зкопсгу гиреіпіе, гаіуш Ь^йгіе шізіггет (іовкопаіут \ѵ ггетіейіе гизпікагзкіш сесЬи
Кгакоѵѵ8кіе§о, роѵѵіш'еп Іей Ъ^сіхіе тізігг
поѵѵоіпу коіасуц зргаѵѵіб зкготпц, у ѵѵеЙіи§ рггетойепіа зѵѵеа;о па тізігге лѵзхуікіе ггетіозіа гизткагекіедо, паіепсгаз іако и тізіггаті розіашжі, ѵѵзгакйе зіагзі
ро\ѵіппі Ъф1% оѣѵѵіейсіб §о рггесііуш сгіегу піейгіеіе сііа ѵѵі^кзгеу ѵѵіайошойсі іе§о,
па кібгеу каййу роѵѵіпіеп зі§ исгсіѵѵіе гасЬоѵѵаб, рой рггерайкіет \ѵіпу сесЬо\ѵе
рбікатіспіа ѵѵозки. Міяіггоѵѵісгоѵѵіе аІЬо
зупоѵѵіеѵѵіазпі тізіггбѵѵ сесЬигийпікагзкіе§о Кгакоѵѵзкіедо, ій пазЦриі^ па тіеузсе
рггойкбѵѵ зѵѵусЬ, тацу Ьуйй ѵѵоіпі ой згіик
гоЬіепіа, ѵѵзгакйе роѵѵіппойб ѵѵзгеіакц сесЬоѵѵг^ Ъ^йі\ ойргаѵѵоѵѵаб роѵѵіппі, іако каййу
іпзгу г тізіггбѵѵ сгупіі йо сесЬи ѵѵзЦрицс.
А ісбІіЬукІбгу іоѵѵа ггузг сбгк^ тізіггоѵѵзЦ аІЬо ѵѵйоѵѵ§, ро шізігги кібгут ггетіозіа іедо рогозіаку, ѵѵ зіап йѵѵі^іу таігейзкі роіоі, іейу Цйгіе роѵѵіпіеп рбі згіикі тізіггоѵѵзкіеу ггоЬіб, іо іезі іуіко гийпіс§ іагсгоѵѵ;}, згіисгп^, ѵѵ сгѵѵіегс гоки,
кібга рггу сесііи гозіапіе, а іпзг^ |юѵѵіппойс ѵѵзгеііц, іако у тізіггоѵѵіе роѵѵіпіеп
Ъ^йгіе ойргаѵѵіб. \\о1по іей Ь^йгіе ѵѵйоѵѵіе
ро гтагіупі тізігге сесіш іе§о ггетіозіа
гийпікагз1гіе§о Кгакоѵѵзкіе^о, ггетіойіо
гийпікагзкіѳ гоЬіс, йок^й зі§ ройоЬас Ь§йгіе; ѵѵзгакйе рогг^йек іеу ѵѵ ггетіейіе
у розіизгепзіѵѵо, сесЬоѵѵі іеу рггузіоупе
роѵѵіппа Ьдйгіе зрбіпіе г тізіггаті Іггушас, у іейпако ойргаѵѵоѵѵас, йіа сге§о
зіагеі сесЬоѵѵі каййеу ѵѵйоѵѵіе йіа исі^йепіа
у піеѵѵіайотойсі іеу ѵѵ ггетіейіе роѵѵіппі
Ь$Й% тізігга рггуйаб г сесЬи зѵѵе§о, кібге§о опа зата зоЬіѳ оЬіегге, а іо Йіа гайу у ротосу, ѵѵ роІггеЬасЬ ггетіозіи па-
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ІейзсусЬ, к 16га §йгіе со ѵѵузЦрі пасі ѵѵоЦ у гай^ тізігга Іедо ки згкойгіе сесЬоѵѵеу, роѵѵіппа Ь§йгіе лѵіп§ орізап^ сесЬоѵѵі ойіойус, ѵѵейІи§ ѵѵузі§рки зѵѵе^о. А
дйгіеЬу зі§ Ьаѵѵііа піеггцйеш, ха ороѵѵіесігепіет зІагзгусЬ, игг^йоѵѵі ггетіозіо
Ігасі. Ро\ѵіпіеп іей Ь§йгіе гаѵѵзге тізігг
ѵѵзгеікі рой зргаѵѵгу сесЬоѵѵ^ у гг^йет
зІагзгусЬ Ьуйй, рогг%гіек ѵѵзгеіакі № ггетіейіе у розіизгепзіѵѵо ѵѵзгеіакіе гтеукіе
сесЬоѵѵе зрбіпіе г тізіггаті Іггутас у гиреіпіе ойргаѵѵоѵѵаб, рггу сесіш гаѵѵзге
ѵѵіегпіе зіас у пі^йу §о піе ойзіедоѵѵаб,
рга\ѵ сесЬоѵѵусЬ у ѵѵіікіеггбѵѵ сесЬоѵѵусЬ
рііпіе рггезігее^аб, ѵѵейіид пісЬ зі§ гщйгіб, \ѵ пісгут ісЬ піе оризгсгас, зрбіпіе
г тізіггаті роі^гпіе ісЬ Ьгопіб, піе 1 ііицс Йо іе^о ргасе у гакіайи зѵѵедо ѵѵіазпе§о, гаѵѵзге дйу іедо роіггеЬа Цйгіе. А
§йгіеЬу іети піе исгупіі йозіб, та Ьуб
рггег зіагзге сесЬоѵѵе г тіеузса зѵѵе^о
гизгоп, йо іедо рбкі піе исгупі йозіб сесЬоѵѵі га ѵѵузі^рек зѵѵбу, ѵѵейіш» игпапіа
зі изгпе^о ѵѵзгуікісіі тізіггбѵѵ. Роѵѵіпіеп Іей
г§ой§ тізігг каййу зрбіпіе г тізіггаті
ѵѵе ѵѵзгуікіт гасЬоѵѵас, зрогбѵѵ рггесіѵѵко
сесЬоѵѵі ѵѵ ггесгасЬ піезіизгпусіг пі§йу
| піе ройпозіс, йайпети рггесіѵѵко сесЬоѵѵі
піе гайгіб, апі йоротодас, апі па сесЬ
ройѵѵойгіб; а кібгуЬу зі§ ѵѵ іут рокагаі
ѵѵіппут, та Ьуб рггег зіагзге сесЬоѵѵе г
тіеузса зѵѵедо гизгоп йоЦй , рбкі піе
исгупі сесЬоѵѵі йозуб га ѵѵузі^рек зѵѵбу,
ѵѵей!и§ игпапіа зіизгпедр ѵѵзгуІкісЬ тізіггбѵѵ. Роѵѵіпіеп Іей Ь^йгіе тізігг каййу
кггуѵѵй^ у иЫійепіе ѵѵзгеіакіе зѵѵе ѵѵ ггетіейіе ріегѵѵеу окгот сесЬи, пі^йгіе піе
ѵѵупозіб, Іаіетпіс сесЬоѵѵусЬ йайпети піе
ѵѵуіаѵѵіаб, апі о ггесгасЬ сесЬоѵѵусЬ г пікіт па тіеузси піерггузіоупут
пі§йу
піе тбѵѵіс, а кібгу Ьу зі^ Іе§о йорийсіі,

-
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ро\ѵіпіеп теіп$ сесЬи г гаги одіогуб кашіеп іедеп теозки. Мізігг кагду ротеіпіеп
Цд/іе га оЪезІапіеш зІагзгусЬ \ѵ сесЬи
Ъутеаб, о сіоЬго зрбіпе сесЬотее г шізіггаші зі§ зіагас, згкодот зрбіпут у гогіегкот сес1ю\ѵут гаЬіе^ас, у г зіагзгеіпі
ісЬ Питіе, а Іо со Ьу зіузгаі, аІЬо ЬасгуІ
ки згкодгіе у піезіатеіе сесЬотеѳу, ша Іи
/гаги зіагзгуш оротеіедгіс; а кібгу Ьу теі<$с
1е§'о гапіедЬаІ, ротеіпіеп Цд/іе теіп$ се¬
сЬотеі одіогуб рбі катіепіа теозки. Ротеіпіеп Іег тізігг кагду \ѵ зіапіе зтеі^іут
таігегізкіт тіез/каб, піегг^ди у тевгеіакіедо тез/еіесгегізітеа \ѵ сіоти 8\ѵуш рііпіе рггезіг/едаб, а §д/іеЪу зі§ §дгіеко1теіек со рока/аіо, гадпеши те Іут піе Гоідотеаб, аіе зіагз/ут Іо та /гаги оротеіедгіеб, а зіагзі сіо гаду Кгакотезкіеу одпіейс, а §(1/.іеЬу Іо кібгу гаіаіі, Іакі ротеіпіеп теіп§ одіогуб сесЬотеі /гаги катіей
теозки. Мізігг кагду ротеіпіеп Ь^дгіе ггешіозіо зтее теіазпе теаготепіе гоЬіс, гоЬоІ г
іп^д гийпікагзкісЬ па тізігге зтее піе патеогіб, апі патеіегіопусЬ и гадпе^о (окгот
ро/теоіепіа сесЬотее§о) піекиротеаб, гоЬо1<і Iей теіазпіі ггетіозіа зтее§о гЬуІпі^
дго§ойсі^ Іидгі піе исізкас, у Іак г/епііезіо
зтее рог2<-\(1піе гоЬіс, іакоЬу у іети зате¬
ши у тез/уікіт тізіггот рггегей пагапа
у геігутеойб піе Ъуіа. А ддгіеЪу теі^с те
Іут теузЦріІ, рггерада теіт$ сесЬотеі од¬
іогуб, г га/и катіеп теозки. Со аЬу зі^
Іут зпадпіеу теукопаіо, ротеіппі Ы$д}*
зіагзі сесЬотеі заті, аІЬо рг/е/ дтеи тізіг/бте, до Іедо паІе/^сусЬ, гоЬоІ теаготепіе
до§Цдас, па кагде с/іугу піед/іеіі и тізіггбте ггетіозіа зтее§о гизпікагзкіедо; а
§дуЬу 1е§о /апіедЬаІі, ротеіпіеп Ь^дгіе
кагду г пісЬ теіпу одіогуб рбі катіепіа
теозки г пакагапіа игг^дотее§о, га одпіезіепіет тізіггбте сесЬи зтеего, кібггу §ду
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гпауд^ іакі те гоЬосіе піетеагипек, іакотеа гоЬоІа та Ьудй рггег Іей тізігге до
сесЬи тегіф, од кібгеу Іепге тізігг ро¬
теіпіеп Ъ^дгіе теіпу одіойуб сесЬотеі од
кайде§о піетеагипки ро §гозгу сгіугу, у
паргатеіб Іей гоЬоІ§ теаготепіе, род иігасепіет іеу пароіут до сесЬи. А ддгіеЬу
кібгу г тізіггбте піе дорийсіі Іуіпйѳ ті¬
зіггот о^Цдутеас гоЬоІу зтееу, аІЬо зі<$
Іаг§п^1 зіотеу па піе изгс/уріітееті, Іа¬
кі ротеіпіеп теіпу одіогуб сесЬотеі катіеп
теозки, ііе зі<$ гагбте Цдгіе теагуі. СгдгіеЬу Іег кібгу г тізіггбте сЬсіа! §дгіекоітеіек одііісЬас г гоЬоЦ зѵѵ^ па рггедагу, Іакотеу ротеіпіеп Ъ^дгіе кайду гоЬоІ<2 зте^ икагаб зіагзгуга діа теагипки
доуггепіа, род теіп^ рбі катіепіа теозки,
ііе те Іут теузЦрі.
№е та Іег тізігг
іедеп дгидіети таіегу^ до гоЬіепіа г/етіозіа зтеедо теукиротеаб, апі те 1аг§и іе¬
деп дги§іети Іеуйе таіегуі піе рггезгкадгас, апі Іег ц пад гтеукі^ сеп§ те
дгодойс теЬііас, апі те піедозіаіки, (§ду
зі$ Ігай) кібгеу таіегуі зат іеу піе гакиротеас, аіе г пакагапіа з1агзге§о тезгуікіети сесЬотеі па дгіаі ротеіпіеп і^ рийсіс, апі пад рогтеоіепіе сесЬотее гадпеу
до іпзгусЬ тіазі піе теузуіас. А "дгіеЬу
зі? Іе§о кібгу теагуі, ротеіпіеп теіп? се¬
сЬотеі одіогуб, ггаги катіеп теозки. Мізігг
кагду рггу Іут тіейсіе, окгот іагтагки,
па іедпутге тіеузси гоЬоЦ ггетіозіа
зтее§о теіазпе^о, Іуіко та рггедатеаб те
тіезгкапіи, іедеп дги§іе§о піе родпаутотеас, кирсбте іедеп дги»іети піе одтатеіаб, апі ісЬ зат ро дтеог/есЬ зоЬіе згикас, аіе па Іут, со згсг^зсіе те дот рггупіезіе, рггезіас, гоЬоІ тезгеІакісЬ ггетіозіа
зтее§о, згкодпікот сесЬотеут піе гоЬіс апі
рггедатеаб, гоЬоІ Іег тізіггбте сесЬи зтее§о,
рггед пікіт піе §апіс, апі па гтотеіе го-
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Ъок іебеп бгидіети врбіпіе піе Ьаіс; а кЬ6гуЪу зі§ кедо боризсіі, какотеу роѵѵіпіеп
теіп<2 обіойуб сесЬотеі катіеп тюки. Ролѵіпіеп кег Ь^бгіе тізкгг кагбу (Іо ротосу
гоЪок зтеусЬ сгеіабгі куіко ггетіозіа зтеедо
рогг^бпіе рггуігаотеаб, те іесіпут гауігіе
зрбіпіе г тізкггаші у стеісгепіи іебпако
зі$ зргатеотеаб, зѵѵулѵоіі габпети г пісЬ
піѳ боризгсгас, зтеутеоіпе у теузЦрпе
зкагзгуга сесЬотеут ггаги зі§ оротеіебгіеб,
зага зоЬіе г пісЬ тепісгут нрга\ѵіе<і1ілѵозсі
піе сгупіб, к кеши теусЬотеапіет гтеукіут,
какге у те ріасу тука гозоЬпа у тебакки
пасі исЬтеаі§ зіизгп^ сесЬоте$, ки згкобгіе
шізкггот тезгуккіт піѳ робпозіс, біаротеайепіа ротеоіапіа тізкгготезкіедо, г піт зі$
піе котеаггузгуб; а ккбгуЬу зі§ кедо теагуі,
какі ротеіпіеп теіп§ обіойуб сесЬотеі ггаги
катіѳй теозки. Ротеіпіеп кег Ь§бгіе тізкгг
кагбу исгпіе па паик§ ггетіозіа зтеедо,
Іибгіе исбсітее сЬггебсіаіізкіе іѵіко зате
рггуітотеас, іебпако г тізкггаті (іо кггесЬ
Іак ггетіозіа ісЬ исгус, те пайсе исгпіоте
ггетіозіа згсгугут у боіогпѵт Ъуб, сгази
гтеукіедо о<1 теузіиді га ггетіозіо теоіпеті
исгупіб, До кедо гЬіедбте о(і тізкггбте гге¬
тіозіа кедо габпедо піе рггуігаотеаб; а
ккбгуЬу ко рггезЦріІ, ротеіпіеп теіп$ сесЬотеі
0(1 Іойуб, теебіид зіизгпедо игпапіа тізкггбте
тезгуккісЬ. ТѴоІпо кеі Ь§бгіе кагбегаи тізкгготеі сесііи гибпікагзкіедо те ггетіезіе
зтеут гийпікагзкіт потее ггесгу гоЬіс, зкагзгусЬ роргатеіас, рггебатеас у тезгеіакі рогукек гЦб зоЬіе рггузкоупіе сгупіб, угогтпогаб, как те тіебсіе затут Кгакотеіе,
іако у тезг^бгіе ро іагтагкасЬ те шіезсіесЬ
тезгуккісЬ когоппусЬ, а те куш ггетіезіе
габеп піета іт рггезгкабгас, апі те рггебатеапіи Ьгопіб, роб теіп% игг^ботеі зка
дггутеіеп. А ггесгу, ккбге зі§ те куш ггетіебіе гпаубиіц, ке з^ ггесгу тезгеіакіе,
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бо зкггеІЬу паІеЦсе, как об бггетеа, йеіага
у кобсі, іако ге тезгеіакісЬ іппусЬ такегуі,
ккбге ггетіозіо кегаг рокггеЬиіе, аІЬо га
сгазет рокггеЬотеас Ь^бгіе. У теоіпо іт
Цбгіе тезгеіакіе гибпісе, Ьакотепісе, гигу,
гаткі, кіисге, бо гибпіс ргосЬотепісе у
Гогту, у тезгукко ко со бо зкггеІЬу паіегу,
Цбг об ктеаггу, аІЬо г рггукіаби, ккбге
кегаг з$, кгбккіе аІЬо біидіе, аІЬо іакіе
га сгазет рггег обтіеппобс кзгкаіки у
рггегтеізка пазЦріс тодз, ккбгут теоіпо
іт Ь^бгіе, кагбети г тізкггбте сесЬи гизпікагзкіодо Кгакотезкіедо, гбоЬіс, теаготепіе гоЬоку зтее, 61а рг^бзгедо гЪусіа, как
гіосепіет, згкусЬотеапіет тезгеіакіт, Ьесотеапіет, Ьптакпо паризгсгапіеш, заггепіет, роіеготеапіет, ГагЬотеапіет, роЬіеІапіет, згшеісотеапіет кобсі^ гогІісгпусЬ
ГагЬ, у регіоте^ тасіс^ забгепіеш, у тезгеІакц іпзг^ такегу^, бо кедо ггетіозіа паІегцсіі у осЬ^бозктееш, ккбге кегаг іезк, аІ¬
Ьо га сгазет, рггег ботесір Іибгкі теутузіопе Ьуб тоге, как Іибгіот гусегзкіт, іако
у тезгуккіт іпзгут. №ета кег габеп г
ггетіебіпікбте текагдас зі<} ки згкобгіе кут
гибпікаггош сесЬи Кгакотезкіедо, те ггѳтіебіо ісЬ теіазпе, апі сгеіабгі гизпікагзкіеу
и зіеЬіе сЬотеаб, какге у исгпібте гарізапусЬ кугаге тізкггот об паикі ггетіозіа
ісЬ піеобшатеіаб, а ккбгуЬу зі<$ кедо теагуі,
зіозагг, родгасагг, аІЬо кко іпзгу г ггетіебіпікбте кикесгпусЬ, какге у оЬсусЬ, сгеіабг
гибпікагзЦ аІЬо у исгпіе сЬотеаб, гибпісе
потее гоЬіс, зкагусЬ роргатеіас, аІЬо кег
докотее г іп.уб патеогіб, у рггебатеас, как
те тіебсіе затут Кгакотеіе, іако у па ккб¬
гут іпзгут тіеузси рггу кут тіебсіе Ь§б^сут, какотеу рггераба теіп^ обіогус игг§ботеі габгіескіети дггутеіеп сгкетабсіе, ккбгеу роіотеіса игг^ботеі кети, а бгида роІотеіса зкгопіе іпзкудиі^сеу паіегеб Ъ§бгіе.

- 23 ЗауВагее, (кібгусЬ ой йггеѵѵа гшпісе оза- тіесЬ, кібга гиёпікаггот Кгакоіѵзкіш
йміс іѵіазпо ггешіезіо іезі) йайеп г пісіі "’іаёпіе паіейу, іакоіѵа та Ьус игг^йоѵѵпіе
піета зі§ іѵігцеас гибпікаггош Кгакоѵѵзкіт па гаіизг лѵхі^Ьа, кібгеу рбІоѵѵіса паіейес
'ѵ ггешіезіо ісЬ, а гіѵіазгсга ой йеіага Ь^йгіе игг^йоіѵі гайгіескіети, а йгида—
ггес/у ѵѵзгеІакісЬ, кібго Йо гнёпіс паіѳйф зігопіе іпзіу§иі%сеу оййапа Ьуйй та, у па
йіа іедой йайеп г пісЬ піета сгеіайгі роіггеЬе сесЬоѵѵ^ оЬгбсопа. Роѵѵіпіеп іей
гизпікагзкіеу с1ю\ѵа6 к іети, апі гиёпіс Ь^йгіе тізігг каййу ггаги ро ойргаіѵіепіи
поіѵусЬ ой йеіага ге ѵѵзгуікіш гоЬіб, гаш- згіик, Ьгасііѵо 2 тізіггаті рггуі^б, у зрбік6\ѵ поіѵусЬ у зІагусЬ сЬ^йойуб, пари- піе гаіѵзге ойргаѵѵоіѵаб, а іо іѵ ггесгасЬ
згсхас, гигу гусЬіоіѵаб, у гіѵіпіоіѵас, йоіедо койсіѳІпусЬ, йо кібге^о каййу ротгіпіеп зі§
апі Гогт, апі кіисгбте Йо гизпіс поѵѵусЬ ѵѵкиріс, у йаб йо зкггупкі сесЬоѵѵеу етозгу
піе рггейаіѵас; а кІогуЬу зі<з г пісЬ іе§о (Ьѵапайсіе. Тоіѵаггузг іакйе у гоЬіепіес полѵайуі (ггесгу іакіей коЬѵіек ой йеіага го¬ лѵоіпу §йу гозіапіе, ой гасЬипки ро §гоЬіб), ргаерайа \ѵіп^ ЦГ2({Й0\ѴІ ойіойу, сгіег- ! 82и іейпети, а исгпіоіѵіе ^йу зі§ гарізг^
пазсіе §г/.у\ѵіеіі, кібгоу роЬтіса іакой па паик§ йо ггетіозіа, ро ^гозгу йѵѵапаиггдскті іиіесгпети, гайгіескіети. а ро- зсіе. А іо йіа исзсіѵѵоёсі родггеЬбіѵ сЬггеІолѵіса зігопіе іпзіу§шцсеу іуіе гагбте, ііо йсіапзкісЬ, іак ій §йу кібге§о г ІусЬ рггезі<} Іодо йориёсі. Кирсу Іатесапі Кга- ггесгопусЬ 2 іе§о йѵѵіаіа рггег ётіеѵб Рап
коіѵзсу, кібюу гизпісаті Ьапйіиц, йайеп Вб§ іѵгі^с Ь^йгіе гасгуі, Ьайй іей таійопг пісіі піета гиёпіс ѵѵвгеІакісЬ г тіазі к§ аІЬо у йгіаікі кібгедо тізігга. аІЬо іей
іиіесгпусЬ когоппусЬ рггекироіѵас, іейпо у з1и§<} іѵіазпедо іедо йотоіѵедо, йо іаІе ваше, кібго ѵѵой$ г сийгеу гіеті, іакйе кіе§о ро^ггеЬи роѵѵіппі Ь?й^ зіагзі сесЬогаткі, гигу сийгогіетзкіе, кібгусЬ йайпе- 'ѵі оііезіаб ѵгзгуікіе іоіѵаггузге гоЬі^се,
ти іпзгети піе шаі^йаіѵас, озайгаб, іей- іако у таійопкі тізіггоіѵзкіе у тезгузсу
по іут затут тізіггош, сесЬи Кгакоѵѵ- зрбіпіе йо ^гоЬи сіаіа ІакісЬ гтагІусЬ
зкіе»о, іа к гизпікаггош, іако згуЛаггош. I исёспѵіе йоргоѵѵайгіб роѵѵіппі; а кібгуЬу йо
Ыіе іѵоіпо іей Ь^йяіе йайпети г пісЬ зіа- Ьакіего ію^ггеЬи піе рггузгейі, аІЬо лѵоігусЬ гиёпіс йо роргаіѵу ргеуішоіѵаб у іп- пойсі и зіагзгусЬ піе ѵггіоі, ротеіпіеп ѵѵіп§
згут ггетіеёіпікот, аІЬо рагіасгопі йо сесЬоіѵі ойіойуб ггаги §гозг. ОйгіеЬу іей
гоЬіепіа §йгіейко1\ѵіек \ѵуйа\ѵас, ки згко- кібге§о тізігга сесЬи іедо гизпікагзкіе^о
йгіе рг2ег2ес2опут ттіггот іедой гге- \ѵ2Іо1 Рап Вб§ г іе^о ёіѵіаіа, рггег ётіегс
тіозіа; а кібгуЬу зі<} и пісіі іе,до іѵа- іѵ гпасгпут піейозіаіки, аІЬо иЬбзітеіе, іайуі, рггерайа іѵіпе, игг^йоѵѵі ойіойус іакой коіѵети сесЬ, г Ьгаіегзкіеу тііозсі, роѵѵіёггуіѵіеп сгіегпаёсіе іуіегагбіѵ, ііезі^іе^о піеп исёсілѵу ро§ггеЬ зргаіѵіс, пакіайет
йоризсі, кібгеу \ѵіпу роіоіѵіса игг§йо«і зрбіпут сесЬостут. Роіѵіппі іей Ь§й^ зіагзі
гайгіескіети паіейес Ье/Ігіе, а йгида зіго- г тііойсі сЬггезсіапзкіеу га йизгѳ ѵѵзгуіпіе іпзіу^иі^сеу. Ыіе та іей йайеп \ѵ кісЬ гтагІусЬ і-гетіозіа іе§о гиёпікагкгашіесЬ йеІагпусЬ гиёпісаті рггекироіѵас, зкіе^о па йаіотзг^ оЬзуІас сгіегу гагу
іакйе гигу, гаткі г тіазі у тіазіесгек ѵ? гок, іо іезі, па каййе зисЬейпі, йо
іиіесгпусЬ когоппусЬ; а кібгуЬу зі§ іе§о козсіоіа каіо1іскіе§о, кібгу зоЬіе йо іе§о
теайуі, у гпауйгіе зі<з іака гоЬоіа іѵ кга- . пагпасг^. А оЬзуІас йо іедо Ь^йц ѵѵзгуі-

- 24 кіе шізігге, кжаггузге, гоЪіепсе, іакйе у
таійопкі ісЬ: а кібгуку г пісЬ до іакотееу
йаіошзгу піе рггузгеді, аІЬо и зіагзгуск
лѵоіпозсі піе ѵѵгіоі, какому ргяерада теіпо^
одіойус сесЬотсі ягаги §гоз/.у ігау до зкгяупкі. Роіѵіипі пакопіес тізігажіе іакйе у
іоѵѵаггувге па роіггеЪ^ іе§о ЬгасЬѵа у па
эѵѵіесе до коёсіоіа, па койде зисЬедпі тізІг20\ѵіе ро діѵи §гозгу, а іотеагеузге у
гоЬіепсу ро ехозги, ч. іе§о віагзі сесЬоѵгі
роѵѵіппі ЦсЦ оЪтуз1е\ѵас какіе роігееЪу
до койсіоіа как па йаіошзггу іако у до
ро§ггеЬи кайде§о.
Іп диогит отпіит і'ідет еі еѵідепііиз
іезіітопіит, ргаезепііЪиз зідіііит оШсіі
позігі сопзиіагіз Сгасоѵіепзіз езі зиЬаррепзит. Асіит еі даіит іп ргаеіогіо позіго Сгасоѵіепзі Гегіа срііпіа апіе Гезіит
вапсіі ТЬотае ргохіша, аппо заіиііз Ьитапае герагаіае тіііезіто зехсепіезіто

іегііо. Ьосиз зі^ііі сіѵііаііз Сгасоѵіепзіз
репзіііз іп ріхіде 1і§пео аЬдиска сега гиЬга
Ьізрапіса ехргаеззі.
Арид сіиаз Іііегаз агіісиіогига, ргаешіззо
тодо ад аска оЫаіаз. зиЬзсгірііО тапиз
сігса зі^іііот зесріііиг іаііз: Ргаезепіет
огдіпаііопеш, сопіиЬегпіо Гатаіогиш ЪотЬагдіогит Сгасоѵіепзіит, а поЬіПіззіто
та§ізітаіи Сгасоѵіепзі, иіі сіѵіЬиз СгасоѵіепзіЬиз, ргоиі зирга де аппо тіііезіто
зехсепіезіто іегііо дакат, ех огідіпаіі огдіпаііоие дерготріат, еі де ѵегЬо ад ѵегЬит дезсгіркат, ас зідіііо игЬіз шеігороІііапае Сгасоѵіепзіз типііат еззе аііезіог,
ас іп таіогет ргаетіззогит Гідеш, еапдет тапи теа ргоргіа зиЬзсгіЬо: Ѵаіепііпиз йеіійзкі — засгае гедіаѳ ішуезіаііз,
зесгеіагіиз сапсеііагіае оГГісіі сопзиіагіз
ге§епз тр. (}иае ргаезепіез Іііегае агіісиІогит ргаетіззо тодо ад аска оЫаіае еіс.

1636 г. Декабря 3 дня.
Изъ
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Уставъ Вплепскаго цеха шапочниковъ и валяльщиковъ.

Уставъ шапочниковъ и валяльщиковъ подтвер¬
жденъ былъ королемъ Владиславомъ IV; заклю¬
чаетъ въ себѣ 20 пунктовъ, сущность которыхъ
заключается въ слѣдующемъ: цеховыя братья дол¬
жны собираться въ день св. Іоанна Крестителя
для избранія 4 цеховыхъ старшинъ; у одного изъ
нихъ долженъ находиться цеховый сундукъ; стар¬
шина этотъ долженъ созывать чрезъ двѣ недѣли
засѣданія и отвѣчать за сохранность цеховой ка¬
зны; домъ его, долженствующій находиться въ

городѣ, освобождается отъ квартирной повинно¬
сти; вмѣстѣ съ другими старшинами онъ долженъ
производить судъ и расправу между членами; бра¬
тья, не исполняющіе приговоровъ цеховыхъ стар¬
шинъ подвергаются тюремному заключенію, но
только съ вѣдома магистрата; новички; желающіе
поступить въ цехъ, должны представить докумен¬
ты о своемъ происхожденіи; лица постороннія, а
равно не записавшіяся въ цехъ, лишаются права
приготовлять и продавать какія бы то. ни было

- 25 шапки,

подъ страхомъ взысканія,

грабежа иму¬

или его семейство,

подвергаются наказанію

но

щества и тюремнаго заключенія; мастера не имѣ¬

усмотрѣнію старшихъ; товарищи не имѣютъ права

ютъ права

держать у себя болѣе 3-хъ работни¬

оставлять своихъ мастеровъ предъ большими тор¬

ковъ, равнымъ образомъ должны продавать свои

говыми днями, или праздниками, за исключеніемъ

товары лично сами;

развѣ опеки и женитьбы; мастеръ,

должны являться

въ засѣданія цеховыя

безъ оружія,

всѣ

въ торговлѣ не

мѣшать другъ другу; товарищи, женящіеся

передающій

постороннимъ цеховыя дѣла, въ особенности дур¬

на

ные неуважительные отзывы о старшинахъ, дол¬

вдовахъ мастеровъ или же дочеряхъ, должны вкуп-

женъ подвергаться наказанію за безчестіе—маги¬

наго вносить только б литовскихъ копъ, а сыновья

стратскому суду; старшина, удаляющійся на время

мастеровъ должны вносить только два червонныхъ

изъ города,

золотыхъ; вдовы имѣютъ право не только держать

другому, въ случаѣ

у себя товарищей

и шести не¬

первый платитъ 8 грошей, второй—6, третій—4, а

дѣль, но и продолжать запинаться мастерствомъ,
по только при хорошемъ поведеніи; мастеръ, при¬

четвертый—2; старшины должны быть 2 римской,

нявшій къ себѣ ученика, долженъ сообщить объ

должны принимать участіе

этомъ цеху и внести въ цеховую казпу 32 гроша;

моніи,

въ теченіи года

должепъ передать

цеховой сундукъ

несоблюденія этого правила

а 2 греч. вѣры; въ день Божьяго Тѣла всѣ цеховые
въ костельной цере¬

не явившіеся на церемонію

подвергаются

учепикъ

не имѣетъ права свободно переходить | тюремному заключенію отъ магистрата; на похо¬
отъ одного мастера къ другому и если бы какой ронахъ мастеровъ всѣ вообще цеховые должны
мастеръ принялъ такого ученика, то долженъ принимать участіе, не явившіеся подвергаются
заплатить 4 копы Литовскихъ; товарищи

и уче¬

своего мастера

штрафу до 10 грошей и тюремному заключенію
по усмотрѣнію магистрата.

Ѵіайівіаив IV, Беі дгаііа гех Роіопіае
еіс. 8і§піГісати8 ргаевепііЬив Іііегів повігів
^^10^ит іпіегезі ипіѵегвіз еі віп^иііз: ехЬіЬііаз іиівве согат поЪіз Іііегаз іпігавегіріав раг^атепеав, ех асііз сопвиіагіЬив ѴіІпепзіЬив аиіЬепіісе етапаіав, сегіов агіісиіоз асі Ьопит огсііпет еі ге§ітеп сопіиЬегпіі рііеаіогит, пес поп рехаіогит аііаз киіпегвкіе§о зресіапз, ѵідоге
ргіѵііе&іогит а вегепіввітіз ріае тешогіае оііт ргаейесеввогіЬив повігів сопвсгіріов, іп ве сопііпепіев, запав, ваіѵаз еі ііІіевав ошпщие вивріаіопів поіа сагепіез,
вирріісаіипщие поЬів езі, иі еавйеш аиіЬогііаіе позіга ге^іа арргоЬаге, сопГігтаге еі гаііГісаге йі^пагетиг. (^иагит
срисіеш Іііегагит іепог (іе ѵегЬо ай ѵегѣпт 8е^иііи^ еіив іпойі: Ргосопзиіез
еі сопвиіез сіѵііаііз ге§іае Ѵііпепвів іп
та§по сіисаіи ЬііЬиапіае теігороіів! N0Ішп іевіаіипкіие Гасітив согат поЬів оГ-

Гісі^ие повіго сопвиіагі Ѵііпепвів Гашаіо,
аЦие Ьопогаіоз ТЬотат
Йиг§іе\ѵіс2
еі ЗіерЬапит Кіерасг, ех рагіе готапа, Іѵѵапит Вахаг еі Іѵѵапит НгеЬогоѵѵіех ех рагіе §гаеса, сопіиЬегпіі рііеа¬
іогит, пес поп рехаіогиш, аііаз киіпегвкіе§о, вепіогез, сотрагиівзе регвопаіііег
іЬійепніие вио ас аііогит ша§івігогиш
еі іипіогит сопіиЬегпаІіит потіпе агіісиіов сегіоз, ргіѵііе^іо вегепіввітогит ге§ит сопіиЬегпіо вио соііаіоз, поп * гери§пап(ез, ай асіісапйит оЬіиІІівзе. (^иов,
іп с]иапіит іигі риЫісо поп йего^аге ѵійепіиг, поз арргоЬаге еі сопГігтаге сопвепіапеит евзе йихішиз, вегіез ѵего еогит Ьаес езі, ^иае 8е^иііиг:
Агіукиі ріепезяу. АЬу па кагйу гок ѵѵ
йгіеп вш§іе§о -Тапа Кгхсісіеіа, ѵѵей1и§
поѵѵе§о каіепйагха, шізігхоѵѵіе сесЬи схаресхпісхе&о у киіпегзкіе§о ъ ройгхойка
зіеЬіе оЬгаІі схіегесЬ віагзхусЬ, кібгху Ьу

ники,

осмѣлившіеся

оскорблять

- 26 гмрігііі, зргаѵѵоѵѵаіі у (ІоЬгу тіейгу воЦ
сгупііі рогггріек: Іо іезі, йѵѵбсЬ г ггушзкіеу, а йгидісЬ йѵѵбсіі г дгаескіеу геіідіеу. Агіукиі хѵШу. Зкггупка Ьгаска та
Ьуйг сЬоѵѵапа и зіагзгедо, па іеп сгаз
госгпедо шізігга озіайіедо, кібгу озіайіоёб
з\ѵ$ та \ѵ шіебсіе, а піе па рггейтіебсіи,
рос! іигізйік^ тіеузЦ; сіо кібгеу зкггупкі
таі^ Ьуйг сіѵѵа кіисге, іейеп и зіагзгедо
шізігга, кібгу Ь§йгіе оЪгапу г ггутзкіеу
зігопу, а Йгиді и йгидіедо зіагзгедо геІідіеу дгаескіеу Ьуйг та. Агіукиі іггесі.
8сЬайгк§ ротеіппі Ь$й<\ тіес \ѵ сесііи зѵѵуш
па кагйе йѵѵіе піейгіеіе и зіагзгедо, дйяіеЬу піе Ьуіа дѵѵаііоѵѵпа роІггеЬа, аіе дйгіеЬу іедо рііпа роІггеЪа рокагуѵѵаіа, піе
тац сгекаб йѵрбсЬ піейгіеі, Іес/. ѵѵейіид
роіггеЬу шаі% зі§ всІіасЗхас и кібгедо зіагвгедо, дйгіе па Іеп сгаз Ь^йгіе зкггупка
сесЬоѵѵа, сііа зргаѵѵ ЬгаскісЬ сесЪоѵѵусЬ.
А Іеп йот, дйгіе зкггупка сесЬоѵѵа Ь$йгіе, ой дозсі зіапоѵѵіепіа та Ъуйй лѵоіпу,
а Іо йіа іедо, аЬу Іеп зіагзгу г іпзгеті
іоѵѵаггузгаші з\ѵеті окоіо гг^йгепіа у зргаѵеоѵѵапіа роіггеЬ сесЬоѵѵусЬ Ъуіі зрозоЬпіеузі, ко/.йу г пісЬ, дйу Ь§йгіе йо сесііи
па зсЬайгк§ гакагап, ІиЪо іпзгедо сгази,
іейіі Ьу Ьуіа роІггеЬа, та рггусЪойгіб у
роіѵіпіеп Ь^йгіе йаб йсѵа дгозге Іііе\ѵзкісЬ; а кібгу-Ьу піе рггузгейі, ріепѵзгу
гаг та йаб теіпу йо Ьгаскіеу зкггупкі
дгозгу Іггу, а дйуЬу піе рггузгейі ѵѵібгу
гаг, та йаб дгозгу згебб, іггесі,—дгозгу
йгіеѵѵі§б,а сгѵѵагіу гаг,—дгозгу йтеайгіебсіа.
А дйгіеЬу піе Ьуі рі^іу гаг, та Ьуйг
кагап ѵѵейіид гйапіа Ьгасі зіагзгеу, а дйу,
Ьу па Ъгаскіе кагапіе піе йЬаІ, рггег
игг^й та Ьуй/ розайгоп йо теі^гіепіа у
та Ьуйг гакгутапу, аЬу зі*2 икаіаі у сесЬоѵѵі роког$ г ѵѵіпаті ѵѵугеу орізапеті
исгупіі. Агіукиі сггсагіу. 8іагзі сесЬи

сгарпіскіедо у киіпегзкіедо таі^ тіес 1^
тос у ѵѵІаЙ2§ тзг^ Ьгасігу \ѵузі$рпц у піерозіизгпгі зігопу 1 зргачѵ сесЬоѵѵусЬ ггетіозіи ісЬ паіей^сусіі кагаб, ѵѵзгакге ѵѵіпаті гпоёпеті у ѵѵейіид ѵрузі^рки рггузіоупеші. А кібгу Ьу зі$ іакі ирогпу гпаіагі,
йеЬу зіц \ѵ зіизгпе кагапіе йаб піе сЬсіаІ,
у роггсрікоѵѵі Іети аЬо зіаіиіот гдойпіе
розіапоѵѵіопут розіизгпуш піе Ьуі, па Іакоѵѵедо піерозіизгпедо шаі,^ йгріас ой
иг2<$йи пазгедо рггуйапіе зіид у опедо
ѵѵі^гіепіет кагаб. ^Ѵзгакге іезІіЬу йо игг§йи пазгедо, гогитіеі^с зоЬіе Ьуйй г лѵупаіагки Ьгасі кггусѵй^, ареіасі^ гаіогуі,
піе та гаи Ьуйг Ьгопіопа. Агіукиі ріфу.
СгйгіеЬу кібгу йо тіазіа рггусЬойгіеіі сЬсіаІ
Ьуйй, аЬо гозіаб тізіггет ггетіозіа сгарпісгедо у киіпегзкіедо, Ь^йгіе пауріеглѵіеу роѵѵіпіеп икагаб Іізі ой іѵуисгепіа у
игойгепіа, кібгу роіут роѵѵіпіеп йаб Ь$йгіе ѵѵкирпедо йо Ьгаскіеу зкггупкі кор
ІіІеѵѵзкісЬ йѵѵапабсіе, псгі^ йіа Ьгасі ѵѵзгуікіеу зргаѵѵіб у ргаѵѵо тіеузкіе, піе газіайаіцс па гоЬосіѳ тізіггоѵѵзкіеу, рггуі^б.
\Ѵзгакге сі чѵзгузсгу киіпегге у сгарпісу, кібггу Іи з^ йаѵѵпо оЬуѵѵаІеІаті \ѵ
\Ѵі1піе у йоЪге ісЬ ѵѵіайото Іийгіот игоЙгепіе, таі^ Ьуйй ѵѵоіпі ой икагоѵѵапіа
ІакоѵѵусЬ Іізібѵѵ ой игойгепіа. Агіукиі
*гб8Іу. РггусЬуІаі^с зі<$ йо йекгеіи пазге¬
до ѵѵагиіету Іо, ге гайеп піета сгарек
киіпегоѵѵаб, апі сгаркі т^гкіеу г зикпа
тазсі гбгпеу гоЬіб, апі гайпуш Гчігет
ройзгуѵѵаб, апі па гупек, апі йо кирсбѵѵ
позіб, у іак риЫісгпіе, іако у ргіѵаіпіе 2
йоти у окпа рггейаѵѵаб, кІбгу-Ьу зі§ гге¬
тіозіа киіпегзкіедо у сгаресгпіскіедо и
тізігга ісЬ ггетіозіа сесЬоѵѵедо піе исгуі,
аЬо йо Ьгасіѵѵа сесЬи ісЬ ггетіозіа рггуі^іу піе Ьѵі, іуіко іт затут ѵѵ Ъгасіѵѵіе
у сесЬи киіпегзкіт у сгарпіскіт Ь^Й%-
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іут рг/узіоупіе теуисгопут, тадіегкі киіпіеготеаб, сгаркі т^/.кіе, коіракі, шізіигкі
у іакіткоітеіек рггегтеізкіеш пагтеапе,
г зикпа гбйпеу тазсі теейіид зігоіи гоЬіс,
Гиігеш тезгеіакіш ройз/утеаб у лѵзг^сЗгіе
рггейатеаб теоіпо, а іе§о рііпо розІгге§аб
зіагзі тац, аЬу сгарек г зикпа піезі§ротеапе§о піе гоЬіопо, рой кагапіѳт па
теузі<2рпе§о рбікатіепіет теозки у зігасепіет іеу гоЬоіу, а йгп§і гаг саіут кашіепіет теозки піеойзІ<>рпіе у піеойризіпіе.
А кіоБу, піе-Цй^с те Іут сесЬи сгарпіскіт у киіпегзкіт орізапу, теа/уі зі§
те/те у эх тіапотеапѳ сгаркі т§гкіе г іакіе§о коітеіѳк зикпа гоЬіс у гбгпуш Гиігет
росізгутеас, тадіегкі киіпіеготеапе рггейа¬
теаб у те іо зі§ ггетіозіо теіг^сас, а ЬуІоЬу*
іо паш йотеіейгіопо, аЬо рггеЗтеіайсгопо,
іейу іакотеу коМу ша Буй/ игг^йотепіе
§гаЬіопу, а іеп §гаЬіег па гаіизги та
Ьуйй гайгіеггапу у те кагапіи па игирі
та рггерайаб. Агіукиі зібйту. Роз1гге§аб
іе§о таі^, аЬу зі§ гайеп тізігг ггетіозіа
сгарпіскіе§о у киіпіегзкіѳ§о піе теайуі г
теі«$сеу рошоспікбте ггетіозіа зтеедо гоЫс, іуіко затосгтеагі, патеі^сеу йтеа іотеаггуз/е, а іггесі исгей, Ьуіе піе рісі
БіаІо§1отезкісу, таігопѳк у сбгек. А кібгу
Ьу пай Ц изіате? бтіаі заторці, аЬо затозгозі, аЬо затозібйт гоЬіс, іакотеу
та Бус кагапу теейіид игпапіа у теупаІагки зіагзгусЬ сесЬотеусЬ. Такге Іег піе
та Буйй теоіпо гайпе§о г пісЬ, апі гепіе, апі сгеіайпікотеі, апі сЫорсотеі па
тіеузси кгатпут аЬо Іоксіи зіейгіеб, апі
рггейатеаб, іуіко затети тізігготеі, сге§о зіагзі Ьгасіа розігге§ас таііу, а піерозіизгпусіі кагас, етаЬіс игг^йотепіе. Аг¬
іукиі бту. Юо сесЬи аБу гайеп г ЬгошЧ у ог^гет сЬойгіс піе йтіаі, рой згогіш

кагапіѳт Ьгаскіт; іейеп йги§іепіи те рггейатеапіи гоЬоіу и кирсбте, іак у па Іоксіи
піета рггезгкайгаб, а кіоБу зі<} іакотеу
рокагаі Ьуб теіпіеп, та Бус кагапу теіп^
§гозгу йтеийгіезіи, іуіекгоб, ііекгоб БуІЬу
те іут зіизгпут йотеойет рггейтеіайсгопу,
теоіпо Б^йгіе зіагзгут ІакотеусЬ тезгуікісЬ
§гаБіб, а теіпу йо зкггупкі розроіііеу ойкіайаб. Агіукиі йгтсщіу. йейіі Ьу іег
рггуігаШо зі<$ коти г іусЬ ггетіеЗпікбте,
ггетіозіа сгарпіскіе§о у киіпегзкіедо, іе§озг ггетіозіа тейоте§ аІЬо сбгк§ тізігготевЦ роі^б га та1гопк§, Іакотеу піе та
теі^сеу йо сесЬи йатеаб текирпе§о, іуіко
кор згебб ЬііетезкісЬ у исгЦ йіа Ьгасі
исгупіб, а зуп тізігготезкі ггетіозіа сгарпіскіе§о у киіпсгякіедо, йоБгге те ггетіеёіе теуисгопу, ротеіпіеп Б§йгіе йаб тее
гіосіе сгегтеопусЬ гІоіусЬ йтеа. Агіукиі
йгітаіу. ТѴйотеа рогозіаіа ро ётіегсі
ш$га зтее§о ггетіозіа сгарпіскіе§о у киіпегзкіе§о гок у згеёб піейгіеі тоге ггетіозіо гоБіб, рггейатеаб у сЬотеаб, іотеаггузга, іако кібгу тізігг іе§о ггетіозіа,
§йу зі$ Б^йгіе исгсітеіѳ зргатеотеаб, а іейеіі Бу те сгут исгсітеойсі гусіа зтее§о
сЬуБіІа у йотеіейгіопо іо Буіо, іейу теоіпо
Ь^йгіе зіагзгут паіепсгаз госгпут , у
рггей сгазет сЫорса ойі^б у[ггешіоз1о гоБіс гаЬгопіс, йокіайаі^с іе§о, ге ро гоки
піейгіеі згез'сіи тейотеа рогозіаіа ой іе§о
і-гетіозіа ойрайаб та, ге апі гоБіб іе§о
ггетіозіа, апі рггейатеаб ро сгазіе орізапут
піе Б^йгіе то§1а, сЬуБа Бу га сгарпіка
іееог ггетіозіа розгіа гат^г у іо га тізігга. Агіукиі іеЛупазіу. Когйу тізігг,
тегі^тезгу сЫорса па пайке, піе ротеіпіеп
и зіеБіе піетерізапе§о йо сесЬи Іггутаб
теі^сеу пай піейгіеі сгіугу, роіут §о зіаг¬
згут йо сесЬи рггей зіоі зіатеіб у те ге§езіг терізас, а терізпе§о ой іе§о сЫор-
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са дгозгу іггукгіезсі у сіѵѵа ІііеѵѵзкісЬ <Лас
Цкгіе роѵѵіпіеп, а кіогу Ьу Іедо піе исгупіі, ѵѵекіид іеу изіаѵѵу, та Ьусій. кагап
теііц кор кѵѵіе ІіІеѵѵзкісЪ. КібгуЬу Іег ѵѵузіиіуѵѵзгу 8І§ г сЫорса сЬсіаІ га сгеіакпіка
аІЬо га Іоѵѵаггузга ггетіозіа сгарпіскіедо
у киіпіегзкіедо гоЬіс, ЪфЦс коЬгедо Іоіа
зупѳт, а Іо Ьу іізіет аЬо йѵѵіакесіѵѵеш Іикгі
ѵѵіагу докпусЬ «у іѵіосіі, та о(1 ѵѵугѵѵоіепіа г сЫорса каб (Іо зкггупкі Ьгаскіеу
сгіугу Гипіу ѵѵозки у іаіаг зіагзгут госгпуш. Агіукиі Лгоштіу. СЫоріес, кібгу
Ьу зі§ росг^І исгуб и тізігга іекпедо, а
дкгіеЬу ти зі§ піо рокоЬаІо, піета ко
кгидіедо тізігга рггузіаѵѵас у тізігг кгиді опедо ко зіеЬіе рггутоѵѵас піе тоге,
сЬуЬа Ьу оп ріепѵзгу тізігг опедо окргаѵѵіі у зіагзгуш тізіггош ороѵѵіекгіаі.
СгкгіеЬу зі<2 кіогу г тізіггбѵѵ Іедо лѵаіуі,
рггешбѵѵіѵѵзгу ок кгидіедо тізігга рггуіцб,
Іакоѵѵу та Ьуб кагапу сгіегта кораті ЬіІеѵѵзкісЬ. .ТегеІіЬу піе сЬсіаІ окіогус \ѵіпу,
Іакоѵѵу та Ьукг розакгоп ѵѵ ѵѵі<$гіепіе ок
игг^ки, па ргогЦ зІагзгусЬ сесЬи іедо у
піе ѵѵуризгсгаб до агЬу окіогуі ѵѵіп<>, а
іекпак іедо сЫорса и зіеЬіе тіеб піе Ь§кгіе тбді, агЬу зіагзі рогѵѵоіііі. Такге
іег Іебіі-Ьу кіогу шізігг сгеіакпіка аЬо
іоѵѵаггузга Іедо ггетіозіа ок кгидіедо октаѵѵіаі, аІЬо октаѵѵіаб тіаі, а ЬуІЬу о Іо
рггейѵѵіаксгопу, іакоѵѵ^г ѵѵіш* та Ьукг
кагапу. Агіукиі іггумізіу. Сгеіакпік гге¬
тіозіа сгарпіскіеро у киіпегзкіедо когку
та зі<5 и тіэігга зѵѵего рггузіоупіе гасЬоѵѵас, дкгіеЬу зі§ іпасгеу гаскоѵѵаі,
пігЬу ти рггузіаіо, Іо іезі геЪу тізігга,
тізігготѵг),, аЬо кгіаікі тізіггоѵѵзкіе ігуі,
Іаіаі, зготосіі, Іак іггегѵѵо, іако у рорііапи, та Ьукг кагап іако паук^ зіагзі
тіапоѵѵісіе сЫозЦ, ѵѵ сесЬи. Агіукиі Ыугпазіу. Сгеіакпік когку рггек іагтагкіет,
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аЬо рггек ѵѵіеікіт Іагдіега, гасг^ѵѵзгу и
тізігга гоЬоІ§, піе та ок піедо оксЬокгіе,
оргбсг кѵѵи рггусгуп, Іо іезі, кіа оріекі, аЬо
іезіі Ьу зі? огепіс сЬсіаІ. А дкгіеЬу кгош
рггусгуп тіапоѵѵапусЬ ѵѵаіуі зі§ іо исгупіс, та Ьуб розакгоп ок игг^ки па ргогЬ§ зІагзгусЬ, у та Ьукі сЬоѵѵапу ѵѵекіид
игпапіа игг^коѵѵедо, оргбсг іезІіЬу па
Іут ге тіеѵзси газ сЬсіаІ гоЬіб. Агіукиі
ріфіагіу. Мізігг дкуЬу Ьуі рггеёѵѵіаксгоп,
геЬу сесЬоѵѵе зргаѵѵу гогпозіі тіекгу оЬсе
Іикгіе, аЬоІіЬу іекеп кгидіедо па кібгушкоіѵѵіек тіеузси госгпусЬ зІагзгусЬ гпіеѵѵагуі, Іакге сгеіакпік ііЪу о зѵѵоіт гаізігги аЬо о кібгут іпзгут Іедо ггетіозіа
тбѵѵіі иутиі^с ти коЬгеу зіаѵѵу, та Ьукг
кагапу, ок игг^ки ргаѵѵа таукеЬигзкіедо.
Агіукиі згезпаяіу. ОкуЬу Іег гзгекзгу
зі§ ко сесЬи піе исгсіі іекеп кгидіедо,
ігеЬу іекеп кгидіедо Іаіаі, аЬо ГикаІ,
иріѵѵзгу зі<$ гЬуІкоѵѵа! па гпіеѵѵадд Ьгаіа
зѵѵего, та Ьуб кагап \ѵі($гіепіет, а дкуЬу зіагзгедо ге сгІегесЬ кібгедо піе исг¬
сіі ѵѵекіид рггузіоуиозсі, іакге та Ьукі
кагапу у ко игг^ки копіезіопу. Агіукиі
8іе(Ітш8Іу. Зіагзгу тізігг, кібгу ѵѵузгзге
тіеузсе іггута, дкуЬу тіаі гкгіе океуёб,
тіеузсе зѵѵе та кгидіеши гіесіс, кібгу
Іакоѵѵеуге та Ьукг ѵѵаді, іако зат зіагегу,
а Іо кіа роггіріки тіекгу Ьгасц, а дкгіеЬу піе, ороѵѵіекпіе окзгекі піе газакгіѵѵзгу
тіеузса зѵѵе до, та Ьуб кагап ѵѵіш^ озтіи
дгозгу, а Іеп кібгу ѵѵекіе піедо кпіді
зіагзгу Ьгаі, кіекуЬу Іакге окзгекі, піе
гозіаѵѵіѵѵзгу кодо па тіеузси зѵѵут, та
Ьукг кагап ѵѵііи^ згезсіц дгозгу, а іггесі Ьгаі
сгіегта дгозгу, а сгѵѵагіу кѵѵіеша дгозгаті.
Агіукиі отішіу■ Міекгу ѵѵзгуіЦ Ьгасі^
тІбкзгусЬ та Ьукг сгІегесЬ, кѵѵа гггутзкіеу, а г кгидіеу кѵѵа гдгаескіеу зігопу,
кібггу зі§ паройіекгіеу ко ггетіозіа ѵѵки-

рііі у сі шаіз гозкагащц зІагзгусЬ йозуб
сгупіб у роз1и§і сесікте ойргасѵосѵас. Л
§йгіеЪу \ѵ сгуш ошіезгкаіі, аІЪо §йгіеЪу
гозкагапіа зІагзгусЬ сгупіс піе сЬсіеІі, Іакоѵѵу кагйу та Ьуй& кагапу рбі кашіепіетѵѵозки. Агіукиі сЫетфшзіу- Вгасіа
сесЬи сгарпіскіе§о у киіпіегзкіего, геіі^іеу
Г2утзкіеу, те Йгіей Во/.е^о Сіаіа ргосеззіа ге
тезгеІаЦ исиятеобсЦ, іако \ѵ іизгусЬ сесЬасЬ гтеусгау іезі,
ойргатеотеас, а
ро ргосеззіі та зі§ коййу осі зіагзге^о
<Іо тібйзге^о г^готайгітезгу рггу исгсіе,
кібга г зрбіпеу сесЬотееу зкггупкі зргатеіопа Ъуйй та, рггузіоупіе гасЬотеаб, рой
ѵѵіпа теес11и§ их пап іа зІагзгусЬ, а §йуЬу
піесЬсіаІ Ьуб розіизгпут, та Ьуб кагапу
теі§гіепіеш осі игг$йи. Агіукні йѵтй&Шу.
Кіесіу итгго к 16 г у г шізіггбте схариіекіедо у
киіпіегзкіеео ггетіозіа, тіосігі Ьгасіаротеіппі Ье,сЦ йоі теукораб у те сіоі теіогуб сіаіо
у па тагасЬ рггупіеёб, а іпзі шац сіаіа рготеайгіб 2 исгсітеобсіц, тезгузсу зрбіпіе Іак
дгаекотеіе ггутіапіпа Йо коёсіоіа, іако 2
ггутзкіеу зігопу Йо сегктеіе у ро§?гебб рггу¬
зіоупіе; а §йгіе Ьу піе Ьуі йгиді гаг, та йаб
§гозгу обт, а га Іггесіт гагет та йаб "го¬
нгу згезпабсіе, а "йгіеЬу сгтеагіу гаг піе
рггуЬуІ, та Ьуйг кагапу теіірсіепіеш игг§йотепіе, га рго/.Ц зІагзгусЬ, рбкі йозуб
піе исгупі. Со зі§ йоіусге оііагга, кібгу
іезі и оусбте Вегпагйупбте, Іе§о зрбіпіе

рііпоѵѵас шаЦ, а кібгу Ьу піе рггуЬуІ па
тзг^ гайизгпц, та теіакоте^г теіп§ рорайас, іако еід теугеу ротіепііо. Баі те \ѴіІпіе тее бггой§ рггей бтеі^іет бтеі^іе^о Мікоіаіа Ьізкира, йпіа III тіезі^са КесетЬга, аппо МБСХХХѴІ. N08 ііадие Ѵіайізіаиз ^иаг^и8 гех, зирріісаііопі ргаейісІае йісіогит ша^ізігогит зеи Ггаіегпііаііз
сопІи1>егпіі рііеаіогит аііаз рехаіогит Ѵііпепзіиш, иЬі іизіай, Ьепі§пе аппиепз, ргаеіпзегіаз Іііегаз, іп отпіЬиз еогиш рипсііз,
сіаизиііз, агіісиііз, еі сопйіІіопіЬиз аиіЬогііаіе позіга ге§іа арргоЪапйаз, гаІіГісапйаз еі сопГігшапйаз еззе йихітиз; иіі суиіЙеш арргоЬатиз, гаіііісатиз еІсопГігтатиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз еазйеикще,
диапіит ^гіз гаііо регтііііі, ѵіш еі го| Ьиг регреіиае Пгтііаіів оЬііпеге йеЬеге
ѵоіитиз. Іп сиіиз геі Гійет ргаезепіез тапи
позіга зиЬзсгірІаз зі^іііо М.І). Ъіі.соттипігі тапйаѵітиз. Баіиш Ѵагзаѵіае йіе XXVII
тепзіз Магііі, аппо йотіпі МВСХХХѴІІ,
гегпогшп позігогит Роіопіае еі Зиесіае а 4
Ѵіайізіаиз гех, Магсуаи Тгугпа геГегепйагг
різагг гайг. Віаіогог Баготезкі—засгае ге"іае таіезіаііз зесгеіагіиз. СопГігтаІіо сесЬи сгарпіскіедо у киіпегекіе§о \Ѵі1еіізкідо. (}иае соріае агіісиіогит сопІиЬегпіо
рііеаіогит іпзегѵіепіез, зипі асііз ргаезеп ІіЬиз соппоіаіае.
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7. Изложеніе правилъ цеха Виленскихъ мѣловщиковъ.
Цеховой уставъ мѣховщикоп. 1) Всякій то¬ щей и заботиться, чтобы таковыя бывали какъ
варищъ долженъ явиться къ цеховому старшинѣ можно почаще; 6) товарищи должны представлять
и объявить—кто онъ и откуда; братчики должны мастеру новаго члена не позже 8 часовъ во избѣ¬
розыскать для пего работу; 2) товарищъ, не же¬ жаніе пьяпства; 7) цеховые должны соблюдать
лающій служить у мастера, можетъ уйти отъ него между собою взаимную учтивость; 8) уважать ко¬
только спустя двѣ недѣли и затѣмъ опять про¬ ролевскія и магистратскія распоряженія и подчи¬
сить работы чрезъ цеховыхъ же; 3) младшій ма¬ няться имъ; 9) удостоивать права пользоваться
стеръ во время собраній долженъ собирать кон¬ званіемъ мастеровъ учениковъ изъ Рижанъ; хра¬
трибуціи на погребеніе умершихъ братчикоиь; нить общественный ящикъ у мастера осѣдлаго
4) младшій мастеръ долженъ являться къ стар¬ или же у мѣщанина, и не выламываться изъ-подъ
шему въ сухіе дни въ субботу; 5) младшій мастеръ вѣдѣнія цеха тѣмъ мастерамъ, которые перехо¬
долженъ приглашать въ цеховыя собрапія товари¬ дятъ подъ другую юрисдикцію.

Ь'егіа весшкіа розі Гезіига з. МаШіаеі
Арозіоіі сііе ѵідезіта зехіа тепзіз 8еріешЬгіз, аппі Вотіпі 1650.
Іп іегтіпо Ъобісто аб ргосіисепсіаргіѵі1е§іа, оѵбіпаііопез еі зіаіиіа сопіиЪегпіі
тагзиріагіогшп соІІаНо рагіі асіогеае, ^иаш
ѳйат сііаіае, рег зспіепііат оГГісіі сопзиіагіз ргаеіегііа ]игіс1іса ргаеЫогит сопссззо.иігаесіие рагіез заіізГасіепбо зепіепііае
оГГісіі, теііогапбофіе зиат гесіргосат с^аегеіат іп зирріетепіит аззегііопит зиагит
рипсіа ех агіісиііз еі огіііпайошЬиз соп¬
ІиЪегпіі зиі берготріа, еі ргоріег Ъопшп
гееітеп а та§піз сопіиЪегпаІіЪиз еі ,)ипіогіЪиз ігаігіЪиз сіе тиіио сопзепзи оЪзегѵапсіа еібеш ойісіо ехЪіЪиегипі. Оиогат
агіісиіогит езі зепзиз ѵегЪогит:
Рогщйкі сес/іи Міескшпісгедо.
1) АЪу кагбу іотеаггузг сесЪи тіесіюѵѵпісгедо, ІиЪ іиіеѵзгу гобет, ІиЪ рггу-

сЪобгіеп, рг/у\ѵ§бго\ѵа\ѵзгу іи (Іо тіазіа
\Ѵі1ейзкіе§о, сесЪо\ѵети тізігаоѵѵі зіагзгети о рггуёсіи зѵѵоіт г лѵ^сігблѵкі огпаутіі, кібгети іоѵѵаггузте ггетіозіа шіесЪосѵпісге§о, па тіеузси гоЪщсу, ролѵіппі Ъ§б$
о гоЬоі^ зі§ розіагас осі зіагзге&о бо шіббзге§0 тізігха.
2) Тосѵагяуз/, гоЪцсу и тізіг/,а ргасг
<1\ѵіе піебяеіі, іе/.еіі ши зі§ піе иросіоЪа
гоЪіс, \ѵо1по зі<$ опети Ь§бхіе осіргалѵіс, а
шти об зіагзге^о сіо тіббагѳдо о ѵоЪоіе
оЪезІас.
3) АЪу тіобзгу та^ізіег кайбеу зсЪабгкі сесЪо\ѵеу об іотеаггузгоѵѵ па роіггеЪпусЪ
сЪогусЪ у итагІусЪ Ъгасі сесЪо\ѵусЪ сопігіЪиіі^ теуЪіегаІ4) АЪу шіббзгу та§ізіег, кіебу зисііебпі рггурабп^, \ѵ зоЪоі§ ро роіибпіи зіапотеіі зі<$ и зіагзге§о сесЪотее§о.
5) АЪу шіббзгу та§ізіег іпзгусЪ ші-

- 31 зіг/лж у іотеаггузгбте оЬсЬосЫІ, йеЬу зі§
о §0(Ыпіе (1\%т6пазЬеу йо сесЬи гоготай/.ііі, іакіе йеЬу сг§зіо зсЬайгкі те сесЬи
Ъутеаіу.
6) АЬу іотеаггузге, те тіейсіе ЛѴіІеіІзкіт
гоЬцсе, іотеаггузготеі, кібгу рггуте§йгиіе
исгсітеойс исгупііі, у опего о ^ойгіпіе 6зтеу зроіисіпіа (Іо дозройу сіо шізігга, §йгіе
оп гоЬіб та, піе Ьатеіцс зі§ рііаіукц, зіапоѵѵііі, §;с1уз/, сііа гЬуіесгпеу іотеаггузгбте
поспеу рііаіукі ѵѵіеікг^ зхкосі^ у ошіезгкапіе тізігготеіе те гоЬосіе ропозіб гтеукіі.
7) АЬу зіагзгедо сесЬотее^о госгпе^о
рг7,узі§§Іе»о т1осІ87,і у зіагзгі Ьгасіа сесіютеі
згапотеаіі у геЬу іесіеи йги^іедо рггу
зкггупсе зіотеу изгсгіріітеегаі піе іукаі, аіе
аЬу тезгеіака тосіезііа у исгсітеоЗс гасЬотеапа Ьуіа. ДѴгаіетпут іакге зрозоЬет
у зіагзгу исгсітеойс ки тіосізгут гасЬотеас
ротеіппі.
8) АЬу те сесЬи г^готасігепі рггутеііеіа
0(1 кгбіа ітсі сесЬотеі па(1апе, іакге ог(Зупасіе рггег ісігтойсібте рапбте Ьигтізіггбте у гаіігіес росіапе сгсііі, згапотеаіі, у
рос!Іи§ пісЬ зі<2 тее тезгуікіт зргатеотеаіі,
росі зго§іт кагапіет теейіид агіукиібте
орізапело.
У) КаозіаіекйоіусЬ агіукиІбтезрізапусЬ
у со зігопу тіейгу зоЦ аЬ иіг^ие исЬтеаІіЬ, аЬу Кугапіе сЫорі^іа сіо ггетіозіа рггу-

шотеапі у гггетіозіа теугтеоіапі Ьуѵѵаіі; (Іо іедоаЬу зкггупка сесЬотеа рггу озіасііутшадізігее роіогопа Ьуіа у ІиЬо Ьу росі І118/4 іигуйук% кібгу шізігг озіасііу шіезгкаі, іейпак
піе та зі$ г розіизхеіізіѵѵа теуЬііас у зкггупкі сесЬотееу тіто теоЦ зіагзге^о сесЬотее§о рггу зоЬіе гаіггутутеаб. А/.е зі§ піе
пауйиіе росЬеисгаз тадізіегсесЬотеу озіайіу,
рггу кібгут Ьу зкггупка сесЬотеа роіогопа
Ьуіа, іесіу теоіпо Ь^йгіе тізіггот сесЬотеут оЬгаб шіезгсгаиіпа йоЬгге озіасііего,
росі іигугйуЦ тіеузЦ тіезгкаііусеор, рггу
кібгут зкггупка та Ьуй/, роіогопа.
Розі (]иат еіизтосіі ргаеГаіаиі агіісиІогит ехЬіЬіііопет еі ргаеіесііопет иіга<ще рагз сііаіа еі асіогеа еозсіет агіісиіоз
Йезсгіріоз, сіиаіепиз рег зепіепііат оШсіі
ргаезепііз арргоЬепіиг іп изи сопііпио еі
ѵігісіі оЬзегѵапііа ЬаЬеапіиг ехреіііі. Ргоиі
оШсіит сопзиіаге Ѵііпепзе ргаеГаіоз агіісиіоз іп отпіЬиз еі ніпдиііз еогипйет
рипсііз, сіаизиііз, аЦие рагадгарЫз арргоЬаѵіі, гоЪищиае регреіиае Гігшііаііз ЬаЬііигоз ргопипііаѵіі, ^иа^спиз^ие іп изи
регреіио ЬаЬеапіиг, пеѵе іпіегіііоз йізсогйіае еі Йіззепзіопез ехсііепіиг, сіиіпіто
отпіз тосіезііа зегѵеіиг (1еЬііиз(|ие зепіогіЬиз аппиіз Ьопог ехЬіЬеаіиг, зиЬ раепіз
ііто^апйіз зегіо іпЬіЬиіі, сщосі аЬ иігас}ие
рагіе ргогаіо еі §гаіо езі зизсеріит.
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за 1663-1665 г.,

стр. 478.

Правила цеха Виленскихъ иголыциковъ и жсстянпиковъ.

Вслѣдствіе пропажи цеховаго устава иголыци-

показать обраіцикъ своей работы и платить только

ковъ и жестянниковъ въ 1663 году, цеховые стар-

61/в конъ

шипы съ согласія всего цеха и бурмистровъ со-

ираздникъ Божьяго Тѣла, во время пріѣзда короля,

ставили для себя новый уставъ

всѣ цеховые должны находиться у своей хоругви;

слѣдующаго со-

держанія:

и дѣлать полицію

13) вдовѣ, имѣющей сыпа,

- 1) Ни одинъ братчикъ не имѣетъ права укло-

(угощеніе); 12) въ

разрѣшается пользо-

ваться ремесломъ до конца жизни,

не имѣющей

пяться отъ послушанія цеховому уставу; 2) въ депь

же—только полтора года; содержаніе долженъ вы¬

ев. Николая должны собираться всѣ цеховые для

давать ей цехъ;

выслушапія отчета

мужъ за какого-нибудь

и выбора новыхъ старшинъ;

3) собранія должны созываться

чрезъ 4 недѣли;

цеха,

если опа вторично выйдетъ затоварища

изъ этого же

то таковой долженъ вносить только поло¬

на эти собранія должны являться всѣ безъисклю-

вину; 14) мастеръ, принимающій къ себѣ учени:

чонія, и вести себя трезво и прилично; въ случаѣ

на, долженъ внести его

въ цеховой реестръ

неисполненія этихъ правилъ,

истеченіи двухъ недѣль

и заплатить 20 грошей;

виновный долженъ

подвергаться тюремному заключенію;

4) всякій

ученикъ, отошедшій

по

отъ своего мастера раньше

товарищъ или подмастерье для полученія званія

срока, теряетъ свои года,

мастера долженъ путешествовать съ цѣлью своего

нему,

усовершенствованія;

въ случаѣ неповиновенія какого нибудь товарища

ОНИ

въ противномъ же

случаѣ

должны давать въ братскую кружку

копъ Литовскихъ;

5)

по 6

всякій братчикъ долженъ

то года

но если вернется

опять должны быть зачтены;

къ
15)

цеху и бургомистрамъ и пеиенравнаго исполненія
работъ, виновный исключается изъ цеха;

16) ра-

ходить въ католическую церковь; за непосѣщеніе
долженъ платить штрафа по 2 гроша; 6) всякій

ботникъ, не принадлежащій къ цеху, строго пре¬
слѣдуется цеховыми братчиками; 17) издѣлія це-

товарищъ, утаившій 24 пары иго ль, и повторив-

ховыя могутъ продаваться только самимъ масте-

шій это до 3-хъ разъ

ромъ и его жепой; 18) мастеръ, утаившій отъ цеха

исключается изъ цеха;

7)

всякій товарищъ, не работающій по понедѣльна

работника или работницу,

нодвергастся штрафу

камъ, долженъ платить штрафъ по 2 гроша, а въ

1/< камня воску на алтарь; 19) товарищъ, отошед-

сухіёднп всѣ вообще должны платить по 3 гроша;

шій отъ мастера безъ разсчета, не долженъ быть

8) товарищъ, не ночующій дома, долженъ платить

принимаемъ другимъ мастеромъ;

20)

на похоро-

штрафу 6 грошей; мастеръ, обидѣвшій товарища, 1 нахъ должны присутствовать всѣ братчики подъ »
подвергается наказанію,

положенному

всѣмъ це-

опасеніемъ штрафа 4-хъ грошей, погребеніе долж-

хомъ, а непокорный — тюремному заключенію по

но совершаться

назначенію магистрата;

время судебнаго разбирательства истецъ долженъ

9) мастера

не должпы

па общественный счетъ;

21) во

платить своимъ подмастерьямъ жалованья больше,

разсказывать свое дѣло стоя,

чѣмъ сколько слѣдуетъ но уставу; 10) товарищъ,

изъ судебной избы;

постуиающій въ цехъ, долженъ платить 12 копъ

дебпымъ постановленіемъ — имѣетъ право жало-

Литовскихъ въ братскую кружку; 11) представить

ваться магистрату; 22) цеховые должпы заботиться

метрику о своемъ происхожденіи,

объ исправномъ состояніи городскаго вооруженія,

своему мастерству

а если учился

а затѣмъ выйдти

въ случаѣ несогласія съ су-

въ какомъ нибудь мѣстѣ, то |

Ргосопзиіез еі сопвиіез сіѵііаіів в. г.
тв. Уііпепзів іп ша§по (Іисаіи ЬііЬиапіае

теігороіів. бідпійсашив ргаевепШшз Шегіз позігів ипіѵегзіз еі зіп§и1ів, ргаевепіев

- 33 ѵізигіз, Іесіигіз, аик аийііигіз; оЫаказ Ги- сЬ'ѵаІоѵѵісга, Асі а та КиЬігізкіе^о, Асіата
іззе поЬіз рѵіиз іп риЫіса зеззіопе, кап¬ Напсеѵѵісга, Іегге^о Ватеісіотеісга у Апает іп йэдиевіі сопзеззи іиііісіогиш по- сіггеіа Вапіетеісга, га іесіпозіаупут сопзкгогшп рег Гатакоз Сазітігит Кѵоукіе- зепзет тезгуккіеу іппеу Ьѵасі зрѵатеіопу у
ѵѵісг, Сазітігит ЗатосЬтеаІотеісг, Асіа- розкапотеіопу у па вктеіеѵскіепіе ісіі шойтит КиЬіпзкі, Апатит Напсетеіс/,, 6ѳ- сіот рапот Ъиѵтізкѵгот у ѵаусот шіазка
ог§іит Батеісіотеісг ек Апсігѳат Вапіе- іе§о кгбіетезкіеу тозсі \Ѵііпа росіапу, ка¬
\ѵісг—асиіагіоз ек Ъгаскеагіоз, ѵи1§о ідіа- кому:— Агіукиі 1. Ісіітойсіош рапот
17.6ѵѵ, ЫасЬаѵбте (Исков, сіѵез Ѵііпепзев, зио Ьиѵтізкггош у гасігіе тіазка \Ѵі1епзкіе§0
ас аііогит сотріигітогит зепіогига ас іипі- іѵе сіпіе у іѵ посу, піе газіапіаі^с зі<} гаДпц
огит Ггакгит ек та^ізкгогит ргаесііскі соп- іппіі тгмсПкс^, зегѵікіо, гакаті, ехетркаті,
киЬегпіі потіпіЬиз а§епкіит, аѵкісиіоз іп- апі габпеті Іізкаті іюзіизгпі Ьус шату.
Гегіиз сопзсгіркоз, (|иіЬив кат асі аікаге 2. Вѵасіа сесііи і^іаѵзкіе^о у ЫасЬотезиит іп кѳтріо з-кае Тгіпікакіз, гікиз го- піскіе§о ротеіппі со гок тезгузсу те сігіеп
шапі, сиікиш (Нѵіпит ек сЬгізкіапаш ріе- 3. Мікоіаіа па тіеузсе гтеусгаупе г§ѵокакет сеззапке, рег Веі §гакіаиі іп Ьіз тасігіб зі§ у кат зкаѵзгусЬ рггезгіусіі
рагкіЬиз ЬеШ саІатікаке, іихка апккцшт ИЗгЬу зрокоупіе зіискас, а рокут па рѵгутогет, ехсікаге, атріійсаге зака&ипк, кит згіу гок сопзесцтпкег ісЦсу сігидісіі с!тебсіі
ек Ьопит іпкег зе іпкиіки орібсіі зиі ог- зкагзгусЬ г розѵгосіа зіеЬіѳ, Іисігі (ІоЬгусЬ,
(Ііпет сопзегѵаге іпкепгіипк, зирріісакит- роЬогпусЬ у рѵгукіасі сІоЪгу сІаЦсусЬ, сіоЧие’ ик еозсіет аѵкісиіоз зепкепкіа оГПсіі Ьго Ьѵаіегзкіе ротиайаігрзусІі у опе§о зкггепозкѵі сопГіѵшаѵе ас арргоЬаѵе с1і§паге- ! §ЦсусЬ, сесііет у Ьгасіср гасігѵ у йоЬгеті
тиг. (^иогит зирріісакіопі ас сіезісіегііз розЦркаті гарІ2%сусЬ, оЬіегас, ккбѵгу
поз сіееззе поіепкез, ге Ъепе іпкеііеска ак- оЬгапі ЦсЦс у газаЗгепі ротеіппі па гафіе кгикіпака, соз(1ет аѵкісиіоз, икі асі Ьо¬ кизги росііид гѵѵусгаіи, іако іпзі сосЬотеі
пит огНіпет сопдгиоз, іп коко аррѵоЪап- рѵгузі§^ теукопаб, а іако зкагзі ос! іппеу
(Іоз, ек сопГігтапсІоз еззе зепкепкіа позкга Ьгасі тезгеікіе розгапотеапіе у розіизгеііасПпѵепітиз, икі ^иіс1ет ргаезепкіЬиз соп- зкѵѵо сѵ сесЬотеусЬ рокггеЬасЬ тіеб щаігр
Пгтатиз ек арргоЬатиз гоЬигсще регре- Ккбѵуш, §<іу ѵок ѵѵѵпісігіе, ІісІгЬе рѵгесі
киае Гігтікакіз ЬаЬікигоз (іесіагатив. — лѵзгуікгѵ Ьгасі^ рѵгу гсіапіи зкаѵзгепзктеа
(^иогит сцисіеш аѵкісиіогит із езк кепоѵ сгупіс у сіовкакесгпіе теугасЪотеаб таі$, а
ѵеѵЬоѵиш сіе ѵегЬо а(1 ѵегЬиш.
•
і ко рѵгу Ъукпойсі ісЬпойсібте рапбте га\Ѵ ішіе Рапзкіе атеп. 8Шиі аІЬо аг- сЗгіес, ккбгуш па кеп сгаз §3у зі<з Ь^сігіе
іукпі сески гуІагзкгеуоуЫаскоіспіскіеуо, ро- гсіаіо (іо сесііи рггуЬуб, аІЬо кег пат
(11и§ ккбгего тезгузсу Ьгасіа ротіепіопусЬ затут, ісіігаойсі па какотее роѵасЬипкі
ггетіозі таі$ зі§ гг^сЫб у зргатеотеаб.
иргазгас теоіпо Ь^іігіе. 3. ВсЬабгка те роРо 2§іпіепіи (ІатепусЬ рѵгег піерггу- тіепіопут сесЬи і§1агзкіт та зі§ осіргаіасіеіа роѵгфікбте, кегаг втеіего те гоки теотеас тее сгкугу піейгіеіе, па ккбг^ таі^
шпіеузгут 1663, какотеут ге зрозоЬет, зі§ тезгузсу ггготасігіб, рѵгег т1бйзге§о
га зкагапіет у ргас$ зІатеекпусЬ Кагі- оѣезіапі, па тіеузсе зіизгпе рос! тіеузЦ
тіегга Кгоукіетеісга, Кагітіегга Зато- | іигізсііксі^ Ь^сЗ^се, §(1гіе Ыеп піе ротеі-
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изгсуріітееті рггутатеіаб, Ьаіазбте зігоіс, о
вібі Г$Ц Ьіб, рг7.у воЬіе Ьгопі у гайпе^о
ог$2а піеюа тіеб. А іегеіі Ьу кібгу тіаі
іаЦ коітеіек Ьгоп, ротеіпіеп от* рггу газіайапіп йо тіойзге^о оййаб, іпасгеу піеозігб/пѵ та рорайас те кагапіе рой1«8
теупаіагки ЬгаІегзкіе§о. N8 кібгеу зсЬайгсе
ко/йу Ьгаі та йаб йо зкггѵпкі сесЬотееу
ро ?гозгу йтеа ІіІетезкісЬ; кібгу Ьу газ
Ьгаі гозіацс теіппут, а Ь^йцс гаг у йш§гі паротпіоиѵт, рггу ирогге зтеут зіоцс, піе йаі зі<} те кагапіе, га Іггесіт гагет та Ьуйг теі^гіепіет кагапу, га теіайотойсі^ шадізігаіи у сгтеіегб катіепіа
теозки па оііага йаб. 4. Тотеаггузг когйу,
кібгу Ьу сЬсіа! тагізігет гозіас, ротеіпіеп Іаі Іггу те^йготеаб, а пагай ро\ѵгбсітезгу ротеіпіеп и Іедозг та^ізіга, ой кібгедо теузгейі, гок у згейб піейгіеі гоЬіб у
та йоЬгге Ьуб те Іут ггетіозіе теуисгопу. Такге коійу шаузіготесгук оЬбуда
ггетіозіа ідіагзкіе^о у ЫасЬотепіскіедо
ротеіпіеп тедйготеаб гок у згеёб піейгіеі; а
кібгу Ьу ІиЬо таузіготесгук ІиЫегисгеп
Іе§о оЬбуда ггетіозіа піе те^йготеаі, Іейу
га те§йготек§ та йаб йо зкггупкі Ьгаіеізкіеу кор згеёс ІіІетезкісЬ. 5. \Ѵзгузсу Ьгасіа ротіепіопусЬ ггетіозі і^іагзкіедо у
ЫасЬотепіскіе^о, рггег тіойзгедо оЬезІапі, таі^ зі§ зсЬайгас па 111374 зтеі^Ц йо
ётеі^іеу Тгбусе ггутзкіеу, дйгіе оііагг
зтебу таі^; а кібгу Ьу піе Ьуі, та йаб
ой кагсіеу іак теіеіе піеЬуІ ро §гозгу йтеа
ЫетезкісЬ. Такге па гаІоЬпеу тзгу со
ктеагіаі, іегеіі Ьу піе Ьуі, та гаріасіс
теіпу §гозгу йтеа. 6. Тотеаггузг ггетіозіа
і§1агзкіе§о, іегеіі Ьу те та§ізІга гоЬЦс
гаіаіі аІЬо піеоротеіейпіе тегі^І йтеайгіезсіа
і^іеі у сгіугу, Іо іезі а Пек йтеайгіейсіа
сгіугу рагу, Іейу та Ьуйг паротпіопу

аЬу зі<} Іедо піе теайуі; а піе изІисЬа! Ьу
гаг у йги^і у Іе§о піе рорггезЫ, Іейу Іакотеу кагйу ротеіпіеп ой ггетіозіа ойрайаб. 7. Кібгу Ьу Іотеаггузг те ропіейгіаіек (іеЫі Ьу йтеі^Ьа піе Ьуіо) піе гоЬіі, ро'ѵіпіеп йо зкггупкі сесЬотееу йаб дгозгу
ИіетевкісЪ, Іакге когйу г пісЬ па
кагйе зисЬейпі йо Іеу ге зкггупкі §гозгу Іггу. 8. Коййу Іотеаггузг, кібгу Ьу гоЬі^с па теагзіасіе и кІбге§о тадізіга. те
посотеаі йота и Іедозг та"ізІгаІа, та
Ьуб кагапу згейсі^ §гозгу ІіІетезкісЬ йо
зкггупкі. Іегеіі ЬуІе2 та"ізІег Іотеаггузга
гпіетеагуі, а іотеаггузг Ьу пап те сесЬи
рггей Ьгасі^ гаіотеаі, Іейу та^ізіег тееЙ1и§ игпапіа Ьгасіеу та Ьуйй кагапу, а
ёйуЬу зі§ піе йаі те кагапіе, йо ісЬтозб
рапбте Ьигтізіггбте ойезіаб §о ротеі ппо.
Такіе, іегсІіЬу Іотеаггузг, Цй^с рііапу,
ІиЬо у Іггегтеу тадізіга гпіетеагуі, Іейу
Іакотеу та Ьуйі теі^гіепіет кагапу. 9.
АЬу гайеп тадізіег Іотеаггузготеі теі^кзге§о туіа піе йатеаі пай розіапотеіепіе сесЬотее у іейеп рой йгидіт піе ойтатеіаі,
рой теіп^ ІггесЬ гІоІусЬ. 10. Когйу Ьгаі
сесЬи і§1агзкіе§о у ЫасЬотепіскіедо піе
та Ьуйі рггуі^іу йо сесЬи агЬу терггбйу
тіеузЦ рггерѵатеіі. А кібгу Ьу тезіедютеаі йо сесЬи, Іейу рггу йозіаіесгпут
г§готайгепіи тезгуікіеу Ьгасі, га оЬезІапіет рггег тібйзгедо, Іакотеу кагйу та
йаб йо зкггупкі сесЬотееу Ьгаіегзкіеу кор
йтеапазсіа ІіІетезкісЬ, г кібгеу зкггупкі
зіагзі ротеіппі йтеіесе у іппе роІггеЬу йо
оііагга паіег^се зргатеотеас. 11. Во 1е§0,
кібгу Ьу ѵѵзЦротеа! йо сесЬи, аЬу Іога
росгсітее§о Ьуі, ротеіпіеп Іізі ой исгсітее^о
игойгепіа зтее§о у іако теоіпу у пікоти
піе роййапу, а іегеіі Ьу піе Іиіеузгу Ьуі,
Іейу у ой ггетіозіа рггей тезгуіЦ Ьгасіц
рокагас; таузігготесгук гай, тезЦриі^с йо
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теауікісЬ коіасі^ родіид ргхешойепіа зрга\ѵі6. 12. Ыа зѵѵі^іо Войедо сіаіа Ьгасіа
сесЬи ідіагзкіедо у ЫасЬотепіскіедо, іакхе
па ргхуіахд кгбіа іедотозсі у дду о(1 ісЬшозб рапбте Ьигшізігхбте те росІоЬпусЬ
окахіасЬ хаудхіе гозкахапіе, техузсу рі$кпіе 8І^ ргхуЪгатееху х гуизхіипкіет теусЬ^дохопуш, ротеіппі Ъусіг росі сЬогцдтец.
13. Кайда рохозіаіа тедотеа іедозх гхетіозіа, іехеіі та зупа, Ьесіу теоіпо опеу
Ъ^сі/ле ах (Іо зтіегсі Іо гхетіозіо гоЬіб;
кібга хаз Ьех роіотка, іуіко гок у зхеёб
піедхіеі Ъ^дхіе гоЬіІа. Вгасіа хаз ротеіппі
’щ ораіготе ас іотеагхузхет; а дду рбудхіе
хашцх іедо гхетіозіа, іе(1у Іеп, кібгу
Ьіегхе, Іуіко ро!отеіс<$ сесЬи харіасі. Такхе, дду сбгка іедо гхетіозіа рбусіхіе хат^х ха схіотеіека іедозх сесЬи у гхе¬
тіозіа, Му па теоіпе рбісесііи. 14. 2 гхе¬
тіозіа ідіагзкіедо у ЫасЬотепіскеідо кох(1у Ьгаі,'родіид датепедо хтеусхяіи, ргхуіі}тезху сЫорса па гхетіозіо (Іо паикі, та и
зіеЬіе Ігхутаб дтеіе піе(1хіе1е, ро лѵуйсіи
дтеисЬ піе(1хіе1 ротеіпіеп до хшбтеіб у сіо
гедезіги сееЪотеедо терізас, а <5о зкггупкі
та <1аб дгозху дтеадхіезсіе ІіЬе^ѵзкісЬ. а
іехеіі Ьу Іеп сЫоріес піе довіихутезху Ы
хтбтеіопусЬ одзхеді, іе(1у ти Іаіа діш^,
а ддуЬу зі$ ротегбсіі, Ыу хпоѵѵи зреіпа
па Іаіа іакотее, па кібге у ргхедіут Ьуі
хтбтеіопу, та Ьус харізапу, и іедозх ріегтезхедо тад ізіга зтеедо та хозіатеаб. А
кібгу Ьгаі хшбтеіопедо у харізапедо сЫор¬
са 0(1тбѵѵі1, іакотеу сх\ѵіегсі% теозки та
Ьудх кагапу, а сЫоріес ріегтезхети шадізіготеі ргхутегбсопу. 15. Кібгу Ьу зі<}
Ьгаі х гхетіозіа ідіагзкіедо у ЫасЬоте¬
піскіедо хпаудотеаі зтеатеоіпу, сесЬотеі
зргхесітепу у піерозіизхпу, а ргхепіоззху зі§
ро(і іпзх^ іигіздікі} у іат тіезхкаі^с од

сесЬи у од сЬтеаІу Вохеу у розіивхейзітеа
ісЬтозс рапб\ѵ Ьиппізігхбте хЬгапіаІ, зігопіі, а гхетіозіо зтеатеоіпіе у ро рагіаски
гоЬіІ, іесіѵ Іакотее аЬу зі§ рагіасітео піе
шпойуіо, ха дохтеоіепіет ісЬтоёсібте рапбѵѵ Ьигшізігхбте тезх^ду, іак те дозродхіе,
'ѵ гупки, па иіісу, іако зі^ ргхед іѵт хасЬотеутеаІо, та Ьус дгаЬіопу, у теагзіаі
до сесЬи оддапу. 16. А іехеіі Ьу кіо коіѵѵіек іедозх гхетіозіа хк%д коЬѵіек ргхуЬутезху сЬсіа! зоЫе зѵѵоѵѵоіпіе ддхіе коітеіек шіезхкаі^с іе гхетіозіо, піе оро\ѵіедхіатезху зі^ сесЬотеі гоЬіб, тіапо\ѵісіе од
ЫасЬі Ьіаіеу, дгбіи, кіаікі, кгаіу, те$ду у
іпзхе гхесху, кібге зі§ х дгбіи х\ѵук!у го¬
Ьіб, іеду іакхе ха ргхудапіет зіид х игх§ди ісЬшобсібте рапбте Ьигшізігхбте кахдедо іакотеедо \ѵзх^ду у па кохдуш шіеузси,
аЬу зі<$ ротіепіопети сесЬотеі ідіагзкіеши
у ЫасЬотепіскіети ргхезхкода піе дхіаіа,
Ьгасіа іедозх сесЬи иіаіа дгаЬіс, ргхезігхедаі^с рощдкбте з\ѵусЬ датепусЬ. 17.
То іе/. ха піепародіеузх^ гхесх іеп сееЬ
сЬсе шіеб, аЬу хадеи іотеагхузх у сЫо¬
ріес кібгедо коЬѵіек гхетіозіа те гупки
у ро иІісасЬ гбхпусЬ піе ргхеда\ѵа1, оргбсх
затедо тадізіга аІЬо іпаіхопк? іедо, аЬу
зі^ ргхех сх^зіе ргбхпоѵѵапіе гозризіа у
хдогзхепіе піе гаиохуіо. 18. СгдуЬу хаз
и кібгедо Ьгаіа х ротіепіопусЬ гхеиііозі
хпаіахі Гаізх те гхеіиіейіе, кібгу Ьу хасЬотеаі роіаіетпіе, шіто теіадотозс Ьгасіеу,
у піе терізиЦс до гедезіги сесЬотеедо,
сЫорса аІЬо дхіетек^ іех гхетіозіо гоЬі^с,
іеду іакотеу ха ргхезтеіадсхепіет Ьгаіегзкіт та рорадас теіп^ іак шѵ.^доте^, іа¬
ко у сесЬоте^ у та Ьудх кагапу схтеіегсц катіепіа теозки па оііагх. 19. Тотеагхузх, кібгу Ьу гоЬіі^с и тадізіга ргхех
піедхіеі схіугу, піе рогасЬотеатезху зі^ х
тадізігет, піе оротеіедпіѳ одзхеді, піе
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ѵѵ сесЬи сгіегта Гипіаті теозки паоііагг
Ъгаскі. 20. Оду итггѳ Ъгаі сесЬоѵу, 1иЬогопа, дгі<5сі§, аІЬо істагауш, таі% Ьуб
ѵѵзгузсу Ьгасіа па рогхеЪіе, а кібгу Ьу
піе рггуЬуІ та ѵѵіпу §гозгу сгіугу до
зкггупкі Ъгаскіеу гаріасіс; а родирадіети Ьгаіи аІЬо іе"о гопіе у іотаггуетоѵѵі
г зкггупкі Ьгаскіеу та Ьудй родггеЬ
зргатеіопу. 21. А ддхіеЪу зі^ зргаѵѵа іака сесікпѵа рггуігабіа у іедеп па дги§іе§о зкагйус шіаі, іеду ирговпѵюу зоЬіе
и рр. зіагзгусЬ §1оз, та зіоі%с злѵоі^ 4аІоЪ§ рггекіадас, а роіуш га дппті изЦріб у роіу сгекас, рокі ісЬ піе гатеоіащ.
А §дгіеЬу зі§ гогзцдек сесЬоѵѵу піе родоЬаІ, Іеду тадізігаі іакоѵѵе ггесгу тіагкотеас Ь^дгіе. 22. АгтаЦ тіеузЦ, а тіапотсіе гЬгоіе сЬ^дойуб у ораіготеаб, ро¬
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діи" дашіусЬ гѵѵусгаібіѵ, роетіппі Ъед$.
Розі ^иогит агіісиіогит іп ео, иіі ргаетіззит езі, іепоге геіесііопега ргаедісіі
сопіиЪетаІез еоздет агіісиіоз іп отпіЬиз рипсіІ8 еі сіаизиііз оЬзегѵаге еі еа
отпіа, с(иае ргаетізза зипі, адітріеге
зиЪтіззегипі, ргоиіі еі поЬіІе оШсіит
сопзиіаге Ѵііпепзе еапдет огдіпаііопет
тапи іепеге еі іп отпіЬиз іихіа ргаезсгіріищ ііііиз ііздет сопіиЬегпаІіЬиз оЬедіге зегіо дешапдаѵіі. Іп таіогѳпщие Ьогит отпіит йдет еі еѵідепііиз іезіітопіит, ргаезепіез риЫісо оШсіі позігі сопзиіагіз Ѵііпепзіз еосіие таіогі зіер'ІІо соттипігі еі тапи поіагіі оГйсіі позігі огдіпагіі зиЬзсгіЬі сигаѵітиз. Асіит Ѵііпае
Гегіа зесипда [юзі Гезіит запсіі Ь'гапсізсі
ргохіта діе осіаѵа тепзіз ОсіоЬгіз, аппо
Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто зехадезіто
іегііо.

Декабря 3 дня.
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9.

Уставъ цеха стекольщиковъ въ городѣ Внльпѣ.

Уставъ стекольщиковъ заключаетъ въ себѣ 48 §§,
въ которыхъ
обязанности

опредѣлены
этого цеха.

главнѣйшія права

даже на диссидентовъ;

въ § 4—правила какимъ

и

образомъ долженъ сохраняться цеховой ящикъ; въ

Сущность ихъ заклю¬

въ § 5—время цеховыхъ собраній и наказаніе за

чается въ слѣдующемъ: въ 1-мъ § изложены пра¬

уклоненіе отъ участія въ оныхъ;

вила, какъ и когда слѣдуетъ избирать цеховыхъ

гдѣ должны сидѣть на сходкахъ католики и ино¬

старшинъ и въ чемъ заключаются ихъ обязанно¬

вѣрцы и порядокъ,

сти; во 2-мъ §—какъ наблюдать за цеховыми сход¬

раться дѣла; при этомъ польскій языкъ назначенъ

ками; въ 3 §—обязанности цеха по отношенію къ

языкомъ дѣловымъ; въ § 7-мъ -изысканія съ ре¬

костелу Бернардиновъ и наказанія

месленниковъ неисправныхъ и непокорныхъ; въ §

за уклоненіе

огь оныхъ; обязанности эти были распространены

въ § 6—мѣсто

въ которомъ должны разби¬

8-мъ — правила для домашней

и общественной
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и наказаніе

за неисполненіе оныхъ;

въ § 9-мъ—правила для веденія
и расходованія

цеховой кассы

общественныхъ денегъ;

эти

по¬

занности товарищей и учениковъ къ мастерамъ,
какъ нужно помогать вдовамъ и больнымъ масте¬
рамъ; въ § 23 изложены мѣры противъ неисправ¬

слѣднія предназначаются на содержаніе костеловъ

ныхъ

и вспомоществованіе вдовамъ

наказаніе тѣмъ мастерамъ,

и сиротамъ;

въ §

10—порядокъ возвѳдепія простыхъ стекольщиковъ
въ мастера; онъ заключался въ томъ,

что простой

стекольщикъ, сдѣлавшись мастеромъ, обязанъ былъ
въ теченіи года нести извѣстную службу въ ко¬
стелѣ и въ цехѣ; въ § 11—обязанности подмасте¬
рьевъ по отношенію къ цеху п костелу; въ§ 12—

п невѣжественныхъ мастеровъ; въ § 24—
которые войдутъ въ

сношеніе съ мастерами-самозвапцами (рагіасгаті);
въ § 25—воспрещеніе цеховымъ поступать па служ¬
бу къ мастерамъ-самозваіщамъ; въ § 26—наказа¬
ніе

для лицъ переманивающихъ къ себѣ подма¬

стерьевъ; въ §§ 27 и 28 изложены правила какъ
нужно поступать во время раздоровъ между под¬

правила для судебныхъ разбирательствъ и взаим¬
ныхъ отношеній членовъ другъ къ другу; §§ 13 и

мастерьемъ и мастеромъ; въ § 29 изложены мѣры

14 заключаютъ въ себѣ правила о томъ, что дол¬

стеровъ дѣйствіемъ; въ §§ 30, 31

женъ дѣлать цехъ въ случаѣ болѣзни или смерти
членовъ; въ 15 § заключаются правила для вновь

ководящія правила для товарищей; въ §§ 32, 33
и 34 изложены правила относительно учепиковъ

поступающихъ въ цехъ изъ другихъ городовъ; въ

(хлопцевъ); въ остальныхъ §§ заключаются подроб¬

§ 16 изложены требованія относительно вновь по¬
ступающихъ въ цехъ и взысканія за неисправное

ныя постановленія относительно товарищей,—какъ
они должиы вести себя по отношенію къ своимъ

исполненіе работъ;

мастерамъ,

въ 17 § изложены

правила

противъ подмастерьевъ, оскорбившихъ своихъ ма¬

ученикамъ

изложены ру¬

и другъ къ другу.

При

стеколышческой работы, за которую слѣдуетъ при¬

этомъ стекольщики даютъ взаимное обѣщаніе слѣ¬

нимать въ цехъ

дить за жидами, чтобы они не имѣли подмастерьевъ

и выдавать

званіе мастеровъ;

въ §§ 18, 19, 20, 21 и 22 изложены постановле¬
нія относительно того, каковы должны быть обя¬

изъ христіанъ и вообще,
этимъ ремесломъ.

чтобы

не занимались

Ргосопзиіез еі сопзиіез сіѵііаііз засгае
гедіае таісзіаііз Ѵііпепзіз іп та^по йисаіи
ЬііЪиапіае теігороііз. 8і§піГісапіиз ргаезепііЪиз Іііегіз, ипіѵегзіз еі зіпдиііз ргаезепіез ѵізигіз, Іесіигіз аиі аийііигіз: оЪІаіоз Гиіззе поЬіз ргіиз іп риЫіса зеззіопе,
іапсіет іп Гшціепіі сопзеззи іийісіогит
позігогит рег Гатаіоз ВагіЬоІотеит МіеЬоѵѵісг еі АІЬегіит Вкиріо, іпаппит 1аЬепіега еіесіоз зепіогез соиіиЬегпіі ѵіігіагіогит зио саеіегогитсіие сотріигітогит
зепіогит ас іипіогит ігаігит еі та^ізігогит ргаейісіі сопіиЬегпіі потіпіЬиз я§епііит, агіісиіоз, іпіегиз сопзсгіріоз, ииіЬиз
іат а(3 аііаге зиит іп іетріо ѵепегаЬіІіиш
раігит Ьетагйіпогиш Ѵііпепзіит, сиіішп
йіѵіпиш еі сЬтівНадат ріеіаіет сеззапіе
Ьозіііііаіе, ас рег Веі §гаііаш іп Ьіз рагііЬиз ЬеИі саіашііаіе, іихіа аиііциит то-

гет ехсііаге еі ащрІіГісаге сопапіиг, іит
еі Ьопиш іпіег зеіпіиііи оріПсіі зиі огйіпет, сопзегѵаге іпіепйипі, зирріісаіитЯие, иі еозйеш агіі'чДрз зеріепііа оГіісіі
позіі-і соцГігщаге ас арргоЬаге Йідпагешиг.
(}иогиш зирріісаііопі ас аГГесіаііопі поз
сіееззе поіепіез, зегіе ге Ьепе іпіеііесіа
аЦие ігиііпаіа еозйеш агіісиіоз, иіі ай
Ьопиш огйіпещ соп^гиоз, іп іоіо арргоЪапйоз еі сопГігщапйоз еззе зеціепііа цозіга айіпѵепівдиз, ціі диійевд ргасзепііЬиз
сопГігшатиз еі арргоЬашцз, гоЬищие еі
ѵіт регреіиае Гігщііаііз ЬаЬііигоз йесіагатиз. фиогит ^иі.йет агіісціогцш із езі
іепог сіе ѵегЬо ай ѵегЬивд:
Ыа сге$с у па сЪѵѵаІ§ ради Во^и ѵѵзгесЬто§асещц, «' Тгбусу аѵѵі§іеу іейупеши,
пабѵі^ізгеу Радшіе ЭДагіеу у ѵтзгузікіт
8теі§іут, ащеп. РогщЦек сесШву ггетіо-

- 38 ііа згкіагзкіедо, роДІид кібгедо рошіепіепі
ггетіеЗІпісу шаі^ зі^ зргатеотеас у тщДгіб, росіапу рггег Ьгасі% іедоз/, ггетіозіа,
теуйеу ішіопу у ргхегтеізкі шіапотеап^, До
згіасііеіпедо шадізігаіи \Ѵі1еп$кіедо, сііа
исЪтеаІепіа у зіѵѵіегДгепіа опедо, ха іесіпозіаупуш сопзепзет ѵѵзгуікіеу Ьгасі ротіепіопедо ггетіозіа розіапотеіопу, а оЬоіот пагоДот каіоііскіеши у .гизкіеши паДапу,ой згіасііеіпедо шадізігаіи \Ѵі1егізкіе§о, кібге зі§ Іак гасгупаігу те піт агіукиіу:
Агіукиі ріегтгу. Вгасіа сески згкіаг¬
зкіедо таі$ • тіеДгу зоЪц па ко2Ду гок
оЬіегас зіагзгусіі па рггузгіу гок, ДгидісЬ зіагзгусіі, ітшеДіаіе рггесі йтеі§1упі
Мікоіаіет зтеі^іа ггушзкіедо, а па ётеіфу
Мікоіау кЦс ропфДкіѳт ісЬтойсібте рапбте тадізігаіотеусЬ, оДтіепітезгу зі<$ газіасіаб, у ІіДгЬу рггезгІогосгпусЬ зіагзгусЪ
г ргхусЬоДбте ЬгаіегзкісЬ у гогсЬоДбте зіисЬас, іак іакоЬу пауіеріеу сЬтеаІа Войа
ротпагаіа, а піе па ргіѵаІ$ДоЬго Ьгаіегзкіе оЬгасаІо. Рггу кібгеу ІіДгЬіе ісЬтоёсіот рапот гаусот Ьутеаб у зіагзгусЬ
ІіДбЬу зІисЪаб теоіпо Ъ^ігіе, дДгіе таі$
зі<з тезгузсу зрокоупіе у зіаіесгпіе гасЬотеаб, а іегеіі Ьу кібгу рггегтеаі піепаіегпіе теіг^саі%с, діози зоЬіе піе иргозітезг;,
та гаріасіб теіп§ тееДІид итеаді сесЬоте^.
Сій зіагзі потео оЬгапі, зіозиіцс зі§ До хтеусгаіи іпзгусЬ сесЬбте, таі$ рг/узі^дас па
гаіизги теесііид хтеусхаіи іппусЬ сесЬбте
у зргатеіеДІітеіе зі§ тіеДгу Ьгасі^ щДгіб
у зргатеотеас ге тезгеІЦ исгсітеойсі^, піе
паэЦрш^с Ьег ргаусхупу, Іак зіагзгу па
тІбДзгедо, іако іег у тІбДзгу па зіагзгедо, сгедо рггутеііеу у агіукиі гакагиіе. А
кібгу Ьу іети зрггесітепут Ъусій, окагаі,
та гаріасіб теіпу Дтеа Гипіу теозки До коЙсіоіа, ІиЪ іег роДІид теупаіагки Ьгаіегвкіедо та ЪуД2 кагапу. КогДу іег Ъгаі

зіагзгу госгпу іуіко іе зргатеу роіосгпе
сесЬотее, те рггутеііеіи у рогхцДки орізапе,
іако іо о гі^ гоЬоі^. аІЬо іезіі Ьу іотеаггуз/. о хазіигопе па тадізіга, шадізіег
іе/. о піерггузіоупе гасЬотеапіе па іотеаггузга зі$ зкаг/.уі, ротеіпіеп з^Дгіс, піе
теЬ^саі^с зі§ До сгітіпаіи у іппусЬ игх§Дотеі паІеЦсусЬ зргате, дДгіѳ іейеІіЬу те
сесЬи ротіагкотеапа зргатеа ЬуДх піе тодіа, у з^Д зі§ Ьгаіегзкі піе ироДоЬа! кібгеу коітеіек зігопіе, іеДу икггутеДгопети
теоіпо Ь$Дгіе Діа ДосЪоДгепіа зргатеіеДНтеозсі До згіасііеіпедо ига$Ди Ъигтізігготезкіедо у гаДгіескіедо ЛѴіІепзкіедо, а тесгітіпаіпеу зргатеіе До тебуіотезкіедо роДІид
ДатепусЬ хтеусгаібте иДабзі$.
Агіукиі иШу. Зіагзі госгпі іедозг
гагах Дпіа шаііу рггуДас Дтеисіі тізіггбте,
кібгау Ь§Д* Ьутеаб рггу тезгеіакісіі зргатеаоЬ
у зсІіаД/.касЬ іотеагхузкісЬ. Агіукиіу гай
г рггутеііеібте сесЬотеусЬ, іотеаггузгот зіиіцсе, ро<1апе рггег тізіггбте г теіаДотойсі^ у
рогтеоіепіеш згіасііеіпедо шадізігаіи \Ѵі1ебзкіедо.г ріесг^сіц гаіизгп^ у г роДрізеш г§кі
ріаагекіеу иітеіегДгопе ЬуДг шайр
Агіукиі іггесі. Вгасіа сесЬи згкіагзкіедо
тезгузсу теезрбі ротеіппі зі^зсЬаДгаб гатезге
тее сгіегу піеДгіеіе До коЗсіоІа оусбте ЬетагДупбте, дДхіе зтебу оііаг/. таіір па шзхі}
зтеі^Ц. іакге па коМе зисЬеДпі, гаІоЬпе
ктеагіаіпе у па іппе тзге зтеіфа, кібге па
рггутеііеіи кобсіеіпуш зц орізапе, теезрбі
г таігопкаші у іотеаггузгаші зтееші, дДгіѳ
іак тізігготеіе, іако у іотеаггузге, Ь^Д^с
зроіесгпіе гдготаДгепі, паоГегЦ рггу тзгу
ётеі^іеу рогг%Дпіе ійб ЦДгу ротеіппі, а кіайб
роДІид рггетогепіа зтеедо рггупаутпіеу
огДіпагі% дгозху Д^а, а іотеаггузг дгозг
іеДеп, аІЬо со ти зі? у теі^сеу Ь^Дгіе роДоЬаІо, кібга оГГегіа та ЬуД^ оДДатеапа
До гакгузііеу рггег тІбДзгедо гтеіаДото-

- 39 бсід зІагзгусЬ. Рггу Іут та Ьуб2 розіап- Вогут пагобгепіи, іаЫе у п ропіебгіаіек
шкоте, Іо 1Ѳ8І бѵѵіес позкопусЬ згезс па ТСіеІкопоспу г зкггупкі зіагзі пушопаіі
оііагги, а Ьо лѵесііи^ шойпойсі (Іо тзгу ро гІоІусЬ сгІегесЬ па коіепбе у па піо8\ѵн>іеу, Іакге ІапусЬ эпіес згсгуго поз- сгеЬпе (11а оусбп Ъегпагбупбп. А дбу
копусЬ сгіугу, г кібгеті Ьгасіа ЪфЦ ро- роігеѳЬа Цбгіе пупозііа зргапіб осЬебо'ѵпп» пусЬобгіб ки еіеѵасіеу рггу Іѳу ге зіпо іакіе коЬѵіек бо оііагга пазгедо сетзйу ОДѳу сеоЬопеу, Іакге па ргосеззіе сЬопедо, Іо та Ьуб зргапопапо г зкггупкі
со зтф игосгузіе, .ако Ю рггег осіаѵ«> сесЬопеу розроіііеу. Во Іедо г Іеуге зкггупНогедо сіаГа у тпусЬ зш^і игосгузІусЬ. кі сесЬопеу та Ьуб* зргапіопо згеЗб роШ іе§о аЬу Іопаггузге г зпеу зкггупкі зіаѵѵпікблѵ, г кІбгусЬ сгіугу коіо таг таіа
раг? зѵѵіес ІапусЬ згсгсгопозкопусЬ зрга- зіаб, а б па па оііагги, Іак рггу тзгу ииагпопаіі у роб пш* дгозгу згезсіи іііеп- | Іаіпеу, іако у рггу тзгу па родггеЬіе сіаіа
зкісЬ (Іо зкггупкі тізіггопзкіеу г Іеті итагіе^о, Іакге та Ьубг зргаѵѵіопо г зкггупзпіесаті бо тзгу бпі?4еу пезрбі г таді- кі сесЬопеу бпапавсіе ёпіеб ІапусЬ, кібге
, “! к“ е1еѵасіеУ У "те ргосеззіе пу- так* Ьубй сЬопапе п згаПе козсіеіпеу у
сЬобгбі, кібге Йѵтіесіе тац зргапопаб г игу папе бо родггеЬбп Ьгасіеугсіідіеу каІусЬ ріеш^бгу, со пшу Ьіогг* п дозробгіе Іоііскіеу, Іакге у рггу тзгу в. у дбу бо
г Іопаггузгбп. А со па Іе зпіесе пуба- дгоЬи сіаіо кіабіу.
. “а М* Рг7 рогасЬипки об пісЬ
рггуіфо. А кІбгуЬу г шізіггбп па тзгу
зпі^іеу те ЬуІ, та баб піпу дгозгу згеёб
ЫепзкісЬ. А іейІіЬу п рбі тзгу бпі^іеу
рггузгебі, Іебу та бас дгозгу Іг/.у Ыепзкісіі у оГіегІ§ оббас бо зкггупкі тізіггопзкіеу. Ьесг кібгу Ьу Ьгаі тіббзгу ЬуІ
тзгеугеіідіеу, апіе ггутзкіеукаіоііскіеу,
у гЬгапіаІ Ьу зі§ розіиді кобсіеіпеу обргапопас, та бас бо зкггупкі тадізігопзкіеу кор рі§б ЫепзкісЬ. Во Іедо аЬу когбу
Ьгаі, кІбгуЬу ЬуІ тзгеу геіідіеу, а піе ггутзкіеу, бапзгу па гок гІоІусЬ бпа, поіпу та
Ьубг об пзгузІкісЬ ропіппойсі коёсіеІпѵсЬ,
Іо іезі об тзгу 6пі$1еу Іак сгіугупіебгіеіпеу, і
іако у кпагіаіпеу, Іакге у об пусЬобгепіа г
зпіесаті ки еіеѵасіеу у па ргосеззіе, оргбсг
родггеЬбп. Міобзгу Іеп, кібгу ріасі га
розІид<$ коѳсіеіп^,, ропіпіеп Іакге баб іако
у бгибгу, гІоІусЬ рі§6, іебпак Іеп тіббзгу
розіиді сесЬопе ропіпіеп обргапопаб,
Іакге іако у каіоіік, а піе ріасіс. Бо
Іе§о аЬу па кагбу гок пагаіиігг ро

Агіцкиі стигіу. Зкггупка тізіггопзка
та Ьубй га бпіета кіисгаті и іебпедо
зіагзгедо, аІЬо дбгіе Ьу тіеузсе Ьегріесгпіе Ьгасіа ираіггуіі, Іуіко піе дбгіе
іпбгіеу, іепо роб іигізбісіЬ* тіезкіу, па
тіеузси Ьезріесгпут, тіапопісіе, зіггей
Во2е, одпіа у тчгусЬ рггудоб гІусЬ,
Іакге біарокоіи Ьгасі, дбгіе зсЬабгкі зпе
Ь$б% обргапопаб. \Ѵ кібгеу зкггупі таіа
Ьуб сЬопапе рггупііеіа іедо кгбіепзкіеу
тозсі, рапа пазгедо шіІоЗсіпедо, Іакйе козсіеіпе, у іппе пзгуікіе шипітепіа, сесЬопі
паіег^се, гедезіга гозсЬоббп у рггусЬоббп
[юпцбпіе різапе у ріепі^бге об Ьгасі бапапе; а дбуЬу кібгу Ьгаі, Ь^б^с зіагзгут
госгпут аІЬо згаГаггет, гдиЬіІ кіисг
об зкггупкі сесЬопеу, Іакі та Ьубг кагапу сгпіегсі^ катіепіа позки у кіисг
іпзгу ропіпіеп баб богоЬіс. Такге іейІіЬу
зіагзгу аІЬо згаГагг бок^б обіасЬаІ, а па
тіеузси зпоіт Ьгаіа добпедо піе го’зіапіі,
у кіисг г зоЬ^ гапіогі.іебу Іакопцзг піш*, іако у Іеп со гдиЬі, та Ьубг кагапу.

- 40 Агіукиі рЩіу. 8сЬайгкі гааі^ Ьуспа ко>,- каіоіісу рга\ѵг\ зігоп^таі^ газіайаб, акібйе йтеіе піейгіеіе теейЬ? рггутеііеіи іедо ггу зі) іпзгеу геіі^іеу—Іелѵі^. Рггу зргатеасЬ
кгбіеѵѵзкіеу шоёсі, па кібге эі<} тезгузсу всЬа- аЬу гатотеу піеисгсітее піе Ьуіу, ѵоіит
йгаб шаі^ у йас §гозгу йѵѵа йо зкггупкі, а ройаіцс іесіеп йги&іети рой ѵѵіпгу §гозгу
па ^иа^^а1 ро дгозгу згезсіи ІііеѵѵвкісЬ. ІШ- згеёсіи роІзкісЬ піе та ирггейгаб, кібгу Ьу
гуЬу газ па зсЬаЙгк<$ піе рггуЬуІ.ша йаб теі- г§кц о зібі ийеггуі, аІЬо зі§ зіагегут те
пу §гозгу йтеа. Такіе га Іо, §йуЬу па ктеаг- сгут зрггесіѵѵіі у розтеагкі сгупіі, а ііе
Іаі піе ргйуЬуІ, та йас §гозгу рі§б. А кібгу кгоб ирогпіе ойегтеаі г то\ѵ^ злѵоі^, та
Ьу отіезгкаі, а рггу оітеагіеу зкггупсе рггу- ( Ьуйй кагапу зотеііо. Бо 1е§о зргате сесЬовгейі, та тербі Іе§о тезгуікіедо оййаб. Ьесг \ѵусЬ йайеп Ьгаі піета теупозіс га ргбд,
сЬогоЬіу ойіагйет у іпзгеті зіпзгпѳші рггу- рой теіту ой Ьгасі игпапгу зрга\ѵу у гогсгупаті таіг* Ьуйй га теушбтепусЬ шіапі, то\ѵу те сесЬи рггу оіѵѵагіеу зкггупсе, аЬу
кібге зсііайгкі таі^ Ьуйг ойргатеотеапе піе Ьуіу ойргатеотеапе і^гукіет оЬсут, Іуіко
йпіа піейгіе1пе§о ро оЬіейие о ріегтезгеу роізкіт, рой лѵіпіу йтеи Гипібте теозки. А
дойгіпіе. бйгіе кібгу Ьу Ьгаі рггу зкггупсе іейІіЬу кібгу Ьгаі піе гогитіаі ро роізки,
оіѵѵагіеу зіайі г погет, аІЬо г іакіт іп- та Ьуйг Иитасгопо рггег Ьгаіа, кібгедо
згут ог$гет, та йаб \ѵіпу йтеа Гипіу тео- зргатеу сесЬотее піе таі^ Ьуйг ойргатео¬
вки, тібйзгу Ьгаі ротеіпіеп Іе§о розігге- теапе, апі з^йгопе, Іакіе Іотеаггузкіе те
§аб рой теіп^ Гипіа теозки; а іезіі Ьу кібгу дозройгіе рггу ІийгіасЬ оЬсусЬ.
Агіукиі зШІту. КібгуЬу Ьгаі ирагіу у
Ьгоп и зіеЬіе гаіаіі, а ЬуІоЬу Іо па піт
рггейётеіайсгопо, Іакі Ігоіако та Ьуйг ка- §агйг%с сссііет, па зсЬайгкі рггег саіе зигапу. йейіі Ьу Iей роІггеЬа іака сесЬотеа сЬіе йпі, аІЬо рг/ег саіу гок піе рггусЬойгі!
Ьуіа зііпа, аІЬо гогкагапіе шадізігаіотее у ротеіппойсі піе сгупіі, таіі\ Ьуйг опети
газгіо, аІЬо сийгу сгіотеіек роІггеЬотеаІ ойіе^іе йоЬгойгіеузІтеа сесЬотее. Ьесг кібгу
зсЬайгкі, Іейу зіагзі, піе сгекацс йтеисЬ Ьу Ьгаі ропіесЬаІ йіа ггетіозіа у гоЬоІу
піейгіеі, тібйзгу Ьгасі^ оЬезІаб ролѵіппі зтееу, а піе Ьутеаі Ьу тіейгу Ьгасі^ па
Ь§йц, га со та йаб оЬсу сгіоѵѵіек йозкггупкі зсЬайгкасЬ у оЬсіаІЬу роіут ггетіозіа госесЬотееу дгозгу рі^іпаасіе. А іезіі Ьу Ьгаі, Ьіб, Іакотеети та Ьуйг Ьгопіопо, ай зі§,
аІЬо Іотеаггузг роІггеЬотеаІ Ісдо, Іейу ро¬ г гапіейЬаІусЬ ротеіппобсі, Іак козсіеІпусЬ,
теіпіеп йаб дгозгу йгіезі^б роІзкісЬ. ОЬтеі- іако у сесЬотеусЬ изрѵатеіейіітеі, Іо іезі,
піопу іейпак та ти Іо тегбсіб. А кІоЬу зсЬайгкі, зисЬейпі у \ѵіпу тезгеіакіе роріасі,
па Іакіе ойезіапіе, оргбсг гтеусгаупусЬ \ѵей!и§ и\ѵа§і Ьгасі.
Агіукиі 6ту. 2аЬіе§аі^с Іети,аЬу исгсізсЬайгек, піе рггузгейі Ьег зіизгпеу рггусгупу, та Йаб \ѵіпу Гипі теозки. А іезіі теозб, г§ойа влѵі^іа тіейгу ЬгасЦ Ігѵѵаіа, а
Ьу кібгу Ьгаі аІЬо Іотеаггузг рггузгейі йо Ьгаі, кібгу Ьу піезпазкі, ІигЬасіе, піепаѵѵізсі
сесЬи рііапу, та Йаб лѵіпу Гипі теозки у тіейгу Ьгасі^ сгупіі, у йозгкойу, аІЬо піег сесЬи паіеп сгазіппут піе рггезгкайга- зіаѵѵу рггуѵѵойгіі, о Іайа ріоікі йо игге(йц рогуѵѵаб у ІигЬоѵѵаб ѵѵагуі, Іакі та Ъуйі зкагаі^с изЦріс.
Агіукиі ягбвіу. Ш зсЬайгсе кагйу пу сгѵѵіегсі^ катіепіа ѵѵозки. 8ргаѵѵ§ сесЬоЬгаі та зіейгіеб па зтеоіт тіѳузси, у?і піе паіег^сц у ехсезз, іегеіі Ьу піеисгсітеейіид роггцйки, рой теіп^ Гипіа теозки; \Ѵу Ьуі те сесЬи, згІасЬеІпу та^ізігаі рег Йе-
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іедаіоз та шіагкотеаб. Так/е кібгу Ьу Ьгаі
аІЬо іотеагхузх зіагзху сесЬотеі тезхуікіепш
Ьуі ргсесітепу, зіотеу піепсхсітееші зі$
іагдаі па зІагзхусЬ у лѵзгуікг^ Ьгасіа ха піс
зоЬіо лѵайуі, кагапіе у розіизхейзітео, кібге
сесЬотеі ротеіпіеп реіпіс, піе реіпіі, Іакотеети тадізіготеі, іак сЫорсу, іако у ІотеагхузхетаЦ Ьуйх ойі§сі,ах зі§ \ѵе тезхуікіт сесЬо¬
теі у зіагзхут ирокогху уйозус исхупі. Аіотеаѵхузх та Ьуйх зкагапу лѵіпгу, лѵссііи^ ихпапіа
тадізігбте тезхуікісіі, аІЬо теі<}хіепіет рой
гаіизх. А іеёіі Ьу тадізіег Ьуі ирогпут,
а іети кагапіи піе Ьуі ройіедіуш, Іакі
та Ъуйй ойезіапу ха теіайошозсі;} игх^йп
па гаіизх йо йаізхеу зргатеу, а роіут па
гаіизхи та зіейхіеб, ай Іети кагапіи сесЬотеети йозуб исхупі, зІагзхусЬ у тезхуіЦ Ьгасі$ ргхергозі. Ьесх дйу Ьу па іпзхут
тіеузси Ьуі оЬеІхопу, а Іа оЬсІда піе паІехаІа Ьу Йо сесЬи, піеша зргалѵіейііѵѵоёсі № сесЬи ргозіб, аіе изгріи гайхіескіе§о, а піе дйхіе іпйхіеу.
Агіукиі сШсісщіу. /е Іей, Іо іезі гхесх
Ьагйхо роІгхеЬпа исЬойхіб хіедо тпіетапіа
Іийхкіедо у Ьуйх ргатеут рапи Води у 1ийхіот,ргхеІоІе йосЬойу пазсЬайхкасЬ,ктеагіаіу, лѵіпу у іпзге, кібге ой Ьгасі йосЬойха,
йо зкгхупкі теейіид ргхутеііеібте у агіукиібте
таіц Ьуйй те гедезІгасЬ рогиріпіе іпігоІідотеапе, зрізапе ро роізки Іуш зрозоЬет, кіо іак лѵіеіе Йаі, іші§ у ргхехтеізко
Іедо паріватезху те гедезіг тепіейб, со та
Ьуйх х ѵпеІЦ рііпозсіц, а Іо йіа Іедо, аЬу
зіагзхут потео оЬгапуп, ргху тезхуікіеу
Ьгасі те сесЬи хиреіпіе у йозіаіесхпіе, іа¬
ко зі§ теухеу патіепііо, гасЬипек хе тезхуікіедо ргхузіоупіе оййаіі, цсЬойх^с ргхех
Іо піегх^йи у зизрісіеу. Аіе ЙосЬойу ротеіппі па роІгхеЬу коз'сіеіпе у сесЬотее
оЬгасас, іакхе па рогаіотеапіе ирайки ЬгаІа кібгедо х патеіейхепіа Рагізкіедо, а

піе х зтееу теоіі, Іо зі^ та гохитіеб, о
тейотеасЬ у зіегоІасЬ Ьгасі хезхІусЬ у о
ІотеагхузхасЬ, ой рапа Вода патеіейхіопусЬ;
у ргху оЬіегапіи зІагзхусЬ госхпусЬ та Ьуйх
соііаііа йіа Ьгасі тезхуікіеу х зкгхупкі, іако
паузкготпіеу, зргатеіопа, х итеаді} ргхесіе
Ьгасі, аЬу хЬуІки у хдогзхепіа піе Ьуіо.
Агіукиі йгітаіу. Міойзху тезЦриі^су
Йо сесЬи зхкіагзкіедо розіиді сесЬотее у
койсіеіпе Іакіт зрозоЬет та ойргатеотеаб,
Іо іезі, дйу зкіагх, кібгу тергхбйу тезЦрі йо
сесЬи, ротеіпіеп тібйзхут гок саіу віпхус
те сесЬи у те койсіеіе, а дйу іейеп тізігх
ріегтеіеу ойзіиху зтеоу гок, Іейу роіут йтді
тібйзху пазЦрі.
Агіукиі Шсптіу. Міойзху ротеіпіеп
тіеб те исхоітеоЗсі тезхеіакіеу зІагзхусЬ у
па тезхеіакіе роІгхеЬу сесЬотее у козеіеіпе розіизхпут та Ьуйх, Іо іезі ротеіпіеп
йо сесЬи паургі}йхеу ргхуйб, зкгхупкі} осіп}йойуб, та зібі розіатеіб, Іакхе у йо козсіоіа пауріегтеіеу ргхузхейзху оііагх осіп}йохуб, бтеіесе падоіотеаб, хараіаб у х зтеіес$ теусЬойхіб, Іак на еіетеасіі} пазтеі^ізхедо закгатепіп ргху шзху ётеі^іеу сесЬотееу, іако у па ргосеззіеу у іпзхе ротеіппоёсі койсіеіпе реіпіс, рой теіпі} йтеп ГппІбте теозки, Іакхе оЬсЬойхіб Ьгасі% па
зсЬайхкі} йпіа зокоіпедо, а піе те піейхіе1<}, рой лѵіпгѵ йтеп Гипібте теозки. Агіукиі
(Ііснпа8Іу. .Тезіі Ьу іейеп Ьгаі іакі} шіаі
схупіб зкагд§ па йгидіедо Ьгаіа, Іейу Іакотеу оЬайтеау ргхузіоупіе у исхсітеіе таі^
зіаб ргхесі зіоіет. А іеэіі Ьу кібгу Ьгаі
аІЬо тіойзху па зіагзхедо госхпедо тіаі
іакі} зкагді}, аІЬо Іех зіагзху па Ьгаіа
кібгедо тіойзхедо, Іейу Іеп зіагзху па
тіеузси зтеут іпзхедо Ьгаіа дойпедо,
кібгу ргхей Іут зіагзхут Ьутеаі, та хазайхіб, йо изргатеіейіітеіепіа зі$. Йайеп
Іех х Ьгасі гхетіозіа зхкіагзкіедо піе ро-
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Ьу іесіеп Ьгаі, гшбтеітезгу гоЬоІ§ и кодойкоітеіек, ретепут у зіизгпут Іагдіет
тіаі оші гоЬіс, а Йгиді па рггезгкойу у
ройзіурек опѳдо Ц гоЬоіу га юш'еувгц сепу росііі*! зіу ггоЬіб, гЦй Ьу теіеікіе гозіугкі, піерогг^йек у пуша гоЬоіу іппут
Ьуіа, Іакотеу рггезгкайгаіцсѵ у росізіурпу,
Ьег Йайпеу Гоіді, рбі катіепіет теозки
ши Ьуйй каѴапу. Рг/езіггедату Іей, аЬу
йайеп Ьгаі ггетіозіа згкіагзкіедо ро сіошаск
у катіепісасЬ сЬойг^с гоЬоіу піе ргозіі у г
пі% зіу піо паЬііаІ а іппут рггезгкойу піе
сгупіі, Ьо зіу Ігайа сгузіо, йе іесіеп йгидіепш рой Ьокіет гоЬоіу осіеупшіе у рггезгко¬
йу сгупі, Іакотеу Іакйе со росізіурек с/.упі,
та Ьусі 2 кагапу теіпг} те у 2 орізаиа.
Агіукиі іггупазіу. .Тейіі Ьу кібгу Ьгаі
2ас1югга1 г патеіесігепіа Раіізкіедо, Іесіу
опеши таі;\ сЗас Ьгасіа Іотеаггузга Іакіедо,
кібгу Ьу теагзіаіотеі зргозіаі; Іой зіу та
гогитіес у о тесіотеіе рогозіаіеу, у Іо ро
тадізігге гиреіпут, кібгу Ьу тее тезгуікіт
сіозус сгупіі сесЬотеі.
АгіуШ сяіегпавіу. Йезіі Ьу кібгу тізігг
итагі, аІЬо тізігготеа, зуи аІЬо сбгка Іакотеедо, тізігготеіе <1о д.оЬи ротеіппі піезс
росі теіп^ дгозгу згейсіи, а Іотеаггузга гтагІедо ротеіппі піейс Іакйе рос! теіпг^ у исгпіа,
сіо Іедо тезгузсу тізігготеіе, гшаійопкаші
у Іотеаггузгаті па родггеЬіе у рггу йаІоЬпеу
тзгу таі;у Ьуйй, піе ойсЬойггрз аі ро тезгуікіт паЬойепзІтеіе, росі Іакотесуг теіпсу дгозгу
згейсіи ІіІетевкісЬ.
АгіуШ ріфіазіу. Йезіі Ьу зіу Ігайіо,
геЬу Іи тадізіег ггетіозіа зкіагзкіедо,
г іпзгедо тіазіесгка рггуіасЬатезгу, сЬсіаІ
те ЛѴіІпіе Іе ггетіозіо гоЬіс, Іакотеу
иггусіу ротеіпіеп рггуіцс ргатео тіеузкіе,
згіикі іако іпзі гтеукіі осігоЬіс, Іізіу ой

игойгепіа у ой исгепіа рокагас, коііасі^
теейіид рггетойепіа зргатеіс у тезгуікіе
іпзге росѵіппозсі сесЬотее ойргатеіс. Той
зі<» та гогитіес у о рагіасгасіі ІиіесгпусЬ. Такйе, іейеіі Ьу кібгукоітеіек Ьгаі,
ІиЬ рггу зктгупсе у рггу зргатеасЬ зіейг^с, ІиЬ Іей те' озоЫітеуш розіейгепіи
іесіеп сігидіеши піеисгсітеойс гайаі, шіапотеісіе
іііедііітііаіет огіиз, Іейу г
Іедо оЬау таіц зіу теутеойгіс, а Іеп,
па кібгут Іо Ьуйгіе йотеіейгіопо, та Ьуйй
оййаіопу ой ггетіозіа у зроікотеапіа ЪгаІегзкіедо. А кібгу Ьу Ьгаі, теіейг^с о Іакотееу рггудапіе йгидіедо Ьгаіа, а піе
огпаутіі зіагзгуш, Іесіу теейіид итеаді
иггуйи та Ьуйй кагапу.
Агіукиі вшпазіу. А дйгіе Ьу Іотеаггузготеі теуйготепеши па теуйгбтесе со піепсгсітеедо у піерггузіоупедо ІгаГіІо, а роіут
одіозііо, Іакотеепш піе та Ьуйй рогтеоіопезгіик гоЬіепіе, аг зіу ріегтеіеу зіизгпут
ётеіайссітееш теутеіейгіе. А дйу Іе згіикі
ойргатеотеаб гасгпіе, зіагзі тадізіготеіе, аІЬо
па Іо ой пісЬ теузайгепі, ротеіппі Ьуй$ йоді^йас у рггураіготеас зіу згіик іедо, аЬу
Іе згіикі піеЬуІу рггегкодо іпзгедо гоЬіопе, рой теіпіукатіепіа теозки. Кібгу Ьу газ
згіик ІусЬ пагпасгопусіі па сгаз гапіесЬа! у
тегдагйгіі.оргбсг сЬогоЬуу іпзгусЬзІчзгпусЬ
рггусгуп, Іакотеу Ігасі тезгуікіе йосЬойу, кібге йозкггупкі йаі. А іевІіЬу па сгазіе у
Іегтіпіе пагпасгопут згіик піе рокагаі, Іакі
кагйу па Іуйгіей, рбкі згіикі рокайе, та
теіпу ріасіс гіоіу. А Іа згіика піе дйгіе іпйгіеу та Ьуйй гоЬіопа, іейпо и зіагзгедо.
Агіукиі тйтиавіу. Згіика зкіагзка
Іут ІгуЬет гоЬіопа та Ьуйй: Карггбй
шопзігапсіа г рготіепіет, Іаіагпіа г
теіейусгкаті у г Ьапіаші, зоіпісгка, Іакйе іпзге гогтаііе тегогу, йо Іедо гге¬
тіозіа зкіагзкіедо рггупаіейасе, йозко-
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кібгу Ьу та1о\ѵапе згіикі итіаі, Іеп ройиройоЬапіа лѵіагу зтееу те піеЬотезЦріепіе, аІЬо т$к§ РагізЦ. та па вгкіе ойтаІотеаб. Ргау оййатеапіи згіик згкІагзкісЬ,
кібгѳ з^ орізапе те рггутеііеіи, іеп, кіогу
оййаіе згіикі, піе та Ьуйй оЬеспут рггуойЙатеапіи опусЬ, аіе та изЦріс, кібгеу згіисе
тазі<$коййу Ьгаі зіаіесгпіе у згсгугге, а піе
г гапкоги іакіедо рггураіготеаб, у о піеу
гйапіе зтеоіе, іеёіі йоЬгае, аІЬо гіе игоЬіопа, Ьгасіеу ѵѵзгуікіеу ролѵіе<іхіес. те сгуш
іесіеп йгидіети піе та рггезгкайгаб, рой
тѵйц Гипіа теозки, сге§о зіагзі, іако па
іо рггузі^іі, 7, рііпозсі^ ровігге#аб у йо§Цйас тац. А еггогу, кібге Ьу зіизгпіе
Ьгасіа игпаіі, ротеіппі Ь§й$ парізас. Кібга
іо З7.іика теейіид игпапіа у гогз^йки тізіггбте та Ьуйй рггуі^іа. А іеёіі Ьу Ьгасіа розіг7.е§1і, йе ѵгіеікі піейозіаіек у піеитіеі^іпойс те пайсе іедо у \ѵ іеу згіисе
ЬуІ, іейу та Ьуйй оЬѵѵіпіопу рой іи" теупаІагки Ьгаіегзкіедо.
Агіукиі отпаяіу. Теп тіойу тізігг, §йу
згіикіойргатеі, ротеіпіеп іотеаггузготройгіокочѵас у ой пісЬ зі§ теук^сгуб, тізіггот гай
тезгузікіт ротеіпіеп те сесЬи коііасц зргатеіб теейіид рггетойепіа, а тайасйо сесЬи
гіоіусЬ рі^іпайсіе, у йо гедезіпі сесЬотее§о та Ьуйй терізапу.
Агіукиі йгтщіпиніу. 8уп тізігготезкі
іиіесгпу ротеіпіеп рбізгіикі гоЬіс, іакйе у
іеп іотеаггузг, кібгу тейоте§ аІЬо сбгк§
тізігготезЦ га таійопк^ теейшіе у ой тезгуікісЬ пакіайбте сесЬотеусЬ те рбі теоіпі з^,
оргбсг коіасуі, кібга та Ьуйй теейіи" рггетойепіа зргатеіопа. йейпакйе каййу г пісЬ
тібйзгут Ьуйй ротеіпіеп, іак зуп тізігготевкі, іако у Іотеаггузг, кібгу тейоте§ аІЬо
сбгко тізігготезк^ роутіе.
Агіукпі Лгсийгтіу. .Тебіі тейотеа рого-

зіаіа ро ётіегсі таійопка, вѵѵе§о Ьгаіа, ггетіозіа зкіагзкіедо сЪсіаІа Ьу гоЬіб, іо ггетіозіо ротеіппо іеу йойас іотеаггузга іакіе.^о,
кібгу Ьу теагзіаіотеі зргозіаі, іак сііидо, рбкі
тагщЬ рбуйгіе. А іейіі Ьу зі§ гозіаі исгеп ро
йтіегсі ш§йа іѳу, іесіу ротеіпіеп Іаіа теуігтеас
рггу іотеагаузгиу іе§о исгпіа теугтеоіітевгу,
піе та теі<;сеу Ьгас исгпібте па ггетіозіо, аіѳ
па іо шіеузсе теоіпо іеу Ъ^сКгіѳ іотеаггузга
йги§іе"0 г рощйки рггуі^с, аІЬо (іо іпзге§о
тіеузса у тіазіа ро піе§о різаб. Та итеада,
іейіі Ьу па ш'$ теузі^рек іакі піеисгсітеу рггетеіейгіопу рок ага) зі§, ІиЬ іей гаш^й іпзгедо
ггетіозіа сгіотеіека розгіа, та Ьусій ой ггетіозіа оййаіопа у іотеаггузг ойі§іу.
Агіукиі ііткігісніу рісгтгу. Каййу
тізігг піе та сгеіайгі теі^сеу сЪотеаб
іуіко іейпе^о Іотеаггузга, а йгидіедо сЫорса; а іейіі Ьу и кібге§о тізігеа теакотеаі
теагзіаі, іак йѳЬу йайпедо іотеаггузга піетіа), а роігееЬоѵѵаІ Ьу опе§о, іейу іеп Ьгаі,
кібгу йтебсЬ іотеаггузгбте та, ро\ѵіпіеп ти
Йаб, / гозкагапіа зіагзгусЬ, іейпедо. .Тезіі
Ьу зі§ іейігаПІо, йеЬу кібгу Ьгаі тіаітеіеікіу а рі1п^гоЬоі§ у роіггеЬотеаІ Ьу теі^сеу
іотеаггузгбте, іейу іо віагзиут та огпаушіб
у и пісЬ йогтеоіепіа 2 па&пнЦ, кібга йо
зкггупкі сесЬотееу та Ьуйй оЬгбсопа, ргозіб, га теіайошозсіз тезгуікісіі Ьгасі теейіи"
роіггеЬу, іейу опеши теі§сеу "іотеаггузгбте
та ЬусІй рггуйапо піш і§ гоЬоі§ г^оіиіе.
Агіукиі ЛтіЛгшіу юібгу. йезіі Ьу Рап
Вб" кібгедо Ьгаіа сЬогоЬ^ сі^зиЦ патеіейгіс гасгуі, аІЬо іпзг^
рггудойц, а роіі-геЬотеа) Ьу гаіипки у тезротойепіа ой
Ьгасі 2 сесЬи, іейу іакотее§о Ьгаіа ирай1е"0 г зкггупкі гаіотеас у гарота^ас таі;у
а §йу §о рап В6§ тезротойе, іейу іе ріепі.^йге г ройгі^котеапіет йо зкггупкі ЬгаІегзкіеу Ь^йгіе ротеіпіеп оййас рггей сгазет, іо іезі рггей еіесіі^, кібга Ьутеа те
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пзргаѵѵісѵіііѵѵіі, та Ьу(1г ига^іот кагану сЫорса о(Ыаб.
Агіукиі (Іткігтіу зіоАту. Ысгпіоѵѵіе г
осі зіагзгусЬ, сЫорсолѵ ѵѵрізуѵѵаб у ѵѵугѵѵаІас піе тоге, аі сіозуо іеши исгупі.
іпзгусЬ тіазі, тіазіесгек, §(1гіе рогггріАгіукиі АткШсзіу іггесі. А ігзі^Ьагго кбѵѵ сесЬоѵѵусЬ піе тазг, га іоѵѵаггузгбѵѵ
лѵіеіѳ рагіасгбѵѵ іе"о ггетіозіа згкіаѵзкіедо ѵѵугѵѵоіопусіг піе таі% Ьуб рггуі^сі, аіе шаі^
паусіиіе, со зй} сіхіеіе ки згкосЫе иЪодісЬ суіоѵѵае и зіагзгусЬ тізіггбѵѵ, (11а 1ерзге§о
тізіггбѵѵ, ки згкосЫе иггфібѵѵ козсіеІпусЬ рггусѵѵісгепіа ѵѵггетіезіо у исгсіѵѵедо ѵѵуу г иі^сіеш ройуікблѵ шіеузкісЬ, рггеіо аЬу гуѵѵепіа, ѵѵебіиг: Ьіедіоёсі ѵѵ ггетіеёіе тащ.
іакоѵѵі ргбгпі у Іогпі ЬкЫе у рагіасге, г Ьу(1г ѵѵугѵѵоіепі; іог та зі§ гогитіес о іиіеуѵѵіаііоіиозсіа игг$(1и тіеузкіедо, аІЬо іт згусЬ исгпіасЬ осі рагіасгбѵѵ.
Агіукиі (Іткігтіу бету. .ТебІіЬу зі$ ропаіег^седо, кагапі у "гаЬіепі Ьуіі. Кібге
іо ѵгесгу у пасгупіа (Іо сесЬи шаі^ паіе- кагаіо па ша^івігге, геЬу шіаі іоѵѵаггузга
гес, (11а роіггеЪ коёсіеІпусЬ у іппусіі ри- икггуѵѵ(І2І6, Цгіг ѵѵ гаріасіе, Ь^(1г іег ѵѵ сгут
ЫісгпусЬ ЬгаскісЬ. Во іедо роѵѵіппіёту коіѵѵіек іпзгуш, аІЬо шіеггус Ьег рггусгуіт Ьгопіс иг«р1ет тіеузкіш, ѵѵеЫпа; ргау- пу, аІЬо у га рггусгупц, тод^с (Ібуёс зргаѵѵіеѵѵііеібѵѵ 0(1 кгбібѵѵ ісЬ тозсі па(1апусЬ (Іііѵѵоёсі іпзгут зрозоЬет,іакі тізігг та Ьу(1г
ѵѵагзіаібѵѵ у гоЬоі ѵѵзгеІакісЬ, іак ѵѵ (1о- кагапу сгіеѵша Гипіу ѵѵозки. \Ѵзгакге іоѵѵатасЬ згіасііеіпуск, тіеузкісЬ, \ѵ кіазгіо- ггузге піе таі<^ йаѵѵас рггусгупу (Іо дпіеѵѵи
гасЬ, ро ѵбгпусЬ (ІотасЬ у иІісасЬ. То- тізіггот зѵѵоіт,§(1уг зіагзге§о.гаѵѵзге віизгѵѵаггузге у сЫорсу піе піаі^ г козгиікаші па ггесг сгсіб у згапоѵѵаб, гѵѵіазгсга та§ізіга;
сЬодгіс, рой ѵѵіпа ѵѵегііи" тѵа^і зіагзгусЬ. у оѵѵзгет іеёіі та іаЦ кггуѵѵД^ іоѵѵаггузг 0(1
іпа^ізігга, іесіу ѵѵ сесЬи зргаѵѵіеЫіѵѵозсі ргоАгіукиі (Іш(Ігіс8Іу сгшгЬу. А кібгу Ьу
зіб роѵѵіпіеп. Татгезі^у (Іотаѵѵіас кггуѵѵйу
тізігг аІЬо іоѵѵаггузг оЬсоѵѵаІ г іакіеті
зѵѵоіеу, §(1гіе зіагзгу роѵѵіпіеп паротпіеб
рагіасгаті, аЬо г ісЬ іоѵѵаггѵзгаті, а Ъуіо
тізігга гаг, (Іѵѵа, а "(Ігіе Ьу зі? ѵѵі^кзга
Ьу іо рггеѵѵіесігіопо, Іак і та Ъугіі. кагапу
кггуѵѵда зіаіа іоѵѵаггузгоѵѵі, гаіггесіт гароікатіепіет \ѵозки.
гет таіг\ ши зіагзі оііі^б іоѵѵаггузга. А
Агіукиі (Ітиігтіуріаіу. Зіагзі рг/.узі§§1і "(ІгіеЬу зі^ ^иой аЬзіі) іоѵѵаггузг рогѵѵаі
сесЬи іедо^акге у Ьгасіа ѵѵзгузсу, таі^ іедо па тадізіга зѵѵе§о гіут зіоѵѵет аІЬо исгупрозіггее;ас, аЬу сге1а(В, га падгосіц іаЦ коі- кіет,іакоѵѵу таЬуѵІг кагапу ѵѵе(1Іи§ игпапіа
\ѵіек іакіт Іогпут рагіасгош піе Ьуіа рог- тізіггбѵѵ ѵѵ гиреіпут сесЬи, а іезІіЬу і^Ц,
ѵѵоіопа (Іо гоЬоіу ІсЬ па сгаз Ьу пашпіеузгу, іакі та Ьубг о(1(1апу о<і сесЬи (Іо игг^йи.
ІиЬо іо га па^го(1^, ІиЬо га Гаѵѵогаті ро(1
Агіукиі Аѵтйгтіу (ігісісщіу. Іезіі Ьу
ѵѵіпа рбікатіепіа ѵѵозки.
га іакоѵѵут іоѵѵаггузгет іізі Ьуі рггузіапу
Агіукиі йісийгтіу вгбвіу. Кібгу Ьу Ьгаі г кібгеа:о тіазіа іктсі, г сесЬи «іо
іоѵѵаггузга аІЬо сЫорса іак гшбѵѵіопедо, іако сесЬи, ілкоѵѵее;о тізігг гайеп піе та
у піегшбѵѵіопе^о и (1ги§іе§0 Ьгаіа осітбѵѵіі, сЬоѵѵаб, апі ЬфЫе тб§1, у сгекиіг па ѵѵагаІЬо Ьу рггесЬоѵѵ ѵѵѵаі и зіеЬіе, іак іоѵѵаггузга, зіасіе піе Ьр(«І7.іе то§1а гоЬіс, апі оЬсоѵѵас
іако у сЫорса, а іо Ьу па піт рггеѵѵіегігіопо бо іедо сгази, рбкі гагагет па іатіе тіеуЪуіо, іакі роѵѵіпіеп (Іаб ѵѵіпу сгѵѵіегс катіепіа зсе, г кц(1 різапіе ІгуЬоѵѵпе га піт рѵгуйгіе
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у ■/. іодо зі$ бозкопаіо піе \ѵу\ѵіесіхіе, аІЬо
гіашЦб лѵу\ѵо(1и зіизгпедо піе ргеупіезіе,
кібгети йабпа батеозс згкобгіс піе та.
А рбкі зі«2 \ѵушіеггу и йабпедо тізігга
тіоузса теша, росі \ѵіп;у осі Ьгасі игпапгр
Агіукні іггуіігтіу. безіі Ьу со іакотедо
піерггузіоупедо па іотеаггузга рокагаіо, іак
\ѵ ѵѵагзіасіе, іако у дбгіе іпбгіеу, іо іезі,
зігопу \уіегпозсі, іакі іоѵѵаѵгузг та Ьубг
кагану сіо зкггупкі тадізігаіотеу рбікатіепіа тезки, а зігопу піегя^би та Ьубг
(Іо иѵг§би (Іопіезіопу.
Агіукні іггуіігтіу рісгтгу. ОсЫоп
іотеггузгоѵѵі г роятеіепін дгозгу рі^іпазсіе
роІзкісЬ, аІЬо іей іакіети, кібгу Іх>бгіе бозкопаіу те гоЬосіе гіоіу іс<1еп, а піе тсі^сеу,
росі (ѵіпгу с/лѵіегсі катіепіа тезки.
Агіукні іггуііггтіу ѵЛбѵу. №е ротеіпіеп тізігг сЫорса зтедо лѵі^сеу сЬотеб
па ргбЬіе паб піебгіеі згсзс, роб теіпіу Гипібгс
блѵи тезки, аіе та до гарізас \ѵ сесЬи па
зсЬабгсе рггу \ѵзгуікіеу Ьгасі, а та до гарізотеб Ъег Іізіи, аІЬо раі^кі Іибгі озіабІусЬ, аІЪосесЬотеусЬ, іак зігопу игобгепіа,
іако у зігопу \ѵіегпоёсі, а та Ьубг гарізапу
па Іаі сгіугу, іейіі Ь^б/.іе богозіу, а іейііЬу \ѵ таіусіі ІесіесЬ, па Іаі рі^с. Во іедо
аЬузі<2 йабеп піе ѵѵайуі згкіагг па паик§
ггетіозіа зтедо Ьгас роббапедо вгІасЬескіедо, роб теіпгу катіепіа тезки, іак Іей
аЬу зі§ Йабеп піе \ѵайу! сЫоіюа тиіеу,
пій па сгіугу Іаіа, Ьгас бо ггетіозіа згкіагзкіедо, роб \ѵіп$ сгѵѵіегс катіепіа тезки.
Агіукні іггуіігтіу іггесі.Обу сЫорса гарізиіц, та баб бозкггупкі шізігготекіеу роігіоіедо, а різаггош дгозгу згезс роІзкісЬ, а
па ѵѵугтеіепіе гІоіусЬ бѵѵа, різаггоѵѵі дгозгу
згейс роІзкісЬ. А іеёіі Ьу зі§ сЫоріес гіе и
тадізіга гасіюѵѵаі, аІЬо рггег піеѵѵіегпозс,
аІЬо рггег піегг^б, рггу тсугтеіепіи та Ьубг
кагапу рбікашіепіет ѵѵозки, аІЬо тебіид

игпапіа тезйуікісЬ тізіггбѵѵ. Оргбсг іедо
когбу тізіі'/ Ьу піет'ппу ротпіеп сЫорса
теугѵѵаіас рггеб саіут сесЬет у тізіггаті
рггу Ьуіпоёсі іотеггузгбѵѵ, кібггу до ро
теугтеіепіи рггуцѵѵзгу исгупі^ до тіебгу
зоЬгр.добпуш іоѵѵаггузгет; а іейеіі ЬуісЬ
таіу сотриі Ьу} Ьу у те б\ѵисЬ тбдц, іакоѵѵг^ исгсітезс іггесіети почеши іоѵѵаггузгоп'і теугг^бгіс. А іеп по\ѵу іотеаггузг
ротеіпіеи Ь^бгіе опут робіид рггешогепіа
зтедо соИасйу зргатс.
Агіукні іггуіігтіу сггвагіу. Кібгу Ьу
сЫоріес розгебі об тізігга ргесг, роіут
тегбсітегу зі<з боітаі Ьу сгази зтедо, іакі
та обзіидотес сгаз бтеіакс, у піе тойе Ьуб
теугтеіопу, айбозіб га іообеузсіе исгупі у піе
та до габеп Ьгаі рггутотес, ай Цбгіе тіаі
рогтеіепіо об ріегѵѵзгедо, дбгіе іеп Ьуі сЫо¬
ріес па пайсе. А іезіі Ьу іеп сЫоріес бо рагіасга розгебі па паикд, аІЬо па гоЬоід, іакі
та Ьубг га « іаботозсі^ игг^би бо \ѵі§гіепіа
ѵрггисопу у піета Ьубг \ѵуризгсгопу, ай
раг$к§ озіабІусЬ Іпбгі ро зоЬіе ба у кагапіе зіизгпе тейтіе.
Агіукні іггусігтіу рщіу. бѳШ Ьу зі$
ігаШо бтеіе ёт%4 ѵѵ іебпут іудобпіи, аІЬо
ёѵѵі^іа игосгузіе, іако АѴіеІкапос, 8\ѵі^ікі,
Войе пагобгепіе, таі% рггезіас іоѵѵаггузге
па рбі осЫопіе, аіо 61а іебпедо з\ѵі^іа піе
та Ьубг \ѵуіггрх>по, айЬу заті зоЬіе ёѵѵі^іа г
ропіебгіаікбѵр, аІЬо г іпзгусЬ бпі сгупііі.
Агіукні іггуіігтіу згбзіу. Тотеггузге шаі<4 зі§ зсЬобгіс бо дозробу, аІЬо сесЬи па койбе сгіугу піебгіеіе, Ь§б$с розіизгпеті зіагзгут іотеггузгош у іаш кайбу роѵѵіпіеп бас
бозкггупкі іоѵѵаг/узкіеу па зсЬабгсе дгозг
іебеп роізкі, а па зисЬебпі дгозгу б\ѵа,
роізкіе. Тотеггузге піе шаі^ зргаѵѵ габпусЬ
з^бгіс тіебгу зоЦ, кібге Ьу іт піе паіейа1у, іуіко іако з^ \ѵ агіукиІасЬ орізапе, іакйе
піе таі% газіабас г пойѳт, аІЬо г огдйеш рггу
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зкггупсе оілѵагіеу, рой теіп^ "гозгу згеёсіи.
А кібгу Ьу Іотеаггузг па зсЪайгк§ піе ргауЬуі, та сіас теіпу "гозг а па ктеагіаі §гозху
с!\ѵа роізкіе.
Агіукиі іггуАгіезіу ШАпіу. Мац Ьуб
оЬіегапі йтеа Іотеаггузге зіагеі па гок, кібггу
тац тіеб кіисге Йо зкагЬпісгкі, а Іа вкагЪпісгка та Ьуйй те зкггупсе зІагегусЬ, йо к 16геу зкагЬпісгкі Іотеаггузге тац зтеѳріепцЙге текІайас.АгіукиІуротеіппі сгуіас па кагй^ зсЬайгІц рггей тезгуікіеті Іотеаггузгаті, ріепцйгу піе ротеіппі Ьгаб па роіггеЬу
зтеоіе ргітеаіпе, аІЬо па рггерісіе, Іуіко па
роІггеЬу коёсіеіпе у па роіггеЦ сЬоге§о піейозіаіпе^о Іотеаѵгузга у іо г теіайошоёсц
тезгуікіе^о сесЬи, шізіггбте у Іотеаггузгбте.
АгЬукиі іггуАяіеаіу бету. Кагйу іотеаггузг піе та "агйгіс гоЬоЦ тізігга,
Іак иЬодіедо, іако у Ьо§аіе§о, рой теіп^
йтеи осЫопбте у отезгет кагйу та тіеб
те исгсітеозсі тізігга зтее§о, тізігготец у
тезгуІкісЬ йототеусЬ, рой теііц ой тізіггбте игпапгр А іеёіі Ьу тегдагйгіі гоЪоЦ,
та Ьуй& раепотеапу.
Агіукиі іггуАгШу Агіетаіу. Тотеаггузге піе тац сЬойгіб йо йотбте піепсгсітеусЬ, рой зіейгепіет те тецгіепіи у тепц теей1и§ игпапіа тізіггбте йо зкггупкі тізігготезкіеу. Кагйу Іотеаггузг ротеіпіеп гоЬіб тізігготезіц гоЬоі$ §ойип ріфпайсіе, Іо іезі тезіаб
о дойгіпіе сгтеагіеу рогапи па рбі гедагге,
а рггезіас гоЬіб о дойгіпіе йгіезціеу те пос.
АЬу Іотеаггузге піе ротезіатеаіі г гоЬоІу йіа
Іайа рггусгуп, а гтеіазгсга те ротезгейпе йпі,
Цйг'о теіеікіе, Ь^йй о таіе ггесгу, у іакіе коітеіек зтеагу пай теіайотоёс у теоЦ
зІагзгусЬ тізіггбте, рой теіп^ йтеи осЫопоте па каійе^о іотеаггузга текіайацс,
Іуіко йтеи зіагеі Іотеаггузге тац сгупіс о
іакотее икггутейгепіе рггей зіагегеті. А1Ьо іеёіі Ьу Іег гогцйки теіеікіедо Іа зрга-

теа роІггеЬотеаІа, іейу те гиреіпуш сесЬи,
аіе іейіі Ьу Іа зргатеа піѳ шо^іа Ьусій изкготіопа у гоацйяопа те сесЬи, та Ьуйг ойезіапа йо ипцйи гайгіескіедо. \Ѵе<йгицс Іотеагтузг іеёіі Ьу гоЬіі и рагіасга лѵі^сеу пай
йѵѵіе піейиеіе, ротеіпіеп йаб теііц теейІи§;
игпапіа у Іотеаггузкіеу тізіггбте Йо зкггупкі
шізігготезкіеу, а іеёіі Ьу рггег сгаз й1иа;і
у піезіизгпу роЫешпіе гоЬіі, га іакіе§;ой
рагіасга та Ьуйг росгуіапу.
Агіукиі ЫегАгШу ріеповгу. №е тац зі§ Ьатеіс Іотеаггузге те дозройгіе згупкотепеу Іесіе, Іуіко йо §ойгіпу бзшеу па
рбі геацгге г роіийпіа, а Іо Іуіко те ётеціа,
теуцтезгу ІусЬ, кібгусіі па теезеіе ргозгц.аІЬо
па сгеёб іаіц, рой теіп^ осЫопи іейпе^о, а йо
йоти рггузгейзгу піе коіаіаб, іако те ризікі
Ьгопц, піе кггезіб, піе теукггукаб, іак ро
иІісасЬ, іако у рггей йотега, Ьаіази Іѳ&
те йоши"гайпе§о піе сгупіб, аіе рггузгейзгу,
та зі§ гасЬотеаб исгсітеіо.зіотеет, исгупкіет
рггукгоёсі у паутпіѳузгети піе сгупцс. А
іеёіі Іакіе§о гисіітеаіедо ;іотеаггузга тізігг
піе ротеіейгіаТ, у піе огпаутіі, а зіагеі
тізітготеіе йотеіейгіеіі Ьу зц Іедо, іакотеу
га зіеЬіе, у га іотеаггузга ротеіпіеп теіп§
гаріасіб, теейіид игпапіа тізіггбте.
Агіукиі сгіегАгіевіу гоібгу. Кібгу Ьу Іотеаггузг ётеі^сіі ропіейгіаіек, аІЬо іпзгу ротезгейпу йгіей, Іакі та Ьуйг кагапу га
когйу йгіей, ііе ісіі ётеі<$сіб Ь^йгіе, рбі
осЫопет йо зкггупкі тіігготезкіеу. йеёіі
Ьу те йоти піе посотеаі, Іейу теіпу та йаб
дгозгу згеёб йо зкггупкі Іотеаггузкіеу. А
тадізіег іе§о та оротеіейгіеб зіагегут.
Агіукиі сгіегАгіезіу ігвесі. Мізігг ротеіпіеп сЬотеаб Іотеаггузга йтеіе піейгіеіе, іегеіі
Ьу гасЬоггаІ, а іеёіі и піе§о Й1и§і сгаз гоЬіі,
роіут та йаб гпаб Іотеаггузгот зіагегут.
аЬу §о йо §озройу гарготеайгііі; Іатге та
тіес тіеузсе, іеёіі Ьу тесгезпіе Ьуіо, аІЬо те

- 47 згрііаіи, аі Ьу до Рап Вбд ро7,с1гоѵѵі1. А
іеёІіЬу ріеиі($Й2у піе тіаі, іейу па ггуйапіе
іедо зіагві Іотеаггузге г згкаіиіу зѵѵеу Іотеаггузкіеу шаігу до ораіготеас роІггеЬаті
зіизгпвші, шаі$ Ш рорізас лѵзхуіко, со
Ьу сѣогу тіаі. Іакге со Ьу лѵус1а\ѵа1і 2 рііпозсігу різас. А дсіу огйготеіеіе, та іт Іо
тевгуіко роріасіс, а іевіі Ьу итагі, Іейу
тезгуікіе ггесгу іедо игг^йотепіе зрізатезгу
шайу роЬгаб. А дсіу Ь у рггуіасіеі іедо о сіегтеаі зі$, шаігу ши Іе ггесгу лѵусіас, д<1у
гаріасі тезгуікіе пак1а(1у іотеаггузгот; а
іеёіі Ьу піе Ьуіо рггуіасіеіа, шаігу Іе ггесгу сЬотеас (Іо гоки у згезсіи піесігіеі,
роіут рггейаб озгасотеатезгу, пакіайу (Іо
зкггупкі тегбсіб, а озіаіек иЬодіт гогйас.
Агіукні сгіеЫгіезІу сггсагіу. Тотеаггузге
г сЫорсаші піе шаігу зі§ гаЬатеіас родозро(1асЬ, апі Іег гайпусЬ гаЬате тіеб г
піеті, рос! теішу <1теи осЫопбте и Іотеаггузгбте у те сесЬи.
Агіукні сгіспІгШу рідіу. СЬсешу, аЬу
Іотеаггузге іейеп (Ігидіедо тіаі те исгсітеоЙсі, аЬу рггегутеапіа тіесігу піті піе Ьуіо,
апі зіатеу пагизгепіа піеисгсітееті зіотеу у
аЬу зі§ кагйу па теагзіасіе исгсітеіе гасЬотеаі Ьег тезгеІкіеурггудапу.аЬу зі^геігутеойб
піе (Ігіаіа ггешіозіи згкіагзкіети, рой теішу
ой тезгуІкісЬ тізіггбте игпапгу.іак йо зкггупкі тізігготезкіеу, іако у Іотеаггузкіеу. вйу
Іотеаггузг рггуте^йгиіе Йо тізігга г кібгедо
тіазіа, Іейу Іеп тізігг ротеіпіеп до рггуі^с.
Тотеаггузг гай те^йготепу та рокіоп оййаб ой
тізіггбте у Іотеаггузгбте г Іедо тіазіа, гкгуй
Ьу рггутегуйготеаі,’ Іатге Іеп тізігг и зіеЬіе
та опети посіед рогтеоііб у сгейс теугг^сігіс. А іейіі Ьу и Іедо тізігга Ютеаггузг
Ьуі те гоЬосіе, Іейу Іеп Іотеаггузг теепйготепедо Іотеаггузга Іакге рггуіатезгу, та
до исг^зіотеаб, ге теагзіаіи опедо піе гаііаі
рггуте^йготеатезгу гатейгі^сгаі^с. А іегеіі

Ьу Іеп тізігг гоЬоІу сііа іотеаггувга теепйготепедо піе тіаі, Іейу Іеп Іотеаггузг
тоге ійс (Іо йгидіедо тізігга, дйгіе Ьу
гоЬоЬ} тбді тіес; іейеіі Ьу гай и ріегтезгедо тізігга гоЬоІа Ьуіа, а іотеаггузг
Ьу лѵ^сіготепу піе сЬсіа! и піедо гозіатеаб, іесіу піе ротеіпіеп те іут тіейсіе и
гайпедо тізігга гоЬіб Іеп іотеаггузг, аіе
(Ыеу те^йготеаб г Іедо тіазіа. Йейеіі іотеаггузготеі тізігг, и кібгедо Ьу гоЬіІ, йаі
те*^йготек<2, Іесіу Іеп Іотеаггузг тоге (Іо
(Ігидіедо тізігга ійб, у о гоЬоЦ ргозіб. Йегеіі
Ьу газ Іотеаггузг ройгі§котеа! га гоЬоі§, а
(Іаіеу Ьу итубШ ійб, Ыу и (Ігидіедо тізігга те іут тіейсіе піе ротеіпіеп гоЬіб,
апі Іег (Ігиді тізігг опедо рггутотеас.
Агіукні сгісгйгіевіу зібйту. 8іозиігус зі§ (Іо рггутеііеіи іедо кгбістезкіеу
шойсі, рапа пазгедо тііойсітеедо, сЪсету
тіеб, аЬу гуйгі згкіагге и гайпедо сЬггейсіапіпа гоЬоІу піе гоЬіІі па рггезгкойгз
сесЬотеусЬ тізіггбте, ропіетеаг піе згу те
геіезігге сесЬотеут, апі те зрбікотеапіи ЬгаІегзкіт. Такге аЬу сЫорсбте зтеусЬ г козгбікаті ро (іотасЬ у катіепісасЪ піе
розуіаіі, ройіедацб дгаЪіеготеі га теіайотойсігу у ротосгу тг^йоте^. Сі габ сЫорсу, кібггу йо Цй па пайсе и гуйбте іаіа
зтее Ігатеііі, піе тодгу зі§ те сесЬи гиреіпут згкіагзкіт теугтеоііс, Іак те) ай піе, іако и раііасга Ь^йгусу, аг терггбйу и
тадізіга сесЬотеедо йозкопаіедо іаі зтеоісЬ йозіигу у сеуіотеаб Ь§йгіе, йіа іерзгедо теугогитіепіа те ггетіезіе у рогггуйки сесЬотеедо.
ІѴ« озМек теагиіету Іо зоЬіе, аЬу ой
йаіу Іусіі уюгггуйкбте пазгусЬ гайеп гуй
піе теагуі зі§ йо ггетіозіа згкіагзкіедо
па паик§ сЫорса теіагу сЬггейсіапзкіеу
рггутотеас , а дйгіе Ьу зі§ сЬггейсіаі піп рокагаі и гуйа па пайсе га сЫор-
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аЬу зі<2 зсапсіаіиш то шпойуіо, осіі^іу сит
асітіпісиіо оОісіі у йудот Іакоѵѵе геетіезіо та Ьуйй гаЬгопіопе.
Розі диогит агіісиіогти іп ео, иіі ргаетіззит езі іепоге геіесііопет, ргаесіісіі сопІиЬегпаІез еозсіет агіісиіоз іпотпіЬиз
рипсііз еі сіаизиііз оЬзегѵаго ас еа отпіа,
^иае ргаетізза зипі.асіішріеге, зиЬтізсгипІ.
Ргоиі еі поЫІе оГГісіит сопзиіаге Ѵііпепзе еапсіет огсііпаііопет шапи Іепеге еі іп

отпіЬиз, іихіа ргаезсгіріит ііііив, іізсіет
сопіиЬегпаІіЬиз оЪесІіге зегіо (Іетажіаѵіі.
Іп таіогетс]ис Ьогит отпіит Гкіет еі
еѵіДепііиз іезіітопіит ргаезепіез, риЫісо
оШсіі позігі сопзиіагіз Ѵііпепзіз еог[ие
таіоге зідіііо соттипігі, еі тапи поіагіі
оПісіі позігі опііпагіі зиЬзсгіЬі сигаѵітиз.
Асіит Ѵііпае Гегіа зсситЗа ргісііо Гезіі
(Зіѵае ВагЬагае Ѵіпгіпіз еі шагіігіз (Не
іегііа тепзіз БесетЬгіз, аппо Ботіпі тііІезіто зехсепіезіто зеха§сзіто іегііо.

1664 г. Мая 28 дня.
Изъ книги № 5115, за 1663—1665 г., стр. 912-921.

10. Уставъ бондарскаго цеха или бочарнаго въ городѣ Ііильпѣ.

Уставъ бондарскаго или бочарнаго цеха, состав¬
ленный Виленскимъ магистрах омъ,
себѣ

15 пунктовъ,

заключаетъ въ

сущность которыхъ состоитъ

въ слѣдующемъ:
Бондары

пре дѣлятьел по религіи, т. е. па одпой католики,
па другой — православные уніаты л т. д.
лическая сторона правая);

(като¬

лица, не являющіяся

въ засѣданія пли церковь подвергаются установ¬

каждый годъ должны

изъ

ленному штрафу,-а виновныя въ воровствѣ совер¬

въ день св. Ни¬

шенно исключаются изъ цеха; лица безпокойныя

колая, которые, но учипеніи присяги на ратушѣ,

п непослушныя подвергаются пакпзапію и тюрем¬

вступаютъ въ свои права и обязанности; старши¬

ному заключенію; братья цеховые, нуждающіеся

ны созываютъ цеховыя засѣданія, па которыхъ дол¬

почему бы то пи было въ помощи, получаютъ ее

женъ читаться уставъ и обсуждаться дѣла, спеціаль¬

изъ цеховой казпы, но съ отдачей обратно; также

но относящіяся къ цеху; цеховая казпа съ привиле¬

точно получаютъ вспомоществованіе

гіями

вдовы; па похороны до лжи ы собираться всѣ вообще

среды себя цеховыхъ старшинъ

должна находиться

но храниться

избирать

въ вѣдѣніи старшинъ,

въ предѣлахъ городской юрисдикн;

старшина или ключникъ,

потерявшій ключъ дол¬

женъ заплатить 1Л камня воску

цеховые съ же памп;
право мастеровъ,

товарищи,

отъ цеха

п

пріобрѣтающіе

исполняютъ общій обрядъ по¬

и купить ключъ

ступленія въ цехъ, т. е. представляютъ пробную

въ засѣданіяхъ цеховыхъ братья должны
не мѣшать

работу, угощаютъ своихъ новыхъ сотоварищей и
вносятъ установленную плату; нартачамъ строго

разговаривать; пришедшій съ оружіемъ въ рукахъ
подвергается штрафу; лица, подавшія поводъ къ

воспрещается заниматься бондарствомъ подъ стра¬
хомъ конфискаціи работы; товарищи, пе могущіе

экстреннымъ засѣданіямъ, должны вносить въ це¬

отправиться па трехлѣтнее путешествіе, должны

ховую казну вознагражденіе;

или заплатить

новый;

вести себя прилично,—не браниться,

мѣста должны рас¬

въ казну

15 зл. или же

3 года

— 49 —
работать у мастера для полученія такого же зва¬

хонъ взысканія денежнаго штрафа: они же долж¬

нія; суходневыя обѣдни должны совершаться въ
костелѣ св. Яна, за непосѣщеніе ихъ назначается

ны вносить мастеру и писарю установленную плату
при записываніи въ цехъ; всѣ цеховые должны

штрафъ, смотря но винѣ; диссиденты,

являться па смотры и для встрѣчи короля, подъ

отказыва¬

ющіеся принимать участіе въ католическомъ бо¬

страхомъ взысканія

гослуженіи, должны

копъ

сынъ мастера, женатый па дочери цеховаго ма¬

Литовскихъ; католики же, не желающіе посѣщать

стера, вноситъ въ цехъ только 1 червовый злотый

костела, должны заплатить за годъ только 5 зло¬

и устраиваетъ угощеніе; въ противпомъ случаѣ12 Литовскихъ копъ.

заплатить штрафу

5

тыхъ; товарищи и ученики не имѣютъ права са¬

полкаина воску на алтарь;

мовольно располагать своимъ временемъ подъ стра-

Зіёпійісапиіз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз
ипіѵегзіз еі зіп^иііз, ргаезіепіез ѵізигіз,
Іесіигіз, аиі аийііигіз: оЫаІоз Гиіззе поЬіз
ргіиз іп риЫіса зеззіопе, Іапйет іп Гге«іиепіі сопсеззи іікіісіогит позігогиш, рег
Гашаіоз СЬгізІорЬогииі ВиЬапотеісг, РаиІит Магсіпотеісг іп аппит ІаЬепІет еіесІоз зепіогез сопІиЬегпіі йоііаіогиш, зио
саеіегогишсріѳ сотріигіиіп зепіогит ас
іипіогит Ггаігит еі та^ізігогит ргаейісіі
сопІиЬегпіі потіпіЬиз а§епІе, агіісиіоз іпГегіиз сопзсгіріаз, ^иіЬиз Іат а(і аііаге
зиит іп Іетріо запсіі Лоаппіз сиііит
(Ііѵіпит еі сЬгізІіапат ріеіаіет сеззапіе
Ьозіііііаіе, ас рег Беі етаііаш іп Ьіз рагІіЬиз Ьеііі саіатііаіе, іихіа апійріит шогет ехсііаге еі атріійсагѳ сопапіиг, Іит
еі Ьопит іпіег зе іпіиііи орійсіі зиі огсііпет сопзегѵаге іпіепйипі, зирріісаіит({ие иі еозсіет агіісиіоз зепіепііа оШсіі
позігі сопйгтаге, ас арргоЬаге йігпагетиг. Оиогит зиріісаііопі ас айесіаііопі
поз йееззе поіепіез, зегіе геі Ьепе іпіеіесіа,
аЦие Ігиііпаіа, еозйет агіісиіоз, иіі асі
Ьопит огсііпеш соп^гиоз, іп Іоіо сотргоЬапйоз, еі сопйгтапйоз еззе зепіепііа пояіга айіпѵепітиз, иіі с[иійет ргаезепІіЬиз
сопйгшатиз еі арргоЬатиз, гоЬигдие регреіиае йгтііаііз ЬаЬіІигоз Йесіагатиз. (^йо¬
ги т сіиісіет агіісиіогит із езі Іепог йе
ѵегЬо ай ѵегЬит.

Рогщііек сескн ггеттіа Вопйагйкіедо.
Шрггбсі оЬіегапіезІагзгусЬ госгпусЬ па
каййу гок те йгіегі ё. Мікоіаіа теейіи,"
потее^о каіепйагга зрозоЬет 32ІасЬеІпе»о
та^ізігаіи \Ѵі1епзкіе§о Ъус та, кібггу
зіагзі таі^ газіайаб у ІісгЬу ргиезхЛогосгпусіі зІагзгусЬ г рггусЬойбте у гозсЬойбте
зІисЬаб, Іак іакоЬу пауіеріеу сЬтеаІа Войа ротпайаіа зі§.
Агіукиі ріегжгу. Зіагзі потеооЬгапі ротеіппі рг/узі^§ас па гаіизги, Ь^Цс ройіид
гтеусгаіи іпзгусЬ сесЬбте, кІбгусЬ зІагзгусЬ
Іа ротеіппоёс Ь^йгіе. Каргхой па каййе
зисЬейпі агіукиіу сяуіаб г Ъгасіг* тібйзгц, Іак Iей тібйзгѵ зІагзгусЬ те исгсітеоёсі тіеб рой теіту па теозк йо коёсіоіа
теей!и§ итеаді зІагзгусЬ. Сій зіагзі ротеіппі Ь^йгу оЬшуёІас тіёйгу Ьгасі^ о тезгеікіт рокоіи у о роггцйкасЬ йоЬгусЬ Іети
г/етіозіи Ьопйагзкіеши паІей^сусЬ, піе
изЦриі^с піс г агіукиібте те Іут ргхутеііеіи
орізапусЬ, уіе Іуіко зргатеу з^йгіс, кібге
йо сесЬи паіей^се з$, Іо іезі, о хЛг^ гоЬо1<$, іеёІіЬу зі§ кіокоіѵѵіек, аІЬо Іотеаггузг
о газіийопе па тадізіга у та^ізіег о піерггузіоупе хасЬотеапіе па Іотеаггузга зі$
зкаггуі, а піерозіизгпусіг йо та^ізігаіи
ойзуіас.
Агіукиі ісібгу. Зкггупка тадізіготезка
та Ъуйй и іейпе§о зіагзгедо, аІЬо Іей
§йгіё Ьу тіеузсе Ьезріесгпе ираіггуіі, Іуі7
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ко рой іигійіЦ шіеузЦ, а піе дйгіе іпйгіеу йіа Ьезріесгепзітеа тезге1кіе§о, Іакге
Йіа рокоіи Ьгасіеу, §йгіе зсЬайгкі зтее
ойргатеотеаб Ь^(Ц; те Іеу зкггупсе таі^
Ьус сЬотеапе рггутеііеіа іе§о кгбіетезкіеу
тойсі, рапа пазге§о шііозсітеедо, Іакге
козсіеіпе у іпзге тезгуікіе шипітепіа сесЪотеѳ у ге^езіга гозсЬойбте у рггусЬойбте
рогг^йпіѳ різапе Ъ§Й% А §йуЬу Ьгаі зіагзгу, аІЬо згаГагг гдиЬі! кіисг ой зкггупкі
сесЬотееу, Іакі та Ьуб кагапу сгтеіегсі^
катіепіа теозки у кіисг іпзгу йаб игоЬіб
ротеіпіеп Цйяе.
Агіукиі іггесг. ЗсЬайгкі таіц Ьус па
каййе йтеіе піесігіеіе, па кібге зі§ тезгузсу
Ьгасіа зсЬайгаб таіц у йаб дгозг іейеп
йо зкггупкі, а па сіиагіаі ро §гозгу рі§сіи; кІбгуЬу газі§ па зсЬайгкі піе рггуЬуІ, та йаб §гозгу рі§с; а кІоЬу гатіезгкаі, а рггу оітеагіеу зкггупсе рггузгейі,
та тербі Іе§о тезгуікіе&о оййас, Іесг сЬогоЬ$, ойіагйет у іпзгеті зіизгпеті рггусгупаті шац Ьус теутбтеіепі. Кібге зсЬайгкі таі% Ьуб ойргатеотеапе йпіа піейгіеіпедо ро оЬіейгіе о ріегтезгеу дойгіпіе.
Ѳйгіе кібгу Ьу Ьгаі рггу зкггупсе оітеагІеу рггузгейі г погѳт, аІЬо г ог^гет іакіт, та йаб теіпу йтеа Гипіу теозки, сге§о тібйзгу Ьгаі ротеіпіеп роз1гге§ас, рой
теіп^ Гипіа теозки. А іейіі Ьу кібгу Ьу
Ьгоп и зіеЬіе гаіаіі, а Ьуіо Ьу пап Іо
рггетеіейгіопо, Іакі Ігоіако та Ьуб кагапу. йеёіі Ьу Іег роІггеЬа іака Ьуіа сесЬотеа рііпа, аІЬо Ьу гозкагапіе тадізігаіотее
гаэгіо, аІЬо сийгу сгіотеіек роІггеЬотеаІ
зсЬайгкі, Іейу зіагзгу тібйзгу Ьгасі^ оЬезіаб ротеіпіеп Ь^йгіе, ■ га со та йаб йо
зкггупкі §гозгу рі^іпазсіе. А іеѳіі Ьу Ьгаі
аІЬо Іотеаггузг Іе§о роІггеЬотеаІ, Іейу ротеіпіеп Йаб §гозгу Йгіезі^с роІзкісЬ. ОЬтеіпіопу іейпак та ти Іо тегбсіс. А кіо-

Ьу па Іакотее оЬезІапіѳ оргбсг зсЬайгкі
піе рггузгейі, Ьег зіизгпеу рггусгупу, та
йаб теіпу Гипі теозки. А іезіі Ьу кібгу
Ьгаі аІЬо Іотеаггузг рггузгесіі сіо сесЬи
рііапу, аІЬо о зібі г$к% ийеггуі, аІЬо ройраг зі<$ па зіоіѳ, аІЬо зі§ зіагзгут те сгут
коітеіек зрггесітеіі у розтеагкі сгупіі, у
ііекгос иротіе ойегтеа! зі§ г тоте% зте^,
та йас теіпу Гипі теозки, у ъ сесЬи па
Іепсгаз іпзгут піе рггезгкайгаі^с изЦріб.
Агіукиі сгтгіу. Кагйу Ьгаі та зіейгіеб па зтеоіт тіеузси теей!и§ рогг^йки
рой теіп$ Гипіи теозки. Каіоіісу ргатед.
з1гоп§ таі$ газіайаб а кібг/у з$ іпзгеу
геіідіеу—Іетегр Рггу зргатеасЬ аЬу гатотеу піеисгсітее піе Ьуіу. Ѵоіит іейеп рггей
йги^іт піе та ирггейгас, рой теіп^ §гозгу рі«$сіи роІзкісЬ; кібгу Ьу Ьгаі ирогпу
у §агйгцс сесЬеш па всЬайгкі рггег саіе
зисЬейпі, аІЬо рггег саіу гок піе рггусЬойгіІ, та ши Ьуб йоЬгойгіеузІтео сесЬотее ойі^іе; Іесг кібгу Ьу Ьгаі ропіесЬа!
ггетіозіа у гоЬоІу зтееу, а піе ЬутеаІ Ьу
терггойки па зсЬайгкасЬ тіейгу Ьгасіц, у
сЬсіа! Ьу роіут ггетіозіо гоЬіб, Іакотеети
та Ьуйй' Ьгопіопо у гапіейЬаІѵт ротеіппозсіот, Іак козсіеіпуш, іако у сееЬотеут
изргатеіейіітеіс зі§, Іо іезі зсЬайгкі у теіпу тезгеіакіе роріасіб, ѵѵейіид итеаді Ьгаскіеу Йоэус исгупіс гозкагапо. А іеёіі Ьу
зі§ па кібгут тізігги піеросгсітеозс аІЬо
гіосігіеузітео рокагаіо, Іеп ротеіпіеп Ьус г
сесЬи теуггисопу у піе та Ьгаі сесЬотеу
г піт сопѵегзотеаб.
Агіукиі ріціу. Те§о Іег ротеіппі розіггедас, кібгу Ьу Ьгаі піезпазкі, піепатеівсі, ІигЬасіе тіейгу Ьгасі^ сгупіі у йо
згкойу, аІЬо піезіатеу рггутеойгіі, у о 1айа ріоікі йо игг^йи рогутеаб у ІигЬотеас
теагуі зі§, Іакі та Ьуб кагапу теозкіет
рбІГипІа. Йезіі Ьу ехсезз кгтеатеу у піе-

исгсіѵѵу Ьуі, а до сесЬи піепаіег^су. Іедо
до игг^ди до ітсі рапа лѵбуіа іпаі$ одевіаб. Такге, кібгу Ьу Ьгаі аІЬо іоѵѵаггузг
зіагзгу сесЬоѵѵу ѵѵзгуікіеши Ьуі рггесіѵѵпу
у зіоѵѵу піеисгсіѵѵеті зі§ іагдаі па зіаг¬
згусЬ у ѵѵзгуікі^ Ьгасі^ га піс зоЬіе ѵѵагуі, кагапіе, розіизгепзіѵѵо, кібге сесЬоѵѵі
роѵѵіпіеп реіпіб, піе реіпіі, іакоѵѵети тадізігаіоѵѵі Іа к сЫорсу, іако у іоѵѵаггузге
таі^ Ьуб оді^сі, аг зі<з ѵѵе ѵѵзгуікіт се¬
сЬоѵѵі у зіагзгут ирокоггу у дозус исгупі.
А іейеІіЬу іоѵѵаггузг іо йтіаі сгупіб, та
Ьудй кагапу ѵѵіпд, ѵѵедіид «гпапіа тадізігаібѵѵ ѵѵзгуікісіг аІЬо ѵѵі^гіепіеш па гаіизги. А іеаіі Ьу тадізіег Ьуі ирогпут,а
іети кагапіи піе Ьуі родіедіут, іакі та
Ьудй одезіапу па гаіизг до даізгеу гозргаѵѵу у рбіу па гаіизги та зіедгіеб, аі
іети кагапіи сесЬоѵѵети дозус исгупі,
зіагзгусЬ у Ьгасі $ ѵѵзгуікг} рггергозі. Ьесг
ддуЬу па іпзгут тіеузси Ьуі оЬеІгопу,
а іа оЪеІда піе паіегаіа Ьу до сесЬи, піе
та зргаѵѵіедііѵѵоёсі ѵѵ сесЬи ргозіс, аіе и
з^ди ргаѵѵа шадіэігаіоѵѵедо, а піе г<1 гіе
іпдгіеу.
Агіукиі 8гб8Іу. То іезі ггесг Ьагго |ЮіггеЬпа исЬодгіб гіедо тпіетапіа Іидгкіе§о, а Ьуб ргаѵѵут Рапи Води у Іидгіот,
рггеіо іе досЬоду па зсЬадгкасЬ, кѵѵагЫу, ѵѵіпу у іпзге, кібге од Ьгасі досЬоАщ до зкггупкі ѵѵедіид рггуѵѵііеібѵѵ у агкиібѵѵ, таіц Ьуб ѵѵ гедезігасЬ рощдпіе
іпігоіідоѵѵапе, зрізапе ро роізки іут зрозоЬет, кіо іак ѵѵіеіе даі, ітіе у рггегѵѵізко іедо парізаѵѵзгу ѵѵ гедезіг ѵѵпіеёс, іо
та Ьуб г ѵѵіеПц. рііпозсі^. А іо діа іедо,
аЬу у зіагзгут поѵѵо оЬгапут у рггу
ѵѵзгуікіеу Ъгасіеу ѵѵ сесЬи гиреіпіе у дозіаіесгпіѳ гасЬипек ге ѵѵзгуікіедо рггузіоупіе оддаіі, исЬодгдс рггег іо піегг^ди
іакіедо. А іѳ досЬоду роѵѵіппі па роігге-

Ьу сесЬоѵѵе у па оііагг оЬгасаб, іак іег
па рогаіоѵѵапіе ирадіедо Ьгаіа пазгедо, г
паѵѵіедгіепіа Рапзкіедо, а піе г зѵѵеу ѵѵо1і іакіѳу; іоі. зі§ та гогитіеб о ѵѵдоѵѵасЬ
у зіегоіасЬ Ьгасіеу гезгІусЬ, у о іоѵѵаггузгасЬ од Рапа Вода паѵѵіедгопусЬ. .Т рггу
оЬіегапіи зіагзгусЬ госгпусЬ ша Ьуб коІасіа діа Ьгасі ѵѵзгуікіеу г зкггупкі зргаѵѵіопа, г иѵѵад^ Ьгасі, аЬу гЬуіки у гдогзгепіа піе Ьуіо.
Агіукиі вШпіу. Іейіі Рап Вбд Ьгаіа
кібгедо сЬогоЬгі сі^Ак^ паѵгіѳдгіі, аІЬо іак% іпзг^
рггудод^, а роіггеЬоѵѵа! Ьу
гаіипки у ѵѵзротогепіа од Ьгасі г сесЬи,
іеду іакоѵѵедо Ьгаіа ирадіедо г зкггупкі
гаіоѵѵаб у гаротадас тац; адду до Рап
Вбд ѵѵзротоге, іеду ріепцдге до зкггупкі
Ьгаіегзкіеу Ь§дгіе роѵѵіпіеп оддаб рггед
сгазет, іо іезі рггед еіесіі^, кібга Ьуѵѵа
ѵѵ дгіей зѵѵі^іедо Мікоіаіа; а іейіі Ьу зі§
піе изргаѵѵіедііѵѵіі, та Ьуд2 игг^дет ка¬
гапу од зіагзгусЬ. дегеіі ѵѵдоѵѵа рогозіаіа
ро йшіегсі таігопка, Ьгаіа пазгедо, сЬсіа1а Ьу іо ггетіозіо Ьопдагзкіе гоЬіс, ро¬
ѵѵіппі іеу даб іоѵѵаггузга іакіедо, кібгу Ьу
ѵѵагзіаіоѵѵі зргозіаі па гок у згейб піедгіеі,
аІЬо рбкі хатах, рбудгіе. -ТевІіЬу пад
пі^ ѵѵузі^рек іакі піеисгсіѵѵу рггеѵѵіедгіопу рокагаі зі§, іеду га ѵѵіадотозсі^ игг§доѵѵ:} од ггетіозіа та Ьудг оддаіопа у
іоѵѵаггузга іеу оді^б.
Агіукиі дзту. дейіі Ьу кібгу тізігг
итагі аІЬо тадізігоѵѵа, зуп аІЬо сбгка
іакоѵѵедо, тізіггоѵѵіе до дгоЬи роѵѵіппі
піейс, росі ѵѵіп^ дгозху згейсіи ЬііеѵѵзкісЬ.
А іоѵѵаггузге іоѵѵаггузга итагіедо у исгпіа роѵѵіппі піейс, род ѵѵіпц іакге. Бо Іе¬
до ѵѵзгузсу тізіггоѵѵіе, г таігопкаті у
Іоѵѵаггузгаті па родггеЬіе у рггу гаІоЬпеу тэгу тац Ьуб, піе одсЬодгас, аг ро
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цгозгу згейсіи ЬіІеѵѵзкісЬ.
Агіукиі (Ізіеіщіу. Мібдзгу шізігг, §ду
згіикі о<Зрга\ѵі, та од игодгепіа Іізі рокагаб, шіеузкіе ргадѵо рггущб, родѵіпіеп 1одѵаггузгош родгі^кодѵаб, у од пісЬ зі§ дѵуЦсгудѵзгу дѵзгуікіт шізіггога ко1асі% исгупіс дѵ сесЬи дѵедіиа; рггешогепіа, а та
дао до сесііи гІоіусЬ рі^дгіезі^І доіодѵеті ріепі§дгті, догедезіги сесЬодѵедо та
Ьудй дѵрізапу. Тодѵаггузга у сЫорса то¬
го сЬоѵѵаб, кіеду дѵзгуікіе ротппойсі сесЬодѵе одрга\ѵі. СЫорса гарізодѵаб роѵѵіпіеп па Іаі Іггу, аІЪо дѵедіи§ Іаі опе§о.
Маузігодѵсгук гай кіеду зі§ дѵкириіе, піе
дѵі^сѳу та даб, Іуіко сгегдѵопу гіоіу, у
коіасі^ дѵедіид рггешогепіа зргадѵіб. А роддапе§о зг1асЬескіе§о род дѵіпа катіепіа
дѵозки піе рггушодѵаб; Іакге піе ро\ѵіпіеп
тізігг од дгидіедо шізігга сЫорсбдѵ одшадѵіаб, аіе к Іо гтбдѵіі, Іеп та доисгуб,
род дѵіп^ рбі катіепіа ѵѵозки, аІЬо г догдѵоіепіет вІагзгусЬ та рггуі^б. Тодѵаггузг, §ду зі§ до гедезіги ѵѵрізиіе, даѵѵзгу
до сесЬи ріепі^дгу, тізіггодѵі здѵеши та
гоЬіб гок у згейб піедгіеі.
Агіукиі йггеаіаіу. А ге зі§ Ьагго лѵіеіе
рагіасгбдѵ ггетіозіа Ьипдагзкіе§о паудиіе
рогудѵіепіе пат сесЬодѵут одеушиі^, со
зі§ дгіеіе ки згкодгіе иЬо^ісЪ тізіггбѵѵ у
оЪг2§д6ѵг койсіеІпусЬ, рггеіо аЬу іаколѵі
Іобпі у рагіасге рггег игг^д тіеузкі, аІЬо
іт паіег^су кагапі у «таЬіепі Ьуіі. Так
іей кібггу пасгупіе гогтаііе рггудѵога, а
сесЬодѵут рощдкош піе дозуб сгупц,
Іеду таі^ ріасіс ^ио^$ од дѵоги кагде^о
д<$Ьодѵе§о пасгупіа §гозгу згейб, а од зозподѵедо Іггу §гозгу, со па роІггеЬу оііагга оЪгасас зі<$ Цдгіе. А іейіі Ьу зі§ исіекаіі род іпзге іигідікі, Іакодѵе рагіасге ро
гбйпусЬ дотасЬ у иіісасЬ, дуоіпо Ъ^дгіе

ісЬ до игг§ди па1еі^се§о рогуѵѵаб у ІигЪодѵаб, о зрггесіѵѵіепіе 8І§ рггудѵііеіот іе§о кгбіедѵзкіеу тойсі, сесЬодѵі пазгеши
падапут, у шаі^ Ьуб га дѵіадотойсі^ игг^ди до дѵі^гіепіа дѵггисепі, а рггесіе &ду
\ѵедіи§ рогг^дки у агіукиібдѵ, дѵ рггудѵідѵііеіи орізапусЬ, дозуб исгупЦ, таі^ Ьуб
до сесЬи рггуі^сі. А кібгу Ьу тізігг аІЬо
Іотеаггузг оЬсодѵаі г Іакіеті рагіасгаті у
Ьуіо Ьу Іо рггедѵіедгіопо, Іакі та Ьудй
кагапу кагду рбікатіепіет дѵозки. Так Іег
іегеіі Ьу кіо гтбдѵіопз гоЬоЬ$ дги^іети
рггезгкодгіі у одтаѵѵіаі, аІЬо родкиріі
зі$ род Ьгаіет, та рбі катіепіа дѵозки
даб па оііагг. .Те2е1і Ьу гіа гоЬоІа, рггу§апу §одпа, рокагаіа зі^, Іеду §о родѵіппі гдгаЬіб, сгуіа Ьу зі^ Іакодѵа гоЬоІа Ьуб
рокагаіа.
Агіукиі іейуішіу. Кібгу Ьу Ьгаі у Іоѵѵаггузг Цдй Іи, Ъ^дй §дгіе іпдгіеу ггешіозіа зі§ дѵуисгудѵзгу, ЬуІЬу регііиз дѵ ггетіейіе у рггуЬіегаі Ьу зі§ до зроіесгпойсі
сесЬи пазге^о, та зі§ гарізаб дѵрггбду па
іггуіеіпі^ дѵ^дгбдѵк^, а іейіі Ьу піе Ьуі
зрозоЬпу па дѵ^дгбдѵк^, 1е<1у тоге гаріасіс гІоіусЬ рі^іпайсіе, аІЬо Іггу Іаіа гоЬіб
и іедпе§о ша^ізіга у сіегріідѵіе дѵуігдѵаб.
Агіукиі йгсипавіу. Родѵіппойб Ьгасі
сесЬи Ьопдагзкіе^о дѵзгуікісіі зсЬадгаб зі§
па кагде зисЬедпі па тзг? здѵі*>1% до койсіоіа й. Лапа, ддгіе рггу оііагги й. 1§паседо /ліоЬпе у іпзге шзге йдѵі^іе дѵедіи§
роІггеЬ, па рггудѵііеіи койсіеіпут оріза¬
пусЬ, одргадѵодѵаб зі§ Ь^д^, па кібге тізіггоѵѵіе г таігопкаті у Іодѵаггузгаті зроІесгпіе г^готадгепі Цд^с, па оПегЬ^ рггу
твгу йдѵі^іеу рогг^дпіе ійб таі^ у ро ^гозгу ддѵа дадѵас, а Іодѵаггузге рбі ^гозга,
аІЬо со іазка у дѵі^сеу. А зіагзге оде
тзгу кагдеу каріаподѵі ^гозгу сгіегдгіейсі
роІзкісЬ г зкггупкі, Іакге коіепду у дѵіб-
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гѵрусгаіи йасѵас; кібгу Ьу гав г тізіггбте
па тзгу ё\ѵі§1еу піе Ьуі, та йаб лѵіпу
§гозгу згеёб ІіІеѵѵвкісЬ, а іезіі Ьу \ѵ роГ
тегу рггузгейі, Іейу та сіаб §гозгу Іг/.у
ІіІеѵѵзкісЬ. Ьесг кібгу Ьу Ьгаі іпзгеу геІідіеу, а піе ггутзкіеу каіоііскіеу Ь^сЦс,
гЬгапіаІ зі§ |юз!и§і козсіеіпеу ойргасѵоѵѵаб, кор рі§с ІіІесѵзкісЬ (іо зкггупкі тізІі7.о\ѵзкіеу йаб та. КібгуЬу, сЬосіа/. геіі§іеу ггушзкіеу каіоііскіеу, сііа зѵѵоісЬ гаЬа\ѵ па гок гЫусЬ рі^с йаі, чѵоіпу та
Ьуйй 0(1 \ѵзгуІкісЬ ротеіппойсі койсіеІпусЬ.
Агіукиі іггупазіу. 6сіу Іосѵаггузг ргеулѵ^сігиіе, Іесіу па Іуйгіей ро дгозгу <Ыѳзі<$сіи роІзкісЬ, а піе сѵі^сеу (Іас ро\ѵіппі.
'Гоѵѵаггузге г сЫорсаті піе таі^ зі§ гаЬасѵіаб ро дозройасЬ, аІЬо іа/. (Іагшо сгаз
Ігаѵуіб Ъег сіогсѵоіепіа зіагзгусіі, рос! кагапіет осі рр. тіэіггбсѵ у « іп^ пагпасгопц, \ѵей!и§ шѵае;і. А §с!у сЫорса кібгу
тівігг ротіепіопедо сесЬи гарізиіе, та сіаб
Йо зкггупкі тізігготезкіеу рбі г1о1е?о, а
ріваггоѵѵі §гозгу Іггу. А іеёіі Ьу зі§ сЫоріес гіе и кібгедо та§із1га гасЬоѵѵаІ, аІ¬
Ьо ргаеа піеѵѵіегпозс, аІЬо ргаю шегвдсі,
рггу \ѵуг\ѵо1епіи та Ьуйй кагапут рбі
катіепіеш ѵѵозки а1Ьосѵей1и§ игпапіа сѵзгуікісЬ тізіггбсѵ.
Агіукиі ЫегпаяЪу. Мізігготе ѵѵзгузсу
Іе§о сесЬи, га кагсіут гогкагапіет ісЬтозсібѵѵ рр. шадізІгаІосѵусЬ, а огпаущіепіет рггег зІагзгусЬ сесЬоѵѵусЬ госгпусЬ,
Іак па рггуіагй іе§о кгбіеѵѵзкіеу тозсі,
іако Іег у па рорізу, па ргосеззіе у па
роІггеЬу тіеузкіе Ьег сѵзгеіакісіі теутб\ѵек зіапосѵіб зі§ Ь$йз рой ѵѵіп^ рбі катіепіа ѵгозки, кібгу па роІггеЬу йо оііагга та Ьуб оЬгбсопу. Ротіепіопе Іейу
рогг^йкі у агіукиіу таі$ сѵзгузсу Ьгасіа

гасЬосѵас, окгот пагизгепіа ргатеа розроіііедо у \ѵей!и§ опусЬ зі§ іако паурггузіоупіеу гг^йгіб.
Агіукиі ріфшіу. Маузігосѵсгук, кіейу
таузІнт% сбгк^ роутиіѳ, та йаб йо
зкггупкі сгегѵѵопу гіоіу у соііаіі^ шізіггот зргаѵріб. Теп іа таузігоѵѵсгук, кіе¬
йу Ьіегге гк%й іп^й, а піе г сесЬи йоп§,
та йаб рбі сесЬи, Іо іезі, кор йсѵапайсіе.
Такте Іейу ргхуѵѵііеіа, кіейу па кагйе
зисЬейпі сгуіаіз, Іеп кібгу піе йозуб сгупі рогг^йкоѵѵі, \ѵуйеу орізапеши, та га
йггѵѵі изЦріб у іако ирогпу ргаѵѵи ой іе§о кгбіелѵзкіеу тозсі, рапа пазге^о тііоёсіѵѵе^о, пайапети, піе рггузІисЬоѵѵаб зі§,
аг ѵѵзгуіко сѵуреіпі. Так іеі сесіюсѵа Ьіа1о§Іоѵ?а ройсгаз рггесгуіапіа сг^зіо ггесгопусЬ изіаѵѵ, ой іе§о кгбіетезкіеу тойсі
зІѵѵіегйгіопусЬ, іегеіі Ьу йо ігЬу, §йгіе
зсЬайгка ойргасѵиіе зі§, ѵѵезгіа у зІисЬаІа, роѵѵіппа Йаб катіеп теозки.
Розі ^иогит агіісиіогит іп ео, иіі ргаетіззит езі, Іепоге геіесііопет ргаейісіі сопІиЬегпаІез еозйет агіісиіоз іп отпіЬиз рипсііз еі сіаизиііз оЬзегѵаге, еі еа отпіа, ^иае
ргаетізза зипі, айітріеге зиЬтізегипІ.
Ргоиіі покііе оШсіит сопзиіаге Ѵііпепэе
еапйет огйіпаііопет тапиіепеге, еі іп
отпіЬиз іихіа ргаезсгіріит ііііиз іізйет
сопІиЬегпаІіЬиз оЬейіге зегіо йетапйаѵіі іп таіогетсіие Ьогит отпіит ййет
еі еѵійепііиз Іезіітопіит ргаезепіез риЬіісо оГйсіі позігі сопзиіагіз Уііпепзіз еосіие
таіогі зі^іііо соттипігі еі тапи поіагіі
оШсіі позігі огйіпагіі зиЬзсгіЬі сигаѵітиз.
Аеіит Ѵііпае, Гегіа ^иаг^а розі Гезіит
§1огіозае гезигесііопіз Ботіпі позігі .Тези
СЬгізІі ргохіта йіе ѵідезіта осіаѵа Маіі,
аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто зехадезіто ^иаг^о.
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11. Уставъ Виленскаго рыбачьяго цеха.
По ходатайству пѣкоторыхъ рыбаковъ, Вилен- смерти своего мужа пользуется цеховыми правами
скій магистратъ, на основаніи древнихъ привиле¬ но только до тѣхъ поръ, пока не запятнаетъ себя
гій, выдалъ слѣдующія правила для руководства какимъ-нибудь распутствомъ; товарищи и учени¬
ки по смерти своихъ мастеровъ могутъ доучиваться
Виленскимъ рыбакамъ:
Всѣ рыбаки должны собираться въ день св. у другихъ мастеровъ; товарищу разрѣшается про¬
Петра на общественную сходку, на которой долж¬ давать одинъ кошъ рыбы, но деньгами долженъ
ны избирать 4-хъ старшинъ изъ людей имѣющихъ дѣлиться съ товарищами; за ослушапіе цеховымъ
осѣдлость въ городѣ Вильпѣ; двое изъ старшинъ старшинамъ назначается штрафъ отъ 3-хъ грошей
завѣдуютъ ключами отъ цеховаго сундука; безъ до полкампя воску; на торжественныя службы
ихъ вѣдома не должны производиться никакіе рас¬ должны быть пршюсимы цехомъ свѣчи и младшіе
ходы; всѣ мастера при открытіи цеха должны члены должны исполнять костельное прислужива¬
вносить въ цеховую казну но 4 литовскихъ коны ніе; на похоронахъ должпы нрисутствовать и стар¬
въ теченіи трехъ лѣтъ; по мѣрѣ накопленія до¬ шіе и младшіе члены; братчики, пострадавшіе отъ
ходовъ рыбаки должны устроить свой алтарь въ какихъ-либо причинъ, получаютъ пособіе изъ це¬
костелѣ св. Петра и давать содержаніе ксендзу; ховой казны; бѣдные должны погребаться на счетъ
цеховыя собранія должны созываться каждыя двѣ цеха; пришельцы должны представить документы
недѣли; пріемъ учениковъ долженъ записываться о своемъ происхожденіи и обученіи; старшины,
въ книги при цеховомъ сундукѣ; ученикъ, полу¬ купившіе себѣ рыбу у пріѣзжихъ купцовъ, должны
чившій званіе товарища, долженъ еще пробыть увѣдомить объ этомъ н другихъ братчиковъ и по¬
два года у того брата, къ которому поступилъ въ дѣлиться съ ними рыбой; лица, занимающіяся
ученіе; товарищи, самовольно покинувшіе городъ, рыболовствомт. не имѣютъ права извинять себя
лишаются своихъ привилегій; мастера не дол¬ какой либо юрисдикціей, а всецѣло должны под¬
жны переманивать къ себѣ отъ другихъ масте¬ чиняться цеховымъ правиламъ; въ случаѣ сопро¬
ровъ товарищей и учениковъ подъ страхомъ тивленія мѣстный урядъ долженъ оказать цеху
взысканія камня воску; плата товарищамъ по содѣйствіе; перекупни подвергаются строгому пре¬
усмотрѣнію мастеровъ; братчикъ, мѣшающій свое¬ слѣдованію; всѣ братчики должны аккуратно от¬
му товарищу въ продажѣ рыбы, подвергается кон¬ бывать всѣ повинности назначенныя цехомъ или
фискаціи своего имущества и штрафу въ 10 зло¬ магистратомъ; лица, не исполняющія этихъ пра¬
тыхъ; торговать рыбой разрѣшается на св. Янской вилъ, лишаются права заниматься въ Вильпѣ про¬
площади; вялыми рыбами торговать разрѣшается дажей рыбы, а старшины позволяющіе такимъ
всякому, кромѣ Татаръ, Жидовъ и рѣзниковъ; за лицамъ, должны заплатить 100 зл. штрафу; всѣ
возвышеніе цѣнъ рыбаки должны заплатить 10 братчики безусловно должны исполнять эти пра¬
копъ штрафу; въ большіе праздники продавать вила.
рыбу иа рынкѣ строго воспрещается; вдова послѣ

Шуі, Ьигтізігге у гаусе тіазіа іе§о ѵезгет
оЪес у кагйети яозоЬпа, коти
кгб!е\ѵзкіеу тоёсі зЫесгпе§о \Ѵі1па— Ьу о Іуш \ѵіе<І2Іе6 паіеіаіо, огпаутиіету:
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Кіесеѵтісг, ЗіеГап Іипіетѵісг, КггузйІорЬ
Маіиіетсісй—шіезгсгапіе ЛѴіІепзсу, гаЬатеу
гуЪаскіеу, па гаіизти ргсей паті зіап^сѵзиу
рггекіайаіі, іако \ѵ тіеёсіе ЛѴіІейзкіт ро
ѵѵзгуікіе с,газу т? гуЬасЬ ѵѵвгеІакісЬ лѵіеікі
Іак піерог/.у1ек коіо киротеапіа опусЬ, іако
Іей у йгодоёб йіцй росЬосІй^са пауйиіе у
Ъуѵѵа, гасгут гаЬіедаіас Іакотсут ѵѵ рггузйіе
сгазуехогЬіІапсіош, а сЬс^с аЬу пауЬагйіеу
сіпѵаіа Вота рошпойѳпіе тіаіа у роггдйек
ргйег иптіеузйепіе ІакоѵѵусЬ Іиййі, (кібгеу
ро Іе стазу іако сЬсіеІі гуЪгу Ьапйіоѵѵаіі у
та піеті йгодоёб г исіфепіет ѵзйуІкісЬ
зіапбтс сіо ІусЬ стаз Ьуіа), \ѵ зтеут тасЬотеапу ЬуІ ѵуаіогяе, а роіут у о/ЛоЬа й іедо
тіазіи Ьуіа, ргозіііпаз, аЬуёту опуш сесЬ
реттеті агіукиіаті осігкіоѵѵапу тіеб у па
ѵѵіесйпе сгазту тасЬотсаб у Ігеутаб ройѵѵоіііі.
йакой ту тйй^с зіизтпе іЦйапіе у рготЪ(} \ѵузй гйесйопусЬ гуЪакбѵѵ сесЬ іт гуЬаскі па сѵіестпе стазу тіеб у Ігаутаб ротѵѵаіату у пайаіету, ро<1 изіасѵаші у аг¬
іукиіаті Іакосѵеші.
Агіукиі ргегтгу. 7л гдготайхепіет зрбіпут Ьгасі гтетіозіа гуЪаскіедо па тіеузсе
реѵѵпе у стаз, Іо іезі, па ё\ѵі?Іо ё. Ріоіга,
ёѵѵіфа гхушзкіедо теейіид потеедо каіепсіагта, со гок хдосіпіе \ѵ тііоёсі оЬіегапіе
та Ьуб зІагзиусЬ, кІбгусЬ піе \ѵі§сеу, іепо
сйІегесЬ Ьуйй та, Іиййі йоЬгусЬ у озіасІІусЬ,
а рогядйки у гдой$ тііицсуск у тіазіи
ргйе(1е\ѵз2оті рггузі^дІусЬ, Іак Іей сіо сесЬи
зѵѵедо іийхі тіазіи рггузі^дІусЬ рггуто\ѵас
таіц.
Агіукиі гсіогу. 2 ІусЬ сгІегесЬ озбЬ зіагзгусЬ сіѵѵа ро кіисги озоЫіѵуіе таЦсу Йо
гоки зкггупЦ згайтаб \ѵіетіе у ргатейгіхѵіе таі^, рггутіеіе у рогг^йкі, гедезіга
у іпзге Іізіу г ріепі^йгті сесЬотеі паіей^сеті № піеу сЬоѵаі^с.

Агіукиі іггесі. А ро теуёсіи гоки тиреіпедо Іакйе йгийгу сгІегесЬ зіагзі оЬгапі
ргтуідб зкгтупк^ те уѵзуікіеті сіо зіеЬіе
озігб&піе тащ, йа лѵіасіотоёсі^ ѵѵзтуІкісЬ
Ьгасі, у оп^ іако ріегѵѵзі йгидіедо, а роіут
ка/Ледо гоки зтаГо\ѵаб таі$.
Агіукиі сгтгіу. А зкггупка сесЬотеа
піе та Ьуйй (1а\ѵапа сіо тізігта, сЬобЬу
озіасіісдо па ргтесітіеёсіе, аіе (На Іерзгедо
Ьезріесхепзіѵѵа \ѵ_ тіеёсіе тіейгу тигаті
рой іигійіЦ тіеузкц тадйеЬигзЦ; агіеу
зкггупкі піе піе та Ьуйг Ьгапо Ьей сѵіайотоёсі зІагзйѵсЪ.
Агіукиі рщіу. Тутте сйіегет зіагзтут
паіехес Ь^йгіе, аЬу йо сесЬи рощйше
іийгі тіазіи ргтуві^дІусЬ ргйуто\ѵа1і, Ьгасііу \ѵ гедезіга опусЪ лѵрізиі^с розіг/едзту,
аЬу игойиепіа Ьуіі истстедо, піе Ьгакиі^с сѵ Іеу тіегте пагойет у геііді^ ипіасЦ.
Агіукиі 8гб8Іу.
А ій рогт^йек сесЬи
ка/Ледо, родоіотеіи у Іедо гуЬаскіедо, Ьет
пакіайи у козЛи Ъуйй. піе тохе, рггеіо
каййу, рост^тезту ой ріегѵѵзгедо аййоозіаіпіедо шізігга, ротеіпіеп Цййіе йаб па таІохепіе зкгтупкі йіа роІгтеЬ сесЬи Іакіедо
ро кор стіугу Ьііеѵѵзкіе, кібге ргйуі^сѵзиу
па затеіуіко ѵѵіазпе у сесЬоѵѵі гуЬаскіети
ргтурайаЦсе роІгйеЬу оЬгасапе Ьуййтаі^,
іейпак Іо піе сііитеу Ігтеаб та, Іуіко сіо
Ы ІггесЬ; а іетеІіЬу іака роІгиеЬа Ьуіа,
Іейу та сопзепзет тадіэігаіи Ь§й^ тіеіі
«оЦ исЬѵѵаІіс сопІгіЬисЦ.
Агіукиі зібіту. 2аІут таі^с іакі коі\ѵіек рггусЬбй, ргйейесѵзтет роѵѵіппоёб Іа
Ь^йтіе сесЬоѵѵа, аЬу оііагг \ѵ коёсіеіе в.
Ріоіга, па рі<$6 гап СЬгізІиза Рапа, рггукіайет іпзтусЬ, ЬуІ теузіаѵѵіопу, у ѵѵесііид
рггетотепіа аррагаіет рггузіоупу т каріапа
иіейпачѵзгу йіа ойргаѵѵоѵѵапіа сЬѵгаІу Райзкіеу зргасѵіопу.
Агіукиі бту. Шеіеб уІоЬ^ййіе, ой-
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рапа па§ге§о тііозсітеіедо, у одргатеотеапіа
рорізбте, га гозкагапіет тадізігаіотеут,
сЬог^§іеѵѵ сесЬоѵѵа, Ьагѵѵа сидпа, гЬгоіа
сЬ^дода у гупзгіипек іпзгу рощдпу зрозоЬіопе Ьуіу.
Агіукиі Агшощіу. Зіагзі госгпі па ретепуттіеузси, а озоЫітеіе іаш, ддгіезкггупка г рггуѵѵііеіет Цдгіе сЬотеапа, со дтеіе
піедгіеіі гЬіегаб зі$ тац о рогг^дки іт
паіеіцсут оЬтуёІітеаі^с, "дгіе іако у \ѵзг§дгіе зкгошпіе у исгсітеіе гасЬотеаб зі^ таіі), те тотеіе, те розіатеіе, оЬусгаіасЬ у розіедкасЬ тез/еііакісі».
Агіукиі Агітаіу. Рггутотеапіе исгпібте
рггу зкг/упсѳ та Ьуб різапе, ітіе іе§о
теіазпе, Іо іезі исгпіа у раг^сгпікбте, а Іакі
іеёіі таіу у тіоду Іаі згеёс те пайсе Ігтеас
та, догозіу гаё Іаі Іггу. А ге рггусі^гзге
ггетіояіо, іеду сопзоіаііа догосгпа теед1и§
итеа^і рр. зіагзгусЬ датеапа Ьудг та.
Агіукиі іейупивіу. Тепге исгептеугтеоІопу Ъ^дгус га Іотеаггузга, Іаі дтеіе и іедог
Ъгаіа гоЪіб ротеіпіеп Ьцдгіе, кібгу сгаз §ду
теуігтеа, Ьгаіет рогг^дкіет зтеут гозіапіе.
Агіукиі Аісипавіу. Ро теуисгепіи у одргатеіепіи зІи/.Ьуіотеаггузкіеутізіггет, кіб¬
гу Ьугозіатеаб сЬсіаІ, парггбд тазі^зіагзгут оротеіедгіеб, те сесЬи терізап Ьудг та,
датезгу до зкггупкі кор сгіугу ЬііетезкісЬ,
тіазіо ггоЬіепіа згіикі, а зіагзгут §гозгу
згеёс, рггузіф^ парггбд игг^дотеі исгупітезгу.
Агіукиі іггуішіу. ОдуЬу ІегисгепаЪо
іотеаггузг зтее§о сгази піе теуігтеатезгу од
тізігга одзгеді, Ьег теіеікіеу а теагпеу рггусгупу, іакотеу од ггетіозіа одраёс та, окгот геЬу газі§ тегбсіс у до сгази зтее§о
теуігтеас сЬсіаІ, га рокагапіет зіизгпут.

Агіукиі сгіетиніу. Мізігг гадеп сЫорса аІЬо исгпіа у Іотеаггузга піе іуіко рггетеаЬіаб од дги§іе§о тізігга до зіеЬіе піе
та, аіе апі гЬіе^Іедо рггутотеаб, род теіп^
катіепіа теозки до зкѵгупкі.
Агіукиі рціпизіу. Тотеаггузготеі ту іо догосгпе теедіид итеаді зіагзгусЬ у газіид
Іотеаггузга датеапе у ріасопе Ьудг та.
Агіукиі зшпивіу. 8гкод<$, іеёіі Ьу іак%
Іотеаггузг тізігготеі зтеети те ггетіеёіе
исгупіі, га игпапіет у итеайепіет зіаг¬
згусЬ госгпусЬ оп«2 ріасіб у паір-одгіб ро¬
теіпіеп.
Агіукуі віейтпаФу. Во киротеапіа гуЬ,
іеёіі Ьу кібгу Ьгаі іаг§отеа1, а дгиці сЬсіа!
опети рггезгкодгіб, іо іезі родкирет, Іа¬
котеу та Ъудіі кагапу рбікатіепіет тео¬
зки па оііагг у теіпц. дгіезі^сіи гЫусЬ до
зкагЬи тіеузкіедо, іо зі§ та гогитіеб у
о сгеіадгі.
Агіукиі отпизіу. ■ А §ду заші тізігготеіе, аІЬо ісЬ іотеаггузге, га гозкагапіет
тізігготезкіт, па іегіегге аІЬо іег па ггесе
кирітезгу, ІиЬо іег у вашего роіотеи рггутеіегіопе"о, од іе§о піе ротеіпіеп піе дас.
Агіукиі Агіегщіпазіу. КіоЬу іег Ьцдй г
тізіггбте, Цдг г іотеаггузгбте, кібгу те ро1е діа киротеапіа гуЬ теуЬіедаІ, ІакотеусЬ
таі$ у ротеіппі Ь<$д% зіагзі теедіид итеаді
зтееу кагаб теозкіет.
Агіукиі сІгсийгШу. КуЬу тезгеіакіе ётеіеге пікі іпзгу піе ротеіпіеп Ь^дгіе рггедатеас,
оргбег затусЬ гуЬ акбте у піедгіе іпдгіеу,
іуіко те гуЬпут копси; Іесіе газ ро оЬіедгіе теоіпо Ь^дгіе род ётеі^іут .Іапет, іако
рггедіут гтеусгау Ьуі. Іедпакге сЫоркот
у піетеіазіот ге тезі теіадегкаті, згаПікаті,
сеЬгаті, іакге иЬо§іт Іидгіот, кібггу
те^дкгѵ у теі^сіогаті Іотеіб итіец у ро §озродасЬ у дотасЬ тіеузкісЬ позг^с рггедаі$, теоіпо Ь^дгіе, Ьег гадпеу рггезгкоду
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"^Ѵііепзкіедо, іако у §ойсі зіапи згІасЬескіе§о. А хаз кирсош ЛѴіІеіізкіт гуЬу теі§біе, зіоппе, шіапотеісіе зіоктеізге, іозозіе,
сугіу у іппе Іут ро(1оЬпе, Іак2е зіопе у
теі^біе ъ Ротогга, Ку§і у іппусЪ тіеузс у
рготеіпсуі рггутеогіс у рггебатеаб теоіпо тезг§бгіе те тіебсіе Ъфігіе, Іак гуЬакот, іако
у коти сЬс^с рггебас. Так/.е зіоктеізхпісу
у зіоктеізгпісѳ рггу теоіпуш ргеебатеапіи
зіоктеізги у іппусЬ зисЬусЬ гуЬ, теебіиа;
батепе^о гтеусхаіи шащ гозіатеас.
Агіукиі йтійяіевіу ріегтзу. Йуботеіе,
Таіаготеіе, ггегпісу, гуЬ/жІпусЬ піе ротеіппі
згупкотеас, іако Іесіе, Іак у гітіе, ргбсг
бтебсЬ сіпі. а іезіі Ьу те іусЬ бпіасЬ бтебсЬ
зрггебаб піе то§1і, іесіу о^иіет ротеіппі
Ь§б^ гуЬакот рггебас, а піе коти іпзгети.
КуЬасу гай зіагзі ротеіппі Ь$б;* рііпо розігхе"ас, аЬу бго§ойсі тегуЬасЬ піе Ьуіо рггег
Іо киріепіе, а іегеІіЬу рггег піебогог теуззга сепа розгіакотеапа Ьуіа, Іесіу ротеіп¬
пі Ъ§сЦ кор бгіезіфЗ, іоііез С[иоІіез га
сіопіезіепіет когбедо, теіпу гаріасіб па
гаіизг.
Агіукиі йтіАшвіу йгиді. Бпі йтеіс$ІусЬ,
гтеіазгсга йтеігуі гаспусЬ игосгузІусЬ, Іо іезі,
те бгіей Во2едо Магобгепіа, те бгіеп йтагІтеусЬтезІапіа Рапзкіе§о, те бгіеп гезіапіа
БисЬа йтеі^іедо, аЬу зі§ габеп піе теа2у!
риЫісе рггебаб.
АгІукиіЫтиІгШу ігзесг. \Ѵс1отеа ро ш§2и
рогозіаіа (Іо гутеоіа зтеедо та гозіатеас,
іебпакге іебіі Ьу теузі^рпа аІЬо піерозіизгпа рощбкот Іут Ьуіа, Іакотег* теоіпо
Ь^бгіе гидотеаб у Ігасіб та Іо боЪгобгіеузітео.
Агіукиі йтійгіевіу сггсагіу. Рогтагсіи
тізігга исгеп, іейіі Ьу зі<$ сгази зтее^о гтбтеіопе^о зреіпа піе сіоисгуі, Іакотеу га теіаботойсіз зІагзгусЬ и бги&іедо тізігга озіаі-

ка боисгус зі§ тоге. Тог зі§ о зІигЬіеІотеаггузгбте гогитіес та. \Ѵ гаЬатеіегуЬаскіеу гасіеп аЬу зі§ гоЬіс піе теайуі, окгот Іеп, кібгу зі§ іеу исгуі у те сесЬи
Ьгаіет Ьуі, росі теіп^ укагапіет игг^сіотеут.
Агіукиі іІюиЛгіевіу рифу. Мізігг кбгбу
сгеіасігі теесііи" теоіі зтееу у роІггеЬу сЬотеаб тоге.
Агіукиі (/шіиігіевіу вгбвіу. Вопсіа Іотеаггузготеі козг гуЬ, рогтеоіопа Ьубг та, со
теусіатезгу рогуікіет г тізіггет зтеут бгіеІіб зі§ та.
Агіукиі (Іткігісзіу згбЛту. Ыа кагбу
ктеагіаі, зисііесіпі (Іо сесЬи зсЬабгас зі§
тезгузсу Ьгасіа ггетіозіа гуЬаскіе^о ро¬
теіппі Ь^сЗгу, оЬезІапі Ь^сЦс осі зІагзгусЬ,
61а гаіошзгу баб ро сЗтеа "гозге па теозк
(Зо зкггупкі когбу ротеіпіеп Ь§бгіе, а дсігіеЬу кібгу піерозіизгпут Ьусіг гсіаі, Іако¬
теу §гозг теіпу ротеіпіеп Ь$с1гіе бас.
Агіукиі ЛтЛзШу бту. ЗІагзгусЬ тізіггбте аЬо госгпусЬ зІагзгусЬ розіизгпі
тезгузсу Ьубг шац, сокоітеіек бо сесЬи
паіеіу, роб кагапіет ІггесЬ дгозгу ріегтезгу гаг, бгиді гаг роб згейеіи
дгозгу
теіпу, а Іггесі гаг рсб кагапіет рбі катіепіа теозки.
Агіукиі (і/сисішзіу (ігісісіаіу. Зтеібсе
па игосгузіойб, ѵі§і1іе, іиіггпіе, піезгрогу,
аЬу тіобгі гараіаіі у §азі1і у тезгуіко те
саіе гасЬотеаб ротеіппі, роб розіизгейзітеет у теіп^ сесЬоте^. Сіг тіобгі па гаІотзгу щагу §о1отеас, ётеібсе позіс, у іп¬
пе розіи^і койсіеіпе обргатеотеас таіц.
Агіукиі іггуАгіевіу. СгбуЬу Іег кЬо г
Ьгасі зат, гопа, бгібсіе, Іотеаггузг, исгеп
итагі, Іакотее§о тезгузсу Ьгасіа, оЬезІапі
Ь^б^с об зІагзгусЬ рггег т1обзге§о, рготеабгіб у тезгеіакіѳ ротеіппозсі сЬггезсіайзкіе обргатеотеас таі^.
Агіукиі іггуйгіезіу ріеповзу. ОбуЬу
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кіо г Ьгасі г йоризгсгепіа Вогедо ройирайі у Йо иЬбзІтеа рггузгейі, Іакотеу ой
зІагзгусЬ га теіайотойсігі Ьгасі г зкггупкі
гаіотеап Ьус та, тезгакйе газі^ іегеіі Ьу
Йо сге§о рггузгейі, со ти зі§ йаіо, Цйгіе
ротеіпіеп лѵгбсіб.
АгіукиІ іггуйгШіу йгиді. КуЬу г віоі
у іппусЬ тіеузс, рггег §ойсіе рггутеіегіопе, аЬу піе Ьуіу згупкотеапе йіийеу, Іо
іезі, гутее у ишагіе, іейпо рггег йтеа йпі,
а ро ѵѵузсіи йтеисЬ Йпі, роѵѵіпіеп одиіет
рггейаб аІЬо теутеіегс, а рггуіасЬатезгу ро\ѵіпіеп Цйгіе окагас зі§ терггбй згаГаггот
тіеузкіт те котогее, роіут Ьег гайпего
йаіки зіагзгут сесЬи гуЬаскіедо. А іейіі
Ьу Іей кібгу шізігг, Іоѵѵаггузг, сгеіайпік
иЬоді итагі, геЬу §о піе Ьуіо сгут росЬотеаб, ріепі^йгті г зкггупкі гаіогус у ро§і'геЬ исгсітеу зіагзі ротеіппі Ь^й^ зргатеіс.
АгіукиІ ІггуйгШіу іггесі. Тотеаггузг сгаз
зтебу теузіийутезгу, §йуЬу §йгіе іпйгіеу
те^йготеаб сЬсіаІ, та Іо га теіайотойсііу
тізігга зѵѵедо, и кібгедо зі? исгуі, исгупіб, у гасЬотеапіа зтее§о Іізі га гаіесепіет тізігготезкіт у г игг§йи тіес.
АгіукиІ іггуйггезіу сггсагіу. РггусЬойпіе, кібггу г іп-згусЬ тіазі рггусЬойг^, аЬу
рггей зіагзгеті госгпеті оротеіейгіатезгу
зі^ йаіі зіизгпе ётеіайесітео ІиЬ Іізіотепіе,
ІиЬ рггег Іийгіе, г кібге^о тіеузса у іегеіі росгсітеіе зі<з зргатеотеаі.
АгіукиІ ІггуйгШіу рщіу. ЬісгЬа у гасішпек со гок па йтеіфу Ріоіг рггу ойтіапіе зІагзгусЬ у гсіатеапіи зкггупкі йгіаб
зі^ та рггу Ьуіпойсі рапбте гайгіес г різаггет ой тадізігаіи пагпасгопусЬ у г<угошайгепіи тезгуІкісЬ Ьгасі.
Агіукиі іггуйгШіу вгбзіу. А іегеіі Ьу
кіо йо Ьгаіа сесЬотее^о гуЬу теогет рггутеіогі, у Іеп Ьгаі киріі и Іедо §озсіа, ІеЙу ротеіпіеп Ь^йгіе йги§іеу Ьгасі ийгіеііс,

ройуіек зоЬіе тегд1<$йеш дозройу исгупітезгу, іейпак.Ьег кггутейу Ьгасі, йо кібге§о Іотеаги теоіпо Цйгіе затеши исгезпікіет Ьуб.
АгіукиІ іггуйгшіу вгбйту. А іг те тіеёсіе ЛѴіІейзкіт гбйпе ргатеа у іигізйісііе з^,
йіасге^о зі§ гайеп теутатеіас ш'е та зтег$
гтеіеггсЬпойсігу, па рггезгкой§ сесЬи гуЬаскіедо, Іесг ге тезгуікіт рой піпіеузгу
роггцйек ройіедас у теейіид іе§о зй$ гасЬотеас та.
АгіукиІ іггуйгтіу бету. Кібгеши рогг^йкотеі у агіукиіоіп рошіепіопут іейіі
Ьу зі§ кіо зрггесітеіб тіаі, іакіеу коіѵѵіек
іигізйісііеу у ргатеа ЬуІ, піе Ь^йгус те сесЬи, гаЬатегу Ьу зі§ гуЬасЦ гаЬатеіас сЬсіаІ,
іейу игг^й те іеу тіегге оЬгапі} исгупіс
у йо рогауйки Іакіе§о когйедо рггутизіс
тос гиреііііу тіес Ь^йгіс.
АгіукиІ іггуйгтіу йгшсщіу. А §йгіеЬу Іей кібгу сгеіайпік Іе°;о ггетіозіа гуЬаскіе§о рггей сгазет зі§ ойепіі, Іо іезі
піе теугтеоіітезгу зі§, апі рой1и§ гтеусгаіи у
рогг^йки сесЬотее^ОіШІзІгга зтее^о, га Іотеаггузга піе гоЬітезгу рггег Іаі йтеіе, аІЬо
Іег ой тізігга зтеотеоіпіе теузгейі, іакі ой
ггетіозіа ойразс та.
АгіукиІ сгіегйгшіу. Йуйотеіе у іппі оЬсу Іийгіе рггезгкойу гуЪакот сесЬотеут
тіазіи рггузі§§1ут, Іак те ройкиротеапіи
Іотеагбте, іако те іппусЬ ггесгасЬ, сгупіб піе
таігр
АгіукиІ сгіегйгшіу ріеповгу. Бо киротеапіа гуЬу тезгеіакіеу, аЬу йго§оёсі піе
Ьуіо, іейіі Ьу зі§ кіо ро йго§асЬ, тезіасЬ,
тіазіесгкасіі, Ьег теіайошойсі зІагзгусЬ у
тізігга зтее§о, теуЬіе§ас теагуі, Іейу зіагзі Ьгасіа опе§о игг^йотеі йопіезс, у игг^й
зкагас теей!и§ итеайепіа зтее§о Ь^йгіе ротеіпіеп.
АгіукиІ сгіегйгшіу йгидг. Ротеіппі Ь^-

- 59 сЦ зіагзі рііпіе розігге^ас, аЬу теіесгпеті орізапе, Ьег теіадотобсі пазгеу, Іак ргісгазу йадпусЬ рггекирпібте у ргхекирек ѵаіпіе зоЬіе піе пататеіаіі, іако у кгбіа іепіе Ъуіо, аіе Іуіко терізапі (Іо гедезіги се- готобсі, рапа пазге^о тііозсітее^о, зіагасЬотеедо гуЦ Ьапдіотеаіі у ІусЬ ѵѵзгуІкісЬ і^с зі§ о сопіігтасігу ІусЬ изіате у агіу¬
терізапусЬ Ьгасі, ге^езіг со гок до зга- киібте, о рггудапіе іакісЬ іппусЬ изіате
іаггбте ргоѵепІотеусЬ датеаіі, йеЬу паіе/.у- піе иргазгаіі, оЬіесиі^с опут га г^одііІу тіазіотеі ргоѵепі од тіеузс піе §іп.^І. теут таігізігаіи сопзепзет, іейеіі Ьу со
Так Іей зіагзі сесЬи гуЬаскіе^о таі<^ ро- 8Іизгпе§о роІггеЪотеаІі, ІусЬ агіукиібте
зігге^аё, аЬу досЬбд скі теоги гуЪ рггег рггудас у и кгбіа іедотобсі, рапа пазгеЬгасііі
киріопе^о до котогкі род §о тііобсітеедо, о роітеіегдгепіе розіагаб
теіп,^ кор дгіезі^сіи, Іоііез ^иоііез рока/.е, зі§. А йе 2 піезіизгпеу родегаз тезгеІакісЬ
вргатеіедІітеіе оддатеапу Ъуі.
гіагдбте те тіебсіе \Ѵі1епзкіт Іак §1бтеАгіукиі сеіегйгтіу іггесі. Зкіадапкі, пусЬ, іако у рагІіеиІагпусЬ рггег гбйпе у
кІбгеЬу коЬѵіек па роІггеЬу риЫісгпе шіа- піепаіейпе сгазет озоЪу ехасііеу, г исіезіа \Ѵі1епзкіе§о рггег ша^ізігаі у сот- гаі^йепіеш тезгеІакісЬ зіапбте, дгіеіе зі^ те
шипііаіепі исЬтеакше Ьуіу, гатезге зиЬ шіез'сіе ЛЛГі1епзкіт сагізііа, §дуй тезгеіакі
ргіѵаііопе Іеа;о сесЬи у агіукиібте, Ьег §ойс у оЬутеаІеІ тіазіа 'ѴѴіІепзкіе^О тегі$Йадпе^о зрггесітеіепзітеа па гаіизг одда- Ц од гуЬакбте рггег ІакотеусЬ ехасіогбте
теас зіагзі Іедо сесЬи ротеіппі Ьсд^.
гуЬ§ дги^іт киротеапіет па^гадгас гаиАгіукиі сгіегіізіезіу сжагіу. \Ѵзгузсу зі, Іеду аЬу Іакотее ехасііе, іакотее іако
гуЬасу, ех ерю іиг Ь^дгі тіазіи рггузі§§1і ргатеет тезгеіакіт піе рогтеоіопе, отезгет
у те сесЬи зтеуш гозіатеаб, ех ѵі іигатеп- 1 гаЬгопіопе, Гипдііиз Ьуіі гпіезіопе и іедо
Іі сопІиЪегпіі еі оссираііопіз гаѵѵзге па кгбіетезкіеу шобсі, рапа пазге§;о тііозсігаіизг у зцди тіеузкіе§о іп сіѵіІіЬиз еі тее§о, рггу сопіігтасіеу агіукиібте ІусЬ
сгітіпаІіЬиз зргатеотеас зі§ ротеіпі Ь^д^. А зіагас зі§ ротеіппі Цд^. А Іегаг Іе роіейіі Ьу кібгу г пісЬ Іакотеу сопігаѵепіепз гг^дкі сесЬи гуЬаскіедо о^иіет у койду
пароіут рокагаі зі$, йадпут зрозоЬет те 2 озоЬпа, іако зі§ Іегаг те зоЬіе таігу, те
тіезсіе ЛѴіІегізкіт гуЫу Ьапдіотеас піе Ь§- роіотпе сгазу зітеіегдгату. Баі. па гаіидгіе тб§1. Зіагзі габ іейеіі Ьу рогтеоіаіі зги "ѴѴіІепзкіш, гоки Рагізкіедо Іузі^с
Іакотеети Ьапдіотеаб, Іеду Іе агіукиіу згеббзеі згебсдгіезі^І егтеагіе^о, тіезі^са
иігасіс у теіпу гІоІусЬ зіо гаріасіс, Іоііез Маіа дтеидгіезіедо 6зте§о дпіа. *)
Яиоііез па пісЬ зі§ рокайе, шаігр
Агіукиі егіегйгтіу ріаіу. Шкопіес ту
*) Этотъ уставъ въ томъ же 1664, мѣсяца
тебуі, Ьигтізігге у гаусе розіапатеіату, Іюня 30 дня утвержденъ королемъ Япомъ КааЬу ЙадпусЬ агіукиібте у ргате пад Іегаг знміромъ.

1774 г. Ноября 12 дня.
Изъ книги № 5142, за 1746—1749 г., л. 1055—1060.

12. Привилегія короля Августа, Ш-го, подтверждающая доиолиительиые пункты
къ цеховому уставу

Виленскихъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ.

Въ этомъ документѣ заключаются слѣдующіе
доіюлшітелыше пункты къ цеховому уставу золо¬

7) подмастерья, нереходящіе на службу къ
другимъ мастерамъ прежде срока, ио должны быть

тыхъ дѣлъ мастеровъ:

принимаемы па службу, а переходящіе къ „яар-

1) подмастерья, женящіеся на вдовахъ и доче¬

таиамъи (по признашшмъ мастерамъ) могутъ по¬

ряхъ мастеровъ, обязаны представлять только поло¬

лучить право на поступленіе въ цехъ не прежде,

вину

какъ прослужатъ годъ

пробной работы

для полученія званія

ма¬

стера, во уваженіе къ заслугамъ прежпяго мастера;
2) мастера
строго

и

подмастерья во всемъ должны

подчиняться цеховому уставу

подъ стра¬

хомъ взысканія штрафа при содѣйствіи городской
управы;
3) мастерамъ разрѣшается слѣдить за добро¬
качественностью пробы, провѣрять ее и конфиско¬
вать вещи низкопробныя для прекращенія фаль¬
сификаціи золота и серебра какъ
такъ въ особенности жидами;

христіанами,

4) частныя лица не имѣютъ права продавать
золота и серебра, а цеховые должны выбивать на

у прежняго

или другаго

мастера съ строгимъ соблюденіемъ устава и при¬
вилегій;
. * *'
8) мастеръ,

хулящій работу своего

подвергается наказанію
вору старшихъ;
9) цеховые мастера
сотоварищество
работъ;'

собрата,

по усмотрѣнію и приго¬
пе должны

съ жидами

и

вступать въ

производить имъ
,. : • •

10) подмастерья и мальчики не имѣютъ права
вступать въ браки прежде,
мастерами;

чѣмъ не сдѣлаются

11) купцы и крамари пе должны давать пар-

слиткахъ свою фамилію;
качественностію пробы даже у золотыхъ д ѣлъ ма¬

тачамъ въ передѣлку золота и серебра подъ стра¬
хомъ утраты металловъ;

стеровъ, доносить на виновныхъ магистрату, ко¬

12) партачи не имѣютъ нрава жить въ городѣ

торый обязанъ низкопробный металлъ подвергать
конфискаціи;

и производить работъ подъ страхомъ конфискаціи
имущества.

5) мастерамъ разрѣшается слѣдить

за добро¬

6) мастерамъ разрѣшается имѣть у себя только
но два подмастерья и по 2 мальчика;

ЗаЪЬаІІю апіе сіотіпісаш ІЪіЬаге, (Не
ѵі^езіит Іегііа шепзіз МагІіі,аппо Ботіпі
шіііезішо зерііпігепіезішо сіиасіга&езіто
осіаѵо. Согаш поЬііі оШсіо сопзиіагі Ѵііпепзі асіІ8С|ие еіизсіет ргаезепііЬиз сошрагепіез регзопаіііег зресІаЬіІез ас Гашаіі

Король Августъ

ПІ-й

подтвердилъ’ золотыхъ

дѣлъ мастерамъ эти дополнительные пункты.

(Іотіпі Лоаппез Ьагі еі Вепіашіпиз Кисег,
зевіогез аппиі сопіиЬегпіі аигійсшп Ѵііпепвіит, потіпе $ио еі потіпе аііогиш
сопГгаІгит виогит зсііісеі зресІаЬіІіит
Гашаіогшп Йотіпогит СЬгізІорЬогі Огоптапп, Оеог§іі 8піІка, Оодоігніі Егпезіі
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8гепеЬег§, Лпйгеае Еіегіеу еі СгіэіорЬогі
2егетапп, зепіогит апЦиіогиш, ас ІоІіиа сопіиЬегпіі зиі ргаезепв ргіѵі1е§іиш
сопйгтаЙопм вирѳг отпіа іига еі агЙсиІоз ас ргіѵііе^іа, сопіиЬегпіо зио аЬ апіі^ио зегѵіепйа', тесепіег а зегепіззішо
Лидизіо іегйо ге§е Роіопіагит еі шадпо
сіисе Ьііѵапіе, (Іотіпо позіго сіешепііззіто,
бгойпае, іп сотііііз депегаЬЬиз, іп аппо шіііезіто зерііидеаіезішо ^иа<і^а"езіто
гіиагіо, (Ііе йесіша зесишіа тепзіз N0ѵетЬгіз, Ьепідпе оЫепіит, шапи ргоргіа
еіизсіет зегепіззіті гедіз позігі сіешепііззіті зиЪзсгіріит, зідіПосіие тіпогі М.
Б. Ь. соттипііиш, заіѵит, іпіедгит ас
Шаезит, пиШ зизрісіопі зиЬіесііш, сига
іпігоГизіиз сопіепііз ргоріег аеѵііегпат геі
гаетогіаш еі теііогеш зесигііаіет зиі а
регісиіо ідпіз аіі асіа оЫпІегипі, сиіиз
ргіѵі1е§іі сопПгтаііопіз, ііе ѵегЬо ай ѵегЪит гезсгіЬепйо сопіепіа, іеиог зециііиг
іаііз.
Ли§изі Іггесі г Вогеу Іазкі кгбі роізкі,
ѵѵіеікіе хі^йе Ьііеѵѵзкіе еіс. еіс. Огпаутиіету іут Іізіет рггутеііеіеш пазгуш
тезгеш теоЬес у кагйсши /овоЪпа, ко¬
ти Ъу о іут теіейгіес паіегаіо, іега/.піеу87,е§о у па роіут Цй^седо лѵіеки Іиікіош.
Рокіаііапу Ьуі рггей паші рггутеііеу аиіЬепіусгпу 2 ройріяет г^кі теіазпеу пауіабпіеузгедо Й\ѵі^іеу раші^сі Лидизіа л\16гедо, кгоіа роізкіедо, рапа оуса пазгедо,
ріесг^сід те. х. Б. гаріесг^іотеапу, рагдашіпотеу, копГігшивд ргатеа, рггуѵѵііеіе у
агіукиіу пігеу (1е іепоге еі сопіехіи те
зоЬіе гатеіегаі^су, сесЬотеі гіоіпіскіети
шіазіа пазгедо зіоіесгпедо ЛѴіІпа зІиЦсу, кібгу іо рггутеііеу у іппе тезгуікіе те
піт іпзеготеаие типітепіа, агеЬузшу
тосд у ротеад^ пазг^ кгбіетезк^ іп іоіо ас
іпіедго зітеіегйгііі у копГігтотеаІі, рггег
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піеЫбгусЬ рапбте гасі, игг§йпікбте пазгусЬ, ітіепіет зІатееіпусЬ КггузгіоГа бгопошапа, Вепіатіпа Кисега, Оггедогга 8пі1г
кі, йапа ЕгуйгусЬа, баЬгуеІа боЙгійа,
Етезіа ЗгепеЬегка у Апйггеіа Еіегіеіа,
зіагзгусЬ па іеп сгаз сесЬи гіоіпіскіедо
Іх^сусЬ, (Іо паз зиріікотеапо Ьуіо; іеп
іейу рггутеііеу сопГігтаііопіз тезгуікісЬ
ргате, рггутеііеібте у агіукиібте ой зіотеа
йо зіотеа терізицс, іак зі§ те зоЬіе та:
Аидизі теібгу, 2 Вогеу Іазкі кгбі
роізкі, теіеікіѳ
хі%2ѳ Ьііетезкіе, еіс.
еіс. Огпаутиіету іут Іізіет рггутеііе¬
іеш пазгут тезгет теоЬес у когйети
гозоЬпа, коти Ьуо іут теіейгіеб паіега1о, іг зіатееіпі Зіапізіате Бапіеіотеісг, Ба¬
тек! Ріаі, йеггу Аіехапйготеісг, Ьогепс
ЛѴіІаис, йогерЬ Вагсгупзкі, йап 2еуйе1,
зіагзі сесЬи гіоіпіскіедо ^Ѵііепзкіедо, ітіе¬
піет зтеоіт у саіедо сесЬи гіоіпісгедо
\Ѵі1ейзкіедо зирріікотеаіі пат, аЪуЗту
рггутеііеіа у агіукиіу, ой пауіаёпіеузгусіі
кгбібте ісЬшоЗсібте роізкісіі у теіеІкісЬ
хі^ОД ЬііетезкісЬ, апіесеззогбте пазгусЬ,
сесЬотеі зтеоіети пайапе, а парггбй рггутеііеіи кгбіа ітсі Аіехапйга те гоки іузігрз сгіегезеіпут йгіетеі^йгіезі^іпуш рі%іут, те ТгокасЬ, те йгіеп піейгіеіпу рггей
ётеі^іет бтеі^іедо Вагііотіеіа пайапу, рггег
кгбібте ісЬшовсібте зтеі^іеу раші^сі 2удтипіа ріегтезгедо, 2удшипіа Аидизіа,
8іерЬапа, 2удшипіа іггесіедо, Шайузіатеа сгтеагіедо копГігтотеапу, г шеігук те.
х. Ьіі. капсеііагіеу тпіеузгеу га рапотеапіа ётеі^іеу раті^сі кгбіа ітсі йапа Кагішіегга гоки іузі^с згезсзеі згезбйгіезці
ег\ѵагіедо, йпіа йтеийгіезіедо йгіетеі^іедо
БесетЬга теуі^іу, роіут агіукиіу аиіЬепіусгпе ой згІасЬеіпедо тадізігаіи \Ѵііѳіізкіедо гоки іузіцс згеёсзеі йтеийгіезіедо
I бзшедо, йпіа йгіетеі^іедо Магса пайапе;
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ро іггесіе рггулѵііеу бтеі^іеу раші^сі кгбІа ітсі Лапа Кагішіегга сіпіа іггуйгіезіе§о шіезі^са Сгегтеса, гоки іузі^с згебсзеі
згеббйгіезіііі сгтеагіедо, а іо ѳх ео, ге іт
Йатепе рггутеііеіа, агіукиіу у коаГігтасуе
рег Ьозіііііаіеш МозсЬоѵііісаш гдіпеіу, г
ретепеті рага§гаЯаті копГеготеапе; пакопіес агіукиіу ой згІасЬеіпедо шадізігаіи \Ѵі1епзкіѳ§о, кібгеши рой!и§ ргатеа
та"с1еЬигзкіѳ§о, сесЬу зіапотеіс у агіу¬
киіу пайатеас теоіпо, гоки іузі^с згеёсзеі
озтйгіезігр; зі6йшѳ§о, йпіа іггуйгіезіедо
тіезі^са КотеетЪга парізапе, ротеасф па874 кгбІетезЦ роітеіегйгііі у копйгтоѵѵаіі.
Лаког «Іо ісЬ рокогпеу зирріікі у рго/.Ьу
Іазкатеіе зкіопітезгу зі§, парггбй рггутеіІеу кгбіа ітсі Йтеі^іеу раті^сі Лапа Кагітіегга ой зіотеа Йо зіотеа те іеп пазг
ргеутеііеу лѵрізаб, кібгу іак зі§ те зоЬіе та.
Лап Кагітіегг, 2 Войеу Іазкі кгбі роізкі, теіеікі хіг^е Ьііе\ѵзкі еіс. еіс. Огпаутиіешу іут Іізіет пазгут, коти іо теіейгіеб паіегу, іегагпіеузгут у па роіут
ЪесЦсут Іийгіот, іг йопозііі пат рго^Ьу
зтее’ роййапі пазге шізігготеіе ггетіозіа
2Іоіпісге§о те тіезсіе пазгут зіоіесгпут
\Ѵі1епзкіт шіезгкаіцсу г гаіет изкаггаі$с, іг рггег теіагоіотпедо піерггуіасіеіа
Мозктеісіпа рггутеііеіа зтее, ой пауіаёпіеузгусЬ кгбібте ісЬтозсібте роІзкісЬ, теіеікісЬ хцй^І ЬііетезкісЬ, апіесеззогбте пазгусЬ, пайапе у зітеіегйгопе, роігасііі, кібгусЬ сесЬ іт теіазпу тіес рогтеоіопо ге
тезгуікіеті ргатеаші у теоіпойсіаші, іако
зі§ те теігісе гпауйиіе, у ргозііі паз тізігготеіе ггетіозіа гіоіпісгедо, аЬуз'ту гтеіеггсЬпойсі пазгеу сесЬ іт г рггезгіеті
теоіпозсіаті, ой кгбібте ісЬтоёсібте, апіесеззогбте пазгусЬ, пайапеті рггутегбсііі,
иітеіегйгііі, у рггу теоІпозсіасЬ гасЬотеаІі.
Му іейу, Ьасг^с ісЬ ргойЬ^ Ьуб зіизгп^,

у Іазкатеіе зі§ (Іо піеу акіапіацс, а сЬс^с
аЬу га згсг^іітеедо рапотеапіа пазгедо
рггеггесгепі гіоіпісу, Ьалѵігѵс зі^ ггетіозіеш зтеуш, со сіаіеу ки Іерзгети рогг^йкотеі рггубс, г Іазкі пазгеу, ки огйоЬіе у
гогтпойепіи тіазіа пазге^о ^Ѵііепзкіедо,
рогтеоЫЙшу уіут Іізіеш пазгут рогтеаіату
гіоіпікот, тетіебсіе ЛѴііегізкіт тіезгкаіѴ
сут, сесЬ гбтепу терготеайгіб іпзгут сесЬот те Когопіе Ь^й^сут у рггуіегіусіі
райзітеасЬ, зсЬайгкі ойргатеотеас, сЫорсбте
рггуі^тезгу гарізас, исгус у теоіпут іотеаггузгет ггетіозіа гіоіпісгедо теугтеоііб, Йо
сесіш §аті}сусЬ зі^ рггутотеас, теуі^сгаі^с Йуйбте у Таіагбте, у тезгеіакі рогггріек
сесЬотеу шіеб теейіид йатепедо гтеусгаіи,
сесіі^ тіеузкц, сесЬотеу ріесг^б, іак іег у
сЬоп(§іете, Ь^Ьеп у тезгеіак.^ агтаЦ Йо
оЬгопу тіеузкіеу паіе/лса, ,гйгіе іег
'ѵіппі
кар1іс§ зтец гіоіпісгг* те койсіеіе йлѵі^іе^о Лапа ге тезгеІЦ огйоЪг*
іггутас у ораіготеас,. аЬу сктеаіа Вога
теіесгпеті с/.азу піе изіатеаіа. 8геЬго у
гіоіо аЬу Ьег тезгеіакіедо Гаізги гоЬіопе
Ьуіо, ёгеЬго, іако іегаг ро саіеу Когопіе
гѵѵусгаупе іезі, па рггейаг паупігзгеу ргоЬу іейупазіеу йо зайу тіейгіапеу, а гіоіо ргоЬу йтеийгіезіеу §теісЬі§ іейпозіаупут теа§і ЛѴіІепзкіеу ой та§ізігаіи ройапе, рой кібгу рогг^йек сесЬотеу тезгузсі роййапі пазі ггетіозіет гіоіпісгут
Ьатеі^су $і§, рой ргатееш тадйеЬигзкіт,
Ьізкиріт у гаткотеут, іакге хі^г^сіт,
ѵѵоіеѵѵойгкіт, зіагоЗсіпут у тезгеІакісЬ
йисЬотепусЬ у ё\ѵіескісЬ, §ййеко1теіек іепо те тіебсіе пазгут \Ѵі1епзкіт тіезгкаі^су, г затусЬ ггешіозі зтеусЬ рой іеп
сесЬ рой1е§ас у тее тезгуікіт зіагзгут
зтеут розіизгпі Ьуб таі^, /дйпц ггесг^
піе теуіатиіцс зі§ ой зіизгпоёсі; а піерозІизгпусЬ у иротусЬ игг^й тіеузкі \Ѵі-

- 63 Іепзкі кагаб Цдгіе; (іо сге§о у игдрі Ьізкирі у гаткотеу у іпзге гтеіеггсЬпо&і доротадаб тац. Кгатагге у кирсу рггуіейгійу, те шіезсіе пазгуш \Ѵі1ейзкіш паудицсу зі§, аЬу г іпзгусЬ шіазі іотеагбте у гоЬоі, сесЬотеі гіоіпісгети паіейцсусіі, рггутеіегіопусЬ, \ѵ кгатасЬ зтеусЬ, Ьег теіадотозсі у рогтеоіепіа Ьгасі сесЬотееу, піе
рггедатеаіі, аЬу іаізгутееу гоЪоіу у сЬуігозсі іут іаспіеу теупаіейс зі§ то»Іу, 2 теоіпут о Іо сесЬотеі игг^дотепіе дгаЬіепіет
гіоіпісу сссЬи \Ѵі1ейзкіе§о теоіпі Ь^дгр
8геЬга у гіоіа гоЬіопе ро тезгуікісЬ рапо'ѵапіи пазгети тіазіаеЬ росІІедІусЬ па
іагтагкасЬ рггедатеаб, ргоЬу у теаді, іака
'V іашіуш кгаіи у тіейсіе розроіііа Ь<>дгіе, зтеатеоІпусЬ сЬггезсіап, а озоЫітеіе
2ус16\ѵ у Таіагбте Ьег тезгеікіедо рогг^дки
роіаіетпіе ггетіозіет Іут ЬатеіцсусЬ зі§
у іаѵѵпе гпакі па окпасЬ зтеусЬ тащсусЪ,
па тезгеІакісЬ іигугдуксуасЬ тіезгкаЦсусЬ, таі.^ тіеб теоіпоёс тос^ игг§ди дисЬотепедо, §пхІ2кіс§о, тіеузкіе^о гпозіб, §гаЬіб у гоЬоіу гаЬгапіаб, аЬу зі§ Гаізге те оусгугпіе пазгеу піе згег/уіу у гдиЪу іут рг<$дгеу гпаудотеаіу, кібга ^гаЬіей
та Ьуб оЬгбсопа па каріісгпе роіггеЬу.
Бот сесЬотеу, те кібгут гіоіпісу зкггупЦ
2 рггутеііеіаті у 2 ргатеаші сесЬо\ѵеті
сЬотеас у зсЬасІгкі зтее тіеб Ь$д% теоіпозсіаші падапеті еІіЬегиіету од зіапеуі,
ехакеуі іидгі тезгеІакісЬ іакіе§о зіапи,
іак рггу Ьуіпозсі пазгеу кгбіетезкіеу, іако іей росі ЬуіпоЗс пазгусЬ тезгеІакісЬ
игг^дпікбте у рггу одргатеотеапіи з^дбте
§ІотепусЬ ігуЬипаІзкісЬ, гіетзкісЬ, §годгкісЬ, діа іѵі^кзгеу ротеа^і, іака те іатіут
кгаіи у тіезсіе рггутеііеібте пазгусЬ Ьегріесгпе§о сЬотеапіа тео1пе§о зрга\ѵ зтеоісЬ, те сгут іт йадеп игг^д икггутедгіепіа
піе сгупі^с, теедіи^ іе§о рггутеііеіи гасЬо-

теаб зі§ та. \Ѵзгакой ІусЬ тевгуікісЬ од
паз падапусЬ теоіпойсі тізігготеіѳ рггеггесгепі гіоіпісгедо ггетіозіа г Іазкі пазгеу
іпаі^ ийутеаб, род гтеіеггсЬпо&і% у розіизгейзітееш игг^ди тіеузкіе^о \Ѵі1ейзкіе§о. Кібгу рггутеііеі од паз сесЬотеі гіоі¬
пісгети падапу тее тезгуікісЬ рипкіасЬ,
кІаигиІасЬ, рага&гаГасЬ у копіепіасЬ то<щ у ротеа"^ пазг^ кгбІетезЦ зітеіегдгату,
копйгтиіету у гтаспіату у рггу пісЬ
піепагизгепіе гасЬотеиіету. Nа со діа Іерзгеу теіагу г§Ц зі§ пазг^ родрізатезгу, ріесг^б те. х. Ьіі. рггусізпцс гогкагаііёту.
Бап те ѴѴіІпіе, дпіа іггудгіезіедо тіезі^са
Сгегтеса, гоки Райзкіе§о МВСЬХП', рапотеапіа пазге§о роізкіе^о XVI, а згтеедгкіе§о ХѴП гоки. Лап Кагітіегг кгбі.
Ріесг^б те. х. Ьіі. Ѵ'аіегуап Зіапізіате Лидускі, різагг те. х. Ьіі.
Рггу іут агіукиіу, од згІасЬеіпе^о та§ізігаіи \Ѵі1ейзкіе§о парізапе, даіит теуйеу
ротіепіопе, те іеп йе пазг іегагпіеузгу рггутеііеу іп^гоззотеаб кагаіійту, а іе іак зі§
тац.
Ріепшу. Ій зуп гіоіпісгу аІЬо сбгка, кіб¬
га Ьу га гіоіпіка, а іезгсге піе таузіга
гатцй іюзгіа, іак іей у тедотеа піе таі^
саіеу згіикі теузіатеотеаб, аіе іуіко роізгіикі, а іо діа іе§о, йеЬу газІи§і годгіса аЬо
ш?йа зтее^о ріепѵзге^о Іо1§§ игпаіу.
Шдгу. АЬу кайду г шізіггбте гіоіпікбте
у іотеаггузгбте агіукоіот у рггутеііеіот сесЬи 2Іоіпісге§о родІедакзіагзгусЬ па зсЬадгкасЬ у па тезгеіакіш тіеузси згапотеаі,
па акіу риЫісгпе, іак іей рорізу, топзігу
га дапіеш теіедгіеб рггуЬутеаІ. Іпасгеу розЦршцсуу рггесітепу, Цд^с зіагзгут, та
тесдіи^- теузЦрки зтее^о у теупаіагки опусЬ
теіп^ ріепі^йп^, кібга до зкггупкі Ьгаскіеу
іак па коЗсіеІпе, іако у сесЬотее оЬгасапа, та
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Тггесі. Ропіетеай те тіеёсіе ^Ѵііепзкіт
теіеіка рггезгкойа сні гуйбте у іппусЪ оЬутеаіеібте те гібтеапіи гіоіа у ЗгеЬга сігіеіе
зі§ згкойа, у огаг рггезгкойа сесЬотеі гіоіпісгети, а гЦй у іо зіатеа, гѳ ЗгеЬго пай
іейупазЦ ргоЬ§ ройіеузге, іако гуйгі іак
у. рагіасгѳ ро гбгпусЬ іигугйуксуасЬ тіезгкацсу гіетеац, рггегаЬіаі^; кгашагге газ
гбгпе ггесгу, іако іо оЬисЬу, згаЫе, І^кі
уіппе ийаі^с га ргоЦ іесІупазЦ рггейаЦ,
а рггеіо Іисігі озгикітеаі^, гЦйгаб пасесЬ
гіоіпісгу ройеуггепіе гоЗсіе. Рггеіо іети
гаЪіедацс, іеёіі Ьу згеЬго шпіеузгеу пай
іейупазЦ аІЬо те кгатасЬ рггег сЬггеЗсіап,
аІЬо гуйбте рггейатеапе Ьутеаіо, та Ьуб іакотее ЗгеЪго пай іейупазЦ ргоЬ§ ройіеузге
гаЬіегапе у па иггцй оййатеапе, йіа сгедо
па гоЪоіасЬ у згіикасЬ, рггег іиіеузгусЬ
гіоіпікбте теузіатеіопусЬ, йіа гогегпапіа ргоЬ
росНеузгусЬ та Ьуб сесЬа іиіеузгедо тіазіа
у сесЬи гіоіпісгедо теуЬііапц.
Сгюагіу.Ше та гайеп г кирс6те,тіезгс2ап
у гуйбте ЛѴіІейзкісЬ гіоіа у ЗгеЬга те гібтекасЬ, іакоЪу паЬутеаб, іак у рггейатеаб,
а іо рой теіп^ сопГізсаііопіз, іейпакге копіи
гіоіо ІиЬ ЗгеЬго гіііе, сесЬотеу гіоіпік та
па іакотеут гіосіе у ЗгеЪгге іті§ зтее теуЪіб.
Ѵщіу. Маі^ зіагзі сесЬи гіоіпісгедо ігуЬет у гтеусгаіет іппусЬ тіазі гіоіо у ЗгеЬго,
те кгатасЬ Йо рггейапіа теузіатеіопе, тее
тезгеІакісЬ згіикасЬ ргоЬотеаб, іеЗІіЬу ргоЬа
іакотеедо ЗгеЬга пай іейупазЦ тпіеузга
Ьуіа, тадізігаіотеі йопіеЗб, кібгу іакотее
ЗгеЬго ройіеузге пай іейупазЦ ргоЬ§ та
гаЬіегаб у рб!оте§ па гаіизг, а йгидз Йо
зкггупкі сесЬотееу копіізкотеаб.
8г6зіу. Кагйу таузіег сесЬи гіоіпісгедо
піе теі^сеу, іуіко йтеи Іотеаггузгбте ггетіозіа
гіоіпісгедо у сЫорсбте йтеисЬ ротеіпіептіеб,

аііаз, іеЗІіЬу зі<2 теі^сеу тіеб итеайуі, та
Ьус згігаіет рбікатіепіа теозки уойі^еіет
іакотеедо іотеаггузга аіѣо сЫорса кагапу.
8Шту. Тотеаггузге ггетіозіа гіоіпісгедо,
іако зашут віагзгуш сесЬи гіоіпісгедо,
Іак у таузіготеі, и кібгедо па гоЬосіе гозіатеаб Ь§Й$, розіизгпе Ьус таі$, а дй у Ьу
<11а зтееу теоіі кібгу ойзгейі, іейу йайеп г
шадізігбте піета іакіедо рггущб, а/, йозіаіесгпіе ріегтеіеу іети таузіготеі те гоЬосіе сіоёс исгупі; а дйуЬу Йо рагіасга рггузіаі, іакотеу піе та тіеб те сесЬи теугтеоіепіа аг гоки таузіга исгсітеедо аІЬо
іедой затедо, ой кібгедо теузіигу. Юіа сгедо ргатеош, рггутеііеіот у агіукиіот сесЬотеут тее тезгуікіт ройіедаб ротеіппі, іак
Iей па тзгасЬ, теоіутеасЬ, ЫошзгасЬ те
каріісу рггукіайет затусЬ таузігбте Ьутеас шаід, а іо рой згігаГет, те агіукиІасЬ
йатепіеузгусЬ орізапусЬ.
Ошу. Кібгу Ьу г таузігбте сесЬотеусЬ
гоЪоі§ таузіга сесЬотеедо, іак тее гіосіе
іако Ьу те ЗгеЬгге дапіі, ІиЬ іег ройзЦрек
іакі исгупіі, іейуга йогтеоіепіет ойзіагзгусЬ теейіид итеаді опусЬ теупаіегіоп^ рорайпіе.
Вгіетсфу. Йайеп г Ьгасі сесЬотеусЬ йуйот іакге гіоіа, іако у ЗгеЬга згіик гайпусЬ гоЬіб у рггегаЬіаб піе Ь^йгіе зі§ теагуі, аііаз те іут рггеЗтеіайсгопу теуггисепіет
г сесЬи у теутагапіет г гедезіти сесЬотеусЬ Ьгасі, піеросЬуЬпіе кагапу Ь^йгіе.
Вгіезщіу. Йайеп г іотеаггузгбте у тіойгі,
ройіид рггутеіііеіи кгбіа ітсі Аіехапйга,
гепіс зі§ піе та, аг парггбй таузігега гозіапіе, згіиктаузіег усесЬотее розіидіойргатеі, іпасгеу вргатеиі^су зі§ ой сесЬи у
ггетіозіа ойрайас та.
■ТейупаФу- Кирсу у кгатагге у іппі оЬутеаіеіе тіазіа ЛѴіІегіакіедо піе таі% гіоіа
у ЗгеЬга рагіасгот Йо рггегоЬіепіа па гай-

- 65 п$ ггесг сіатеаб, а Іо род иігасепіет тіоІа у ёгеЪга га рггекопапіет.
Вгѵипазіу. Рагіасге ггетіозіагіоіпісгедо;
аЬу гіа у Гаізгутеа гоЪоІа изіаіа у ёгоЬго
ргоЬу Іуіко іедупазіеу те Іут тіеёсіе теугаЬіапе Ъуіо, піе таі$ те Іут тіезсіе гозіатеаб, а Іо род гаЬгаш'ет гоЬоі. теагзгіаІбте у теі(*гепіет затусЬ, те сгут зіагві
зегіат апітадѵегзіопет тіеб ротеіппі у
ІакотеусЪ гпозіс.
А гаіут рокогпіѳ зіагзі сесЬи гіоіпісгедо
пат зирріікотеаіі, аЬуёту Іе тезгуікіе рггутеііеіе у од апіесеззогбте пазгусіі, пауіазпіеузгусЬ кгбіоте ісЬтоёсібте роІзкісЬ у те. х.
Ьіі., кгбіа ішсі МісЬаІа у апіесеззога кгб1а ітсі Яапа III, сесЬотеі г1оІпісеши»ТѴіІегізкети падапе у роітеіегдгопе у од згіасііеіпедо тадізігаіи рггусгупіопе, тос$ у
ротеад^ пазг^ родіѵѵіегдгііі. Лакоі ту кгбі
Лидизі теібгу, га тепіезіоп^ до паз рггег
рапбте гад у игг^дпікбте пазгусЬ, рггу Ьоки
пазгут ѣе,<ЦсусЬ, га сесЬет гіоіпісгут
М'ііейзкіш ргойЬц, Іе тезгуікіе рггутеііеіе,
агіукиіу, сесЬотеі гіоіпісгети падапе у рггусгупіопіе, у Іико Іи тезгуікіе те Іут Іійсіе
пазгут піе эд теугагопе, іедпак декіагищс
тос^ у ротеад^ пазг^ тее тезгуІкісЬ рипкІасЬ, рагадгаГасЬ у кІаигиІасЬ рггутеііеіет
пазгут па теіесгпе сгазу роітеіегдгату, копГігтиіешу у арргоЬиіету. N8 со, діаіерзгеу теаді
зі^-пазг^ родрізатезгу, ріесг§с те. х. Ьіі. рггусізп^с кагаіійту. Ѣап
те Огодпіе, дпіа 5 тіезі^са Огидпіа, гоки
Рапзкіедо МБССѴ, рапотеапіа пазгедо
IX, Аидизіиз гех. Ріесг^с те. х. Ьіі. гатеіезізіа. Іпзирег рокіадапе Ьуіу рггедпаті сгіугу декгеіа, ад іпзіапгіат ротіепіопедо сесЬи гіоіпісгедо тіазіа пазгедо зіоІесгпедо \Ѵі1па, г піетеіегпеті гудаті, гіоіпікаті каЬаІи ^Ѵііепзкіедо рагіасгаті, те
гогпусЬ зиЬзеШасЬ тегді^дет рггезгкоду те

гоЬосіе гіоіпісгеу Геготеапе, і^ие: ріегтезгу
декгеі осгѳтеізіу род гокіет Іузі^с зіедтзеіпут сгіегпазіут, тіезі^са ОкІоЪгаобтпазіедо дпіа, па игг^дгіе родтеоіетеодгіпзкіт \Ѵі1епзкіт ъ гудаті гіоіпікаті рагІасгаті Геготеапу, рггег тете, теоіетеодбте
АѴіІепзкісЬ арргоЬотеапу; дгиді род гокіет
Іузі^с зіедтзеіпут ойтпазіут, тіезі^са ОкІоЬга дтеидгіезіедо рціедо дпіа, ад іпзіапІіат ІусЬйе гіоіпікбте тіазіа пазгедо ЛѴіІпа
г Іетій піетеіегпеті йудаті рагіасгаті, те
аззезогуі з^дбте пазгусЬ гадтеотусЬ те. х.
Ьіі. іп сопіитасіаш оіггутапу; Іггесі род
гокіет Іузі^с зіедтзеіпут Іггудгіезіутзібдтут, тіезігрза Аидизіа бзтедо дпіа, Іакге
па игг^дгіе родтеоіетеодгіпзкіт ТѴіІегізкіт ад іпзіапііат ІусЬге г Іетій піетеіег¬
петі раг1асгаті,ех регзопаіі Геготеапу рггег
теоіетеод§ пазгедо \Ѵі1епзкіедо і. о. хі^сіа
МісЬаІа КогуЬиіЬа \Ѵізгпіотеіескіедо ар¬
ргоЬотеапу; сгтеагіу коттіззагзкі те гоки
іттедіаіе рггегіуш Іузцсзіедтзеіпут сгіегдгіезіут Іггесіт, тіезіг^са .Гиііі дтеипазіедо
дпіа, ад іпзіапііат ІусЬге ротіепіопусЬ
гіоіпікбте, Іак г піетеіегпеті гудаті гіоіпікаті каЬаІи АѴі1епзкіе"0, іако Іег сЬггеёсіапаті рагіасгаті, род гбгпеті ргоіексуаті у іигугдукаті те тіейсіе пазгут зіоІесгпут ЛѴіІпіе Ь^д^сеті, гоЬоЦ гіоіпісг^
Ъатецсуті зі<2, гетіззуіпу. 8иррЬсотеапо до
паз Ьуіо рггег піекІбгусЬ рапбте гад у игг§дпікбте пазгусЬ, агеЬузту тос^ у ротеад^
пазг^ кгбІетезЦ Іакотее декгеіа іп отпіЬиз рипсііз еі рагадгарЬіз роітеіегдгііі. Му
Іеду кгбі, рггусЬуІаі^с зі§ до ётеі^іеу зргатеіедіітеоёсі у рокогпеу ргогЬу рапбте гад у
игг^дпікбте пазгусЬ, пошіпе дезирегрггеггесгопусЬ зІагзгусЬ сесЬи гіоіпісгедо до
паз исгупіопеу, Іак Іеп рггутеііеу сопГігтаііопіз пауіазпеузгедо апіесеззога пазгедо, зирга ехргутотеапу, іако Іег іттедіаіе
9

-
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теуга/.опе бекгѳіа тос^ у ротеавд пазг^
кгбІетезЦ роЫѳгсЫб, копПгтотеаб у арргоЪотеас ігаіубШібту, іакой піпіеузгуш рггутеііеіет пазгуш зітеіегбгату, копіігшиіетѵ
у па теіесгге а пі&бу піеосіготепе сгазу
арргоЬиіету. Біа сге§о Іеп рггу\ѵі1еу г§к$ пазг^ теіазп^ росірізатезгу, ріесг^с теіеікіе§о хі§зітеа Ьііетезкіедо гатеіезізЦ рггусізп^с гогкагаіізту. Бгіаіо зі§ те бгобпіе
па зеутіе §епега1пуш, гоки Іузщс зіесітзеіпе§о сгіегбгіезіе^о сгтеагіедо, тіезі^са Ьізіораба бпіа 6теипазІе§о, рапотеапіа пазедо
6теипазІе§о гоки.
Ариб чиаз Іііегаз ргіѵііе^іі сопЛгтаііопіз зиЬзсгірІіопез тапиит сігса зідіііит
аррепзііе тіпиз М. Б. Ь. зе^иип^и^ Іаіез:

-

Аи^изіиз гех. КопГітасуа ргате, рггуѵѵііеібте уагіукиібте, сесЬотеі гіоіпіскіеши тіазіа
пазге^о^ѴіІпа. ЗіеГап г ОЬ^отеу Коззотезкі,
сгезпік Вггевкі—Ьііетезкі, іе§о кгбіетезкіѳу
тобсі ріес2§сі тпіеузгеу теіе1кіе§о хі^зітеа
Ьііетезкіедо зекгеіагг. Ргосапсеііагіаіи сеізіззіті ас іііизігтвіті ргіпсіріз Місііаеііз
бисіз іп Кіетеап еі2икоте Сгагіогузкі, ргосапсеііагіі М. Б. Ъ., Нотеііепзіз, веог^епЪиг§епзіз, Изтеіаіепзіз, Росіизтеіаіепзіз еіс.
сарііапеі, зі^іііаіит езі іп асііз. Биоб ргаезепз ргіѵііедіит сопПгтаІіопіз, ргаетіззо
тобо оЫаІит, езі асііз поЬШз оГГісіі сопзиіагіз сіѵііаііз з. г. тііз. теігороіііапае Ѵііпепзіз іпзегіит, іпзсгіріит ас іпдгоззаіит.

1665 г. Января 29 дня.
Изъ книги № 5115, за 1663 -1665 г, стр. 1331—1340.

13. ЦехввоК уставъ Вплепснніъ переплетчиковъ п чахолыцнковъ.

По просьбѣ Виленскихъ переплетчиковъ и чахолыциковъ, Виленскій магистратъ, разсмотрѣвши
цеховой уставъ переплетчиковъ Краковскихъ, под¬
твердилъ и Виленскимъ готовый уставъ, сущность
котораго, выраженная въ ХѴ*ІІ пунктахъ, заклю¬
чается въ слѣдующемъ:
Всѣ братья должны сходиться па заупокойныя
обѣдни и приносить съ собой денежныя пожер¬
твованія на содержаніе ксендза, товарищи долж¬
ны еженедѣльно выходить со свѣчами предъ ал¬
таремъ св. Себастіана; мастерамъ разрѣшается
держать у себя трехъ работниковъ, а при извѣст¬
ныхъ условіяхъ и четырехъ; товарищи, желающіе
получить званіе мастера, послѣ обычнаго путеше¬
ствія, должны были подъ надзоромъ мастеровъ

представить еще пробныя переплетныя работы
разныхъ книгъ и въ разной кожѣ: „ Созтодгаркіа
тшісіі* пСаіеріпиз ипйесіт Ііпдиагипі* въ сви¬
ной кожѣ; „Міззаіе готапитиу „Вгеѵіаѵіит готапити, „Ногіиіиз роізкі, Меііюйиз дгаттаіісиз еі ргаесез тіпогез*; изъ этихъ книгъ Міззаіе
готапит должна отдаваться въ собственность
цеху; несовершенполѣтнія дѣти умершихъ масте¬
ровъ должны поступать въ ученіе къ какому нибудь мастеру, а въ случаѣ самовольнаго оставле¬
нія мастера до окончанія курса своего обученія
должны исключаться изъ цеха, какъ неблагодар¬
ные ; вдовамъ разрѣшается заниматься мастер¬
ствомъ, но только при хорошемъ поведеніи; въ
случаѣ выхода ея въ замужество за товарища,

-

этотъ
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послѣдній обязывается представить только

половину штуки и устроить угощеніе цеху;

ма¬

стера не должны самоуправствовать надъ товари¬
щами,

-

щенія и такое путешествіе обращается ни во что;
товарищъ, пренебрегающій извѣстной работой

у

мастера, лишается права искать ея у другаго; то¬

равно какъ и товарищи не должны пода¬

варищи не имѣютъ права ни судиться, ни опазды¬

вать мастерамъ поводовъ къ гнѣву и неудовольствію,

вать къ работѣ подъ страхомъ взысканія извѣст¬

тѣ

наго штрафа;

и другіе подвергаются наказанію въ случаѣ

совершенія ими проступка; товарищъ, осужденный
Литовскимъ- трибуналомъ, не долженъ быть при¬
нимаемъ

въ мастерскую, за несоблюденіе

этого

правила виновные подвергаются штрафу въ 4 та¬
лера; товарищи не имѣютъ права открывать своего

также

установленныхъ дней

точно

праздновать,

кромѣ

и вообще пьянствовать

и

предаваться распутству; товарищъ, работающій на
сторонѣ въ свою пользу, не долженъ имѣть работы
у мастера до гЬхъ поръ, пока не вознаградить
цехъ за убытки;

мастера должны вести реестры

сундука безъ мастеровъ и вообще расходовать
своихъ денегъ, а должны собирать все больше и

книгамъ, бывшимъ у нихъ въ переплетѣ; лицамъ

больше, какъ слѣдуетъ хорошимъ и бережливымъ

подъ страхомъ кон¬

постороннимъ заниматься переплетнымъ мастер¬

ствомъ строго воспрещается
товарищамъ; товарищъ, возвратившійся изъ пу- ( фискаціи имущества.
тешествія раньше 12 недѣль, не получаетъ уго¬

Гегіа (ціагіа апіе Гезіиш ригійсаііопіз
Ъ. Магіае ѵіг&іпіз сііе ѵі§ізіта осіаѵа
шепзіз ^апиагіі, аппо Ботіпі 1665. Ргосопзиіез еі сопзиіез сіѵііаііз ге§іае Ѵііпепзіз іп ша^по сіисаіи ЪііЬиашае теігороііз. ІІпіѵегзіз еі зіпдиііз ргаезепіаз 1ііегаз позігаз Іесіигіз еі ѵізигіз, сиіизсип^ие зіаіиз ргаеетіпепііае Гиегіпі, зідпіПсатиз іепоге ргаезепііиш: сотрагиіззе согаш поЬіз, іп ргаеіогіо гезійепііЬиз, Гатаіоз Еііат Еопіііеп, Сазітігит \ѴіеггЬо\ѵзкі еі.*) сіѵез Ѵііпепзез еі ЫЬІіороіаз, зепіогез тадізігаіиз агііз сошрасіогіае ІіЬгогит, аііаз іпігоіідаіогит, еі
пошіпе зио аЦие аііогипі сопіиЬегпаІіогит зиогит, еіизйет агііз сотрасіогіае
тадізігогит, ехрозиіззе, Г}иотсх1о ргаеіегііа іпщиііаіе іетрогит, зиЬ Ьозіііііаіе,
огсііпаііопез еі агіісиіі, ргіиз рег апіесеззогез позігоз ргосопзиіез еі сопзиіез Ѵіі¬
пепзез сопзсгіріі, ас сіеіпсіе рег сопйгтаііопет ірзіиз засгае гедіае таіезіаііз
гоЬогаіі, сіерегсіііі зипі. (}иаге іатѵоіепіез
*) Пропущено слово.

гезизсііаге, ргоіарзит еі ѵіх поп зериііиш, сопіиЬегпіиш зиит ргаезепіаѵегипі
поЬіз огсііпаііопез ех ргіѵііе&іо сопіиЬегпіі сотрасіогит Сгасоѵіепзіит сіезитріоз. асі циогит погтат еі гедиіав зе §егеге іп розіегит йеЬеЬипІ, рег агіісиіоз
сопзсгіріаз, реіепіез а поЬіз, с]ио шаіогіз
ѵаіогіз еззепі, тесііапіе сопзепзи позіго
арргоЬагі. N03 і^ие, сопзійегапіез типегі позіго ѵеі тахіше іпситЬеге, иі Ьопиз огсіо сопіиЬегпіо іііогит сопзегѵеіиг,
сііззоіиііо аиіет сіиаеѵіз аЬЬіпс ргосиі гетоѵеаіиг, реііііопі ірзогит аппиепіез, сопсесіітиз іп розіегит оЬзегѵаііопез еі іпзіііиіа Сгасоѵіепзіа поЬіз ргаезепіаіа, иіі
ргойсио гаііопіЬизсіие сопіиЬегпіі іііогит
сопйисіЬіІіа іоіаіііег ітііагі, піЬіІошіпиз
а<1 Ьеперіасііит зиит, зиссезогитс]ие зи¬
огит иіііііаіет, зі ѵізит Гиегіі, соггі§епйа еі сопйгташіа еззе (Іихітиз; ргоиі аиіЬогііаіе поп зоіит оШсіі позігі, зе<1
еііат іоііиз поЬіІіз тацізігаіиз Ѵііпепзіз
сопсеззііииз, еогит ѵего агіісиіогит, еа
езі, с)иае зесіиііиг, зегіез.
ШргШ аЬу рапотеіе Ьгасіа сесЬи іе-
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§о іпіго1і§аіогзкіе§о у ригЛегпісге^о тсзгузсу па кайЛе зисЬеЛпі, лѵесііе гтсусгаіи розро1ііе§о, зсЬоЛгіІі щ па тзку'йтс^Ц йаЬЬга Ьгасі^ зтсоі^ гезгЦ г іе§о ёѵѵіаіа, со зі§
у о сгеІаЛгі гогитіеб та, па тіеузсе гтсукіе,
§йгіе іак тізігготсіе, іако іотсаггузготсіе,
зроіесгпіе гугошаЛгепі Ь$Лцс па оГГегЦ,
рггу тзгу зтсі^іеу рогг^Лпіе ібб Ь^сі^ роѵѵіппі, а кіазб тсеЛІид ѵѵоіі у тойпозсі зтсеу,
аЪо сЬ§сі, со зі§ ти ЦЛгіе роЛоЪаІо, "Луг
зі<2 каріап г іе§о копіепіотсаё шойе. Бо
іе§о аЪу іотсаггузге, аііетаііт зі§ оЬсЬо^4С> па кай(і;і піеЛгіеІ^ у ётсі^іо тсусЬосі/ііі 2 раг% йтсіес па зишш§ ки еіеѵасуі
■/ тс койсіеіе оусбтс ЬегпагЛупбтс рггеЛ оіІагг атсі§іе§о ЗеЬезііапа, кібге втсіесе тавргатсотсаб г іусЬ ріепі^Лгу со тліпу
• гоЬігѵ тс сесЬи Ьіог$. А со пасііо лѵусіасіг^,
Ыу рггу оЛЛатсапіи гасЬипки сесЬотседо,
та іо іп ехрепзіз о<і пісЬ ЬуЛг рггуі^іо.
АгеЬу ан; іе рогггрікі тсукопутсаіу роггцЛпіе, іеЛу кіо Ьу зі§ зрггесітсіі, аЬо піерозіизгпуш гапіесІЬулуаіцс ІусЬ рощЛкбтс,
зіагзі аиіЛет игпапіа рр. зіагзгусЬ сесЬотсусЬ тстц, а тІбЛзгі згеёсі^ дгозгу
II. А ге тс рггутсііеіи пазгут іезі іебеп агіукиГ іакотсу, йеЬу йабеп тізігг
те тіаі сгеіабгі тсі^сеу, іуіко йеЬу затоіггес гоЬіІ, іо іезі ЛтсбсЬ іотсаггузгбтс, а
іеЛпе§о сЫорса, аІЬо ЛтсбсЬ сЫорсбтс, а
іеЛпе^о іотсаггузга піе сЬотсаГ, іеЛу тс
іут ісЬ г?готаЛгепіи іеЛпут тсзгуікісЬ
гегтсоіешеш, іакотсу сі§гаг, кібге ро іе
сгазу сіегріеіі сг^зіе а ^іе паггекапіа
Ьгасіеу, зіузг^с, Ліа зрб!пе§о ЛоЬга у зіизгпусЬ рггусгуп піе аЬго^ицс ргатсот
іут, іак зк? іуіко тоЛегиіе: ге кайЛу
тізігг тойе зі§ затосгтсагі, іо іезі, ЛтсбсЬ
іотсаггузгбтс у сЫорса шацс, аЬо ЛтсбсЬ
сЫорсбтс, а іеЛпе§о іотсаггузга оЬеуйб.
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А іезіі Ьу и кібге^о тсакотсаі \уагнЬаЬ, йѳЬу гаЛпе^о іотсаггузга піе тіаі, а ЛгиЛгу
тізігготсіе тіеіі у ватосгтсагі гоЬііі, іеЛу
іеЛеп г пісЬ тсеЛІе Ііпіеу та ти рийсіс
іотсаггузга іеЛпедо іат, к^гЛу (Іѵѵа іотсаггузге з^ ЛоЦЛ, ай па піе^о рогг<*Лек
рггуЛгіе, а іе(1еп па Лги^іе^о піе та іотсаггузга рггушотсас. А §ЛгіеЬу тсі$с кібгукоітсіек Ьгаі, пасі іо розіапотсіепіе у агіукиіу, ротоспікі іакіе сілотсас, іак іей у
гоЬоі§ г Лоти тсуЛатсаб сіо ггоЬіепіа Ы?Ле
іпЛгіеу (ііа ротосу тсайуі зі§, сгут піетаіе иЫійепіе Лгидіеу Ьгасі сіхіеіе зі<$,
аЬотсіеш іакі Лгие;і зі§ гпаусігіе піепазусопу, йеЬу зат тсзгуіко гасі рогоЬіІ, сгут
зі§ Лгидіт йутспобб (кеушиіе, іакоѵѵу рггезтсіаЛсгопу Ъ^сі^с Ло зкггупкі піеоЛризгсгепіе Лтсіе §ггу\ѵпіе Лас Ь§Лгіе ротсіпіеп, іо зі§ гогитіеб та у о ригЛетікасЬ, йе ві<$ па піе, іако зрбіп^ Ьгасіа,
іакге бсіадаб та тсе тсзгуікіт іут піпіеузгут розіапотсіспіи.
Ш. Мізігг, кібгу Ьу па сгаз ропіесЫ
гоЬоіу ггетіозіа зтседо, а піе Ьутсаі Ьу
тсе зггоЛки тіеЛгу піеті, .а сіісіаі Ьу гай

ггетіозіо гоЬіб, іакотсети піе та ЬуЛй
| іо сіоризгсгопо, аг зі§ тс гапіеЛЬапусЬ сесЬотсі ротсіппойсіасЬ изргатсіесііітсі, у Ло¬
зуб тсе тсзгуікіт о(1 таіа Ло тсіеіа исгупі, зисЬеЛпі оЛЛа у іппе розі^ркі сесЬотсе роЛ піеЬуіпоЗсі іе§о тсукопапе у оЛргатсіопе, гиреіпіе тсуреіпі, іако зкІаЛкі
у тсѵЛаікі, кібге гозсЬоЛг^ г сесЬбтс, па
ггесг розроІіЦ оЛргатсі, тіеузсе Іей у Ііпіа
зтсоі^ ігасі, у ге тсзгуікісЬ тіеузсет паутІоЛзгут ЬуЛй тизі. Сгети зі§ рггесітсіс
піе ЦЛгіе тб§1, роЛ тсіп^, кібг^ сесЬ па
піе§о тсупауЛгіе, тсзгакйе кібгу Ьутсаі Ьу
тіеЛгу піеті тс зроіесгпозсі піе рораЛа тс
іакотсу тсіп^.
IV. ОЛуЬу кібгу іотсаггузг, ЦЛй іи тс
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рогг^сіпіе іпйгіеу теуисгутезгу, сЬсіа! Ьу ві$
Іи па шаузіготезітео розіапотеіб, Іакотеу
та у ротеіпіеп іезі Іт іаіа те^йготеаб,
теейіид рощйки шіазіа Кгакотеа у \Ѵііепзкіедо, со гиреіпіе теукопатезгу, йоріого теейіид рггутеііеіи рггузгейзгу г исгсітееті Іийгті, та тезі^рпе ойргатеіс у о
згіикі ргозіб, те гиреіпупі сесЬи па зсЬайгсѳ зисЬесІпіотееу г^йаб, а па Іепсгаз ро¬
теіпіеп Ъ$йгіе іізіу ой игойгепіа у теугтеоІепіа рокагаб, роіуш (11а Ьгасіеу, теейіид
рггешогепіа коіасіц зргатеіб у іппе ротеіппойсі сесЬотее, іак паург^йгеу теуреіпіб.
\Узгакге йгиді Іотеагсузг піе та зі§ оротеіасіаб па згІик§, аге ріегтезгу, іейеіі Ьу
Ьуі кібгу, (кіргатеіі, у зкиіесгпіе теейіид
гтеусгаіи теукопа, аг Ьу га зіизгп^ рггусгупц. А дйгіеЬу зі§ кібгети Іотеаггузготеі гок /иреіпу ро оротеіейгепіи зі§ па
згІик$ теупійгіе, Іейу те згебсіи піейгіеІасЬ,
кібге ти з^ пай гок па гоЬіепіе згіикі
ро/теоіопе, Іут зрозоЬет та ойргатеотеаб
у гоЬіс Іе хі^ді, кібге з^ те діотепущ рггу¬
теііеіи різапе: Совтодгаркіа типйі, Мопзіегі іп Гоііо, шагдіпез пакгаріапе гбгпуті ГагЬаті, па Ьгипаіпут йпіе ГагЬотеапут, а па зкбгге гіоіет сЬ^йодо тезг§(1у г оЬи зігоп г сіаигигаті кг^сопеті
у 2 рикіаті. Нет Саіеріпиз ипсіесет Ііпдиагит, сгупіопе шагдіпез сіо йтеіпіеу зкбгу, те (іезкі г сіаигигаті па зисЬо теузі^ротеапе сЬ^йодо. Пет Мтаіе готапит
іп Гоііо, сит аепеіз Гідигіз, Апіѵегріае,
раріеги теіеікіедо, шагдіпез рогіосізіе у
па зкбгге тезгдйу сЬ^йодо теузЦротеапе
гіоіет, г сіаигигаті сЦйодіеші у г рикіаші. Пет Вгеѵіагіит готапит іпосіаѵо, Іушге зрозоЬет. Ііет НогШиз роізкі, аЬо іппе тойііітеу іп осіаѵо роізкіе,
Іушге кзгіаііет. Пет МеікоАиі дгатта-

Нст еі ргаесев тітгев, Іакйѳ іюгіосіаіе,
Іутйе эрозоЬеш те саЦ сгегтеопгу зкбг$,
тезгуікіе г кг^сопеті кіаигигаті у г ри¬
кіаті. 2 ІусЬ ге кзі^д, га згІик<$ теугоЬіопусЬ, таі^ зіагзі тегі^с па роІггеЬ§ Йо
зкггупкі Мтаіе готапит, а дйу 1§ згіик§ теугаЬіас Ь§йгіе, тізігготеіе зіагзі йодЦйаб Іеу гоЬоІу таііу. Тутге зрозоЬет
у рапотеіе згкаіиіпісу теейіе рггутеііеібте
згІик§ зтеоі^ ойргатеотеаб таіц, аЬу піе
Ьуіа Ьег кодо іппедо гоЬіопа. 8уп шізігготезкі, а тіапотеісіе Іиіесгпу Іей те§Йготеаб ротеіпіеп, аіе Іуіко рбНога Іаіа,
іейпак ой згіикі гоЬіеиіа теейіид рггутеі¬
іеіи теоіпут Ьуйй та.
V. йейіі Ьу ро зтіегсі кібгедо Ьгаіа
сесЬи іедо р&у таісе аЬо Iей у кгош
таікі зуп рогозіаі, кібгу Ьу іезгсге піе Ьуі
теугтеоіопу га гутеоіа оусотезкіедо па ггетіозіо, Іейу Іакотеу коййу та Ьуйг іейпапу у кібгедо коЬѵіек шізігга па ггетіо¬
зіа исгепіе, ай Йо Іаі розІапотеіопусЬ сгаз
зтебу ойргатеіс у теукопаб ротеіпіеп, у теугтеоііб зі§ Ь^йгіе. А дйгіе Ьу теі$с піе теуІгтеаі сгази зтеедо, у піе теугтеоіітезгу зі§
ойзгейі, Іакотеу зтебу сгаз Ігасі, а іако
піетеЙ2І§сгпу, Іазкі піедойпу, та Ьуйг оййаіопу, іако ой піетейгідсгпусЬ Ьутеаіц йоЬгойгіеузітеа оййаіопе. Тог зі^ у о іппусЬ
исгпіасЬ гогитіеб та, кібгу Ьу сгази піетеуігтеатезгу зтеедо ой тізігга зтеоіедо ой¬
згейі.
VI. \Ѵйотеіе тезгеікіеу, кібга Ьу ро
гтагіут шаійопки, а тізігги у Ьгасіе се¬
сЬи Іедо, рогозіатезгу ггетіозіо гоЬіб сЬсіа1а, теейіе рггутеііеіи сесЬотеедо, Ь^йгіе
теоіпо Іо ойргатеотеаб, теуцтезгу Іо, йеЬу
зі§ іакі ехсезз зігопу исгсітеозсі у зіатеу
іеу па піеу піе рокагаі, Іейу Іакоѵѵа ой
ггетіозіа ойрайас та у та іеу Ьуйг йе
ріапо гоЬіепіе ггетіозіа гаЬгопіопо, г теіа-
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"ѴѴіІепзкісЬ, іако гтеіеггсЬпобсі игг^йотееу, тізігг рггутотеаб, апі ти гоЬоІу йатеаб
аЬу теі^сеу \ѵ зроіесгпозсі Ьгасіеу сесЬи піе Ьфігіе тбді, ехпипс еі Йеіасіо, апі
Іедо тіезса піе тіаіа, Іако2 тіеб піе сгеіайг г піт піе Ь^йгіе тодіа па теаг¬
Ь^йгіе шодіа. А кібга Ьу зі§ гасЬотеаІа зіасіе газіайас, ойк%й гагагет еі іп іписгсітеіе, рггузіоупіе, теейіид ротеіппоёсі зіапіі па Іатіо тіеузсе, гЦй іезі рггузіапи зтеедо, а падойгіі Ьу зі§ іеу шаі- зіапу, піе рггуйгіе, у г Іедо зі$ йозкопайопек, 0(1 Іедой Іотеаггузг ггешіозіа \ѵ 1е піѳ теутеіейгіе у піе теургатеі, а теугтеотаійейзітео ёѵѵі^іе, Іакі та Ьуй2 ѵѵоіпу ой Іепіа г Іедо у зіизгпедо теутеойи піе рггугоЬіепіа рбізгіикі, Іуіко ротеіпіеп Ь^йгіе піезіе, сгети йатепойб йайпа згкойгіб піе
(1а6 Йо сесЬи гІоІусЬ озт у йіа Ьгасі ко- тоге у піе Ь^йгіе, рбкі зі($ піе зргатеі,
Іасі^ вргатеіс зкготш*, теейіид рггетоіе- те гайпут теагзіасіе тіеузса піе та, у
піа зтеедо. іппе ротеіппозсі теейіид сгтеаг- кібгу Ьу рггуі^І тізігг, теіпг* кагапу Ье(Іедо агіукиіи роггцйпіе ойргатеіб. .Тейпак йгіе теейіид игпапіа Ьгасіеу.
IX. Йейіі Ьу зі§ со Іакотеедо піерггузі$ 2 рііпойсіц зіагаб та, геЬу агтаі^, аіЬо рОІЬакі йо сесЬи гЦй со гок зрга- зіоупедо па кібгедо Ютеаггузга рокагаіо,
теіаіі. Тог зі§ Іег та гогитіес о сбгсе рр. Іак те теагзіасіе, іако у дйгіе іпйгіеу, Іо
тізіггбте, дйу Ьу кібгети Іотеаггузготеі те іезі зігопу теіегпойсі, іако у піеггцйи, «акотеу Іотеаггузг теіп$ сгІегесЬ Іаіагбте
таійейзітео зтеіфе теуйапа Ьуіа.
VII. йейеіі Ьу зі§ рокагаіо па шізігга, йо зкггупкі сгеіайпеу па теозк та Ьуйг
іеЬу шіаі Іотеаггузга ийеггуб те теагзіасіе кагапу. А дйгіе Ьу Іакотеу Іотеаггузг
Ьег рггус/упу, аЬо у га рггусгуші, тодцс Ьуі піейозіаіпу па теіп§ Іакотеу, Іейу Іа- .
йоузб зргатеіейіітеоёсі г піедо іпакзгут котеедо сгеіайі та зкагаб те дозрой/іе,
зрозоЬет, агеЬу зргатеіейіітеоёсі зоЬіе піе теейіи? роггцйкбте сесЬбте іппусЬ, каіисгупіі, Іакотеу та Ьуйй кагапу схіегйгіе- Ьасгеш па Іатесе. А зігопу піегг^йи Іо
зЦ дгозгу теіпу йозкггупкі тізігготезкіеу. рр. тізігготеіе заті те сесЬи, игпатеаб
"ѴѴзгакйе Іотеаггузге піе таіц йатеас ші- таііі, у заті теуз1^рпе§о кагаб, а §йузіггот ■ зтеоіт рггусгупу йо дпіетеи, дйуг Ьу Ьуі рггесітепут у піерозіизгпут, ойзіагегедо гатезге рггузіизга сгсіс, у Іедо, йас до шац йо игг^йи гайгіескіедо, а
кібгедо сЫеЬ іайату, згапотеас, у отезгет, опі о ехсеззіе іедо исгупіб Ь?й<ѵ итіеіі
та 1і іакц. кггутей§ у йоі^діітеоёс, та зі§ іийісіит, аЬу зі<} гіут піе роЫагаІо.
X. Зіагзі Іотеаггузге аЬу зі? піе теагуіі
Іедо исгсітеіе йотбтеіб, те сесЬи зоЬіе зргатеіейіітеойсі піе сгупцс. А дйгіеЬу зі§ (сіиой зкггупкі Іотеаггузкіеу рггег рапа оуса у
аЬзіІ) Іотеаггузг рогтеаі па тізігга, как рггузайпедо тізігга оітеіегаб, агіукиібте
зіотеет, іако у исгупкіет, Іакотеу та Ьуйй Іотеаггузготеі Іакіети, кібгу Ьу те гоЬосіе
кагапу теейіид игпапіа те згу ік іедо сесЬи піе зіаі, сгуіай у оротеіайаб, а ге рггу
у теейіид теузіедки зтеедо. А дйуЬу г§- тезгуікіеу сгеіайгі рой теіп^ рбі дггутепу
Ц—Іакотеу та Ьуйг оййапу йо ісЬтоёс йозкггупкі тізігготезкіеу піеойризгсгепіе
рапбте гайгіес, со опі игпаі^, сіегріес га гаріасепіа, Іак ой сгеіайгі зіагзгеу, іако
о ой рапа оуса, Іакге Іег у па зтеоігі ротеузЦркі іедо Іо ти кагапіет Цйгіе.
VIII. бйуЬу га кібгут Іотеаггузгет ІггеЬі* піе Ье,й^ тодіі ге зкггупкі Іотеа-
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ггузкіеу ріепі^йгу теуЬіегас, апі теуйатеас
у отезгет іт сіаіеу, Іуш теі»}сеу рошпайаб, у оп<$ Ьо§асіб, іако (ІоЬгут дозройаггот паіейу. Мізігг рггузайпу ротеіпіеп
Ьутеас те ^озройгіе па ка/.сЦ зсЬайгк»}
рой \ѴІПІ}.
XI. Кібгу Ьу Іотеаггузг розгейі г ѴѴіІпа па те^йготек^ у рггузгейзгу гусЫеу пійеіі тее йтеапазсіе піейгіеі, Іакотееши те§йгбѵѵка піе та Ьуйй рггугпапа, апі ши
сгеіайг ротеіппа згупки сгупіб.
XII. Тотеаггузг, кібгу Ьу ѵѵгдагйгіі гоЬоЦ и піізігга у Йаізгеу зоЬіе гоЬоІу згикаі, а піесЬсіа! Ьу ібб Йо піе§о, Іакотеетп піе та Ъуйй йаіеу згикапа гоЬоІа.
XIII. АЬу Іотеаггузге піе зтіеіі ой го¬
ЬоІу 2 ѵѵагзЬаѣбѵѵ, 2 Іайа рггусгупу ротезіатеаб/гтеіазгсга те ротезгейпі, Цййо теіеікіе, Ьг^йй о таіе ггесгу, у іакіе коітеіек Ьу
зргатеу ,1ей паіротеайпіеузге икггутейгепіе
га зоЦ піозіу, коший Ьу зі<$ коітеіек кггутеЙа зіаіа, пай теіайотойс у теоЦ рр. зіагзгусЬ тізіггбте, рой теіп^ йтебсЬ осЫопбте
каййу г пісЬ. А Іуіко йтебт Іотеаггузгот
зіагзгут Ь§йгіе теоіпо о Іако тее икггуте¬
йгепіе сгупіб, рггей рапу тізіггаті зіагз/уші, аЬо Іей теі§с со піетаіе^о, а гогв^йки теі^кзге&о роІггеЬа Ьуіо, йо сесЬи
гаіггутас то§^, со па теоіі ісЬ гозіапіе,
іако 8<>Й2І6те, кібггу кггутейу тезгеікіе йесійотеас то^%. Бо Іе§о'к16гу Ьу Іотеаггузг
Іак те ропіейгіаіек, іако те кібгу іппу
йгіей отіезгкаі и тізігга гоЬоІу, та йас
теіпу §;гозгу йтеапазсіе йо зкггупкі шаузігготезкіѳу, а шізігготеіе Іедо шащ рггезіггедас у кагаб, а тізіѵг Іег піе та Іакотее§о осЬгапіас рой теіпц. Яайеп Іотеа¬
ггузг піе Ь§йгіе зі§ теагуі Іей ро роіггеЬіе зтеоіеу іакіеу коітеіек г йоти теусЬойгіб, окгот ро/теоіепіа у теургозгепіа зі§
и рапа тізігга зтее§о, рой теіп$ §гозгу 1

I ІггесЬ, §йуй іезі бтеі^І йозуб у сгази, дйгіе
ргіѵаіѵ зтееу піе таі^ іак йаіесе теіеГкісЬ
у зргате о(1ргатеотеаб то§^.
XIV. АЬуйайеп Іотеаггузг піе Ьатеіі зі§
ро гозройасЬ, окгот бтеці, со зі§ у о
згупкотепусЬ гогитіе, Іесіе Іуіко йо дойгіпу ріегтезгеу те пос, те гітіе йо^ойгіпу Іггесіеу, теуі%тевгу геЬу кібге^о г пісЬ
па теезеіе ргозгопо, а Ію па сгебб іак%, рой
теііц дгозгу рі^іпайсіе, а йо йоти рггузгейзгу піе коіасг^с, дйуЬу Ьуіо гашкпіопо, іако па ризікі, Ьгопц піе кггезг^с,
піе теукггукаб, Іак ро иіісу, іако у рггей
йотет, дотопи Іей йайпедо те йоти піе
сгупіб, іако Іийгіе, Ьег гогити сгупіб
гтеукіі, а рггузгейзгу, та зі§ гасЬотеаб
рггесітеко каййети ой та!е§о йо паутеі§кзге§о исгсітеіе, зіотеет у исгупкіет,
рггукгозсі пікоти піе сгупі^с, «йуй зі$ йайеп рііаіізітеет у гагіаті теутеойг^с, йе
іо йагіет исгупіі, теутбтеіб піе Ь§йгіе
тб§1, еі Ьіз зітіІіЬиз ехсиэаІіопіЬиз піе
Ь^йгіе тб"1, теутіеггуб. А §йуЬу теі^с
Іакотее§о гисЬтеаІе^о Іотеаггузга піеоротеіейгіаі, у піеогпаутіі, арр. зіагзі гЦй
іпі^й йотеіейгіеіі зі§, Іейу Іакотеу тізігг
та теіп<2 у га піе§о у зат га зі§ йо зкггуп¬
кі тізігготезкіеу оййаб, піеойризгсгепіе,
Йе гіети йо зтееу теоіі ротадаі^с Іаі у
гапіейЬутеа 1е§о розіапотеіепіа.
XV. бйгіеЬу кібгу Іотеаггузг зоЬіе гоЬіі па ройуіек, сгут зі§ згкойа сесЬотеі
йгіеіе теіеіка, а роіут йо сесЬи рггузгей¬
згу, й^йаі у о гоЬоІу ргозіі, Іакотеу та
йаб теіпу тагсаз йиаз, Іатйе гагагет піе
ойсЬойг^с. А іейіі Ьу сесЬ тіаі іак^ коі¬
теіек згкой^, гаЬіедаі^с згкойгіе, кібггу Ьу
сгупіі іеп Іотеаггузг сесЬотеі, Іо тезгуіко
зотеісіе па^гойгіб ротеіпіеп іезі у оЬотецгапу Ь^йгіе.
ХѴ*І. АЬу йайеп Іотеаггузг піе теайуі зі^
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хіосівіѳу 2адпеу, апі те рагдатіп потеу у
зіагу ЬіЫіороІот до кгату, род теіп$ іесіпеу дгхутепу. А іевіі Ьу зі§ кібгу харгхепіет одтеодхіі, Іакотеедо оддас таі^ до
игх$ди, а Іаш зі§ зргатеіб та, іако коти
вргатеа ргхудхіе, ддуй Ігупкіеііу зтеоіе таі^, теедіе дібтепедо ргхутеііеіи, Іесх ддуЬу ві§ ІгаШа Іака гоЬоІа, кібга Ьу теупозііа Ыаг, паіехеб Ь^дхіе тізігхотеі, а піе
Іотеагхузхотеі.
ХѴП. А іе іеі Іо іезі гхесх Ьагдхо роІгхеЪпа. исЬодхіб схіотеіека доЬгедо тпіетапіа хіедо, а Ьудй ргатеут рапи Води
у Іидхіот, ддуі іеі Іо Ьех оЬшотеівка
ЬуАі піе то2е: рггеіо аЬу іеі теіпу, кібгѳ од Ьгасіеу теузі^рпеу теедіе рггутеііеіи
у агіукиібте ісЬ Ьутеаі^ теуЬіегапе, те хі§ді сесЬотее гозоЬпа різапе Ьуіу а де потіпе еі содпотіпе Іедо паріватевгу у теіеіе
кіо даі пахпасхутевху, рр. віагві, кібгху опѳ
Ьіог^, рііпіе зрізотеаіі, а роіут гасііипек
ргху дѳриІотеапусЬ рр. гадпусЬ зіагзхут
потеооЬгапут, ргху іппеу Ьгасі те сесЬи,
хиреіпіе у дозіаіесхпіе, ргху дібтепут
гасЬипки хе тезхуікіедо ргхузіоупіе оддатеаіі, аЬу зі§ піегх^д ргхех Іо піе
дхіа! пароіут у отуіка іака. дезіі Ьу
кібгу
іпігоіідаіог х кібгедо коітеіек
тіазіа, тіазіесхка, аЬо тезі теахуі зі§
до \Ѵі1па хі$ді оргатепе ргхутеохіс у
опе ЬіЫіороІот ргхедатеас роіаіетпіе,
исЬгапіаі^с зЦ сеі еі сеі., ргхех со зі§
зкагЪотеі іедо кгбіетезкіеу тоЗсі у сесЬотеі Іети теіеіка Ьу дхіаіа иута, Іеду теоіпо Цдхіе зіагзхут сесЬи Іедо Іакотее
хі^ді хаЬіегаб, кІбгусЬ роіотеіса тіазіп
Іети, а дгида сесЬотеі ргхупаіехес Цдхіе.
Нет іеёІіЬу Іакіе кзі^ді ЬіЫіороІа кібгу
роіаіетпіе киріі, ротеіпіеп іе Ь^дхіе ргхеЙтеіадсхопу іпігоіідаіогот \ЛГііейвкіт, х

иігасепіет харіаіу, тегбсіс у теіп§ исЬтеаІоп^ игх^дотеі оддаб. Пет кібгу Ьу коітеіѳк
ЬіЫіороІа, дгикагх, аІЬо іппу іакі схіотеіек, піе исхутевху гхетіозіа Іедо, тіаі
пасхупіе іпігоіідаіогзкіе, аІЬо Іотеагхузхбте,
сЫорсбте сЬотеаб, аЬо Іей ват Іо гхетіозіо
гоЬіб сЬсіа! у теахуі ві§, Іакотеети теоіпо
Ь^дгіе Іак пасхупіе, іако у хі<$ді гоЬіопѳ
роЬгаб, у Іакотеу ротеіпіеп Ъ^дхіе теіш}
игх^іотеі у сесЬотеі теедіид иродоЬапіа одІоіуб, піе одсЬодх^с од игх§ди. Ііет /,ад еп
іпігоіідаіог, апі зхкаіиіпік гоЬоІ од кирсбте ргхутеохіс у тепозіб до ЛѴіІпа піе та,
Іак хі^д, іако у зхкаіиі у ригдег па Пазге, род иігасепіет ІусЬхе хі%д у гоЬоІ,
Іоііеэ ((иоііез исхупіі Ьу Іо. Ргхеір іейеіі
Ьу зі§ кібгу пад Іо ровіапотеіепіе теахуі
гоЬоІу ротіепіопе теупояб, аІЬо ргхутеогіб, теоіпо гатевге Ьуйі, та іпігоіідаіогот
^ііепзкіт гоЬоІу хаЬіегаб, схедо роіотеіса
тіазіи Іети, дгида деіаіоготеі ргхурадаб
та. Нет, іеёіі Ьу кібгу тізігх гхегаіозіа
іпігоіідаіогзкіедо, аІЬо зхкаіиіпісхедо х
іппедо тіазіа, аІЬо тіазіесхка ргхуіасЬатевху, гхетіозіо Іи гоЬіб сЬсіа!, Іакотеутезхеікі ротеіпіеп ргатео тіеузкіе ргхуі^б, Іізіу рокахаб, зхіикі іако іппе Іотеагхузхе одгоЬіб, коіасіц теедіид ргхетохепіа зтеедо зргатеіб, а дгхутеіеп дхіезі§6
па роІгхеЬу сесЬотее оддаб, Ьех ІусЪ у
хтеузх ротіепіопусЬ ротеіппоЗсі дозкопаіе
одргатеіопусЬ, хадеп ха зрбіпедо Ьгаіа
Ьудй піе тохе ргхуі<$1у. Такхе Іотеагхузхбте апі сЫорсбте, Ігхутаб піе тохе. Нет
тезхеікі у ка&ду Іотеагхузх, кібгу Ьу зі§
па гоЬіепіе зхіикі па гок теедіе ргхутеіІеіи сесЬи іпігоіідаіогзкіедо харізаі, ароІут хапіесЬаІ Ьу, зхіик гоЬіб піе Цдхіе
тбді, рггеіо іх йадеп тізігхет пахтеапу
Ьудх піе тохе, Іуіко Іеп, кібгу рогх^дпіе
зіикі хгоЬіІ. Ргхеіо хеЬу хадеп Іотеагхузх

- 73 гоЬіепіа згіик піе ойргатеотеаі ріепі§йгті,
аіе опе рогг^йпіе теесПи» рггутеііеіи \ѵугагопе оййатеаі у ойгаЬіаІ. Такйе дйуЬу
кібгети тізігготеі згіисгпети рггуйгіе
згіикі зѵѵоіе те рггутеііеіи орізапе оййаѵѵаб, Іут зрозоізет ротеіпіѳп іе Ь^йгіе оййатеаб, Іо іезі, ро іесіпеу Іуіко па зібі тізігг
тіойзгу ройатеаб та, кібгеу згіисе тізігг
кагйу та зі§ (Іозіаіесгпіе рггураіггус у
о піеу гсіапіе зтеоіе (іейіі гіе аІЬо йоЬгге
ггоЬіопа)—Ьгасіеу тезгуікіеу ротеіейгіес, те
овут ти гайеп рггезгкайгас піе та, рос!
теіп^ Іаіега іейпедо. Рапотеіе зіагзі ггетіозіа іпігоіідаіогзкіедо г рііпоёсі^ Йо§1$йас ЦсЦ, а еггогу, кіоге Ъу Ьгасіа
зіизгпіе игпаіі, ротеіпіеп різагг сесЬотеу
г рііпойсіз парізаб; кіога Іо тезгеіка згіика рггег тібйзге^о тізігга па игпапіе I

ройапа та Ьуйй, ріигаіііаіе ѵоіогит рггуі§1а. Пет кіейу рапотеіе Ьгасіа йо зргате
зтеоісЬ те гдготайгепіи газіайаі^, аЬу іейеп йги§іе§о тіаі те рггузіоупеу исгсітеойсі,
2еЬу тіейгу піеті гашотеу
піеисгсітее
піе гасЬойгіІу; Іакйе §йуЬу іейеп йги^іетц
те ѵоіит піе теіг^саі 8І§, йгидісЬ піеіигЪиЦс. А іейІіЬу кібгу тізігг рггесіте Іети розіапотеіепіи геукгосгуі, Іакотеу та
Йаб теіпу ^гозгу йтеапайсіе, Іоііез <}иоІіез
Ьу Іо исгупіі.
Іп ^ио^ит отпіит ргаетіззогит ай таіогет Пйет еіеѵійепііиз Іезіітопіит зі§і11ит оГПсіі позігі сопзиіагіз, сігса зиЬзсгірііопет тапиз поіагіі, зиЬарргеззит
езі. Баі. іп ргаеіогіа Ѵііпепзі, йіе ѵі§езіта осіаѵа тепзіз Лапиагіі, аппо Ботіпі
тіііезіто зехсепіезіто зеха^езіто (|иіпІо.
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14. Цеховой уставъ ІІн.іепскпхъ

са*ьяшіпковъ.

Виленскіе сафьянпики, потерявши свои при¬
вилегіи во время непріятельскаго нашествія, обра¬

шаніе какъ своимъ цеховымъ, такъ и магистрат¬

тились

шаніи .обѣдни въ костелѣ дом и ннканъ, всѣ должны

къ Виленскому

составить

для

пихъ

магистрату
новыя

съ просьбой

цеховыя

правила

скимъ старшинамъ;
собраться

въ день св. Яна,

по выслу-

для избранія цеховыхъ старшинъ

и

на основаніи древнихъ и новѣйшихъ правилъ дру¬
гихъ цеховъ; магистратъ составилъ для сяфьяп-

выслушанія отчета старшинъ прежнихъ объ ихъ

шіковъ 30 пунктовъ правилъ, сущность которыхъ

римской и греческой вѣры; по учнненіи присяги

заключается въ слѣдующемъ: .

они должны строго наблюдать, чтобы цеховые до¬

Цехъ сафьянниковъ

истекшей дѣятельности;

старшины должны быть

долженъ имѣть свой ал¬

ходы шли не на пьянство или излишества, а ис¬

тарь въ костелѣ доминикановъ, свою хоругвь, бу¬

ключительно на костелъ и усовершенствованіе це¬

бны, пики, мушкеты и другое оружіе; всѣ цехо¬

ха; каждую четверть года старшнпы должны дѣ¬

вые и днемъ и ночью

должны оказывать послу- I лать цеховыя

засѣданія,

на

которыхъ

10

должна
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изыскивать средства къ лучшему состоянію и ве¬

говлѣ своему брату, подвергается штрафу въ 1 камень

денію цеховыхъ дѣлъ; при открытомъ сундукѣ и

воску; постороннимъ лицамъ строго воспрещается

чтеніи королевскихъ привилегій всѣ должны вести

продавать сафьянныя кожи на рынкѣ; исключеніе

себя прилично и спокойно, безпокойные прогоня¬

допускается только

ются изъ засѣданія и платятъ штрафъ Чі кампя

торымъ можетъ быть разрѣшепа торговля въ го¬

воску;

для пріѣзжихъ купцовъ,

ко¬

болѣе виновные

подвергаются не только

стинныхъ домахъ; желающіе получить звапіе ма¬

установленному штрафу,

по и тюремному заклю¬

стера

должны представить документы

ченію; цеховой сундукъ долженъ храниться подъ

номъ происхожденіи,

вѣдѣніемъ городской ратушной юрисдики; ключи

дукъ

отъ него должны находиться у старшинъ; сафьянно

пкаляціюи; товарищи, женящіеся на дочеряхъ ма¬
стеровъ, а равно и дѣти мастеровъ въ этомъ от¬

лишаются нрава при¬

ношеніи пользуются льготами; братья въ чемъ либо

ники,

хотя бы

не занисавшіеся

и имѣвшіе званіе мастеровъ,
въ цехъ,

нимать заказы и въ случаѣ

несоблюденія

этого

40 конъ

заплатить

о свобод¬

литовскихъ

въ цеховой сун¬

грошей

и

устроить

пострадавшіе, могутъ иолучать изъ цеховой казны

правила подвергаются грабительству и конфиска¬

вспомоществованіе;

ціи имущества; во время похоронъ цеховаго брата

стеровъ бездѣтными, могутъ держать у себя това¬

всѣ вообще мужья, жены и дѣти должны прини¬

рищей 1 годъ н 6 недѣль, а имѣющія дѣтей мо¬

мать участіе въ погребальномъ шествіи; не посѣ¬

гутъ заниматься

тившіе три раза костела, засѣданій цеховыхъ или

жизни; товарищъ, обвиненный въ кражѣ или дру¬

торжественныхъ

гомъ

шествій,

подвергаются

въ */і камня воску; братья,

штрафу

желающіе подучить

вдовы,

оставшіеся послѣ ма¬

мастерствомъ

преступленіи, лишается

ремесломъ

и

навсегда

до

права

исключается

конца своей
заниматься
изъ

цеха

званіе мастера, должны почтительно просить объ

какь безчестный; мастеръ

этомъ старшинъ;

старшиной,

вать къ себѣ товарищей и давать имъ платы бо¬

можетъ имѣть у себя ученика, но только съ вѣ¬

лѣе 8 конъ литовскихъ грошей; мастеръ не имѣ¬

дома цеха; товарищи и ученики, грубо бросившіе

етъ права одинъ наказывать провинившагося то¬

своихъ мастеровъ,

варища;

другими

мастеръ, бывшій

не должны быть

принимаемы

мастерами до тѣхъ поръ, пока не удо¬

цеховые

братья,

не долженъ перемани¬

неиснолняющіе этихъ

правилъ, подвергаются тюремному заключенію.

влетворять обиженныхъ; брать, мѣшающій въ тор¬

Ргосопзиіез еі сопзиіез сіѵііаііз засгае
ге^іае таіезіаііз Ѵііпепзіз іп та&по йисаіи ІліЪиапіае теігороііз. Зі^піГісатиз
ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз ипіѵегзіз еізіп§и1із ргаезепіез ѵізигіз, іесіигіз, аиіашііІигіз: оЫаІоз іиіззе поЬіз іп риЫісазеззіопе,
Іапгіет іп Ггечиепіі сопзеззи іиЛісіогит
позігогит рег Гагтаіоз Магсит 8яуткіе\ѵіс/. еі Апгігеаш СЧѵігЬиІо\ѵіся—зепіогез
сопІиЬегпіі зайапісогит. пес поп Сазітігит Коіеѵѵіся, еі СЬгізІорЬогит Раікіе\ѵіс2 — еіизсіет сопІиЬегпіі—(ІізІгіЬиІогез,
ьио саеіегогитсіие сотріигітогит зепіогит ас іипіогит Ггаігит еі та^ізігогиш
ргаесіісіі сопІиЬегпіі потіпіЬиз а^епіез,
агіісиіоз іпГегіиз сопзсгіріоз, ^иіЬиз Іаш

асі аііаге зиит зиЬ Іііиіо запсіае Магіае
МагсЫепае іп Іешріо з. Зрігііиз огсііпіз
ргаейісаіогит сопѵепіиз Ѵііпепзіз сиііииі
йіѵіпит, сЬгізІіапатріеІаІеіпсеззапІе ЬозІііііаіе, ас рег Оеі ^гаііаш іп Ьіз рагІіЬиз
Ьеііі саіатііаіе, іихіа апіщишп тогет ехсііаге еі атрІіГісаге сопапіиг, Іиш еі Ьопогит іпіег зе, іпіиііи агіійсіі зиі, ог<1іпетсопзегѵаге іпіепсіипі,—зиррИсашищие,
иі еозсіеіп агіісиіоз зепіепііа оіТісіі позігі
сопГігтаге ас арргоЬаге сіі^пагетиг. (^иогит айесіаііопі ас зиріісаііопі поз сіееззе
поіепіез, зегіе геі Ьепе іпіеііесіа, аЦие
Ігиііпаіа, еозгіеш агіісиіоз, иіі а<1 Ьопит
огсітет соп^гиоз, іп Іоіо арргоЬапдоз еі
сопГігтапйоз еззе зепіепііа позіга сепзи-

ітив; иіі с|иійет ргаезепііЬиз сопГігтатив
еі арргоЬятиз, гоЬигсіие регреіиае ГігтііаіізЬаЪііигозйесІагатиз. (^иогит ^иійет
агіісиіогит сіе ѵегЪо ас! ѵегЬшп із езі Сріі
8е^иі^и^ іепог:
N8 сгеёб у па сЬтеаІ§ Рапи Води тезгесЪтодцсети те Тгбусу ё. іесіупепш, Иауётеі^іягеу раппіе Магіеу, у тезгуікіт 8теі^іут, піесЪ зі§ гатезге йгіеіе:

Роггг^Лек аІЬо зіаіиіа

сесЬи пязгедо заГіапісгедо, рггег тізіг/.е сесЬотее, теейіид оЬусгаібте іпзхусЬ сесЬб\ѵ, те тіезсіе "ѴѴіІейзкіт ЦсЦсусЬ, га
іесіпозіауп^ тезгуікісіі Ьгасі гдой^, розіапотеіопе, у осі згІасЬеіиедо тадізігаіи ^'іІепзкіедо оЬбуди пагсиіот каіоііскіети у
дгескіети, те іейпоясі ёѵѵіс;1еу г коёсіоіет
ггутзкіт Ь^йцсети, пасіапе, кібге Іак зі§
гасгупац:
Агіукиі ріепсзгу. Лако росг^іек кагйеу
ггесгу та зі^ осі Р. Вода у сІоЬга розроіііедо гасгупаб, Іак парггосі па ротпойепіе сЬлѵаІу Возкіеу, Ъгасіа сесЬи заГіа¬
пісгедо таі^ шіеб зтебу оііагг рой ІуіиІет й\ѵі^1еу Магуі Мадйаіѳпу те коёсіеіе
оуебте Ботіпікапбте, па кібгедо огйоЪ§
ргітагіо сіоскосіу сесЬотее тац Ьусі/, оЬгбсопе, а іеёіі Ьу осі іедооііагга сіо йги§іедо коёсіоіа каіоііскіедо рггепіеёс тіе1І, іедо Ьег сіокіасіи у рогтеоіепіа таді¬
зігаіи исгупіб піе Ь<;сЦ тодіі. 2 іусЬ ге
йосЬойбте таЦ зі§ зіагаб, аЬу тіеіі сесЬотес* с1югсі§іете, Ье^Ьпу, Ьагсіу, рікі, тизгкіеіу, іасіотепісе, у оібте ргосЬу. Со тезгуіко
па теаготепут тіеузси, га теіасіошоёсі^ ісЬшоёсібте рапбте Ьигшізіг/бте, та Ьусі/ рогг^йпіе у озігбгпіе сИа одпіа сЬотеапо, а
кагйу те сіоши та тіеб зтебу шизгкіеі у
згаЫр, іакоЬу ройсгаз рорізи г зтеут теіазпут, а піе г рогусгапут зіатеаі гупзгіикіет.

Агіукиі ісібгу. ІсЬтоёсіош рапот Ьиг-

тізіггот у гай/ле зіоіесгпедо тіазіа ѴѴіІейзкіедо тезгеікіе тее йпіе у те посу розіизгейзітео. іак росісгаз рокоіи, іако, зіггей Бо¬
ге, у теоупу оййатеаб, у опусЬ, іако гаіеувсе
кгбіа рапа газіайаі%сусЬ, тезгеіако сгсіб
у згапотеас таі^, а іезіі Ьу со о пісЬ кіо,
ІиЬ те іут тіеёсіе рггесітепедо. у згкойІітеедо тбтеіі. іо паіусЬтіазі йо теіайотозсі иггссйотееу йопозіб ротеіппі Ьс^йгр
Агіукиі іггесі. А 2е кагйу йоЬгу ггцй
Ьег зіагзгедо у рггеіойопедо Ьуйг піе то¬
ге, йіа Іедо па кагйу гок ро теоііѵіе гаппеу рггу оііагги зтеоіт, и ётеі^іедо ВпсЬа
оуебте Ботіпікапбте псіргатеіопеу, таі^зі^
тезгузсу Ьгасіа іггегтео у паізгего, те йгіей
ётеі^іедо Лапа ройіид потеедо каіепсіагга,
Йо сесЬотееу зкг/.упкі гпіёб у гдготайгіе,
дйгіе сесіг Ъс^йгіе. Тат йе зіагзгу рггезгІогосгпу, Рапи Води ге тезгуіЦ Ьгасіц,
ройгі^котеатезгу га згег^ёіітее гоки рггерготеайгепіе, у га тезгеікіе ой Ьгасі, розіизгейзітео у розгапотеапіе, тегаіетпут
зрозоЬет тезгузсу Ьгасіа рапот зіагзгупі
га ргасс} у зіагапіе окоіо йоЬга сесЬотеедо
у гасЬотеапіа роггсуйки йоЬге§о, ротезіатезгу г тіеузс зтеусЬ, ройгі^котеаб таі^, а
роіут гдойіітееті діозаті іийгі йоЬгусЬ,
Рапа Вода зі^ Ьоі^сусЬ, йо гг^йи сесЬотеедо зрозоЬпусЬ у газіиіопусіі зІагзгусЬ,
іейпедо г ггушзкіеу, а йгидіедо г гизкіеу
зігопу, іакге йтеи згаіаггбте каіоііекіеу у
гизкіеу теіагу оЬгаб, у опусЬ г ройёсітеозсі^ па тіеузси зіагзгут газайгіе таі^. А
іеёіі Ьу те оЬіегапіи іака ігийпозс гасЬойгііа, те іут гайу ой тадізігаіи газі^дас
таіа. Такотеі газ зіагзі рггузі$д§ ро зтеі^іут Іапіе па гаіизги теукопаб ротеіппі
ЦЙ^; а роіут рггезгІогосгпусЬ зІагзгусЬ,
ІісгЬу г рггусЬойбте у гозсЬойбте рггу гдготайгепіи тезгуікіеу Ьгасі теузІисЬаЦ, іедо
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у рііаіукі, аіе Іуіко па огйоЪ§ оііагаа у
рггушпогепіе йоЬга сесЬотее^о оЬгасаІі,
а ІакотеусЬ гасЬипкбте ѵегііісаііц ісЬтоёсіот рапош Ьигшізіггот, іейеІіЬу Іе§о
сЬсіеІі у роІггеЬа теусіц§а!а, сгупіс ѵѵоіпо
Цйгіе.
АгіуШ сжагіу. ЛезЬЬу г йоризяяепіа
Воге§о кібгеши г зІагзгусЬ итггесрггу82Іо, Іейу па іе§о тіѳузсе тезгуіка Ьгасіа,
Йги^іе^о рой!и§ роггцйки у рггурайаіцсеу коііеу газайгіб таіц, кібгу, рггузі^
па зіагзгегізітео теукопатезгу у з\ѵ6у иггцй
о<ірга\ѵі\ѵзгу, іи/, па Йги§і гок зіагзгут
оЬгапу Ьуйг піе тоге, аі паіепсгаз а:йу
роггцйек па піе^о рггуйгіе, га йогтеоіепіет тезгуІкісЬ Ьгасі.
АгіуШ ріфу• 8іагзі оЬгапі, ро рггузі§йге злѵѳу, теейіид гтеусгаіи іппусЬ сесЬбѵѵ,
таіц со ктеагіаі те гдготайгепіи тезгуікіеу Ьгасі зіаіиіа у рггутеііеіа сесЬи зтее^о
йаб сгуіаб, аІЬо со сгіугу піейгіеіе, у теей¬
іид роІггеЬу ііе Ьу рокаготеаіа роІггеЬа,
Йо іейпедо г зІагзгусЬ Ь$йц ротеіппі зі^
всЬойгіб, окоіо пагасігепіа йоЪгусЬ ггесгу
ЬгаскісЬ у роггцйкбте сесЬотеусЬ, а Іат
іако паузкготпіеу гасЬотеас зі<з таіц.
АгіуШ 8гб8іу. Ыа зсЬасІгсе у па кагйеу сесЪотееу роІггеЬіе пагайгаіцс зі§,
кіейу Ь^сігіе зкггупка оітеоггопа у рггутеі¬
іеіа кгбіа ітёсіргаезепіотеапе, гайеп Ьгаі
Іак зіагзгу, іако у тібйзгу Ьаіазбте у теоІапіа піе та сгупіб, аіе зІисЬаіцс зіагзгусЬ г рііпозсіц, іегеіі кібгу Ьгаі та іакц
йоі^діітеоёс, о §1оз ргозіс ротеіпіеп у со
гогитіе ки йоЬги
сесЬотеети рггуротеіейгіес; а кібгу Ьу піе иргозітезгу діози,
аіе ирогету теоіапіет зтеуш рггезгкайгаі,
Іесіу Іакотеети кагас изЦріс га йггтеі, у
сгтеіегс катіепіа теозки, теейіид теупаіагки
тезгуІкісЬ Ьгасі, та Йаб па оііагг Ьгаскі.

Агіукні 8іо(іту. ЛгеЬу гайеп піероггцйек піе йгіаі зі^, таіц аіагзі Іц тос,
іпзгц Ьгасіц Іедо сесЬи у ггетіозіа, теуйЦрпц те ггетіеёіе, у піерозіизгпусіі зцйгіб у зргатеотеас, йо сесЬи тегутеас, у
опусЬ теіпаті зіизгпеті теейіид теузіедки
у игпапіа Ьгасі кагас, піерозіизгпе (іо
теі^гіепіа шіеузкіедо йатеаб, а те кгішіпаіпусЬ зцсіасіі у зргатеасЬ сіо тебуіотезкіедо
игг^йи, ройіид йатепусЬ гтеусгаібте те Йайпе зі<з зцсіу, ргбсг роггцйкбте сесЬотеусЬ,
піе тейаіцс. АЬу Ш іейеп йгидіеши тіеузса те сесЬи гтеіазгсга ші6(1 згу зіагзгегаи
піе газіайаі, аіе дйгіс зіагзгу госгпу каге,
аЬу піе зрггесітеіаіцс зі$ шіеузсезтее тіаі.
Агіукні бту■ Зкггупкц розроЫц Ьгаскц г іізіу у рггутеііеіаті, гедезігаіаті Ьгаскіеті, рііпіе гасЬотеас зіагзі госгпі ротеіп¬
пі Ьцйц; апі іеу підйгіе па рггейшіеёсіе
йатеаб, аіе те тіезсіе, рой гтеіеггсЬоёсіц
іигуйукі тіеузкіеу гаіизгпеу, па тіеузси
теаготеапут та Ьуйй сЬотеапа, йо кібгеу
йтеа кіисга, іейеп и зіагзгедо ггутзкіедо,
а йгиді и гизкіедо Ьуйй та, у іейеп бег
йгидіедо піе та оітеіегаб, а іевІіЬу гасЬоготеаі, аІЬо ойіегйгаі, Іейу йо сгази іако
кіисга пауЫійзгети ро зоЪіе зіагзгети
ротеіеггуб, Іак у тіеузсе зтее газайгіб тоге.
Агіукні (Ігіетаіу. Мізігге Іег Іакотее
сесЬи зтеедо таіц рггутотеас, кібггу Ьу
Ьуіі те ггетіеёіе зтеуш йоЬгге рггейётеіасгепі; а кіоггу Ьу тізігготеіе рггеггесгопедо ггетіозіа піе Ьуіітерізапі у рггуіцсі
йо сесЬи, а піе сЬсіеІі Ьуйг розіизгпеті
зіагзгут па сгаз Ь^йцсут, Іейу Іакотеу
сЬосіаЬу рой гтеіеггсЬпозсіц тіеузкц, йисЬотепц у этеіескц, тее йтеоггесЬ згІасЬескісЬ рггѳтіезгкітеаіі, те гбгпусЬ іигуйукасЬ,
Іакотеі гайпут зрозоЬет піе таіц ггетіозіа
Іе§о гоЬіс, у іегеІіЬу Іакотеу зі^ рокагаі,

- 77 Ыу \ѵо1по опе§о §гаЬіб, бо ѵіфгіепіа об<*аѵѵа<‘Агіукні йгіещіу. Ыа шзг^ ётеі$Ц с гаV збте ретепусЬ (Іо козбіоіа ё\ѵі^Іе§о іЗисЬа
со ктеагіаі, а тіапотеісіе па этеі<$іо Магіі
Ма<*ба1епу, іак Іег га итаг1$ Ьгасіц, па
ро^ггеЬ Ьгаіа сесЬотее§о йопу, <3гіесі,
тізіггбте сесЬотеусЬ, шаііу тезгузсу рггуЬуѵѵас Ьгасіа; а кібгу Ьу піѳ рггузгебі, Іако\ѵу та баб сгтеіегб катіепіа теозки.
Такге іегеІіЬу теегтеапу бо сесЬи па зсЬабгк? піе рггузгебі, па ргосеззіе па Воге
сіаіо, \ѵебІи§ гтеусгаіи іппусЬ сесЬбте па
рорізу піе рггуЬуІ, іупіге кагапу Ьубг та
Агіукиі ШупаФу. ЛезІіЬу кібгу іе^о ггетіозіа роіггукгос, тег^агбгаі^с іе агіукиіу,
бо сесЬи аІЬо па тзг§ піе рггузгесП, Іакотеу
та баб рбікашіепіа теозки.
Агіукні сіттаѳіу. Лезіі Ьу кібгу Ьгаі
іе§о ггетіозіа, іе зтеоіе заЯапіскіе ггетіозіо гоЬіб у тізіггет гозіаб сЬсіаІ, іакоѵѵу ро\ѵіпіеп бо рапб\ѵ зіагзгусЬ госгпуск рггуёб, \Ѵ8І(р> исгупіб у оіо іак пауроіёсітеіеу ргозіб, а рапотеіе зіагзі бо піебгіеі сгіугеоЬ іпаігу баб па гогіпузіепіе.
Агіукиі іггупавіу. Йабеп іак г тізіггбте, іако іотеаггузгбте піе та г Ьгопіа,
бо сесЬи рггусЬобгіб, а іезіі Ьу зі<> іокібгети рггуігаГбо, та оп^ Ьгоп бо зіагзге^о
сесЬотее^о, и кібге§о па іепсгаз опе§о
гоки зкггупка Ьгаска розроіііа Ь^бгіе, бас
гасЬоѵѵаб.
Агіукиі сяіегпазіу. Кібгу тізігг ЬуІ
зіагзгут аІЬо згаГаггет, іакогеети теоіпо
исгпіа рггутотеас у исгуб ггетіозіа зтее§о,
аіе гагаг бо сесЬи та оротеіебгіеб, у гарізаб па Іаі згезб, а піе теі^сеу, іак когбу
Ьгаі іе§о сесЬи боЬгге газіигопу та исгупіб.
Агіукиі рціпазіу. Тотеаггузге у исгпіотеіе, кібггу об тізіггбте зтеусЬ піе иівсі-

те обсіюбг^ у піеороте іебш'е обзіатеаіз,
и іпзгусЬ аЬу піе гоЬіІі, аг ріегтезгуш бойс
исгупі^. А кібгу Ьу Ьгаі іакотее^о іоѵѵаггузга аІЬо исгпіа обтбтеіі, и зіеЬіе рггесЬотеутеаІ, та Ьубг чѵіпгу оЫогопу ѵѵебіи «
теупаіагки Ьгаіегзкіедо.
Агіукні егетаѳіу. АЬу іесіеп бги^іегаи
Ьгаіи па іаг^и розроіііут \ѵ киротеап іи
іотеагбте піе ргаезгкабиаГ, у піе робкиротеаі
8І?. роб бги§іт габаікі батеаб у бгогугп**
сгупіб піе теайуі зі<$; а кіо Ьу зі<з іе?о робкиріепіа .теагѵі, іакотеу та Ьубй кагапу
катіепіеш теозки.
Аіукиі зіейтпизіу. Кібгу Ьу Ьгаі піерозіизгпу у рггесітепу рапот зіагзгут ЬуІ,
іебу о іакотеѵш іпаігу баб бо игг^би теіебгіеб, аЬу теі^гіеиіет ЬуІ кагапу, рггег
сгіугу бпі, а роіут теіпу гіоіусіі бгіезі^б
та гаріасіб.
Агіукні ошішіу. Легеіі Ьу \ѵ зрбіпут
розіебгепіи Ьгаіегзкіт, іак па зсЬабгсе,
іако у іппуш шіеузси, зіоѵѵу иіеисгсітееиіі
іебеп бги^іеши рггушатеіаі, атіапотеісіе
зіагзгут, \ѵеб!ш* «упаіагки Ьгаске§о та
Ьубг кагап. А іезіі Ьу зі§ іо ігаГіІо ігбгіе
па іппут розіебгепіи, а піе те сесЬи, ге
іебеп бги§іети г теішу иіёсітеедо гіогесгуі Ьу, аІЬо оЬгагі! у гезготосіі, іакотеу
об игг§би та Ьубг кагапу.
Агіукиі <Ігіетфіа8Іу. Тотеагу, ггешіозІотеі заПапіскіети зіиг^се, ггобпе па Іаг§и, іо іезі: когіотеіпа, Ьагапіпа, и гбгпусЬ
тіезгсгап у кирсбте Ь<$б^се, аЬу когетіасу,
Ьаііизгпісу, кібггу піе исгуіі зі§ іе§о ггетіозіа заГіапісге^о, па гбііе, сгегтеопе у
сгагпе піе теагуіі зі§ киротеаб у гоЬіб; іак іег
кібггу рггеб сгазу гагаЬіаІі г гбгпусЬ таіегіі, ГагЪ т^сгепісгпік, рггуіут бо теуктеазгепіа зкбг, аЬу піе рггезкабгаіі, іако те
кирЬ затеу, іак у те таіегуасЬ пазгусЬ,
со паіегу бо теуіоЬіепіа заГіапи. А іегеіі
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іо па кібгут рггейтеіайсгопо Ь$йгіѳ, іе(1у
0(1 игг^йи тегі^тезгу з1ид§, дгаЬіс у (Іо з/.рііаіа оййатеас.
Агіукиі АюиАгіезіу. АЪу Іий/іе г іпзгусіі тіазі рг/уіегййу піе тея/уіі зі§ зкбг
теургатепусЬ заПапотеусЬ роіейупкіѳт, апі
ро гупки позгас, сЫЬа те зкІерасЬ, у дойсіппусЬ (ІотасЬ одиіет рггейатеаб, те сгут
іеёіі Ьу кібгу ъ доёсі Ьуі рггезтеіайсгопу,
таі<і йас /паб йо игг§йи, Іа коте ^ гоЬоЦу
зкбгу дгаЬіб, Йо згрііаіа оййас теоіпо Ы$йгіе. Такге Іаіаготеіе, рг/екирпіе, іейеіі
Ьу ро рггейтіейсіасЬ у те тіеёсіе зкбгу,
іеши сесЬотеі паІеіЦсе, іо іезі ког1отеіп$,
Ьагапіп^, теайуіі зі§ йіа ргеекирвітеа ІиЬ
теугоЫепіа киротеаб, іакотеусіі теоіпо дгаЬіб 2 зіидаті игг^йотеуті, у і§ дгаЪіег
па згрііаі ётеіфеу Тгбусе оййатеаб.
Агіукиі йіоиАгіевіуріепсзгу. Кіейу кіб¬
гу шадізіег сЬсе гозіаб ггетіозіа заГіапісгедо, Іакотеу та терггбйу рока/аб іізіу ой
теоіпедо игойгепіа, іейеіі рі^кше зі$ теугтеоШ и тадізігаіи зтеедо, роіут тіеузкіе
ргатео рггуі^б, у Йо зкггупкі Ьгаскіеу сесЬи пазгедо заГіапісгедо ротеіпіеп йаб у
ойіісгуб кор сгіегйгіеёсіа ЬііетезкісЪ до-1
іотееті ріепі^йгші, гага/ піейіигае зі<?, у
коіасі^ (11а тезгуікісЬ Ьгасі теейіид рггешо/епіа зргатеіс Ь^йгіе ротеіпіеп.
Агіукиі АшиАггЫу ѵАбгу. йезіі Ьу
іедо ггетіозіа іотеаг/узг роіаі тізігготегу
сбгк^, Іакотеу йо зкггупкі Ьгаскіеу та
йас кор.*) у коіасц теейіид
рггето/епіа йіа Ьгасі зргатеіс.
Агіукиі АтіАгіезІу іггесг. йезіі Ьу ті~
зіготесгук, те іут г/етіеёіе заПапіс/ут йоЪг/е теустеісгопу, сЬсіа! таузігет гозіаб, та
йас раг§ сгегтеопусЬ /ІоіусЬ у коіасігу
йіа Ьгасі зргатеіс.
*■) Не написано—сколько.

Агіукиі йтіАгшіу сжагіу. 2е іезі когйу сгіотеіек ройіедіу рг/урайкотеі у сЬогоЬіе; /ас/ут, іейеІіЬу г йоризгсгепіа
Во/едо кібгу Ьгаі іедо г/ешіозіа ройирайі,
іейу іакотеедо таі^ /аротос г зкггупкі
у ройусгус г іут йокіайет, дйу до рап
Вбд рг/утегбсі йо /йготеіа у йо ггетіовіа,
ротеіпіеп Ь^й/іе оййаб іе ріепщйге гройгіекотеапіет.
Агіукиі АюиАгтіу рщіу.
Рогозіаіа
тейотеа, га тізіггет іедо сесЬи І^й^са,
іегеіі Ьегроіотпа Ь^йгіе, іакотееу йо гоки
у згейсіи піей/іеі таігу г сесЬи зіагзі іотеаг/уз/а ро/теоііб; а іегеіі Ьу гозіаіа г
роіоткіет, іейу Іакотееу піе та Ъуйй Ьгопіопо г/етіозіо заГіапісге гоЬіб, аг йо
йтіегсі, ІиЬо Ьу роіут у роіотек итагі,
а тіапотеісіе тейотеа, кібга га зіагзгут Ьуіа,
іейеіі Ьу рогозіаіа, ІиЬо Ьу у роіотзітеа піе
тіаіа, Іакотееу аг йо ётіегсі та Ьуй/
іотеаг/узг йойатеапу, у гоЬоіа піеЬгоппа,
а іеёіі Ьу розгіа га ішр. іпзгедо сесіш, іиг
теі§сеу іакотеедо ггетіозіа гоЬіспіе Ь§йгіе.
Агіукиі АтіАгіезіу вгбзіу. йезіі Ьу кіб¬
гу тізігг аІЬо Іотеаггузг іедо ггетіозіа
па іакіт гіут исгупки (сгедо Воге исЪотеау) аІЬо па гіойгіеузітеіе, у піеіакіеу
піеросгсітеоёсі Ьуі розгіакотеапу, іакотеу
піе іуіко ой сесЬи, аіе ой гоЬіепіа гге¬
тіозіа та Ьуйг ойггисгоп теіесгпуті сгазу іако Ьегеспу.
Агіукиі АипАггевіу зіоАту. АЬу іег
Ьег йогтеоіепіа зіагзгусЬ госгиусЬ іейеп
ой йгидіедо ротоспіка аІЬо іотеаггузга
піе Ьгаі, іак/е те^йготепедо піе рггутотеаі;
кібгу Ьу іо исгупіі, та ріасіб теіп§ тее¬
йіид теупаіагки Ьгасі.
Агіукиі АіѵнАггезІу бту. АЬу гайеп г
тізіггбте теі^кзгедо теасЫопи іотеаггузготеі йоЬгге гоЫ^сети теейіид г§кі іедо,

- 79 пай кор 09ш ргяег саіу гок йатеаб піе Іакотеедо піерозіивхпе^о Йо игг^йи розутеайуі зі$, рой иігасепіеш па роіут сге- Іас у ѵѵі§2Іепіет кагас шату(^иоз ^иійет агіісиіоз, иіі Ьопит огІайгі, у твд па оііагг сесЬогеу.
йіпет ргаеГаіі сопІиЬсгпіі іп зе сопііпепАгіукиі йшйгшіу йяіеющіу. йе/еіі Ьу Іеш, поЬіІе оГйсіит сопзиіаге Ѵііпепзе
\ѵ схут Іоѵѵаггузг тізігхотеі рг/е\ѵіпіІ, Іе- іп отпіЬиз рипсііз, сіаизиііз еі рагар?айу тізігг піе ротеіпіеп Іакоѵѵедо Іотеаггу- рЬіз арргоЬаѵіІ, еозйеітіие тапиіепеге, еі
8га ваш \ѵ йоти кагас, Іуіко \ѵ сесЬи; а іп отпіЬиз іихіа ргаезсгіріига іііогит іізіезіі Ьу зі$ \ѵа2уІ \ѵ йоти зтеут кагаб а йет сопІиЬегпаІіЬиз оЬейіге зегіо йетаппіе \ѵ сесіш, Іейу ро\ѵіпіеп \ѵей!и§ \ѵупа- йаѵіі. Іп шаіогетсіие Ьогит отпіит йІагки Ьгасі рорайпіе.
Йеш еі еѵійепііиз Іезіішопіит, ргаезепАгіукиі іггуіЫезіу. А іезіі Ьу кібгу Іез риЫісо оГйсіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз зікоіѵѵіек Іе§о глетіозіа зайапіс2е§о, Іут «пИо сошшипігі, еі тапи поіагіі огйіпагіі
агіукиіот ѵѵугеу орізапуш, \ѵ патпіеу- еіизйега оГйсіі зиЬзсгіЬі регтізіі. Баіит
82уш рипксіе у рага^гаГПе рггесіѵѵпут у Ѵііпае, заЬЪаіЬо розі Гезіит з. Сазітігі
піерозіизгпут Ьуі, Іаксгаети піе та Ьуйй сопіеззогіз ргохіто, йіе зехіа тепзіз Магйориз2С20по, аЬу ѵгетіозіо гоЬіІ, у гагаг Ііі, аппо Оошіпі 1666.
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15. Цеховой уставъ Виленскихъ скорняковъ.
Во избѣжаніе замѣшательствъ, часто происхо¬
дящихъ въ торговлѣ

и ремесленныхъ занятіяхъ,

а также и злоупотребленій отъ люзныхъ людей, не¬
законно занимающихся скорняжествомъ, Виленскій

въ день св. Николая скорняки должны со¬
бираться

въ общее засѣданіе для выбора

цехо¬

выхъ старшинъ (двухъ католиковъ и двухъ право¬
славныхъ)

и шафарей

(ключниковъ);

эти

лица

магистратъ составилъ для скорняковъ слѣдующія

должны произносить присягу и утверждаться ма¬

правила:
1) Скорняки могутъ заниматься торговлей какъ

гистратомъ;

въ лавкахъ, такъ и на улицахъ, разными шубами
и мѣхами,

но только послѣ шшснаго въ купече¬

скій реестръ;
2) также мѣховымъ платьемъ
женскимъ, и шапками
няжскій реестръ;

мужескимъ

послѣ вписнаго

и

въ скор-

4) каждыймѣсяцъ должны собираться на засѣ¬
данія для обсужденія цеховыхъ дѣлъ; старшины
должны

завѣдываті.

цеховой казной

и отдавать

отчетъ въ ея расходованіи: цеховой сундукъ дол¬
женъ храниться

въ городѣ подъ магистратской

юрисдикой;
5) лица, желающія получить званіе мастеровъ,

- 80 должны представить свидѣтельства о рожденіи и

реестръ съ тою цѣлію,

обученіи мастерству;

переманивать ихъ къ себѣ, подъ страхомъ взыска¬

6) затѣмъ представить

пробную работу и за¬

платить вкупное въ цеховую казну;
7) каждый скорнякъ долженъ имѣть
мушкетъ

и другое оружіе

саблю,

бы въ работѣ и продажѣ скорпяжскнхъ вещей не

для защиты города и

было подлога; лица провинившіяся въ этомъ, дол¬
жны быть исключаемы изъ цеха;

8) лица, занимающіяся мастерствомъ безъ вѣ¬
подвергаются конфискаціи

ихъ иму¬

щества;
*
•
9) пріѣзжіе гости, Русскіе купцы, могутъ про¬
давать свои

мѣховыя вещи

въ гостипномъ ряду

только Виленскимъ купцамъ и скорнякамъ; ли¬
цамъ постороннимъ покупать такія вещи строго
воспрещается йодъ страхомъ конфискаціи куплен¬
наго имущества; %
•
10) Виленскимъ жидамъ

•• с
строго воспрещается

заниматься скорняжествомъ и мѣховой торговлей,
а также держатъ у себя христіанскую челядь;
11) всѣ цеховые члены,—товарищи,
и прислуга,

нія 20 злотыхъ;
12) цеховые старшины должны наблюдать, что¬

смотра;
дома цеха,

чтобы мастера не смѣли

должны быть

записаны

ученики

въ цеховой

Регіа весипйа розі Гезіит ехаііаііопіз
вапсіае сгисіз <1іе йесіта зехіа тепзів
ЗеріетЬгіз, атю Вотіпі 1669.
\Ѵбу1, Ьигтізігге, гаусе у ѵѵзгуіек тадізігаі тіавіа іедо кгбіехѵзкіеу тойсі віоіесгпе^о ЛѴіІпа, тезгет теоѣес у кагбети гозоѣпа, Іегаг у па рокут Ь^сІ^суш,
оЪутеаіеІот тіазіа \Ѵі1епвкіе§о іатепо у
теіадото сгупіету: іг ту, Ьасг^с у сіовтеіабсгешвт затут сіогпатезгу, іако тіазіо \Ѵі1епзкіе, га гогтпойепіет зі§ гбгпусЪ піерощсікбте, Іак те ЪапсПасЬ у ггетіозІаеЬ, со <Ыеп (Іо теі^кзгедо рггусЬоіігі гпізгсгепіа, а іезгсге га гогзгеггепіет
гбгпусЪ іигізсіук у рггезгкосі, (11а кібгусЪ
Ьапсііе те зте^ к1иЪ$ р<х11и§ рогггрікбте
іппусЬ тіазі тергатеіс зі§ піе то§ц, ггетіеёпісу гай (На Іисігі ІбгпусЪ у роЦіпусЬ піе Іуіко изіатеас, аіе у па ЗоЬгасЬ
зтеоісЬ згтеапкотеаб тизг^; гаіут о(3 гбг-

13)

мастеръ,

испортившій шубу

подлежитъ суду цеховыхъ старшинъ,

въ

работѣ,

но съ пра¬

вомъ апелляціи;
15) скорняки, занимающіеся торговлей должны
принимать участіе въ купеческой скрипкѣ (взно¬
сахъ );
15) также точно
въ торжественныхъ

Л / ,У
должны

принимать

выходахъ подъ

участіе

купеческою

хоругвію и поддерживать свой алтарь въ св. Тро¬
ицкой уніатской церкви.
Въ заключеніе магистратъ
някамъ помимо его вѣдома

запрещаетъ скор¬

и согласія выпраши¬

вать у королей какихъ нибудь особенныхъ правъ.

пусЬ оЬутеаІеІбте паггекапіе пазЦротеаб тизі. ХаЬіедаі^с іеду іети, а гусг^с, аЬу ЪапсІІе
те шіейсіе \Ѵі1епзкіт рогг^бпіе згіі, ггетіовіа газ іебпе (ігиеіт рггезгкоб^ піеѣуіу,
итубіііібту, га ргогЬ$ віатееіпусіі Яапа 2етріу. РіеЯога ЗіеГапотеісга, бггедогга Арапотеісга, Яапа ТотеросЬу, бгге^огга Ригуіетеісга, АіЬапагедо Тозгпіскіе§о, Кг гузгіорііа 018гетезкіе§о, КггузгіоГа СЬосЫотезкіе§о, Озіайедо Сгигапотеісга, ішіепіет зтеут у Ьгасі
зтееу, тіезгсгап у кивгпіеггбте ЛѴіІепзкісЬ, сіо
паз тепіезіоп^, Іак ЬапЯІет, іако у ггетіозІет Ъатеі%сусЪ зі§, Ьгаізітео ісЬ, 0(1 апіесеззогбте пазгусііте ті езсіе ІіѴіІепзкі т и Гип Яотеап е,
ргатеаті у рггутеііеіаті рггег кгбібте ісЬтоёсібте роІзкісЬ у теіеікісіі
ЬііетезкісЬ
іезгсге рггей ипі$ у роіут иітеіегйгопе,
ретепеті агіукиіаті, ро<1)и<г теугайпе^о ргатеа таубегЬигзкіе^о у рггутеііеібте пат
зІиг^сусЬ оЪтеаготеаб, у опут пабаб, кіб-
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ге, опі таі^с іут зпайпіеу у рге^йхеу, зтеоісЬ зкіайас шаі$. Ыакібге тіойхі аігбйпущ кгхутейот, зхкойот, ргхекахош, Ьо зіийху ісЬ хатесхази Ьгасі^ тезхуік^
те ЪаЬйІасЬ у хаЬатеасЬ кизхпіегзкісЬ, а оЬеузс ротеіппі Ь§й%. А кіоЬу па зсЬайхсе
шіапотеісіе ргхех паптохепіѳ зі§ ІбхпусЬ ха оЬтеіезхсхепіеш піе Ъуі, а роіут зіиЬійхі, кібгху і§ хатезхе кизхпіегзка піе- зхпеу піе Йаі ргхусхупу, іейу іакотеу Ьех
з/іизхпіе зоЬіе ргхургатеиіг} у ргхутеіазхсха- йайпеу Го1"і, теіпу §гозху йхіезі^с ріасіб
іц; іех ргхех зтеатеоіп;*, а піеизкготіоп^ йо зкгхупкі ротеіпіеп Ь^йхіе. 8іагзі хай
схеіайх йхіеі^суш зі<з хаЬіехеб зіагас зі§ Ь§й;у схіегеу ротеіппі тезхеікіеті ргоѵепіаті, йоШрггбЛ іейу рошіепіепі кизхпіегхе ЛѴі- сЬойаті, гозсЬойаті теіайп^б, х кібгусЬ
Іепзсу таі;} тезхеіакіш Гиігега, зоЬоІіт, гу- ріепцйхе хаЬгапе таі^ те зкгхупі сЬотеаб
зіт, тагтигкотеут, Іізіш, Ъіеііоіт, Ьага- ха йтебта кіисхаті, іак йеЬу іейеп Ьех
піт, зшизхкотеут у іппут теахѳіакіт (ха' йги§іе§о ойЬіегаб йосЬойбте, іак у теутерізпуш Йо киріескіе^о геіезіѵи) те кга- йатеаб піе теахуі зі$. 2 ротіепіопусЬ хай
тасЬ риЫісе, па гупки у иіісасіі Ьаи- ргхусЬойбте у гозсЬойбте зіагзі ро зкоіійіотеаб.
схепіи гоки зтеедо, пазіедицсут розоЬіе
Роісібге. 8хаіу, зикпіе т^хкіе у Ьіаіо- у хдойпіе оЬгапут зіагзхут, гасЬипкі х
§1отезкіе, Іак Іеі, схаркі ті'хкіе гбхпедо {ЮшіепіопусЬ гозсЬойбте у ргхусЬойбте исхукоіоги у шаіегіеу тезхеіакіш Гиігепі ри- піб, укіисхе оййас ротеіппі Ь$й$. 8кгхупЫісхпіе у (Іота, ха терізапуш (Іо ки- ка іейпак Ьгаска піе па ргхейгаіейсіи, апі
зхпіегзкіего гесезіги, ргхейатеаб.
дйхіе іпйхіеу, аіѳ те тіейсіе рой іигізйісРоіггесге. АЬу Іа хаЬатеа кизхпіегзка іі$ тіеузЦ па тіеузси ретепут у йоЬгхо
те ЬапйІасЬ, гхетіейіе втеоіш іут Іерзхе теаготепут сЬотеапа Ьуйх та.
Ьгаіа ротпохепіе у рохуіек, те гок хЬіеРіціу- Кахйу Ьгаі, кібгу Ьу теуисхутезху
габ зі^ шаі.у (іо (Іоши зтее^о кизхпіег- зі<} хаЬатеу кизхпіегзкіеу тізігхет сЬсіаІ
зкіедо, те йхіей ётеі^іу й. Мікоіаіа, §йхіе хозіас, та икахаб Іізіу, іако іезі теоіпедо
ргху ргатеасіі у ргхутеіІеіасЬ, зкготпіе хе у роізсітеедо игойхеиіа, у §йхіе зі^ исхуі
тезхеІаЦ иійсітеойсі^, хазіайзху, х^ойпіе хаЬатеу зтеоіеу.
ргхузЦріб, Ьех хайпеу аііегсаііеу у Гасііі,
8г6зіу. Тепхе Ьгаі хаЬатеу кизхпіег¬
зіагзхусЬ схіегесЬ х розгхойки зіеЬіе, зкіеу, піт хозіапіе тізігхет, ргхей зіагпат у тіазіи йоЬгхе хазІихопусЬ, (ІтебсЬ зхеті икахаб зхіик§ тізігхотезк,^ та, а
х геіі^іеу гхутзкіеу, а (ІтебсЬ х ге1і§іеу роіут йо ге^езіги Ьгаскіе^о терізаб зі§,
ргаескіеу, оЬіегаб тащ; х кібгусЬ йтеау, піе тергхбйу іейпак, ах па тіеузЦ ргхуіейеп х гхутзкіеу, а сігиді х §гаескіеу зі§хе, у іо ха ретепут текирпет, кібге та
зігопу зхаГагхаті Ьус таі.у, кібгусЬ оЬгате- Ьуйх па итеайхе зіагзхусЬ. А іо текирпе
зху у пат ргаезепіотеатезху (Іо ргхузі^ді та Ьуйб х іппеті рготеепіаті йо кизхпіег¬
зіапотеіб, у іо со теейіид агіукиібте, аІЬо зкіеу зкгхупкі оЬгбсопе.
ой паз х1есопе§о таі^ ргоропотеас Ь^(Ц,
8Шту. Кахйу кизхпіегх та тіеб зхаЬзіизхпіе у хдойпіе тіейху зоЦ пашбтеіб 1^, тизхкіеі у іппе ог§ха йіа оЬгопу тіау сопсіийотеаб Ь§й^ ротеіппі.
зіа у рорізбте йогосхпусЬ.
Сгтгіу. 8сЬайхкі со тіезі^с те йхіеп
бзту. Кіо Ьу хай, исхутезху зі^ іи те АѴіІпіейхіеіпу ріегтезху тіезщсхпу йіа патбте піе хаЬатеу кизхпіегзкіеу, а піе терізате-

п
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Ьогпозіаіе, Ьіеікі у іппе теургатеотеас, гоЬіб, гагутеаб, ройкгаітеаб у ройзгутеаб рой
згаіу у зикпіе, Іак іег у сгаркі ротеагпѳ
т$гкіе у Ьіа1о§1отезкіе гоЬіб, ѵѵ йоти у
риЫісгпіе те гупки рггейатеаб, Іейу іакотеу, іакіе§о коітеіек пагойи, іигізйісііеу,
те ГиігасЬ у сгаркасЬ зтеоісЬ га^гаЬіопу
Ьуйг та; кібгеу дгаЬіегу роіотеа па шигу тіеувкіе, а йги§а йо зкггупкі кизгпіегзкіеу оЬгасас 8І§ та.
Вгіегсіфу. Маіц розігге^аб зіагзі кизгпіегге, аЬу кирсу Мозкіетезсу, г Кизі
рггуіеййгу, пі@йгіе іпйгіеу піе зіатеаіі, іуіко те ^оёсіпуш йотіе, а іо геЬу іакотеі
^ойсіѳ г сЬггеёсіапті гбгпеу гаЬатеу, а
патееі у г йуйаші піе Ьапйіотеаіі, аіеайеЬу г пісЬ іуіко кирсу ТѴіІейзсу, тіазіи
рггузі§§1і, аІЬо Ьгасіа кизгпіегзкіеу Іуіко
гаЬатеу киротеаіі; рггег іппе§о гаё ггетіеёпіка аІЬо добсіа, Іак Іег гуйа позгцсусЬ, іатепіе у рокціпіе, у заупкицсусЬ
ро іпісёсіе у рггейтіеёсіи, ой ротіепіопусЬ §оёсі паЪуіе Гиіга га^гаЫопе Ьуйг
таі^.
Вггезіаіу. А ге гуйгі ЛѴіІепзсу піе Іуі¬
ко Гиігеш гбгпут те кгатаоЬ, зкІерасЬ у
ро гупки, у иІісасЬ ЬапйІиЦ, аіѳ іег Йо теугоЬіепіа опе§о сгеіайг сЬггеёсіайзЦ ойтатеіац, іак йаіесе, ге па гоЪоі§ сЬггезсіапіе йозіас піе то§$ іейу ротіепіепі кизгпіегге таі$ у Ь§Й$ шіес теоіпоёс гуйбте
те гупки, па иіісу у рггейтіеёсіи г Гиігет газіатезгу г^гаЬіс, сгеіайг газ ой пісЬ
ойеЬгаб, у теі^гіепіет іак^ зтеатеоіп^ сге¬
іайг кагас. Ш сге§о ищй пазг Ьигшізігготезкі з!и§ рггузі<$§ІусЬ рггуйас та,
аіе ро гуйасЪ у роЦіпусЬ тіезгкапіасЬ,
гетеійотеас іакоте^ Ібгп^ сгеіайг Гтеоіпо
Ь^йгіе. Тотеаггузге газ піе іуіко и гуйбте,

аіе іеі апі и сЬггеёсіап кирсбте, апі и
гайпусЬ ггетіеёпікбте Гиіг теургатеотеас у
теугаЬіаб паутотеаб зі§ у гтатеіас піе
таі%.
РейугшЪу. Біа 1ерзге§о гаё рогг^йки
таі^ у ротеіппі Ъ§й;^ зіагзі рііпо розігге§аб, аЬу сЫорсу, сгеіайгі у іотеаггузге йо
ге§езіги кизгпіегзкіедо терізотеапі Ьуіі, а
іо пауЬагйгіеу йіа іедо, йеЬу іейеп йги^іе§о піе ойтатеіаі, рой теіп^ гІоіусЬ йтеийгіезіи.
Вттаяіу. №е тпіеу у іо па сгиіозсі рапбте зіагзгусЬ гаіейеб Ь<$йгіе, аЬу іотеагу
у гоЬоіа ісЬ гайпе§о піе тіаіа Ызги, Ьо
дйгіе Ьу іакотеу тіейгу Ьгасі^ паіагі зі§,
та Ьуйг г Ьгасітеа ги§отеапу у /аЬатеа
опети кизгпіегзка гаЬгопіопа рбіу, айЬу
йоЬгге га іо рокиіотеаі.
Тггупавіу. Кіо Ьу гаё Гиіго сеіиі^с, гоЬі^с, ройзгутеаі^с, аІЬо ройкгаі теаі^с гѳрзотеаі, іейу іакотее§о Ьгаіа зіагзі з^йгіб
ротеіппі Ь$йір А іеёіі Ьу кібгеу зігопіѳ
сі^гкі йекгеі Ьуі, іейу арреііасуа йо паз
Ьгопіопа піе та Ьуйй.
Сгіепшзіу. СопігіЬиііе у зкіайапкі па
роіггеЬу риЫісгпе тезгузсу кизгпіеггѳ Йо
зкггупкі риЫісгпеу киріескіеу, кіейу
исЬтеаІа гауйгіе, оййаб ротеіппі Ьдйц,. йейпакге та Ьуйг па іо гезрекі, кібггу іуі¬
ко затут ггетіозіет Ь§й$ зі§ Ьатеіб, піе
таі^с Ьапйібте, кгатбте, аЬу іеті риЫісгпеті зкіайапкаші піе Ьуіі адгатеотеапі; іейпакге теейіиг тогпоёсі таіг^ зі^
рггукіайаб у сі, со паІоксіасЬ коіо гаіизга Ь^й^ зіейгіеіі.
Ріфшіу. Рорізу, топзігу, роіукапіѳ
кгбіа ітсі у іппе окагуе, ротеіппе Ьгасітео кизгпіегзкіе рггу сЬог^^теіасІі киріескісЬ ойргатеотеаб. Маі^ іег тіеб оііагг зтебу рггу сегктеі ёѵѵі^іеу Тгбусе ги-
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N(1 08ІаІск, тезгузікіе Іе агіукиіу депегаІііег у кайЛу ъ озоЬпа, іако зі? те зоЬіе
тац, па роіотпе сказу роктепіаі^с у пабаі^с ротіепіопети Ъгасітеи кизгпіегзкіети, теагиіету: аЬу теі^сеу пасі іе агіуки¬
іу кизхпіег/.е и кгбіа ітсі, Ъек теіаіотовсі у сопзепзи пазхедо, піе теайуіі зі§ теургатеотеас. Бо кібгусіі агіукиіоте (На Іер-

зхеу теаді ріесх^б риЫіс/лц ргхусізп^б у
рапи різагхотеі пазкети росірізас зі§ гоккагаШту. Різап те \Ѵі1піе сіпіа згезпазіедо тіезі^са ЗеріетЬга, гоки іузі^с зкебсзеі згеёМхіезі^і (Ыетеіг*Іедо.
Оиі (рікіеш агіісиіі іп еа, иіі ргаетіззит езі, іепогіз оЫоциепііа асііз сопзідпаіі зипі ргаезепііЬиз, еі рагіі ^иігепіі
рег дерготріит ехігаііііі.

1676 г. Апрѣля 12 дня.
Изъ

книги
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16. Подтвердительная привилегія короля Япа III, данная цеху Виленскихъ переплетчиковъ.
Король Янъ Казішіръ, вслѣдствіе ходатайства
нѣкоторыхъ Виленскихъ переплетчиковъ принять
мѣры къ уничтоженію разныхъ диссидентскихъ и
еретическихъ книгъ, которыя переплетались какъ
диссидентами, такъ и евреями, далъ имъ настоя¬
щій уставъ, сущность котораго заключается въ
слѣдующемъ: переплетчики должны ежегодно со¬
бираться

въ деш> св. Николая и выбирать изъ

среды себя двухъ старшинъ католиковъ, которые
должны наблюдать за порядкомъ въ цехѣ п чи¬
тать цеховой уставъ;' старшины должны произво¬
дить судъ и расправу, но только по дѣламъ граж¬
данскимъ, наблюдать за цеховой казной и поступле¬

ніп и во всемъ поступать согласно постановлен¬
нымъ правиламъ; диссидентамъ и еретикамъ стро¬
го воспрещается переплетать п торговать книгами
не только еретическими, но даже и католически¬
ми, подъ страхомъ конфискаціи такихъ кпигъ на
хвалу Божію; всѣ лица, желающія заниматься пе¬
реплетнымъ мастерствомъ, подъ какой бы юрисдикой они пе были, хотя бы даже

имѣли

и свои

собственные дома, должны вступать въ цехъ, въ
противномъ случаѣ верстаки ихъ должны подвер¬
гаться конфискаціи.
Въ исполненіи этого устава должны

окллать

переплетчикамъ помощь Виленскій бнскупъ,

вое¬

ніемъ въ цехъ новыхъ членовъ; товарищи должны
представлять свидѣтельства о своемъ происхожде-

вода и магистратъ.

Регіа ^иагіа <1іе бесіта зехіа тепзіз
ОсіоЬгіз, аппо Ботіпі тіііезіто зерііпдепіевіто ^иа(1гадезіто іегііо.
Согат асііз поЬіііз оШсіі сопзиіагіз сі-

ѵііаііз з. г. т. теігороіііапаѳ ЛѴіІпѳпзіз сотрагепіез регзопаіііег Гатаіі сіотіпі
ХасЬагіаз Восетеісг еі МісЬаеІ \Ѵіпсга—
іпігоіідаіогез, сіѵез \Ѵі1пепзез, запі теп-

- 84 іе рагііег еі согрого ехізіепіез, ргаезепІез іііегаз ргіѵііедіі сопйгшаііопіз зогепівзіті Лоаппіз іегііі, гедіз Роіопіае еі та§пі йисіз Іліиапіае еіс., сопіиЬегпіо еогит
агііз сотрасіогіае зегѵіепіез, заіѵаз еі ііІаезаз, шапи еіизйеш зегепіззіті гедіз ргоргіа зиЬзсгіріаз, зідіІЦие таіогі т. сі.
Ь. соттипііаз, сит іпігоГизіиз совіепііз,
асі асіа оЫиІепті, еі зіЬі рег йергошріиш
ех еізсіет асііз ехігайі зиЬ зі^іііо іигійісо
реііепті. (^иагига Іііегагит ргаетіззо тосіо
оЫаіагит, сіе ѵегЬо асі ѵегЬит гезсгіЬеп<1о сопіепіа, іепог зесіиііиг езЦие іаііз:
Йап іггесі, г Во2еу Іазкі кгбі роізкі
еіс. Огпаутиіету іут іізіет пазгут піпіеузгут ѵѵзгет ѵѵоЬес у ка&іети гозоЬпа, коти Ьу о іёт тейгіес паІеЫо,
іакоёту па рггезгІусЬ згсг<>ё1і\ѵусЬ когопасуіпусЬ зѳутасЬ, ѵѵзгуікіе ргасѵа у рггутеііеіа, ой паіазпіеузгусЬ апіесеззогбѵѵ пазгу сЬ пасіапе, \ѵзге1кіе§о зіапи, копйусуі,
сІіІГегепсуі іисігіот іигізіигапйі ге1і@іопе
роіѵеіегйгііі, у опе саіе у піепагизгпіе гасЬоиас рггуггекіі, іак у іегаг §йу ргосіикоѵѵапе зг| ргяесі паті рггутеііеіа аІЬо 1ізіу па раг§ашіпіе різапе,
пауіазпіеузгусЬ кгбібѵѵ Йапа Кагітіегга, іак іег у
МісЪаІа, апіесеззогбте пазгусЬ, росірізапе
у 2 ріесг^сіаті теіе1кіе§о хі^зіѵѵа Ьііелѵзкіе§о гаріесг§іо\ѵапе, гатегаі^се иг зоЬіе
роггсріек кипзгіи аІЬо ггетіозіа сесіюи'і
зіинріе, гсігоѵѵе, саіе у піепагизгопе, аиі
йайпе§о \ѵ зоЬіе ройеуггепіа піе таі^се,
а о копйгтасуз зіагаі^сусЬ зі§ у зиріікиЦсусЬ, па ітіе зіагзгусЬ кипзгіи ротіеш'опе§о вІалѵеіпусЬ рапа Еііазга Ёопіуііа
у ^Ѵапггупса 2аі§сгкотсга, зиксеззогбсѵ
йатепусЬ рггутеііеібѵѵ, аЬузту ротеас^ пазк*
кгбіетезк^ віѵѵіегсігіс у гшоспіс гасгуіі, кібге§о іепог зіоѵѵа сіо зіоиго іак зі§ гасгупа:
Йап Кагітіегг, кгбі роізкі еіс. Огпау- '

тиіет іут іізіет пазгут ѵѵзгепг теоЬес
у когсіеши гозоЬпа, коти ѵ/іейулеб паіеЧ- Так пат іезі рггег рапбѵѵ гайпусЬ
у иггс>с1пік6тѵ пазгусЬ йѵгогпусЬ осі зиріікиі^сусЬ тегпусЬ роййапусЬ пазгусЬ, ра¬
па Еііазга ЙопіуІІа у Кагітіегга \ѴіеггЬоѵѵзкіе^о, па іеп сгаз зіагзгусЬ сесЬи
ггетіозіа іпігоіідаіогзкіедо, тіазіа \Ѵі1епзкіе§о пазге§о зіоіесгпедо, йоёѵтйсгопусіі Іисігі ѵѵ ггетіеёіе іпігоіідаіоггкіт у
сІоЬгге \ѵіайотусЬ, іакіе рггесі іаіу \ѵ се¬
сЬи у Ьгасіѵѵіе ісЬ гасЬоѵѵаІу зі§ рогг^йкі, йопіезіопо, іе лѵіеікіе те ггетіезіе ісЬ
іегаг зі§ гпауйш'г* піерогг^йкі, а гсѵіазгсга §йу Ьегеіусу у іппі йуззуйепсі геіі§іі, аІЬо іппусЬ гбгпусЬ зекі йо тіазіа
пазгедо Шейзкіе§о тергосѵайгаіц хі§§і
Ьегеіускіе, ро кгатасЬ рггейаѵѵац, §йу
гуйгі хі§§і сЬггеёсіапзкіе орга\ѵиі^, §йу
у іппусЬ \ѵіе1е Ьегргатеіа іпігоіідаіогот
зіаіе ві§. со г кггусѵйц Вог^ у згкосЦ тізіггбѵѵ ротіепіопе§о сесЬи Йгіас зі§ тизі, сЬсс^с ту іейу іакіе гпізгсгус піерогг^йкі, га ргоёЬ^ у зкаг^су ІусЬ ротіепіопусЬ зіагзгусЬ у гусг^с, аЪу \ѵ іут се¬
сЬи іако пауіерзгу Ьуі роггцйек, а г\ѵ!азгсга §йу іе§о коёсіоіа Во/е§о у іппусЬ
затусЬ у риЫісгпу теусі^^а рогуіѳк, йаіету іеп рггулѵііеіу пазг, аЬу зі§ гайеп
кгатагг, апі гуй, апі г йуззуйепібтс піе
ѵѵайуі хі§§аті Ьапйіоѵрас, аЬо рггейаиаб, ІиЪо Ьу \ѵ сесЬи Ьуі, рой \ѵіп^ у
иігасепіет тезгуікісЬ хі^, у іеп пігеу \ѵугагопу, іако зі^ \ѵ рггеггесгопут ггетіеёіе зрга\ѵо\ѵас у гасЬоѵуас зі§ таі^
розіапа\ѵіату рогг^йек:
ШрггбА, аЬу со гок \ѵ йгіеіі ё. Мікоіаіа,
розроіи г§готайгі\ѵзгу зі§, оЬгаІі тіейгу
зоЦ сІлѵбсЬ зіагзгусЬ, \ѵ игіегге зѵѵі^іеу каіЬоІіскіеу ггутзкіеу Ь^й^сусЬ, іийгі йоЬгусЬ,
а піе йуззуйепіб\ѵ гайпусЬ, кібггу йеЬу
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па кай сіе зисііесіпі гоки, рггед гдготадгепіет тізіггбте у іотеаггузгбте рог/^сікі ісЬ
сгуіапе ЬуІу, розіггедаб Цсі^, а гатезге тее
Д\уіі піедгіеІасЬ, аІЬо ііе гагу роІггеЬа Ъ§сігіе шізігготеіе Іедо ггетіозіа сіо іесіпедо г
зіагзгусЬ, гтеіазгсга до сесЬшізІгга, паіеп
сгаз оЪгапедо, у кібгедо піе ргс$дгеу, Іуіо
аг ѵѵ гок оЫегаб таі% у зсЬодгіб зі§ таііі, (11а пагасігепіа о сІоЬгут рощсіки
Ьгасітеа Іедо у гпіезіепіа о тезгеІкісЬ роітгеЬасЬ сесЬотеусЬ у ЬгаскісЪ. Віагзі, тее(11и§ орізапіа рогг^дкбте у аііукиібте зтеусЬ,
теузі^ркі тезгеікіе кагас у кагапіе Ьгаб
таЧ» о гЦ гоЬоі§ у герзотеапіе вгусігіб;
лѵуі^ѵѵзгу іесіпак кпѵатее исгупкі, гап,
оЬеІйепіа у іппѳ сіо з^ди теоуіотезкіедо
паіей^се кгутіпаіу. Віагзі зкггупк^ Ьгаскіі г ргаѵѵаті у рггутеііеіаші сесЬотееті ггесгота сЬотеае Цд$ до сесЬи іей
гдодпусЬ Ь$сЦ рггуітотеаб, Іо іезі ІусЬ,
кібггу Ьу ріегтеіеу згІик§ ггетіозіа у тізігготезітеа зтеедо теедіид гтеусгаіи, іакі
8>§ гасЬотеиіе, икагаіі. Огаг Іег у Іізі од
игодгепіа, теуисгепіа у итеоіпіепіа од тізігга зтеедо икагаб ротеіпіеп. Мізіггбте
гай оЫегаб Ъ$д$ те ггетіебіе додпусЬ у
гаІесопусЬ, кібггу тее тезгузікіт Іак, іако
те агІукиІасЬ іеп те озоЫітееу хі^дге орізапо іезі, зргатеотеаб зід таі^. Такге у
Іотеаггузг кагду ротіепіопедо ггетіозіа
іпігоіідаіогзкіедо, у Іой гогитіеб у ригдегпісгут до іедог сесЬи гатезге паіейеіі у Іегаг паіегеб тащ, родіид ІусЬ йе
агіукиібте тее тезгузікіт зргатеотеаб зі§ у
родіедаб рогг^дкотеі сесЬотеети ротеіпіеп
Цдгіе. Рггеггесгопут газ рогг^дкот у агіукиіот ісЬ, іегеІіЬу кіо ЬуІ зрггесгпут
у піерозіизгпут, іакі до ггетіозіа ісЬ
піета Ьуб рггуітотеапу. Хі^д гадпусЬ
піе теоіпо пікоти терготеадгас г дуззудепібте аІЬо Ьегегуі у рггедатеас, аІЬо ЬіЫіо-

-

Іекі оітеіегаб, <Зо тіазіа аІЬо \ѵ тіейсіо
пазгут ЛѴіІегізкіт. А кіогу Ьу коіѵѵіок
теайуі зісз опе терготеадгаб, аІЬо рггедатеаб, ро іакіт га сіокитепіет ретепуш
тезгуікіе хі$;і таі^ Ьуб гаЬгапе у теоіпо
іе кайдети зоЬіе и паз касіикіет иргозіб. Такіт у іут зрозоЬет тезгуікіт, кібггу те кгатасЬ сЬосіаг у каіЬоІіскіо рггедатеаіі* хі$ді, гЬегегуі аііх» г дуззудепібте,
оргбсг со гоЬіб таі%, аІЬо кібггу Іаіетпіе опе сіо тіазіа ѵѵргоѵѵасігаі^, аІЬо іпІгоіідотеаб угаЩ зі§ (іако Іо теі§с йудкі
сЬггеёсіайзкіе оргатеотеас гѵѵукіі), піе Ъ§д%с
те сесЬи ротіепіопедо іпігоіідаіогзкіедо
ггетіозіа, га дотеодеш ретепут гаЬгапе
Ьуб таі$ у пасЬтеаІ§ ВоЦ оЬгбсопе. Бо
іедо кібггу Ьу г ротіепіопусЬ ггетіезіпікбте піе Ьуіі терізапі, аІЬо рггуі^сі до
Ьгасітеа у сесЬи ісЬ, а піе сЬсіеІі розіазгпеті Ьуб, аІЬо родіедаб зіагзгут у рогг^дкош сесЬотеут тее тезгуікіт, Іак іако зі§ те іпзгусЬ гтеукіо гасЬотеас сесЬасЬ,
ІиЬо Ьу у доту тіеіі аІЬо тіезгкаіі род'
ргатеет гаткотеут, ІиЬо іакісЬ коіѵѵіѳк
рапбте дисЬотепусЬ, ІиЬо йтеіескісЬ, згіасЬеІпусЬ, Іасу ггетіозіа іедо гоЬіб піе ротеіппі у теагзіаіу таі% іт Ьуб гаЬгапе,
патееі у исгпіотеіе ІакісЬ га піеисйсітеусЬ
росгуіапі у до гоЬоІу ггетіозіа іедо па
гадпут тіеузси рггуризгсгепі Ьуб піе шаіа. Ротеіппі Іеду тее тезгуікіт зіагзгут
рогг^дкот у агіукиіот сесЬи рггеггесгопедо родіедаб. \Ѵ сгут іайпіе теіеітогпу ітсі хісріг Ьізкир \Ѵі1епзкі у ітсі рап
теоіетеода \Ѵі1епзкі, тебуі у Ьигтізігге \ѴіІепзсу таі^ іт Ьуб па ротосу у іппусЬ од
кггутед Ьгопіс у піерозІизгпусЬ до оддапіа {юзіизгепзітеа, родІи§ рггутеііеіи Іе§о
пазгедо, рггутизгаб. Со Іак Іегагпіеузгут,
іако у па роіущ Ь^д^сут рогисгату. I паІоз ту даіі іеп Іізі рггутеііеіи пазг, діа
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Іерзгеу Ыѳгйгу у йозкопаіоёсі сесЬи у
Ъгасіѵѵа ротіепіопедо гаѳтіозіа г ргоірівет г$кі пазгеу у ріесад ѵѵіеікіедо хі^віѵѵа Ьііеѵѵзкіедо. Ьаіа ѵѵ Шпіе, бзтедо
йпіа шіезщса Сгегѵѵса, гоки Рапзкіедо Іу8І^с з/еёбзеі вгезсЛгіевіір; сгѵѵагіедо, ра¬
поѵѵапіа павгедо роізкіедо у згѵѵеѵігкіедо
вгезпазіедо гоки. Лап Кагітіегг кгбі.
Міеузсе ріесг^сі тпіеузгеу ѵѵіеікіедо хі$віѵѵа Ьііеѵѵзкіедо. \Ѵа1егуап Зіапізіаѵѵ Либускі—різагг ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵа Ьііеѵѵзкіедо.
Му Ыу МісЫ кгбі, (Іо рггеггесгопеу виріікасуі Іазкаѵѵіе зі§ зкіопіѵѵзгу,
рггеггесгопу Іізі рггуѵѵііеу ѵѵе ѵѵвгуІкісЬ
іедо рипкІасЬ, ЫаигиІасЬ у копсіусуасіі
роѵѵад^ пазггу кгбіеѵѵзкіу віѵѵіепігіб у
штоспіб итуёЫіёту, іаког у зіѵѵіегсігату, гтаспіату, (Іекіагиі^с, іг Іеп Іізі аІЬо
рггуѵѵііеу павг паІейуЦ тос у ѵѵад§ По
ргаѵѵо рогѵѵаіа тіеб роѵѵіпіеп. Ка со (11а
іерзгеу ѵѵаді у ѵѵіагу г$к% иазг^ рофіваѵѵзгу зі^, ріесг^б ѵѵіеікіѳдо хі^зіѵѵа Ьі¬
іеѵѵзкіедо рггусізп^б гогкагаіізту. Ьап
\ѵ УѴагзгаѵѵіе, копПгтасуа па зеушіе ѵѵаіпут когопасуіпут (іпіа (іѵѵипазіедо тіевігуса Кѵѵіеіпа, гоки Рагізкіедо Іуві^с вгеёбвеі зіеЛпкігіезіцІедо, рапоѵѵапіа пазгедо
ріегтвгедо гоки. И Іедо рггуѵѵііеіи ро(1різ
г§кі іедо кгоіеѵѵзкіеу тоёсі Іеті віоѵѵу:
МісЬаІ кгбі, а рггу ріесг^сі тпіеузгеу ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵа Ьііеѵѵзкіедо росіріз різагвкі:
ТУаІегуап Зіапівіаѵѵ ЛиДускі —агсЬігіуакоп
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\Ѵі1епзкі, ргоЬозгсг Тгоскі, різагг ѵѵіеікіедо
хі^зіѵѵа Ьііеѵѵзкіедо. Му Іеііу кгбі, Ьасг^с
Ьуб 1$ рокгеЬ? в/ЛасІіеІпусЬ зіагзгусп сесЬи іпігоіідаіогзкіедо зіизгп^ у гргаѵѵот
розроіііут гдосіпгр Іе гѵѵуг ггесгопе ргаѵѵа
у рггуѵѵііеіа, 0(1 пауіазпіеузгусЬ апіесеззогбѵѵ пазгусЬ кгбібѵѵ ітёсібѵѵ роІзкісЬ у
ѵѵіеІкісЬ хіц/.іуі ЬіІеѵѵзкісЬ сесЬоѵѵі іпігоіідаіогзкіеши ѴѴіІензкіеши паЛапе, ѵѵе ѵѵзгуікісЬ рипкІасЬ, кіаигиіасіі у рагадгаГасЬ
арргоЬиіету, иІѵѵіегЛгату, сЬс^с тіеб, аЬу
піепагизгопе гозіаѵѵаіу, у оЛ ѵѵвгуІкісЬ
оЬзегѵѵоѵѵапе Ьуіу ѵѵіесгпеті сгаву. У па Іо
(Ыівшу павг копГігтасуіпу рггуѵѵііеу ротіепіопуш віагвгут сесЬи іпігоіідаіогвкіедо
\Ѵі1ейзкіедо, г роЛрізет г^кі пазгеу, (іо
кібгедо ріесг^сі ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵа Ьііеѵѵ¬
зкіедо рггусізпцб гогкагаіізту. Ьгіаіо ві$
ѵѵ Кгакоѵѵіе, па веутіе згсг^зііѵѵеу когопасуі пазгеу, (Іпіа (Іѵѵипазіедо тіѳащса Аргііа, гок и Рапзкіедо Іузі^с згеёбзеі віеѵіт(Ігіезігуі згбзіедо, рапоѵѵапіа райзіѵѵ павгусЬ згбзіедо гоки. Лап кгбі. КопГігтасуа сесЬоѵѵі іпігоіідаіогвкіети \Ѵі1еіізкіети. Лап ѴѴІагіувІаѵѵ Вгговіоѵѵзкі—різагг
ѵѵіеікіедо хі<$зІѵѵа Ьііеѵѵзкіедо т. р.
(^иае ргаезепіев Ыегае ргіѵііедіі сопПгтаііопів, ргаетіззо шо<1о оЫаІае, випі
асііз поЬіІіз оіТісіі сопвиіагіз сіѵііаііз васгае
гедіае шаіезіаііз теігороіііапае Уііпепзіз
іпвегіае, іпзсгіріае ас іпзіпиаіае.
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17.

Уставъ цеха шаиочппковъ,

л. 228—237.

чулочниковъ, суконннковъ и войлочниковъ въ
городѣ Пильнѣ.

Виленскій магистратъ,
поддержать

порядокъ

вергаются установленному испытанію по пробнымъ

городской жизни, по просьбѣ разныхъ лицъ прежде
бывшаго цеха шапочниковъ, чулочииковъ, сукон-

работамъ, признать надъ собой мѣстное право,
заплатить 100 8л. въ цеховую казну и устроить уго-

никовъ и войлочниковъ, выдаетъ цеху новый уставъ

щеніе; товарищи и дѣти

вмѣсто прежняго, пропавшаго

въ этомъ случаѣ

во время Москов-

сущпость котораго,

выраженная въ

30 §§, заключается въ слѣдующемъ:
Цеховое братство должно имѣть
въ костелѣ Берпардпновъ;

въ

лида, желающія получить званіе мастеровъ, под-

развитіи

ской войны,

правильный

стараясь установить и

лица

*
свой алтарь

не посѣщающія

цеховые

но

мастеровъ

подлежать

общимъ цеховымъ правиламъ:

посѣщающіе

костельныхъ

службъ

должны платить 3 гр. штрафу, а уклоняющіеся
отъ празднованія Божьяго тѣла и городсклхъ
смотровъ и

торжественныхъ

встрѣчъ

Ч4 камня

церковныхъ службъ должны платить штрафъ: ма-

воску; старшины не испонляющіе этихъ правилъ

стеръ—6 гр., товарищи 3 гр.; тѣ и другія должны быть только римско-католической и греческой

должпы платить Ч: камня воску; цеховые ученики
должны работать у мастеровъ 4 года для полу¬

вѣры; между цеховыми должно сохраняться полное

ченія званія товарища;

послушаніе; для управленія цехомъ и веденія его

права самовольно переходить отъ одного мастера

дѣлъ должпы ежегодно избираться старшины* рим-

къ другому и мастера,

ской и греческой вѣры, поочередно изъ среди шапочниковъ, затѣмъ чулочниковъ и т. д.; старшины

ботниювъ, должны платить Чі камня воску; лпцамъ постороннимъ разрѣшается продавать, издѣ-

прп вступленіи въ должность должпы произносить

ЛІЯ

присягу

отчетъ въ

домахъ; лица умершія, а равпо ихъ жены и се-

своей дѣятельности; частныя цеховыя сходки должны отбываться каждую недѣлю или чрезъ 2 пе-

мейства, пользуются вспомоществованіемъ отъ цеха; мастера отнюдь не должны неремаиивать къ

дѣли послѣ полудня, а генеральныя чрезъ 4 педѣли; на этихъ сходкахъ долженъ читаться це-

себѣ товарищей п давать имъ больше 50 зл.
жалованья; нсдоразумѣпія возникающія между ма¬

ховой уставъ, съ тою цѣлію,

чтобы никто пе от-

стеромъ и товарищемъ должна разрѣшаться въ

назывался его незнаніемъ; лица неисполняющія
этого правила должны платить штрафъ въібгро-

цехѣ; лица, явно пе повинующіяся цеховому уставу, отрѣшаются отъ цеха и передаются въ вѣ-

шей; во время цеховыхъ засѣданій цеховой

сун-

дѣніе магистрата; всѣмъ производителямъ, этого

для возбуж-

цеха позволяется приглашать къ себѣ краспль-

и по истеченіи

дукъ долженъ находиться

года давать

на столѣ

тѣ

и другіе не имѣютъ

принимающіе такихъ ра-

этого цеха только въ склепахъ и гостюшыхъ

денія въ братчинахъ спокойствія и уваженія къ

щиковъ, которые

мѣсту и времени; безчипство должно строго пре-

какъ другимъ цехамъ предоставлено право, по ко-

слѣдоваться и подвергаться штрафу въ

камня

торому только и могутъ производить свои работы

воску; цеховой сундукъ съ документами п депьгами должпы храниться подъ замками старшинъ,

цеховые Виленскіе па пространствѣ между Вильпою, Гродною, Ковномъ, Новогородкомъ, Минскомъ,

ио въ городѣ подъ магистратской

Полоцкомъ

1І4

юрисдикціей;

своего цеха

и Динабургомъ,

не имѣютъ; такъ

то такое же

праве

—
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предоставляется и настоящему цеху; всѣ братчнки

товарами должна производиться по примѣру Кра

этого цеха должны предпочитаться купцами предъ
всѣми другими покупателями; торговля цеха всѣми

кова и Познали.

Аппо шіііезішо зехсепіезішо осіиадезішо ^иа^^о, шепзіз Аидизіі йесіта попа.
Вигшізігге у гаусѳ шіазіа іедо кгбіетезкіеу тозсі зіоіесгпедо \Ѵі1па, огпаушиіету іут Іізіеш пазгут тезгет теоЬес у
ка/.йети гозоЬпа, коти Ьу о Іут теіейгіес паіегаіо: іг іако іайпа ггесг розроіііа Ьег гг;\(1и те саіозсі зтееу гозіатеаб
піѳ тоге, Іак у кагйе гдгошайгепіѳ Ьег
рогг^йки дгипіотепіе ігтеаб піе Ь^йгіе шод1о, <і1а сгедо парггбй ираіготеаб, аЬу іакотее гдготайгепіа, Ьгасітеа у сесЬу тіа¬
зіа \Ѵі1ѳгізкіедо ой сЬтеаІу паутеу&згедо
Вода а піе осі ргітеаіу, аіе осЗ розроіііедо
(ЗоЬга тіаіу зтебу росг^іек; сіо сгедо сЬссрз
зі«2 Ъгаб у те опусЬ ггетіозІасЬ, іако пауІерзгу розіапотеіб у гасЬотеаб роггсріек,
зктееіпу рапРатее! Катезкі—тадіетісгу,
ЙакиЬ ^Ѵаггепіес— кіесагг, Аіехапсіг ЛѴізгпіетезкі—рапсгозгпік.Тотазг Кизгкіетеісг—
зикіеппік (кібггу тезгузсу ггетіозіа зтее
г тееіпу згсгугеу теугаЬіаі^), рггеіогуіі пат,
іако опуш ргатеа, рггутеііеіа, у огаг агіукиіу па сесЬ тадіетіскі, рапсгозгпіскі,
зикіеппісгу у кіесагзкі, терггбйу осі паз
тадізігаіи пасіапе, а роіут осі паіазпіеузгусЬ кгбібте ісЬтозсібте роІзкісЬ у теіеікісЬ хі^ггуі ЬіІетезкісЬ шііозсітеіе роітеіегсігопе, рггег теоуп§ Мозкіетезкіу гдіпеіу;
(11а сгедо іако Іе ггетіозіа сііа гбгпусЬ
тіесігу затеті гаізіггаті піегдосі, у патпогепіа рагіасгбте пізгсгеб росгеіу, Іак гоЪоіу Іасіаіакіе у Гаізгутее пазіаіу, а гаіут
Ьег роггсріки іесіеп (ігидіедо піе зІисЬаІ,
отезгет те гоЬосіе у киротеапіи таіегіу,
Йо ІусЬ ггетіозі паІегуіусЬ, рггезгкайгаі;
а гаіут, аЬу теі^сеу Іакотеедо Ьеггг^сіи

піе Ьуіо, отезгет со г кІиЬу у гегу теурасііо, гпотеи те гег§ у к1иЬ$ тергатеіопо,
рокотіе иргазгаіі, аЬузту ретепе агіуки¬
іу у рогггрікі, кібгеті Ьу сесЬу у ггетіо¬
зіа зтее гг^йгііі у кіеготеаіі, опут пасіаіі
у орізаіі. Йакозг ту, Ьигтізігге у гаусе,
зіозиіцс зі$ Йо ргатеа тауйеЬигзкіедо у
озоЫітеедо рггутеііеіи кгбіа ітйсі 2удтип1а
Аидизіа, апіе ипіопет пайапедо, ройіид
кІбгусЬ пат агіукиіу у рогг^йкі, гдготайгепібт, Ьгасітеот у сесЬош пайатеабпаІегу, теійг^с зіизгп^ рошіепіопусЬ шадіегпікбте, рапсгозгпікбте, зикіеппікбте у кіесаггбте ргозЦ, Іакотее опут, йіа Іерзгедо
те ггешіозіе ісЬ гасЬотеапіа гггріи пайаіету агіукиіу.
Агіукиі ріегтгу. Йако кагйа ггесг ротеіппа зі§ ой Рапа Вода росгупаб, Іак у
каййе гдготайгепіе те ітіе Во/.е ротезіатеаб ротеіппе, гтеіазгсга дйу Ьгасітеа у се¬
сЬу піе те іппу сеі розіапотеіопе з$, Іуіко
аЬу о ротпогепіе сЬтеаІу Вогеу зіагаіі
зі$ рггеіо ротіепіепі тізігготеіе у іотеаггузге ггетіозі, теугеу тіапотеапусЬ, таіц, у
тіеб оііагг рой Іуіиіет бтеі^іедо ВеЬезІіапа и теіеІеЬпусЬ оусбте Ьегпагйупбте коптеепіи ДѴіІепзкіедо, и кібгедо іако теоіітеу га ротеойгепіе сесЬи зтеедо, Іак у гаІотзге ро гтагІусЬ ЬгасіасЬ зтеоісЬ, со
сгтеіегб гоки, ойргатеотеаб ротеіппе Ь§й$;
па кібге ѵоіітеу у гаіотзгѳ дйуЬу кібгу
тізігг піе рггузгейі, Іейу та дгозгу згезб
йо зкггупкі сесЬотееу, а Іотеаггузг Іггу
дгозге гаріасіс. А Іа теіпа оЬгасаб зй$ та
па зтеіесе, теіпо, теозк у іппе йо оііагга
гесіиізііа. А іако ргатеа тезгуікіе йтебт
пагойош, Іо іезі, ггутзкіети у гизкіети
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лѵ Іут тіеёсіе Ь^сЦсуш, з^ пайапе, Іак
рапогеіе тізіггогеіе геугеу орізапусЬ ггетіозі піѳ рогеіппі йо сесЬи згеедо іппеу
геіідіеу, оргбсг каіЬоІіскіеу у гизкіеу
тізіггбге, Іогеаггузгбге у сЫорсбѵѵ рггутогеаб.
Лгіукиі ѵЛбгу. Бо йоЬгедо гг^йи паІегу, аЬу ггеіеггсЬпоёс гезгеіка розіизгепзіѵѵо у геепегасі^ тіаіа, йіа Іедо гезгузсу
тізіггогеіе ротіепіопусЬ ггетіозі у Іогеаггузге опусЬ тадізігаіогеі Іегагпіеузгети
у па роіуш Ь$й%сети, гее Йпіе у ге посу
ройіид рггузі^ді, па тіеузскіе ргагео геукопапеу, паіейуіе- розіизгейзігео у розгапогеапіе оййагеаб тац, піс піе ге%1рі%с,
ге іеі, у опі заті зіагзгеті у рггеіогопеті
ге сесЬи згеоіт Ь^йцс, ой шІбйзгусЬ Ьгасі
згеоісЬ у огаг Іогеаггузгбге, сгеіайгі, ойЬіопаіегуіе розгапогеапіе у исгсігеоёс.
Лгіукиі іггесі. Кагйу гг^й йоЬгу Ьег
рггеіойопедо Ьуйг піе тоге, йіа Іедо ті¬
зіггогеіе у сесЬтізІггогеіе геуйеу орізапусЬ
ггетіозі, кагйедо гоки ге йгіей ёгеіфедо
Мікоіаіа ёгефа ггутзкіедо, таі^ зй} гезгузсу йо сесЬи згеедо, рой іигійіЦ тауйеЬигзЦ Ь^й^седо, ро геоіігеіе гаппеу рггу
оііагги згеоіт, геугеу ротіепіопут, и оусбге Ьегпагйупбге Ь§йі^сут, паізсго геЬгаб,
у Іаш, рггу геузіагеіепіи у роіогепіи ргаге
у рггугеііеібге па зіоіе, сісЬо, рггузіоупіе у
гдойіігееті діозаті, іейеп йгидіети піе
рггегугеаіцс, а рггейіут гайпусЬ піесгупі^с гтбге, Іийгі йоЬгусЬ, Рапа Вода ЬоіцсусЬ, йо гг^йи сесЬогеедо зрозоЬпусЬ у
газІигопусЬ зІагзгусЬ, г кагйедо ггетіозіа
ро іейпети у ораігиігрз аііегпаіу, гаг каЙюііка, йгиді гаг Кизіпа, Іак Іег у Іо гасЬогеиіг^с, ге кіейу г сесЬи тадіегпіскіедо ріеггезге ге зіагзгейзігеіе іейпедо гоки
тіеузсе у ргаесейепсуд та, Іейу па йгиді
гок рапсгозгпісгу, а ро піет зикіеппісгу у

кіесагзкі, а Іо Йіа Іедо, геЬу рагііаз аІЬо
гбгепоёс гагезге ге ІусЬ ггетіозІасЬ Ьуіа,
йо Іедо геоіиі^с геі^кзгоёс діозбге оЬгас,
у опусЬ г росгсігеоёсі^ па тіѳузси зіагзгут газайгіс тащ, у оЬгапут зіагзгут
рггег саіу гок паіегуіе розіизгейзігео у
розгапогепіе оййагеас. Зіагзі гаё кагйедо
ггетіозіа герггбйу вгаіагга, а роіут тібйзгедо йо оЬсЬойгепіа Ьгасі па зсЬайгкі
у іппе роІггеЬу рггуЬгаб рогеіппі. А кіо
Ьу, ройсгаз еіекііеу зІагзгусЬ, ге діозу у
геоіа гегугеаі зі§ у гатіезгапіе сгупіі, Іакогеу та Ьег тііозіегйгіа й гейта Гипіаті
геозки кагапу Ьуйг. А кібгу Ьу Гаксіе у
гтогеу рггей еіексі^ геайуі зі§ сгупіс, Іеп
сгіегу Гипіу геозки, га рггеёгеіайсгепіет
піе росЬуЬпіѳ рорайас та. А іеёіі Ьу рггег
піегпазкі у піегдойу іака ге оЬіегапіи
зІагзгусЬ гасЬойгіІа Ігийпоёб, Іейу ге Іут
йо паз тадізігаіи исіекаб зі§ таі^. Му
ІиЬо заті, ІиЬо рггег рапбге гайгіес, йо
сесЬи йериІогеапусЬ, Іакогеут йіЯегепсіот
гаЬіедаб у опе изрокоігеаб тату. ОЬгапі
газ рапогеіе зіагзі рггузі^ді па игг<$йу
згеоіе, со гок іако у іппе сесЬу сгупі$,
геукопас таіір Рггу оЬгапіи Іег рапбге
зІагзгусЬ та зі§ Іеп ггеусгау гасЬогеас,
аЬу рапбге зІагзгусЬ рггезгІогосгпусЬ, зіисЬацс гасЬипкбге, га геіайотоёсід, таді¬
зігаіи, Іедо розіггедаіі, аЬу йосЬойу піе
па гЬуІкі у рііаіікі, аіе Іуіко па огйоЬ§
оііагга у оЬгоп§ ргаге сесЬогеусЬ оЬгасапе Ьуіу. Ро геузІисЬапіи гаё гасЬипкбге
таі^ оЬгапі зіагзі рггезгіогосгпут зіаг¬
згут га ргасе у іаіуді ройгі§когеаб.
Лгіукиі стагіу. йеёіі Ьу г йоризгсгепіа
Во2едо, кібгети г зІагзгусЬ итггеб рггей
геуёсіет рбігосга рггузгіо, Іейу гезгузсу
Ьгасіа, гдготайгігезгу зі§ йо сесЬи згеедо, па іедо тіеузсе йгидіедо Ьгаіа, тіазіи у сесЬогеі газіигопедо, оЪ'габ у газа12
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зтебу иггсрі ойргатеіѵѵзгу, іи2 па Йгиді гок
зіагзгуш оЬгапут Ьуйй піе тоге, аг па
Іепсгаз, дйу рогг^йѳк у коііеіа га гдойпуш тезгуІкісЬ Ьгасі гегтеоіепіеш рггуйгіѳ
па піедо. Сгсіу газ рггей зкопсгепіет гоки Іггета шіезі^саті аІЬо йтеіеша рггузгіо кібгеши г рапбте зіагзгусЬ Іеп ё ѵѵіаі
рогедпаб, Іеііу іиг па іедо шіѳузсе Іеп
шізігг, кібгу рггейіут Ьуі зіагзгуш, гоки йозіайутеас та.
Агіукиі ріаіу. Зіагзі оЬгапі у рггузі§§1і
таі% тезгуікіеу Ьгасі, Іа к Іег Іотеаггузгбте кагЙедо тіезцса те піейгіе1§, аІЬо тее сгіегу
піе(І2Іе1е зсЬасігкі іепегаіпе, гагаг г роіийпіа, зкіайаб, опусЬрггег шібйзгедо, аІЬо зіид<5 зтеедо оЬтеіейсіб. Иа кібгусЬ зсЬайгкасЬ
шіезі§сгпусЬ піс іппедо піе та Ьусіг шбтеіопо, аІЬо сгупіопо, Іуіко агіукиіу Іегагпіеузге у іппе ргатеа сгуіапе, а Іо «ііа
Іедо, аЬу гайеп шізігг ІусЬ ггетіозі уіотеаггузге опусіі рггесітеко Іушге агіукиіош
піе теукгасгаіі, а теукгасгацсу у па каг§
газіидиігріу, піетеіайопюйсіз піе газіапіаі
зі§. Ойу гай Іакотее агіукиіу сгуіапе Ь§(1%, тезгеіака сісЬойс, росгсітеойб у розгапотеапіе гасЬотеапе Ьусіг та; теузі^риі^су
гай те Іеу тіегге шізігг аІЬо Іотеаггузг
піе росЬуЬпіе Іггета Гипіаті теозки Ьег
ойтеіокі у Ьег осіризгсгепіа кагапу Ьусіг
та. Кіо Ьу гай па Іакотееу зсЬайгсе піе
Ьуі, та теіпу сіо зкггупкі дгозгу рі^іпайсіе (Іас, а г ІусЬ дгозгу згейс па рогапойепіе сІоЬга сесЬотеедо, а Іггу дгозге різагготеі га гарізпе ійб таіц.
Агіукиі згб8Іу. Ропіетеаг те іппусЬ сесЬасЬ зсЬасігкі ктеагіаіпе (На сІоЬгедо ѵщ(Зи ойргатеищ зі§, Іакотее у те Іут сесЬи
ойргатеотеас зі§ таі^; кіо Ьу г тізіггбте
аІЬо Іотеаггузгбте па піе піе рггузгесіі, Іе-

сіу шізігг гіоіу іесіеп, а Іотеаггузг рбі
гіоіедо гаріасіс Йо зкггупкі ротеіпіеп Ъ$сігіе. Кібга теіпа, іако у те рі^іут агіукиіе орізапа, па роІггеЬу койсіеіие у сссЬотее оЬгасас зі§ та.
Агіукиі 8ІбЛту. \Ѵо1по Іег Ъ§йгіе рапот зіагзгуш, рггукіасіет іппусЬ сесЬбте,
у со Йтеіе піесігіеіе зсЬасігкі зкіасіаб, а Іо
іако (11а гасЬотеапіа ргате у гггріи йоЬгедо, Іак у Йіа гаЬіегепіа пагизгепіи ргате
у рггутеііеібте сесЬи зтеедо; а па Іакоте^
зсЬасігк^ дсіуЬу шізігг аІЬо Іотеаггузг
піе рггузгесіі, та дгозгу Іггу теіпу зрозоЬет теугеу орізапут рорайас. |ОсІу гай
ой шадізігаіи те зргатеасіі саіедо шіазіа
гіоіопе зсЬасігкі Ъ<>йср па Іепсгаз тезгузсу дготайгіс зі(} таіг* рапотеіе тізігготеіе
у кІбгуЬу г пісЬ па Іакотее зсЬайгкі рггуйб
піе сЬсіаІ, Іейу рбі гіоіедо теіпу (іако у
теуйеу) гаріасіб та.
Агіукиі б8ту. Ыа тезгеІакісЬ теугеу орізапусЬ зсЬайгкасЬ у па каййеу йіа роІгге¬
Ьу у пагайгепіа гіогопеу та Ьуйй га тезгѳ
зкггупка г агіукиіаті, ргатеаші у рггутеіІеіаші па зіоіе ргаезепіотеапа у рокіайапа, а Іо йіа Іедо, аЬу гезрекіиі^с па рга¬
теа у рггутеііеіа кгбібте ісЬтойсібте, гайпусЬ Ьаіазбте у теоіап піе Ьуіо, аііаз па
Іакіедо шізігга у Іотеаггузга, кібгу Ьу те
Іеу тіегге теѵкгосгуі, Гипі теозки па оіІагг Ьег шііозіегсігіа гакіайа зі§. Ыіе та
Іег гайеп г тізіггбте у Іотеаггузгбте ройсгаз ргаезепіотеапіа па зсЬайгсе рггутеі¬
іеібте у оітеоггепіа зкггупкі г Ьгопі^ йо
сесЬи рггусЬойгіб, аііаз іпасгеу зргатеиі^су зі§, йтебта Гипіаті теозки зкагаиу
Цйгіе. Ыа ІусЬге зсЬайгкасЬ гайеп г
тізіггбте, Ьгасі у Іотеаггузгбте Ьег иргозгепіа діози у йапіа опедо ой рапбте зіагзгусЬ, г діозет зтеоіт теугутеас зі^ піе
та, апі іейеп йгидіети тіеузса те се-
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сіш, гтеіазсга шібйзгу Ьгаі зіагзгепга гау- піт рггутсу, тащ опут (Іо теузіатеіепіа
шотеаб у газіайаб; а кібгу Ьу, піе ирго- згіик ггетіозіа зтеедо сгази теесііид роіггевіѵѵзгу діози, ирогет у теоіапіет втеѵт Ьу пагпасгуб. А парггб(і, тізіггет гозіаі^с
рггезгкайгаі у шіеузсе піепаіейуіе зоЬіе г сесЬи тадіегпіскіедо та терггбсіу га
газіайаі, Іесіу Іакі изЦріс га йггѵѵі у сгтеіегб пагпасгепіет сгази ой зіагзгедо зтеедо,
катіепіа теозки па оііагг Ьгаскі, піеро- кареіизг козтаіу г тееіпу, кіеротеаіу, аІЬо
сЬуЬиіе га гогкагапіет рапбте зІагзгусЬ теаіопу теузіатеіб. Ротеібге зиіеіаіу ро ва¬
сіаб та, у о Іо пат тадізігаіотеі йопіе- те Ьіоёга, Іакге кіеротеаіе, аІЬо теаіопе,
зіопу піе ойтеібсгпіе раепотеапу Ь§йгіе.
иакопіес тадіегЦ козтаЦ, Ьег гасіпеу
А гіукиі йгіеюіціу. АйеЬу гаёеп піеро- рггудапу у теасіу. Кгетіозіа гаё рапсгозгщйек \ѵ іусЬ ггешіозІасЬ піе «Згіаі зі§, піскіедо та теузіатеіб па ІггесЬ ідІісасЬ
шаіа рапотеіе зіагзі у тос тіеб Ьс^, гоЬі^с, рапсгосііу у г^катеісе тегоггузіе г
тезгуІкісЬ Ьгасі Іедо сесЬи у ггетіозіа сгузіеу тееіпу Ьег Ыпёу падапу. 2 зитеузіс^рпусіі те ггешіеёіе у піерозІизгпусЬ кіеппікбте гаёзгіак г гбгпусЬ ГагЬ рі^кпіе
зргатеотеаб у з^сігіс, у опусЬ теіпаті зіи- у паіегусіе Ьег гасіпеу падапу. 2 кіесазгпеті, тееёіид теузЦрки у игпапіа Ьгасі ггбте газ кіес§ у Ьигк$. А піт Іе згіикі,
кагаб, піерозІизгпусЬ игг^отеі Ьигті- опети зіагзгу гоЬіб пагпасгу, та тезі^рзігготезкіеши у гайгіескіети сіопозіб, а педо Йо сесЬи Йтеа Іаіагу Йаб, у росгозіиггцсі теі^гіепіет Іакотее опусЬ ехсезза иігр5. к? йіа зІагзгусЬ у Ьгасі Іедой ггетіозіа
Ьу газ сіо кгтеатеусЬ Ьоібте у кгіті- зргатеіб. Ро теузіатеіепіи гаё згіик рошіепаІпусЬ зргате рггузгіо, Іейу те Іако- піопусЬ таузІготезкісЬ, Ьс$йгіе тіаі Ггузгіи
теусЬ гагасЬ (іо зцсіи тебуіотезкіедо у Іате- терізапіа зі<} (іо сесЬи у сіекіаготеапіа га
пісгедо АѴіІегізкіедо исіекас зі<$ у зрга- тадізіга гок саіу, а гозіаісус таузігет,
теіейіітеоёсі (ІосЬскігіб таігр
та йаб сіо зкггупкі па гаротогепіе опеу
Агіукиі йггтаіу. Зкггупкс* розроІіЦ гІоІусЬ зіо, іесіпак піе гагет, аіеросг^ёсі,
Ьгаск^ г Іізіаті, агіукиіаті, рггутеііеіаті, у роЙІид тойпоёсі, Ьуіе Ьу іесіпак тее
гедезігаті сесЪотееті рггусЬосібте у ехреп- ІггесЬ ІесіесЬ Іеп йаіек теуріасіб, а тіеузбте таіс* рапотеіе зіагзі те тіеёсіе, рой зкіе ргатео апіе отпіа рггуісуі. 8уп гаё
ргатеет шаусІеЬигзкіт у рос! гтеіеггсЬпо- таузіготезкі, аІЬо кібгу тесіоте^ таузіга
Йс4 тадізігаіи сЬотеаб, осікібгеу ро кіи- рогозіаігу га йоп§ роутіе, та рггу теу¬
сги зіагзі заті тіеб таігр у іесіеп Ьег зіатеіепіи ротіепіопусЬ згіик ггетіозіа
йгидіедо іако оітеіегас, Іак у ріепі^гу зтеедо рбІоте§ Іедо сіаіки йаб. Бо ІусЬ ге
теусЗатеаб піе та. А іейіі Ьу кібгу зіагзгу рогг^йкбте, іейеіі Ьу зі§ те Іут тіеёсіе
гасЬоггаІ, аІЬо рггузгіо Ьу г ЛѴіІпа (Іок^сі паусіотеаіі кареіизгпісу, Ьіегіеіпісу у кіойіесЬас, Іесіу пауЫігзгети ро зоЬіе, у теогпісу, паіейеб ротеіппі Ь§й% у теейіид
кібгу іиг Іак^ тіаі Гипксі^, кіисг зтебу ІусЬ изіате зргатеотеаб зі§. №е терггбйу
ротеіеггуб у газайгіс та.
іейпак та тізіггет г Іотеаггузгбте гозіаАгіукиі геіупизіу. Мізіггбте гаЬатеу у ѵѵаб, аг те?йг6тек§, Іи те ЛѴіІпіе Іедо гге¬
ггетіозіа зтеедо таіг* ІакотеусЬ йо сесЬи тіозіа паисгутезгу зі^, рггег гок у згеёб
рггутотеас, кібгу Ьу те ггетіеёіе зтеут піейгіеі, Іо іезі до Ьтеотеа, Йагозіатеіа,
йоЬгге теубтеісгепі у йоётеіайсгепі ЬуЬ', а Рггетуёіа, Кгакотеа, ЬиЫіпа, \Ѵагзгатеу
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у іппусЬ шіазі ойргатеі, у ге іат йоЬгге
зргатеотеаі зі<} аііезіасі^ ргхупіезіе; йо іеІізіу ой игойгепіа у паикі те ггетіезіѳ
атеут Ъ^йгіе тіаі. Розіггедас іег рапотеіѳ
аіагзі рошіепіопусЬ ггетіозі рііао ротеіипі Ъ^йгу, аЬу йо сесЬи зтеедо гайпедо роййапедо, аіе теоіпедо игойгепіа рггутотеаіі.
Кібгу Ьу газ Іотеаггузг аіе сЬсіаІ те§йготеас, іесіу озтеоЬойаі^с і§ г зіеЬіѳ те^йгбтек§ ой піеу итеаіпіаі^оу та Йо зкггуакі сесііотееу гІоіусЬ Іггуйгіе&іѳ йас.
Так ге ой зикіеппікбте Ыпе рааот кирсот \Ѵі1ейзкіт, 'росііид ргате ісЬ те киротеапіи у рггейатеапіи зикіеп, Йгіас зі§
піе та рггезгкойу.
Агіукиі йшпазіу. Юіа зргатеотеапіа Іервгедо сесіш у гасЬотеапіа рогг^йки, таіа, рапотеіе зіагзі гатезге тібйзгусіі тіес,
рггег кібгусіі Ьгасіц па зсЬайгк^, теоіітеу,
гаіотзге, родггеЬу у іппе акЬу оЬзуІас у
оЬтеіезгсгас шащ.
Агіукиі іггупазіу. Ш тзге зтефе сгазбте ретепусЬ йо козсіоіа оусбте Ьегпагйупбте, со ктеагіаі у па игосгузіозб бтеі^іедо
8еЬезііапа, іакге па осіате§ росг^сіа пауётеіфгеу Раппу, рггуіут па ехечиіе у ро¬
дггеЬу Ьгаіа сесЬотеедо, гопу у йгіаіек
тізіггбте сесЬотеусЬ, таіц тезгузсу, га йапіет теіейгіес, рггуЬутеас; а кіо Ьу піе
рггузгейі, іакотеу та йас га теіп^ іггу
дгозгу роізкіе. Кібгу Ьу газ Ьгаі па ргосеззі^ Войско сіаіа, теейіид гтеусгаіи іп¬
пусЬ сесЬбте, аІЬо топзіг§ у роріз, іийгіей па зсг«$й1ітеу рггуіагй кгбіа ітсі,
хі^йга Ьізкира у ітсі рапа теоіетеойу \ѴіІепзкіедо піе рггуЬуІ, Іакотеу сгтеіегсі^
катіепіа теозки кагапу Ьуйг та.
Агіукиі сгіегпаяіу. йеёІі Ьу іег пауйотеаі кібгу г Ьгасі сесЬотеусЬ у тізіггбте,
іак іег іотеаггузгбте, кібгу Ьу тегдагйгаі^с іе агіукиіу, аІЬо па тзг^ зтеі^Ц, аІЬо
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па зсЬайгк§ йо сесіш, ро Іггукгос оЬезіапу Ь^й^с, у іггу гагу піе рггузгейі,
іакотеу Ьег йайпедо ойризгсгепіа та рорайаб рбі катіепіа теозки.
Агіукиі ріфіавіу. СЫорсу йо іусЬ тезгуікісЬ ггетіозі теуисгепіа зі§, га оротеіейгіепіеш зі§ те сесЬи у гарізапіет опусЬ, іуіко па Іаі іггу рггутотеапі Ьуйй гааі%, а
сгтеагіу гок ъ розіиді и іедой тізігга
росііид гтеусгаіи гоЬіб. Со ойргатеітезгу,
іейеіі зі§ Цйгіе росгсітеіе зргатеотеаі, га
іотеаггузга йекіаготеапу Цйгіе, піе терггбйу іепак па тее(йготек§ г ЛѴіІпа рбуйгіе,
аг гок и йгидісЬ таузігбте Іей ггетіозіо
гоЬі^с зкопсгу.
Агіукиі згсзпавіу. Тотеаггузге у исгпіотеіе, кібггу ой тізіггбте зтеоісЬ піеоротеіейпіе у піеисгсітеіе ойсЬойг^, піе терггбйу и іпзгусЬ гоЬіб тац, аг ріегтезгут
йоі>6 исгупц. А кібгу Ьу Ьгаі іакотеедо
Іотеаггузга, аІЬо исгпіа ойтбтеіі у и зіеЬіе
рггесЬотеутеаІ, та га теіп^ рбі катіепіа
теозки йо зкггупкі сесЬотееу йаб.
Агіукиі 8ісйтпа8Іу. Тотеагу ггешіозіопі
ротіепіопут тезгуікіт зіи/.цсе у гдойпе,
тіапотеісіе, тееіп^ тезгеІаЦ, іак ой іиіеузгусЬ рапбте кирсбте, іако у ой гбгпусЬ
рггутеог^сусЬ, теоіпо Ьег гайпеу рггезгко¬
йу киротеас Ь^йгіе.
Агіукиі б8тіпа8Іу. Розігоппі кирсу у
геетіезіпісу ротіепіопусіі ггетіозі, г іп¬
пусЬ тіазі рггуіегй&аі^су, піе таі$ гоЬоі зтеоісЬ роіейупкіет, апі рогупки позг^с, сЬуЬа те зкІерасЬ у дойсіипусіі йотасЬ одиіет рггейатеас.
сгут іегеіі
Ьу кібгу г дозсі Ьуі рггезтеіайсгопу, таі^ рапотеіе зіагзі йо игг^йи Йаб гпаб. А
игг^й кагйу іакотеусЬ дгаЬіб у дгаЬіегу
копйзкиі^с, па козсіоі оййатеаб ротеіпіеп
Ь^йгіе. Теп іейпак агіукиі рапот кирсот
^Ѵііепзкіш згкойгіб піе та.
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Агіукиі (ігіетфіазіу. А йе каййу схіолѵіек іезі ргхурайкотеі у сЬогоЬіѳ ройіед1у, хасхут іейіі Ьу, х йоризхсхепіа Войедо, кібгу Ьгаі ротіепіопусЬ гхетіозі росіирайі, Іейу Іакотеедо шаіг^ харошос х
зкгхупкі у ройусхуб х іут йокіайет, йе
§йу до Рап Вбд сіо хйготеіа у гхетіозіа
ргхутегбсі, ротеіпіеп Ы$йхіе іе ріепігріхе (Іо
зкгхупкі сесЬотееу ойсіаб.
Агіукиі (Ьстігіезіу. Рохозіаіа тейотеа
кібгедо коітеіек гхетіозіа теуйеу рошіепіопедо ро таійопки зтеоіт іейеіі Ьехроіоиша
Цйхіе, Іакотееу сіо гоки у зхезсіи піейхіеі
таіц х сесііи зіагзі Іотеагхузха рохтеоііс; а
іейеіі Ьу хозіа Іа х роіоткіеш, Іейу іаколѵеу піе та (Іусій Ьгопіопе г/етіозіо гоЬіб,
ай (Іо ёшіегсі, ІиЬо Ьу роіут у роіотек
итагі, а шіапотеісіе тейотеа, кіога хазіагзхут Ьуіа; іозІіЬу хаз розхіа хаш^й іипедо
сесЬи, іий теі^сеу Іако\ѵедо гхетіозіа гоЬіс
піе Ьфіхіе.
Агіукиі (Іісисігісзіу ріегтгу. йейіі Ьу
кібгу тізігх, аІЬо Іотеагхузх ротіепіопусЬ
гхетіозі, па іакіт хіуш исхупки (схедо
Войе исЬотеау) аІЬо па хіойхіеузітеіе у
піеросхсітеойсі розхіакотеапу Ьуі, Іакотеу
піе Іуіко ой сесЬи, аіе у осі гоЬіепіа гхе¬
тіозіа этеедо та Ьуйх ойгхисоп теіесхпеші
схазу.
Агіукиі (Іісийгтіу гсібгу. АЬу йайеп х
тізігхбте Ьех йохтеоіепіа зІагзхусЬ госхпусЬ,
іейеп йгидіедо Іотеагхузха, аІЬо ротоспіка
піе ойтатеіаі, піе Ьгаі у те^йготепедо піе
ргхушотеаі; кібгу Ьу хай іпасхеу розЦріІ,
та теіп^ ройіид теупаіахки рапбте зІагзхусЬ
харіасіс.
Агіукиі йѵтйгіевіу іггесі. АЬу йайеп х
тізігхбте теі^кзхедо теосЫопи аІЬо зоіагіит
Іотеагхузхотеі йоЬгхе гоЬі^сети ѵгейіид г^кі
іедоргхехсаіу гок піе йатеаі пай хЫусЬ рі§йхіезіці, аІЬо па Іуйхіеп ро хіоіети рой иіга-

-

сепіет па роіут схеіайхі у ѵѵіп^ па оііагх
сесЬотеу; Іотеагхузх хай каййу та гхетіозіо и
тізігха сісЬо у ргхузіоупіе те ротевхейпе
йпі гоЬіб, у іако затедо тізігха, Іак у
тізігхоте^ зхапотеас. \Ѵ йхіеп хай аѵѵі^іу те
койсіеіе паЬойейзІтео ойргатеіб у гекгеасіу
хайу\ѵзху, хатесхази Йо дозройу ргхусЬойхіс;
аііаз зргхесітепу, ха йопіезіепіет рапот
зіагзхут, хдгошіопу Цйхіе.
Агіукиі (ІюшІгШіу сгюагіу. йезіі Ьу те
схут Іотеагхузх тізігхотеі ргхетеіпіі, Іейу
тізігх піе ротеіпіеп Іакотеедо Іотеагхузха
те йошіе зтеоііп кагас, Іуіко те сесЬи ргху
Ьуіпобсі зІагзхусЬ, кібгху Ьу тодіі итеайуб,
іейеіі па каг§ хазіийуі; а іейІіЬу зі<з теайуі
іпасхеу розЦріб, Іейу теіп§ теейіид теупаіахки зІагзхусЬ рорайпіе.
Агіукиі йтиЫШурщіу. А іеёіі Ьу кіб¬
гу коітеіек тізігх аІЬо Іотеагхузх ротіе¬
піопусЬ гхетіозі Іут агіукиіот, теуйеу
орізапут, те паутпіеузхут рипксіе у рагадгарЬіо ргхесітепут у піерозІизхпутЬуІ,
Іакотеети піе та Ьуйй йоризхсхопо, аЬу
гхетіозіо гоЬіІ, у хагах Іакотеу теузЦрпу
Йо игх^йи ойзуіапу та Ьуйй, а игхі^й ха
иріапіет зІагзхусЬ Ьех йайпеу Гоіді теі§хіепіет у теіп;\ ріепі§йп$ зкагаб ротеіпіеп
Цйхіе. А іако шадіетісу, ропсхозхпісу,
зикіеппісу у кіесагхе ргху зтееу гоЬосіе у
хаЬатеіе, теейіид йатепедо хтеусхаіи, хозіатеае таігр Іак у рапотеіе киіпегхе іейпі
йгидіт Йайпеу піе схупіс ргхезхкойу.
Агіукиі іІіѵиЛгісзіу згбзіу. А йе ротіепіепі тадіегпісу, рапсхозхпісу, зикіеппісу
у кіесхагхе, іако іезхсхе те таіеу ИсхЬіе
Ь^й^су, зтеоіеу сЬог^дтеіе тіес піе тод^,
Іейу опусЬ йо ІусЬ сесЬбте, кібгху оііагх
йтеі^іедо ЗеЬезІіапа и оусбте Ьегпагйупбте
тод, ргхуі^схату.
Агіукуі АтіАшзіу зШту. Ропіетеай Іе
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зикіеппісу ЪегГагЬу у ГаІЬіеггбѵѵ піеоЬеуйц зц, Гаі Ъіегге гай сесЬи вѵѵе§о піе тац,
Іейу ротіепіепі зикіеппісу, рапсгозгпісу,
тадіетісу у кіесгагге Йо зіеЬіе опусЬ росц§п$6 у рггуцб шац; ѵѵ сгут у ту та§ізІгаІ Йорошос тату.
Агіукиі АіѵиАгшІу бету. А ге іппе
сесЬу тац Іо ѵѵ рггуѵѵіІеіасЬ уагІукиІасЬ
зѵѵоісЬ, ге ггетіозі сесЬоѵѵусЬ гасіпети
тіесігу \Ѵі1пеш, Коѵѵпет, вгойпет, N0ѵѵо^гбйкіет, Мііізкіет, Роіоскіет у БупеЬигдіет піе ѵѵоіпо гоЬіб, кібгу Ьу піе
Ьуі га шізігга ѵѵ сесЬи ЛѴіІейзкіт йекіагоѵѵапу, Іейу Іакоѵѵе ргаѵѵо у Іегагпіеузгеши сесЬоѵѵі тадіегпіскіети, зикіеппісгети,
у кіесагзкіети зіигуб та.
Агіукиі АісиАгтІу йгіетаіу. Бо паЬусіа рггуѵѵіегіопеу гЦй коіѵѵіек ѵѵеіпу,
ротіепіепі ггетіейіпісу ро рапасЬ кирсасЬ
пауЫігзгі тац Ъуй2 у пікі опусЬ о<іс!аІас піе та.
Агіукиі іггуАгіс&Ьу. Рггезгупкі Іегагпіеузгут ггетіеёіпікот у сесЬот ісЬ ройіид гѵѵусгаіи, ѵѵ Кгакоѵѵіе, Рогпапіи у
іппусЬ тіазІасЬ гасЬоѵѵа!е§о, зіигуб тац,
у па зрггесіѵѵпусЬ Іакоѵѵуш рггезгупкот,
га игпаоіет рапбѵѵ вІагзгусЬ у ѵѵзгуІкісЬ

Ьгасі, ѵѵіпу катіей ѵѵозки гакЫа зц. У
іиг о<1 йаіу ІусЬ агіукиібѵѵ гайеп г тадіегпікбѵѵ, кіесаггбѵѵ, рапсгозгпікбѵѵ у зикіеппікбѵѵ росі рггуѵѵііеіа у агіукиі у іп¬
пусЬ сесЬбѵѵ, росі иігасепіет ггетіозіа,
ийаѵѵаб піе та. Йейеіі Ьу гай рггукіасіет
іппусЬ сесЬбѵѵ, (Іо рогіцйкбѵѵ ѵѵугеу орізапусЬ іакіее;о агіукиіи піе йозіаѵѵаіо, Іейу зіагзі ѵѵуй тіапоѵѵапусЬ ггетіозі, г іп¬
пусЬ сесЬбѵѵ ѵѵгцѵѵзгу іпіогтасц, пат
рггеіогуб тац, а ту опут Йо ІусЬ йе аг¬
іукиібѵѵ рггуйаб оЬіесиіету. А Іегаг Іѳ
агіукиіу пайаі^с, іако ѵѵе ѵѵзгуІкісЬ рипкІасЬ, рага§гаГасЬ у кІаигиІасЬ, па ѵѵіесгпе сгазу роіѵѵіегсігату, Іак, аЬу ѵѵзгузсу
та§іетісу, рапсгозгпісу, зикіеппісу у кіесагге, Іакге кареіизгпісу, Ьегіеіпісу у кіѵѵотісу опе тоспо Іггутаіі, у пі ѵѵ сгут
піе пагизгаіі, росі ѵѵіпаті, ѵѵ ргаѵѵіе орізапеті, рггукагиіету у сіекіагиіету. Лкоі. Іе агіукиіу йіа іерзгеу ѵѵаді, г«>к^
рапа різагга пазгедо гайгіескіедо АѴіІепзкіедо ройрізапе, ріесг^сц гѵѵусгауп^ гаріосг^іоѵѵаб гозкагаіійту. Різапе у сіапе па
гаіизги \Ѵі1епзкіт, йпіа йгіеѵѵціпазіедо
тіезцса Аидизіа, гоки Рапзкіедо Іузцс
згейбзеі озтйгіезці егѵѵагіедо.
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18. Дополнительные пункты къ цеховому уставу Виленскихъ
катеровъ.

золотыхъ дѣлъ

Вслѣдствіе жалобъ общества на цехъ золотыхъ і подъ страхомъ конфискаціи металловъ; отливка
дѣлъ мастеровъ, что въ продажѣ попадаются ча¬ серебра и золота должна производиться только
золотыхъ дѣлъмастерами, при чемъ па слиткахъ

сто вещи низкопробныя и поддѣльныя, цехъ по¬
требовалъ отъ магистрата дополнительныхъ пра¬

должны быть налагаемы клейма; мастера должны

вилъ къ своей привилегіи, сущность которыхъ за¬

подвергать освидѣтельствованію слигки,

ключается въ слѣдующемъ: сынъ золотыхъ дѣлъ
мастера, или вдова и дочь, выходящія замужъ за

значающіеся для продажи; товарищи не имѣютъ

товарища, обязаны представить

въ цехъ только

предна¬

нрава жениться до полученія званія мастеровъ;
мастера не должны дѣлать жидамъ никакихъ ве¬

подчи¬

щей; для прекращенія злоупотребленій въ выдѣл¬

няться правиламъ; цеховые должны слѣдить, чтобы

кѣ металловъ партачамъ воспрещается жить въ

купцы по лавкамъ, жиды, иартачи и частныя лица
не сплавливали серебра и золота низкопробнаго,

городѣ.

Регіа чиагіа іп сгазііпо Гезіі запсіі №соіаі ропІіГісіз сі сопГеззогіз (Ііе Іегііа
тепзіз ОесетЬгіз, аппо Ботіпі 1087.
Вигтізігге у гаусе тіазіа \е§о кгбіеѵѵзкіеу тоёсі зіоіесгпе^о ІѴіІпа 07.паутиіету \ѵз2ет \ѵоЪес у каййети гозоЪпа»
коти Ьу о іут Іегах у пароіуш \ѵіеЙ2Іес
паіе/аіо, І2 рггей паті у саіут игг^йет
пазяут Ъигтізіггсжзкіт у гайгіескіт ЛѴіІепзкіт озоЬійсіе зіап^ѵѵзгу зіагсеіпі рап
Віапізіаѵѵ Бапііетеісг у рап Ьогепз \Ѵі11аІезіеуп—сесЬи у 22ТотаЙ2епіа хіоіпісге^о
\Ѵі1епзкіе§;о, рг2еІ02у1і пат: ій ІиЬо тац
рга\ѵа, рггутеііеіа у агіукиіу, ой паіаёпіеузгуск кго16\ѵ ісіішоёсібте роІзкісЬ у \ѵіе1кісЬ
ЬіІетекісЪ йоЬгхе, апіеипіопет Когопу роізкіеу 2 ѵѵіеікіт хі?зІ\ѵет
Ьііеіѵзкіт гатсагЦ, сесЬоѵѵі у'г^гготайгепіи зѵѵоіеши пайапе, лѵей1и§ кІбгусЬ іепге

сесЬ

половину „штуки* ;

всѣ члены должны

.... таузігоѵѵіе, іоіѵагеузге у
С7,ёІаДі ісЪ зрга\ѵо\ѵа1і зі§; іеДпак іі, \ѵіе1ѳ
пазі^ршцсусЬ у ІегагпіеузгусЬ С7лзбіѵ паІагіо ІиДгі ІбгпусЪ у рагіасгбте, ісіі Ютеаггузгбте у исгпібѵѵ, кібгяу рггесііѵко
Даіѵпіеузгут ісіі ргатеот ѵгукгасгаі^ рагІасііѵет, ѵѵуіатиі^с зі$ . . • сіо сесіщ
у 7.§гота(І7.епіа ісіі чзіедюѵѵаб у ѵѵрізаб
піе сЪсз, сі^хагбѵѵ у опегбіѵ риЫісгпусЬ,
зеутет исііѵѵаіопусіі, с/^зіеу . . . .
у сесікшусіі г піетірозроіи ропозіб гЬгапіату. гоЪоіу гіоіпісге о<1 гіоіа у ёгеЬга
7. роДІеузгусЪ ргбЬ, піхсіі \ѵ агіукиіасіі у
рггу\ѵіІеіасЬ орізапе з^, гоЪіс у До кгатбѵ? рггеДатѵас Даі^, рггег со іако ІисЫе
киріщсу озхикапі Ьуіѵаі^, Іак сесіюіѵі
іѵзіуД у ЬапЬа Диіеіе зі§; рггеіо зіозиі^с
До Даіѵпусіі зіѵусЬ ргаіѵ ргозііі паз, аЬуйшу іѵ гег§ у кІиЬе іо, со теураДІо, іѵрга-

- 96 тео, ищй, 2§о(1<2 у розіизгепзітео тіесігу
піеті рггесіѵѵпікі у (мѣсто вылѣиявшее) те
іеу тіегге росіаіі агіукиіу:
Агіукиі ріегтгу. Ій зуп гіоіпісгу аІЬо
сбгка, кібга 'Ьу га гіоіпіка, а іезгсге піе
таузіга, га пцй розгіа, Іак Іей у тейотеа,
піе таЦ саіеу згіикі теузіатеотеаб, аіе Іуіко
рбі згіикі, а Іо (Па Іе§о, йеЪу га газіиді
гойгіса аІЬо пцйа зтее§о ріегязге^о Го1§§
игпаіа.
Агіукиі гсібгу. АЬу кайсіу г тізіггбте,
гіоіпікбте у Іотеаггузгбте агіукиіот у рггутеііеіош сесЬи г1оІпісге§о ройіе&аі, зіагзгусЬ па зсЬайгкасЬ у па ѵѵзгеіакіт тіеузси
згапотеаі, па акіу риЫісгпе, Іак Іей рорізу, топзігу, га сіапіет теіейгіеб, рггуЬутеаі; іпасгеу розЦриЦсу у рггесітепуш Ь^Й^с зіагзгут, та теейіи" теузЦрки зтее§о
у теупаіагки опусЬ, теіш$ ріепЦйтр кібга
Йо зкггупкі Ьгаскіеу па роІггеЬу Іак кобсіеіпе, іако у сесЬоѵѵе оЬгасапа та Ьуб,
кагапу, те сгут у игг^й паіейпу зіагзгут
йоротос ротеіпіеп Ь^йгіе.
Агіукиі іггесі. Ропіетеай те тіезсіе
"ѴШейзкіт теіеіка рггезгкойа ой йуйбте у
іппусЬ оЪутеаІеІбте тіазіа ^Ѵііепзкіедо те
гіітеапіи гіоіа у йгеЬга йгіеіе зЦ, у огаг
рггезгкойа сесЬотеі гіоіпісгети, а гЦй у
озіатеа, йе бгеЬго пай іейупазЦ ргбЪ? ройіеузге, іако йуйгі, Іак рагіасге, ро гбйпусЬ іигійікасЬ шіезгкаЦсу, гІітеаЦ, рггегаЬіаЦ, кгатагге гай гбйпе ггесгу, іако
Іо: згаЫе, оЪисЬу, І^кі у іппе ийаЦс га
ргоЬ§ іейупазЦ рггейаЦ, арггег Іоіийгіе
озгикітеаЦ, гЦй гай па сесЬ гіоіпісгу ройеуггепіе гозсіе; рггеіо Іети гаЬіедаЦс,
іейіі Ьу йгеЬго тпіеузгеу ргоЬу пай іейу¬
пазЦ, аІЬо те кгашасЪ рггег сЬггезсіап,
аІЬо йуйбте рггейатеапе Ьутеаіо, та Ьуб
Іакотее йгеЬго, пай іейупазЦ ргоЬ§ ройіеуЗйе гаЬіегапе у па игг^й оййатеапе; йіа

сгедо пагоЬоІасЬ у вгІикасЬ, рггег ІиіеузгусЬ гіоіпікбте теузІатеіопусЬ, йіа гогегпапіа ргбЬ ройІеузгусЬ, та Ьуб сесЬа ІиІеузге§о тіазіа у сесЬи гіоіпісге&о теуЬііапа.
Агіукиі сгтгіу. N(6 та Йайеп г кирсбте, тіезгсгап у йуйбте \ѴіІепзкісЬ гіоІа у ёгеЬга те гІітекасЬ, іако паЬутеаб, Іак
у рггейатеаб, а Іо рой теіп% сопГізсаІіопіз;
іейпакйе коти гіоіо аІЬо згеЬго сесЬотеу
гіоіпік гіаб та, па Іакотеут гіосіе у йгеЬгге ітЦ зтее паЬіб.
Агіукиі рщіу. Мац зіагзі сесЬи гіоіпісгедо ІгуЬет у гтеусгаіет іппусЬ тіазі
ёгеЬго у гіоіо те кгатасЬ Йо рггейапіа
теузіатеіопе тее тезгеіакісіі згІикасЬ ргоЬотеаб у іейеіі Ьу ргбЬа Іакотеедо йгеЬга пай
іейупазЦ тпіеузг^ Ьуіа, тадізігаіотеі йопіеёс, кібгу Іакотее ёгеЬго ройіеузгѳ пай
іейупазЦ ргоЬ§ та гаЬіегаб у рбіоте^ па
гаіизг, а йги§ф йо зкггупкі сесЬотееу сопПзкотеаб.
Агіукуі вгбвіу. Коййу таузіег сесЬи
гіоіпісге^о піе теЦсеу Іуіко йтеи Іогеаггузгбте ггетіозіа гіоіпісге^о у сЫорсбте
йтеисЬ ротеіпіеп тіеб; аііаз іейеІіЬу зЦ
теЦсеу тіеб теайуі, та Ьуб згІгаГет рбікатіепіа теозки у ойЦсіеш Іакотеедо Іотеаггузга аІЬо сЫорса кагапу.
Агіукиі ШЛту. Тотеаггузгѳ ггетіозіа
гіоіпісге^о, іако затут зіагзгут сесЬи
г!оІпісге§о, іак у таузіготеі, и кібгедо
па гоЬосіе гозіатеаб Цйі^, розіизгпі Ьуб
шаЦ; йіа сге§о ргатеот, рггутеііеіот у
агіукиіот сесЬотеут тее тезгуікіт ройіе§аб ротеіппі; Іак Іей па тзгасЬ, теоІутеасЬ,
йаІотзгасЬ те каріісу рггукіайет затусЬ
таузігбте Ьутеас таі^ а Іо рой згІгаГет,
те агІукиІасЬ йатепіеузгусЬ орізапут.
Агіукиі бту. КібгуЬу г таузігбте сесЬотеусЬ грЬоЦ таузіга сесЬотее§о Іак

- 97 тее гіосіѳ, іако ёгеЪгге гдапіі, ІиЬо Ы
родві^рек іакі исгупіі, Іейу га йопіезіепіет ос! зіагзгуск \ѵ теіп§ теейіид и\ѵа§і
опусЬ теупаіегіопц рорасіпіе.
Аііукиі йгіеіщіу. Йайеп г Ьгасі сесЬоѵѵусЬ йусіош, Іак ге гіоіа, іако у ёгеЬга
згіик гайпусЬ гоЬіс у рггегаЬіаб піе Ъ§Йгіе зі§ теагуі; аііаз те Іуш рггеётеіайсгопу,
теуггисепіет г сесііи у теутагапіеш г
ге§езІги сесЬотеусЬ Ьгасі піеросЬуЬпіе кагапу Ь^йгіе.
Аііукиі Агтщіу. Йайеп г Іотеаггузгбте
у тіосігі, ройіид рггутеііеіи кгбіа іедо
тойсі А1ехапйга,7йепіб зі$ піе та, аі парггбсі таузігеш гозіапіе, згіиктаузіег у
сесЪотее розіи^і осіргаѵѵі; іпасгеу зргатеиі^су зі§ ос! сесЬи у ос! ггетіозіа осіраЙас та.
- Аііукиі іейупайіу. Кирсу у кгатагге
у іппі оЪутеаІсІе тіазіа \Ѵі1епзкіе§о піе
таісі гіоіа у йгеЪга рагіасгош йо рггегоЬіепіа па йайпгу ггесг йатеас, а Іо рой
иігасепіет гіоіа у згеЬга га рггекоиапіет.
Аііукиі АюипавЬу. Рагіасге ггетіозіа
гіоіпісгедо, аЬу гіа у Гаізгутеа гоЬоІа
изіаіа у йгеЬго ргоЬу Іуіко іейупазіеу те
Іут шіеёсіе теугаЬіапе Ьуіо, піе таі% те

Іут тіейсіе яюіатеаб, а Іо рос! иаЬгашеш
гоЬоІ, теагзіаібте у теі^гіепіеш затусЬ.
\Ѵ сгуш зіагзі зегіат апітас!ѵегзіопет
тіес- ротеіппі у ІакотеусЪ гпозіб.
Такотее Іейу агіукиіу зіагзгуш сесЬи гіоіпісге§о у тезгуікіеши г^гошасі/епіи пасіатезгу, ту Ьигтізігге угаусетіазіа ЛѴПейзкіе^о оЬотецгиісшу опусЬ у тезгуіек сесЬ,
аЪу ройіид опусЬ у ваті піе ос! пісЬ піеойзі§рціцс тезротпіопут Іотеаггузгот, • исгпіош у сЫорсот сіо гасЬотеапіа ІусЬге
агіукиіоте рггукіайет Ьуіі, тіосігі зіагз/ут сесЬотеут паіейуіе оййатеаіі розіизгепзітео, а зіагзі шІбйзгусЬ косЬаІі, а Іо
піе Іуіко рой теіпаті у раепаті, те ІусЬ
агІукиІасЬ, аіе у те ргатеіе розроіііуш па
піерозІизгпусЬ у ехсейиі^сусЬ орізаиеті.
ЙеЗІі Ьу гаё теі^сеу агіукиібте Йо игг^йи у
іюзроіііедо йоЬга сесіш зтеедо пайапіа
роІггеЬотеа1і,Іейу опут Ьгопібпіе Ь^йгіешу.
Ка со, йіа Іерзгеу теіагу у теаді, Іе
агіукиіу, г§Ц рапа різагга пазгедо гайгіескіедо ройрізапе, гаріесг^іотеас гтеус/аупц
ріесг§сі^ гозкагаШту. Бгіаіо зі§ те \Ѵі1піе, гоки Райзкіе§о Іузіг^с з/.ейсзеі ойтйгіезі^І зібйтедо, йпіа Іггуйгіезіе^о тіезі^са
КотеетЬга.

1687 г. Декабря 3 дня.
Изъ книги № 5128, 1684—1687 г.
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Уставъ цеха Виленскихъ каменщиковъ.

По ходатайству Виленскихъ каменщиковъ магистратъ выдалъ имъ нижеслѣдующія правила,

Общее собраніе въ день св. Николая; избираются 2 старшины и расходчикъ; всѣ имѣютъ клю-

по примѣру другихъ цеховъ, для надлежащаго
руководства и охраны ихъ интересовъ:

чи и другъ безъ друга не должны отворять цехо¬
ваго сундука; старшины должны присягать маги13

- 98 стрлту; въ цехъ могутъ приниматься и лица посто¬

себѣ безчинство во время засѣданія, подвергаются,

роннія, по только иочтепиаго происхожденія и ка¬

штрафу отъ 6 грошей до V* камня воску; также

толическаго вѣроисповѣданія;

точно подвергаются штрафу и товарищи появляю¬

всѣ братчнки дол¬

жны вносить въ цеховую казну по 2 злотыхъ

въ

щіеся въ засѣданія; товарищи,

непослушные ма¬

годъ только въ теченіи 5 лѣтъ, для первоначаль¬

стерамъ,

наго обзаведенія; на чрезвычайныя нужды должны

начинал съ выговора и доходя до заключенія въ

быть

тюрьму и уплаты воску; партачамъ строго воспре¬

имѣть

назначаемы

особые

свой алтарь

сборы;

въ костелѣ

цехъ долженъ
бернардиновъ и

щается

подвергаются

заниматься

постепеппому наказанію,

камешцнцкой работой

подъ

принимать участіе въ торжественныхъ встрѣчахъ

страхомъ конфискаціи инструментовъ;

и процессіяхъ;

если эти партачи учились у мастеровъ или това¬

цеховыя

собранія должны отбы¬

въ случаѣ,

ваться каждыя двѣ недѣли, за неявку назначается

рищей,

штрафъ въ три гроша; лица, поступающія въ обу¬

ствѣ учениковъ, а потомъ уже принимать участіе

ченіе, должны записываться въ цеховыя кпигн и
принадлежать къ свободному сословію; ученики,

въ работахъ;

довъ должны проработать 3 года

желающіе получить званіе товарища, должны ра¬

этого права; всѣ расходы и приходы должны впи¬

ботать у своего мастера Ча года

сываться въ книги; посторонія лица, имѣющіе же-

для усовершен¬

то имъ слѣдуетъ пробыть годъ въ каче¬
новоприбывшіе

изъ другихъ

горо¬

для полученія

ствованія въ ремеслѣ; товарищи, желающіе полу¬
чить званіе мастера, должны послѣдовательно

лапіе

пройти весь курсъ обученія въ званіи ученика и

происхожденія

товарища, отслужить положенное время у мастера,
совершить путешествіе и представить пробпую ра¬

желающіе получить званіе мастеровъ, должны объя¬
вить объ этомъ за 12 недѣль, заплатить 2 злота

боту;

то¬

въ казну н устроить угощеніе; больные и обѣд:
пѣвшіе товарищи, а равно и умершіе получаютъ

дол¬

вспомоществованіе отъ цеха; сынъ мастера, а ровно

женъ вознаградить за нее мастера; товарищи по¬

и товарища женящіеся па вдовахъ н дочеряхъ ма¬

лучаютъ вознагражденіе понедѣльно; всѣ братчи-

стеровъ представляютъ половину штуки; товарищи

ки должны присутствовать па заупокойныхъ служ¬
бахъ, иеявнвшіеся платятъ штрафу 3 гроша; за-

должны старательно исполнять назначаемыя для
нихъ работы во избѣжаніе стыла для мастеровъ н

бѣднѣвшіе и заболѣвшіе товарищи получаютъ вспо¬

цеха; товарищи не должны возстановлять учени¬

моществованіе изъ цеховой казны, и умершіе хо¬

ковъ противъ мастеровъ подъ страхомъ взысканія

ронятся па общественный счетъ; лица, позволившія

двухъ вохлоновъ (ісосМоНп).

товарищи

не имѣютъ нрава

ни сманивать

къ себѣ учениковъ, ни принимать сбѣглыхъ;
варищъ или ученикъ, испортившій работу,

Еегіа 6-Іа апіе Гезіиш 8. Місоіаі ропІіЯсіз еі сопГеззогіз, <1іе сцііпіа тепзіз ВесетЬгіз, аппо Вотіиі 1687.
Вигшізігхе у гаусе тіазіа іе§о кгбіетезкіеу тозсі зк>1ес/пе§о \Ѵі1па — \ѵзгет
оЪес у каміети гозоЬпа, коти Ьу о Іут
теіеігіеб паІеЫо, Іут Іізіет пазгущ охиаутиіету: \г зіапіцѵзху рг/есі иг/.^сіет пав'/.ут ЬигтізІГ20№зкіга у гасігіескіт ЛѴіІепзкіт исхсілѵі 8іапізІа\ѵ Іапкотезкі у 1акиЬ Магкіеѵѵісг—зіагзі іоѵѵагауэЬѵа сесіт
тиіагзкіе^о, рггу Ьуіпобсі теіи Ьгасі у

и

должпы

право

поступить

представить

въ цеховые

узаконенные

мастера,

документы

и устроить угощеніе;

о

товарищи,

іоѵѵаг2узг6\ѵ іе§02 ггетіозіа, г паІейуЦ
роког^ ргхеіохуіі, іако отеуш агіукиіу
11а гасЬоѵѵапіа \ѵ ггетіезіе ісЬ рогг^Зки,
терг2б1у оі апІес€8зог6\ѵ пазгусЬ пасіапе,
а роіуш рггег паіаёиіеузгусЬ кг616\ѵ ісіішоёсібѵѵ роІзкісЬ у «іеІкісЬ хігрЦІ ЬіЬеѵѵзкісЬ шііоёсілѵіе сопГего\ѵапусЬ, рег ЬозЬіІііаіет МозсЬоѵіІісат 2§іп^у у ІиЬо ті§Ігу зоЦ парізаѵѵзгу агіукиіу ро Іе сгазу
опеті зі<з гщ&ац, \ѵі^с гѳ апі оі ша^ізігаШ, апі о! кгоіа ітсі сопГегоѵѵапусЬ у ро1\ѵіег(І7.опус1і піе шіеіі, а ха Іут іако тіе-

йгу тадізігаші, іак у іотеаггузгаті г&ойу,
шііоёсі, розіизгейзіѵѵа у оЬзегѵапсіеу сктеа1у Вогеу піе Ьуіо, г сге§о роіут піезпазкі у гатеойу рга\ѵпе тіейгу піеші затеті у огаг та^ізігаші игазіаіу. Юіа сге§о
сЬсцс Іо, со г гегу у кІиЬу теурайіо, те
гег§ у к1иЬ§ тергатеіб, щй, шііозс, 2§ой$
у розіизгейзітео тіейгу зоЬгу шіеб, й^йаіі
у рііпо паз иргазгаіі, аЬузшу опут агіу¬
киі у у рётепе зіаіиіа, кібгуші Ьу ротіепіепі іотеаггузгѳ сесЬи ти1агзкіе§о шіеЙгу 50Ц щйгііі зі<>, сЬтеа1§ В024 гогшпагаіі, рагіасгбте, кібггу піеисгутевгу зі($ паІейусіе рггу та#ізІгие у іотеаггузги сесЬотеут, іе ггешіозіо, ІиЬ риЫісгпіе, ІиЬ роЦіпіе гоЬііі, гпозііі у кагпоёб тіейгу зоЬ^ гасЬоѵѵаІі, опут пасЫІ; со аЬу іут
рг^йгеу оіггутаіі у заті рапо\ѵіе зіагзі
та^ізіготеіе іе^сгё сесЬи тиіагзкіе^о, зіатѵеіиі рай Леггу Егііі у рап Лап Заітеейог,
2 ротіепіопеші іотеаггузгаті йопаз тепозііі ргойЬ§ зтеоіц. Л а ко/, ту, теійг^с зіизгпе ісЬ ггріапіе у ргогЬ^, іийгіег гезрекіиЦс па іпзіапсц рапбѵѵ зіагзгусЬ ша§І8Ігбте сесЬи тиіагзкіе^о, йіа гасЪотеапіа тіейгу піеті йоЬге§о г/^йи, розіизгейзітеа у /,§ойу, сопГогтиі^с Йо изіате
у агіукиібте, затут рапот тагізігот
^ііейзкіт сесЬи тиіагзкіе^о зІиЦсусЬ,
рогтеаіату, сопГегиіешу у пайаіешу опут
па теіесгпе сгазу іакотее агіукиіу:
Агіукиі ріепсзгу. Шрггбй тезгузсу іотеаггузге ггетіозіа тиіагзкіе^о, Іи те ЛѴіІпіе те ггетіезіе зтеут теуисгепі, Іак іе/,
у 2 іппусЬ шіазі рггуЬуІі, у га рокагапіет Іак игг^йотеусЬ, іако у сесЬотеусЬ
аііезіасіеу йо ісЬ ггетіозіа рггуцсі, таігу
зі§ гЬіегас па зсЬайгЦ іепегаіп^ те йгіей
ётеі§Іе§о Мікоіаіа зтеі^іа ггутзкіе§о, кагйе§о гоки га оЬезІапіет па тіеузсе ретепе, рой іигігйіЦ МауйеЬигзЦ Ь^й^се,

па кібгут зкггупка 2 рггутеііеіаті у агіѵкиіаті гозіатеас Ь^йгіе, §йгіе тезгеІЦ
росгсітеоёс, розгапотеапіе у г§ой§ тіейгу
зоЦ гасЬотеаб ротеіппі. А геЬгатезгу зі§
розгЦ г розггойка зіеЬіе йтеіѳ озоЬу йо
рапбте таузігбте ггетіозіа зтее^о, аЬу
опут йтеисЬ рапбте таузігбте га ргаезійепібте пагпасгуіі у іпігойикотеаіі; ро кібгусЬ рггуЬусіи та Ьуйг зкггупка г агіукиіаті у рггутеііеіаті рггупіезіопа у па
зіоіе розіапотеіопа, а іо йіа гасЬотеапіа
тезгеіакіеу росгсітеоёсі у розгапотеапіа.
Агіукиі гсібгу■ Ро іакотеут тезгузікісЬ
іотеаггузгбте те йгіей ётеі§іе§о Мікоіаіа
г^готайгепіи у рггуЬусіи рапбте таузігбте
г сесЬи тиіагзкіе^о, рггузЦрі^ те паіегуіут рогггріки у тезгеіакіеу сісЬоёсі, йо
еіексіеу йтеисЬ зіагзгусЫотеаггузітеа гаи1агзкіе§о, а іггесіе&о згаГагга; кібга еіексіа 2 теі^кзгоёсі §1озбте ой іусЬ, кібггу
терггбйу іотеаггузгаті у тіезгсгапаті гозіаіі, росгупацс аІІегпаЦ, іо іезі, іейеп
ро йгидіт, га йапіеш ігіози ой зіагзгусіі,
піе тегутеаі^с зі§ те §1оз у ѵоіит йапе, копкіийотеапа та Ьуйй. Йа ротіепіопе газ
зіагзгепзітео таі^ Ьуйй оЬіегапі Іийгі, йоЬгге гаіазіи у сесЬотеі ггізіигепі, ггешіозіа тиіагзкіе^о теіайоті у гайпедо ройеуггепіа піе таі^су, а пауЬаггіеу тіазіи
рггузі^^іі. А кібгу Ьу Ьгаі ройсгаз еіек¬
сіеу тегутеаі зі^ те §1оз, аІЬо іе/, ройрііу па
зсЬайгк^ рггузгейі, іакотеу та те теіп^ іггесЬ
іипібте теозки Ьег гайпе§о ойризгсгепіа
рорайас,
Агіукиі іггесі. 8іагзі, іакотеут зрозоЬет оЬгапі, шаі^ ой зкггупкі, іак
§йгіе рггутеііеіе сЬотеапе, іако §йгіе йосЬойу сесЬотее у гедезіга гіо/.опе Ь^сЦ,
ро кіисги озоЫітеут тіес, у іейеп Ьег йги§іе§о іако зкггупкі ойтукаб, іак у ріепі^йгу згаГагготеі теуйатеас піе шащ; йіа
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*сге§0 згаГага каѵѵзге ргау оіѵѵіегапіи у
гатукапіи зкггупкі ргауіошпу та Ьуйй,
у со ти сіо згаГоѵѵапіа Йадг^, гарізаб.
Агіукиі сгтгіу. ОЬгапі зіагзі Іоѵѵаггузіѵѵа тиіагзкіедо, ѵѵезрбі г зіагзгеті іппусіі сесЬб\ѵ у Іе§о ши1агзкіе§о, па зіагзгепзіѵѵо ройіид гасЬоѵѵапедо № Іуш тіебсіе гѵѵусгаіи, со гок, ро бѵѵіфут Мікоіаіи,
ргаѳй тагізігаіет ѴѴіІейзкііп рггузі§§а6
таіц.
Агіукиі рщіу. Рггей зкойсгепіеш гоки,
піт Ь§йгіе йги§ісЬ зІагегусЬ еіексіа, таіі| Йѵѵіета иіейгіеіаті /.еубб зі$ сіо сесЬи
у гдготайгепіа 8ѵѵе&0 у Іаш, ргау ЬуіпоЙсі ѵѵзгузІкісЬ Ьгасі Іоѵѵагаузгбѵѵ, г ргаусЬойбѵѵ у гогсЬойбѵѵ рапо\ѵіе зіагеі, іий
зѵѵбугок койсг%су, га ѵѵіайотобсі^ рапбѵѵ
зІагзгусЬ шаузігбѵѵ у огаг сопзепзет паз/ут та»ізІгаІоѵѵут, исгупіб рогагрЗшу каіки1асіі|, а §йу йгидіоЬ рапб\ѵ зІагзгусЬ
окіогц, кіисге о<1 зкгаупкі оййайггр
Агіукиі 8гб8Іу. Сіх. рапоѵѵіѳ зіагзі Іоѵѵагаузіѵѵа ти1агзкіе§о, аЬу йо гдготайгепіа зѵѵе§о Іоѵѵагаузгбѵѵ, (ІоЬгае \ѵ гаетіебіе тиіагзкіш ѵѵуисгопусЬ, піе ройеуггапусЬ ргауто\ѵа1і, пауЬагаіеу розігае^аі^с
Іе^о, аЬу ѵѵоіпедо у росгсіѵѵе^о Ьуіі иго(Ігепіа, піе Ьгакиіцс ѵѵ Іеу тіегае пагойет у сшігогіетзкіт, Ъуіе Ьу ѵѵіегае каЛоііскіеу піе рггесіѵгоут.
Агіукиі вібАту. А ій рогг^йек сесЬи
кайсіе^о, ро^оіоѵѵіи у Іеео ти1агзкіе§р,
Ьег пакіайи у козгіи Ьуйй піе тойе, рггеіо
каййу, росг^ѵѵзгу ой ріегѵѵзгеіго, ай йо
08ІаІпіе§о Іоѵѵаггузга, пагаіойепіе зкгауп¬
кі йіа роІгаеЬ г^готайгепіа Іегагпіеузгедо
у огаг па оігаѵтапіе сопГігтасіеу ой кгб1а ітсі ІусЬ агіукиібѵѵ, та сосѵѵіегб гоки
ро рбЫоІедо па зсЬайгсе кѵѵагіаіпеу йас,
кібге ріепі%йге геЬгапе ргаег рапбѵѵ зіагвгусЬ Іоѵѵаггузіѵѵа ти1агзкіе§о, піе па со
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іппе^о, Іуіко па сопГігтасі^ агіукиібѵѵ ІегагпіеувгусЬ оЬгасай зі§ роѵѵіппе Ь$й$ а
Іакоѵѵа зкіайапка сгѵѵіегсіогосгпа йо Іаі
Іуіко рі^сіи Ігѵѵаб та; а іезіі Ьу пазіеди*
цсусЬ сгазбѵѵ роІггеЬа іака Ьуіа, Іейу га
сопзепзет шадізігаіи Ь§й^ тіеіі шос
исЬѵѵаІіб тіейгу зоЬ^ сопІгуЬисіір кібг%
каййу Іоѵѵаггузг, петіпе ехсеріо, ѵѵуйаб
роѵѵіпіеп Ь^йгіѳ.
Агіукиі бету. СесЬу у ѵѵзгузікіе г^готайгепіа геетіеёіпісге піе ѵѵ іппу сеі
зіапоѵѵііу зі§, Іуіко йіа ротпойепіа сЬѵѵаІу
Войеу; гасгут аЬу г^готайгепіе Іоѵѵаггузгбѵѵ ггетіозіа тиіагзкіедо ѵѵ паіейуіеу
ки сЬѵѵаІе Войеу оЬзегѵѵапсіеу пауйоѵѵаіо
зі§, таіг} ѵѵейіи» агіукиібѵѵ рапбѵѵ таузігбѵѵ, сесЬи тиіагзкіедо пайапусЬ, рііпиі$с паЬойейзІѵѵа, Іатйе орізапе§о, ѵѵ кобсіеіе ѵѵіеІеЬпусЬ оусбѵѵ Ьегпагйупбѵѵ и
оііагга ёѵѵі^іеу Тгбусе зргаѵѵоѵгаб.
Агіукиі йгіеісщіу. Каіейеб у Іо йо рога^йки Ьдйгіе, аЬу Іоѵѵагаузге ггетіозіа
тиіагзкіедо, йіа огйоЬу тіазіа АѴіІепзкіе§о у сесЬи зѵѵе§о, па ргосеззі^ Войе-сіеівЦ, роіукапіе кгбіа ітсі, рапа пазге^о
тііобсіѵѵедо, ітсі хі^йга Ьізкира, ітсі ра¬
па ѵѵоіеѵѵойу ^'ііепзкіедо, па рорізу у топзігу зІгаеІЬ? г гедиізііаті у огаг згаЫе
роггцйпе тіеіі; а кібгу Ьу г Іоѵѵагаузгбѵѵ
па ргосеззігр роріз, топзіг^ піе рггуЬуІ,
Іакоѵѵу йѵѵіета Гипіу ѵѵозки кагапу у іезгсге пайіо игг^йоѵѵі йопіезіопу Цйгіе.
Агіукуі йгіеещіу. 8іагзі Іоѵѵаггузге
ггетіозіа тиіагзкіе^о со йѵѵіе піейгіеіе
зсЬайгкі, ІгуЬет іппусЬ сесЬбѵѵ у га ѵѵіайотобсігу зІагзгусЬ таузігбѵѵ сесЬи тиіагзкіе^о, зкіайас таі% у па піе ргаег тібйзге§о ѵѵзгузІкісЬ Іоѵѵагаузгбѵѵ оЬѵѵіезсіб;
па кібг.^ зсЬайгк^ іезіі Ьу кібгу Іоѵѵаггузг
піе ргаузгейі, та ѵѵ ѵѵіп§ §гозгу ІгаесЬ рорайаб. N8 зсЬайгк? газ геЬгаѵѵзгу зі§.
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зкгогапіе у исгсітеіо те тотеіе, оЬусгаіасЬ гаг рггей зіагзгусЬ Іотеаггузітеа тиіагзкіеу розі^ркаск тезгеІакісЬ гаоЬотеаб зі^ та- ё° віапотеіб 8І§ та, иргазгащс, аЬу опе^о
і*Ѵ- №а іакотец гай зсішігк^ шаі;} зі*} тезгу- га Іотеаггузга зрбіпе^о рггуі^іі, іакой у
зсу Іотеаггузге гЬіегаб; па кібгеу, аЬу теіе- зіагзі Іотеаггузітеа шиіагзкіе^о гагаг до
«Зхіеіі о ѳтеусЬ агіукиіасіі у изіатеасЬ, та- рггрцб у лѵрізаб № ге^езіг іотеаггузкі Ьег
ігѴ Іе агіукиіу риЬІісгпіѳ у "Іозпо г паіе- гасіиедо исі^гепіа ротеіппі Ь^сі^; та іе<1Йуіут розгапотеапіеш Ьуб сгуіапе; а кібгу- пак 0(1 гарізапіа (Іас (Іо зкггупкі гІоіусЬ
Ьу г іотеаггузгбте росісгаз сгуіапіа агіуки- сгіугу.
І6\ѵ ггешіозі аІЬо зтеаггуі зі<$, аІЬо піеАгіукиі ріфшіу. Тепйе исгей теугтеозрокоупіе зіесіхіаі, ша (Іаб згігаГи Гипі Іопу у га іоѵѵаггузга (Іекіаготеапу, сгтеіегб
теовки.
токи рггу іутге таузігге, рггу кібгуга
Агіукиі іейупазіу. Іѵіесіу рапотеіѳ тау- ггетіозіа зн} исгуі, та гозіатеаб, а іо аЬу
віголѵіо сесіш тиіагзкіедо (Іо паисгепіа іако пау(1озкопа1згуш те ггетіейіе втеоіщ
ггетіозіа тиіагзкіедо сЫорса у исгпіа пау(1отеаІ зі$.
рггутотеаб Ь$(Ц, шаі^ рапош ргаезісіепАгіукиі 82ста8іу. Тотеаггузг ггетіозіа
Іош 2§готас1хепіа іотеаггузкіе#) оротеіе- тиіагзкіе.го, кібгу зоЬіе йусгу шаузігеіп
(Ігіеб у гарізаб сіо ге§ез1ги іотеаггузкіе^о, гозіаб, та іе ро(ѵіппойсі парггб(1 огіргаа іо пауЬаггіеу (11а іе§о, іг §(1у Іаіа сЫо- теіс: га сЫорса тгуй ротіепіопе Іаіа обрі^сіе теузіийутезгу Іотеаггузгет Ьу говіаб зіийуб, роіут га шЫгіапа сг\ѵіегб юки
сЬсіаІ, іут рг$гігеу іе§о (ІозЦріІ у \ѵ ро- Р17-У Іутге таузігге, рггу кібгуга гге¬
сгеі іотеаггузгбте терізапу у рггуі^іу Ьуі.
тіозіа зі<2 исгуі, гозіа\ѵас, ^(Ігогеаб у іоАгіукиі Дгоипавіу. Яако заті рапотеіѳ паггузгет рггег Іаі сгіегу шсЫи^с у іо,
та§І8Іготеіе сесЬи шиіагзкіе^о, Іак у ра- со па те§(1г6ѵѵсе Ь§(1гіе гозіатеаі, а роіут
по\ѵіе зіагзі іотеаггузіпа тиіагзкіедо ріі- (Іо та§ізІго(ѵзІ(ѵа рггуз^рпцс, та згіикі,
по іедо розіггедас таі^, аЬу (Іо ггетіо- кібге \ѵ агіукиІасЬ таузігоп-зкісЬ орізапе
зіа зтеедо у паик те піт ро(1с1апусЬ згіа- 54- ѵѵузіалѵіс, аІЬо опе теесііие; шѵа§і расЬескісЬ, сЬуЬа ай га Іізіет итеаіпіац- пб\ѵ зіаі-згусЬ таузігбіѵ оЬіегаб, а гтеіасут, піе рггуітотеаіі, аіе іуіко тео1ие§о у згсга па іепсгаз, кіе(1у §Іб^ѵпусЬ у ж>1росгсітее«;о ипхігепіа.
пусЬ гоЬоі, дйт Ьу зі§ іе згіикі о(1ргаАгіукиі іггупавіу. СЫоріес, (Іо паикі теіб шо§Іу, піе Ь^йгіе.
\ѵ ггетіейіе тиіагзкіт шаузіготеі сесЬоАгіукиі еіейтгшіу. 0(1 у Ьу исгеп аЬо
іѵети оМапу, кібгу Ьу Іаі тіа! озтпа- Іо\ѵаггузг ггетіозіа тиІагзкіе°;о, піе \ѵуЙсіе, та зіиіуб га сЫорса Іаі рі§б, а кіб- іічѵаизгу аІЬо піе \туз1игу\ѵзгу Іаі \ѵугеу
гу Іаі бтеаскіейсіа, піе теі^сеу іуіко сгіегу. шіапо\ѵапусЬ, Ьег лѵіеікіеу а теагпеу рггуАгіукиі сгіставіу. Кіе(1у сЫоріес, г сгупу 0(1зге(1І, іако\ѵу о(1 ггетіозіа о(1раІаі сЫорі^сісЬ, ро теузішіге опусЬ о(1 тау- (Іас ропіпіеп у іиг тіеузса ѵѵ сесЬи, іак
зіга теугтеоіопу, га исгпіа (іекіаготеапу тіейгу тізіггаті, іако у те г^готабгепіи
Ь§<І2Іе, іе(1у зіагзі іотеаггузітеа шиіагзкіе- іотеаггузкіт тіес піе Ь^бгіе, сЬуЪа геЬу
§о теезрбі г згаГаггет у г с1ги§іті (Іѵѵи- зі? гпотеи Іаі сЫорі^сісЬ зІигЬ^ теебіи"
та іоѵѵаггузгаті рггуіошпі Ъуді, таі^.— итеа§і зіагзгусЬ гасг^І у зкопсгуі.
Ро теугтеоіепіи гай г сЫорі§сісЬ іаі гаАгіукиі отпааіу. Каггіу іотеаггузг гге-
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тіозіа пш1яг$кіе§ о сЫорса у чсгш'а піѳ
Іуіко рггуішотеаб у рггетеаЬіаб (КІ дгидіе§о, кидгіей у од та§ізІга до зіеЬіе піе
та, аіѳ апі гЬіедІеуо рггесЬотеутеаб, род
Лѵіп^ рбі катіѳпіа \ѵозки, піѳ ротеіпіоп.
Агіукиі Агіегоціпазіу. 8гкод§ іеёіі Ьу
іак^ котеаггузг аІЬо исгеп таузкготеі те
ггегаіебіе, аІЬо гоЬосіе исгупіі, кеду, га
игпапіеш ргаезідепкбте у зкагзгусЬ котеа¬
ггузктеа ти1агзкіе§о, па§годгіб ротеіпіеп
Ъ§дгіе.
Агіукиі Лѵтйяіыіу. Тотеаггузготеі доЪгети ггетіозіа птіагекіево од йтеі^іедо
Дегее^о до зтефедо МісЬаІа та Ьудй па
іудгіей, род!и§ г^кі у итотеу г таузкгет,
со кудгіей досЬодгіб га гоЬоЦ гаріака, а
г кеу ктеока таузкгбте ку§одпіотеа г піт
іако г розкгоппеші досЬодгіб.
Агіукиі йгоийятіу ріегтгу. АЬу Іе
г^готадгепіе Іотеаггузгбте ггетіозіа тиІагзкіецо куш Іерзге ротпойепіе тіаіо, піе
та кайду таузкег сесЬи ти1агзкіе§о теі^сеу до зіеЬіе рггуітотеаб сЫорсбте, Іуіко
дтеисЬ теугтеоіітезгу, дгидісЬ дтеисЬ терізаб.
Агіукиі йѵмйгіегЬу ісібгу. \Ѵзротпіа1о
зі§ те агіукиіе бзтут, ге сесЬі у щготадгепіа ггетіеёіпісге піе діа іппеу рггусгупу з^ розкапотеіопе, Іуіко діа ротпоЙепіа сЬтеаІу Вогеу, гасгут ротіепіепі
рапотеіе таузкготеіе тиіагге, теезрбі г
рапаті сіеёіаті, таіц зтебу оікагг род кукиіеш 6теі$кеу Тгбусу те коёсіеіе оусбте
Ьегпагдупоте, кеду іако зкагзі котеаггузктеа
ти1агзкіе§о, как у тезгузсу котеаггузге ротеіппі па теокутеасЬ со тіезцс, какге па
йаІотзгасЬ ктеагкаІотеусЬ, па зтеі^ко зтеі*^кеу Тгбусу у па гогакасЬ адтеепкотеусЬ Ьутеас, діа сге^о па кайду акк у Гезк таі^
зкагзі котеаггузктеа ти1агзкіе§о г зкггупкі
котеаггузкіеу .... рапот таузкгот се-
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сЬи шиіагзкіе&о у сіезіеізкіе&о ро гІокусЬ
дтеа даб; а ккоЬу піе Ъуі па кусЬ аккасЬ,.
ЙаІотзгасЬ у игосгузкойсіасЬ, та кайду
куіе гагу, ііе піе Ъе,дгіе, ро дгозгу кггу г
озоЬу зтееу до зкггупкі котеаггузкіеу гаріасіб.діа сгего та Ьудй тезгуккісіі котеаггузгбте ггетіозіа тиіагзкіе^о рогггріпу
ге§езкг іпкгоіе^отеапу.
Агіукиі длоийяіеііу іггесі. ОдуЬу кей
кко г котеаггузгбте ггетіозіа тиіагзкіе^о
итагі, аІЬо кеййопа, дгіесі, какотеедо сіа1о тезгузсу Ьгасіа, од зкагзгусЬ рггег тібдзге§о оЬезІапі Ь^дгр до шіеузса родггеЬи
ге тезгеІЦ родсгсітеобсі^ рготеадгіб у тезгеікгу ротеіппойб сЬггѳбсіайвЦ одргатеотеаб
таіір
Агіукиі АтійгіеФу сгшгіу. Ка сЬогусЬ,
те^дготепусЬ у рггуЬуІсбте додпо іезк гезрекк тіеб, а кеп піе тойе Ьуб Ьег козгки, гасгут тезгузсу котеаггузге па кайду
гок озоЫітеіе ро §гозгу дгіезі^сіи зкіадаб
таіір аЬу зі§ іаЦ іаішийш* сЬогу у те§дготепу оракггуб у гакотеаб то§1і.
Агіукиі АтіАгшіу ріаіу. бдуЬу кей
котеаггузг ггетіозіа шиіагзкіедо ъ доризгсгепіа Войего родираді у до иЬбзктеа
рггузгеді, какотеу од зкагзгусЬ га теіадотойсі^ Ьгасі г зкггупкі гакотеапу Ьудй та,
гтеіазгсга, §ду дгіб іедпети, ко іикго дги§іети Ьутеа рггурадек, діа сгедо те кут
та Ьудй гоЬороІпа тііоёс у гезрекк Ьга¬
сі тезгуккісЬ ггетіозіа у котеаггузктеа ти1агзкіеа:о.
Агіукиі Аісіиігіезіу згбзіу. ЬиЬо зі§
теуйеу те агкукиІасЬ теугайопусЬ тезротпіаіо, а гтеіазгсга рггу агкукиіе у еіексіеу зкагзгусЬ, іг тезгеіка росгсітеоёб,
зкготпозб у 2§ода г аІкегпаЦ те дІозасЬ
гасЬотеапа та Ьудй, іедпак аЬу у па тезгеІакісЬ зеззіасЬ у зсЬадгкасЬ кой зі§ гасЬотеаІо, розкапоѵѵіату, парггбд, аЬу кггег-

- 103 \ѵо па 5сЬа<кк<$ рггусЬ<хЫ1і тіеузсѳ іе- розіизгпу Ьуі, Іейу таувіег іакотее^о Іо¬
(Іеп рггс(1 йги^іт зоЬіе, а гтеіазсга тЫ- теаггузга зіотеу рггузіоупеті паротпіеб,
вгу рг/есі зіягзгут піе газіасіаі, те діоз га (іги^іт гагет у г Гикіет, а іейіі Ьу
зі§ у ѵоіит (1ги<гіе§о піе тегутеаі у піе зі§ піе роргатеіі, тазіагзгут Іотеаггузітеа
теігсусаі, у зат, діози піе иргозітезгу и зіаг- тиіагзкіедо (Іопіейб, о(1 кібгусЬ зіизгпгу
згусЬ, піе тбтеіі, іакге те "іозіе (Ігидіети огіпіезіе па§ап§, а іезіі Ьу ирагіу Ьуі, іепіе рггсзгкасігаі, г Ьгопііу Іа к у.е піе ргеу- <1у у зкагапу ротеіппу Ьуйй та. Іп с|иапсЬоДгіІ, а іо росі теіпц парг/.бсі §гозгу іиш Ьу газ у зіагзгусЬ піе вІйсЬаІ, та
згезсіи, а §(іуЬу сігиді гаг теайуі зі*» исгу- Ьугіг (іо игг^йи (Іопіезіопу у па розігасЬ
піб, іесіу сгіегу Гипіу теозки та сіас піе 'ІгидісЬ, іако теі^гіепіеш, Іак у ктеоЦ тео¬
росЬуЬпіе па оііагг, а га Іггесіт те теіп§ зки, лѵейіи^г теіеікойсі ехсеззи, (Іо зкггуп¬
рбі катіепіа теозки рорасіас Цсігіе.
кі Ьгаскіеу раепотеапу Ь^сігіе.
А ііукиі йшАгіеяіу вМту. ѴѴіеІе <іоАгіукиі (ІіонДгтіу іЫтіаіу. ЛѴвгуІкіѳ
Ьгепт рогггрікотеі иЬутеа, а гаіуш у ро- сесЬу, сопГгаіегпіе у 2"гота(1гепіа ггезроіііе сесіш у гдгошасігепіа каМе^о ира- т іезіиісге пауЬаггіеу рггег шпогепіе зі$
сіа (ІоЬго, кіесіу (Іо зрбіиеу оЪпиІу Ьгасіа рагіасгбте иЦ (Іо иранки; сгеши гаЬіе^ате ТѴіІпіе, а іезгсге га гозкагапіет зіаг- іцс, зіагзі іотеаггузітеа тиіагзкіе^о шаі%
згусЬ рггег тібсізге^о оЬтеіезгсгепі, па рагіасгот тезг^ігіе сит асітіпісиіо ЫТісіі
зсЬагігкі рггуЬутеаб піе сЬау, рггег со іа- сопіреіепііз гоЬоіу гаЬгапіаб, опусЬ зако а ііукиі у ргатепе у рггутеііеіа гиіпотеаб піусЬ Ьгас, пасгупіе ісЬ §таЬі6 у (Іо теі§зі§ тизггу, Іа к у іппе іпсопѵепіепііа
гіепіа осісіатеас. .Іезіі Ьу іе(1пак рагіасг,
Ьгас. Б1а сгедо розіапатеіату па кагсіе^о ирокоггутезгу зі§, сЬсіаІ, аЬу (Іо ггготаіакотеедо іотеаггузга ггетіозіа тиіагзкіе- (Ігепіа іотеаггузкіе^о рггуі^іо, Ъесіу іеёіі
§о, іезіі Ьу ріегтезгу гаг па зсііасігк^ аІ¬ Ьу іи ггетіозіа тиіагзкіедо рггу таузіги,
Ьо сітеипіесігіеіп^, аІЬо ппез^сгпгу, аІЬо аІЬо іотеаггузги сесЬотеут исгуі зі§, а роктеагіаіотегу у па Ц, кібга осі зіагзгусЬ, іут рагіасітеет Ьатеіі, га исгпіа гок гоаІЬо 0(1 та§івігаіи гіогопа Цсігіе, піе Ьіб у г іу"0(1піотееу гаріаіу та опе§о
рггузгеді, та §гозгу Іггу гаріасіб, га (Іги- •Ітеіе сг^зсі (ІосЬскІгіб, а іггесіа таузіго¬
§іт гагет §гозгу зге&З, га іггесіт рбі теі, аІЬо іотеаггузготеі сесЬотеети, рггу
гіоіе^о, а га сгтеагіут іггу Гипіу теозки кібгут Ь^сігіе гоЬіІ, (ІосЪосІгіс; рггуЬупіе росЬуЬпіе <1о зкггупкі Ьгаскіеу (Іас; Іес газ рагіасг та іггу Іаіа га исгпіа
а іезіі Ьу те осШапіи ІакісЬ теіп зргге- Ьуііг у іакотеа опе§о, іако у іиіеузге§о
еітепу у піерозіизгпу Ьуі, іакотеу г гдго- гаріаіа роіукас. Рагіасгот газ іотеаггузгѳ
та(1гепіа сес1ютее§о ггетіозіа тиіагзкіе- ггетіозіа тиіагзкіе^о г^гопшкепіа іи§о гидотеапу Ьубг та у гоЬоіа опеши іеузге^о те гоЬоіасЬ гас! пут зрозоЬет сіотезг^сігіе те тіеёсіе ѴѴіІегізкіт гаЬгопіопа рота^аб піе таігу, аііаз сгупі^су та каЬусій та.
тіепіет теозки піеросЬуЬпіе кагапу ЬуДг.
Агіукиі (Іісшігіезіу биту. Тотеаггузг
Агіукиі ІггуАгіеяіу. \ѴзгуІкіе (ІосЬосіу,
ггетіозіа тиіагзкіего іезіі Ьу те сгут аІ¬ іак г терізпусЬ зкЫапек, згігаГбте у теіп,
Ьо гоЬосіе таузіготеі теукгосгуі, аІЬо піе¬ (Іо зкггупкі гетотасігепіа гаиіагзкіего

- 104 рггусЬойггрзе, тай* те гедезіг іпігоіідотеапу, ргтег різаг/.а па Іо оЬгапе§о, терізутеапе у іако регсеріа, іак у ехрепза опусЪ
поіотеапе, зресіГікиіг*с у ѵѵугаііаі^с, со у
кіейу ой ко§о Йозтіо у ѵ/щіо-, а Іе йосЪойу терггбйу па рошпогепіе сЬтеаІу
Войеу, оЬгоп§ у рготосі^ ргате сесЬотеусЬ
у па тезрагсіе сЪогусЬ, гиЪоЫусЬ Ьгасі,
іак Iей па те^йготепусЬ оЪгасаб зі$ шаіц.
Іаког зіагзі со гок (іако зі$ теуіеу патіепііо), рггей вкопсгепіет гоки гасЬотеас зі§ па зсЬайгсе іепегаіпеу, итуёіпіе
па Іо гіогопеу, ротеіппі Ь<$йг*.
Агіукиі іггусізтіу ріегтгу. Йайеп сесЬ
у г§готайгепіе, іак іе/. у зіагзі Ьег ротосу оЪеуйб зі§ піе то§^, йіа Іе§о кібгу
коітеіек г исгпіа іотеаггузгет гозіапіе у
тіейгу Іотеаггузітео ргеуфу Ъ^йгіе, та
саіу гок ка тІбйзгсго зіи/.уб, ротеіппозб
гай іе§о Ъ§йгіе: парггбй зіагзгут ргаезепіотеаб ві§, /.а гогкагапіет опусЬ тезгуікісЬ Іотеаггузгбте па акіу, іак койсіеіпе, іако
у па зсЬайгкі оЬеуёб, зкггупкі г рггутеііеіаті па зібі ройсгаз зсЬайгкі рггутеіегс у тезгеІакіеу ройсгаз іеу гѳ зсЬайгкі розіг/.едас
ройгсітеойсі у рогг^йки. А ге іейпети
рггусі^гко Ьо/Ігіе, іейѵ опети исгпіа, кіб¬
гу іезі пауЫійзгу, Йо Іотеаггузітеа рггуйаб зіагзі таі^, у кібгу Ьу Іакотееу піе
исгупіі роз1и§і, Іейу піета опети тіеузсе зрбіпедо газіесіапіа г Ьгасіц ѵѵ сесЬи
рогтеоіопе Ьуйй.
Агіукиі ігзуйзшіу ісібгу. Лейіі Ьу шаузіег аІЬо іотеаггуи, те Іут ггешіезіе тиІагзкіт теуисгопу, г іппедо шіазіесгка іи
Йо \Ѵі1па ргхуте^йготеаі у сЬсіа! Ьу Іи Йо
сесЬи ти1агзкіе§о тезі§р исгупіс у таузіггет гозіас, Іейу Іакі парггбй та икагас Іізіу ой игойгепіа, іегеіі г росгсітеусЬ
гойгісбте зріойгопу, §йгіе у іако ггешіо-

зіа зі§ исгуі, іако та Іотеаггузга, а роіуш
га таузіга йекіаготеапу. Ро икагапіи Іейу
Іізібте та ріегтеіеу зіагзгут г^гошайгепіа
Іотеаггузкіе^о шиіагзкіедо ргаезепіотеас у
оротеіейгіес зі§, — а роіуш рггег рапбте
таузіггбте йо сесЬи, 2а теукоиапіет іейпак
терггбйу рг/.узі§"і па тіеузкіе ргатео у
гайаікіет йо зкггупкі сесЬотееу, піе тпіеу
Іег у га зргатеіепіет йіа рапбте зіагзгусЬ,
Іак затусЬ таузігбте, іако у зіагзгусЬ Іотеагзгузітеа ти1агзкіе§о соііасіеу, рггуіфу.
Агіукиі іггуйшвіу іггесі. Кагйети іотеаггузготеі ггетіозіа тиіагзкіедо, кібгу
Ьу таузігет ройіи" агіукиібте, сесЬи тиІагзкіети пайапусЬ, гозіаб, паіегеб Ь§йгіе,
аЬу тео1$ зтеоіг), іако терггбйу зіагзгут Іотеагаузітеа тиіагзкіедо у Іо піейгіеі йтеипазЦ рггейіут, оротеіейгіаі, піт гай йо
Іе§о рггузЦрі, та иа зсЬайгсе Іотеаггузгот ггетіозіа у гдготайгепіа тиіагзкіе§о га тііойб у сотрапіг* ройгі§котеатезгу, йо зкггупкі Ьгаскіеу гІоІусЬ йтеайаб
у росгозік^ йіа Ьгасі, теейіид шогпойсі,
исгупіб, а роіут згіикі, те рггутеііеіи
таузігот сесЬи ти1агзкіе§о пайапут,
орізапе, г йогогет рапбте зіагзгусЬ, гоЬіс у теузіатеіс та, аІЬо Іег, іако зі§ теугеу ротіепііо окиріе. Со, §йу теуреіпі, те
росгеі таузіггбте рггуі^іу у г піеті тіеузсе теей!и§ рогг^йки газіайаб Ь^йгіе, г
оЬзегѵапсі^ іейпак зіагзгусЬ у терггбйу рггуі^іусЬ таузігбте.
Агіукиі іггу<1гіезіу сггсагіу. Кагйу гйготеу сЬогоЬу, а сЬогу йтіегсі зройгіетеас
зі^ у кагйу рой рггурайкіет гозіатеа, гасгут іезІіЬу рггузгіо Іотеаггузготеі г§готайгепіа ти1агзкіе§о гасЬоггас у іигйіа
піетосу піе ш6§1 тіеб г гоЬоІу теугутеіепіа у гаіипки, іейу зіагзі шаіц зирріетепІотеас опедо Іотеаггузгет, кібгу те гоЪосіе
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ктеоку зтееу кудойпіотееу, кібпу хтеукі ой
коѵѵагхузха со куйхіеп Ьгаб, х гезрекки, хе
котеагхузх па зіеЬіе у па йгиріеро сЪогеро
гоЬі, піе та Ьгас, кой у о тесіотеіе котеаггузкіѳу тиіагзкіеу гохишіеб зі$ та, іеЙпак куіко йо гоки у зхеёсіи піейхіеі.
Агіукиі іггуЛгіеаіу рщіу. 2аз1ирі таузкгбте у котеаггузхбте гхетіозіа тиіагзкіедо
§ойпе згу. аЬу Ьуіу те гезрексіе, йіа схеро
§йу зуп таузкготезкі гхетіозіа гаиіагзкіе§о, йоЬгхе теуисхутезху зі§ у котеагхузхет
росііи" рогхгуйкбте, теухеу шіапотеапусЬ,
таузкгет Цйхіе сЬсіа! хозкас, піе теі^сеу
куіко рбі зхіикі, Йо ггетіозіа шиіагзкіеро
паіейукеу, те ргхутеііеіи сесЬотеут орізапеу, теузкатеіб; какхе у Іотеаг/узхотеі, дйу
рохозкаігі та!йопк§ таузкга, аІЪо сбгк§ іе§о
роутіе ха хоп§, рбі зхкикі куіко теузкатеіб
Ь^йхіе паіехаіо, аІЬо кей ройіид йекіагасіеу теухеу орізапеу окиріб.
Агіукиі іггусІгіе8Іу вгбвіу. Бо гоЬок
теахпіеузхусЬ гхетіозіа шиіагзкеро йайеп
х котеагхузхбте іейеп ргхей йгиріт иЬіерас зі<} піета, а ророкотеіи іейеп йгиріеши ргхезхкайхас піе ротеіпіеп; аіе кіейу
таузкег оперо хахуіе у пахпасху гоЬок§,
коіо ккбгеу іако иауіеріеу теейіир итіеіфпоёсі зтееу розЦротеас та, іакоЬу у опети затети у таузкготеі у огах сесЬотеі
піе Ьуіо тезкуйи, тпіеузх^ хай коіо роргате
гоЬоку заті котеагхузхе, ііе те хрготайхепіи сесЬоѵѵут Ь^йгусу, піе хахутеаігус рагкаехбте, то§% ойргатеотеас у Ьех йоіохепіа
зі§ таузкгбте, іейпак ой какотееу гоЬоку,
ориіпіе хтбтеіопеу, та йо зкгхупкі Ьгаскіеу ргозху рі^кпаёсіе йас.
Агіукиі іггусігіевіу відйту. Тотеагхузхе
кегахпіеузхеро хрготайхепіа тиіагзкіеро
піе таіц, хайпусЬ х исхпіаті усЫорсаті

керо гхетіозіа схупіс хтотеу, апі х піеті
ро розройасЬ сопГеготеас, аіе теейіир зтее§о ротеоіапіа эргатеотеас зі§ у хеЬу котеагхузх йатеаі йоЬгу ргхукіай исхпіотеі у
сЫорсотеі, а Іо рой теіпгу йтеисЬ теасЫопбте.
Агіукиі іггуйгтіу бету. АЬу ѵѵ кегахпіеузхут хрготайхепіи котеагхузктеа тиіагзкіеро; у огаг ргхесітеко зкагзхут у таузкгот сесІш тиіагзкіеро хройа, тііоёс у
тезхеіакіе хозкатеаіо розхапотеапіе, розкапотеіату, аЬу котеагхузхе тиіагзсу зкагзхусЬ зтеоісіі у гааузкгбте те паіейукеу, ргхукіайет іппусЬ сесЬоте, тіеіі оЬзегѵапсіеу,
зкагзі кех у таузкготеіе котеаггузхбте косЬаІі у теукгасхаігусусЪ зкгоГотеаІі, а піерозІизхпусЬ у теукгасхаігусусЬ тарізкгакотеі
йопозііі, іакоЬу йо хайпусЬ тіейху зоЦ
піе ргхусЬойхіІі гохзкугкбте; іейІіЬу кех кгаГііо зі? кіейу таузкготеі икгхутейхіс те харіасіе котеагхузха, кейу котеагхузх та йопіеёб зкагзхут котеагхузктеа шиіагзкіеро,
ккбгху х таузкгет о какотегу кггутей§ ехрозкиіотеаб таігу, іакоЬу икгхутейхопу зтеоі§ ойеЬга! закізГаскігу.
Агіукиі іггуйгісвіу Лгіеюіаіу. Такотеѳ
кейу агкукиіу, зкагзхут котеагхузктеа тиіагзкіеро у тезхуккіети опусЬ хрготайхепіи
пайатезху, ту тарізкгак оЬотеі^хиіету ісЬ,
аЬу ройіир опусЬ у заті, піе ой пісЬ
піе ойзЦриігус, зргатеотеаіі зі§, у исхпіот
аІЬо сЫорсот йо хасЬотеапіа опусЬ ргхукіайет Ьуіі, зкагзхут у щаузкгот сесЬотеут паіехуке оййатеаіі розіизхепзктео, а ко
піе куіко ройтеіпаті ураепаті, текусЬагкукиІасЬ, аіе у те ргатеіе розроіікут, па
піерозІизхпусЬ у теукгасхаі^сусЬ орізапеті. йеёІіЬу хай теі^сеу агкукиібте Йіа гхгуйи у розроіікеро йоЬга хрготайхепіа котеагхузкіеро гхетіозіа тиіагзкіеро пайапіа рокгхеЬотеаІі, кейу опут Ьгопіс піѳ
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Ь$6гіету. Иа со, 61а Іерзгѳу ѵѵіагу у ѵѵа- сі$ гогкагаіійту. Бгіаіо зі^ ѵѵ \Ѵі1піе, гоки
§і, Іе агіукиіу, г§Ц рапа різагга пазге^о Рапзкіе§о Іузі^с згейбзеі овтбгіез^І зіббробрізапе, гаріесг^іоіѵаб глусщщ ріесг§- ше§о, бпіа Іггесіе^о тіезі^са ОесешЬга.
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20.

Уставъ Виленскаго сапожппчьяго цеха.

терявшаго свои древнія привилегіи во время Мо¬

лобы должпы строго преслѣдоваться; товарищи
должны работать по указанію старшинъ—стара¬

сковскаго нашествія, Виленскій магистратъ утвер¬

тельно, аккуратно и получать за это установлен¬

дилъ

новый уставъ, сущность

ную плату; всѣ цеховые должпы заботиться о бла¬

котораго, выраженная въ 48 пунктахъ, состоитъ въ

голѣпіи алтаря въ костелѣ св. Анны и посѣщать

слѣдующемъ:
Для увеличенія хвалы Божіей всѣ цеховые, ка¬

обычныя службы и торжества подъ страхомъ взы¬

По просьбѣ старшипъ сапожничьяго цеха, по¬

для сапожниковъ

кого бы ни было вѣроисповѣданія, должны посѣ¬

сканія установленнаго штрафа; частныя лица, за¬
нимающіяся сапожнымъ мастерствомъ,должпы быть

щать доминиканскій костелъ Св. Духа, подъ стра¬

строго преслѣдуемы;

хомъ взысканія

всѣ цеховые

пожники должпы поочередно представляться цех-

должны собираться въ день св. Николая для из-

мистру и старшимъ мастерамъ; затѣмъ записаться

биранія цеховыхъ старшинъ и выслушиванія годич¬

въ цеховой реестръ и тогда уже приступать

наго отчета; нарушители спокойствія во время со¬

занятіямъ; больные

бранія должны заплатить 1 фунтъ воску; появив¬
шіеся въ засѣданіе должны заплатить 3 гр. штрафу;

поддержку отъ цеха; для прекращенія продолжи¬
тельныхъ гульбищъ, мастера должны наблюдать,

въ цехъ принимаются люди только свободнаго рож¬

чтобы товарищи

денія; всѣ цеховые должны встрѣчать короля, бнскупа, воеводу; не явившіеся на цермонію под¬

работой; лица, не удовлетворившія всѣмъ арти¬
куламъ о поступленіи въ цехъ, не должны быть

вергаются штрафу по усмотрѣнію старшинъ, съ
правомъ апелляціи въ магистратъ; всѣ цеховые

въ оный принимаемы; старшіе въ товарищескихъ

должны быть записаны въ реестръ; товарищи и уче¬

го удаленія изъ города и передавать ключи дру¬

ники оскорбившіе мастера должны подлежать суду

гимъ,

цеховаго старшины, по безъ права тѣлеснаго на¬
казанія, которое принадлежитъ магистрату и вой¬

шаются

6 грошей штрафу;

прибывшіе

въ

городъ

са¬

къ

и умершіе члены получаютъ

по понедѣльникамъ

занимались

засѣданіяхъ должны объявлять о причинахъ свое¬
въ противномъ случаѣ
своего званія

такіе старшіе

ли¬

и признаются учениками

постановленія въ цеховыхъ засѣданіяхъ дол¬

(младенчиками); ученики, желающіе пріобрѣсти
званіе товарищей, должны украшать алтарь въ

жны быть строго соблюдаемы и хранимы въ тайнѣ;

костелѣ св. Анны вѣнками, посѣщать костельныя

постановленія товарищескихъ засѣданій тоже дол¬

службы и аккуратно исполнять свои работы;

жны быть исполняемы подъ страхомъ взысканія из¬
вѣстнаго штрафа; въ товарищескихъ засѣданіяхъ

товарищескихъ засѣданіяхъ мѣста должны быть
занимаемы по старшинству; товарищи и ученики

должны читаться цеховыя правила и разбираться

должны своевременно являться къ столу, въ про¬

взаимпыя жалобы н недоразумѣнія; напрасныя жа¬

тивномъ случаѣ, они должны довольствоваться тѣмъ,

ту;

въ
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что имъ предложитъ мастеръ; безчинные и прово¬
ровавшіеся товарищи исключаются пзъ дека; ма¬
стеръ, обвинившій въ воровствѣ товарища и пе
доказавшій вины, подвергается наказанію и ли¬
шается

навсегда права

держать товарища;

то¬

варищъ долженъ получать вохлонъ по 3 гроша и
на пиво шестакъ; товарищи должны договари¬
ваться съ мастерами только па четверть года; не¬
покорный товарищъ,

равпо пе посѣщающій

ко¬

тіи и пребываніи въ городѣ, въ случаѣ нежеланія
извиниться, никогда пе долженъ быть принимаемъ
въ цехъ; товарищамъ,

въ случаѣ песчастія, дол-

жпо быть выдаваемо вспомоществованіе; взаим¬
ныя педоразумѣнія между товарищами должны
разрѣшаться публичнымъ извиненіемъ виновнаго;
товарищи и ученики за непослушаніе мастерамъ
наказываются лишеніемъ двухъ вохлоповъ и столь¬
ко разъ, сколько окажутся

непослушными; лица,

стеловъ, засѣданій, не исполняющій цеховыхъ
правилъ, не долженъ быть принимаемъ пи од¬

желающія заглянуть

нимъ мастеромъ; а въ случаѣ надобности долженъ

ныхъ товарищей, учениковъ, а равно и партачей

быть удаляемъ изъдеха и города;товарищъ двориый
или задворный, пе заявившій цеху о своемъ прибы¬

ВаЪЪаіЬо іп осіаѵа Гезіі ѵізііаііопіз ЬеаІіззітае Магіае Ѵіг§іпіз, йіе попа тепзіз
Іиііі, аппо Юотіпі тіііезіто вехсепіезіто
осіиа^езішо попо. Вигтізігге у гаусѳ тіаз(а іе§о кгоіетезкіеу тоЗсі зіоіесгпедо \Ѵі1па—тезгет теоЬес у кайсіети гозоЪпа,
коти Ьу о Іут теіесігіеб паіейаіо, Іут 1івіет огпаутиіешу: И зіапг^тезгу рггегі паті у иггфіет пазгут Ьигтізігготезкіт у
гаігіескіт \Ѵі1егізкііп зіаѵѵеіпі Іап 8кіЬа—
г ггутзкіеу зігппу, Аініггеу Гіесіоготеіс?,г гизкіеу зігопу, МісЬаІ Р’гаіезгіеіа—зазкіеу сопГеззіеѵ, зіагзі Іедогос/.пі сесЬи
згетезкіедо ДѴі1епзкіе§о, ішіепіет зтеоіт
у са!ее;о сесЬи рггеіогуіі пат, іако рггег
ѵѵоуп§ МозкіетезІц у гатеоіетеапіе тіазіа
^Ѵііейзкіедо агіукиіу у рощікі іотеаггузгот у тіоігіепіасгкот у сгеІасЫ Іе§ох
ггегаіозіа згетезкіе^о, терггбсіу осі апіесеззог6\ѵ пазгусЬ, ро<31и§- ргатеа шауёеЬигзкіе^о пасіапе, а роіут рггег паіаЗпіеувгусЬ кгбіолѵ ісЬ тоЗсі роІзкісЬ у теіеікісЬ хігдаі ЬіІетезкісЬ роітеіегсіг.опе, г§іп^іу,—(Па сге§о гбйпе к>теаг7,узг6те у сгеІасігі (ігіаіу зі<з теузіедкі, а тіапотеісіе,
піерозіизгейзітео таузігот, піесІЬаІзІтео те
гоЬосіе, гапіесіЬапіе сЬтеаІу Вогеу у іппе
гбйпе ехогЬіІапсіе, кібгут сЬс^с Іегаг

2 зл.,

въ правила,

уплачиваютъ

а желающіе сиять копію—4 зл.; преступ¬

разрѣшается ловить
жать въ тюрьму.

и въ случаѣ надобности са¬

гароЬіес у аЬу зі§ со г кІиЬу ІатепусЬ ргате,
агіукиібте, изіате у гтеусгаібте те геетіебіе
згетезкіт гасЬотеаІусЬ, теурайіо, те гет^ у
боЬгу рогггріек тергатеііо зі§, изііпіе паз
ргозііі, аЬуЗту Іутйе Іотеаггузгот у сгеІасігі ггетіозіа згетезкіе§о агіукиіу у ретепе изіатеу, кібгеті Ьу тіегігу зоЬіу щ(І2І1І зі<з, сЬтеа!§ ВоЦ гогтпогаіі, рагіасгбте, кібггу Ьу паіегусіе Іе§р ггетіозіа
піе исгутезгу зі§ рггу таузігге, аІЬо роЦіпо гоЬіб теайуіі зі§, гпозііі, у кагпойб
тіесіху зоЬ^ гасЬотеаІі, опут сіаіі. Іако/
ту, теісіиус зіизгп^ зкігзгусЬ таузігбте сески зтетезкіедо у тезгузікіедо сесЬи ргогЬ§, ііиігіей сЬс^с гасЬотеаб тіесігу піеті
боЬгу Г7^(і, розіизгейзітео у 7,"0(1^, піѳ
тпіеу Іей зіозиі^с зі§ сіо изіате у агіуки¬
ібте, затут рапот таузігот сесЬи згетезкіедо \Ѵі1ейзкіе§о зІиг^сусЬ, рогтеаіату,
сопГегиіету у опут пасіаіешу теіес/.петі
сгазу Іакотее агіукиіу.
Агіукиі ріегтгу. Іако кайсіа ггесг оі
ітіепіа у сЬтеаІу Войеу росгаіек Ьіог^с
гатезге ротпайа зі§, Іак1 аЬу у геЬгапіе
Іотеагхузтбте, тіоігіепіасгкбте у сгеЫгі
ггетіозіа згетезкіедо, Іегаг у пазіедиі^сусЬ сгазбте те 1и<ігіасЬ кггетеііа зі§, у паЬойейзітео іако рггесі теоушу Мозкіетезк^
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згетезкіедо у И'готасігепіе опусЬ таіг\
тіѳб оііагг ётеі(}іеу Аппу затоіггесіеу те
коёсіеіе ё. БисЬа рггу сопѵѳпсіе теіеІеЬпусЬ оусбте йотіпікапбте ІѴіІепзкісЬ, рггу
кібгут іако шзге, теоіітеу, іак у гаІоЬпе
ойргатеотеас таі<$. N8 кіоге теоіітеу у ілІотзге таі;^ іотеаггузге у тіойгіепіасгкотеіе
геіідіеу ггутзкіеу, гизкіеу у піетіескіеу,
іиісузгі у те^йготепі, зіагзі у т1б<3зі, зсЬоЙгіб зі§, а іо га оЬезІапіет у йапіеш теіеЙгіес рггег тібйзге^о. А парггбй зіагаб
зі§ о іо Ь^сі^, аЬу (іогосгпеу 8. Аппу игосгузіобсі іако паурггузіоупіеу у паусЬтеаІеЬпіѳу, сг^ёсі^ заті тезгузсу озоЬаті зтееті рггуЬутеаіі^с у ге1і§і% 2айпі* піе теутатеіаі^с, аІЬо гозіатеаі^с, сг§ёсі^ козгіи
іак г зкггупкі, іако у г зкіайапкі піѳ
гаіиі^с, о(1ргатеотеа1і. Ха Ыотзге іег
сгтеіегсгосгпе у па тзге ёз. со «ітеіе піе«Згіеіе зсЬойгіб зі§ у тзгу ёё. г паЬо^епвітеет зІисЬаб шаі^. А кібгуЬу іотеаггузг аІЬо тіойгіепіасгек, іакіеу коітеіек
теіагу, па іакотее акіу у тзгу піе рггуЬуІ, та йаб (іо зкггупкі дгозгу згеёб.
Агіукиі ѵзібгу. ІѴзгузсу Іотеаггузге,
тіойгіепіасгкотеіе ггетіозіа згетезкіедо, іи
те "ѴѴіІпіе те ггетіеёіе зтеут теубтеісгепі,
іако іег у г іппусЬ тіазі рггуЬуІі у те§(іготепі, га рокагапіет іак игг^отеусЬ,
іако у сесЬотеусЬ аііезіасуі, (іо ісЬ гге¬
тіозіа у іотеаггузітеа рггуі^сі, таі^ зі^
гЬіегас па зсЬайгк§ депегаіп^ те <3гіеп
ётеі^іа ё. Мікоіаіа ё. ггутзкіе§о кагйедо
гоки, га оЪезІапіет йо катіепісу сесЬи
згетезкіе§о, іако рой іигузйуксіз тауйеЬигзЦ Ь^й^сеу, те кібгеу зкггупка Ьгаска г агіукиіаті у рггутеііеіаті гозіатеаб
та. А іеёіі Ьу рггезгкайгаіа зсЬайгка рапбте таузігбте затусЬ, па іепсгаз геЬга-

пусЬ, іейу ріегтезгеу піейгіеіі ро ё. МікоІаіи зсЬойгіб ві§ шаі$, а геЬгатезгу зід
тезгеік^ росгсітеоёб, розгапотеапіе у г§ой§
ші§йгу зоЬ^ гасЬотеаб ротеіппі, у гіатЦй
рбуй^ зіагзі гдготайгепіа іотеаггузкіе^о
йо рапбте зіагзгусЬ таузігбте ггетіозіа
зтее&о, аЬу опут іггесЬ таузігбте га ргаезійепібте па гок рггузгіу пагпасгуіі у іпігойикотеаіі; га кібгусЬ рггуЬусіет та
Ьуб зкггупка г агіукиіаті у ргатеаті рггупіезіопа у па зіоіе розіатеіопа, а іо йіа
гасЬотеапіа тезгеікіеу росгсітеоёсі сесЬотеі у
розгапотеапіа затусЬ зіеЬіе.
Агіукиі іггесі. 2а г^готайгспіет тезгуікісЬ Іотеаггузгбте у тіойгіепіасгкбте те
йгіеп зтеі^Іе§о Мікоіаіа, аІЬо ріегтезгеу
піейгіеіі ро ётеі^іут Мікоіаіи у рггуЬусіи
рапбте таузігбте г сесЬи згетезкіе^о, іако
ргаезійепібте, рггузЦрі^ те паіегуіут рогг^йки у тезгеіакіеу зкготпоёсі, йо оЬгапіа ІггесЬ зіагзгусЬ іотеаггузітеа згетезкіедо, гизкіе^о у піетіескіе^о, а іо оЬіегапіе г теі^кзгоёсі §Іозбте іусЬ, кібггу терггбйу іотеаггузгаті гозіаіі росгупаі^с аііегпаЦ, іо іезі, іейеп ро йги§іщ, га йапіет
зоЪіе §Іози ой ргаезійепібте таузігбте, піетегутеаіцс зі§ те §Іоз у ѵоіит йги§іедо,
копкіийотеапе та Ьуб. Ыа ротіепіопе гаё
зіагзгепзітео гдготайгепіа іотеаггузкіе§о
таі^ ЬусоЬіегапі Іийгіе йоЬгге те ггетіе¬
ёіе згетезкіга теубтеісгепі, сесЬотеі у таузігот газіигепі у. ой пісЬ гаіесепі у пітесгут піе ройеуггепі, та Ьуйг рапот зіагзгут йопіезіопо. А кібгу Ьу іотеаггузг, а
сгазет у тіойгіепіасгек гисЬтеаІу тегутеаі зі§ у іо па сгтеіегб гоки, а іо Йіа іе§о,
гѳ йги^і, аІЬо йо іппедо тіазіа зі^ те§Йготеас гесЬсе, аІЬо огепі зі§, а ро теуёсіи сгтеіегсі па ктеагіаіпеу зеззіеу йги§ісЬ
зіагзгусЬ оЬіегапіе, аІЬо рггезгІусЬ роітеіегйгепіе та Ьуб. ОЬгапі газ іут зрозоЬет
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віагзі, тацс зіагзгут таузігош *)
I Ьаггіеу розігге^аі^с іе§о, аЬу теоіпедо у
. зі§ те §1оз аІЬо те діозіе росгсітее§о Ьуіі игобгепіа.
ргаезгкабгаі бги^іети, аІЬо іеі рсхірііу
Агіукиі ШЛту. Зіагзі іотеаггузге гге¬
па зсЬабгкіз рггузгебі, Іа ко те у та га теі- тіозіа згетезкіе§о со бтеіе піебгіеіі зсЬабгп§ іипі теозки Ьег габпе§о обризгсгепіа кі, га теіаботобсіг} іебпак рапбте зІаг¬
рорабас. №е та іег іЫеп г іотеаггузгбте згусЬ сесЬи згетезкіедо у ргаезібепібте
у тіобгіепіасгкбте кагбедо пагосіи г га- зтеоісЬ, аІЬо §бу іе§о роІггеЬа Ь^бгіе теу<іп^ Ьгопц па зсЬабгк^ рггусЬобгіс, росі сі%§а!а, зкіабас таі^ у па піе рггег тіббЦг теіп^.
зге§о Іотеаггузга, аІЬо тіобгіепіасгка,
Агіукиі сгтгіу. Зіагзі г каібедо па- тезгуІкісЬ Іотеаггузгбте оЬтеіезсіс. Nа кібго(1и іакотеут зрозоЬет оЬгапі, ротеіппі г% зсЬабгк§ іеёіі Ьу кібгу Іотеаггузг піе
о<і зкггупкі, §бгіе агіукиіу у рггутеііеіа рггуЬуІ, та теіп<$ ІггесЬ дгозгу рорабас.
сЬотеапѳ у (іосЬосІу г^готабгепіа Іотеаггу- N8 зсЬабгк^ газ рггуЬутезгу у тіеузсе зтеѳ
зкіеаго гіогопе Ь^бгу, ро кіисги озоЫітеут газіабзгу, таііу зкготпіе у исгсітеіе те тотіеб у іесіеп Ьег бгидіе§;о, іако зкггупкі теіе, оЬусгаіасЬ у розІедкасЬ гасЬотеаб зі<}.
обтукаб, как у ріепі^бгу згаГотеас у теуАгіукиі дату. Ыаіегес Ь<$бгіе у іо бо
батеаб піе та.
роггцбки, аЬу Іотеаггузге ггетіозіа згетеАгіукиі ріціу. Рггесі зкойсгепіет гоки, зкіе§о, 61а огбоЬу тіазіа \Ѵі1ейзкіе§о сесЬи
піт бги^ісЬ зІагзгусЬ г^готабгеш'а Іо- згетезкіе^опа ргосеззігу богосгпц Вогесіеізкіу,
теаггузкіе§о ггетіозіа згетезкіе^о еіексіа зроіукапіа кгбіа ітсі, рапа павгедо тііопазЦрі, тац тезгузсу Іотеаггузге у тіо- 6сітее§о, ітсі хі^бга Ьізкира у ітсі рапа
(Ігіепіасгкотеіе па тіеузсе, теуйеу орізапе, теоіетеобу \Ѵі1епзкіе§о, как іег па рорізу у
<іо катіепісу сесЬотееу бтеіеша піебгіеіа- топзіге г зіггеІЬ^ у Ьгопігу, об таузіга
ті геузс зі$, у іаш рггу Ьуіпобсі тезгуі- зтее§о бобап^, аІЬо іег г згеоі^, іегеіі Ъ$кісЬ Іотеаггузгбте у шіобгіепіасгкбте г рггу- бгіе тіаі, зіатеіі зі§. А кібгу Ьу па іакосЬосІбте у гогсЬобйте зіагзі гок зтебу іиг теу акі піе рггуЬуІ, кебу теіп§ теебіид итеакопсгцсу, рггу Ьуіпобсі таузігбте, ргаезі- §і зІагзгусЬ рорабас та, піе бего^иіцс
бепібте зтеоісЬ, исгупіб рогг^бпу гасЬи- іебпак ротеабге та§ізіі'аіи.
пек, а роіут §бу бгидісЬ оЪіоп* зІагзгусЬ,
Агіукиі йгістфу. АЬу іут Іерзгу роіако агіукиіу у рггутеііеіа г ге§езігаші гг^бек те г^готабгеиіи Іотеаггузкіт у
гііас, как у кіисге оіі зкггупкі оббаб тан*. огаг тіобгіепіасгкбте, іак іег зупбте тауСіг зіагзі Іотеаггузітеа
згетезкіе&о тай* (Іо г§готабгепіа зтее^о
іотеаггузгбте у тіоіігіепіасгкбте, боЬгге те
ггетіейіе згетезкіш теуисгопусЬ, об таузкгбте, и кІбгусЬ ггетіозіа исгуіі зі§ аІЬо
гоЬііі, гаІесопусЬ, піеробеуггапусЬ рггуітотеаіі, бо гедезіги зтее^о терізотеаіі, пауАгіукиі

8208іу.

) Строка перерѣзана при переплетѣ—нельзя
разобрать.

зіготезкісЬ пауботеаі, таі$ тіес зіагзі ге§езіг рогг^бпу тезгуІкісЬ іотеаггузгбте, тау¬
зігбте, іако тіобгіепіасгкбте, іак іиЬуІсбте,
іако у те^бготепусЬ зрізапу, а іо 61а іе§о,
геЬу о кагбут теіебгіапо, §бгіе у ц кібге§о таузіга па теагзіасіе гоЬі у сгу боЬгге, сгу гіе зргатеиіе зі§, у огаг 61а іе§о,
аЬу тезгузсу іут агіукиіот робіе^аіі, а
роіут габеп піетеіабошобсі^ опусЬ піегазіапіаі зі§, іаког 61а гасЬотеаоіа іе§о ро-
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щдки шаідкагдедо Іоѵѵаггузга, шаузігоѵѵсгука у тіодмепіасгка ѵѵ гедезіг ітіепіет у рггегѵѵізкіет, у и кібгедо таузіга гоЬі, аІЬо гозіаіе, Іак Іей ѵѵ$і1го\ѵпусЬ
рггуЬуІусЬ Іоѵѵаггузгбѵѵ, до гедезіги ѵѵрівуѵѵаё, а кайду г пісЬ од \ѵрізи та до
вкггупкі даб дгозгу Іггу.
Агіукиі (Ыезіаіу. Кайду Іоѵѵаггузг у
тіодгіепіасгек, ѵѵуг.ѵѵоііѵѵзгу зіе, г сЫорі^сісЬ Іак, а сЬа*с Іоѵѵаг/узгет гозіаб, та
шіеё іако гаіесепіе од таузіга, Іак у Іоѵѵаггузга ггешіозіа зѵѵедо, огах \ѵ гдготадгепіи Іоѵѵаггузкіт доЬгге гасЬоѵѵаІедо,
иргозіё, аЬу опедо рапот зіагзгут гдгошадгепіа Іоѵѵаггузкіедо па зсЬадгсе гесотепдоѵѵаі. Лакой рапо\ѵіе зіагзгі піе од
Іедо Цд^, оѵѵзгет опедо до зрбІЪгаІегБІѵѵа зѵѵедо гезрекіиі^с у па іпзіапііг* таувіга у ргойЬ§ Іоѵѵаггузга зѵѵедо, рггуіг*ё у
до гедезіги лѵрізаб таіг*, кібгу Іоѵѵаггузгет гозіаѵѵзгу, та исгЦ діа рапбѵѵ зіагзгусЬ, родіид тойпоёсі, зргаѵѵіс; родсгаз
всЬадгкі гаё тіеузсе пауроёіедпіеузге, іако по\ѵу Іоѵѵаггузг, газіадаё.
Агіукиі Ыупазіу. Тоѵѵаггузге ѵѵ§дгоѵѵпі, іакіеу коіѵѵіек геіідіеу, г іппусЬ тіазі
Іи до \Ѵі1па рггусЬодг^су, таі% рапот
зіагзгут гдготадгепіа Юѵѵаггузкіедо парггёд ороѵѵіедгіеё зі§, Іізіу Іак ѵѵоіпедо у
росгсіѵѵедо игодгепіа, іако у ѵѵугѵѵоіепіа
рокагас, у до гедезіги родсгаз зсЬадгкі
дѵѵипіедгіеіпеу ѵѵрізаё зі§, кібгети та
зіагзгу тіеузсе и таузіга па гоЬоІ§ икагас; дду гаё па зсЬадгк§ гдготадгепіа
Іоѵѵаггузкіедо рггуЦдгіе, Іакоѵѵу ѵѵ^дгоѵѵпу Іоѵѵаггузг та тіеузсе озіаіпіе газіадаё.
Агіукиі йшипавіу. Левіі Ьу кібгети Іоѵѵаггузгоѵѵі у тіодгіепіасгкоѵѵі рггузгіо аіЬо ѵѵ гоЬосіе, аІЬо піерозіизгепзіѵѵет, аіЬо Іей родсгаз зсЬадгкі г піеозігбйпоёсі
іакіт зіоѵѵет ѵѵукгосгуё, Іеду зіагзі гдго-
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тадгевіа Іоѵѵаггузкіедо ѵѵезрбі г іпаузігет
зоЬіе рггудапуті, тай* Іакоѵѵу ѵѵузЦрек
го28і*дгіё, аІЬо сотріапоѵѵаё піе рггуѵѵіазгсгаіцс іесіпак зоЬіе о розѵѵагкі, Ьоіе, зг*сіу, кібге тадізігаіоѵѵі уітсі рапиѵѵоуіоѵѵі паіей^.
Агіукиі іггупазіу. Ледпоёё у гдода 2
таІусЬ ѵѵіеікіе ггесгу сгупі, діа сгедо па
зсЬадгЦ гзгедзгу зі^, гаѵѵзге опе ѵѵ гдодгіе, шііоёсі у розгапоѵѵапіи одргаѵѵоѵѵас
тащ. СокоЬѵіек гаё од зІагзгусЬ рггеіойопо Ь^дгіе, од Іедо га дапіет зоЬіе діози рггушаѵѵіаб зі§ у гадгіё роѵѵіипі. Со
зі§ гаё па зсЬадгсе розіапоѵѵі, Іо та Ъуё
саіе гасЬоѵѵапе, у пікоти піеѵѵуіаѵѵіопе,
аііаз ѵѵ Іакоѵѵут гагіѳ Іоѵѵаггузг аІЬо іпіодгіепіасгек роёсідпіопу га ѵѵупаіагкіеш
зІагзгусЬ зкагапу Ь§дгіе, а іако тіодгі
зІагзгусЬ згапоѵѵаё, Іак зіагзі тІбдзгусЬ
косЬаб роѵѵіппі. Со дду оЬоіе шіедгу піті доіггутапо Цдгіе, гпасгпіе Іо гдготадгепіе Іоѵѵаггузіѵѵа згеѵѵзкіедо ротпогепіе Цдгіе одЬіегаІо.
Агіукиі сгіегпавіу. Ро еіексіеу зіагзгусЬ у газадгепіи, іако ѵѵзгуікіт Іоѵѵаггузгот Ь^дгіе паіейаіо, рггезгіу зіагзгут,
га роді^іе ргасе у Гаіуді сгѵѵіегсгосгпѳ
родгі§коѵѵаё, Іак рггузгіут зіагзгут роѵѵіпзгоѵѵаё, аЬу гг<*д зѵѵбу гасгдіу рггузіоупіе парггбд гротпогепіеш сЬѵѵаІу ІЗойеу,
а роіут гасЬоѵѵапіет гг^ди доЬгедо ѵѵ
гдготадгепіи зѵѵоіт рггу гдодгіе у тіІоёсі зргаѵѵоѵѵаіі у койсгуіі, сгут росіцдш*
іппусЬ Іоѵѵаггусгбѵѵ, ге до гасЬоѵѵапіа ІусЬ
агіукиібѵѵ у огаг козгіи зрозоЬпіеузгі Ь§дг*.
Агіукиіріфшзіу. ЗсЬадгкі Іоѵѵаггузгбѵѵ
у тіодгіепіасгкбѵѵ гіойопе у одргаѵѵоѵѵапе у со ві§ па пісЬ патбѵѵі у розіапоѵѵі,
та різагг гарізуѵѵаё, у огаг кайдедо Іоѵѵаггузга у шіодгіепіасгка, кібгу Ъуі у со
піе Ъуі поіоѵѵаё, а Іо пауЬаггіеу діа Іедо,
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аЬу гбгпойб Ьуіа рггуіошпусЬ у піерггуІотпусЬ, піерггуіошпі газ ѵѵіп^ до зкггупкі ріасііі.
Агіукиі вгеамзіу.^а зсЬадгкасЬ сгѵѵіегсгосгпусЬ, 7Я рггуЬусіеш ѵѵзгузікісЬ іоѵѵаггузгбѵѵ у тіодгіепіасгкбѵѵ, таіц Ьуб аг¬
іукиі у сгуіапе, кібгусЬ ѵѵзгузсу таі^ рііпо зІисЬаб у ѵѵедіид пісЬ зргаѵѵоѵѵас зі$
аііаз ѵѵукгасгаі^су та Ьуб рбІГипіет ѵѵозки кагапу.
Агіукиі шйтпазіу. 8і1а па іут паіеіу
у діа гасЬоѵѵапіа рощдки у діа розіггедапіа у гаѣіедапіа ѵѵузіеркот, аЬу ѵѵзгуікісЬ Іоѵѵаггузгбѵѵ, тіодгіепіасгкбѵѵ, исгпібѵѵ у шаузігоѵѵсгукбѵѵ ка/.дедо пагоди
ІісгЬа ѵѵіадота Ьуіа, а гЦд реѵѵпойс іусЬ,
со ѵѵ шіейсіе и таузігбѵѵ па ѵѵагзіасіе говіаііу, у ІусЬ, кібггу па ѵѵ$дгоѵѵк$ г тіазіа
ѵѵузгіі. Віа сгедо та Ьуб гедезіг ѵѵзгуікісЬ іоѵѵаггузгбѵѵ, шаузігоѵѵсгукбѵѵ у шіодгіепіасгкбѵѵ зрізапу, у огаг кібгу 2 пісЬ
у кібгедо сгази г тіазіа ѵѵузгеді у до
тіазіа рггуЬуІ, рггег со піе да зі§ окагуа Іоѵѵаггузгош рагіаскіт ѵѵ іут тіезсіе
ѴѴіІепзкіт іиіаб зі§.
Агіукиі отпаеіу. Лако зі§ ѵѵугеу патіепііо, ге ѵѵзгузсу іоѵѵаггузге іиіеузі
у ѵѵі$дгоѵѵпі, іак іег шіодгіепіасгкоѵѵіе іако пауисгсіѵѵіеу у паузрокоупіеу рггу оіѵѵагіеу зкггупсе гасЬоѵѵаб, а іо пауЬаггіеу
діа доЬгедо ѵѵзгуікіш рггукіади у затеу
исгсіѵѵозсі іак у розіизгепзіѵѵа. Легеіі Ьу
гай кібгу іоѵѵаггузг іакіт зіоѵѵет, а гѵѵіазгсга игагііѵѵут ѵѵушбѵѵіі, у рггег іо до
розѵѵаги у ѵѵзіегки даі рггусгуп§, та Ьуб
Ьег гезрекіи кагапу у ѵѵіпгу ріепі^гпгу, іо
іезі, гаріасепіеш іедпедо гіоіедо до зкггупкі; іедпак іакоѵѵа кага та гаіегеб па
иѵѵадге зіагзгусЬ у ргаезідепібѵѵ.
Агіукиі сігіетфіазіу. \Ѵ кагдеу зргаѵѵіе, іейІіЬу іака зкагда од іоѵѵаггузга у
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тіодгіепіасгка рггесіѵѵко дгидіеши Іоѵѵа¬
ггузгоѵѵі у тіодгіепіазгкоѵѵі, аІЬо Іей у
па затусЬ зіагзгусЬ у зіоІоѵѵусЬ гдготадгепіа іоѵѵаггузкіедо рггекіадапа родсгаз
зсЬадгкі Ьуіа, та Ьудй зІисЬапа у доЬггѳ
ѵѵугогитіапа; а роіут, іейіі Ьу зі§ со рггесі\ѵ іут агіукиіот \ѵукгосгу!о рггег кібгедокоіѵѵіек іоѵѵаггузга, аІЬо тіодгіепіасг¬
ка, та Ьуб оз^дгопо, г ѵѵоіп^ до ѵѵуйзгедо з^ди арреііасігу.
Агіукиі Атчігтіу. Лейіі Ьу іоѵѵаггузг
аІЬо тіодгіепіасгек г дпіеѵѵи аІЬо гагдгойсі зрбііоѵѵаггузга у зрбітіодгіепіасгка
рггед зіагзгеті озкаггуі, а піе доѵѵіоді, іеду іакоѵѵу ѵѵ доѵѵодгіе изіаі^су та ват
ѵѵ іако\ѵут гозіаѵѵаб оЬѵѵіпіепіи, а рггуіут у теіпгу од рапбѵѵ зіагзгусЬ парггукіад дгидіш, аЬу зі§ ІакоѵѵусЬ гаггаібѵѵ
зіггедіі, ѵѵедіид ргорогііі ѵѵузіерки оЫойопу.
Агіукиі йтісігтіу рісгтгу. Йадеп іо¬
ѵѵаггузг піе та родіид зѵѵеу ѵѵоіі таузіга
оЬіегаб у и піедо гоЬіб, аіе іат, ддгіѳ
зіагзі икайр Лейеіі Ьу зі§ гай аІЬо таузігоѵѵі іоѵѵаггузг, аІЬо іоѵѵаггузгоѵѵі таузіег
піе иродоЬаІ, та па зсЬадгсе дѵѵипіедгіеіпеу іо ороѵѵіедгіеб, а зіагзі ѵѵ іеу тіеггѳ
исгупі^ игпапіеАгіукиі йгсийгіевіу кібгу. Тоѵѵаггузгѳ,
па гоЬоі§ до таузігбѵѵ од зіагзгусЬ пагпасгепі, таіц гоЬоЦ, од таузігбѵѵ зоЬіѳ
даи^, рггузіоупіе, геЪу гадпеу піе Ьуіо ѵѵаду у падапу, гоЬіб у зргаѵѵоѵѵаб, туіа гагоЬіопедо сгази гѵѵусгаупедо иротіпаб від
у опе одеЬгаб. А іегеіі Ьу таузіег туіа
гагоЬіопедо іоѵѵаггузгоѵѵі піе оддаі, у рггу
зоЬіе Ьег дапіа гадпеу зіизгпеу рггусгупу
гаіггутаі, іеду га допіезіепіет зіагзгут
піе та рбіу гоЬіб и таузіга, аг опети
туіо гагоЬіопе ѵѵрггбду оддапѳ Цдгіе, у
піе роѵѵіпіеп Ь^дгіѳ таузіег зоЬіе га іо
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г іотеаггузга сгупіб ѳргалѵіе(11 іѵѵойсі, аіе (Іо гаЬіегапі у йо сссЬи рггурготеайгепі, пазіагзгусЬ го зкаг§ф зтеоіц рггусЬойгіб; дап<} у каг<з ѳіизгп^ ойпозіб. Так Іей, іодйуЪу гай таузіег г іотеаггувга зоЬіе іа- йеіі Ьу Іотеаггузг Ьег теіайошойсі віагегусЬ
кіт розЦркіет вргалѵіесіііѵѵобс исгупі) у у пагпасгепіа таузіга теайу) 8І? зтеотеоіопедо зкагаі. піе та па теагзіасіе и опе- піе, оЬгатезгу іуіко зоЬіе таувіга, и ш'е§о гоЬіб у па тіеузсѳ іедо Йгиді ой зіаг- до гоЬіб, аІЬо таузіег іакотеедо Ьег рггувгусЬ рггуйатеапу, аі зі$ зргаѵѵа аІЬо рггех, йапіа ой зіагзгусЬ па гоЬоіе рггуішотеаб,
гогэдйек, аІЬо рггег котріапасі^ зкойсгу. іак таузіег теіп^ йтеисЬ Гипібте теозки,
Агіукиі ЛтіЛгтід іггесі. ІтЬозіетеу- іако у іотеаггузг теіпц ісйпедо Гипіа тео¬
гагііо, аЬу сіітеаіа Бога рггег гдгошайге- зки зкагапу та Ьус, кібгу теозк па оііагг
піе іотеаггузгбте ггешіозіа згетезкіедо пау- й. Аппу оЬгасаб зіе та.
ріегѵѵіеу ргототеотеапа Ьуіа у рошпойепіе
Агіукиі (Іюиігіеяіу ріаіу. Тотеаггузге
Ьгаіа, оііагг гай 6. Аппу затоіггесіеу теейготепі, кібгедо коітеіек пагойи, йо ЛѴіІогйоЬе тіа), іейпак йіа Іерзгедо іедо тезгуі- па рггуЬутезгу, шаі^ зіе руіаб о катіепікіедо гасЬотеапіа Іотеаггузге у тіойгіе- с§ сесЬи згетезкіедо, у йо піеу рггузгейпіасгкотеіе кібгедо коітеіек пагойи іак ггут- згу тегі^с теіайотойб, дйгіе сесЬтізігг тіезкіе§о, гизкіедо, іако у піетіескіедо, іе- згка, у іат йо піедо розгейзгу оротеіебіі Ьу рггег сгтеіегб гоки па шзгасЬ у па- йгіеб зіе, а сесЬтізігг та икагаб опети
Ъойепзклѵіе піе Ьуіі, іейу ройсгаз ктеаг- Йо зіагзгедо Іотеаггузга. Теп гай зіагзгу
Іаіпеу зсЬайгкі таіц ро гІоІусЬ ігху Ьег іотеаггузг та до йаб гарізаб те гедезіг
йайпеу гмѵіокі у теушбтекі йо зкггупкі ой- ішіепіеш, рггегтеізкіет, гкгрі у г кібгедо
йаб, іак Іей у зкіайапке г іппеші іотеа- тіазіа, йпіа тіезі^са у гоки рггузгей);
ггузгаті гагбтепо исгупіб. А йеЬу іакотеа Іотеаггузг гай іакотеу рггуЬуІес, ротеіпіеп
изіатеа зтебу зкиіек ойЬіегаІа, та таузіег икагас Іізіу ой теугтеоіепіа у йекіаготеапіа
га іотеаггузга раг^ке йаб. А іейіі Ьу Іо¬ га Іотеаггузга у ой игойгепіа. Тенге аг¬
теаггузг г тіазіа теузгей), а таузіег зіаг- іукиі у па іотеаггузгбте йтеогпусЬ йо \ѴіІЗ7.ети госгпети піе ролтіейгіаі у туіа па рггуЬуІусЬ йсщдаб зіе та. бгйу зіе гай
піе гаіггуша), іейу зат таузіег іе гіо- іотеаггузг іак зргатеі, та Ьуб опети шіеуіусЬ іг2у гаріасіс ротеіпіеп. Іп ^иапіиш Ьу все па гоЬоіе и таузіга икагапе, и кібгаб таузіег № іут зрггесітепу Ьу) у ха- гедо та ройіид іусЬ агіукиібте зргатеоріега), а Ьу) Ьу рггейтеіайсгопу, ротеіпіеп теаб зі§.
Ъейгіе зотеііо па оііагг й. Аппу йо зкггуп¬
Агіукиі ЛитйгШу вгбвіу. Мііойб Ыігкі оййаб, а игг^йотеі теіпд гаріасіс. Тог піедо гтеіазгсга сЬггейсіайзка рокаййут
зі^ та йсі^даб у па Іотеаггузга, дйу піе теусі^да, аЬу Ьу) гезрекі па сЬогусЬ, а
г рггусгупу таузіга Цйгіе.
паЬагйгіеу рггуЬуІсбте, кібггу апі гойгісбте,
Агіукиі йтійгтіу сгтгіу. Тотеаггу- апі кгетепусЬ, апі таузігбте, и кібгусЬ
вге рок^іпі у кібггу Ьу піе Ьуіі те гедезіг зіийуіі, піе таі%. Біа сгедо, іейеіі Ьу ігагдгошайгепіа іотеаггузгбте ггешіозіа згете- Шо зі<2 іотеаггузготеі па іак<\ йіид^ сЬогозкіедо терізапі, іегеіі Ьу зіе теагуіі гге- Ь? гасЬоггес, піе та до таузіег г дозротіозіо кгуіотіе гоЬіс, іакопі таі^ г теіа- йу гагаг оййаіас, аіе та и піедо ге йтеіѳ
йотойсі% иггейбте паІегуіусЬ г теагзіаібте піейгіеіе гозіатеаб. Ро кібгусЬ ехріготеа-

- из піи йтеисЬ піейгіеі та Ьус (Іо іпйгтагіиш
оу соте Ьопіігаіеіібте коптеепіи ЛЛгі1епзкіедо оййапу. А па іакотеусЬ сЬогусЬ, ропіетеай каМу рой рггурайкіѳт гозіаіе, та
Ъус озоЫітеа ризгка, сіо кібгеу ройсгаз
зсЬайгкі кайсіеу сЬос ро згеЦди зкіайаб
зі§ таі% а іе ріепі^йге шаі^ гатезге йіа
тезрогаогепіа сЬогусЬ сЬотеапе Ьуб. Тотеаггузг газ іеп сЬогу, іегеіі Ьу рггузгейі
йо гйготеіа, та козгі ой таузіга рггег
отее йтеіе піейгіеіі, па зі§ ройсгаз сЬогоЬу теайопу, ойгоЬіб.
Агіукиі (ітиігісзіу вШту. Рггег ЬиІапіа у гекгеасуе сг$5Іе, а гаіуш ргб/.потеапіа, Ъутеаі^ теузЦркі, кібгут гаЬіедаіцс, таіц зіагзі рііпо зіагас ві§, аЬу те
ропіейгіаікі Ьиіап піероіггеЬпусЬ піе гайутеаіі, аіе гоЬоіу рііпотеаіі, дйуг оргбсг
йпі піейгіеІпусЬ іезЬ йозб йтеці игосгувіусЬ, ройсгаз кібгусЬ теузІисЬатезгу паЬогепзітеа, Ьегріесгпіе тод^гагуб гекгеасіеу, те сгут иротпіопу іотеаггузг, іейіі Ьу
йгиді гаг теагуі зі§ те ропіейгіаіек Ьиіас,
та сгіегу дгозге роізкіе йо зкггупкі гаріасіб, а іа теіпа оЬгасаб зі§ та па оііагг
6. Аппу.
Агіукиі сіітіігіезіу оту. Кібгу Ьу іотеаггузг у таузіготесгук, іак іег шіойгіепіасгек, ІиЬ іи те ЛѴіІпіе, ІпЬ те іппут тіезсіе ой тяузіга теугтеоіоп. сіісіаі таузігет
гозіас, а піе исгупіі Ьу йозус іега/піеузгут агіукиіот, піе ротеіпіеп йо шаузіготевітеа рѵгуризгсгопут Ьус. Сгедо зіагзі гдготайгепіа іотеаггузкіедо рііпо розіггедас таі% у огаг Ьгоиіс.
Агіукиі (Ітиігіезіу йгіегщіу. Віагзі
гдготайгепіа іотеаггузкіедо ггетіозіа згетезкіедо, кібгедо коітеіек пагойи, дйуЬу кібгети г пісЬ г \Ѵі1па ойеуйс, аІЬо теуіесЬас рггузгіо, іейу та, па зсЬайгсе оротеіейгіатезгу рггусгуп^ зтеедо ойеуйсіа ,

кіисг коііедот з\ѵоіт оййаб, а оііедотеіе
па тіеузсе іедо г іедо 2, пагойи оЬгаб у
газайгіб таіф а іейеіі Ьу іпасгеу исгупіі,
іиг піе та Ьус га Іотеаггузга, аіе тіойгіепіасгка шіапу, у Іо іезгсге рггергозітезгу
зІагзгусЬ, у згітаі теейіид теупаІагки гаріасітезгу.
Агіукиі іггуйгшіу. Міойгіепіасгек теугтеоіопу, ораіггутезгу зі§ йота у и таузіга зтеедо, дйгіе та саіу гок гозіатеаб,
иіт йо гдготайгепіа іотеаггузкіедо рггуі§іу Ь§йгіе, та рггукіайет іотеаггузгбте
па паЬогепзітео теугеу орізапе у па тзгу
ёѵѵі^іе рггуЬутеаб, оііагг йтефеу Аппу, ііе
Іесіѳ, теіапкаті ой зіеЬіе киріопеті рг/уогйаЬіаб, па защ% игосгузіозс йтеі§іеуАппу іако пауіеріеу изіийус, зІагзгусЬ таузігбте у огаг гдготайгепіа іотеаггуэкіѳдо
згапоѵѵаб у те тезгеіакіеу иііеб росгсітеовсі. Кгешіозіо гай у гоЬоіу и таузіга
рггузіоупіе па теагзіасіе зргатеотеас у гаріаіу, теейіид г§кі зтееу гшбтеіопеу, иропііпаб зі<$ у іако паіегу зкіоппут у розіизгпут Ьус.
Агіукиі іггуйгШіу рісгтгу. Йайеп г
іотеаггузгбте а11х> тіойгіепіасгкоте, кібгедо
коітеіек пагойи, піе та іейсп рггей йгидіт тіеузсе па зсЬайгсе розіайаб; йіа
сгедо зІагзгусЬ у газІигопусЬ у терггбй
теу/.теоІопусЬ у йо гдготайгеша іотеаггузкіедо рггуі^ІусЬ тіеузсе та рггойкотеаб.
А кіо Ьу зі§ теагуі г тІбйзгусЬ, аІЬо іотеаггузгбте, аІЬо тіойгіепіасгкоте розіайаб,
та згігаГи гаріасіб йо зкггупкі дгозгу
згейс. Тог зі^ теагиіе те йатеаиіи у Ьгапіи
діозбте.
Агіукиі іггусігісзіу гвібгу. Тотеаггузг у
тіойгіепіасгек кагйу та о гтеусгаупут
сгазіе оЬіайи у теіесгеггу рііпотеас, у піе
та опедо таузіег сгекас, апі іег іотеаггузг те іейгепіи у ройсіеіі рггеЬіегас, аіе
15
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Агіукиі іггусігіезіу ітесі. N0 кайй$
зсЪайгк$, как кей паЬойегізктео йтеипіейгіеіпе, у огаг па йаіотзге у іппе акку та
тібйзгу 2 каййедо пагойи, росг^тезгу осі
зкагз2е§о ай (Іо паутібйзгедо сіпіеш рггей
куга оЪеуйб. А ккбгу Ьу оЬтеіезгсгопу піѳ
рѵгуЪуІ, та згкгаГ, іако зі§ теуйеу ротіепііо, ЙО зкггупкі гаріасіб.
Агіукиі іггусігіезіу сгтігіу. Тотеаггузг
о гіу исгупек ііс росгсітеойсі рггесітепу,
аІЪо о гіойгіеузктео рггекопапу, ша Ьуб г
котеаггузкіедо гдготайгепіа ойггисопу у
іако Ъегеспу 2 гедезкпі теутагапу; ' ккбгу
/ай окгайзгу таузкга изгейі Ьу г тіазка,
аЬу дйгіе іпйгіеу кедой піе сгупіі, та Ьуб
йіа рггезкгоді рггег Іізк огпаутіопу. Ккб¬
гу Ьу зі§ гай ко\ѵаггузг аІЬо шіойгіепіасгек па таузкга зтеедо теайуі зі§ рогтеаб
зіотеет піеросгсітеупі аІЬо г§Ц, ша Ьуб
ройіпд ргатеа зіуйгопу у кагапу.
Агіукиі іггуігіезіу ріаіу. Каіейу у ко
йо гасЬотеапіа йоЪгедо рогг^йки, аЬу те
гдгошайгепіи котеаг/.узкіт, а пауЬаггіеу
ройсгаз зсЬайгек іейеп пай йгидіедо піе
теупозіі зі§, апі сЬеІріІ, у іейеп йгидіедо
піе дапіі, а йаіеко Ьаггіеу піе зготосіі.
у піе озіатеотеаі, аііаз те кут розкгаейопу,
ройіид ргатеа Ь§йгіе кагапу.
Агіукиі іггусігіезіу 8гбзіу. Тотеаггузг
ой таузкга па гоЬок§ гасцдпіоиц, а іезгсге рііпо гйуЬу опеу піе гоЬіІ, аіе ЬаІаі, а рггег ко йо згкойу. а сгазет у гпіетеаді таузкготеі рггусйуп^ ЬуІ, кейу іако
згкойу, г окагіеу іедо зкаЦ, падгойгіб, как
у кагапіи, рггег зкагзгусЬ пашбтеіопеши,
куіе гагу, ііе зі§ па ко ойтеайу, ройіедас
та.
Агіукиі іггусігіезіу зібЛту. Маузкег, іейеіі Ьу котеаггузга те ггетіейіе огіойгіеіі,

а піе йотеіойі Ьу кедо, та теейіид ргатеа
кагапу Ьуб; а га теіп<$ підйу теі^сеу 4отеаг/узга тіеб піе та, іейпакйе дйу кепйе котеаггузг га рггергозгепіет игаг§ зтеоі$ таузкготеі ойрийсі, ка теіпа та та зі<2
ехсепйотеаб.
Агіукиі іггусігіезіу озгпу. Во йатепусЬ
ргате іедо кгбіетезкіеу шойсі у изкате сесЬотеусЬ зкозиі^с зі§, розкапотеіату, аЬу
котеаггузг теі^сеу піе Ьгаі теасЫопи пай
кггу дгозге у рітепедо згозкак.
Агіукиі іггусігіезіу сігісіѵісііу. Каййу ко¬
теаггузг піе ша зі<2 г шаузкгеш па гок,
аіе куіко па сгтеіегб гоки гтатеіаб у гаріак^ га сгтеіегб гоки ойЬіегаб. Айе тезротпіаіо зі§ теуйеу о тІойгіепіасгкасЬ, іако
ро теузіийепіи Іак сЫорі^сісЬ, шаід и тау¬
зкга рггег гок у згейб піейгіеі .гозкатеаб
у огаг гаріасіб тука г піт розкапотеіопе§о, теі<$с іейеіі Ьу таузкег ой гоЬіепіа рггег
гок тіойгіепіасгка отеіиіс сЬсіаІ, кейу тіойгіепіасгек та йаб га ко таузкготеі гіокусЬ йгіезі<$6; ротеіппойсіош іейпак гдгошайгепіа котеаггузкіедо йозуб теейіид изкате
сгупіб ротеіпіеп Ь^йгіе.
Агіукиі сгіегйгіезЪу. Тотеаггузг каййу,
а шіапотеісіе кусЬ кггесЬ пагойбте, іейіі Ьу
агкукиіаті у изкатеаті кегагпіеузгеті дагйгіі, па тзгу, теокітеу у йаіотзге йо козсіоіа
піе рггуЬутеаІ, па зсііайгкі піе рггусЬойгіІ,
у ройіид кусЬ агкукиібте піезргатеотеаі зі<2,
у зкагзгут піе ЬуІ розіизгпу, какотеу піе
та тіеб и йайиедо таузкга тіеузса у
гоЬоку, отезгет г тіазка ой зрбікотеапіа
гйгидіеті йеЬу опусЬ піе догзгуі, гидотеапу; а га піеизЦріепіет г тіазка та
Ьуб йо теі^гіепіа тегі<$ку.
Агіукиі сгіегсігісзіу рісгтгу. Тотеаггузг
гайтеогпу аІЬо йтеогпу, йо \Ѵі1па рггуЬутезгу, іейіі Ьу зі§ піе сЬсіаІ зкагзгут гдготайгепіа котеаггузкіедо оротеіейгіес у рой
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ргоіексііу райзЦ, тіетеахаі, Іакотеети, іе- ѵѵіпіеп, а оп зат аІЬо х тіазіа теузхейі,
Йеіі Ьу рокаіатезху зі§ роіуіп піе ргхерго- аІЬо шаузігет хозіаі, тойе Іедоѵѵаб Іакозіі, теіесхпеші схазу Іак те сесЬи шіейху ѵѵу сііид па оііагх й. Аппу.
шаузігаші, іако у тіейху Іотеагхузхаіпі,
Агіукиі Ыегйгшіу зібйту. Тотеагхутіеузсе хаЬгоиіопе Ьуб та.
зхоте у тіойхіепіасхкбте, кібгху Ьу теузЦрАгіукиі Ыегйгшіу гсібгу. Ідійхка гхесх пі Ьуіі, Іак Іех Іиіасхбте у рагіасхбте, роб
Ьутеа прайс, хасхут іехеіі Ьу кіесіу те іа- іигуйікг* іаЦкоІтеіек хозіаі^сусіі, хосхугекіт исхупки кібгсти Іотеагзузхотеі (теу- зху опусЬ, а піе то^с те рг^сікіт гахіе
і^лѵзху хіойхіеузітеа у іппе§о піеросхсітее- зіид игх^йотеусЬ Йозіаб, теоіпо Ье/Іхіе за§о сіхіеіа) пауйотеаб зі§ ргху піш, Іесіу ха тут Іотеагхузхош у тіойхіепіасхкот х^гоіпіегсеззі^ таузіга у іпіегсеззі^ іийхка 1а- шайхепіа зхетезкіе§о, Іеші агіукиіаті у
зка та Ьуб опеши рокахапа, у хе Іо па изіатеаші оЬтеаготеапут, тергхбйу Йо се8Іа\ѵіе йоЪгеу опети піе та зхкойхіб.
сЬи техі^б, а іейЬ Ьу зі§ піе ирокогхуі у
Агіукиі сгіегйгіезіу іггесі. Зіагзхети Іазкі піергозіі, у (Іо теі§хіепіа осісіаб гаіиІотеагхузхотеі, §йу Ьу зі§ ргхуІгаГіІо 0(1 зрбі зхпе§о.
Іотеаѵхузха те сесЬо\ѵеу катіепісу ройсхаз
Агіукиі сгіегйгіезіу бзту. Такотее аг¬
зсЬайхкі, аІЬо па іппут тіеузси хпіегеа- іукиіу у изіатеу х^готасіхепіа Іотеагху§а, Іейу па зсЬайхсе та ргхеіохуб оЬе1§§ зх6\ѵ у тіойхіепіасхкбте гхетіозіа 8хетезтеоіг^, у іехеіі Ьу зі§ сіоѵѵосіпіе рокахаіо, зкіе^о \Ѵі1еіізкіе§о, рой1и§ ргатеа тауйеІе(1у зрбііотеагхузх та кіисх оіісіаб ргае- Ьигзкіе^о, 0(1 паз тадізігаіи, ха рго2Ь$ у
зійепіотеі о<і зкгхуикі у піеша па тіеу¬ іпзіапсі^ рап6\ѵ зІагзхусЬ сесЬи зхетевкіезсе зтеоіе ротегбсіб у кіисх осіЬіегаб, ах §о пайапе, іако Іотеагхузхе, тіойхіепіасхтергхбйу (Іесіхуі теупаіахкот таузіга сіо- котеіе у схеіайх тее тезхуІкісЬ рипкІасЬ у
зуб исхупі, а хаіут у ргхергозі х»гоша- рага§гаГасЬ тоспо Ігхутаб, опут росііесіхепіе гхетіозіа зхетезкіе§о Іотеагхузкіе.
§аб у теейІи§ пісЬ Іегах у пароіут \ѵіеАгіукиі Ыегйгшіу сгісагіу. Кіо х Іо- схпеті схазу зргатеотеас зі§ шаі^ у ці
теагхузхбте у тіойхіепіасхкбте зіагзхут ро- тесхут піе теукгасхаб іютеіппі. Кібге Іех
зіизхпу піе Ьуі у ха оЬезІапіет Йо пісЬ, агіукиіу у заті таузігоиіе хасЬо\ѵаб у
аІЬо па зсЬайхкд піе ргхузхейі, та Ьуб оЬзег\ѵо\ѵаб шаі^. КіоЬу хай ргхесіѵѵко Іуткагапу Йѵѵіета теосЫопу, Іуіе гаху, ііе хе агіукиіош теѵзЦріІ, а кагапіа, осі зІаг¬
оЬезІапу піе ргхуйхіе.
зхусЬ \ѵупа1ехіопети, рос11е§аб піе сЬсіаІ,
Агіукиі сгіегйгіезіу ріаіу. Лейіі Ьу х іп- отехет зргхесітепу Ьуі, Іакоѵѵу, пат игх§пе§о тіазіа аІЬо тіазіесхка роігхеЬотеаІі йотеі (Іопісзіопу, піеосіѵѵібсхпіе па роііаІусЬ апукиібте, аІЬо ргхеугхепіа у ргхе- шотапіе у рокагапіе (ІгидісЬ, лѵіпд, ріесхуіапіа, аІЬо Йо ргхерізапіа, Іесіу о(1 ріег- пі^хац у зіесіхепіа те теі^хіепіи кагапу Ь§тезхе^о сіо зкгхупкі хІоІусЬ йтеа, а ой ргхе¬ гіхіе. Лехеіі хай ротіепіопе хдготасіхепіе
різапіа па коріа, хІоІусЬ схіегу та Ьуб Іотеагхузхбте гхетіозіа зхетезкіедо ЛѴіІеііЙапо.
зкіе^о теі^сеу агіукиібте сііа 1ерзхе§о шіесіху
Агіукиі Ыегйгшіу згйзіу. То\ѵагхузх зоЬ^ гх^сіи ой. паз Ь§й^ роІгхеЬотеаІі, ту
хдгошайхепіа гхетіозіа зхетезкіе^о, іехеіі опусЬ ЬуІеЬу ргатеи розроіііеши піе Ьуіу
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А Іегаг сіо ІусЬ агіукикяѵ, зрозоЬет ѵѵуіеу орізапут пабапусЬ у г$Ц рапа різагжа пазге§о гаіЫескіе^о \Ѵі1егізкіе§о
робрізапусЬ, ріес/^с гщсѵяутщ тіазіа Ш-1

Іепзкіе^о рггусізп^б ткагаШту. Бак па
гаіиз7,и \Ѵі1епзкіт, шіезі^са ОсІоЬга бпіа
бтеисЫедІе&о (Ігісеті^іе^о, гоки Рапзкіедо
1689.
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21. Уставъ Ііімепскаго цеха кожевниковъ.
А

Въ очередномъ засѣданіи

Виленскаго городо-

данія, въ случаѣ сопротивленія подвергается на¬

ваго магистрата предъявлена била цехомъ кожев¬
никовъ подтвердительная привилегія короля Ав¬

казанію; 8) подмастерье отказавшійся отъ работы

густа II, заключающая въ себѣ четыре прежнихъ

возвращенія;

привилегіи предшествовавшихъ королей, начиная
съ Сигизмунда III, въ которыхъ заключается цехо¬

персмапнвать къ себѣ подмастерьевъ; 10) мастера
въ случаѣ несчастія имѣютъ право на субсидіи

вой уставъ, обнимающій собой 24 §§, въ которыхъ

изъ общественной кружки; 11) 12) 13) подмастерья

изложены права и преимущества поименованныхъ

должны платить мастерамъ за убытки,

ремесленниковъ.

ихъ смерти оставаться у вдовъ годъ и 6 недѣль;

Сущность этихъ цеховыхъ правилъ заключается
въ слѣдующемъ:

14) всѣ должны повиноваться

1) Кожевники каждый годъ избираютъ изъ среды

лишается права считаться
9)

цеховымъ,

мастерамъ

впредь до

строго запрещается

а

послѣ

годичнымъ старо¬

стамъ подъ страхомъ денежнаго взысканія; 15) въ
случаѣ смерти брата всѣ цеховые должны при¬

себя двухъ старшинъ, изъ коихъ одинъ храпитъ це¬

нимать

ховой скарбъ, а другой ключи отъ него;еще два

старшину хоронить па общественный счетъ;

ключа должны имѣть два расходчика изъ осѣд¬
лыхъ ремесленниковъ; но истеченіи года всѣ они

отчетность должна отбываться ежегодно въ общемъ

вмѣстѣ обязаны дать отчетъ цеху въ расходованіи де¬
негъ; 2) цехъ обязанъ имѣть свой алтарь въ костелѣ

мать цеховые разныхъ юрнсдикъ; 19) всѣ цеховые

св. Юрія;

3) старшины имѣютъ право вписывать

лись кожами подъ страхомъ конфискаціи оныхъ на

• въ цехъ братчиковъ и собирать цеховыя засѣданія
чрезъ каждыя двѣ недѣли; 4) цехъ обязанъ че¬

ратушу; 20) купцамъ разрѣшается покупать кожи
для покрытія товаровъ; 21) рѣзники могутъ про¬

тыре раза въ годъ отправлять церковныя службы

давать только тѣ кожи,

въ присутствіи всѣхъ братчиковъ; неявившіеся
должны заплатить 4 гроша штрафу; 5) подмастерья

маютъ съ животныхъ,

должны

шкурникамъ и слфьяпникамъ, красно-черно-шкур-

тельствѣ;

принимать

участіе въ церковнослужи¬

проступки ихъ должны

подлежать

участіе

въ

похоропахъ;

16)

бѣднаго
17)

собрапін; 18) въ которомъ участіе должны прини¬
должпы смотрѣть, чтобы перекупил де пользова¬

продавать строго

которыя они сами сни¬
у другихъ же покупать и

воспрещается;

22)

сѣро-бѣло-

разбирательству старшинъ; 7) пьяный и непокор¬

никамъ и замошпнкамъ выдѣлывать обыкновенныя
кожи строго воспрещается, подъ страхомъ взыска¬

ный ремесленникъ изгоняется изъ цеховаго засѣ¬

нія 40 копъ штрафу и конфискаціи товаровъ; 23)

6)
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не должны перема¬

нивать къ себѣ пи мастеровъ, ни товарищей дру¬
гихъ кожевниковъ; 24) противъ партачей и юри-

сдичанъ

должно быть возбуждаемо строгое пре¬

слѣдованіе, конфискація товаровъ въ пользу рату¬
ши и города Вйлыш.

ТѴе йгос1<2 ро этеі^сіе тезгузІкісЬ ёѵѵі^іусіа Ьу теіейхіес паіехаіо, іх ргхей паті ргосіпіа Ігхесіе°;о тіезі^са ЫотеѳтЬга, гоки йикотеаіі у рокіайаіі исхсітеі: МісЬаІ Згу¬
Раизкіе^о Іузі^с зіейщзеІпеа;о йтеийгіезіе- йіотезкі, МісЬаІ Ноійотезкі, Апйгхеу 8ху§о бзте§о.
реі, КггузхіоГ йазігхотЬзкі, Зіапізіате В$Ргхей игг^йеш у з^йет Ьигшізігхоте- Йгіетеісг, Кахітіегг Згиізкі —зіагзі у тізкіт у гайхіескіш Шейвкіт паіегагпіеу- зігготеіе сесЬи дагЬагзкіедо схегтеопозгу гок газіайаі^сут, зіап^тезгу осхетеі- сгато-зкитікбте у кигйутеапікбте, те тіейсіе зіахѵеіпі у исгсітеі МісЬаІ Згуйіотезкі, ёсіе пазхут "ѴѴіІепзкіт Ь^й^се^о, схіегу
МісЬаІ Ноійотезкі, Апйгхеу Згуреі, Кггу- ргхутеііеіа раг^атіпотее пауіайпіеузхусЬ кгбзиіоГ .ТазІгготЬзкі, Зіапізіате В^йхіетеісх, Ібте ісЬтойсібте роІзкісЬ, апіесеззогбте паКахітіегх Зхиізкі—зіагзі госхпі, ітіепіет згусЬ: ріегтгу зтеі<*іеу раті^сі Яудіттіа
зтеоіт у ітіепіет саіедо сесЬи-зтее§о даг- Ігхесіе§о, йейаіа те \Ѵагзхатеіе, йпіа йтеиЬагзкіедо схегтеопо у с/агпо зкбгпікбте у йгіезіе^о зібйте^о тіезі^са ИотеетЬга,
кигйутеапікбте, шіезхсхап \Ѵі1егізкісЬ, ге- гоки Рапзкіе^о іузі^с зхе&зеі йтеийхіезіе^о
ргойикотеаіі у рокахаіі ргхутеііеу копбгта- зібйте§о ройрізапу у ріѳсх§сіі* капсеііагуі
суіпу пауіазпіеузге§о кгбіа іе^отоёсі Аи- шпіеузгеу те. х. Ьіі. гаріесх^іотеапу, рггех
^изіа теібге&о, рапа пазхе§о тііобсітеедо, Мозктеісіпа, па іеп схаз піергхуіасіеіа па. зхсхфШѵѵіе пат рапш'^седо, 2 ріесх$сі$ зге&о, пайтеегфпу у пайгизхопу, тепілѵіеік,^ те. х. Ьіі., г агіукиіаті те піт теу- схут піе ройеугхапу, агіукиіу ретепе, ой
гахопуті, ой таер'зігаіи іедо кг. шоёсі 82ІасЬеіпе§о тадізігаіи пазхе§о АѴіІеііЛѴіІепзкіе§о пайапеті, йайпеу зизрісуі у зкіедо йо йоЬгедо рогх^йки сесЬи іе^ох
сепхигхе піерой1е§1у, кібггу оЬ геѵегеп- ?агЬагзкіе,го те зоЬіе хатеіегацсе^о, зітеіегііат піе сЬс^с со зсЬайгка у г^готайге- йхопе; Лгиді йтеі^іеу раті^сі Шайузіатеа
піе сесЬи опе»о, ргоріег зиЬзе^иеп^ет йе- С2теагІе§о, рой йаЦ те ЛѴіІпіе, йпіа рі^іе^о
Іаііопеш сг^зіокгос хахутеас, йо акібтеЬиг- тіезіаса Ьірса, гоки Рапзкіе§о Іузі^с
шізІгхотезкісЬ у гайхіескісЬ АѴіІейзкісН ро- згеёбзеі ІггуйгіезІе§о іггесіедо, Ьех ріесх^йаіі, кібгу зіотео те зіотео теурізаб. ріесх^с сі, Ьо і^ Мозктеа оййагіа; іггесі йтеі^іеу
игх^йи Ьигтізігготезкіе^о у гайхіескіе^о раті^сі йапа Кахітіегха, йе йаіа те \Ѵі1\Ѵііепзкіе^о ргхусізп^с,
різагга ргху- піе, йпіа зіейтпазіе^о тіезіаса Сгегтеса,
зі<2§Іе§;о хсоііасуопотеатезху ройрізас у х ак- гоки Рапзкіе§о Іузі^с зхезсзеі зхейсйхіезі^і
46те теуйас рокогпіе зиріікотеаіі. Кібгедо іо схтеагІе§о; сжагіу йтеі^іеу раші^сі йапа
ргхутеііеіи сопйгтасуіпеео кгбіа іедото- ігхесіе^о, йаіотеапу те \Ѵагзхатеіе, йпіа
йсі Аи^изіа теібге^о іЬепог зецшЧиг іа- ріегтезхе§о тіезіаса Маіа, гоки Рапзкіе§о
котеу:
Іузі^с зхейсзеі озтйхіезі^І Ігхесіе§о; "у
Аи§изЬ теібгу, г Вохеу Іазкі кгбі роі- ріаіу пазх, рой йаЦ те \\гагзхатеіе, йпіа
зкі, еіс. Охпаутиіету іут Іізіет соп- озтпазіе^о тіезіаса Зіегрпіа, гоки Рапйгтасутут ргхутеііеіет пазхут, коти зкіе^о Іузцс зхезсзеі йхіетеі^іхіезці йхіе-

- 118 теі.^іедо, г§Ц пауіазпіѳузгусЬ кгбібте ісЬшозсібте, апіесеззогбте пазгусЬ, у пазг%
росірізапе у ріесг<$сіаші гатеіезізіеші капсеііагуі теіеі. х. Ьіі. гаріесг^іотеапе, саіе,
гиреіпе у гаЛпеу. те зоЬіѳ теі^рііѵѵоёсі піе
шацсе. Кібгеті Іо рггутеііеіаті паѵіаёпіеузі апіесеззоготеіе пазі у ту заті. зтеоЬосіу у теоіпойсі те игутеапіи ггетіозіа гагЬагзкіе§о, сгегтеопо-сгато-зкитікбте у кигЛутеапікбте, огаг піекібіо рипкіа <31а Іерзге§о гасЬотеапіа роггцЛки, Іазкатеіе паЛаіі, у опе теіесгпуті сгазу гтоспііі, рггукІаЛет пауіаёпіеузгусЬ апіесеззогбте пазгусЬ
сЬ^Іпіе іЛгр:, (Іо іе§о зі§ зкіапіашу, піеіуіко (іатепе ргатеа, рггутеііеіа у теоіпозсі
теіегпут пазгут росісіапут тіезгсгапот
зітеіегЛгату, аіе іезгсге у потее зтеоЬо(1у
у теоіпойсі те іутге ггетіеёіе дагЬагзкіт
ийутеас, ііѳ г паз ЬуЛй тоге, у со зі($ те
ЛатепіѳузгусЪ рггутеіІеіасЬ піе Лоіойуіо, га
зиррЬЦ исгупіопусЬ теуг теугагопусЬ тіезгсгап пазгусЬ \Ѵі1епзкісЬ у ггетіеёіпікбте сесЬи §агЬагзкіе§о, ех сопзепзи та§ізІгаіи пазгедо Шейзкіе§о исгупіошр
пайаб опут итуёіііізту. Лаког ту кгбІ,
га ргогЬгѵ рапбте га(1 у игг^Лткбте пазгусЬ,
рггу коки пазгут гегуЛицсусЬ, паіозту
гегтеоЫі, аЬу потеуш рггутеііеіет пазгут
потее агіукиіу сесЬотеі §агЬагзкіети сгегпотео-у сгагпо-зкигпікбте у киічіутеапікбте
па(1аЬ, у те Іерзг^ терготеаЛгіІі, іпсопѵепіепсуе у ехогЬііапсуе рггесіте рггутеііеіот пазгут у апіесеззогбте пазгусЬ (Ігіеі^се зі<2, рггег кібге сесЬу §агЬагзкіе теіеі - 1
ко-у таіо-зкигпікбте (іо іакіе§о рггузгіу
иЬбзітеа, ге зиГГісуепсуі те ораіггепіи у
Логогге каріісу у оііагга Ьгаскіедо тіес у
сЬтеаІу Вогеу ргототеотеаб піе то^, итоіІіГікотеаІі у агіукиі у піегаг ггесгопети
сесЬотеі рггерізаіі, роЛІи^ кібгусЬ аЬу

«іесгпуші сгазу зргатеотеаіі зі§ у зтеоіе
/теусгаіе рогг^Лкотео гасЬотеаІі.
1 Агіукиі.
Каргабд Ьгасіа ггетіозіа
сгегтеопо-у сгагпо-зкигпікбте у кигЛутеапікбхѵ теургатеиі^седо, іегаг Ь§Л^су у роіуШ, кібггу Ьу ві§ «іо пісЬ рггу1%сгу1і у
ѵѵрізаіі, таі% г^гошаЛгепіе зтее тіес па
каггіу гок те Лгіеіі ётеі$іе§о МісЬаІа те сіоти зіагзге^о, §Лгіе зІагзгусЬ Лтеи шіеЛгу зоЬ^ таі% оЬгас (Іо зргатеотеапіа госгпе^о, ІиЛгі (ЗоЬгусЬ, роЛ тіеузкц іигугЛукг* озіасІІусЬ у шіазіи рггузі^ІусЬ,
г кібгусЬ зІагзгусЬ и іейпе^о зкггупка
Іе§о г^гошаЛгепіа (Іо гоки та Ьусіг’ те ЛоЬгут ораіггепіи, а и Лги"іе§о кіисг,
«іо іе^о Лтеа кіисге, озоЫітеіе^о іеу ге
зкггупкі и (ітеи Ьгасі, па іепіе сгаз Ло
іеёо оЬгапусЬ ІиЛгі, Іак4е озіаЛІусЬ у тіазіи рггузі$"ІусЬ, шаі^ ЬуЛй, у іа к іако га
тезгузікісЬ іусЬ сгіегесп зрбіп^ теіаЛошозсіц рггусЬоЛу тезгеікіе г іе§о Ьгасітеа ісЬ
щаі$ ЪуЛб те Іеу зкггупсе тезрбіпіе г рггутеііеіет, г ге§езігаті у г ргатеаті тезгеІакіеті іе§о Ьгасітеа сЬотеапе. Такге гогсЬбЛ теіегпіе у ргатеЛгітеіе га зрбіп^ іакге тезгузікісЬ сгіегесЬ теіиЛошоЗсі;* та
ЬуЛй сгупіопу.
2 Агіукиі. Іг Ьгасітео кагЛе о(1 рапа
Во§а у $теі§іусЬ Ле§о та тіеб росг%іек,
рггеіо ту зіагас зі§ о іо терггбЛ тащу,
аЬу іе§отозб оусіес рггеог козсіоіа ётеі§іе&о Легге§о, г Ьгасі^ іе§ог коптеепіи у
зіагзгуті зтеоіеті, кібгуш Ьу іо паіегаіо,
пат рогтеоіііі тіес, іако у ргге(1 іут
рггеЛ рогагеш Ьуіо, карііс? зтеоі§ озоЫіте^ те іут козсіеіе зтеі?іе§о Легге^о, те
кібгеу Ьу Ьгасіа ггетіозіа іе§о паЬо'геіізітео зтеоіе тее(11и§ зрогг^Лгепіа іусЬ ге
оусбте (кіргатеотеаіі.
3 Агіукиі. Тут ге зіагзгут Лтеіета
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у рггуішотеас, кіоЬу Іо и пісіі г^даі, аЬу
іуіко Іаколѵі Ьуіі игодгепіа доЬгедо, №
ге1і§іеу у пагодгіѳ Ьгаки гадпедо піе сгуп|^с4 Агіукиі. ЗсЬадгка Ъгасі тезгузікісЬ
и зіагзгедо, и кібгедо зкггупка Цдгіе, со
(Ітеіе піесігіеіі, те дгіеп піеёгіеіпу зсЬодгіб
8І? таіц,, діа оЪтуйІітеапіа о рощдки сіоЬгут у рггушиогепіа сіітеаіу Во2еу, оргбсг
йеЬу газгіа кібгедо ігидпозс іака, кібга
Ьу зіизгпіе опедо теушбтеіс тодіа.
5 Агіукиі. \Ѵі§і1іе тай* Ьусіг гасіизгпе одргатеотеапе сгіегу гагу сіо гоки, іо
іезі, па каМе зисЬедпі, па кібге зіагзі
іпзг^ Ьгасі^ таіг* оЬзуІас; кібгу піе рггуісігіе, та сіаб сіо зкггупкі сгіегу дгозге
Іііетезкіе.
6 Агіукиі. Мібсізі Ьгасіа, осі зіагзгусЬ
па іо пагпасгепі, па зтеі^іа игосгузіе, па
іиіггпіасЬ, тзгасЬ, піезгрогасЬ, втеіесе таі«4 'ѵ койсіеіе гараіас, опе позіб, у іппе
розіиді койсіеіпе одргатеотеаб росі розіизгебзітеет, іог у па гаіотзгасіі ЬгаскісЬ
сгупіс ротеіппі.
7 Агіукиі. 8іагзі тібдзгусіі, іако Ьу зі<*
тіеіі зргатеотеаб, таі$ Іадодпіе паисгас.
ОдгіеЬу ісЬ те іуш піе зіисігаіі, рггу сіги§ісЬ (ІтеисЬ г Ьгасі зіагзгеу, до зіеЬіе теегтеапусЬ, зіотеу зкагас, у па іо ддгіеЬу
піе дЬаІі, па зсЬадгсе тезгузікіш оротеіедгіеб; іат ддгіеЬу зі<$ піе ирокоггуі,
рггег зіид тегі^іусЬ од игг^ди гадгіескіе§о до теі^гіепіа та Ьудг дапу, у опут
теедіиг теузіедки зтеедо кагапу.
§ Агіукиі. дегеіі Ьу іег кібгу Ьгаі те
Ьгасітеіе, аІЬо сгази іпзгедо ирітезгу зіе,
паіаіаі зіагойсіе, аІЬо тібдзгети, іедути
таі^ гогкагаб, /еЬу изЦріІ г Ьгасітеа; іегеіі Ьу піе сЬсіаІ, теурготеадгіс до шаіц; а
іейеіі Ьу зі<5 тегбсіі, іеду ротеіпіеп кагапіе

сіегріес у теіп§ сіас теедіид изіатеу Ьгаіегзкіеу, ддгіеЬу зі§ г іедо пагаіиігг ѵѵусЬтеаЫ, аІЬо геЬу зіагзгусЬ піе рггергозіі.
9 Агіукиі. ѲдуЬу зі§ іей іотеаггузг,
з\ѵе§о сгази піе теуігтеатезгу и шадізіга,
скізгеаі Ьег тезгеікіеу а теагпеу рггусгуПу, іакотеу сіо ггетіозіа одрайс та, окгот
/,еЬу зі$ тегбсіі у сіо сгази втеедо теуіпѵас
сЬсіа! га рокагапіет зіизгпут!
10 Агіукиі. Мізігг гадеп іотеаггузга
піе іуіко рггетеаЬіаб ос! дгидіедо гаізігга
(Іо зіеЬіе, аіе апі гЬіедІедо рггуітотеас піе
та, рос! теіпц катіепіа теозки сіо зкггупкі, сЬуЬа 2еЬу тіа! рогтеоіепіе од рапа
іе§о, и кібгедо ріегтеіеу Ьуі.
Ц Агіукиі. дегеіі Ьу Рап Вод па кібгедо Ьгаіа сіоризсіі ирасіек іакі у піеГогіип§, одіеп аІЬо іпзг^ гЬ* рггудод^ у сіо
иЬбзітеа рггузгесіі, іакотеу осі зіагзгусЬ, га
теіасіотозсі^ Ьгасі, г зкггупкі гаіотеап Ъусій
та; тезгакге, іейіі Ьу гай до іедо рггузгеді геЬу зі? гаротбді, іо со ти зіс; да10, ротеіпіеп тегбсіс.
12 Агіукиі. 8гкод§, іезіі Ьу іотеаггузг
іпізігготеі зтеети те ггешіейіе іаЦ исгупй, га игпапіет у итеагапіет зіагзгусЬ,
оп§ ріасіб у падгодгіс Ь^дгіѳ ротеіпіеп.
13 Агіукиі. АѴдотеа ро те^.и зтеут рогозіаіа до гоки у згейсіи піедгіеі іотеаггузгбте гадпусЬ од піеу апі одтатеіаб
пікі, апі одтеаЬіаб піета.
14 Агіукиі. 8іагзгут тізіггот аІЬо
госгпуш зіагозіат розіизгпі Ь§д^, па тезгеІакіѳ гогкагапіе шаіг*, сокоітеіек до Ьгасітеа паіегу, род кагапіет іггесЬ дгозгу
гаг, дгиді гаг род теіп^ згезсіи дгозгу,
кгесі гаг род кагапіет рбі катіепіа теозки до зкггупкі Ьгаіегзкіеу.
15 Агіукиі. бдуЬу іег кіо г Ьгасі, ваш,
гопа, дгіесі иіпагіі, іакотееео тезгузіка
Ьгасіа, оЬезІапі Ь^д^с од зіагзгусЬ рггег
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ш16бзге§о, ргоѵѵабгіс сіаіо у ѵѵзгеікіе ролѵіппозсі сЬггеёсіапзкіе обргаѵѵоѵѵас шаі%.

—

Ьгасі у тізіггбѵѵ ггетіозіа ѵѵіеіко-у шаіосгегѵѵопо-сгагпо-зкитікбѵѵ піе ѵѵоіпо Ь§-

16 Агіукиі. А іейіі Ьу Іей шізігг кібгу бгіе.
21 Агіукиі. Такйе ггегпісу \Ѵі1егізсу
иЬоді итагі, йеЪу §о сгут росЬоѵѵаб
аЬу йабпусЬ зкбг и зѵѵоісЬ Ьгасі йабпут
піе Ьуіо, ріепіе(бгті г зкггупкі гаіойус, у
родггеЪ исгсіѵѵу зргаѵѵіб зіагзі роѵѵіппі зрозоЬет піе зкироѵѵаіі у вкиріопусЬ іаѵѵ¬
піе у роіаіетпіе, аЬу кгат ІусЬ, кібге
ЪфЦ.
зкбгу заті г Ьубіа и зіеЬіе Ьііе§о таііу,
17 Агіукиі. ЬісгЬа у гасЪипек ргяу
піе рггебаѵѵаіі, оргбсг пазгут тіезгсгапот
обтіапіе зіагзгусЬ кайбу гок па вѵѵі§іу
§агЬаг2от \Ѵі1ейякіш, зкбгаті зигоѵѵеті
МісЬаІ, рггу Ьуіпозсі ѵѵзгузікісЬ Ьгасі. сі/.іас
у ѵѵургаѵѵпуті піе Ъапбіоѵѵаіі, г тіазіа піе
зі§ та, іейіі Ьу ѵѵ сгут піе гдабгаіі ві§,
ѵѵуѵѵогііі, іакой роб иігасепіет ІусЬ зкбг
игг^бгоѵѵі габгіескіепш іо бопіезс таі^.
у г^гаЬіепіет опусЬ, кібге таі^ Ьубй бе18 Агіукиі. \Ѵз2узсу г Ьгасі, ѵѵ іут ропоѵѵапе ѵѵ ѵѵабге риЫісгпеу гаіизгпеу,
гдгошабгепіи у Ьгасіѵѵіе Ь^басу, ггетіо¬ у рггег згаГагге тіеузкіе, га со зі§ рг/езіа сгегѵѵопо-сгагпо-вкигпікбѵѵ, Ьу Іей у бабгц, зрізас зі§ у па роргаѵѵ^ тигбѵѵ
ро(1 ІП32^ іигугбуксу^, а піе тіеузЦ тіе- тіазіа бѵѵіе сгф&і, а іггесц сг§зс бо кавакаі, кібгу г паз роіі іеп/е рогг^бек у ріісу зѵѵі^іеу ВагЬагу Ьгасіѵѵа сгегѵѵопоагіукиіу орізапе роб1е§аб у опе ѵѵе ѵѵзгузі- у сгагпо-зкигпікбѵѵ оЬгбсопе Ьубй шаігр
кіт гасЬоѵѵаб саіе оЬіесиіету.
22 Агіукиі. Тибгіей тіеб сЬсету у
19 Агіукиі. Маі$ іей іе^о г рііпозсіг* гогка/иіету, аЬу сесЬ когіетіаскі згагорозіггедас, аЬу сі, кібггу заті ІусЬ зкбг Ьіаіо-зкигпікоѵѵіе, зкбг у зайапісу сгегііе зигоѵѵусЬ піеѵѵургаѵѵоѵѵапусЬ, ггет іо¬ ѵѵопо-сгагпо, огаг кигбуѵѵапи піе роѵѵіппі
ніи ісіі паІей^сусЬ, піе гоЬц, іако іо рг/.е- ѵѵургаѵѵоѵѵаб, роб копйзкасу^ іусЬйе зкбг,
кирпіоѵѵіе піе рггекироѵѵаіі, кирсу ъ іп- іако у гаріасепіет кор сгіегбгіезіи, кібзгусЬ тіазі, тіазіесгек, рггуіейбйу, іак/е геу ѵѵіпу бѵѵіе сг^бсі у зкбг гдгаЬіопусЬ
Йусігі, іаіаго\ѵіе іаѵѵпіе у роЦіпіе, іак и па герегасу^ тіеузкісЬ \Ѵі1епзкісЬ ти¬
згІасЬіагпіеу йубоѵѵзкіеу у ѵѵ іабкасЬ ри- гбѵѵ, а іггесіз сг^зс па карііс? вѵѵідіеу
ЫісгпусЬ па ѵѵугоЬіепіа опусЬ, иііо ргае- ВагЬагу сесЬи ѵѵуй ггесгопе^о оЬгбсопа
іехіи ѵѵ тіеёсіе пазгуш ЛѴіІейзкіт піе Ьубй та.
зкироѵѵаіі, г тіазіа піе ѵѵургоѵѵабгаіі, роб
23 Агіукиі. Сій когіетіасу ѵѵіеіко-зкигиігасепіет у гаЬгапіет ІусЬ зкбг па пісу об тізіггбѵѵ у Ьгасі сесЬи §агЬагигг^б Ъигтізіггоѵѵзкі у габгіескі тіазіа зкіе§о сгегѵѵопо-у сгагпо-зкигпікбѵѵ, огаг
пазге^о ЛѴіІпа. Кібге іо зкбг у па рорга- у кигбуѵѵапікбѵѵ, іако затусЬ йе та§іѵѵ^ гаіизга у тигбѵѵ, рггег згаГаггбѵѵ ри- зігбѵѵ рггуітоѵѵас, іак у сгеіабй обшаѵѵіас,
ЫісгпусЬ тіеузкісЬ рггебапе, оЬгбсопе роб ѵѵіп^ зіо кор §гозгу ЬііеѵѵзкісЬ, г роЬус таіц,.
ѵѵгбсепіет іе§ой та^ізігц у сгеіабиіка
20 Агіукиі. Кирсот гай ДѴіІепзкіт 61а іе§ой ггетіозіа, кібге§о Ьу бо зіеЬіе рггурггукгуѵѵапіа, іак іоѵѵагбѵѵ па ѵѵогасЬ, іа¬ і^іі у патбѵѵііі. РобоЬпут зрозоЬет сесЬ
ко у па ѵѵісіпасЬ ЦбгусусЬ, кироѵѵас ѵѵоі- сгегѵѵопо-сгагпо-зкигпікбѵѵ у кигбуѵѵапі¬
по Ь§бгіе, а ѵѵі^сеу саіе пікоти, кгот кбѵѵ таеізігбѵѵ у сгеіабй ѵѵіеіко-зкигпі-
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кбте рггуішотеас ро<! Цй теіп^ піе ротеіппі

Ъ^дгр

24 Агіукиі. Рагіасге, ддуЪу зі§ род
іак^ коітеіек іигугдуЦ, дисЬотеп^, зопаІогзк% у райзкіі ргоіексу^, Іаш іпіга, сіиат
ехіга шаепіа тіазіа пазге^о \Д7і1па гпаудотеас зі§, у сіогааті тіѳзгкаіі, піе Ъ§(Цс
сесЪотееті у ргатеа тіеузкіедо піе таі^су, апі теузіийутезгу зі$, па ргеезгкод§
ротіепіопусЬ сесЬбте, теіеіко у шаіо-зкбгпіко\ѵ сгупіб, зкбгу зкиротеаб, теургатеотеаб
у теургатепе зкгусіе у іалѵпіе рггедатеас
тіеіі, іесіу іакотее зкбгу теургатепе у піетеургатепе, па кайдут тіеузси, Ьуіей род
ІП374 іигухдука у ргоіексу^ шіезгкащсе&о,
рагіасга §гаЪі6, копГізкотеаб у опе ад изит
риЫісит па гезіаигасу^ гаіизга у тигбте
пазге§о тіазіа \Ѵі1па оЬгбсіб теоіпо ЪфЫе.
Рггесітепу гай Іети пазгети рггутеіІеіоѵѵі у падапіи іусЬ агкукиібте у рогй^дки теуг ггесгопедо сесЬи, іейІіЬу раг¬
іасге, па оргеззу^ тізіггбте у ггетіезіпікбте сесЬи §агЬагзкіе§о, зиЪогдупотеаб ко§о тіеіі, аІЬо запц ггесгц опусЬ аддр-аѵѵоѵѵаіі, лѵіп^ тедіеусіе пазгуш ргоіексуаіпут, род даЦ те \Ѵагзгатеіе, дпіа дтеидяезіедо ріегтезгедо шіезі^са Ьиіедо, гоки
Райзкіедо Іузі^с зіедтзеіпедо дтеидгіезіедо
гаіойопг* у теугайопц, и тезгеікіедо з^ди у
иг2§ди гаріасіс іггетіззіЬіІіІег ІепеЪипІиг.
Му кгбі, Іакотее (еду агіукиіу піпіеузгут
Іізіст пазгут, Іазкатеіс зі§ до ргойЬу у
зирріікі сесЬи дагЬагзкіедо зкіопітезгу, падатезгу, потее у датепе агіукиіу, у тезгузікіе тее тезгузІкісЬ рггутеіІеіасЬ, ргатеасЬ
у теоІповсіасЬ, од ёѵѵі^іеу раті^сі пауіаёпіеузгусЬ апіесеззогбте пазгусЬ сопГего\ѵапе у иітеіегдгопе, Іегаг депио вітеіегдгату, итаспіату у рггу піепагизгопеу
тосу іп депеге еі зресіе„сопІепІа, рипк(а, сіаизиіу у рагадгаГу, іакоЬу Іи зіотео

-

чѵ зіотео терізапе Ьуіу, теіесгпеті сгазу
гозіатеиіету у рггу ротеіппеу тосугасЬочѵиіету, у аЬу од тезгузІкісЬ, до кІбгусЬ
паіейу, Ьег йадпеу те^іріітеобсі, тесаіе у
теіесгпіе гасЬотеапе Ьуіу, тіеб сЬсету у
гогкагиіету. Ха со, діа Іерзгеу теіагу у
тосу, г$кц зі§ пазг% родрізатезгу, ріесг§6
теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо рггусізп^с
гогкагаіізшу. Вап те Шгзгатеіе, дпіа 6зтедо тіезі^са Вгидпіа, гоки Рагізкіедо
іусі^с зіедтзеі дтеидгіезіедо теібгедо, рапотеапіа пазгедо дтеидгіезіедо згбзіедо го¬
ки. 11 кібгедо рггутеііеіи сопіігтасуіпедо
родріз г§кі кгбіа іедотовсі, рапа пазгедо
тііобсітеедо, рггу ріесг^сі теіеікіеу гатеіезізіеу те. х. Ьіі іезі Іеші зіотеу: Аидиз(из гех. Аддііатепі газ Іакотеу: СопГігтасуа агіукиібте сесЬи §агЬагзкіе§о. МісЬаІ
Копзіапіу Хотеіскі—родсгазгу Тгоскі, іе^о
кг. тоёсі ріесг^сі тпіеузгеу те. х. Ьіі тр.
Игг^д згІасЬеіпу Ьигтізігготезкі у гадгіескі \Ѵі1епзкі рггутеііеу соиГігтасуіпу, сит іпіго сопіепііз агіісиііз теугайопуті, до хіі^ игг§ди и з%ди Ьигтізігготезкіе^о у гадгіескіе§о \Ѵі1епзкіе§о ргхуіц.тезгу, рег зепіепііат зкоііасуопотеатезгу, теуг
ротіепіопеши сесЬотеі дагЬагзкіети сгегтеопо-сгагао-зкбгпікбте у кигдутеапікбте рггу
ріесг^сі зтееу игг^дотееу теудас гогкагаі.
Ро кібгедо рггутеііеіи сопГігтасуі пе?о до акі родапіи теуг ротіепіепі
зіатееіпі у исгсітеі зіагзі МісЬаІ Згудіотезкі, МісЬаІ Ноідотезкі, Апдггеу Згуреі,
КггузгІоГ дазігготзкі, ЗЬапізТате В^дгіетеісг, Кагітіегг Згиізкі, розіаиотеітезгу зі^
рггед паті, уіутйе игг^дет Ьигтізгготезкіт у гадгіескіт ІѴіІейзкіт, допіеёіі у
оротеіедгіеіі, ій зіозиі^с зі§ до агіукиіи
дтеидгіез(е§о, а теідг^с теіеікі піерогг^дек
у піерозіизгепзітео у теіеіе те сесЬи зтеоіт дгіеі^сусЬ зі^, діа агіукиібте датепіеу16
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згусЬ, піетоугагпіе парізапусЬ, ііе рой Іегагпіѳузгу сгаз тогпіесопусЬ гп’ауйицсусЬ
зі§ ехогЬіІапсуі у іпсопѵепіепсуі, га тезрб)па, тозгузІкісЬ то сесііи Ьгасі гдойц, Іедог
ггетіозіа сгегтоопо-у сгато-зкбтікбто у
зкигйутоапікбто, йіа гасЬотоапіа па рггузгіу сгаз іерзгедо рогг^йки, итбтоіопе
ші^йгу зоЦ у розіапотоіопѳ агіукиіу, пігеу тоугагопе, йо игг^йи пазгедо рокогпіе
зиріікотоаіі, агеЬузту опе рггег тоугок пазг
зітоіегйгііі у арргоЬотоаІі. йаког то рггбйу
игг^й пазг Ьигтізігготозкі у гайгіескі \Ѵііепзкі ройапе агіукиіу йоЬгге ггогитіатозгу, опе зігиіупотоатозгу у гтоагутозгу, ге
піе рггесіто ргатоп то зоЬіе у іппусЬ сесЬбто
згкойгіе піе гатеіегац, зкіопіі зі§ йо тоуг
ротіепіопеу ргойЬу у зиріікі ітіепіет саІедо сесЬи сгегтоопо-у сгато-зкбтікбто у
кигйутоапікбто, тіезгегап ЛѴіІейзкісЬ, исгупіопеу, агіукиіу ргойикотоапе, пігеу тоугагопе, рггег тоугок зтобу, аІЬо зепіепсу;*
зтооі§, іийісіаіііег ротеііоготоатозгу, петіпе
сопігайісепіе, зітоіегйгіі у тоіесгпіе арргоЬотоаі, то рггузгіу сгаз піепатзгепіе гасЬотоас розіапотоіі у йекіагоѵѵаі. КібгусЬ
агіукиібто Іепог та зі§ Іакі:
1 Агіукиі. АйеЪу то сесЬи сгегтоопо-у
сгато-зкбтікбто пай згейб зІагзгусЬ тоі§сеу піе Ьуіо, у піе тоайуіо зі$ пай ротіепіопз 1ісгЬ§ йоЬіегас па зіагзгепзітоо; іезЬ Ьу гай кібгу г ІісгЬу зІагзгусЬ итагі,
тооіпо Ь§йгіе па тіеузси гтагіедо Іакіедо
г згаГаггбге, кібгу Ьу іаі йтоіе згаГагзітоа
ойзіийуі то сесЬи, га гдойгу тозгуІкісЬ Ьгасі
°Ьгас.
2 Агіукиі. 2айеп г Ьгасі сесЬи дагЬагзкіедо аЬу піе тоагуі зі<$ ройзЦрек
сгупіб у ройкиротоас зі$ рой Ьгаіет зтооіт
сесЬотоут, кібгу Ьу ріегтоіеу зкбгу зиготое.
піетоургатопе, Іак то іаІкасЬ, па гупки,
па иіісу у па кагйут тіеузси, іако у

—

то паЫайгіе, йо Іедо ггетіозіа паіей^суш,
ройкиротоаб зі§, рой гаріасепіет тоіпу тоейІид роггцйки у игпапіа зІагзгусЬ, іейпак
Ьег исіеті^гепіа.
3 Агіукиі. Кібгу Ьу г Ьгасі зкбгу тоургатопе, доіотое йо рггейапіа тіаі, тооіпо
то йоши зтооіга рггейас, а йо згетосбто, гутаггбто у зіойіаггбто у іппусЬ, кібггу Ьег
ггетіозіа оЬеуёб піе тод%, піе тооіпо позіс,
Іуіко па Іагд, дйгіе тіеузсе йатопе ой
тадізігаіи пагпасгопе іезі, тоупозіб; оргбсг
йо дозсі, рапбто зепаісгбто у йо кіазгіогбто
га роІггеЪотоапіеш опусЬ тооіпо позіб Ь§йгіе.—Кгот ІусЬ ехсерсуі, іейІіЬу кібгедо
Ьгаіа ро зІгопасЬ г Іотоагеш, Іо іезі, г
зкбгаті тоургатопуті гіарапо, сгуіі Іей йотоіейгіатозгу зі§, паіейусіе йотоіейіі, та
Ьуйй Іеп Іотоаг гдгаЬіопу йо сесЬи у йо
з- ВагЬагу каріісу оЬгбсопу, а гаирогет
зігопу, Іейу йо тадізігаіи йо гогз^йгепіа
тоейіид йатопусіі агіукиібто оййапу Ьуйй
та.
4 Агіукиі. Каййу шадізіег, кібгу Ьу
піе тіаі ргатоа сЫорі^сіедо, та пауріегтоіеу ой зІагзгѵсЬ госгпусЬ тоургатоіб у
оіггутас ргатоо, у йас тоейіид йатопедо
гтоусгаіи йо зІагзгусЬ сесЬотоусЬ гіоіусіі
рфпайсіе; кібгу Ьу гай шадізіег сЫорса
рггуігуі у опедо зргоЬотоатозгу, Іакотоедо
сЬс^седо то Іут ггетіозіе Ьуйг, гтбтоітозгу опедо па тоіеіе іаі зіигуб та, йо сесЬи торізас тоейіид гтоусгаіи, у Іепге сЫоріес піеротоіпіеп шіес ой зтоедо тадізіга
Іюпйу аііаз зтооіеу ргутоаіпеу гоЬоІу, у
піета іий ойЦй ропіейгіаікотоаб рой кагапіет зіагедо оЬусгаіи, Іо іезі ріадаші.
5 Агіукиі. йезіі Ьу кібгу г Ьгасі ой
зтоедо Ьгаіа то ггетіейіе зтооіт іакц. тіаі
кггутой? г іакіеукоітоіек окагуі, та у ротоіпіеп зкаггус зі§ ійб йо зІагзгусЬ госгпусЬ у дгозг рггу зкагйге роіогус, а зіагзі
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госту ѵѵейІи§ рггузіе^і г йгидіті зіагзгу-

тірггезгіеті зргаѵѵіейііѵѵіе Г023%йя6.
6 Агіукиі. 8гаГагге у тібйзі Ьгасіа
Іак зкагзгусЪ гостусЪ, іако у ргаезгіусіі,
згапоѵѵаб, оЪзепѵоѵѵас у тезгеікіе розіизгепзіѵѵа и каріісу &. ВагЬагу, ргау коёсіеіе й.
Дег/е§о Ъ^йцсеу, у па каййуш тіеузси йѵѵіайсгуб, у росйид рогг^йки у газіид сесЪо\ѵусЬ зрѵаѵгаѵѵаб зі§ роѵѵіппі Ь$й^, рой
\ѵіп^ га игпапіет \ѵей1и§ ехсеззи рггег
гостусЬ зіагзгуск, іейпак Ъег сі^/.кіе§о
опеу окіайи.
7 Агіукиі. Косгпі згаГагге ге ѵѵзгузікісЬ зкіайапек Ъег йайпеу ойѵѵіокі ѵѵуйа-

\ѵаб 1ісгЪ$ рггей віагзгеті зѵѵеші поѵѵо
оЬгапуті у зіоіоѵѵеті, рггу Ьуіпойсі ѵѵвгузікісЬ Ьгасі сесЬи зѵее§о, ѵѵуйаѵѵас, Ъег
гайпеу зрггесгкі роѵѵіппі Ь§й^. Кібге Іо
агіукиіу, ай ргаезепз гергойикоѵѵапе, га
2§ой^ ѵѵзгузікісЬ Ьег гайпеу сопігайусуі
изіаѵѵіопе у патіепіопе, заіѵа аййіііопе іп
Гаіиѵпт іппусЬ рггуйапіа, іегеіі Ьу Іе%о
роІггеЬа Ьуіо, ріесг$сі$ игг^йи пазге&о
зіѵѵіегйгіѵѵзгу, ройрізаб у игг^й паю Ъигтізіггсшзкі гайгіескі \Ѵі1епзкі у регехігасіит ай регреіиат геі тетогіат ѵѵуйаб
гогкагаі. АсЬит аппо, тепзе еі Йіе иі
зирга.

1730 г. Марта 10 дня.
Изъ

нниги

№ 5139,

за 1728-1736 г., я. 391.

22. Подтвержденіе Виленскимъ магистратомъ устава Варшавскаго нортпяжсскаго
цеха для Виленскихъ портпыхъ.

Вслѣдствіе недоразумѣній, возникшйхъ въ портняжескомъЯ цехѣ относительно пониманія нѣкото¬
рыхъ пунктовъ цеховаго устава, Варшавскіе порт¬
ные разрѣшаютъ эти недоразумѣнія слѣдующимъ
образомъ:
1) Портные

не

могутъ

согласиться,

чтобы

братчикъ не могъ быть принимаемъ за первымъ
столомъ, не будучи въ числѣ товарищей, потому
что такое требованіе

противорѣчило бы духу ко¬

ролевскихъ привилегій;
2) также не могутъ согласиться и съ тѣмъ,
чтобы мастеръ не имѣлъ права производить въ
товарищи пахолка, нс будучи самъ товарищемъ;
3) относительно того,

можетъ ли мастеръ въ

своей

мастерской

считать за товарища пахолк

(ученика), Варшавскіе портные даютъ отвѣть утвер¬
дительный па томъ основаніи, что для такого па¬
холка гораздо полезпѣе быть

въ мастерской, не¬

жели таскаться по частнымъ домамъ; •
4) каждый пришлый товарйіцъ, или пахолокъ
можетъ быть не иначе принять

въ цехъ,

какъ

проработавши у мастера годъ и 6 недѣль и за¬
ручившись рекомендаціей и согласіемъ цеха;
5) относительно того,

можетъ ли бельцессоръ

засѣдать въ товарищеской избѣ, не будучи това¬
рищемъ, или же быть цеховымъ мастеромъ, то
фактъ этотъ можетъ совершиться только при тѣхъ
условіяхъ, если на него согласятся цеховые стар-
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имъ угощеніе,—пе менѣе 10 гарнцевъ вина за¬
тѣмъ имъ можетъ быть разрѣшено вступать въ

товарищескую избу и пользоваться дальнѣйшими
цеховыми правами.

\Л7е ёго(1<$ рггесі бтеі^іеш ВогедЬ Сіаіа
сіпіа зібйшедо шіезіцса .Іипіі гоЬи Райвкіедо Іузщс эіейшзеіиедо Іггуіігіезіедо.
Nа игадйие іедо кг. тозсі Ьигтівіггоѵѵзкіш у га(І2Іескіт \Ѵі1ейзкіш зіап^ѵѵзгу осгутеівсіе исгсіѵѵі ТЬеосІог НгеЪогоѵѵісг у Магсіп Ваѵѵгизгеѵѵісг—зіагзі
гос/пі сесЬи кгатеіескіедо, шіезгсгапіе \ѴіІейзсу, рокіасіаі^с у родацс ки акіукотеапіи Іізі аЪо рипкіа, сесЬотеі кгаѵѵіескіеши
ТѴіІейзкіети г \Уагзгатеу рггузіапе у оіггутапе, ітіепіет зтеоіиі у саіедо сесЬи зтеоіе*
до зиріікотеаіі, аЬу зіагзі у тевгузсу Ьгасіа
таузіготеіе сесііи кгатеіескіедо те ройіе(Іпіеузгу С7аз Іак агіукиіу Іоѵѵаггузгбте
кипзгіи кгатеіескіедо, іако у рипкіа Іегагпіеузге г \Ѵагзгатеу рггузіапе у рггерізапе, осі тезгузікісіі сесЬотеусЬ кипзгіи
кгатеіескіедо ёсізіе Ьуіу гасЬотеапе у оЬвегѵѵоѵѵапе, (Іекгеіеш згріи Ьигшізігготезкіедо у гаіігіескіедо \Ѵі1епзкіедо пакагас; а
па зрггесітепусЬ раеп гаіогепіа аОекіоѵѵаІі
у иргазгаіі, кІбгусЬ Іізі аЬо рипкіа (іо
хі^д гайгіескісЬ ЛѴіІеіізкісЬ зіотео (Іозіотеа ѵѵрізиіцс Іак зі§ те воЬіе та: N831 ѵѵіеісе тойсі рапоѵѵіе сесЬтізІгге зіаѵѵпедо
ггетіозіа кгатеіескіедо \Ѵііеіізкіедо, пазі
тозсі рапоѵѵіе у тезрбі тезгузсу рапоѵѵіе
Ьгасіа! 2азге(1І паз Іізі 0(1 теазрапбте, па
кібгу ге піегусЫо офізиіешу, піе іезі пазга
теіпа, ропіетеаг піегагаг зі§ (Іозіаі (Іо г^к павгусЬ, аіе іакойшу до рг§(1ко 0(1еЬга1і, Іак
іак паург§<І2еу па Іе рипкіа лѵе(11ид айекІасуі теазгесі тойсі рапбте (иірізиіету.
1-то. Иа ріегтезгу рипкі Іак теазрапот
ойрізиіету: 2а(1еп Ьгаі сЬоб Іег у саіу

сесЬ ѵѵуріасі у ѵѵзгувікіе окагуе сесЬотее
вкопсгу, а га Іоѵѵаггузга \ѵ дозроігіе Іоѵѵаггузкіеу піетаіцсу, (Іо ріегтезгедо зіоіи
рггуі^іу Ьу'(1г піе тоге, апі іайпут игг§(Іпікіет сесЬо\ѵут, сЬос Ьу Іег у г рггеѳтеіеіпедо шадізігаіи ЬуІ оЬгапу, Іедо ѵѵе<11 ид ргалѵ пазгусЬ ой пауіайпіеузгусЬ пат
кгбібте пагіапусЬ у (Іатепедо гтеусгаіи, гаЬгапіашу, у Іедо підсіу піе рогтеаіату у
оѵѵзгет рапбте айтеегваггбте га Іо зайгіс
у кагас роІггеЬа, ропіетеаг зі§ Іедо паріегаіі}, со Іо Ьугіг піе тоге. 2(1а ті зі§
Іоѵѵаггузге, кібггу и паз га Іоѵѵаггузга о<іЬутеаіі, Іакге у и паз 0(1 теазрапбте гпау(Іиіц зі<$ у таузігаті и паз те сесЬи з%
у теіейггу, со Іо козгіиіе у іакіеу ІигЬасуеу гагуб тизгц, піт Іедо (ІозЦрі^; а сі
ропііпіопі рапоѵѵіе Ьгасіа сЬсіеІі Ьу Ьуб
Іак (ІоЬгуті, іако у (Ігиді, Іедо сі^іаги
піеройцтезгу, іако кайіу г паз ротеіпіеп.
2- (1о. 2а Іоѵѵаггузга росЬоІ^сіи га<1еп
таузіег бас піе тоге, кібгу заш Іоѵѵаггузгет піе іезі у Іедо гатезге гаЬгапіату у
піе рогѵѵаіату.
3- Ііо. Со зі§ Іусге, іегеіі Іоѵѵаггузга па
ѵѵагзіасіе сЬоѵѵас та таузіег, а зат Ь§<Цс росЬо1§сіеш; Іо тоге Ьусій, Ьо зі§ и
паз Ігайа ге тэту пасііо сгеккікі, а 1еріеу ге зі§ и таузіга гаЬатеі, пігеіі та
діігіе ітігіеу сЬойгіб, аІЬо ро раІасасЬ
па зтеоі^ зігоп? гоЬіс, аіе іегіпак ротіепіопу Ьгаі ротеіпіеп рр. зіагзгут, па Іеп
сгаз Ь^сут, оротеіейгісзі^, Іедо Іотеаггузга гарогѵѵоіепіет <іо гоЬоІу тегі^с тоге.
4- 1о. 2а(1еп те^йгиі^су, сгу Іо Іоѵѵаггузг,
сгу расЬоІе, ггетіозіа пазгедо 2еЬу тіаі
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оде дѵѵоги одзіаѵѵзгу, а сЬсіа! зі§ адгеззоѵѵаб до сесЬи, рггуі<$іу Ъуб піе тойе, айЬу гок у згейс иіедгіеі ріегѵѵіеу рггегоЬіІ,
у Іо и віаге^о Ъгаіа; роіут ггогишіаѵѵзгу іепйе ЬгаІ ро піеш, йе тойе Ьус шаувігет, роѵѵіпіеп рапа т!оде§о до сесЬи гекотепдоѵѵас, доріего гарогѵѵоіепіеш ѵѵзгузікісЬ Ьгасі сесЬи тойе Ъуб ргауіфу.
5-іо. дейеіі Ъеісеззогоѵѵіе газіадаб шаѵѵ дозродгіе іоѵѵаггузкіеу, а заті га іоѵѵаггузга піе тащс ІиЬ шаузігаші сесЬоѵѵеті Ъ§д%, Іо Ьус пі"ду піе тойе, у іе§о
гаЪгапіату у гакагиіету, сЬуЪа іак% копдусугѵ, йеЬу рапоѵѵіе Ьгасіа ггогитіеіі, ро¬
іут ге Ъгасіе, йе зі§ тойе гдаб па родрог<$ сесЬоѵѵі у до іе§о зі§ арріікоѵѵас Ь§дгіе, іо іеві па Іазсе рап6\ѵ зіагзгусЬ у
Ьгасі сесЬоѵѵусЬ, йе ротіепіопеши Ьгаіи
/а г^одпет ѵоіит зѵѵоіт Іазк§ лѵуёѵѵіадсгус то§$, у до §озроду іоѵѵаггузкіеу розіаб шо§ф, аіе іедпак іеп рошіепіопу рап
поѵѵоіиу Ьаісезог роѵѵіпіеп га іеп ѵѵуйѵѵіадсгопу Ьопог, ѵѵед1и§ даѵѵпе§;о гѵѵусгаіи,
рапй\ѵ зіагзгусЬ у Ьгасі исг^зіоѵѵас, паутпіеу ѵѵіпа §агсу дгіезі^с у доріего тоге
Ьус до дозроду Іоѵѵаггузкіеу розіапу, а
§ду рггуідгіе у изі^дгіе ѵѵ дозродгіе, па
іуш игг^дгіе, піе роѵѵіппі Іоѵѵаггузге зкагЬи зѵѵе^о оіѵѵіегас, ай іакйе у §озрод§
изрокоі, іо іезі роѵѵіпіеп оддаб до зкагЬи
іоѵѵаггузкіе§о іаіагбѵѵ ЬііусЬ дѵѵа у іоѵѵаггузгоѵѵ у зіагзге росЬо1§іа исг^зіоѵѵас
ІиЬ тіодет, ІиЬ іей ріѵѵет, у доріего іоѵѵаггузге зкагЬ таіц оіѵѵоггуб, іак іе ѵѵзгу8ікіе копдусуе зѵѵоіе рошіепіопу рап Ьаі¬
сезог зкопсгу. Ро іусЬйе окагуасЬ зкопсгопусЬ у ро одргаѵѵіопут игг^дгіе зѵѵо¬
іт ѵѵ §озродгіе, іак рггуідгіе ехрігасуа
іе§о, іейеіі Ьу сЬсіа! ѵѵ сесЬи адгеззоѵѵас
до ріегѵѵзге§о зіоіи га Іазкгу у рогѵѵоіе-

піет рапб.ѵ зіагзгусЬ у Ьгасі, тойе Ьуб
рггуі^іу, аіе іедпак па іеп сгаз роѵѵіпіеп
рапбѵѵ зіагзгусЬ у Ьгасі исг^зіоѵѵас, паутпіеу іакйе §;агсу ѵѵіпа дгіезі^б. А роіут
іейеіі зі§ гда до іедо тойе Ьуб игг§дпікіет сесЬоѵѵут. Со ѵѵугагіѵѵзгу іезіейту
ѵѵазгтойс рапбѵѵ йусгііѵѵі Ьгасіа у ипійепі
зіидгу. Ыа со зі§ родрізиіету, рггу рггусізпіепіи ріесг^сі пазгеу зіаѵѵпеу ІѴагзгаѵѵзкіеу сесЬоѵѵеу кгаѵѵіескіеу родрізиіету
зі^. Бгіаіо зі§ ѵѵ сесЬи ^Ѵагзгаѵѵзкіш кгаѵѵіескіт дпіа дгіезщіедо Магса гоки 1730.
Рггудаіек іезі іакі, ѵѵ іе зіоѵѵа: Р. 8. дейеІіЬу зі^ гай іа зргаѵѵа г рапаті аѵегзаггаті ѵѵ сесЬи ѵѵазрагізіѵѵа ІиЬ іей ѵѵ з^дасЬ рггейѵѵіеіпедо та^ізігаіи зкопсгуб п іе
то§1а, іо ту ѵѵазрайзіѵѵи §оіоѵѵівшу зіийуб у дорошос ѵѵ з^дасЬ іе§о кг. тойсі,
ѵѵзгак ѵѵазрапоѵѵіе тизіеІіЬуйсіе рггузіаб
дѵѵисЪ Ьгасі г сесЬи дериіоѵѵапусЬ іи до
ЧѴагзгаѵѵу. 11 кібгедо Іізіи аЬо рипкібѵѵ
родрізу г^к рггу ріесг^сі ѵѵіазпеу сесЬи
кгаѵѵіескіе§о \Ѵагзгаѵѵзкіе§о роізкіт у
піетіескіт сЬагакіегет ѵѵугайопе з$ іакіе: РгідегісЬ МіЫІетап (?) Еііегтап, Кагітіегг Ьуза§6гекі-дги&і зіагзгу, Адат
Тутіпзкі, МаіЬіаз Реіегтап, .Іап вгизсгугізкі, Раѵѵеі 8гигкіеѵѵісг, іако піеишіеіі^су різаб, МісЬаІ Каііпзкі—різагг сееЬоѵѵу.
Ыгг^д іе§о кг. тойсі Ьигт. у гадгіескі ЛѴіІегізкі, зкіопіѵѵзгу зі$ до зіизгпеу ргойЬу, зіозиі^сеу зі§ до доЬгедо
гг^ди у рогг^дки сесЬи кгаѵѵіескіедо \Уі1епзкіе§о, агіукиіу од ша§ізігаіи \Ѵі1еп8кіе§о падапе у рипкіа од сесЬи \Ѵагзгаѵѵзкіе§о кгаѵѵіескіедо рггерізапе у рггузіапе, зсійіе оЬзегѵѵоѵѵас у гасЬоѵѵас пакагаі. \Ѵед1и§ кібгусЬ айеЬу рапоѵѵіе зіагзі
ѵѵ рггузгіе іаіа пазі^риі^се ѵѵе ѵѵзгузікіш
зргаѵѵиі^с зі<* у гг^дг^с зі? гасЬоѵѵаІі у
до зкиіки рггургоѵѵадгііі; па рггесіѵѵпусЬ
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гаё у піесІЪаІусЬ рапбѵг зіагзгусіі \ѵіпу кор піега у иаріасепіет иаіогуі у паяпасгуі.
рі^б (Зо Іе§ой сесЬи кга\ѵіескіе§о осіба- Асіит иі зирга.

1742 г. Марта 12 дня.
Изъ книги № 5141, за 1742—1745 г., стр. 44.

23. Уставъ цеха Виленскихъ котельщиковъ.
Виленскій магистратъ, по ходатайству „господ¬
няго отца* (старшины) цеха котельщиковъ и его
товарищей, выдалъ этому цеху слѣдующій уставъ,
на основаніи общаго цеховаго устава, дарованнаго
городу королемъ Сигизмундомъ Августомъ въ
1558 году:
1) Товарищи цеховые обязаны каждую чет¬
верть года собираться въ засѣданія и избирать
вгосподняго отца“ и его товарищей въ присут¬
ствіи цеховаго сундука съ уставомъ и привилегіями;
2) товарищи, не имѣющіе увольнительныхъ
свидѣтельствъ отъ своихъ мастеровъ, не должны
быть принимаемы въ цехъ, прежде нежели не
исполнять всѣхъ требованій устава;
3) товарищи, не представившіе котлярскихъ
работъ, не имѣютъ права заниматься котлярскимн
работами;
г
4) ипостранцы должны во всемъ подчиняться
цеховымъ правиламъ; , 4
>
5) цеховыя засѣданія должны производиться
въ воскресные дни съ соблюденіемъ надлежащаго
благочинія;
6) товарищи, опоздавшіе, должны заплатить ЗѴа
гроша штрафу,-а неявившіеся вовсе—74* гр.;
7) въ засѣданіе товарищи должны являться
трезвые и безоружные; нарушившее „шинкьи дол¬
жны заплатить за него собесѣдникамъ;
8) товарищъ, прекратившій своимъ безчин¬
ствомъ засѣданіе, долженъ заплатить 5 охлоновъ
штрафу;
9) неподчинягощійся этому требованію дол¬
женъ быть исключенъ изъ цеха;

10) товарищъ новоприбывающій долженъ пунк¬
туально исполнить цеховыя правила, т. е. явиться
въ домъ старшины и оказать ему и мастеру над¬
лежащую честь;
11) въ засѣданіи мѣста
маемы по старшинству;

должны быть зани¬

12) цеховой сундукъ долженъ
вѣдѣніи магдебургіи;

храниться въ

13) новоприбывшій товарищъ подвергается эк¬
замену цеховыхъ товарищей во время угощенія;
14) новоприбывшій товарищъ не долженъ ми¬
новать перваго встрѣчнаго мастера, а зайти въ
его мастерскую, поздороваться съ мастерами, или
его товарищемъ за руку, за тѣмъ съ женой ма¬
стера и наконецъ взяться за молотъ;
15) мастеръ, ненуждающійся въ товарищѣ,
долженъ дать новоприбывшему грошъ, па который
бы онъ могъ угоститься съ товарищами, при чемъ
старшій товарищъ обязанъ позаботиться о прі¬
исканіи для него мѣста;
16) новоприбывшій товарищъ не долженъ опаз¬
дывать къ обѣду своего мастера въ теченіи двухъ
недѣль, равно какъ и хозяинъ не обязанъ ожидать
своихъ товарищей къ обѣду или ужину послѣ
опредѣленнаго времени;
17) новоприбывшій товарищъ, позволившій
себѣ какое либо безчинство въ домѣ мастера, под¬
вергается штрафу въ 10 охлоновъ;
18) товарищъ имѣетъ право перемѣнить свой
верстакъ и хозяина не раньше 14 недѣль;
19) товарищамъ позволяется паять котлы и
трубы, не кладучи въ огонь;
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работы въ видѣ процентовъ;

22) понедѣльники должпы праздноваться только
во время церковныхъ праздниковъ;
квартальную
71/* грошей;

появившійся

обѣдню,

попеченіе какъ

о больныхъ, такъ и объ умершихъ братьяхъ;

21) товарищи должны вставать ;на работу зи¬
мой въ 3 ч., а лѣтомъ въ 7 ч., а уходить въ 7
часовъ вечера;

23) товарищъ,

25) товарищи должпы имѣть

въ костелъ

па

подвергается штрафу

въ

24) цеховые должпы знать, что костельные
штрафы идутъ па ихъ погребеніе;

26) въ случаѣ отсутствія учащихся мальчиковъ,
товарищи

ие должпы брезгать ихъ работами,

должны помогать даже по хозяйству жепѣ своего
мастера;
27) товарищамъ каждую недѣлю должно вы¬
даваться чистое бѣлье, чтобы они пе шатались
по чужимъ угламъ;
28) товарищи не должпы утруждать своихъ
мастеровъ разными мелочами;
29) настоящія цеховыя правила должны чи¬
таться въ засѣданіяхъ для всеобщаго свѣдѣнія.

Агіукиіу аІЬо, уогщіек іотггузгбю сс¬ ргатеіепіе у йе поѵо егудотеапіе агіукиеки коііагзкгеуо.
1б\ѵ йіа гбгпусЬ копІиЪегпібте, \ѵ шіейсіо

Вигтізігге у гайсу тіазіа іедо кгбІетезкіеу тоёсі зіоіесгпедо ѴГіІпа—тезгеш
\ѵоЬес у кагйети гозоЪпа, кош и Ьу о
Іуш Іегаг у па роіут теіесігіеб паіегаіо,
огпаутиіешу. Рггей паші у игг^йега пазгуш і. к. га. Ьиппізігготезкіш гайгіескіга \Ѵі1ейзкіт, зіатеаце регзопаіііег па
гаіизги исгсітеі рапотеіе Вагііошіеу Возіекі— сесіітізігг, Йап Зутопотеісг—оусіес
дозросіпі, Масіеу Войгітзкі—зіагзгу Іотеаггузг, ішіепіеш зтеоіт у ітіепіет саІедо сесііи Іотеаггузгбте коІІагзкісЬ, га гдо<1пут у іейпозіаупут тезгуІкісЬ Ьгасі копзепзот у теіайотоёсц, сЬсцс аЬу те сесЬи
опусЬ коііагзкіш. Іотеаг/.узкіш піеЬуІ йі§ог<іо, рггег кібгу Ъу аі<$ йутіписуа сктеа1у Вогеу у ехогЬіІапсуа те ггетіейіе ісЬ
Іотеаггузкіш зиЬзесцй тіаіа, зиррііколѵаіі
Йо паз, аЬувшу опусЬ ре\ѵпеті агіукиіаші аІЬо огйупасу^ осугкіоѵѵаіі у опе па
теіесгпе сгазу тіес у гасЪотеаб іт рогтеоіііі.
йаког ту, теійг^с зіизгпе ггріапіе ротіепіопусЬ коИаггбте Іотеаггузгбте, тіезгегап \УіІепзкісЬ, а зіозиі^с зі<$ сіо рггутеііеіи пауіайпіеузгедо кгбіа ітсі 2удшипІа Аидизіа
рой гокіет 1558, 22 БесетЬга па ро- |

а

іе§о кгбіетезкіеу гаозсі зіоіесгпуіп ЛѴіІпіѳ
пауйиі^суск зі§, пат копГеготеапедо, итуЙіііійту ретепе агіукиіу, ай Ьопит гедітвп іѵ сесіш ісЬ паІеЦсе, ай погташ
йатепіеузгусЬ гкопсуро\ѵапе іп риЫіса оГПсіі позігі Гасіе сгуіапѳ у ой ш'сЬ тезгуікісЬ гдойпіе аксеріотеапе, пайас у копГегоѵѵаб, ас аиіЬогіІаІе позіга па теіесгпе
сгазу рогтеоііс, пі те сгут поп йегодапйо
агіукиіош Іедог сесЬи коііагзкіедо Іпадізіготезкіш, ргоиі ргаезепІіЬиз рогтеаіату
еі іп регреіиит копГегиіету.
Агіукні ріегтгу. Тотеаггузге сесЬи коНагзкіедо таіц ті^йгу зоЫу теейіпд йатепусЬ гтеусгаібте со егтеіегб гоки оЬіегаб
оуса дозройпіедо, зіагзгедо Іотеаггузга у
шібйзгедо Іотеаггузга, гдойпіе у зрокоупіе, Ьег йайпедо гатіезгапіа рггу зкггупсе зтеоіеу, те кібгеу агіукиіу у рггутеііеіе
гозіатеас Ь()й^.
Агіукиі Лгиді. 2айеп Іотеаггузг, піетаі^су теугтеоіепіа йозкопаіедо ой тізігга
зтеоіедо, тее тезгуікіт ройіид агіукиібте
тадізІготезкісЬ, піе та Ьус рггуфуш Йо
сесЬи Іотеаггузкіедо коііагзкіедо, аг гайойс тее тезгуікіт ройіид агіукиібте иегупі.
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ргхуЬутезгу (іо шіазіа \Ѵі1епзкіедо хЦД
іпіирі, сху іо Роіак, сху іо Nіешіес, піе
охпаушітезху зі§ сесЬотеі коііагзкісти, іасіпеу гоЬоіу, коііагхот паіеЦсеу, піе та зі§
теахуб гоЬіб; аіе гагах, ргхуЬутезгу (іо
тіазіа, та зі§ охпаушіб (іо сѳсЬи у
іізіу ДоЬгедо игоДхепіа у дДхіе зі§ теузіийуІ и кібгедо таузіга, та рокахаб, ро(1
теіеікіт зхігаіет.
Агіукиі сгіоагіу. .Тейіі Ьу зі§ іех х<іагхуіо, дДуЬу кібгу сиДхохіешіес, ргхузхе(1эху (іо тіазіа \Ѵііпа у те сесЬи роДІид
агіукиіб\ѵ піе охпаушітезху зі§, хасіозс піе
исхупітезху, теахуі зіі* те тіезсіе ІиЬ па
ргхеДтіеёсіасЬ гоЬоіу, коііагхот па^х^гар
хтеіазхсга піе таіг^су тіеузкіедо, гоЬіб, іакотеедо таііѵ рапотеіе іотеагхузхе иротіпаб, хе іак схупіб піе до(1хі зі($, агіукиіу
ісЬ хаЬгапіаі^ у (іо сесЬи таііу опедо росі^дас; а д(1уЬу гекихотеаі, ІеДу (іо игх($Дбте іак тіеузкіедо, іако у хаткотеедо
Діа хаЪгопіепіа теі^сеу гоЬіб, Іакотеу та
Ьуб росцдпіопу.
Агіукиі рщіу. ЗсЬаДхка іотеагхузка, іак
(ріагіаіпа, іако у іпзхе хтеусхаупе, таіа,
ЬуДй тее (іпі піеДхіеіпе ха охпаутіепіет
ргхех іотеагхузха тібДзхедо, оДргатеотеапе,
ргху Ьуіпойсі таузіга ой сесЬи хиреіпедо,
До іеу зсЬаДхкі іотеагхузхот ргхуДапедо,
ргху зкгхупсе іотеагхузкіеу, те зіапсуі дозроДпіеу, зрокоупіе Ьех хаДпедо Ьаіази.
Агіукуі згбзіу. Дезіі Ьу кібгу іотеагхузх
Ьех зіизхпеу ргхусхупу па зсЬаДхк^ зрбхпіі зі§, а тесхезпіе ргхуізб хапіеДЪаІ, іакотеу зхігаГи та Дас До зкгхупкі іотеагхузкіеу рбі схтеагіа дгозха; а іебіі Ьу піе
ргхуЬу! у саіе хапіеДЬаІ, іакі та Дас дгозху рбі бзта; схедо іотеагхузх зіагзху та
рііпіе Доугхес, сЬуЬа Ьу зі§ зіизхпіе ехкихотеаі.

КайДу іотеагхузх па
зсЬаДхк§ (Іо зіапсуі дозроДпіѳу іотеагхузкіеу піета ргхусЬойхіб рііапу, г Ьгопі%,
2 Ьаіазет, зіоіи піе та росіріегас, роіете ас у вхкіапіс ііис, аіе зрокоупіе ргху
зхупки зіеДхіеб, иісхут опедо піе ргхегутеацс. А кібгу Ьу іотеагхузх згупк ргхегтеаі, ротеіпіеп Ь^Дхіе зат іе(1еп іеп тезхуіек зхупк Ьех хаДпедо (хіризіи харіасіб.
Агіукиі джу. Дебіі Ьу іеі кібгу іотеагхузх х Ьаіазет рііапу ргхузхеДІзху, зсЬаДхк§ ргхегтеаі, іакотеу роѵѵіпіеп ЦДхіе До
зкгхупкі іотеагхузкіеу рі§с осЫопбте зхігаГи харіасіб у Даізхуш раепот тееДіид теупаіахки іотеагхузкіедо роДІедас.
Агіукиі йгітщіу. А іейіі Ьу іакотеу
іотеагхузх, Ьр/Цс зргхесхпут, ротіепіопедо зхігаГи, схиі^с зі§ Ьуб теіппут, (іо
зкгхупкі іотеагузхкіеу піе сЬсіа! харіасіб
у (іаізхут раепот ргхех іотеагхузхе ихпапут йтіаі гекихотеаб, іакотеу те сесЬи хиреіпут тадізіготезкіт та Ьуб оЬтеіпіопу у роДІид агіукиібте опусЬ у тезхуікісЬ
таузігбте у Ьгасі хДапіа, та Ьуб кагапу.
Агіукиі ігіезщіу. Тотеагхузх кахДу гхешіозіакоііагзкіеу, іак іиіеузхедо, іако у си(іхохіетзкі, та рипкіиаіпіе па зсЬаДхк^
ргхуізб, о доДхіпіе ріегтезхеу ро оЬіе<іхіе
До дозроДу іотеагхузкіеу, дДхіе рапа дозроДпіедо у затгі рапЦ дозроДпі^ іатесхпеу дозроДу, іакхе таузіга, оД сесЬи
хиреіпедо До іхЪу іотеагхузкіеу ргхуДапедо у тезхуікісЬ іотеагхузхбте іак пауіеріеу
та схсіб у зхапотеас, роД раепаті ргхех
Ьгасі^ па іакіедо ихпапеті.
Агіукиі шіупазіу. Тат хе па зсЬаДхсе
хаДеп іотеагхузх тібДзху піеротеіпіеп Ь§Дхіе розіаДаб зіагзхедо іотеагхузха у тіеузсе ти ргхеутотеас, іпасхеу іейіі исхупі,
тееДІид теупаіахки іотеагхузкіедо та Ьуб
кагапу.
Агіукиі відйту.

— 129 Агіукиі йттабіу. Зкггупка Іотеаггузка,
сесЪотеа г агіукпіаті у ргаутеііеіаші тл-

зепзет рапа сесЪтізІгга, кібгу та \ѵіейгіеб, па кібгут теагзіасіе Іеп Іо\ѵагауяг
тезге та гозіатеас те дозройгіе, рос! іи- Іх^йгіе гоЬіІ. А Іак теейіид агіукиібте тагугйуЦ тадйеЪигеЦ ЛЛЧІейвкц Ьфкдоу, дізІготезкісЬ у йатепусЬ гтеусгаібте та ти
ргаукіайѳш сігидісіі сесЬб\ѵ, а піс росі Ьуб розіапотеіопе туіо, сгуіі репзуа, Іо
іпзггр
іезі, па Іуйгіеп ро 2 /Іоіе.
Агіукиі іггушзіу. Тотеаггузготеі, гкцй
Агіукиі 8ге8па8Іу. Тотеаггузг лѵуглѵоіокоіѵѵіек те^йготепеіпи йо пііазіа \Ѵ’і1па, та пу 6\ѵіеіо, аІЬо 2 сийгусЬ кгаібте Іакйе
Ьуб ріепѵзге зтеі.;Іо, Іо іезі, тезгузсу Іо- бтеіе/.о рггуЬуІу, оЬіайи у ѵѵіесгеггу и тау¬
теагаузге исгупітезгу зсЬайгк^, таі% до зіга зтеедо рггег піейяіеі йтеіе піета отіезгупкотеаб, Іо іезі ехашіпотеаб, ргау кіб- згкітеаб. Маузіег газ, іебіі Ьу Іотеаггузг
гут згупки тац до руіаб, гкцй Ьуі го- ройіид дойгіпу гтеусгаупеу па оЬіай аІЬо
йеш. дсіхіѳ зі§ теузіигуі, ргау кІбгусЬ тау- теіесгегг§ піе рггуЬуІ, сгекас до піерозігасіі у ІотеаггузгасЬ, у о рокагапіе 1і- теіпіеп.
зіоѵѵ сІоЬгедо игосігеаіа у (ІоЬгедо зі§ теуАгіукиі 8іЫтпи8Іу. Тепйе Іотеаггузг
зіигепіа гесіиіготеас. А Іак ро згупкотеаротеіпіеп ргаузгейзгу йо дозройу шаузіготепіи шаі$ ти оротеіейгіеб агіукиіу, іако
зкіеу, зрокоупіе зі§ зргатеотеаб, гайпусЬ
ві§ та зргатеотеаб у сгедо зі§ иротіпаб
Ьаіазбте у Ьгатеегіі піе зігоіб; а кібгу Ьу
га гоЬоЦ и таузіга зтеедо, а пай агіуки¬
Іо исгупіі, га йопіезіепіет зкагді, Ьег 4аіу піе та піс зоЬіе ргеутеіазгсгаб.
йпедо ойризг.сгепіа та йгіезі§6 осЫопбте
Агіукиі Ыугпшіу. Кагйу Іотеаггузг те§йо зкггупкі Іотеаггузкіеу гаріасіб.
йготепу, дйу гЦй г сийгусЬ кгаіолѵ йо тіаАгіукиі отпазіу. Тотеаггузг ро теузіа \Ѵі1па рггуте^йгше, піета у піеротеіпіеп Ь$йгіѳ ріепѵзгедо \ѵагзІаІи кипзгіи гтеоіепіи зтеут гасЬипек г таузігет зтеущ
коііагзкіедо тііаб г затедо рггусЪойи, та тіеб те піейгіеі йтеіе, а ро гасЬипки
кібгут доЗсіпсет сгуіі Ігакіет ргеуте$- та тіеб ой таузіга зтеедо дгозг роіерйгиіе, дйгіе іебіі Ьу затедо таузіга піе згепіа, ро кібгут роіерзгепіи роѵѵіпіеп Ь§газіаі, ротеіпіеп г Іотеаггузгет Іатесгпут йгіе те Іут ге теагзіасіе гоЬіб ш'ейгіеі
рггутеііаб зі§ у г§к§ опети йаб, роіут йтеапаёсіе, а ро теуізсіи йтеипазіи піейгіеі
тевгейзгу йо ігЬу, г затц рапі^ таузіго- теоіпо ти Ь^йгіе таузігет у теагзіаіет
те$ Іак/.е зі§ ргауѵѵііас у Іат Ниток г ойтіепісзі§, аІЬо у тіазіет ройіид ирозіеЬіе гйгіотезгу та ргаузЦріс йо теагзіа- йоЬапіа зтеедо.
Іи у тегщб зі§ га тіоі.
Агіукуі йгіетфш8Ъу. &йу Ьу зі§ коАгіукиі рціпазіу. Тотеаггузготеі те§- сіоі, рапетека у сокоітеіек рггуйаіо теуйготепеши шаузіег ріегтезгу, йо кібгедо гусЬіотеаб аІЬо гапііотеаб, Іейу піе кккЦс
рггуте§йгаіе, іейіі Ьу зат гоЬоІу піе тіаі, те одіеп, га йогтеоіепіет таузіготезкіт,
таузіег та йаб дгозг, г кібгут дгозгет тоге Іотеаггузг гапііотеаб аІЬо теугусЬіота ізс йо дозройу Іотеаггузкіеу у Іат зі§ теаб, йо рапетекі погк§ рггуЬіб па йтеа піге тезгуікіеті рггуѵѵііас, кібгети Іотеа- Іу Іакге піе кіай^с йо одпіа, йо Іиіотеагаузготеі зіагзгу Іотеаггузг ротеіпіеп оЬту- піа гай ой супу Іотеаггузг піе Цйгіе тіаі
бііс тіеузсе, га теіайотовсі^ іейпак у соп- гайпеу паіегуіойсі. Тг^Ь§ суп^ гапііотеаб
17
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па рбііогу рі§Й7,і у іо та паіегес іотеа-

ггузготеі.

Агіукиі Атиігтіу. Тотеаггузготеі г ргге-

рісіа (1) іейеіі Ьу шаузіег ой зіагугпу
йо паргатеу йапеу тегіоі, рбі 2 іедо ша
паіейес дгозг іейеп Ьііетезкі, а іегеіі Ьу
тегіоі шаузіег гіоіу, іейу йѵѵа дгозге Ьііетезкіе ша шіес, а тецсеу Іотеаггузг зоЬіе піегаа рггутеіазгсгас, іуіко ГагЬа зисЬа та опети паіегес. Іліа па до4ЙН
сгіугу йо косіоіка аІЬо йо рапетекі ой
коЙа рітепедо, аІЬо ой Ьапі доггаісгапеу
ро дгозгу рціпазіи, а іо йіа Іедо, аЬу
Ъуі теудойпіеуюу таузіготеі те гоЬосіе.
Агіукиі (Ітнігісзіу ріегтгу. Тотеаггузге таЦ теіейгіеб ретепе дойгіпу кібгѵсЬ
ротеіппі йо гоЬоі зтеоісЬ тезіатеаб, шіапотеісіе, те гішіе тезіатеаб шац йо гоЬоіу о
дойгіпіе Іггесіеу г рбіпосу, а о дойгіпіе
зібйшеу 2 роіийпіа рорггезіаб, те Іесіе гай
7, гапа о дойгіпіе сгтеагіеу тезіатеаб, а о
зібйшеу іакйе г роіийпіа роггисіб.
Агіукиі Аюийгіезіу ісібгу. Тотеаггузге
ропіейгіаікбте піе шац йтеіцікотеас, сЬуЬаЬу ётеціо игосгузіе гоЬоіу піе ро/.теоЫо
у те іеп йгіеп ропіейгіаікотеу рггурайаіо,
рой теіеікіш згігоГет.
Агіукиі Аюийгкзіу Іггссі. Каййу іотеаггузг
іак іиіеузгу іако у сийгогіетіес па гаіотзг^
ктеагіаіп^, іо іезі, те сгтеіегс гоки, іак/.е
па кагй^ шзг^ бтеіфц, йо ташки йо каріісу сесЬотееу, кіейу зі§ саіу сесЬ гЬіега,
та рггуЬус, сгедо іотеаггузг зіагзгу рііпіе ротеіпіеп розіггедас. А іезіі Ьу кібгу
піе рггуЬуІ, ша гаріасіс йо зкггупкі Іо¬
теаггузкіеу ой кагйедо гаги, ііе піе Ь§йгіе,
рбі бзта дгозга.
Агіукиі Атійгіезіу сгтгіу. То іег кагйеши іотеаггузготеі йаіе зі§ теіейгіеб, ге
сокоітеіек па кагйу диагіаі зисЬейпі йо
зкггупкі Ьгаіегзкіеу йаіц, іо йіа Іедо сгу-

пц, аЬу ой ехашіпи у зтеіес у дйуЬу кібгедо рап Вбд 2 іедо бтеіаіа ротеоіаб гасгуі, (кібге йо родггеЬи паіе^) йо зкггуп¬
кі Ьгаіегзкіеу піе піе ріасіі.
Агіукиі Аткігіезіу рщіу. Тотеаггузга,
кібгедо Ьу рап Вод сЬогоЬ^ патеіейгіі,
шац до тезгузсу іотеаггузге 2 зкггупкі
зтееу те сЬогоЬіе іедо ораігутеаб у зизіепіотеас. Кібгедо іегеіі Рап Шутеуйзгу йо
ріегтезгедо гйготеіа рггурготеайгі, та іо
тезгуіко падгойгіб, рггузгейзгу йо регГексуі гйготеіа, йо іеуге зкггупкі іотеаггузкіеу г ройгі§котеапіеш; дйуЬу гай рап
Вбд па піедо бшіегс йорийсіс гасгуі, іейу Іотеаггузге тезгузсу ротеіппі до родггейс
зтеоіш теіазпуш козгіет у г ётеіесаті ройіид рогг^йки сесЬотеедо у ротеіппозсі
сЬггейсіапзкіеу. А йоЬга іедо рогозіаіе,
іегеіі Ьу іакіе шіаі, тац тезгуікіе Ьуй2
оЬгбсопе йо зкггупкі Іотеаггузкіеу. А кіб¬
гу Ьу Іотеаггузг Ьег зіизгпеу рггусгупу па
родггеЬ гтагіедо іотеаггузга піе рггуЬуІ,
ша гаріасіб Йо зкггупкі іотеаггузкіеу йтеа
осЫопу.
Агіукиі АісиАгісзІу згдзіу. йейеіі Ьу гай
шаузіег те рг^йкіш сгазіе теугтеоіітезгу іейпедо г Іаі сЫорі<$сісЪ, йгидіедо зоЬіе
піе рггузрозоЬі! сЫореа, Іотеаггузг те іуш
сгазіе піш сЫорса шаузіег Йозіапіе, ро¬
теіпіеп те теагзЬасіе кгорасг иріеёс, зореі
теутасгас у паргатеіб, а дйу сЫоріес Ь§йгіе, іо сЫорсотеі исгупіс гогкаге. Такге
дйуЬу па іакі сгаз и зашеу рапіеу шаузіготееу Йгіетекі піе йозіатеаіо, піе Ь^йгіе
зі? Іепіі у тезіуйгіі Іотеаггузг у зашеу рапіеу шаузіготееу изіигуб, іо іезі: йгете рггег^Ьаб, теойу рг/.упіезс у со гогкаге исгу¬
піс, ропіетеаг у заш іедог оЬіайи аІЬо
теіесгеггу Цйгіе исг^зіпікіеш.
Агіукиі АюийгШу зібйту. Мац іег
іо шіес Іотеаггузге га оЬусгау ой шаді-
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зігблѵ, /е опут каг(іѳ§о іудогіпіа, Іо іезі,
со зоЪоіа, г*$сгпік у козгиіа та Ьуб Ьіаіа,
а Іо сИаІе§о, 4еЪу ргасгкі зоЪіе згикащс
гоЬоІу та§ізіготезкіеу піе ошіезхкітеаіі; іигігіег аЬу пі"(1у ро оЬсусЬ #озр<х1асЬ посоѵѵаб піе теайуі зі§ рос! теіеікіт агІгоГет,
аіе гатезге и таузіга в\ѵе§о.
Агіукиі йш<Ше8Іу бту. То іег іотеаггузге шаіа тіес га изіате$ у роггфіѳк,
аЬу г. Іекошѵёіпеті зргатеаті (Іотаузігбте
зтеоісЬ піе ийатеаіі зй», а теагзіаібте піеризіозгуіі, а дсІуЬу іакоѵѵеу зргаѵѵу те іакіт коіѵѵіек рггезЦрки те "озросіхіе іотеаггузкіеу піе шогопо изшіег/.уб у изрокоіб, іесіу зі^ іиг па 6тес/аз (іо таузігбте
тезгуІкісЬ исіаб, дсігіе рос!Іи§ теупаіагки
ЬгаІегзкіе§о та Ьуб Іо зфігопо у кагапо, г теоіпіѵ арреііасуц рггесі иггцсі згіасЬеіпе§о та§ізігаіи ЛѴіІепзкіе^о. Ка/.сіу
іотеаггузг гопаіу та Ьус теоіпут осі зсЬайг-

кі, а гаіо со ктеагіаі та сіатеаб сіо зкггупкі іотеаггузкіеу сесіютееу гІоіусЬ сітеа.
Агіукн 1~^Іті(Ігіс8Іу йгіеіеіціу. Кібге Іо
агіукиіу у роггцсікі, теуйеу орізапе, аЬу
саіе у піепагизгепіе тее тезгуІкісЬ рипкІасЬ у кІаигиІасЬ зтеоісЬ осі тезгуІкісЬ
іотеаггузгбте ггетіозіа коііагзкіе&о ЬуІу
копзегтеотеапе, отезгет кайсіеу всііасігкі
ктеагіаіотееу іп ргаезепііа саіе^о сесЬи
іотеаггузкіе^о у іппусЬ сгазбте аЬу ЬуІу
сгуіапе пагпасгату, у тіес сЬсету па
сгазу теіесгпе, Ьег йасіпедо рггурасіки у
асігіуіатепіи рггег рапбте іотеаггузгбте, г
діотеу ісЬ теіазпеу исгупіопедо, сЬуЬа га
копзепзет саіедо сесЬи таузіготезкіедо
у арргоЬаіу згІасЬеІпе&о та^ізігаіи \ѴіІепзкіедо, кібгети паіейуіе розіизгейзітео
кагс1е§о сгази рггукіасіет сІгидісЬ сесЬбте
рапотеіе іотеаггузге кипзгіи коііагзкіедо
реіпіс таі^.

1742 г. Марта 20 дня.
Изъ

24.

книги

Л 5142, 1741—1745 г, стр. 69.

Уставъ цеха Вилепгкпхъ столяровъ, ложевпиковъ п рѣгцнковъ.

Настоящій уставъ составленъ былъ Виленскимъ

литическими цѣлями. Сущность этихъ правъ и обя¬

магистратомъ для столяром, ложееником и рѣ-

занностей слѣдующая.
Цеховые въ день св. Николая (римскаго) дол¬

щиковъ (па деревѣ) па мѣсто древняго устава,
сгорѣвшаго во время Вилепскаго пожара 1737 г.
Рѣіцикп и ложсвникп присоединены къ столярамъ
по той

причинѣ, что

подмастерьевъ, какъ
чаетъ

они имѣютъ такнхъ-же

и столяры.

въ себѣ 52 пункта,

Уставъ заклю¬

ничѣмъ не отличаю¬

щихся отъ другихъ такихъ-же правилъ,
ленныхъ въ позднѣйшее время

состав¬

съ религіозно-по¬

жны избрать изъ среды себя

двухъ старшинъ—

столяра и рѣщика, или ложевнпка; расходчпка, пи¬
саря и младшаго мастера; одинъ старшина дол¬
женъ быть римской,

а другой лютеранской

или

иной вѣры; засѣданія должны отбываться каждую
четверть года;
должны

па этихъ

разбирать

всѣ

засѣданіяхъ старшины
цеховыя

дѣла;—братья
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члены должны вносить

по 9 грошей;

двѣ части

этого взноса должны идти на алтарь,
на нужды цеха;

товарищи

должны

а третья

вносить

по

2 гроша;

•
всѣ цеховые должны аккуратпо посѣщать бер-

нардипскій костелъ; опоздавшіе

должны дать Ѵа

соединенные цеховые должны принимать уча¬
стіе въ церемоніяхъ и вносить
костелъ по 4 тыпфа

въ бернардинскій

подъ страхомъ взысканія 6

фунтовъ воску;
въ случаѣ совмѣстной работы столяровъ и
рѣщнковъ, каждый долженъ исполнять свою спе¬

ф. воску на алтарь, по не явившіеся—) фунтъ;
цеховая казпа съ привилегіями должна хра¬

ціальную работу;
подмастерья для полученія званія

ниться въ магдебургіи;
въ мастера должны выбираться люди осѣдлые

должны исполнять

и хорошаго происхожденія;
товарищи до полученія званія мастеровъ дол¬

иую работу

жны служить

средѣ цеховыхъ товарищей;

у тѣхъ мастеровъ,

къ которымъ

ихъ пазначатъ, и представить еще пробныя рабо¬

мастеровъ

всѣ цеховыя формальности,—

должны совершить путешествіе, представить нроби устроить угощепіе;

каждый и по¬

родный товарищъ долженъ паходить поддержку въ
всѣ цеховые должны своевременно являться въ

цеховымъ

засѣданія; опаздавпііе плотятъ штрафу 6 грошей;

правиламъ;
споры должны рѣшаться въ цеховыхъ засѣ¬

въ столкновеніяхъ съ другими классами и учреж¬

ты;

иностранцы

должны подчиняться

даніяхъ; взимаемые штрафы должны идти въ колич. */з на костелъ и ‘/а па магистратъ; лица,
подающія апелляціи и проигравшія дѣла, должны
платить двойной штрафъ;
мастерамъ разрѣшается
лѣе

трехъ человѣкъ

имѣть у себя не бо¬

подмастерьевъ;

исключеніе

допускается только для мастеровъ, исполняющихъ

деніями должны сохранять полную солидарность;
Въ остальныхъ §§ устанавливаются взаимныя
отношенія

столяровъ, рѣщиковъ

и ложевнпковъ,

съ объясненіемъ круга дѣятельности каждаго ма¬
стерства; льготы семействамъ умершихъ мастеровъ,
подчиненіе магистрату и обязательное чтеніе этихъ
правилъ въ сухіе-дші

въ присутствіи всего брат¬

ства.

общественныя обязанности;

РбгщіЫк аІЪо огсіупасіа сески зіо/апкіедо, жсегзкіедо у Іогеіспісгсдо.
Вигшізігге у гасісе шіазіа іе§о кгбіетезіііеу тозсі з1о1есгпе§;о \Ѵі1па—тезгет
оЬес у кайсіети 2 озоЬпа, коти Ьу о Іуш
іегаи у пароіут ЦсЦседо теіеки Іисігіот
теіедгіес паіейаіо, огпаутиіешу: ій рггед
паті у з^деш павхуш Ьигшізігапѵзкіш-гадгіескіш \Ѵі1егізкіт розіапотеітезгу зі<2 озоЪізсіе па гаіизги иізсітеі рапоѵѵіе Йеггу
2еуЬег§ег. .1 стѵ,у Водеп у Маіуз вгупіп,
Кггуз/іоГ Меіеег, Ргапсізгек ІЧезгег, БѴудгуск Міііег, Оіегагй Сеі, Баѵѵісі Ку Пег,
МаЬіз бтупіп у іппі шіезгсгапіе ЛѴіІепзсу
кипзгіи $Іо1агзкіе§о, шадізіготеіе, ітіепіет
зтеоіт у ітіепіет саіедо сески зтееі;о рггекіасіаіі; іако те гоки 1737, дпіа теіогедо
Липіі, "ду Вб§ тезгесЬто^су саіе піе-

таі зіоіесгпе шіазіо і. к. т. ІѴіІпо сі<2йЦ
патеіесі/.іі копПадгаЦ—ідпіз едах геѵиш,
Іак \ѵіе1е ётеціиіс райзкісЬ, кіазгіогбѵѵ,
раіасбте, сітеогбте, катіепіс у с!ото\ѵ те
роріоі у реіѵ.уп^ оЬгбсіІ, у Іак /ліас/.п^
іпсіпегаіі^ втеоі^ тезгуіко газураі у гатеаШ:
Ройсгаз кібгеу Іепіо згодге дгаззиі^су паутеі^кзгу піеугяуіасіеі, ройаг, у ісЬ ргхутеіІеіе, о(1 пауазпіеузгусЬ кгоіоѵѵ роізкісіг у
теіеікісіі хі^й^І ІііІетезкісЬ, рапбте пазгусЬ
тіІозсітеусЬ, а ой згіасііеіпедо та^ізігаіи
\Ѵі1ебзкіе§о апіессеззогбте пазгусЬ агкукиіу,
ад Ьопит гедітеп ісЬ сесЬотеі иадапе у
копГеготеапе, піеидазгопут втеут ареіуІет ройагі: гасгут, сЬс^с у й^даі^с, аЬу
те сесЬи піе ЬуІ дізогдо, рггег кібгу Ьу зі<$
(іітіписуа сЬтеаІу Войеу у ехогЬііапсуа
те ггетіезіе 8иЬзе^иі тіаіа, виріікотеаіі
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аІЬо огйупасу^ осуі'кіолѵаіі у опе па теіесяпе сгазу тіеб у гасЪотеаб іт рогтеоіііі.
Йаког ту, теійг^с зіизгпе Й^йапіе рошіепіопусЬ зіоіаггбте, тіезгсгап ЛѴіІепзкісЬ,
а зіозиі^с зі§ йо угг утеііеіи пауіайпіеузгѳдо
кгбіа ітсі 2і§типІа Аидизіа, рой гокіет
1552, йтеийгіезіедо теібгедо БесстЬга, па
роргатеіепіе у йе поѵо егудотеапіе агіукиІбте йіа гбхпусЬ сопІиЬетібте, \ѵ тіеёсіе
іедо кгбіетезкіеу тоёсі зіоіесяпуш ЛѴіІпіе
пауйиі^сусЬ зі<2, пат сопГеготеапедо, итуёІііізту ретепе агіукиіу, ай Ьопит гедітеп
\ѵ сесЬи ісЬ паІеЦсе, ай погтат йатепіеѵзгусЬ якопсуротеапе, іп риЫіса зеззіопе
тадізігаіиз позігі сяуіапе у ой пісЬ тезгуікісЬ ядойпіе у іейпозіаупіе ассеріотеапе,
пайаб у копГеготеаб еі аиіЬогіІаІе позіга
па теіесхпе сгазу рогѵѵоііс; ргоиі ргаезепІіЬиз рогтеаіату еі іп регреіиит копГегиіету. Нет піе тпіеу у Іо таігус те
копзуйегасуі, іх рапотеіе аІЬо огдап тадізіготеіе, рой ргатеет шадйеЬигзкіет хозіацсе, изіатеісгпіе те зсуззуасЪ уетиіасуасЬ 2 зіоіаггаті, ех ео, яе 2а іейп^ г опеті гоЬоІ% сЫорсбте зІоІагзкісЬ ийутеаі^, а
заті хайпеу ротеіппоёсі піе Іуіко йо сесЬи
зіоіагзкіедо, аіе Іех у Йо тадівігаіи гезрекіет зкіайапек піе схупіцс, ехіедез
горіаЦ, рггег со теіеікіе гатіезгапіе те
гяетіозІасЬ, іако Іехйітіпису^ терготеепіасіі риЫісгпусЬ сяупігр 2асгут ой йаіу
піпіеузгеу, зіозиі^с зі§ йо йекгеігі зайбте
пазгусЬ те гоки ргеевгіут 1730, 9 Ате§изІа, ай іпзіапііат рапбте зпісеггбте Геготеапедо, изіатеиіету, агеЬу рапотеіе зпісегге у огдап таузіготеіс тее тезгуікіш ѵідоге
зопапсуі іедох йекгеіи піяеу теугахопуш
агіукиіош теезрбі 2 зіоіаггаті у Іохетепікаті, ехсеріо те^йготекі у ЬеЫотекі, ройІедаіі у йо оЬіегапіа теезрбі 2 зіоіаггаті

па зіагзгепзітео у згаГагзІтео Ьуіі ргхуризгсгепі. Кібгеу Іо огйупасуі аІЬо агіукиІбте Іепог Іак зі§ те зоЬіе та:
Агіукиі ріепѵщ. Вгасіа кипзгіи зіоІагзкіедо, зпісегзкіедо у Іойетепісяедо со
гок таігу те йгіей йтеі^іедо Мікоіаіа Ьізкира, йтеі^іа ггутзкіедо, ро йтеисЬ зіагзгусЬ тіейгу зоЦ оЬіегаб оЬусхаіет рогауйпуш, Іо іезі, іейпедо зіоіагга, а йгидіедо зпісегга ІиЬ Іойетепіка, рггу Ьуіпоёоі
саіедо Ьгасітеа, кібггу ро оЬгапіи зтеоіт
таЦ Ьуб ргегепіотеапі рггей зхіасііеіпут
тадізігаіет йіа теукопапіа іигагаепіи ройІпд ргатеа тадйеЬигзкіедо. 2агагрорггузі^йгс ісіітойб рапбтетадізІгаІотеусЬ госгпусіі у піе те ргхбй йо еіексуі рггузЦріс
таі<і, ах гасЬипек тегд1р(йеш регсеріу у
теуйаікбте исгупі^. Тедох зашедо Йпіа,
кіейу вІагзгусЬ оЬіогаі^, таі^ Ьуйй гаіейпо згаГагя у різагх оЬгапі, Іакхе у йо изіид тіойзху та Ьуб пагпасхопу. Огая
таі^ Ьуб йтеау таузіготеіе оЬгапі йіа віейхепіа рггу зкггупсе Іотеаггузкіеу, кібгу у
ро гаЦсгопуш гоіш, (іейеп) ггутзкіеу
геіідіі, а йгиді аизхЬигзкіеу аІЬо іакіеу
іппеу.
.
Агіукиі ѵЛбгу. Сі йтеау зіагзі потеоіпі,
кібггу рггег Ьгасі^ гдойиіе оЬгапі Ь?й^,
іейеп та Ьуб геіідіі гхутзкіеу каіоііскіеу,
а йгиді аизхригзкіеу, аІЬо іакіеу іппеу.
Агіукиі іггесі. 2айеп піета Ьуб оЬіегапу га зіагзгедо, кібгу Ьу саіеши сесЬотеі,
теейіпд рипкібте піхеу теугахопусЬ у йатепе§о хтеусгаіи хайозб піе исгупіі.
Агіукиі стагіу. Саіе Ьгасітео ротеіппе
Ь^йхіе па кахйу кѵуагіаі со сгтеіегс гоки
хдготайхіб зі^ па зсЬайхк^, га йапіет
гпас рггег тіойзгедо таузіга, ой зІагзгусЬ
огйупотеапедо, дйгіе гаЬгатезгу зі^ гдойпіе,
зрокоупіе у рогх^йпіе таіц зіейгіеб у зргатеотеас зі^, г Ц іейпак йузіупксу^, іг зіагзі
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ггутзкіеу геіідіі каіоііскіеу шаЦ ро ргатееу
г§се шіеузсе газіадас, а аизгригзкіеу ІиЬ
іакіеу іппеу ро Іеѵѵеу, сігшігу гаЗ Ьгасіа
аііегпаііт рггу зкггупсе, ай погтат згіасЬеіпедотадізігаіи \Ѵі1епзкіедо, коіо зіоіи
зіедгіеб Ъег гадпусЬ зсуззуі у гтеаду ролѵіппі Ь^дгр Зкггупка газ сесЬотеа, па
\ѵг6г дгидісЪ сесЬбте, ша Ьуб гатсгузіа
у піе г іедпуш кіисгет зрогггркопа.
Агіукиі 5-іу. Ш кібгеу іо зсЬадгсе
кагсіедо ктеагіаіи, іейІіЬу Ьгаі рггесітеко
дгидіепіи Ьгаіи іакотег^ ргоропотеаі, іеду
тац зіагзі ѵѵезроі г саіут Ьгасітеет піетеіппети зргатеіедіітеоёс сгупіб, а теіппедо
зкагаб. КібгусЬ лѵіпу дтеіе сг^ёсі паоііагг сесЬотеу, а іггесіа (Іо зкггупкі таЦ Ьуб
оЬгбсопе. Пет, дду Ьу кіогу Ьгаі сЬсіа!
сЫорса терізаб аІЬо \ѵуріза6, іе(1у у іо па
ктеагіаіотееу зсЬадгсе та зі»} зіас.
Агіукуі 6-іу. Такіе Ъгасітео саіѳ со
сгіугу піосігіеіѳ ро\ѵіппе зтеоіц зсЬадгк§
тіетеаб, а іо (11а іедо, аЬу тезгуіко рогг«удпіе згіо те сесЬи; па кібгеу зсЬадгсе кагду
Ьгаі ротеіпіеп даб дгозгу рі<$б, а па ктеагіа!о\ѵеу зсЬадгсе дгозгу дгіетеі<>б; г Іедо (1%ѵіе
сг^йсі па оііагг, а іггесіа та ійс до зкггупкі.
Агіукиі 7-ту. Лет кагдедо ктеагіаіи
тезгузсу іотеаггузге, дду Ь$д^ рггег тіодзгедо до сесіш па зсЬадгк§ гакагапі, ро\ѵіппі кагду дтеа дгозге до тадізіготезкіеу
зкггупкі роіогус.
Агіукиі 8-ту. Так рапотеіе Ьгасіа, іако
у Іотеаггузге ротіепіопедо сесЬи, со сгіугу
піедгіеіі, ге тезгеікіш паЬогейзітеет па
Ш52§ зтеі§Ц до тете. оо. Ьегпагдупбте гЬіегас зі§ ротеіппі, род 1 ид сгази гтеусгаупедо,
іак тіодзгу га гогкагет зіагзгусЬ огпауті. А кібгу Ьу іак г Ьгасі, іако у іотеаггузгу піе рггуЬуІ, іеп та лѵіпу Гипі теозки па оііагг роіогус. А кібгу Ьу те рбі
тзгу ётеі^іеу ІиЬ рггу копси рггузгеді,

іеп рбі Гипіа теозки даб ротеіпіеп па оііагг,
сгедо та тіодзгу рііпіе розіггедас, ехсеріо зіизгпеу ехкигу.
Агіукиі 9-іу. Кагдедо гаЗ кѵѵагіаіи,
іак рапотеіе Ьгасіа, іако у іотеаггузге,
іакге у 2опу рапбте шаузігбте, таі^ тзгу
ётеі^іеу ктеагіаіотееу іакге и тете. оо. Ьегпагдупбте геЬгатезгу зі§ зІисЬаб, а кібгу
родіид сгазипіе рггуЬ§дгіе,іеп ротеіпіеп Гипі
теозки лѵіпу па оііагг роіогус, сЬуЬа Ьу га
зіизгпіі іаЦ окагу<у теуехкиготеаі зі§, а іа
теіпа до гоп рапбте Ьгасі піе та зі(> зсі^дас.
Агіукиі 10-іу. Зкггупіа г агіукиіаті у
рггутеііеіаті у г іут тезгуікіт, со , до
Ьгасітеа паіегу, піе род сгуЦ іпп^ іигугдуксугу, іуіко риге род таддеЬигзЦ \ѴіІепзЦ та гозіатеаб.
Агіукиі 11-іу. /адеп га таузіга піе
та Ьуб оЬіегапу, аІЬо га Іотеаггузга до
сесЬи терізотеапу, кібгу Ьу піе ЬуІ росгзсітеедо игодгепіа, аІЬо Ьу піе тіаі іезіутопіит Іедіііті огіиз у Іізіи теуисгепіа
зі§ зтеедо паіегуіедо.
Агіукиі 12-іу. Тотеаггузг кагду, дду
таузігет гесЬсе гозіаб, ротеіпіеп зі§ тесгезпіе зіагзгут огпаутіб у опусЬ иргазгаб,
аЬу зі§ саіе Ьгасітео па зсЬадгк§ гдготадгііо, га со гІоіусЬ іггу даб ротеіпіеп
Цдгіе.
Агіукиі 13-іу. Теп, кібгу зі§ огпаутиіе
таузігет гозіаб, ротеіпіеп ипігас зі§ у
родіид игпапіа зіагзгусЬ та Ьуб опети
рокагапу таузіег, и кібгедо рггег саіу
гок ротеіпіеп Ь^дгіе гоЬіб. А ро теуізсіи
саіедо гоки та гпотеи зі§ зіагзгут огпау¬
тіб у зтеоіеу ротеіппозсі дозуб исгупітезгу,
родіид игпапіа саіедо Ьгасітеа, та зтебу
таузіегзгіук гасг^б иі іедо таузіга, до
кібгедо ти рокагапо Ь^дгіе па іак діиді
сгаз, іак оп зат гесЬсе; ро іут та коІасу^ зргатеіб.

Агіукиі 14-іу. ЗЬоІагг кохсіу, кібгу Ъ<}-

Іе<1у теоіпо іеу Ь§дгіе рггед з^д згІасЬеІйгіе оЬсу, ро\ѵіпіеп хгокіб Ігоіакі тау- пев° ша^ізігаіи арреііотеас. А іейІіЬу у
віегзгіук: зхаГф, зібі зипіопу у \ѵагсаЬу ге
Іат зігопа арр1ікасу% рокагаіа зі§Ьубтеіптѵзгуікіет, Іак іак ти саіе Ьгасіѵѵо га<Іа;
пЧ> ^'Іу іий іп йиріо игпавд теіп§ рггег
Іак/е у Іошѵпісгу, піга шаѵзігет хозіа- рапбте зіагзгусіі та до сесЬи гаріасіб.
піе, ролѵіпіеп ггоЬіб озадф сіо ріазгупу
Агіукиі 19-іу. ІейІіЬу Іег Ьгаі кібгу,
дтеіпіоѵшц, до Гигуі у до різіоіеіблѵ.
г (1ги§іш гатеадгітезгу зіі*, роЬІІ, Ьег йадАгіукиі 15-іу. 2 теоіі у сіузрогусуі рапбте пе§о окгтеатеіепіа, Іесіу у іо паіейес Цдгіе
зІагзгусЬ тан* Ьуб сітеа Ьгасіа ргхусіапі Зо Ьгасітеа, аЬу рапотеіе зіагзі теіппедо
<11а рііпе^о раіггепіа, аЬу Іеп потеутау- игпатезгу зкагаіі; іейІІЬу Іей окгтеатеіі,
зіег гадапг* зоЬіе гоЬоЦ ват іе<3еп гоЫІ, Іесіу Іакотеа зргатеа паіегеб Ье/Ігіе сіо ітсі
а піе г ротон* дги§ісЬ.
рапа тебуіа.
Агіукиі 16-Іу. Маузіга зуп Іиіеузге&о
Агіукиі 20-іу. Йадеп Ьгаі піета зі§
г Ьгасі, кібгу Ьу сЬсіа! гозіас таувігет, тсагуб род дгидіт Ьгаіет гадпусЬ сгупіб
Іеп Іуіко іедш* згіикд, Іо іезі, теагсаЬу родзЦркбте, те росікиротеяпіи зі§ кириі^с
ге тезгуікіш га шаузіегзгіук та ггоЬіб; Іагсгусу аІЬо кіоду, у йадпеу рггезгкоду
Іо зато у Іотеаггузг Іиіеузгу, §с!у Ьу зі§ іедеп дги$іѳти тегаЬіе§апіи гоЬоІпіета
г те до те;* аІЬо сбгкг* таувіга ойепіі, та сгупіб, род теіпц рбі катіепіа теозки.
сгупіб. Такго у Іойетепік, Іак шаузіга зуп,
Агіукиі 21-у. ДейІіЬу зі§ рагіасге ІусЬ
18ко Іотеаггузг, ддуЬу зі<> г тедотеі* аІЬо рошіепіопусЬ кипзгібте, Іо іезі, зіоіагзкіесбгк^ шаузіга Іиіеузгеео огепіі, та Іуіко ?°, бпісегвкіедо у іогетепісгедо те тіезсіе
ріазгупу ірѵіпіотеін* ггоЬіб.
Іиіеузгут ЛѴіІепзкіт род сгуіг* коітеіек
Агіукиі 17-іу. Тоѵѵаігузг оЬсу Іакзіо- іигугдуксуі* г ггешіозіет зтеоіт рокагаіі,
Іагзкі, іакоу Іохелѵпісгу, іейеіі Ьу зі§ сЬ«*с Іеду рапотеіе зіагзі таіі* терггбду допіеЗб
гозіаб таувігет гтедоте^ аІЬо гсбгкг* Ьгасі ргоіекіогот опусЬ, кібггу род зтеоіг* ргопазгусЬ огепіі, у іеп піе ротеіпіеп ІггесЬ Іексуц рггесітеко ргатеи Іггутаі^с опусЬ
згіик га шаузіегзгіук гоЬіб, аіе Іуіе іедпг*. ргоіе^иі^, у допіезб, ге ргатеа у агіукиіу
Л рапоте зпісегге, сх^ио осі ЬеЫотекі опусЬ піе рогтеаіаі^ ІбгпусЬ озбЬ рагіа(Іекгеіет 1<30з<*итео1піепі, шаіг* зіф зрга- сітеет Ьатеі^сусЬ зі§ сіегріеб у иргазгас,
'ѵотеаб ро(Ци§ Іе&ой декгеіи.
агеЬу Ьуіі, аІЬо г тіазіа оддаіепі, аІЬо
Агіукиі 18-іу. ^зіі Ьу зі^ Ьгаіи кіб- Іег до сесЬи опусЬ рос11и§ гесіиігуібте гтеугети г сігидіт Ьгаіет те сесЬи гдаггуіо сгаупусЬ терізапі, ІиЬ Іег аЪу теі^сеу Іут
8'3 ролѵжЗгіб, ІиЬ §дгіе іпдгіеу, Іесіу о Іо піе ггешіозіет, па рггезгкод^ риЫісгпусЬ роёсігіе іпсігіеу іако рггед сесЬет у рапаті гг^дкбте піе Ьатеііі зі^. Со таіц рапотеіе
зіагзгеші досЬодгіб та. А рапотеіе зіагзі у зіагзі гаг у дгиді исгупіб; а іезІіЬу Іут
саіу сесЬ, 1§ ггесг доЬгге рггезІисЬатезгу зрозоЬет ротіепіопе рагіасге изкготіопѳ
у гтеагутезгу, теедіи^ итеа§і зтеоіеу теіпг* Ьуб піе то§1і, Іеду допіозізгу іак згіазкагаб тай* теіппе§о, кібгеу %ѵіпу дтеіе сЬеІпети шадізігаіотеі, іако Іег у игг§сг^йсі па оііагг, а Іггесіа (іо зкггупкі ша- дотеі §годгкіетп гаткотеети \Ѵі1епзкіети,
дізігаіотезкіеу овсіапа та Ьуб; а іезІіЬу Іакотее зтеоіе дегудегуа шац рошіепіопусЬ
Іут (Іекгеіет зігопа піекопіепіотеаіа зіе, рагіасгбте, §дгіе Ьу коітеіек па иіісу сгуіі
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те гупки робсідпцб тодіі, игг^йотепіе у
ргутеаіпіѳ Іарас у сіо теі^гіепіа, іак гаіивгпедо, іако у гаткотеедо теІг;усас. ЙебІіЬу габ сі рагіасге ройіид іусЬ агіукиібте
сЬсіеІі сесЬ гадойгіс у рггергатеіб, іейу
таі^ Ъуб сіо сесііи аксеріотеапі; кібггу зі§
рока/.і\, ге росгбсітеіѳ те паІегуіусЬ шадізігбте теуисгуіі зі§; кібггу габ и піе росбсітеедо таузіга іедо ггешіозіа теуисгуіі зі<;
у іут ро исгупіепіи гайобб теоіпу Ь$йгіе
аксез (іо сесЬи г Ц іесіпак ргаесизіойусу^,
іг рбкігуіа, піе теоіпо іт Ь^сігіе апі Іотеаггузга, апі сЫорса сЬотеаб, сЬуЬа га гдойгепіет
зі§ г сесЬет паіегусіе.
Агіукиі 22-ді. йебІіЬу зі^ кібгети гйаггуіо Ьгаіи гок у згебб піейгіеі піе Ъуб
те сесЬи, Йіа піерозіизгепзітеа аІЬо іакісЬ
Ьипібте, іеп та Ьуб теуггисопу ргесг г
сесЬи у ой іедо сгази тіеузса піета
тіес, сЬуЬа Ьу сЬоготеаІ, аІЬо те йгойге
ЪуІ, аІЬо тш* зіизгп^ іаЦ йаі гасу^.
Агіукиі 23-сі. ЙебІіЬу іеп Ьгаі ргбсг
іппеу зіизгпеу рггусгупу г піерозіизгепзітеа,
аІЬо Йіа Ьипібте іакісЬ гок у згебб піейгіеі те сесЬи піеЦй^су, сЬсіа! зі§ гпотеи
йо сесЬи йозіас, іейу ротеіпіеп ЦйгіесаІети сесЬотеі гайобб исгупіб, іак іако
тіойзгу таузіег у іотеаггузг ти піета
Ъуб рогтеоіопу, рбкі гайобс тее тезгуікіт
піе исгупі сесЬотеі.
Агіукиі 24-іу. СгйуЬу зі§ гйаггуіо іотеаггузгот ротеайгіб зі§ г зоЦ, а роіут
йо таузіга рггуібб па зкагд§, ргозгцс о
исгупіепіе зргатеіейіітеобсі, ІиЬ іег идойу,
іейу іеп таузіег піе та зат іейеп опусЬ
кагас аІЬо дойгіс, аіе йо саіедо сесЬи
ойезіаб, кібгу ройіид игпапіа тезгуікісЬ
Ъгасі у іотеаггузгбте та ісЬ гогз^йгіб, ІиЬ
родойгіб; іа теіпа па іггу сг^бсі та Ьуб
гогйгіеіопа, йтеіе па оііагг, а іггесіа йо
зкггупкі іотеаггузгзкіеу.

Агіукиі 25-іу. Ма іег у Іо Ъуб оЬвег-

теотеапо, йе каійу таузіег піе ротеіпіеп
теі^сеу тіеб те теагзіасіе зтеоіт сгеіайгі
пай іггесЬ, Іо іезі, сЫорса іейпедо, а іотеаггузгбте йтеисЬ, ІиЬ сЫорсбте а іотеаггузга іейпедо, аІЬо 1і Іег тезгуікісЬ ІггесЬ
іотеаггузгбте, сгуіі Іег сЫорсбте, ехсеріо
зІагзгусЬ госгиусЬ рггузі^дІусЬ, кібгут
пай ІггесЬ теоіпо іейпедо іотеаггузга ІиЬ
сЫорса тіеб,, (11а іедо, іг опі сг^зіо га
риЫісгпеті іпіегезаші зтеоіе оризгсгаігр
А дйуЬу іакотеу таузіег, кібгу тее тезгуікіт гайобб исгупіі сесЬотеі, таі^с ігоіе сгеіайгі, гайпеу па теагзіасіе гоЬоіу піе шіаі
у піе йозіаі, іейу йгиді таузіег, кібгу Ьу
тіаі реіеп теагзіаі гоЬоіу, та опети исігіеІіб, рой теіпг* рбі катіепіа теозки.
Агіукиі 26-іу. Рапоѵѵіе огдап таузіготеіе, бпісег/е у іокагге ротеіипі гатезге ройсгаз ргосеззуі риЫісгпусЬ теезрбі г рапаті
зіоіаггаті рой сЬог^дтеі^ рбубс, іпзирег
ге оііагга зтеедо озоЫітеедо піе таіі), ротеіпиі кагйу г пісЬ каййедо токи па оііагг Ьгаскі, те кобсіеіе оо. Ьегпагйупбте
Ь^й^су, йаб ро сгіугу іупГу, рой теіпі*
згебсіи Гипібте теозки, ех дио сгеіайгі
игутеаі^ зіоіагзкіеу.
Агіукиі 27-ту. Йайеп іак г рапбте зіоІаггбте, іако Іег г зпісеггбте у іотеаггузгбте, піе ротеіпіеп йтебсЬ гоЬоі тіеб ргоГеззуі, аіе іуіко іейпгу, кібгеу зі$ паіегусіе теуисгуі кептеепіотеас, іо іезі: гайеп
бпісегг оііагга аІЬо атЬопу, Ьег таузіга
зіоіагзкіедо, а зіоіагг Ьег тадізіга бпісегзкіедо гоЬіб піе ротеіпіеп, Іесг зіоіагг
зігикіиг^ аІЬо агсЬііекіиг^, а зпісегг оЬгагу карііаіпе, зкіеріепіе у іппе ггесгу йо
зіеЬіе паіег^се. Іпзирег іебіі зі§ гйаггу
зіоіагготеі г бпісеггет, аІЬо бпісегготеі г
зіоіаггет гоЬоіу гаіейпо оЬЦс, іейу зіоІагг бпісегготеі ротеіпіеп іотеаггузга йойаб,
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еіс. рой лѵіпг^ сгтеіегс катіепіа теозки.
Агіукиі 28-ту. Шіегу у Іо (Іо сІоЬгедо
ЩЙи \ѵ Ьгасітеіе розІгге§;а6, і/, кагйу Іотеаггузг, піт та^ізігет гозіапіе орг6с/,
іпзгусЬ паіегуіоёсі, іако зі§ теу/.еу ротіепііо, ша те<2Йготеа6 рггег Іаі Іггу ро іп¬
згусЬ тіазІасЬ, а іеёІіЬу піе ойргатеіі ргге/,
Іаі Іггу те^йгбтекі, Іей у та гІоІусЬ 30 йо
сесЬи гаріасіб. РойоЬпут зрозоЬет, §йуку
кібгу Ьгаі тіойзгепзітеа піе ойргалѵіі, аІЬо
Ьу таузіегзгіуки гагаг Іедо гоки, зкого
па/.пасгч, піе ойгоЬіі, у Іеп гІоІусЬ 30 йо
сесЬи та гаріасіб, а дйуЬу кібгу саіедо
таузіегзгіуки, зоЬіе пагпасгопе§о, піе ггоЬіІ, Іакі та йаб йо сесЬи гІоІусЬ 100,
кібге ріепігуйге таі^ Ьуйй ойіойопе па
сЬтеаІд Возкгр Ехсеріо рапбте ёпісеггбте,
кібггу те^йгбтекі у ЬеЫбтекі ойргатеотеаб
піетаіц.
Агіукиі 29-іу. бйу кібгу г Іотеаггузгбте
гозіапіе таузігет, рбіу ши піе Цсігіе теоіпо
Іо\ѵаггузга сЬотеаб, рбкі піе ѵѵуріасі роіотеу
паіегуіоёсі йо сесЬи; а §йу роіоѵѵу теуріасі,
Іейу та ти Ьуб рогтеоіопу іейеп Іотеаггузг,
ро теуріасепіи гаё тезгуІкіе§о йо сесЬи, со ти
паіегес Цйгіе, теоіпо ти рой1и§ ІусЬ агІукиібте Ігоіе сгеіайгі сЬотеаб, рой теіпз
рбі катіепіа ѵѵозки, кіо Ьу Ьгоиіі Іе§о.
Агіукиі 30-іу. бйу таузіег ро Іотеаггузга різге, ротеіпіеп зі§ оротеіейгіеб и
вІагзгусЬ, а рапотеіе зіагзі шац зі§ ройрізас рой Цг кагЦ у корі^ опеу таігуйо
зкггупкі сесЬотееу теіойуб.
Агіукиі 31-8гу. Йайеп іотеаггузг піе
ротеіпіеп Ьег аЬзгуІи, ой зтее§о таузіга
йапе^о, ойсЬойгіс, рой иігасепіет ггетіозіа, у теейіи» опедо, кібгу Ьу гаё Іо¬
теаггузг, га аЬзгуІет ой таузіга зтеедо
Ігакіет рггузгейі йо йги§іе§о таузіга,
Іейу ротеіпіеп сгтеіегб гоки и піе^о гоЬіс,

а таузіег ротеіпіеп опети га Ігакі гаріасіб. ЙезІіЬу гаё рггег 1$ сгтеіегб гоки па
теагзіасіе піе гоЬіІ, Іейу аѵѵбу Ігакі Ігасі;
а іейеІіЬу таузіег, йіа іакотеусЬ гасуі,
рг/ей ехрігасу^ сгѵѵіегсі гоки, сЬсг^с §о
аііепотеас, йаі аЬзгуІ, Іейу ротеіпіеп га са1<2
сгтеіегс гоки Ігакі гаріасіб.
Агіукиі 32-ді. Кагйу Іак г рапбте тау-

зІгб\ѵ, іако у Іотеаггузгбте ротеіппі Ь§й%
ройсгаз тзгу гогаіпеу, те йгіей піерокаІапедо росг^сіа раппу Магуі г теіеікіт
паЬогепзІтеет аззузіотеас, а іотеаггузге ройІи§ гтеусгаіи г росЬойпіаші сЬойгіб, рой
теішу сгтеіегс катіепіа теозки. бйгіе у
рапотеіе ёпісегге аззізіотеаб таігу.
бйу г кібгедо тіазіа
Іотеаггузг оЬсу рггуЬ^йгіе, ролѵіппі Іиіеузге Іоѵѵаггузге и зіагзгедо гоЬоІу опети зі§
розіагаб, рой1и§ зіагедо гтеусгаіи, а Іак §йу
пауйгіе ротіепіопу оЬсу іотеаггузг гоЬоі§,
та ргге/, піейгіеі йтеіе и таузіга гоЬіб.
А таузіег Іу^ойпіотеі} р!аІ§, іе/.еіі іезі іо¬
теаггузг йовкопаіу, та ти ро гІоІусЬ йтеа
па Іуйгіеіі гаріасіб, а рггей йтеота Іу§ойпіаті гайпут зрозоЬет ой таузіга піе
ротеіпіеп ойсЬойгіб, рой игпап^ рггег саіе
Ьгасітео теішр
Агіукиі 33-сі.

Йайеп Ьгаі Ьгаіи піе
ростіпіеп сгеіайгі, ійсіие Іо\ѵаггузгб\ѵ аІЬо
сЫорсбте ойтатеіаб, рой лѵіп^. рбі катіепіа
\ѵозки.
Агіукиі 34-іу.

Агіукиі 35-іу. №е та зі§ чѵагубгайѳп

Ьгаі сЫорса рггуіто\ѵаб, кібгу Ьу рогг^йпіе рггу Ьуіпозсі са1е§о ЬгасІ\ѵа те сесЬи
піе Ьуі терізапу, у гІоІусЬ йтеисЬ йо зкггуп¬
кі піе оййаі, рой теіп^ рбі катіепіа теозки.
Агіукиі 36-іу. №е ротеіпіеп Йайеп Ьгаі
рггуітотеаб га сЫорса іийгі піе теоІпусЬ,
роййапусЬ згІасЬеІзкісЬ ІиЬ йисЬотепусЬ,
сЬуЬа га Іізіаті итеоЬіепіа опусЬ ой ра18

п6\ѵ зѵѵоісЬ, у Іедо ггетіозіа піѳ та исгуб,
рос! лѵіпг^ рбі катіѳпіа ѵѵозки,
Агіукиі 37-ту. О с! у оЬсу сЫоріес ге
\ѵзі аІЬо г Цй іпгрі рггуЬ§йгіѳ, піе таі^с
іезіітопіит росбсіѵѵе§о игойгепіа, аІЬо
теігукі, іакіе іеёІіЬу тіа! росг^ікі Іе§о
ггетіозіа, а піе тіа! Іезіітопіит, іе зі§
росёсіѵѵіе исгуі, Іеп и каійе^о таузіга
тіеузса тіеб піе та. Йегеіі Ьу газ тіа!
Іезіітопіит йоЬге§о игойгепіа, у ге зі§
росвсіѵѵіе исгуі, у піе іезі пісгуіт роййапуш, Іакі ро\ѵіпіеп, піш га Іоѵѵаггузга Ь§йгіе рггуі^іу, гок саіу и зіагзгего зіийуб
га ѵѵіайошозсі^ саіе^о Ьгасіѵѵа.
Агіукиі 38-ту. Кагйу Ьгаі "йу Ь^йгіе
ѵѵокоѵѵапу йо сесЬи, сгу Іо па кѵѵагіаіоѵѵз
всЬайгЦ, сгу Іо па іпзг^ іак$ роІггеЫ$, а
отіезгка, роѵѵіпіеп йаб ѵѵіпу йѵѵа Гипіу
ѵѵозки; а §йу пайеуйгіе піе ѵѵ рог§, §йу
іиг зкггупка Ь^йгіе оіѵѵагіа, та йаб §тозгу 6 йо кагЬопу иЬо<гісЪ, сЬуЬа зі§ \ѵуехкигиіе рггей зіагзгут зіизгпеті гасуаті,
§йгіе у рапо\ѵіе ёпісегге таі$ Ьус ѵѵокоѵѵапі.
Агіукиі 3 9-іу. бйуЬу зі§ Ьгасіѵѵи гйаггуіо кіейу г кіазгіогеш аІЬо г згІасЬсісет, ІиЬ Іей г кіт іппут ргаѵѵоѵѵаб, а
Ьгаі кібгу ѵѵагуі Ьу зі§ ехкигоѵѵаб, ге іа
піе іезіет ѵѵіппут, ІиЬ Іег йги§іе§о ѵѵзрбіЬгаіа ѵѵагуі зі^ ѵѵуйаѵѵаб іпГегийус, ге Іеп
пауѵѵі<>сеу іезі ѵѵіппуш, аІЬо паусѵі^сеу
Іеу ггесгу йосЬойгі у роріега, Іакі роѵѵіпіеп йас ѵѵіпу катіеіі ѵѵозки, а роіут
гбѵѵпо г йгидіті ітіепіет саіедо сесЬи
оЬзІаѵѵас.
Агіукиі 40-іу. ЙебІіЬу Іег кіо г рагіукиіагга гоЬоі§ зіоіагзк^, іако Іо: зіоіу,
зіоікі, зкггупіе, гату йо окіеп, ІиЬ йо
оЬгагбѵѵ, аІЬо іппе іакіе ггесгу па гупек
зргоѵѵайгіѵѵзгу рггейаѵѵаі аІЬо, Іег зкіагге
гату, ІиЬ зіеітазі зкггупіе у іппе зіо-

Іагзкіедо кипзгіи ггесгу гоЬііі у рггейаѵѵаіі, ІакісЬ ѵѵоіпо Ь^йгіе, га ѵѵіайотойсіц ,
Іак та^ізігаіоѵѵедо, іако у гаткоѵѵедо игг§йи, г ротос^ опусЬ, Ьга6,/.аЬіегаб, дгаЬіб
у па згрііаіе каіоііскіе оййаѵѵаб у копГізкоѵѵаб, аЬу рггезгкойа йайпа ѵѵ ггетіеЗІе
Іети Ьгасіѵѵи ѵѵ рогг^йкасЬ піе Ьуіа. Кібгу
рипкі аІЬо агіукиі та зіийуб ѵѵ ройоЬпусЬ
окагуасЬ у рапот йпісеггот.
Агіукиі 41-8гу. Такге рапоѵѵіе сіейіі,
пі ѵѵ сгут піе таі^ Ьуб рггезгкой^ кипзгіоѵѵі зіоіагзкіети у Іойеѵѵпісгети ѵѵ гоЬіепіи гоЬбі зІоІагзкісЬ, іако Іо: зіоібѵѵ,
зіоікбѵѵ, кггезеі, гатбѵѵ, Ібйек, згаГ, Ігип
зкІерізІусЬ еіс. (ехсеріо Йіа иЬбзІѵѵа Ігип
ргозІусЬ у іппеу сіезіеізкіеу ргозіеу гоЬоІу,
кібга зі§ йо сіезібѵѵ ге§и1иіе) у опусіі,
Іак риЫісгпіе іако у ргуѵѵаіпіе піѳ іпаі^
рггейаѵѵаб, рой копПзкасу^ рггег игггрі
тіеузкі у гаткоѵѵу па згрііаіе каіоііскіе.
Сге"0 зіагзі госгпі, іако рггузі^ оЬоѵѵі^гапі, шац рггез1гге§аб.
Агіукиі 42-ді. Згкіагге ЛѴіІегізсу, ройІи§ йаѵѵпусЪ рггуѵѵііеібѵѵ у агіукиібѵѵ,
таі$ у роѵѵіппі Ь§Й% со гок йо Ьгасіѵѵа
зІо1агзкіе§о, зпісегзкіедо у іогеѵѵпісгедо
па сЬѵѵаІ^ Во&}, ійс]ие паоііагг иѵѵіеІеЬпусЬ оусбѵѵ ЬетагйупбѵѵАѴіІепзкісЬ Ь^сЦсу,
ѵѵе ѵѵзгузІкісЬ ггесгасЬ йо Іггесіеу сг^зсі
рггуіогуб зі§ у гаѵѵзге па гѵѵукІусЬ паЬогепзІѵѵасЬ га огпаутіепіет зоЬіе Ьус рггуіощпуті, зиЬ угаѵі апітайѵегзіопе рггег ротіепіопе игг^йу.
Агіукиі 43-сі. йез1іЬузі<$ гсіаггуіо Іети,
со кггезіа гоЬі Іи ѵѵ шіезсіе іе§о кгбіеѵѵзкіеу тойсі ЛѴіІпіе озігузс у тіезгкас, піе
исгупіѵѵз/.у гайозс кипзгіоѵѵі зіоіагзкіети
ройіид ѵѵуг тіапоѵѵапусЬ агіукііібѵѵ, іако
Іо, піе ѵѵузіи/.уѵѵзгу зі§ паіеіусіе у піе
рокагаѵѵзгу Іезіітопіит йоЬгедо игойгѳпіа
у росёсіѵѵе^о ѵѵузіигепіа зі§, Іейу Іакоѵѵу

— 139 — •
роѵѵіпіеп со гок па оііаг/ Ьгаскі (Іо теіеІеЬпусЬ оус6\ѵ Ьегпагйупбте (Іа те ай йгіезі^б
іипібте теозки ЬіаІе§;о.
Агіукиі 44-іу. Зітііііег зіоіагге у сі,
кібггу вігге1Ь§ гоЬц, піе таіц Ьуб рггезгкойг^ 'ѵ потееу ІиЬ зіагеу гоЬосіе рапбте
Іогетепікбте у те сіоти зтеоіт піе ротеіппі
копвегтеотеаб рагіасгбте, ІогетепісЦ гоЬоІ?
гоЬіг^сусЬ, сЬуЬа га теіайошоёсі^ у га§о(Ігепіет саіедо Ьгасітеа зіоіагзкіедо.
Агіукиі 45-іу. №е ротеіпіе піпкіо па
рггезгкой$ у йітіписуа іе§о Ьгасітеа, пакирітезгу г іппусЬ іакісЬ тіазі, зіоібте,
згаГ, вкггуп, еіс. зіоіагзкіеу гоЬоіу риЫісгпіѳ апі ргутеаіпіе ро тіезсіе рггейатеаб у
опеті Ьапйіотеаб, росі копйзкотеапіет ротіепіопусЬ іотеагбте рггег ротіепіопе теугеу игг§йу па згрііаіе каіоііскіе; сЬуЬа Ьу
кіо рго гагііаіе па зтеойу теіазп^ роіггеЬ§
§(1гіе кирітезгу рггутеіогі.
Агіукиі 46-іу. ЛеёІіЬу кіесіу кібгу іотеаггузг, сгу іо те шіеёсіе, сгуіі га тіазіет теагуі зі§ Ьег теіайотойсі таузіга гоЪоі$ оЬі^б, іесіу іакотеу ройіид йатепусЬ
сесЬотеусЬ рогггрікбте у ІегагпіеузгусЬ агіукиібте, піе та Ьуб га росзсітее^о росгуіапу у гериіотеапу; сЬуЬа па риЬІісгпеу сесЬотееу зсЬайгсе, гпіоззгу г зіеЬіе
іакотеу іпГатц игпапут рггег Ьгасі^ згігоГет, паІегуЦ Йергекасу% исгупі; а іегеІіЬу
у іе§о піе исгупіі, іесіу іиг та Ьуб те сгагпе
хі^егі терізапу у па гайпут шіеузси піе
аксеріотеапу. агЬу рггузгесіі па зсЬайгк§
риЫісгод у исгупітезгу йергекасігу саіети
сесЬотеі, га кагйу іуіігіей Іипі теозки па
оііагг Ьгаскі и тете. оо. Ьетагсіупбте згігоГи
роіогуі.
Агіукиі 47-ту. 6сіу Ьгаі кібгу итгге,
саіе Ьгасітео зтеоіт козгіет у росЬойпіаті, йо сесЬи паІеЦсеті, ротеіппе іе§о
гтагіедо Ьгаіа (Іо коёсіоіа рготеаіігіб, у

исёсітеіе рггу гдготайгепіи саіедо сесЬи,
іак затусЬ таузігбте, іако Іей гоп у рап
ісЬ, огаг у іотеаггузгбте, (кібггу ротеіппі
сіаіо піеёб); а іеёІіЬу кібгу отіезгкаі, іеп
та теіпу гаріасіб (ітеа Гипіу теозки.
Агіукиі 48-ту. Такіе §йу іопа Ьгаіа

кібге§о итгге, аІЬо зуп ІиЬ сбгка, ІиЬ
ІѲІ іотеаггузг, ройоЬпут зрозоЬет саіе
Ьгасітео исёсітеіе у паіеіусіе рггу гиреіпут г^готайгепіи саіедо сесЬи, г росЬойпіаті у гтеукіа сегешопііу родгхеЬотегу,
таі^ сіаіо ро^ггеёб, іотеаггузге ротеіппі
ишагіе^о піейс у г росЬосІпіаті рггу ігипіе аззузіотеас; іакіе рой теіпц. йтеисЬ
Гипібте теузки.
Агіукиі 49-іу. (Му Ьгаі итгге, а ро-

гозіаіа тейотеа сЬсіаІа Ьу ггетіозіо іггутаб, ротеіппе саіе Ьгасітео пу паіеіусіе
ораіггуб у іотеаггузга йоЬге§о йо ггетіозіа
йойас. Такіе дйуЬу Ьгаі гасЬоготеаІ, а
піе тб§1 гоЬіб у іакотеети та Ьгасітео
йойаб іотеаггузга.
Шозіаіек іак рапотеіе
зіагзі, іако іег у саіе Ьгасітео іезі оЫідотеапе, тее тезгузікіт згІасЬеіпети тадізігаіотеі ІД’ііепзкіети розіизгейзітео кагйедо
сгази реіпіб, іако іо: §йу гауйгіе гогкаг
па гаіизг рггуЬуб, па теоіуте§ ройсгаз гепотеасуі г йтеіесаті аззізіотеаб, іак&ѳ па
ргосеззіе те йгіеп Воге§о Сіаіа, у па зроіукапіе кгбібте ісЬтозсібте, Ьізкирбте у
теоіетеойбте \Ѵі1епзкісЬ, па копйикіу уро§ггеЬу озбЬ ша§ізігаіотеусЬ у ройсгаз іппусЬ
теоіуте риЫісгпусЬ, §йу Ь§й$ ѵѵокотеапі, ге
тезгеІЦ тойезіу^, таіц, зіатеаб у зтеоіт
ротеіппойб тіеузЦ гетопзіготеаб, со у йо
рапбте ёпісеггбте та зі§ ге§и1оѵѵа6.
Агіукиі 51-згу. Кібге іо іакотее агіукиіу па каійе зисЬейпі іп ргаезепііа са1е§о Ьгасітеа тащ Ьуб сгуіапе у іппусЬ
Агіукиі 50-іу.
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всЪайгек, кіейу 1е§;о роігхеЬа Ъ$йяіе ѵтусі$§а!а.
Агіукиі 52-ді. Ыакопіес тезгуікіе Іе
агіукиіу депегаіііег у ка/Лу г озоЬпа,
іако зі§ \ѵ зоЫе таі^, па роіошпе сгазу
рошіепіопеши Ьгасіті аІЬо сесЬотеі пайаіцс у рогстаіаі^с тѵагиіету, аЬу теі^сеу агіукиібте, пай ѵ/уі теугайопе, Ьег ѵѵіайотобсі у копзепзи пазге^о піѳ ѵѵайуіі зі§ и

пауіаёпіеузге^о кгбіа ітсі теургаѵѵоѵѵас.
Бо кІбгусЬ (11а Іерзгеу №а"і у ѵаіоги ргху
ріесг§сі риЫісгпеу тіазіа і. к. т. зіоіісгпе§о ѴѴПпа ітсі рапи різаггоѵѵі пазгети,
ройрізаб зі§ икагаіізту. Різап ѵѵ \Ѵі1піс
>ѵ капсеіагіі пазгеу гоки Рапзкіе&о іузі^с
зіейшзеіпе^о сгіугйгіезіе^о ѵѵібгедо тіезі^са Магса йѵѵийгіезіедо йпіа.

1744 г. Ноября 12 дня.
Изъ

КНИГИ

N0 5141, за 1742—1745 г, стр. 1293.

25. Привилегія короля Августа III, заключающая въ себѣ цеховой уставъ Вилепскихъ каретниковъ, иголыцнковъ н горшечппковъ.
По ходатайству цеховыхъ старшинъ трехъ сое-

4) для увеличенія хвалы Божьей назначается

диненныхъ цеховъ—каретпицкаго, игольничьлго и

приличное вознагражденіе ксендзу Св. Троицкаго

гончарнаго, Виленскій магистратъ начерталъ слѣ-

костела

дующій уставъ, подтвержденный и королемъ Августомъ III.

ство со стороны
скаемо;

1) всѣ члены соединеннаго братства должны
присутствовать въ костелѣ Св. Троицы на бого-

5) въ день св. Николая, по примѣру прочихъ
цеховъ, должно быть цеховое собраніе, на кото¬

служеніяхъ

ромъ избираются годичные старшины;

дневыхъ,

годичныхъ, торжественныхъ
подъ

штрафомъ взысканія

и сухо-

но внмогатель-

костела не должно быть допу-

имъ ввѣ-

маете-

ряется цеховая казна и управленіе цеховыми дѣ-

ровъ по 6 гр., а съ товарищей по 3 гроша, а въ

лами; товарищи, осмѣлившіеся заниматься рёме-

случаѣ
цеха;

сломъ безъ вѣдома мастеровъ, должны быть исключаемы изъ цеха; ученики должны записываться

упорнаго непосѣщенія

съ

изъ штрафныхъ денегъ,

и исключенія изъ

2) соединенные братчики должны избирать изъ
среды

себя ежегодно старшинъ и расходчиковъ,

которые должны хранить у себя ключи, расходовать суммы и по истеченіи года
управленіи годичны й отчетъ;

сдать о своемъ

3) умирающіе члены цеха, ихъ жены

въ цеховыя книги

и работать у однихъ

и тѣхъ

же братьевъ до окончанія своего курса;
6) безчестіе братьямъ должно разбираться

въ

ратушѣ; всѣ братья цеховые должны поддержать
сообща свои взаимные интересы подъ страхомъ

и дѣти

взысканія съ непослушныхъ на костелъ */< фунта

должны быть хоронены въ присутствіи и сопровожденіи цеховыхъ старшинъ , подъ штрафомъ

воску.
Къ этимъ правиламъ, по ходатайству цеховыхъ

взысканія 6 грошей; 1 свѣчи должны быть доставляемы цехомъ для мастеровъ, ихъ женъ и дѣтей

старшинъ, прибавлено еще 34 пункта дополнительныхъ правилъ, въ которыхъ болѣе подробно

отъ 4 до 8; для учениковъ же, по—2;

опредѣлены

обязанности

цеховыхъ

къ костелу,

внУтреппій порядокъ цеховаго самоуправленія 'н

ТеЛьпости КаМдйго отдѣльЯаго

хозяйства,

чоігіоиъ количества платы,

взаимныя

отношенія

Цеховыхъ

чле¬

цеха съ обозеа-

слѣдуемой съ масте¬

новъ,—мастеровъ, товарищей п учениковъ другъ
къ другу, иредметы занятій и вообще кругъ дѣя-

аккуратность.

ТГегіа ^иаг^а апіе Гезідіт паііѵііаііз Допііпі позігі Лези СЬгізІі діе ѵідезіта ІеѴЙа тепзіз БесетЬгіз, аппо Бойііпі тіНсЙіто зёрііпдепіезіто диадгадезіто диагіо.
Согат поЬііі оГВсіЪ сопзиіагі сіѵііаііз
басгае гбдіае таіезіа'ііз теігйроіііапае Ѵііпепзіз Сотрагепіез регзоиаіііег Гат. Лоаіп1пез МісЬаёІ ВоеЬг, Непгісйз \ѴуггёпЬигд,
ІГоаппез БѴоеізІ, СЬгібЙапйЗ ЧѴіІІка, Роігиз
ВіпеЙдгаЙЪёг, ЗЫйізІаиз Мікиіотеібг, 1Лояйпез Ласётеібг, сагрепіагіі, сіѴёз Ѵііпеизез, запі 'Піегііе рагііёг ёі согрого, ехібіепІез, ргаезепз ргіѵііедіит сопйгтаііопіз
агіісиіогиш зиогит, а зегепіззіто Аидизіо Іегііо, геде Роіопіае еі тадпо дисе
Ьііиапіае, дотіпо позіго сіетеиііззіто,
сопІиЪегпіо зио іпдиііит еі соііаіит, гаапи ргоргіа е^здеш зегепіззіті Аидизіі
Іегііі, сіотіпі позігі сіетепііззіті, зиЬзсгірІига, зідіііодие тадпі дисаіиз Ьііиапіае
соттипііит, ваіѵит, іііаезит, пиіііиздие
зизріііопіз оЬпохіит, сит іпІгоГизіиз сопІепііз ргоріег аеѵііегпат геі тетогіат
еі теііогет зіЬі зесигііаіет ад асіа оЬІиіегипі; сиіиз ргіѵііедіі де ѵегЬо ад ѵегЬит гезсгіЬепдо сопіепіа, Іепог зедиііиг
езі диеіаііз.
Аидизі Іггесі, гВойеуІазкі кгбі роізкі,
теіеікі хідге Ьііётезкі, еіс. еіс. Огпаутиіету Іут Іізіет рггутеііеіет пазгут тезгет
теоЬёс, коти Ьу о Іут теіедгіеб Іегагпіеузгедо у пароіут Ьдддседо теіеки паіехаЬ, іі. роккдапу ЬуІ рггед паті ехІгакі г хідд згаІоЬеІпёдо тадізігаіи тіазіа пазгедо \Ѵі1па, род даЦ Іузідс згеёбзеі зіедійдгіезіді Йтеагіедо, дпіа Іггесіедо

йса БесешЬга, па рагдатйійіе різапу, г$кд рійагзЦ родргзапу у 'ріесг^сід гатеіезізЦ 'Іедой ігіадізігаіи тіазіа пазгедо Шпа соУгоЬоготеапу, саіу, піепагизгОпу, '/.ядпеу зизріеуі піеродіедаідсу, агіукиіу аіЪо бгйупасуд севЪбте зіеітаскіѳдо, ідіатзкіедо у дапегатзкіедо № доЬіе гатеіѳгаГдсу. I ёорріікотеапо до паз рггег 'піекібгѴсЬ рр. гад у пггддпікбте пазгуеЪ, рггу
Ьоки'пазгут гегудиідсусЪ, ітіепіет зіатесіпусіі .Тапа МісЬаІа ВоѳЬга, Нептіка
ЛѴуггепЬитка, Лапа Ргеізіа, Кгузііапа
^Ѵуііка, Ріоіга ВіппепдгаеЬга, Зіапізіатеа
Мікиіотеісга, Лапа Ласетеісга, Ьгасі сесЬи
зіеітаскіедо, тіезгегап \Ѵі1епзкісЬ, агеЬубту тосд у ротеадд пазгд кгбіетезкд,
ргоріег аеѵііегпат геі тетогіат, Іакотее
агіукиіу аІЬо огдупаіід, од вгІасЬеІпедо
тадізігаіи тіазіа пазгедо \Ѵі1па опут
падапе, роітеіегдгііі у соггоЪоготеаІі, огаг
аддііатепі ре теп у сЬ рипкібтедіа Іѳрзгедо
роггддки сесЬи зіеітазкіедо га теоід тезгуікісЬ Ьгасі кипзгіи Іедо сит зсііи тадізігаіиз позігі рггудапу у зрогг^дгопу, піЙеу де Іепоге теугаіопу аргоЬотеаІі; кібгу
Іо ехігакі ротііепіопеу огдупасуі аІЬо агІукиібте, сесЬотеі зіеітаскіети зіи/.^су, де
ѵегЬо ад ѵегЬит Іак зі? те зоЪіе та.
Ргосопзиіез еі сопзиіез сіѵііаііз з. г.
таі. Ѵііпепзіз іп тадпо дисаіи Ьііиапіае—
зідпійсатиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз ипіѵегзіз еі зіпдиііз, диіа поз ад вирріісаІіопет еатдие ВагіЬоІотаеі "ѴѴіезіеіѳтеіег,
8іерЬапі
Родизкі, Апдгеае 8іапкіетеіс2,
Магііпі Лазіпзкі, Оазітігі Ьатеіпзкі, оріПсіі сагрепіагіогит Ѵііпепзіит зепіогит
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еі іипіогит та§ізІгогит потіпе зио еі
зиссеззогит зиогит, ай Ьос ійеш сопіиЪегпіит зиит Гиіигіз ІетрогіЬиз еі аппіз іп^гаесііепііит. Гасіаш огйіпаііопеш
диоай типіа еі огпатепіиш аііагіз Ьіс
Ѵііпае іп Іешріо запсііззітае ТгіпіЬаЬіз
гііиз готапі, соттипіЬиз зитрІіЬиз Іат
ірзогит сагрепіагіогит, чиат асиПсиш
еі Й^иіогит та§із1га1ит егесіі, зесіиепІет Гееітиз еі асііпѵепітиз асі оЬзегѵап(Іитсіие еі тапиіепепсіит сопІиЬегпіо еогит, иіі ех ІгіЬиз оріГісііз соайипаіо, регреіиіз ІетрогіЬиз сопіиіітиз, сиіиз соііаІае а поЬіз огйіпаііопіз зирга Гаіо сопіиЬегпіо, Ьаес езі сіиае зес[иіІиг зегіез.
Огйіпаііо окоіо оііагга сесЬи зіеітаскіедо, і^1агзкіе§о у §апсгагзкіе§о, текоёсіеіо зтеі^іеу Тгбусу паЬойепзІтеа ггушзкіе§о Ь^йцсеуо, рггег паз Ьигшізігбте у
гайгіес тіазіа іе§о кгбіетезкіеу тозсі \Ѵі1па Іатеісе ггутзкіеу исгупіопа, те Іеп зрозбЬ: Ропіетеай йо 1е§о оііагга Іггу сесЬу
гтеузг ггесгопе гЦсгуІі зі§ у гіейпосгуіі,
рггеіо окоіо оЬгг^йбте тзгу ётеі^іеу, ро§ггеЬбте у іпзгусЬ зргате пійеу орізапусіі
у исгупкбте йоЬгусЬ теукопапіа Ьег гогегтеапіа ІусЬ ІггесЬ сесЬбте гайпе^о, те роІотпе сгазу шаіа розі^ротеаб у зргатеоѵѵас зі<} сесЬи зіеітаскіедо таузіготеіе у
ісЬ Іотеаггузгѳ. Шрггбй, ій йпіа теібгедо
ІшІе§о, те йгіеп дготпіс Раппу Ыагуі
Кауйтеіфгеу, гоки каййе&о тзга йтеі^іа
рггу Іут оііагги, па кібгут зІеІтасЬот
тіеузсе йапо, та Ьус йріетеапа; па 2теіазіотеапіе гай, Катеіейгепіе, па Росг^сіе
Раппу Рггесгузіеу Вадогойгісу, рггу Іут
тее теіогкі теіеікапоспу зтеі^іесгпу у йгіеп
піейгіеіпу йтеі^іеу Тгбусу, у па йтеі^іу йап,
йпіа Іггесіе^о пагойгепіа Рапзкіе^о, а пакопіес кагйусЬ зисЬусЬ йпі тзге па дойгіп^ оэт^ и іедох оііагга ойргатеотеас

зі§ тайр Ш кІбгусЬ зІисЬапіе сгази каййѳ."о Іа к тізігге зіагзі у шіойзі сесЬи
зіеітазкіе^о, і§1агзкіе§о у §апс/.агзкіе^о,
іако ісЬ Іотеаггузітео, іакіеу коЬѵіек геіідіеу Ь§й%су, зсЬайгаб зі§, Ьутеас у па ойаг§ ібс, розіиді коіо оііагга сгупіб Ь§Й%
ротеіппі. А дйуЬу кібгу г шаузігбте кібгедо коітеіек сесЬи па шзгд
теуйеу
орізап^ у па ойаг$ піе рггуЬуІ, ро зхейсіи
дгозгу лѵіпу, а Іотеаггузг ро дгозгу Іггу
Йо зкггупкі оііагготееу гаріасіс ротеіпіеп.
ІІроту хаз кібгу Ьу па тег§агй§ гаг, йги§і у Іггесі йо ІуеЬ тзгу рггу Ьус у роз!и§і піе сЬсіа! сгупіс, піе Іуіко іеуйе
\ѵіпіе рой1е§ас, аіе у ой зіагзгепзітеа сесЬо\ѵус1і зргате теуі^сгопу Ьус та. 8кггупка оііагготеа іезі роІггеЬпа, Іак аЬу №
піеу рггутеііеіе коёсіеіпе, рготеепіа, ріепііріге ойагпе у теіпу сіютеаіі, іакйе г іпзгеті арагаіаті оііагготееті, ёгеЬгеш, гіоІет, отаіаті, апіерейіаті, зтеіесаті, теозкаті у Іут ройоЬпеті ггесгаті, те козсіеіе Іутге ройоЬпеті ггесгаті теаготепіе те згаііе іакіеу роггцйпеу таЬуссЬотеапа; йо кібгеу гатеіайотеапіа у гг^йи сгупіепіа окоіо оііагга, теуЬіегапіа теіп у іппусіі рггусЬойбте у гогеЬойбте зргатеотеапіа, ро іейпети зіагзгеши госгпети оіІагготеети гкаййе§о сесЬи па йгіепойаготеапіа Раппу Ыауйтеі^ізгеу таі^ Ьус оЬгапі, у и ІусЬ кіисге Іггу, Іак ой згаГу, іако у ой зкггупкі рггег гок гозіатеас шаі^. Кібгу Іо па теуійсіи гоки, г рггусЬойбте зргатеотеапіа ро іейпети, рггу оЬіегапіи йги§ісЬ зІагзгусЬ па йгіеп зтеі$Іе§о
МікоІаіа опут ге у зіагзгут сесЬотеут
ро йтеи г сесЬи йериіотеапут те йоти
таузіга зіагзгедо зіеітаскіедо гасЬипек
сгупіс г рггусЬойбте у гогсЬойбте у тезгуіек зкагЬ оііагготеі рогг^йпіе теейіид гедезіги гйаб Ь§й% ротеіппі. йезІіЬу Іей
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кібгу г тівіггбте, таійопек, дгіаіек, Іотеаггузгбте гтагі, таі^ зіагзгу сесЬи Іедой,
кібгедо Ьу Іакі ишагі, до дгидісЬ зіагзгусЬ госгпусЬ сесЬотеусЬ даб гпаб, Іак
аЬу оЬтеіезгсгепі Ъ§д^с па родггеЪ сіаіа
\ѵзгузсу зі<з геЬгаІі у рггузіоупіе (Іо коЙсіоіа гарготеадгітезгу родггеЫі. А іеёіі
Ьу кібгу г таузігбте пародггеЬ піе рггуЬу}, Ыу аЬу шізігг дгозгу згеёб, Іотеаггузг газ дгозгу Ітгу теіпу до зкггупкі гаріасііі, кібге Іо теіпу гатевгѳ зі§ таі^ оЬгасаб па огдоЬ** у роІггеЬ§ до зкггупкі оі¬
іагготееу. 8теіесе родг/еЬотее гозоЬпа и
кагдедо г сесЬи, а піе текоёсіеіѳ сЬотеаб
таі* Оду іедпак тізігг г ІусЬ сесЬбте
аІЬо шаігопка гетгге кібгедо, оёт ётеіес,
а дду дгіесіе аІЬо Іотеаггузг ро—сгіегу,
§ду гаё сЫоріес ро длѵіе ётеіесу г сесЬи
кагдедо до родггеЬи, піе од Іедо піе Ьіог^с, тац Ьуб \ѵ гдодгіе у тііоёсі Ьгаіегзкіеу од зіагзгусіі г кагдедо сесЬи га
ріегтезгут огпаутіепіет теудапе у идгіеІопе. А йе піе Іуіко ойага рапи Води
іезі рггуіетпа, аіе ге у каріап іако роёгедпік оГіагчщсусЬ іезі рггу оііагги роІггеЬпу, Іедо шу, іако Іосі огдіпагіит ргоЬозгсга ётеіфеу Тгбусу тіапиіету, кібгу,
ІиЪ іег од піедо игуіу па кагде зисЬедпі у ёѵѵі^іа теугеу орізапе, о додгіпіе зібдгаеу па оётц іпсіизіѵе, тзг^ ётеі$Ц Ь§дгіе одргатеотеаі, тезгакге те г/^ду зкггуп¬
кі, аррагаібте, ёгеЬга, гіоіа, огпаібте апііредуі, теіп, теозки у рггусЬодбте аІЬо гогсЬодбте тезгеіакіеіі, піетедатеаіцс зі<? у оЬіадбте піе теушадаі^с гадпусЬ, затут зі§
копіепіиі^с іигдіеііет па кагду ктеагіаі
ро кор рбііога од тезгуІкісЬ ІггесЬ сесЬбте у оГіаг.'і, кібга па родггеЬіе сіаі
Ьгасіеу Ье(дгіе дапа, аІЬо у Іут, іеёіі кіб¬
гу г паЬогепзІтеа озоЫітеедо па оііагг рггу
шзгу ётеі^іеу, аЪу ро рапи Води ойаго-

1

теаі, со ріепі^дгаті идгіеііі. №е Іо іед¬
пак кіо Ьу г Ьгасіеу ки огдоЬіе зргатеіі
у даі каріапотеі, аіе оііагготеі, іако ётеіесе
оПагпе у дгидіе оПагпе родггеЬотее, рогозіаіе до зкггупкі паіегеб Ь§д^, діа сгедо
у оГіагу, кібге Ьгасіа па ёш^ІасЬ гтеуй
ггесгопусЬ у зисЬісЬ-дпіасЬ гдатеаб Ь$дц,
Іакіѳ до зкггупкі оііагготееу зіагзі госгпі,
а піе хі^дг ргоЬозгсг од тіеузса, ддгіеёюу іт те коёсіеіе ётеі^іеу Тгбусу па ро¬
дггеЬіе сіаі гтагІусЬ Ьгасі рогтеоіііі, піе
піета ріепі§дгу у гаріаіу па пісЬ теусі^§а6, копіепіиі^с зі§ ойап$ родггеЬоте^ у
гдгтеопіепіет. Віа сгедо теоіпо Іо Цдгіе
іт па родггеЬу сіаі , зкіер ддгіе зі$
родоЬа рггед зтеоіш оііаггет гтиготеас у
Іат родггеЬу Ьгасі зтееу ІусЬ ІггесЬ сесЬбте, а піе те іпзгусЬ оЬсусЬ одргатеотеаб;
кібгу Іо зкіер те гатеіедутеапіи у догогге
зІагзгусЬ оІІагготеусЬ та гозіатеаб гатезге
Іак, аЬу Ьег ісЬ теіадотоёсі гадеп зі§ Іат
сіаіа дггеёб піе теагуі. АгеЪу Іут осЬоІиіеу хі^дг ргоЬозгсг оііагготеі изіидотеаі
га копзепзет ІггесЬ ІусЬ сесЬбте, дгаЬіеге
тезгуікіе, кібге коітеіек теедіид рггутеііеібте од гоЬоІ, аІЬо ддгіе іпдгіеу ёсідаб зі§
Ь^д^, Іе Іегаг г кагдедо гааі$ зі§ оЬгасас па
рбі х. ргоЬозгсготеі, па рбі згрііаіотеі па
иЬодісЬ, Іак аЬу зі§ гЦд Іут теі^сеу сЬтеа1а Вога птогуіа у згеггуіа. ѲдгіеЬу па
роІггеЬ§ оііагготеі гоки кібгедо ехрепз
г зкггупкі оііагготееу піе зіаіо, аЬу Ьуіо
Іо рггег зіагзге госгпут сесЬотеуш зіагзгуш огпаутіопо, таі’з зі§ піе гагбтепо
одиіет г кагдедо сесЬи, а піе г озбЬ
теіеікоёсі у таіоёсі Ьгасі ки роІтгеЬощ
тезгеіакіт оііагготеут рггукіадаб у до зІаг¬
згусЬ оІІагготеусЬ Іе вкіадапкі оддатеас,
г кІбгусЬ Іег опі ІісгЬ^ па теуіёсіи гоки
у рггу гдапіи гасЬипки сгупіб Ь§ді ротеіппі. Тег Іо іюзіапотеіату, аЬу па дгіей
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бѵѵі^кедо Мікоіаіа (Іо зкагзгедо госгпедо,
§<3ие вкгаупка Ьгаска г ргаѵѵаші гозкаіе,
кат га оЬезІапіега рггег тШзгедо зсЬасІгаІі
зі§ у окоіо зѵѵуеЬ рогя^(Зк6\ѵ кобсіеІпусЬ
іако у ггешіозіа зѵѵедо зкакесгпіе оЬтубіаіі у зроггцсігаіі; а кібгу Ьу Ьгак па к§
зсЬасІгк^ піе ргхуЬуІ, роѵѵіпіеп Іей \ѵіп<2,
іако у кобсіеіпсу осііойус. Роѵѵіппі Іей росісгаз гиреіпеу зсЬасІгкі сЬѵисЬ зкагзгусЬ
гдосіііѵѵіе оЬгаб, ккбггу Ьу зіизгпіѳ г ргаѵѵаті Г2ІЦІ2І6 тодіі у опут ояоЫіѵѵедо
іиібсізгедо па розіизгепзкѵѵо, как козсіеіпе,
іако у сесЪоѵѵе рггусіас шаі;у, а ккоЬу зі$
ѵѵгЬгапіа! па розіизгепзкѵѵо, Ыу лѵіпу раёѵѵіес розкаѵѵіс па оікагг рорасіпіе. Сі
зкагзі рггезгіогосгпі шаігу гасЬипкі зѵѵоіе г рггусіюсібѵѵ у гогсЬоіібѵѵ рггесі ѵѵзгуккісіі Ьгасі^ ис/.упіс, Ьег йабпеу іпиіпобсі
рггу рапасЬ гасІпусЬ. Зкагзі роѵѵіппі розкггедаб, "сіу коѵѵаггувг сЬсе таузкгет гозкаб, ѵѵрггбсі роѵѵіпіеп тіеузіц па гакизги
рггуігуб росі ѵѵіпгу па зкагзгусЬ осі та§ізігаки исііѵѵаіоіиу. А кібгу Ьу коѵѵаггувг
бшіаі у ѵѵайуі зі<$ Ьег сесЬи ггешіозіа
гоЬіб у таузкгоѵѵаб Ьу ро(1 іакіу коіѵѵіек
іигугсіуксуз гозкаѵѵаі, (1исЬоѵѵп;у аІЬо згіасЪескіу, ке(1у какоѵѵу роѵѵіпіеп Ьу(ій гдгаЬіопу, ккбга дгаЬіей па оікагг ісЬ ѵѵіазпу
та зі<} оЬгасас. Зкггупка Ьгаска сесЬоѵѵа
2 ргаѵѵаші, аЬу ро(1 йасіп^ іигугЛуксі^ піе
гозкаѵѵаіа ргбсг росі тіазкеш, іако у и
іпзгусЬ сесЬбѵѵ ѵѵагоѵѵапо у розкапоѵѵіопо
іезк. СЫорсу (іо ггешіозіа шаі^ Ьус га
ѵѵіа(1отойсігу ѵѵзгуккісЬ Ьгасі ро(і сгаз
зсЬайгкі па Іака розкапоѵѵіопе гарізапі,
катйе ѵѵ сесЬи у ѵѵугѵѵоіепі, ро(1 \ѵіп;у
сгшегсі катіепіа ѵѵозки, а піе рокгукпіе.
СЫоріес, ккбгети Ьгаки гаг гарізапу іезк,
и кедо та зі§ ѵѵузіийус. А кібгу Ьу бтіаі
Ьгак тіто гарізи сЫорса скітаѵѵіаб у рггуітоѵѵас па зѵѵбу ѵѵагзкак, Іесіу какоѵѵу рбі-

катіепіа ѵѵозки ѵѵіпу та рорадаб. А дсіу
зі§ ргхусіа іакі Ьаіаз па всЪабгкасЬ г гпіе\ѵа§;у исгсіѵѵобсі зкагзгедо, аІЬо ккбгедо
Ьгака, кесіу іакоѵѵа зргаѵѵа піо та зі§ ѵѵ
сесЬи з^гіс, іепо па гакизги рггес! гасісу
ІІѴіІегізЦ. \Ѵ ройі^кеу гоЬосіе піе та Ьгак
Ъгаки рггезгкасігас, ро<1 ѵѵіп^ сгѵѵіегсі катіепіа ѵѵозки, ккбга ѵѵіпа та Ьуб оЬгбсопа па осЬ§(1озІѵѵо оікаггоѵѵе ѵѵ гѵѵуй ротіепіопут кобсіеіе бѵѵфеу Тгбусу ггушзкіеу ѵѵузкаѵѵіопут. (}иат риі(іет тосіо
ргаетіззо сопзсгіркаш огсііпакіопет дгако
апіто зепіогез, пес поп іипіогез тадізкгі
оріГісіі сагрепкагіогит, зирегіиз <1е потіпіЬиз ек содпошіпіЬиз зресіГісакі, зизсіріепіез ргошізегипк, рго зе ек зиссеззогіЬиз зиіз зропсіепкез, еат іп ошпіЬиз рипскіз ек сіаизиііз іпѵіоІаЬіІікег оЬзегѵагѳ ек
тапикепеге. Іп сиіиз геі Гі(1ет сігса зідіііиш оіГісіі позкгі тапи покагіі зиЬзсгірІа езк іп ргаекогіо Ѵііпепзі. Гегіа зесип(іа апке Гезкит запскі №со1аі ерізсорі ек
сопГеззогіз, (Ііе кегііа тепзіз БесешЬгіз
аппо Ботіпі тіііезіто зехсепкезіто зеркиадізіто сріагко. Зітоп Ріокгоѵѵісг—поЬ.
шадізкгакиз Ѵііпепзіз поіагіиз зиЬзсгірзік
тапи ргоргіа. Ьосиз зідіііі.
Му іесіу кгбі, (іо ргозЬу рошіепіопусЬ зіаѵѵекпусЬ Лапа МісЬаІа Воеііга, Непгіка \ѴугепЬигка, Лапа Ргеізка, Кгузкіапа ЛѴіккка,
Ріокга ВіпепггаеЪга, Зкапізіаѵѵа Мікикоѵѵісга, .Тапа Ласеѵѵісга, Ьгасі кипзгки зкеітазкіе§о, рггег піеккбгусіг рапбѵѵ гай у
иггрсіпікбѵѵ пазгуск гапіезіопеу, іако зіизгпеу, Іазкаѵѵіе зкіопіѵѵзгу зі^, какц огсіуиасу^ аІЬо агкукиіу іп опшіЬиз рипскіз,
сіаизиііз ек рага§гарЫз па ѵѵіесгпѳ у пі§сіу піео(1гоѵѵпе сгазу, шосгу у роѵѵа§гу
пазку кгбіеѵѵзкгу, зкѵѵіегйгату, арргоЬиіету
у соггоЬогиіету. Іпзирег рггуйакек піеккбгусЬ агкукиібѵѵ, (Іо (ІоЬгедо гг%(1и сесЬо-
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"'ѵедо паІѳіЦоу, га \тоЦ іейпозіяупгі тезгуікісЬ Ьгасі сесЬоіѵусЬ кипзгіи зіеішазкіе&о, сит сопзепзи шадізігаіиз шіазіа пазге§о \Ѵі1па зроггцйгопу, рггесі паті рго(1ико\ѵапу, аиіЬогіІаІе позіга гедіа гііѵіегЙгіѵрзгу,
Іеп рггуіѵііеу пазг іпдгоззоѵѵаб
рогѵѵоіііійту іп Іепогет зе^иеп^ет.
Агіукиі 1) IV коёсіеіе б\ѵі§1еу Тгбусу
ггутзкіеу каййе&О гоки со Ьѵагіаі тзга
б\ѵі§іа іейпа та Ьуб ойргатеіопа, па кібг^
тезгузсу таузіготеіе уіоіѵаггузге рггуіотпі
айеззеротеіппіурггузіоупіі оЪггцйки сЬггебсіайзкіедо шойезіуз рггу паЬойегізІіѵіе
гасЬотеас зі§ роѵѵіппі Ь§й^, рой згігоГет
Гипіа тсозки па оііагг; сЬуЬа Ьу зі<} теуехкиго\ѵа1 гаіііу іаЦ зіизгп^.
2) Ма Іо/ Ьгасііѵо сесЬи зіеітазкіедо,
ройіид огйупасуі Іеу, па ёѵѵі^іу Мікоіау
йо сесЬи зсЬойгіб зі§ йіа оЬіегапіа госгпе§о зіагзгедо, згаГагга козсіеіпего у тібйзге§;о, а Іо іейпак іейпозіаупут гегтеоіепіет тезгуІкісЬ Ьгасі.
3) Мібйзгу роіѵіпіеп Ьуб па изіийге
сесЬоіѵеу, рбкі госгпу Іегтіп ѵѵуехрігиіе,
а йгиді зіагзгу, дйу пазЦрі па Гипксіц
зіагзгепзітеа па йгиді гок зІисЬаб та гасЬипкі рггусЬойбте у гогсЬойбтр риЫісгпусЬ у іппусЬ іѵуйаікбіѵ.
4) Ыа зіагзгейзіѵѵо таі^ Ьуб рггег Ьгасі% йоЬготсоІпіе оЬгапі
сесЬи іакіеукоіѵѵіек геіідіі, а ргаесірие ггутзкіеу, а
дйуЬу кібгу г опусЬ сесЬи піе изрокоіі
у паіейуіозсі сесЬоѵѵі піе гаріасіі, Іеп йоризгсгопу Ьуб піе тоге.
5) Май} Іейу со гок піе Іуіко таузіготеіе, аіѳ у Іоѵѵаггузге кѵѵагіаіп^ зсЬайгк^
Іггутаб, па гок сгіегу гагу, а кагйу таузіег ртѵіпіеп со ктеагіа! гіоіу іейеп, Іоѵаггузг дгозгу рі^іпайсіе йаб, Іакой па
йеіегтіпоте^ дойгіп^ зіатб зі^ та, а зіапобегу исгсіиіе, зіаіесгпіе, Іггегж», гай-

пеу зіѵагЬу піе чѵгпіесаі^с, Ьег гапкоги
ки зѵѵусЬ Ьгасі; а дйуЬу теійиаі іаЦ піепаѵѵізб па йгидіедо, Іесіу та г шѵадз,
Ьег Іаіапіа риЫісгпіе оЬіа\ѵі6, а га игпапіет кггуичіу заІузГаксуі осі Ьгасі зтеусЬ
осгекіѵѵас, рой згітоГеш гІоІусЬ сгіугу йо
зкггупкі сесЬоѵѵеу.
6) А дйуЬу Іакіедо ротіагкоѵѵапіа у
идойу и сесЬи піе Ьуіо, таузіег ІиЬ Іоіѵаггузг копіепсі піе Ьуіі, у йоЬпжоІпіе
опут згігоГет піе ройіедаіі, та кагйу г
икггуѵѵйгопусЬ ѵѵ згІасЬеІпут шадівігасіе
\Ѵі1ейзкіт Ьег гайпусЬ ргоіексуі зтеоі;^
зргате^ \ѵурго«айгіс.
7) №е роѵѵіпіеп таузіег йгидіедо таузіга гоЬоЦ дапіб ІиЬ ройеуёсіет ійс, со
Ьу зі$ г кггутЦ тіаіо зіаб Ыігпіедо, рой
згігоГет гІоІусЬ оёт. '
8) .Теёіі Ьу таузіег гоЬоі§ гоЬі! згІасЬсісоѵѵі ІиЬ тіезгсгапіпоіѵі, а %ѵіейгіаГ, йе
опети піе гаріасопо, кібгу ріепѵіеу ройі%1 зі§, піе ро\ѵіпіеп йгиді таузіег ой ІакісЬ Іийгі рггуітотеаб гоЬоІу, ай рбкі опедо піе изрокоі, рой згігоГет чѵейіид \ѵаІоги ггесгу.
9) Леёіі таузіег таузіга Іедсх кипзгіи
сіісіаі Ьу г тіезгкапіа гидоѵѵаб у ройеуёсіе сгупіб, га йоѵѵойет Іедо та \ѵіпу
гІоІусЬ озтйгіезі^І гаріасіб.
10) Маузіег рггутиі^с сЫорса Йо з\ѵедо ггетіозіа та па ргбЬ§ згеёб піейгіеі
Іггутаб, а дйуЬу оп Ьуі зрозоЬпу, та
таузіег ро исгупіопеу г піт итоѵеіе па
Іаі сгіугу гарізаб, а га теріз та гаріасіб
йо згкгупкі гІоІусЬ згеёб, га ѵѵуріз гіоІусЬ рі^іпаёсіе. Рггу Іут ѵѵагиіету, аЬу
йайеп піе рггуітотеаі гайпедо роййапіпа
гЬіеда, піе таі^седо аііезіаіит ой гдѵіеггсЬпоёсі, ройIид зІагойаѵѵпусЬ рогг^йкбте у
іппусЬ сесЬб\ѵ, піе та Ьуб ѵѵрізапу, апі
ѵѵугѵѵоіопу.
19
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Ьу 8І$ бо сесЬи га таузіга обегтеаб, та
га шеобргатеіопз те^бгбтекз, робіид батепусЬ гтеусгаібте у гтеусгаіи іппусЬ сесЬбте у
раЙзіте, ротеіпіеп Цбгіѳ гІоіусЬ зіо «іо
зкггупкі оббаб у роіогус.
12) Тотеаггузг іеёІіЬу тіаі осЬоЦ озіабіозб тіес те тіейсіе у таузігет гозіас,
ротеіиіеп Ь^бгіе паурггбб и іебпедо тау¬
зіга гок саіу зіаіесгпіе гоЬіб, а га роіогепіет Іезіігаопіа1пе§о Іізіи гобпе§о у
теугтеоіепіа та Ьуб рггуі^іу (Іо сесЬи; тезі§рпе^о та баб гіі. Іггубгіебсіѳ бо зкггуп¬
кі, а таузігот коксуй, теебІи§ тогпозсі
зргатеіб. Иа бойтеіабс/епіе гае кипзгіи зтее§о ротеіпіеп Ь^бгіе згіик^ таузіготезЦ рокагаб у зтеоііѵ теіазпг} г^к<у ггоЬіб, іо іезі каге1§ саігі, кгуі<$ г зкггубіаті, ге зрозоЬет
саіут у коіаті, ге тезгеІЦ паіегуіойсі^
та гетопзіготеаб таузігот зіагзгут. Nа
і§ гоЪоЦ таі$ таузіготеіе роб!и§ зіизгпоёсі опети бггетео зрийсіб; теугоЬітезгу іебу
іе бггетео, ротеіпіеп Ь$бгіе риЫісе те сесЬи ргаегепіотеас, а га игпапіет таузігбте іеу гоЬоіу, ротеіппу опети пагпасгуб теагзіаі 61а теугоЬіепіа іеу згіикі у
іп зраііо сгтеіегб гоки теудоіотеабта, роб
зігоіет рбі катіепіа теозки. А теу§оіотеатезгу і§ гоЬоі$ ротеіпіеп риЫісе те се¬
сЬи ргаегепіотеас; §бу іебу іакотеа падапа рокаге зі§ те іеу гоЬосіе, то§^ згігоГотеас роб1и§ итеа§і у гтеусгаіи сесЬотее§о, у іак та рггуі^іу Ьуб, кіогу оЬа кипзгіа, іако іо, зіеітазкіе у коіобгіеузкіе
гагет зі§ исгуі.
13) А кібгу гогбгіеіопеу ргоГеззуі Ьуі Ьу,
піе та Ьуб рггуі^іу, аг зі§ па гок терізге
и таузіга па бги"^ ргоГеззуі бо теуисгепіа, ро теуізсіи гоки, та зі§ те сесЬи теурізас, а роіут іебеп гок те^бгбтек^ обргатеіб. Тут затут • зрозоЬет у іотеаггузг,

кібгу Ьу тіаі осЬоі§ оЬа ггетіозіа теуисгуб зі§, та па гок іебеп терізаб ві§.
14) Такі тезЦриі^с па шаузіготезітео
§6у роіггеЬпіе, а&еЬу зсЬабгка риЫісгпа
Ьуіа шаузіготезка, та га кагбу гаг, ііе
іе§о роіггеЬа /11. сгіугу бас, а іотеаггузг
гіі. бтеа, іак у таузіег Ь^б^су.
15) А дбу 82іик§ ргае/епіотеатезгу іиг
га таузіга Ь^бгіе рггуі^іу, та бас бо сесЬотееу зкггупкі гіі. зіо рі^бгіезіці, а §буЬу
піе ш6§1 гагет габойс исгупіб, іебу ро1оте§ опети па гаіогопу Іегтіп таі$ сгекас, а іакі рбкі піе изрокоі у піе гаріасі,
піе та'Ьуб па зіагзгепзітео боризгсгопу.
16) Рогозіаіа теботеа та зі§ обегтеаб
бо зіагзге^о у иргазгаб о іотеаггузга рггубапіа, а §буЬу г піебозіаіки іу 1 ко Ьу іе¬
беп Ьуі тегаіейсіе, таі^ у опе§о іеу баб;
§буЬу гай теі$сеу Ьуіо іотеаггузгбте те се¬
сЬи, іебу тоге о бги§іе§о аЬо іггесіе&о
и таузігбте оЬгаб, со таі^ іеу рогтеоііс.
ббуЬу іакі іотеаггузг піе сЬсіаІи піеу гоЬіс, іебу іий піе то2е и іппе^о таузіга
гоЬіб, аіе тизі г тіазіа теуіесЬаб, робіид
гтеусгаібте сесЬотеусЬ, а теботеа піе ротеіппа
баіеу Ь^б^сусЬ Іотеаггузгбте, и таузігбте
те гоЬосіе гозіаі^еусЬ, ргаеіепботеаб, Іесг
зата зі«$ о пісЬ зіагаб, аЬо гарізас г іпзге§о тіазіа.
17) бейіі Ьу іотеаггузг іо§о кипзгіи теботе^ сЬсіа! роігрі, іебу та таузіготезкіе^о
бапіа бо сесЬи роіоте? іуіко об тезгуікіеёо баб, а таузІготезЦ теуг шіапотеап^
згіик? та гиреіп^, іако у іппі таузіго¬
теіе рокагас у ргаегепіотеас. Т^г зат^ теоіпойс та зуп таузіготезкі, у кібгу сбгк§
роутиіе таузіготезк^.
18) Рагіасге, піе Ь^се те сесЬи, піе
таі^ те шіейсіе апі па рггебтіейсіи роб
габпг* іигугбуксуг* у ргоіексу^ озіабас у
гоЬіб, аЬу таузігот піе рггезгкабгаіі, роб
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зигоѵѵ^ ехекису^ ргяея игя^й тіеузкі у
яаткотеу.
19) КіоЬу па ргяейая тіаі ргяутеіеёс коіа
<І2\ѵопіавіе йо тіазіа пазяе§;о ЛѴіІпа, піѳ
ро\ѵіпіеп ргяейа\ѵаб піѳ оййа>ѵзяу йосЬойи
ос! рагу коі §гозяу <Ьѵа па оііагя зіеішазкі, \ѵ Ысіеіе ё^і^іеу Тгбусу гяутзкіеу
Ъей^се^о, а осі коі оЬойяізІусЬ §гозя іеЙеп, ой Ггапсиякіеу коіазкі у зап §гозяу
рі^іпазсіе, ой каіатаякі у зап ІиЬкоѵѵусЬ,
Іакяе ой зап ргозІусЬ §гозя іейеп, ой каг
?гозяу зяеёс, а кгуІусЬ ѵѵоябѵѵ, рой копГізкасу^ па зярііаі ргяея Ьгасі^ сесЬоте^
рггу игя^йяіе яатко\ѵуш у тіезкіт.
20) (тйу зі§ таузЬчиѵіе у Іо\ѵагяу$яе па
огйупагуіп^ к\ѵагЫп*! 8сЬайяк§ яеуй^, таЦ руіаб, іеяеіі таузіег ргяеспѵ йги^іети
таузіготеі та со \ѵпіеёс, у о Іо тіейяу
зоЬз рггей тсеуйсіет Іотеагяузябте рокотЬіпо\ѵа6 у изрокоіб зі§ тац.
21) Ойу Іотеагяузяе ргяея шібйзяе^о
таузіга йо сесЬи \ѵоко\ѵапе Ь^й^, таі^
роігяукгоб зі§ руіаб, іеяеіі таузіег па Іо\ѵагяузяа ІиЬ Іотсагяузя па таузіга зкаг§§ іаЦ та \ѵпіейб, Іейу та Іеп ^иегиІапі о §1оз ргозіб, у я иѵѵа§з злѵоі^ гяеся
ргоропоѵѵаб, аЬу ройіш* рогяі}йк6\ѵ сесЬолѵусіі заіузГаксіа зіаіа зіс*.
22) Ргяу оіѵѵагіеу зкгяупсе піе роѵѵіпіеп таузіег ІиЬ Іотеагяузя я пакгуЦ §1о\ѵд, зіейяіес, апі яайпеу зякойііѵѵеу Ьгопі
ргяу зоЬіе тіеб, яаЬіе^аі^с \ѵзяе1кіе§о піезяся^йсіа, Іакйе ро зіоіе Ьіб г^к^, рой зяігоГет Гипіа ѵѵозки.
23) вйу таузіптіе у Іо\ѵагяузяе па
к\ѵагІа1п^ зсЬайяк^ \ѵоко\ѵапі Ь^й^, та
каяйу па йеІегтіпо\ѵап^ §ойяіп^ зіап^с,
рой зяІгоГет §гозяу йяіезі^б; а кіо Ьу па
тѵя§агй§ піе ргяуЬуІ Ьея яайпеу ргяусяупу
та зяІгоГоѵѵапу Ьус ЯІоіусЬ Й\ѵа.
24) йейіі Ьу кіо экаг§§ таі^с па тау-

зіга ІиЬ Іотсагяузяа ргяея с/лѵіегс гоки яатіісяаі, іия піета зі§ ойяушіб рой зяігоГет яІоіусЬ сяіугу. Такяе со гая \ѵ сесЬи
розіапоѵиопо у ро&ойяопо Ь^йяіе, о Іуш
\ѵі<2сеу яайпеу ятіапкі сяупій у ѵѵяпіесаб
пікі піеша, рой зяІгоГет іаків яІоіусЬ
сяіугу.
25) СесЬо\ѵусЬ іаіетпіс \ѵ йотасЬ ІиЬ
ро іппусЬ ргуѵѵаІпусЬ юіеузсасЬ яайеп піе
та оЬіа\ѵіб, а кібгу Ьу Іо исяупіі, /л зіизяпут йоѵѵойеш кагапу Ьуб та ройіид
сесЬо\ѵе§о ияпапіа.
26) Маузіег рагіаскіеу гоЬоІу паргаѵѵо\ѵаб, апі іеу копсяуб піета, рой зяІгоГет
ой яагоЬіопедо Шага ЪіІе§о яІоіусЬ й\ѵа.
27) А §йу шіейяу таузігаті ІиЬ Іо\ѵагяузяаті піезпазкі аІЬо Іаіапіе ротсзіапіе, Іейу роѵѵіппі сі піе сяекаі^с ЬѵагЫи,
ѵѵе й\ѵіе піейяіеіе зіагзяут ояпаутіс у
зсЬайяк*} ргяея шібйзяедо таузіга ѵѵокоѵѵаб таузігбтс у зІагзяусЬ, а яа ргяуЬусіет йо сесЬи, піт з\ѵ^ кгяуѵѵй^ йопіоз^, таі^ роіойуб яІоіусЬ йтеа, я кІбгусЬ
та ійб роіотса па сесЬ, а роІо\ѵ§ па Іо\ѵагяузяе. Такоя зяІгоГу \ѵзяуІкіе шаі$ па
Ігяу ся^сі зі<{ йяіеііб, ся$6б па оііагя. а
йги§а йо зкгяупкі, Ігяесіа па іо\ѵагяузяе.
28) йеёіі таузіго\ѵі ІиЬ Іо\ѵагяузяо\ѵі
піе ройоЬаІо зі§ сесЫте іийісаіит, Іеп
та зі<$ гоярга^іб, іако \ѵуя тіапо\ѵапо, Іо
іезі па игя^йяіе та§ізІгаІо\ѵут.
29) СгйуЬу Іо\ѵагяузя роіаіетпіе я сесЬи изяейі, \\?о1по 1>§йяіе сесЬоѵѵі ро іппу^ тіазІасЬ Іізіу різаб у гоЬоІу Ьгопіб.
30) №е та таузіег Іоѵѵагяузяа ІиЬ
сЫорса ройіакіт коілѵіек ргаеіехіет ойтатеіаб рой зяІгоГет яіоіусіі йѵѵайяіейбіе.
31) СЫоріес, §йу Іаіа зѵѵоіе \ѵу1егтіпиіѳ
у ой зѵгедо таузіга \ѵ сесЬи тсуяѵѵоіопу
Ь^йяіе, таі^ іе§о Іо\ѵагяузяе, яа Іо\ѵагяузяа исяупіб, у ргяуцб у ргаеяепІо\ѵа6 \ѵѳ
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опут 4а6 гІоіусЬ Зтеасігіебоіе.
32) Тотеаггузг, кібгу оЬийтеисЬ гоЬоі,
іако Іо: зіеітазкіеу у коіосігіеузкіеу піе
исгуі зі§, піе та 8І§ теагус оЬіе гоЬоіу
гоЪіб; іуіко кібгеу зі§ исгуі, рой згігоГет
гіоіусіі 4теа, іак теіеіе гагу Ь§4гіѳ паігаГтпу га іакоте^ гоЬоЦ.
33) Тудосіпіотее ріасепіо іотеаггузготеі
та сІосЬосігіб гіоіусіі (Ітеа, а росііид опедо гоЬоіу, у г піт исгупіопеу итотеу таузіготезкіеу, тодз зі§ тіесігу зоЬ^ гдосігіс.
Рггуіут па рітео таіц тіеб іотеаггузге зіаге паргатекі, іако іо, сіо зіагедо коіа іесіеп (Ігтеоп у с1\ѵазрісу потее, ріазіу у поѵѵе зргусЬу росі зіагуш йгтеопет, іесіеп
Огсгук, потее гату (Іо окпа зіагеу кагеіу,
а 4гид$ зіаг§ паргатеіб, іороггузка (Іо зіекіегу, г у (11а у Іораіу у іппе, со зі§ ігай.
А дсІуЪу іотеаггузге, те гоЬосіе ЦсЦсу и
таузіга, те іудосіпіи (ігіеп аЬо (Ігиді ЬиІаіі, іе(1у опут таузіег та га каМу сігіегі
роіг^сіб г іудойпіотеедо ріасепіа.
34) 04 потееу коіазкі Ггапсигкіеу та
таузіег 4аб іп ѵіт Ьогузга рггейатезгу
гіоіу іесіеп, о4 рбікгуіеу гіоіу іейеп, о(1
теоги кгуіедо ріазкіедо гіоіу іесіеп, о4 теоги ріазкокгуіедо г рбі зкггусііаші гіоіусіі
рбііога, га саіу кгуіу тебг г саіеті зкггу(Ііаті гіоіусіі (Ітеа у дгозгу згезпазсіе, (ХІ
заб ГгапсигкісЬ гіоіу іесіеп.
35) Яеёіі Ьу таузіег іотеагаузга па ГгасЬі
гарізаі, роѵѵіпіеп іеп Іізі о4 зіагзгедо таузіга Ьус росірізапу. Ыа іеп Іізі рггуіесЬатезгу ротеіпіеп и таузіга рбі гока гоЬіс.
Яеёіі Ьу па іеп Іізі іотеаггузг те сгтеіегс
гоки піе рггуіесііаі, іесіу іеп Іізі іиг піета теаіоги. Тотеаггузг (Іо тіазіа рггуіесЬатезгу, а и таузіга гоЬоі§ рггуіоте-

згу, ротеіпіеп и іедо піесігіеі сітеіе гоЬіб, у таузіег ротеіпіеп іедо іак (ііидо
іггутаб те гоЬосіе, сЬуЬа тизіаіа Ьу іети
гаііа теіеіка Ьуб, йе іесіеп (Ігидіети рггесі
теубсіет йтеисЬ піесігіеі гоЬоі§ теуротеіе4гіа1. А іп чиапіит Ьу іотеаггузг втеедо
згсг^ёсіа те іппусЬ тіазіасЬ сЬсіа! Ьу згикас, ротеіпіеп Ьс^сігіе сітебта піесігіеіаті
терггбй оротеіейгіеб таузіготеі, Іуіко піе
ротезгейпіедо 4 и іа, аіе те піесігіеі^. Кібге
Іо іакотее огсіупасуе у агіукиіу, гесепіег
зрогггрігопе, тос^ у ротеад% пазг^ кгбІетезЦ гітеіегсігітезгу у те іеп рггулѵіісу іпзеготеатезгу, г§Ц пазгд ройрізаіізту у ріесгс;б гатеіезізЦ теіеікіедо хіе^зітеа Ьііетезкіедо рггусізп%с гогкагаііёту. Різап те Огосіпіе, гоки іузцс зіесітзеіпедо сгіугсігіезіедо сгтеагіедо, тіезі^са Ьізіорасіа сіпіа сітеипазіедо, рапотеапіа пазгедо сітеипазіедо
гоки. Арисі с)иос1 ргіѵііедіит сопйгтаііопіз, ргаетіззо то(1о аЫаіит, зиЬзсгірііопез тапиит сігса відіііит М. Б. ЬііЬ.
зе^иип^и^ Іаіез: Аидизіиз Кех. Копйгшасуа агіукиіоте аІЬо огйупасуі сесЬбте зіеітазкіедо, ідіагзкіедо у дапсгагзкіедо тіазіа пазгедо ѴѴіІпа. ЗіеГап г ОІодотеуІКоззотезкі—сгезпік Вггезкі—Киіатезкі, іедо кгбІетезкіеу тоёсі ріесг^сі тпіеузгеу теіеікіего хі^зітеа Ьііетезкіедо зекгеіагг. Рго сапсеііагіаіи сеізіззіті ас іііизігіззіті ргіпсіріз МісЬаеІіз Зисіз іп Кіетеай еі Йикбте
Огагіогузкі, ргосапсеііагіі М. Б. Ьіі. Нотеііепзіз, БеогдепЬигдепзіз, Штеіаіепзіз,
РоЗизѵіаіепзіз еіс. сарііапеі. Зідіііаіит езі
іп асііз. (^иае ргаезепіез іііегае ргіѵііедіі
зеи огсііпаііопіз, ргаетіззо тосіо оЫаіае,
зипі асііз поЬ. оійсіі сопзиіагіз 8. К. Маі.
сіѵііаііз теігороіііапае Ѵііпепзіз іпзегіае,
іпзсгіріае ас іпзіпиаіае.
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26. Уставъ Виленскаго столярскаго цеха.
Во время пожара, свирѣпствовавшаго въ Видьнѣ въ 1737, были истреблены документы, принад¬
лежавшіе цеху столяровъ и аожевннковъ. Поэтому
мастера обратились къ магистрату съ прось¬
бой составить для ихъ цеха новый уставъ на осно¬
ваніи древнѣйшихъ привилегій короля Сигизмунда
Августа; по полученіи таковаго устава отъ маги¬
страта цеховые обратились къ королю Августу III
съ просьбой подтвердить имъ этотъ уставъ. Сущ¬
ность его заключается въ слѣдующемъ:
Всѣ цеховые столярнаго
стерства

и ложевпичьяго ма¬

должны собираться ежегодно

въ день

св. Николая для избранія цеховыхъ старшинъ,
расходчика и двухъ младшихъ мастеровъ для на¬
блюденія за товарищами;

одинъ старшипа дол¬

женящійся на вдовѣ или дочери мастера, обязаны
представить только одну штуку; работы эти дол¬
жны производиться подъ наблюденіемъ мастера;
споры, возникающіе между братьями, а равно и
драки безъ окровавленія, подлежатъ вѣдѣнію це¬
ховыхъ старшинъ, окровавлепіе подлежитъ раз¬
бирательству войта; мастера не должны подко¬
вываться другъ подъ друга, подъ страхомъ взыска¬
нія V* ф. воску; партачи, запинающіеся мастер¬
ствомъ, должиы быть увѣдомлены цехомъ о нару¬
шенія ими цеховыхъ иравнлъ три раза, послѣ че¬
го цеховымъ братьямъ разрѣшается подвергать
нартацкія работы конфискаціи и самихъ партачей
подвергать заключенію; впрочемъ партачамъ пре¬
доставляется возможность поступать въ цехъ, но

женъ быть римско-католическаго, а другой про¬
тестантскаго или другаго вѣроисповѣданія; въ за¬

только въ томъ случаѣ, если кто изъ нихъ учился

сѣданіяхъ цеховыхъ католики должпы сидѣть по
правой рукѣ, а остальные но лѣвой; каждую чет¬

мастерамъ

верть года должно быть общее засѣданіе, на ко¬
торомъ каждый члепъ долженъ дать по 5 гр.,

братьямъ временно выбывшимъ изъ цеха; споры,

у мастера и представитъ пробную работу; такимъ
впрочемъ запрещается держать това¬

рищей и учениковъ, все равно какъ и цеховымъ

изъ которыхъ =/• должны идти на алтарь, а 4$ въ

возникающіе между товарищами, должпы разби¬
раться въ цеховыхъ засѣданіяхъ и а/8 штрафа

цеховую казну; товарищи должны платить 2 гро¬

за

ша; каждую четверть года всѣ братья и товари¬
щи должны посѣщать костельныя службы подъ

разрѣшается

страхомъ уплаты 1 ф. воску;

въ особенности это

вину

должны
имѣть

идти
у

на алтарь;
себя

не

мастерамъ

болѣе трехъ

работниковъ или двухъ товарищей и ученика,
или же двухъ учениковъ и одного товарища; въ

требованіе обязательно отъ мужчинъ п жспщинъ

случаѣ отсутствія заказовъ

по отношенію къ службамъ квартальнымъ въ ко¬

сылать другому мастеру своихъ свободныхъ работ¬

стелѣ берпардиновъ; цеховой сундукъ (долженъ

никовъ йодъ страхомъ взысканія Чг камня воску;
рѣщикн, токари и ложсвпики не имѣютъ права

храниться во вѣдѣніи магистратской юрисдики;
мастера и товарищи должпы быть свободнаго про¬

мастеръ долженъ от¬

заниматься столярной работой;товарнщп не имѣютъ

исхожденія; товарищъ, желающій получить званіе

црава самовольно покидать одного мастера

мастера, долженъ сначала подвергнуться уничто¬
женію и служить у мастера годъ, за тѣмъ сдѣ¬

реходить къ другому безъ надлежащаго разрѣше¬

лать пробную работу (майстеръ-штыкъ) и угостить
мастеровъ; это же требованіе распространяется и

присутствовать на парадной обѣдиѣ въ день не¬
порочнаго зачатія дѣвы Маріи, подъ страхомъ

на ложевниковъ;

взысканія

сынъ мастера,

или

товарищъ,

и пе¬

нія (аЬзгуІа); и тѣ н другіе должны обязательно

Чг кампя воску;

относительно иного-
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не имѣютъ права привозивъ въ городъ предметовъ

ющихъ на службу,

столярской работы для продажи; товарищъ, зани¬

общепринятыя

слѣдуетъ соблюдать правила

по этому предмету:

плотники не

мающійся

па сторонѣ работой, должепъ подвер¬

должны пи въ чемъ мѣшать столярамъ; стеколь¬
щики должны припимать участіе въ дѣлахъ сто¬

гаться взысканію, а въ случаѣ сопротивленія вно¬

лярскаго цеха и вносить */з пожертвованій на це¬

провожать на кладбище все братство; жепамъ и

ховой алтарь въ костелѣ берпардиновъ; мастера,

дочерямъ умершихъ мастеровъ

работающіе кресла, поселившіеся въ Вильнѣ и
не удовлетворившіе цеховымъ требованіямъ, всю

льготы въ занятіяхъ мастерствомъ;

жизнь должны виосить ежегодно въ бернарднп-

братство обязывается

скій костелъ по 10 ф. бѣлаго воску; оружейники

и цеховымъ правиламъ.

не должны

мѣшать ложевнпкамъ;

ситься въ черпыя

книги; умершаго брата должно
предоставляются
правила дол¬

жны быть читаны на квартальныхъ сходкахъ; все
повшшоваться

магистрату

лица частныя 1

Гена циагіа сііе Десіта диагіа гаепзіз
Магііі, аппо Вотіпі тіііезіто зерііпдепіезіто осіиадезіто ргіто.
Согаш асііз поЬШз оГГісі сопзиіагіз Ѵііпепзіз сотрагепіез регзопаіііег Ьопезіі Дотіпі Оеогдіиз Ѳгусааіотевкі, Вапіеі Оі§оіІ еі ДасоЬиз Ріоігоѵѵзкі—зепіогез сопіиЪетіі тепзаіогиш Уііпепзіит, ргаезепіез Іііегаз ргіѵі1е§іі з. г. т. рагаіо зсгіріо ргаесопсеріаз, сит іпігоГизіиз сопіепііз,
зио еі іоііиз сопіиЬетіі зиі потіпе асі асіа оЫиІегипі; диагит Іііегагит, ргаетіззо тосіо аД асіа оЫаіагиш, Де ѵегЬо аД
ѵегЬит гезсгіЬепДо, сопіепіа Іепог зедиііиг іаііз:
Аидизі ігаесі а Воаеу Іазкі кгбі роізкі еіс. Оапаутуіету іут Іізіет рггутеііеіеш пазаут, коти Ьу о іут теіеДаіеб паіейаіо. РокІаДапу ЬуІ ргаеД паті
ехігаі а
та§ізігаіи тіазіа пазае§о зіоІесапе§о \Ѵі1па, аатеіегаі^су «г зоЬіе рога^Дек аЪо агіукиіу сесЬи віоіагзкіедо у Іогеитісгедо, ріесг^сі^ Іе§;о2 ига§Ди тіазіа
пазае§о \Ѵі1па зітеіегДаопу у г$кгу різагзкд роДрізапу, саіу, піепагизгопу, у зиріікотеапо До паз Ьуіо ргаеа піекібгусЬ
рапбте у гаД пазгусЬ, рггу Ьоки пазгут
гегуДицсусЬ, потіпе Дапа ДбаеГа Вотееііа у РгуДегука МіИега—зіагзаусЬ кипзгіи

зіоіагзкіе^о, аЬуёту іакотее опусЬ агіуки¬
іу аІЬо рог/4 Дек, тос^ У ротеазд пазагу
кгбіетезкд зітѵіегДгііі у арргоЬотеаІі, кіоге
оД зіотеа До зіоѵѵа лѵрізиі^с іак зі$ те зо¬
Ьіе таіц:
Вигтізігае у гаДсе тіазіа іе§о кгбІетезкіеу тойсі зіоіесапе^о \Ѵі1па—тезает
теоЬес у кааДети аозоЬпа, коти Ьу о
іут іегаа у па роіут Ы>Д^се§о лѵіеки 1иДаіот теіеДаіеб паіеааіо, оапаутиіету, іі
ргаеД паті у з^Дет пазгут Ьигтізігаотезкіт-гаДаіескіш \Ѵі1епзкіт, розіапотеітезау зі§ озоЪізсіе па гаіизаи исасітеі рапоѵѵіе Дегау 2еуЬег"іег, Дегау ВоДеп, Маіуз
Огіпіп, тіезасаапіе ЛѴіІеазсу, кипзгіи зіоІагзкіедо, зіагзі тадізіготеіе, ітіепіет зтеоіт у ітіепіет са!е§о сесЬи з\ѵе§о, ргаекІаДаІі: іако те гоки іузі^сапут зіеДтзеіпут ігауДаіезіут зібДшут, Дпіа теібге§о
Дипіі, дДу Вб§ тезаесЬтодцсу саіе піетаі зіоіесапе тіазіо іе§о кгбіетезкіеу тоёсі ЛѴіІпо сі§аЦ патеіеДаі! копЯа&гаЦ,
і§піз еДах гегит, іак теіеіе ётеі^іпіс рапзкісЬ, кіазаіогбте, раіасбте, Дтебгбте, катіепіс у Дотбте те роріоі у регауп§ оЬгбсіі, у іак апасапеу іпсупегасуд зтеоід, тезауіко аазураі у аатеаЫ, роДсааз кгбгеу іеп
іо згоДае §газзиііусу паутеідкзау піергауіасіеі роааг, у ісЬ ргаутеііеіе, оД пауіаз-
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а ой з2ІасЬеІпо§о шадізігаіи \Ѵі1ейзкіе§о,
апіесеззогбте пазгусЬ, агіукиіу ай Ьопиш
ге§ітеп ісЬ сесЬотеі пайапѳ у копГеготеапе, піеидазгопут зтеут аррсіуіет рогагі,
гасгуга сЬс<ус у 4у1аі%с, аЬу те сесЬи опусЬ
піе Ьуі (іізогсіо, рггег кібгу Ьу зі§ йішіписіа сЬтеаІу Во/.еу у ехогЬіІапсуа те ггетіезіѳ 8иЬзе^иі тіаіа,—зиріікотеаіі сіо паз,
аЬуйту опусЬ ретепеиіі агіукиіаті аІЬо
огсіуиасуіу осугкіотеаіі у опе па теіесгпе
стазу шіеб у гасЬотеаб іт рогтеоіііі. Йаког ту, теісіг^с зіизгпе йріапіе ротіепіопусЬ зіоіаггбте, тіезгсгап ШейзкісЬ, а
вІозиі%с зі§ (Іо рггутеііеіи пауіаёпіѳузгедо
кгбіа ітсі 2удтипІа Аи^изіа, рой гокіет
ІузЦсгпут рі^сзеіпут ріфігіезціут теібгуш,
йтеийгіезІе§о теібгедо БесешЬга, па роргатеіепіѳ у сіе поѵо егу^отеапіе агіукиібте йіа
гбгпусЬ копІиЬегпібте, те шіеёсіе іе§о кгбІетезкіеу шоёсі зіоіесгпут \Ѵі1піе пауйпцсусЬ зі§, пат копГеготеапе§о, итуёііііёту
ретепе агіукиі у, ай Іхтит ге§ішеп йо сесЬи
ісЬ паіегцсе, ай поташ йатепіеузгусЬ зкопсуротеапе, іп риЫіса зеззіопе ша^ізігаіиз
позігі сгуіапе, у ой пісЬ тезгуІкісЬ г^ойпіе
у іейповіаупіе аксеріотеапе, пайас у копіегеготеас еі аиіЬогіІаІе позіга па теіесгпе
сгазу рогтеоііс, ргоиі ргаезепІіЬиз, рогтеаіату еі іп регреіииш копГегиіету.
Агіукиі ріегтгу. Вгасіа кипзгіи зіо1агзкіе§о у 1ойетепісгее:о со гок таі,-у те
Йгіегі з. Мікоіаіа Ьізкира, зтеі^іа ггутзкіе^о, йтеисЬ зІагзгусЬ ті§йгу зоЬ% оЬіегаб оЬусгаіет рогг^йпут, Іо іезі, іейпе§о
зіоіагга, а йги§іе§о Іогетепіка, рггу ЬуІпозсі саіе^о Ьгасітеа, кібггу ро оЬгапіи
зтеоіт таі^ Ьуб ргаегепіотеапі рггей згіасЬеІпут та§р'зігаіет йіа теукопапіа іпгатепіи, ройіи» ргатеа тауйеЬигзкіе§о,

гагаг ро рггузі^йге ітб рапбте тадізігаіотеусЬ госгпусЬ, у піе терггбй йо еіексуі рггузЦріб таігр ай гасЬипек т§ 1§йет регсеріу у теуйаікбте исгупі^. Те§ог
вашего йпіа. кіейу зІагзгусЬ оЬіегаі^, та•3 Ьуб га іейпо згаГагг у різагг оЬгапі;
іакйе у йо из!и§ тібйзгу та Ьуб пагпасгопу; огаг таі% Ьуб йтеау таузіготеіе
оЬгапі йіа зіейгепіа рггу зкггупсе Іотеаггузкіеу, кібггу ро гакойсгопуш гоки зтео¬
іт таЦ паіегуіу гасЬипек оййаб, а Іе
таузіготеіе, іейеп та Ьуб ггутзкіеу геіі§іі, а йги§і аизгригзкіеу аІЬо іакіеу іппеу.
Агіукиі гсібгу. Сі йтеау зіагзі потеоіпі,
кібггу рггег Ьгасітео гдойпіе оЬгапі Ъ$й%,
іейеп та Ьуб ге1і§іі ггутзкіеу каіоііскіеу,
а йгиді аизгригзкіеу, аІЬо іакіеу іппеу.
Агіукиі 3-сі. Йайеп піе та Ьуб оЬіегапу га зіагаге^о, кібгу Ьу саіеши сесЬотеі, теейіид рипкібте пігеу теугагопусЬ у
йатепе^о гтеусгаіи, гайоёб піе исгупіі.
Агіукиі 4-іу. Саіе Ьгасітео ротеіппе Ь§йгіе па кагйу ктеагіаі со сгтеіегб гоки
г§готайгі6 зі§ па зсЬайгк§, га йапіет
гпас рггег тібйзге^о таузіга, ой зІаг¬
згусЬ огйупотеапе^о; дйгіе геЬгатезгу зі§,
г§ойпіе, зрокоупіе у рогг^йпіе таі^ зіейгіеб у зргатеотеаб зі$, г Ц іейпак йузіупксуч, І2 зіагзі ггутзкіеу каіоііскіеу ге1і§іі
таі% ро ргатееу г^се тіеузсе газіайаб, а
аизгризкіеу ІиЬ іакіеу іппеу ро Іетееу;
йгийгу га6 Ьгасіа, аііегпаііт рггу зкггуп¬
се, ай погташ зг1асЬеІпе§о ша^ізігаіи
\Ѵі1епзкіе§о, коіо зіоіи зіейгіеб, Ьег гайпусЬ зсуззуі у гтеайу ротеіппі Ь^й^. Зкггупка гаё сесЬотеа, па тегбг йги^ісЬ сесЬбте,
та Ьуб гатсгузіа у піе г іейпут кіисгет
зрогг^йгопа.
Агіукиі 5-іу. Ыа кібгеу Іо зсЬайгсе
кагйе§о ктеагіаіи, іезіі Ьу Ьгаі рггесітеко
Йги^іети Ьгаіи зкаг§§ іакоте^ ргоропо-

- 152 лѵаі, іебу таіі$ зіагзі лѵезрбі г саіут Ьгасіѵѵет піеѵѵіппети зргаѵѵіебііѵѵоёб сгупіс, а
ѵгіппе§о вкагас; кібгусЪ лѵіпу бѵѵіе си&і
па оііагг сесЬоѵѵу, а іггесіа (іо зкггупкі
таіі* Ьуб оЬгбсопе. Ііет, §буЬу кібгу
Ьга4 сЬсіаІ сЫорса ѵѵрізаб, аІЬо ѵуурізас,
Іесіу у Іо па кѵѵагіаіоѵѵеу зсЬабгсе та
зі<2 віас.
Агіукиі 6-іу. Такге- Ьгасіѵѵо саіе со
сгіугу піебгіеіе роѵѵіппе зѵѵоіе зсЬабгкі
тіеѵѵаб, а іо <31а іе§о, аЬу ѵѵзгуіко рогг$сіпіс з2Іо ѵѵ сесЬи; па кібгеу зсЬасІгсе кагбу Ьгаі роѵѵіпіеп бас §гозгу рі§6, а па
кѵѵагіаіоѵѵеу зсЬабгсе §гозгу (Згіѳѵѵі^б, г
іе§о (і\ѵіе сг^ёсі па оііагг, а Іггесіа та
іёб (іо зкггупкі.
Агіукиі 7-ту. Ііет кагбе§о кѵѵагіаіи,
ѵѵзгузсу іоѵѵаггузгѳ, §сіу ЬфЦ рггов тіббзге§о (іо сесЬи па зсЬабгЦ гакагапі, роѵѵіппі к а 2(1 у <1лѵа §гоше (іо таузігоѵѵзкіеу
зкггупкі роіогус.
Агіукиі 8-ту. Так рапоѵѵіе Ьгасіа, іако у Іоѵѵаггузге ротіепіопе§о сесЬи со
сгіугу піебгіеіе ге ѵѵзгеікіт паЪогепзіѵѵеш
па тзг§ йѵѵі^Ц (іо ѵѵіеІеЬпусЬ оусбѵѵ Ьегпагбупбѵѵ гЬіегабзід роѵѵіппі, робіие; сгази гѵѵуегаупе^о, іак тіббзгу га гогкагет
зіагзгусЬ огпауті. А кібгу Ьу іак г Ьгасі,
іако у іоѵѵаггузгбѵѵ піе рггуЬуІ, іеп та
лѵіпу Гипі ѵѵозки па оііагг роіогус; а кіб¬
гу Ьу ѵѵ рбі тзгу ё. рггу копси рггузгебі,
іеп рбі Гипіа ѵѵозки бас роѵѵіпіеп па оііагг, сге^о та тіббзгу рііпіе розігге^аб,
ехсеріо зіизгпеу ехкигу.
Агіукиі 9-іу. Кагбе§о гаЗ кѵѵагіаіи, іак
рапоѵѵіе Ьгасіа, іако у іоѵѵаггузге, іакге у
гопу рапбѵѵ таузігбѵѵ, тац тзгу ё. кѵѵагіаіоѵѵеу и ѵѵіеІеЬпусЬ оусбѵѵ Ьегпагбупбѵѵ
геЬгаѵѵзгу зі§ зІисЬаб; а кібгу робіид сгази піе рггуЬ<$бгіе, іеп реѵѵіпіеп Гипі ѵѵозки лѵіпу па оііагг роіогуб, сЬуЬа Ьу га

зіизгп^ іако окагуз ѵѵуехкигоѵѵаІ 8І§, а іа
бо гоп рапбѵѵ Ьгасі піе та зі$ ёЩ"а6Агіукиі 10-іу. Зкггупіа г агіукиіаті
у рггуѵѵііеіаті, у г іѵт ѵѵзгуікіт, со бо
Ьгасіѵѵа паіегу, піе роб сгуі^ іпп^ іигугбуксу^, іуіко риге роб шаубеЬигзк^ \ѴіІеіізіц та гозіаѵѵаб.
Агіукиі 11-іу. 2абеп га таузіга піе
та Ьуб оЬіегапу, аІЬо га іоѵѵаггузга бо
сесЬи ѵѵрізуѵѵапу, кібгу Ьу піе Ьуі росгвсіѵѵедо игобгепіа, аІЬо Ьу піе тіаі іезіітопіит 1е§іііті огіиз у іізіи ѵѵуисгепіа зі§ 8ѵѵе"о паіегуіе&о,
Агіукиі 12-іу. Тоѵѵаггузг кайбу, §бу
таузігет гесЬсе гозіас, роѵѵіпіеп зі§ ѵѵсгезпіе зіагзгут огпаутіс у опусЬ иргазгас,
аЬу зі§ саіе Ьгасіѵѵо па зсЬабгкд г^готабгііо, га со гіоіусЬ іггу баб роѵѵіпіеп Ь§бгіе.
Агіукиі 13-іу. Теп, кібгу зі<2 огпаутиіе таузігет гозіаб, роѵѵіпіеп ипійуб 5І§, у
робіи§ игпапіа зіагзгусЬ та Ьуб опети
рокагапу таузіег, и кібге^о рггег саіу
гок роѵѵіпіеп Ь^бгіе гоЬіб; а ро ѵѵуійсіи
саіе&о гоки та гпоѵѵи зі§ зіагзгут огпаутіб у зѵѵоіеу роѵѵіппобсі бозуб исгупіѵѵзгу,
робіид игпапіа саіедо Ьгасіѵѵа, та зѵѵбу
таузіегзгіук гасг^б и 1е§о таузіга, бо
кібгедо гаи рокагапо Ь^бгіе, па іак біиді
сгаз, іак оп зат гесЬсе; роіут та кок¬
суй зргаѵѵіб.
Агіукиі 14-іу. Зіоіагг кагбу, кібгу Ь§бгіе оЬсу, роѵѵіпіеп ггоЬіс га ігоіакі тау¬
зіегзгіук: згаГ§, зібі зипіопу у ѵѵагсаЬу ге
ѵѵзгуікіт іак, іак ти саіе Ьгасіѵѵо габа.
Такге у Іогеѵѵпісгу піт таузігет гозіапіе,
роѵѵіпіеп ггоЬіс озаб<2 бо ріазгупу §ѵѵіпіолѵап^, бо Гигуі у бо різіоіеібѵѵ.
Агіукиі 15-іу. 2 лѵоіі у бузрогусуі ра¬
пбѵѵ таузігбѵѵ зіагзгусЬ таі^ Ьуб бѵѵау
Ьгасіа рггубапі 61а рііпе^о раіггапіа, аЬу

-

153

іш по те у шаузіег га йапц зоЬіе гоЬоЦ ваш
іейеп гоЬіІ, а піе г ротос$ йги§ісЬ.
Маузіга зуп Іиіеузге&о
г Ьгасі, кібгу Ьу сЬсіа! гозіас таузігет,
Іеп іуіко іейпгѵ згіик^, Іо іезі \ѵагсаЬу ге
тезгуікіт га таузіегзгіук ша ггоЬіс; Іо
зато у Іотеаггувг Іиіеузгу, "йуЬу зі§ г
тейоте^, аІЬо сбгЦ таузіга огепіі, та сгупіс; Іакйе у Іойетепік, Іак таузіга зуп, іак
Іо у Іотеаггузг, §с!уЬу аі§ г тесіоте^ аІЬо г
сбгкгѵ таузіга Іиіеузгедо ойепіі, ша Іуіко
ріазгупд §теіпІотеп<} ггоЬіс.
Агіукиі 16-(у.

Агіукиі 17-іу. Тотеаггузг оЬсу, Іак зіо-

Іагзкі, іако у Іогетепісгу, іейіі Ьу зі§ сЬс^с
гозіас таузігет, 2 тесіоте;} аІЬо г сбгЦ
Ьгасі пазгусЬ огепіі, у Іеп піе ро\ѵіпіеп
Іг’/есЬ вгіик га таузіегзгіук гоЬіс, аіе Іуі¬
ко іейпср
Агіукиі 18-іу. Йезіі Ьу Ьгаіи кібгети

г (1ги§іт Ьгаіет те сесЪи 2(1аггу1о зі? ротеайгіб, ІиЬ ^сігіе іпйгіеу, Іесіу о Іо піе
дйгіе іпсігіеу, іако рггесі сесЬет у рапаті зіагзгеті йосЬойгіб та; а рапотеіе
зіагзі у саіу сесіі, і§ ггесг ДоЬгге рггезіисііатезгу у гтеагутезгу, теес11и§ итеаді
зтеоіеу, теіпгу зкагас шаіі} теіппедо, кібгеу
тешу (Ітеіе сго^сі па оііагг, а Іггесіа (Іо
зкггупкі таузіготезкіеу осісіапа та Ьус.
А іейіі Ьу Іут сіекгеіет зігопа піе копІепіотеаіа зі§, Іесіу теоіпо іеу Ь^сіхіе рггесі
з^й згіасііеіпедо шадізігаіи арреііотеаб;
а іейіі Ьу у Іат зігопа арреПиі^са рокагаіа зі§ Ьус теіпп^, Іесіу, іиг іп сіиріо игпату теіп$, рггег рапбте зІагзгусЬ та сіо
сесЬи гаріасіс.
Агіукиі 19-іу. Йеёіі Ьу Іег Ьгаі кібгу

йги§іт гатеасігітезгу зі§, роЬі! Ьег гайпе§о окгтеатеіепіа, Іесіу у Іо паіегес Ь§сігіе (Зо Ьгасітеа, аЬу рапотеіе зіагзі теіппе§0 игпатезгу зкагаіі; іейІіЪу Іег окгтеа2

-

теіі, Іесіу Іакотеа зргатеа паіегес ЬфЫейо
ітсі рапа тебуіа.
Агіукиі 20-іу. 2ас1еп Ьгаі піета зі§
теайус, рос! йгидіт Ьгаіет гасІпусЬ сгупіс
ройзіедкбте те росікиротеапіи зі§, кириі^с
іагсгусу, аІЬо кіосіу, у гасіпеу рггезгкосіу
іейеп йги§іети те гаЬіегапіи гоЬоІ піе
та сгупіб, рой теіпг} рбі катіепіа теозка.
Агіукиі 21-юту. йебіі Ьу зі? рагіасге
ІусЬ ротіепіопусіі кипзгібте, Іо іезі віоІагзкіе^о у Іогетепісге^о, те тіезсіе іуіеузгуш ЛѴіІеіізкіт, рой сгуі^ коітеіек іигугйуксуз, г ггетіозіет зтеоіт рокагаіі, Іейу
]>апотеіе зіагзі таі% терггбйу йопіеёс ргоІекіогот опусЬ, кібггу рой зтеоі^ ргоіексуц рггесітеко ргатеи Іггутаі^с, опусЬ ргоІе§иіз, у йопіеёс, йе ргатеа у агіукпіу
опусЬ піе рог.теаіаіц ІогпусЬ озбЬ, рагіасІтеет Ьатеі%сусЬ зі§, сіегріеб, у иргазгаб,
айеЬу Ьуіі, аІЬо г тіазіа оййаіепі, аІЬо
Іей йо сесЬи опусЬ росИіи; гектеу/іібте
гтеусгаупусЬ терізапі, ІиЬ Іег аЬу теі^сеу
Іут ггетіозіет, па рггезгкой^ риЫісгпусЬ роггс^ікоте, піе Ьатеііі зі§. Со таі%
рапотеіе зіагзі гаг у йги§і исгупіб. А іеЗІіЬу Іут зрозоЬет ротіепіопе рагіасге
изкготіопе Ьус піе тодіі, Іейу йопіоззгу
Іак згіасііеіпети тадізігаіотеі, іако іег
у игг<$йотеі дгойгкіети гаткотеети ЛѴіІепзкіети, Іакотее зтеоіе йезійегіа, так}.
ротіепіопусЬ рагіасгбте, §йгіеЬу коітеіек
па иіісу, сгуіі те гупки робсідп^б тогіі,
игг^йотепіе у ргутеаіпіе Іараб у йо \ѵі§гіепіа Іак гаіизгпе§о, іако у гаткотеедо
теігцсас. .Тейіі Ьу газ сі рагіасге, ройіид
ІусЬ агіукиібте сЬсіеІі сесЬ га^осігіс у
рггергатеіе, Іейу так} Ьус йо сесЬи аксеріотеапі, кібггу зі§ рокаЦ, ге росгёоітеіе и паІегуІусЬ таузігбте теуисгуіі зі§..
Кібггу гай піе и ройзсітее^о таузіга іе§о
ггетіозіа теуисгуіі зі§, у Іут ро исгупіе20

піи гадоЗб, теоіпу Ь^дгіе аксез до сесЬи,
г Ц іедпак ргекизіодусуц, ій рбкі йуі%,
иіѳ теоіпо іт Цсігіе, апі іотеаггузга, апі
сЫорса сЪотеаб, сЫЬа га г§одгепіеш зі§
г сесЬеш паіейусіе.
Агіукніу 22-гу. дебіі Ьу зі§ кібгети
гдаггѵіо Ьгаіи гок у згезб піедгіеі піѳ
Ьуб те сесііи діа піерозіизгепзітеа, аІЬо
іакісЪ Ьипібте, іеп та Ъуб теуггисопу ргес/
2 сесЬи, у од іе§о сгази тіѳузса піе та
шіеб, сЪіЬаЪу сЪоготеаІ, аІЬо те дгодге
Ъуі, аІЬо іпп^ зіизгпіу іавд даі гасу^.
Агіукиі 23-сі. Лейіі Ьу Іеп Ьгаі, ргбсг
іппеу зіизгпеу рггусгупу, г піерозіизгейзітеа, аІЬо діа Ьипібте іакісЬ гок у згейб
піедгіеі те сесЬи піеЬ§д$су, сіісіаі зі$ гпотеи до сесЬи дозіаб, іеду ротеіпіеп Ъ§дгіе
саіепт сесЪотеі гадобб исгупіс; Іа к іако
тіодзгу таузіег у Іоѵѵаггузг піе та ти
Ьуб рогтеоіопу, рбкі гадобс \ѵе тезгуікіт піе
исгупі сесЪотеі.
Агіукиі 24-іу. СдуЬу 8І$ гдагауіо іотеаггузгот ротеадгіб зі? г зоЦ, а роіуш
до таузіга рггубб па акасд^ ргозг^с о
исгупіепіе зрга\ѵіедІілѵоёсі, ІиЬ Іей исоду,
Іеду Іеп таузіег піе зат іедеп опусЬ кагаб, аІЬо §одгі6, аіе до са!е§о сесЬи одезіас, кібгу родІи§ игпапіа тезгуікісЪ Ьгасі
у іотеаггузгбте та ісЬ гогз^дгіб, ІиЬ ро§одгі6, Іа теіпа па Іггу сг§бсі та Ъуб гогдгіеіопа, дтеіе па оііагг, а іггесіа до
зкггупкі іотеаггузкіеу, піе идатеаі^с зі§ до
иг2§ди зг1асЬеІпе§о та§із1га1и, §дуй паІейу терггбд те сесЬи зі§ гогргатеіб рггед
рапаші зіагзгеті, пійеіі діа Іада Ьа§а1е1і
іакіеу ІпгЬотеаб ига^д; со зі§ та гогитіеб
у о рапасЬ таузІгасЬ.
Ма Іей у Іо Ъуб оЬзегтеотеапо, йе кайду таузіег піе ротеіпіеп
тѵі^сеу шіеб те теагзіасіе зтеоіт сгеіадгі
пад іггесЬ, Іо іезі сЫорса іедпе§о, а іоАгіукиі 25-іу.

теаггузгбте дтебсЬ, ІиЬ дтебсЬ сЫорсбте, а
іедпе§о Іотеаггузга, аІЬо 1і іей тезгуікісЬ
ІггесЬ Іотеаггузгбте, сгуіі Іей сЫорсбте; ехсеріо зІагзгусЬ госгпусЬ рг2узі§§1усЬ, кібгут пад ІггесЬ теоіпо іедпе§о іотеаггузга
ІиЬ сЫорса шіеб, діа іе§о, йе опі сг§зіо
га риЫісгпеті іпіегезаті зтеоіе оризгсгаі^.
А §дуЬу іакотеу таузіег, кібгу тее тезгуікіт гадозб исгупіі сесЪотеі, таі$с ігоіе
сгеіадгі, йадпеу па теагзіасіе гоЬоіу піе
тіаі у піе дозіаі, іеду дги§і таузіег, кіб¬
гу Ьу тіаі реіеп теагзіаі гоЬоіу, та опеши
идгіеііб, род теіпгѵ рбі катіепіа теозки.
Агіукиі 26-іу. Рапотеіе іокагге ротеіппі
гатезге родсгаз ргосеззуіриЫісгпусЬ, теезрбі г рапаті зіоіаггаті у іойетепікаті
род сЪог^§теі«і рбуёс; іпзирег йе оііагга
зтее§о озоЫітес§о піе тащ, ротеіппі кайду
г пісЬ кайде§о гоки па оііагг Ьгаскі, те
кобсіеіе оусбте Ьегпагдупбте Ъ$д$су, даб
ро сгіугу іупГу, род теіп$ згеёсіи Гипібте
теозки.
Агіукиі 27-ту. Йадеп, іак г рапбте
зпісеггбте у іокаггбте, іако Іей Іойетепікбте,
піе ротеіпіеп гоЬоіу, до ргоГеззуі у кипзгіи
8Іо1агзкіе§о паіей^сеу, па зіеЬіе пі и ко§о
гаутотеаб у гоЬіб, род копГізкасу^ іак рггвг
игг^д тіеузкі у гаткотеу, іако Іей рггег
$ат^ зігоп$, па койсіоі каіоііскі ІакотеусЬ
гоЬоі, у даізгеті репаті.
Агіукиі 28-ту. Шейу у іо додоЬге§о
гг^ди те Ьгасітеіе розіг2е§аб, ій кайду іотеаггузг, піт таузігет гозіапіе, оргбсг
іппусЬ паіейуіозоі, іако зі§ теуйеу патіепііо, та те^дготеаб рггег.іаі Іггу ро іпзгусЬ
тіазіасЬ; а іезІіЬу піе одргатеіі рггег Іаі
іггу те^дгбтекі, іеду та гІоіусЬ іггудгіебсіе
до сесЬи гаріасіб. РодоЬпут зрозоЬет,
§дуЬу кібгу Ьгаі тіодзгепзітеа піе одрга¬
теіі, аІЬо Ьу таузіегзгіуки тай іе§о гоки,
зкого пагпасг.^, піе одгоЬіІ, у іеп гІоіусЬ

- 155 Ітгусігіеёсіе ііо сесЬи та гаріасіб; а дйу
кібгу саіѳдо шаузіегегіуки, зоЬіе пагпасгопедо піо ггоЬі, Іакі та сіаб сіо сесіш
йоІусЬ зіо, кібге ріепі^сіге шац Ьус осіІогопе па сЬѵѵаІ^ ВозЦ, роіут іак ѵѵгауікіш паіегуіоёсіот сесЬо\ѵут гайозс иогупі,
та рггуіаб шіеузкіе ргаѵѵо, ѵѵукопаѵѵзгу
рггузі§д$ па розіизгепзіѵѵо игг^сіоѵѵі тіѳузкіети.
Агіукиі 29-іу. Осіу кібгу г Іоѵѵагеувгбѵѵ
гозіапіе шаузігеш, рбіу ши піе І^сігіе
\ѵо1по Іоѵѵаггузга сЬоѵѵас, рбкі піе ѵѵуріасі
ро1о\ѵу па1е2уІоёсі ііо сесЬи, а дсіу ро!о\ѵ§
ѵѵуріасі, Іеііу та ши Ьуб рогѵѵоіопу іеііеп
Іоѵѵаггузг; ро ѵѵуріасепіи газ ѵѵзгуікіедо сіо
сесЬи, со ши па1е2еб Ь^іігіе, ѵѵоіпо ти,
росііид ІусЬ агіукиіблѵ, Ігоіе сгеіасігіе сЬо\ѵас; рос! ѵѵіп$ рбі катіепіа лѵозки, кІоЬу
Ьгопіі Іедо.
Агіукиі 30-іу. Осіу таузіег ро іоѵѵаггузга різге, ролѵіпіеи зі$ ороѵѵіесігіеб и
зІагзгусЬ, а рапоѵѵіе зіагзі таіг* зі<2 росірізаб росі Цг кагЦ у корі^ опеу таі^ сіо
зкггупкі сесиоѵѵеу ѵѵіогуб.
Агіукиі 31-тгу. Йасіеи Іоѵѵаггузг піе ро¬
ѵѵіпіеп Ьег аЬзгуІи осі зѵѵедо таузіга сіапедо ойсЬосІгіб, росі иігасепіет ггетіозіа
у ѵѵувіид опедо. Кібгу Ьу га6 Іоѵѵаггузг га
аЬзгуІет осі таузіга зѵѵедо Ігакіет рггу82ес1І сіо сігидіедо таузіга, Іеііу роѵѵіпіеп
сгѵѵіегс гоки и піедо гоЬіб, а таузіег ро¬
ѵѵіпіеп опети 2а Ггакі гаріасіб; ІезІіЬу гаё
рггег Іе сгѵѵіегс гоки па ѵѵагзіасіе піе гоЬіі, Іесіу зѵѵбу Ггакі Ігасі; а ІегеІіЬу тау¬
зіег 01а іакоѵѵусЬ гасуі, рггесі ехрігасу^
сгѵѵіегсі гоки, сЬс^с до аііепоѵѵаб, сіаі
аѣзгуі, Іесіу роѵѵіпіеп га са!§ сгѵѵіегб гоки
Ггакі гаріасіб.
Агіукиі 32-гу. Кагйу Іак г рапбѵѵ
таузігбѵѵ, іако у г Іоѵѵаггузгбѵѵ роѵѵіппі
Ъ§с1гі росісгаз тзгу гогаіпеу, ѵѵ сігіеп піе-

рокаіапедо росг^сіа раппу Магуі, ■/. ѵѵіеікіт паЬо2епзІ\ѵет аззузіоѵѵаб, а Іоѵѵаггузге росііид гѵѵусгаіи г росіюсіпіаті сЬоЙг.іс рос! ѵѵіп^ сгѵѵіегб катіепіа ѵѵозки.
Агіукиі 33-сі. Осіу 2 кібгедо тіазіа
Іоѵѵаггузг оЬсу рггуЬфІгіо, ро\ѵіппі Іиіеузге и зіагзгедо гоЬоІу опети зі§ розіагаб
росііид зіагедо гѵѵусгаіи. А Іак, дсіу паусігіе ротіепіопу оЬсу Іоѵѵаггузг гоЬоІу, та
рггег піесігіеі сіѵѵіе и таузіга гоЪіб, а
таузіег Іудойпіоѵѵі} ріаі^, іейеіі іезі Іоѵѵаггузг сіозкопаіу, та ти ро гіоіуск с!\ѵа
па Іуйгіеп гаріасіб, а рггесі сіѵѵиша Іудосіпіаті гасіпут зрозоЬет осі таузіга піе
роѵѵіпіеп оОсЬоОйіс,роО 2е/,пап;і рггесі саіут
Ьгаізіѵѵст шп%.
Агіукиі 34-іу. 2ас1еп Ьгаі Ьгаіи піе
роѵѵіпіеп сгеіасігі, ісіцие Іоѵѵаггузгбѵѵ, аІЬо
сЫорсбѵѵ, осітаѵѵіаб, росі ѵѵіпі* рбі катіе¬
піа ѵѵозки.
Агіукиі 35-іу. №е та зі§ ѵѵайуб гасіеп
Ьгаі сЫорса рггушоѵѵас, кібгу Ьу рогг^сЫе,
рггу Ьуіпоёсі саіедо Ьгасіѵѵа, ѵѵ сесЬи піе
ЬуІ ѵѵрізапу у гІоІусЬ сІѵѵбсЬ сіо зкггупкі
піе оскіаі, рос! ѵѵіпі\ рбі катіепіа ѵѵозки.
Агіукиі 36-іу. №е роѵѵіпіеп гасіеп- Ьгаі
рггутоѵѵаб га сЫорса іисігі піеѵѵоІпусЬ,
роОсІапусЬ згІасЬескІсЬ, ІиЬ сІисЬоѵѵпусЬ,
сЫЬа га Іізіаті иѵѵоіпіепіа опусЬ осі рапбѵѵ зѵѵоісЬ у Іедо ггетіозіа піе та исгус,
рой ѵѵіп% рбі катіепіа ѵѵозки.
Агіукиі 37-ту. Осіу оЬсу сЫоріес ге
ѵѵзі, аІЬо гЦсІ іпгрі рггуЬ^сІгіе, піе шацс
Іезіітопіит росгёсіѵѵедо игосігепіа, аІЬо
теігукі, Іакге іеёІіЬу тіаі росг^ікі Іедо
ггетіозіа, а піе тіаі Іезіітопіит, ге зі§
росгёсіѵѵіе исгуі, Іеп и гасіпсдо таузіга
тіеузса тіеб піе та; ІегеІіЬу Іег тіаі
Іезіітопіит сІоЬгедо игосігепіа у ге зі§
росгёсіѵѵіе исгуі, у піе іезі пісгуіт росЫапут, Іакі роѵѵіпіеп, піт га Іоѵѵаггузга Ь§-

(Ігіе рггуіфу, ток саіу и зіагзгедо яіийуб,
га теіасіошойсіз саіе^о Ъгасітеа.
Агіукиі 38-ту. К а/Л у Ъгаі, с;с1у Ь^сігіѳ
теокосуапу Йо сесЬи, сгу Іо па ктеагіаіотегі
зсЪасІгкз, сгу Іо па ітц іаЦ роіггеЪ^, а
ошіезгка, рогеіпіеп сіас теіпу <1\ѵа Гипіу
теозки; а §(1у паііеусігіе піе те рог^, "(іу
іиг зкггупка Ъ^сігіе оітеагіа, та сіаб "гозгу
згеёс сіо кагЪопу иЬодісЬ, сЫЬа зі§ теуехкигиіе рггесі зіагзгеші зіизгпеті гасуаті.
Агіукиі 39-іу. ОМуЪу зі$ Ъгасітеи гсіаггуіо кіеііу гкіазгіогет, аІЬо згІасЪсісет,
ІиЪ Іег г кіт іппут ргатеотеас, а Ъгаі
кібгу теайуі Ьу зі§ ехкиготеаб, ге іа піе
іезіет теіппут, ІиЬ Іег с1ги"іе<го тезрбіЬгаіа теайуі Ьу зі§ теусіатеас, іпіепщс, ге
іеп паѵтеі^сеу іезі теіппут, аІЬо паутеі^сеу
Іеу ггесгу сІосЪосІгі у роріега, іакі ро\ѵіпіеп сіас \ѵіпу катіеп теозки, а роіуш
гбтепо г с1ги§іеті ітіепіет саіе^о сесЬи
оЪзіатеаё.
Агіукиі 40-іу, .ІейІІЬу іег к Іо г рагіу-

киіагга гоЬоЬ; зіоІагзЦ, іако іо: зіоіу, зіоікі, зкггупіе, гашу сіо окіеп, ІиЪ (іо оЪгагбѵѵ, аІЬо іппе іакіе ггесгу па гупекзрготеасігітезгу рггесіатеаі, аІЬо іег згкіагге
гату, ІиЬ зіеітайі зкггупіе, у іппе зіо1агзкіе§о кипзгіи ггесгу гоЬіІі, у рггесіахѵаіі, іакісЬ теоіпо Ь^сігіе га теіасіоіпозсі^
іак ша^ізігаіосѵедо, іако у гаткотеедо
игг^сіи, г рошосгу опусЪ Ъгас, гаЪіегас,
егаЪіс у . па згрііаіе каіоііскіе осісіатеаб у
копГізкотеаб, аЪу рг/.езгкосіа гасіпа теггетіезіе іети Ьгасітеи те рогг^сікасЬ піе
Ъуіа.
Агіукиі 41-згу. Такой рапотеіе сіезіі
пі те сгут піе таі^ Ъуб рггезгкосЦ кипзгіотеі зіоіагзкіети у Іогетепісгети те
гоЬіепіи гоЬоі зіоІагзкісЬ, іако іо: зіоібте,
зіоікбте, кггезеі, гатбте, Ібгек, зга Г, ігип

зкІерізіусЪ еіс. (ехсеріо сііа иЬбзітеа
ігап ргозіусЪ у іппеу сіезеізкіеу ргозіеу
гоЪоіу, кібга зі§ <іо сіезібте гедиіиіе), у
опусЪ, іак риЫісгпіе, іако у ргутеаіпіе піе
тан* рггесіатеаб, росі копГізкасуг* рггег
иг/грі тіеузкі у гаткотеу па згрііаіе ка¬
іоііскіе, сгедо зіагзі госгпі, іако рггузі^д^
оЬотеі^гапі, таі% рггезіггедас.
Агіукиі 43-гу. Згкіагге ЛѴіІепзсу, ро"
сііид (ІатепусЬ рггутеііеібте у агіукиібте,
шаі:* у ротеіппі Ъ§(1;* со гок сіо Ъгасітеа
зіоіагзкіедо у Іогетепісгедо па сЬтеа1§ Ъощ, іс1([ие па оііагг и теіеІеЪпусЪ оусбте
Вегпагсіупбте ЛѴіІепзкісЬ Ь^сЦсу, теетезгуікісЪ ггесгасЪ сіо іггесіеу сг^зсі рггуіогус
зі(>, у гатезге па гтеукіуск паЬогейзілѵасЪ,
га.огпаутіепіет зоЫе Ъуб рггуіотпеті,
зиЪ дгаѵі апітасіѵегзіопе рггег ротіепіопе
игг^ііу.
Агіукиі 43-сі. ^зІіЪу зі§ гсіаггуіо іети,
со кггезіа гоЪі, іи те тіессіе іедо кгбіетезкіеу тоёсі \Ѵі1піе озіебс у іпіезгкас, піе
исгупітезгу гасіоёб кипзгіотеі зіоіагзкіети,
росііид теуг тіапотеапусіі агіукиібте, іако
іо: піе теузіигутезгу зі<2 паіегусіо у піе
рокагатезгу іезіітопіит сІоЪгедо игосігепіа
у росгісітеедо теузіигепіа зі«}, іесіу іакотеу
ротеіпіеп со гок па оііагг Ъгаскі сіо тете,
оо. Ъетагсіупбте «іатеаб сігіезі^б Гипібте
теозки Ъіаіедо.
Агіукиі 44-іу. Зітііііег зіозагге у сі,
кібггу зіггеІЬ^ гоЪі;*, піе таі^ Ъуб рггезгкосі^, те потееу ІиЪ те зіагеу гоЪосіе,
рапот іогетепікот, у те сіоти зтеоіш піе
ротеіппі копзегтеотеаб рагіасгбте, Іогетепіск;*
гоЪоіу гоЪі^сусЪ, сЪіЬа га теіаііотойсі^ у
гадосігепіеш саіедо Ъгасітеа зіоіагзкіедо.
Агіукиі 45-іу. №е ротеіппі пісЪі па
рггезгкосі^ у сЪшіписуз іедо Ъгасітеа, пакирітезгу г іппусЪ іакісЪ тіазі зіоібте,
згаГ, зкггуп еіс. зіоіагзкіеу гоЪоіу, риЪ-

/

- 157 Іісхпіе, апі ргуѵѵаіпіе, ро шіеёсіе рггейа- піеёб, у г росіюсіпіаті рггуігипіе аззузіогсаб у опоті Ьапйіоѵѵаб, росі копГізкотеа- \ѵаб, Іакге росі \ѵіпгр йтебсЬ Гипібте теозки.
піет рошіепіопусЬ іотеагбте рггег патіеАгіукуі 49-іу. О сіу Ьгаі итгге, а ропіопе теуйеу игг§йу па згрііаіе каіоііскіе, гозіаіа тейотеа сіісіаіа Ьу зі<2 ггетіозіа
сЫЬаЬу кіо, рго гагііаіе па зтеоЦ теіазпг* Іггушаб, ротеіппе саіе Ьгасітео іц паіейуроІггеЦ, §йгіе кирітезгу ргаутеіогі.
сіе ораіггуб у Іоѵѵаггузга йоЬгедо «іо гге¬
Агіукиі 46-іу. ЙеёІіЬу кіесіу кібгу Іо- тіозіа сіосіаб; Іакге, дсІуЬу Ьгаі гасЬоготеаІ,
теаггузг, сгу іо \ѵ шіеёсіе, сгуіі га тіа- а піетбді гоЬіб, у Іакотееши та Ьгасітео
зіеш, шіуі зі^, Ьег теіасіотоёсі таузіга, сіосіаб Іоѵѵаггузга.
Агіукиі 50-іу. Каозіяіек, Іак рапоѵѵіѳ
гоЬоІ§ оЬіцс, Іейу Іа ко те у ройіид йатепусЬ
сеоЪотеусЬ роггсрікбте у ІегагпіеузгусЪ аг- зіагзі, іако Іег у саіе Ьгасіѵѵо іезі оЫідоІукиібте, піе ша Ьуб га росгёсітеедо росгу- ѵѵапе, ѵѵе ѵѵзгуікіт згІасЬеІпети тадіэігаІапу у гериіотеапу, сЫЬа па риЫісгпеу се- Іоѵѵі ІѴіІеизкіети розіизгейзіѵѵо кагс1е?о
сЬотееу зсЬайгсе, гпіозгу г зіеЬіе Іа к отец сгази реіиіб, іако Іо: §с1у гаусігіе гогкаг
іпіашіц, игпапут рггег Ьгасіц, шІгоГѳт па гаіизг рггуЬус, па теоіуте^ ройсгаз гепаіейуіц йергекасіц исгупі; аіеёІіЬу у Іе§о поѵѵасуі г ёѵѵіесаші аззузіоѵѵаб, Іакге па
піе исгупіі, Іесіу іиг та Ьуб \ѵ сгагпе ргосеззуіѳ \ѵ сігіей Воге§;о сіаіа упазрохі?§і терізапу у па гасіпут тіеузси піе іукапіе кгбібѵѵ ісЬшоёсібѵѵ, Ьізкирбѵѵ у
аксеріоѵѵапу, айЬу рггузгейі па зсЬайгк§ теоіетеойбте ІѴіІегізкісЬ, па копсіикіу у па
риЫісгпц у исгупі тезгу йергекасуа саіети ро^ггеЬу озбЬ та§ізІгаІотеусЬ у росісгаз
сесЪотеі, га кайсіу Іуйгіеп Гипі теозки па іппусЬ акібте риЫісгпусЬ, §йу Ьс;йц ѵѵооііагг Ьгаскі и теіеІеЬпусЬ оусбте Ьегпаг- коѵѵапі, ге тезгеікц тосіезіуц шаіц зіаѵѵаб
у зѵѵоіц роѵѵіипоёб шіеузкц гешопзігоѵѵаб.
йупбте згІгоГи роіойуі.
Агіукиі 51-вгу. Кібге Іо іакоѵѵе агЬуАгіукиі 47-ту. СМу Ьгаі кібгу итгге, киіу па каййе зисігесіпі кѵѵагіаіоѵѵе, іп
саіе Ьгасітео зтеоіт козгіет у росЬойпіа- ргаезепііа саіедо Ьгасіѵѵа, шаіц Ьуб рггу
ті, «Зо сесЪи паіегцсеші, ротеіппе 1е§о зкггупсе сгуіапе у іппусЬ зсЬайгек, кіесіу
гшагіедо Ьгаіа сіо коёсіоіа рготеайгіс у Іедо роІггеЬа Ь^сігіе теусіц^аіа, ге тезгеіисёітеіе рггу г§готайгепіи са!е§о сесЬи, кц исзсітеоёсіц у сісЬоёсіц.Ьег Ьаіазбѵѵ, кггукак затусЬ шаузігбте, іако Іег йоп у рай кбѵѵ у §1оёпег?о дайапіа, росі ѵѵіеікіш згігоісЬ, огаг у Іотеаггузгбте, (кібггу ротеіппі Гет; а кібггу гайоёб сесЬотеі у агіукиіот
сіаіо піеёб); а іеёІіЬу кібгу отіезгкаі, Іеп Іут піе исгупііі, сі шаіц па изЦр рбуёс
та теіиу гаріасіс сітеа Гипіу теозки.
ройсгаз сгуіапіа, сЫЬа йоЬгоѵѵоІпіе зіагёі
Агіукиі 48-ту. Такйе §йу гопа Ьгаіа ѵѵзгѵзсу іети Іе§о зІисЬаб рогп’оігр
к16ге§о итгге, аІЬо зуп ІиЬ сбгка, ІиЬ
Агіукиі 52-гу. Міосізгу госгпусесЬоѵуу
Iей Іотеаггузг, росІоЬпут зрозоЬеш саіе роѵѵіпіеп гаѵѵзге, рггупаутаіеу гаг ІиЬ
Ьгасітео исёсітеіе у паіеіусіе, рггу гиреі- йѵѵа гагу па іуйгіеп, рггуёс йо рапбѵѵ зіаѵпут гатошайгепіи са1е§о сесЬи, г росЬой- згусЬ, йоѵѵіайиі^с зі$, іегеіі піе роІггеЬа ѵѵ
піаті у гтеукіц сегетопіц ро.^ггеЬотец, таіц с?,ут изіигус те риЫісгпусЬ іпІегезасЬ
сіаіо родггеёб Іотеаггузге ротеіппі итаг1е§о тег°:1$йеш оЬеузсіа Ьгасі, ІиЬ іппусЬ ро-
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АгіуЫІ 53-сг. Яакопіес тѵнгуікіе іе
агіукиіу депегаіііег у ка/.сіу г озоЪпа, іако
8І^ те воЪіе таіа, па роіотпе сгазу ротіепіопети Ъгасітеи аІЬо сесЬотеі пайаі^с
у рогтеаіащс теагиіешу,|аЬу теі^сеу агіуки¬
ібте пай теуг теугагопе, Ье/, ѵѵіайотозсі у
копзепзи пазгедо, піе теайуіі зі? и пауіаёпіеузгедо кгбіа теургатеотеаб. І)о кібгусЬ
йіаіерзгеу теаді у теаіоги, рггу ріесг^сі риЬІісгпеу шіазіа іедо кгбіетезкіеу шоЗсі зіоІесгпедо \Ѵі1па, ітб рапи різагготеі пазгети ройрізас гогкагаЬ'зту. Різап те ЛѴіІпіе
\ѵ капсеіагуі пазгеу, гоки Рапзкіедо Іузі^с
зіейутзеіпедо сгіегйгіезіедо теібгедо, шіезігіса Магса йтеийгіезіедо йпіа. \Ѵ кібгусЬ
к) агіукиІасЬ, сігса відіііит сіѵііаііз іигіЙісит, ройрізу гцк Ьіз ехргішипіиг ѵегЬіз:
АпйгеазМіпкіетеісг ргаесопзиі сіѵііаіізз. г. ш.
теігороіііапае Ѵііпепзіз, ргоіипс аззишріиз
поіагіиз тр. Ай шапйаіит поЬШз тадізігаіиз Ѵііпепзіз ргаезепіез Іііегаз агіісиіогиш, зиѣзсгірзі, Аіехапйег Копсгетезкі—
оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпеп. гедепз асіогит.
Му іейу кгбі, рггусЬШтезгу зі^ йо
ргойЪу ротіепіопусЬ рапбте гай у копзуііаггбте пазгусЬ, рггу Ьоки пазгуш газіайаігісусіі, потіпе рггеггесгопусЬ ра¬
пбте, .Тапа йбгеіа Во те Іа у Ргійгука МПІега—зіагзгусЬ сесЬи зіоіагзкіедо гапіезіопеу, Іакоте агіукиіу аІЬо огйупасу^,
сесЬотеі опусЬ ой з/ЛасЬеіпедо гаадізігаіи
шіазіа пазгедо зіоіесгпедо \Ѵі1па пайапе,
копПгтоѵѵаб у арргоЬоѵѵаб итуйіііізшу;
іакой піпіеузгуіп рггутеііеіет пазгут іп
отпіЬиз рипсііз, сіаизиііз еі рагадгаПз,
зітеіегйгату, арргоЬиіету еі регреіиіз іетрогіЬиз, іпіегропепііЬиз еііат те іут іпіетипіііз ой тадізігаіи тіазіа пазгедо

ЛѴіІпа, па зеут іегагпіеузгу йезідпаііз
тос^ у ротеадг^пазг^ кгбІетезЦ копГігтиіету, ео^ие іпіиііи, г§к4 пазггу теіазп^
ройрізатезгу, ріесг^б теіеікіедо хі^зітеа Ьіістезкіедо рггутеіезізЦ рг/.ісізп^б г02кагаІізшу. Бгіаіо зі<$ те бгойпіе, па зеутіе
депегаіпут, гоки Рапзкіедо іузщс зіейшзеіпедо сгіегйгіезіедо сгтеагіедо, тіезі^са
Ьізіорайа йпіа сгіегпазіедо, рапотеапіа
пазгедо йтеипазіедо гоки. Арий (уиаз Іі¬
іегаз ргіѵііедіі з. г. т. ргаетіззо шойо ай
асіа оЫаіаз, зиЪзсгірііопез тапиит сігса
зідіііиш аррепзііе т. й. Ьіі. зедиипШг іаіез:
Аидизіиз гех. АрргоЬасуа агіукиібте ЙоЬгедо гг^йи сесЬотеі зіоіагзкіети у іогетепісгети те шіеЗсіе зіоіесгпут ѴѴіІпіе, ой
згІасЬеіпедо тадізігаіи пайапусЬ. Реііх
Огезіапу, сгезгпік \Ѵо1котеузкі, іедо кгбІетезкіеу тойсі у ріесг§сі ѵѵіеікіедо хі^зітеа
Ъііетезкіедо векгеіагг, тр. ЛпГегіиз ѵего
аппоіаііо іііизігіззіті ерізсорі Ѵііпепзіз
зесріііиг іаііз: гоки іузі^с зіейтзеі сгіегйгіезіедо згбзіедо, тіезцса Магса іггупазіедо йпіа, іеп рггутеіііеу аІЬо арргоЬасу;у
іедо кгбіетезкіеу тойсі агіукиібте йоЬгедо
гг^йи сесЬотеі зіоіагзкіети у Іойетепісгети.
те тіеёсіе зіоіесгпут ЛѴіІпіе пайапусЬ,
рггей паті МісЬаІетІапет2іепкотеісгет—
Ьізкирет МЫепзкііп ргойикотеап^, теійгіеІійту, сгуіаіі у оп^, іако ргатейгітегу у
гайпеу те^іріітеоёсі піе ройІедЦ, ай ге^иізіііопет іедог сесЬи зіагзгусЬ тіезгсгап
ІѴіІепзкісЬ йіа теіагу роіотпети сгазотеі
г?к^ пазг^ коппоіотеаІізту, те ЛѴіІпіе те
раіаси пазгут гегуйепсуаіпут Ьізкиріт,
гоки, тіезі^са у йпіа иі зирга. МісЬаІ
2іепкотеісг—Ьізкир \Ѵі1епзкі. А іегдо ѵего
ізііизргіѵііедіі соппоіаііо іа1із:Сопсе11агіаіи
іііизігіззіті еі ехсеііепііззіті Йотіпі йпі
йоаппіз Ргійегісі, сотіііз іи Койеп, Кга-

- 159 впоЬуІ, БогоЬозІаіе еі Заріейуп, ЗаріеЬа, зіз еіс. сарііапеі. 8і§і11аІит езі іа асіів.
виргеші шадпі сіисаіиз ЬііЪѵаш'ае сапсеі- Оиаѳ раѳзепіез Іііегао ргіѵііедіі з. г. т.
Іагіі, Вгезіепзіз, боггііоѵіепзіз, Ргороузсеп- ргаешіззо тобо ас! асіа оЫаІае еіс.

1744 г. Ноября 14 дня.
Изъ КНИГИ N0 5141, за 1742—1745 г., стр. 1396.

27. Подтвердительная привилегія короля Августа III Виленскому братству св.
милосердія, заключающая въ себѣ уставъ этого братства *).
Но ходатайству нищихъ города Вильни, ко¬ ключи отъ братскаго денежнаго сундука; вовремя
роль Владиславъ IV благоволилъ подтвердить имъ четвертныхъ засѣданій нищіе должны вносить
правила, составленныя Виленскимъ магистратомъ членскіе взносы; должны также присутствовать
для ихъ самоуправленія и руководства. Сущиость па двухъ обѣдняхъ храмовыхъ и каждый мѣсяцъ
этихъ правилъ заключается въ слѣдующемъ: ни¬ на обѣдняхъ—заздравной и заупокойной; засѣданія
щіе должна собираться въ засѣданія и избирать должны производиться въ домѣ какого ннбудь
изъ среди себя годичныхъ старшинъ совмѣстно Виленскаго осѣдлаго мѣщанина; старшины должны
съ звонаремъ; у этихъ лицъ должны храниться завѣдывать братской казной и избирать изъ среды

')

Примѣчаніе 1-е.

1636 г. Сентября 9 дпя.

Наъ мн п г и !%- 6116, за ІввЗ-І66& г., стр. 9В7.
і

Привилегія короля Владислава

IV, подтверждающая

#

порядокъ заведенный Виленскимъ магистратовъ,

на счетъ нищихъ въ г. Вильнѣ.
Въ этой привилегіи заключается уставъ для Вилен¬
скихъ нищихъ, составленный магистратомъ для пре¬
кращенія безпорядковъ, постоянно производимыхъ ими
въ городѣ.
Всѣ нищіе должны быть раздѣлены на двѣ группы:
госпитальныхъ и бродячихъ. Тѣ и другіе должны на¬
брать изъ среды себя старшину, бичевниковъ и пи¬
саря. Старшина долженъ завѣдывать братской кассой
и слѣдить за исполненіемъ устава; бичевникн должны
производить освидѣтельствованіе, нѣтъ ли между нн-

Гегіа чиіпіа йіе бшхіесіта тепзіз Мн, аппо
Вотіш 1663. Айѵосаіиз, ргосопзиіез, сопзиіез»

щнмн здоровыхъ, и выгонять таковыхъ изъ города;
писарь долженъ записывать въ книги имена нищихъ,
появляющихся въ городъ. Всѣ деньги, собранныя ни¬
щими, должны идти въ братскую кассу; братчнки, ког¬
да прикажутъ, должны принимать участіе въ погре¬
беніи своихъ товарищей; въ костелѣ госпитальномъ
должны имѣть своего звонаря и служить двѣ обѣдни.
Такъ называемые пилигримы должны записываться
въ общую книгу, а равно и нищая шляхта и жолнеры.

сопзиіагез еі иігіизяие зиЬзеІіі поіагіі, ас зсаЬіпі сіѵііаііз засгае ге&іае таіезіаііз Ѵііпепзіз, рго
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долженъ лежатъ строгій дозоръ, чтобы пришлые
лентяи и тунеядцы не злоупотребляли нищейстиомъ, чтобы настоящіе шпціе вели себя при¬
лично и по правиламъ; въ случаѣ сопротивленія
бичевннки имѣютъ право обратиться за содѣй¬
ствіемъ къ магистрату; пилигримы и пришлые
нищіе только тогда получаютъ право просить ми¬
лостыню, когда предъявятъ должные документы и
запишутся въ братство; для этой цѣли писарь
долженъ знать не только русеко-польскій, но и ла¬
тинскій языкъ; увѣчные и калѣки должны закры¬
вать свои раиы; нищенки не должны валяться съ
дѣтьми но улицамъ, потому что отъ этого стра-

даютъ нрапн; лицамъ, недовольнымъ братскимъ
судомъ, предоставляется право апелляціи въ ма¬
гистратъ.,
'
•
.
Братство св. милосердія возникло еще въ 1636 г.
по ходатайству Виленскаго магистрата и съ разрѣ¬
шенія короля Владислава I Г-го. Первоначально оно
имѣло свой алтарь при госпитальномъ костелѣ св.
Никодима, потомъ при костелѣ св. Яна. Уставъ
этого братства во многомъ похожъ на цеховые
уставы. Какія въ немъ происходили перемѣны и
чѣмъ онъ отличался огь уставовъ другихъ цеховъ
здѣсь приводятся въ подлинникѣ, какъ самый
уставъ, такъ и подтвержденія его позднѣйшими
королями.

Гегіа ^иіп^а апіе Доіпіпісаш гетіпізсеге, Діе ипсіесіта тепзіз Магііі, аппо Ботіпі тіИезішо зерііпдепіезішо сіиаДга§езіто ^иіп^о.
Согат асііз поЬіІіз ойісіі сопзиіагіз сіѵііаііз засгае ге^іае таіезіаііз теігороііІапае Ѵііпепзіз, сотрагепіез регзопаіііег
ХясоЪиз Десііійзкі, АпДгеаз Хагкіе\ѵісг,
Маііііаз 6оД1е>ѵзкі, зепіогез раирегит, потіпе зио еі потіпе іоііиз сопГгаіегпііаІіз
виЬ Іііиіо тізегісогДіае Беі, аД ессіезіат

рагосіііаіеш запсіі Доаппіз Ѵііпае ехізіепііз, ргаезепіез Іііегаз ргіѵііедіі сопЛгтаііопіз зегепіззіті Аи^изіі іегііі, ге§із РоІопіае еі ша§пі Дисіз Ьііиапіае, сіотіпі позігі сіетепііззіті, сопГгаіетііаІі зиае зегѵіепіез, заіѵаз еі Шаезаз іп аиіііепіісо
зсгіріаз, пиШиз зизрісіопіз оЬпохіаз, шапи
еіизДеш зегепіззіті ге^із Роіопіае еі та§пі Дисіз Ьііиапіае, (Іотіпі позігі сіетепііззіші ргоргіа зиЬзсгіріаз, зідііісхіие таіогі тадпі Дисаіиз Ьііиапіае аррепзііі сот-

зеззіопе ргаезепіі иіі тогіз езі врогіиііз сапсеіІагіае позігае сопдгедаіі. Шит Гасітиз, циогі
іпіег саеіегаз сопзиііаііопит позігагит <1е Ъопо
сіѵііаііз гедітіпе таіегіаз потіпе раирегит, іп
сіѵйаіе Ѵііпепзі сіедепііит, рег Реігит Ко<1кіе\ѵісг,Вагі1іо1отеит ЗІотеійзкцЛоаппет \ѴіпсІ2Іи1—
раирегит зепіогез, еі Ііеііат М§сгуйзкі, еіизЯет
сопіиЬегпіі поіагіит, іит еі .Іозерішт Ашігизгкіе\ѵісг, Сгедогіит ЛѴо1упскіе\ѵісгэ еогиініет
соттепзаіез ехЫЬіІае Іиегіпі соріае Іііегагит
ріае тетогіае зегепіззіті гедіз Ѵіабізіаі циагіі
огіііпаііопет раирегит, а тадізігаіи Ѵііпепзі
іп аппо тіііезіто зехсепіезіто ігідезіто зехіо
йіе ѵідезіша іегііа тепзіз Аидизіі соііаіат, іп зе
сопііпепіез, ірзит ѵего огідіпаіе іпіциііаіе іетрогит дгаззапіе Ьозіііііаіе (іерепіііит еззе аШгтапсіо, оЬпіхе реіепіез, иі ргаезепіез Іііегагит
соріаз а<1 асіа зизсіреге еізиЬ зідіііо ойісіі ехіга-

(іеге (Идпагетиг. (іиогит реііііопі, иіі іизіае
Ьепідпе аппиепіез, ргаезепіез Іііегаз ѵізаз еі риЬІісе Іесіав асііз оГйсіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз, іпзегеге ас рег (іерготріит ехіга(1еге тапгіаѵітиз,
Ьос ипісо зідпапіег асііесіо, иі Ьозріііига сопіиЬегпаіе пипциат зіпе зсііи тадізігаіиз еіідапі,
зе(1 иЫ сотпюгііиз еі иііііиз тадізігаіиі ѵізига,
ас (Іезідпаіит ііііз Гиегіі, іЬі сопіиЬегпіа зиа ЬаЬеге еі іисіісіа поппізі тіпиііогіЬиз іпіигііз ас
(ІеЬіііз, ехідиат дгапогит циапіііаіет іп зе сопііпепііЬиз, іпіег раирегез Гоппаге іепеЬипіиг. Тепог ѵего іііегагит в. гедіае таіезіаііз із езі циі
зециііиг:
ЛѴ}а<1 узіахѵ IV, г Воіеу Іазкі кгоі роізкі еіс.
Огпаупшіету іуга іізіет пазгут, коти о іут
ѵіегігіеС паіе&у, і& гаадізігаі пазг \Ѵі1еЛзкі, \ѵісігцс іи \ѵ іут тіеЗсіе пазгут зіоіесгпут \ѵ \Ѵі1піе ѵѵіеікіе тіесігу иЬодіеті іпсопѵепіепііа, исгу-
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шипііаз, сит іпігоіизіиз сопіепііз ргоріег
аеѵііегпат гѳі тетогіат еі теііогет зесигііаіеш зиі асі асіа оЫиІегипІ, диагит
Шегагиш, ргаетіззо тобо оЫаІагит, бе
ѵегЬо асі ѵегЬит гезсгіЬепбо соиіепіа, Іепог 8е^иі^иг езЦиѳ Іаііз:
Аидизіиз Іегііиз, Беі §гаІіа гех Роіопіае,
тадпиз бих Іліиапіаѳ, еіс.
А б регреІиат геі тетогіат ^иіЬиз ехребіі Іепоге
ргаезепііит зідпійсатиз, сіи об сит поЬіз еззеі зиріісаіит рег басоЬит бедііпзкі, Апбгеат Ыагкіесѵісг, МаіЬіат вобІеѵѵзкі, раирегит зепіогез потіпе зио еі
пошіпе Іоііиз сопГгаІетіі зиЬ Іііиіо тізегісогбіае Г)еі, аб ессіезіат рагосЬіаІет
заисіі боаппіз Ѵііпае ехізіепііз, диаіепиз
ргіѵі1е§іит сопГігтаІіопіз а зегепіззіто
Лоаппе Сазітіго, годе Роіопіае, апіесеззоге позіго, сопГгаІегпіІаІі раирегит сопзепзига сит агіісиііз, а поЬіІі та^ізігаіи
сіѵііаііз позігае Ѵііпепзі рго сопзегѵапбо
теііогі огбіпаііопе еіизбет сопйгаіетііаІіз зеогзіѵе іпзсгірііз зиЬ зідіііо іибісіагіо
гергобисііз, арргоЬагетиз еі сопПгтагепіі ре^пе рогг^бкі, кібге па рагдатіпіе, різтега
роізкіт парізатевгу у ріесг§сі$ тіеузк$ гаріесг§Іоѵатезгу, ргозй паз, аЬуйту Іакоѵу Іізі бе баіа
лѵ ЛѴіІпіе, бпіа б\ѵибгіезІедо Іггесіедо тіезцса
Зіегрпіа, гоки піпіеузгедо, рггеб паті рокіабапу,
рогг^бкі, иЪодіт Ішігіот паіе^се, \ѵзоЬіе гагаукацсу. тос$ у ро*ад$ пазг$ кгбІетезЦ зІ\ѵіег(Ігііі у ѵе ѵзгуікіт гтоспііі, Іакге дозроб$ сііа
всЬабгек у сЬогсапіа зкггупкі, 61а зкіабапек о(і
зіатеіепіа \ѵ піеу до$сі роб сгаз \ѵзге!акі итеоіпііі.
Кібгу Іеп Іізі аІЬо рогг^бкі, об тадізігаіи \ѴіІейзкіедо розіапотеіопе, Іак зі§ \ѵ зоЬіе таі$.
\ѴбуІ, Ьигтізігге у гаусѳ тіазіа іедо кгбіеягвкіеу то$сі \ѴіІпа. \Ѵз7ет \ѵоЬее у кагбети гозоЬпа
огпаутиіегау, ік ту, Ьасг^с Іи тѵ гоіе$сіе тіебгу
иЪодіеті теіеікіе піерогг^бкі, а г пісЬ теіеікіе родогзгепіа Ьугѵѵаіу; гаЬіедацс Іети ѵѵзгуікіегаи,
Іакі рогг^бек тіебгу піеті исгупіС итуЗІіШту,

-

тиз. (^иоб ргіѵііе^іит сит аиЪзсгірІіопѳ
тапиз зегеиіззіті Лоаппіз Сазішігі, ге^із
Роіопіае, апіесеззогіз позігі, еі поіагіі та§пі бис. Ьііиапіае, пес поп сит зіе;і11о
репзііі т. б. Ь. іп йіо зегісо гиѣго, за¬
пит еі іііаезит іп Іііегіз позігіз сопПгтаііопіз бе ѵегЬо аб ѵегЬит іпзсгіЬі
тапбаѵітиз, сйіиз Іепог 8е^иі^и^ Іаііз:
8і§піГісатиз ргаезепІіЬиз іііегіз позігіз,
^ио^ит іпіегезі, ипіѵегзіз еі зіпдиііз, ехЬіЬіІаз Гиіззе согат поЬіз Іііегаз раг&атепеаз, запаз, заіѵаз еі іііаезаз пиііат(іие зизріііопіз поіат ЬаЬепІез, асіісаііопет, огбіпаііопіз а та^ізігаіи Ѵііпепзі
іпіег раирегез Ѵііпепзез Гасіае іп зе сопІіпепіез еі аиіЬепІісе ех асііз сіѵіііііиз
сит зі^іііо сіѵііаііз Ѵііпепзіз аррепзііі шапи^ие поіагіі соппоіаіаз ехігабііаз еі зйрріісаіит поЬіз езі потіте еіизбет сопГгаіетііаііз раирегит Ѵііпеп. иі ргаебісІат іііогит огбіпаііопет, а тадізігаіи
Ѵііпепзі Гасіит еі оііт а зегепіззіто
Ѵіабізіао сіиагіо, апіесеззоге еіГгаІге по¬
зіго безібегаііззіто сопПгтаІат, зеб Іетіакоі исгупііі. Яарггой, таі$ тіеб дозроб§ и
тіезгсгапіпа ргачѵа таубеЪигзкіедо 61а зсЬабгек
зтеоісЬ у зкггупк§ 61а зкіабапек, кібга рггегей
Ъ§бгіе \ѵаічиѵпіе сЬотеапа у оп, іако з§бгіа па
ѵзгеІакісЬ зсЬабгкасЬ ріегѵѵзге тіеувсе, а рггу
піт зіагзі сгіегеу оЬгапі ІггутаС Ь§б%. Маіа сіг
дозробагг у зіагзі сгіегеск Ьісгеѵѵпікбѵѵ, аІЬо \ѵебІид роІггеЬу у т$сеу оЬгаС, кібггу Ьу гбго\ѵусЬ
иЬодісІі г тіазіа ѵгудпаіі у з\ѵа\ѵо1пусЬ бопіоззгу
зіагзгут кагаіі у іпзге пі^еу орізапе агіукиіу
\ѵукопу\ѵа1і. Маі^ геѵізііі ис2)'піб ѵзгуІкісЬ иЬодісЬ иІісгпусЬ, иІотпусЬ, об Рапа Вода патсіебгіопусЬ, у ІусЪ ѵ гедезігге таі^ тіеб \ѵрізапусЬ,
гбго\ѵусЬ таі^ иротіпаС, аЬу зі§ о з1игЪ§ зіагаіі,
ро тіе$сіе гЬуІкбѵѵ піе сгупііі, роб ргаеіехіет
иЬбзІ\ѵа у иіоткб^ѵ гту§1опусЬ, а кіо Ьу иротпіопу піесЬсіаі іеЬгапіпу рорггезіаб, Іакі г тіа¬
зіа ргесг та Ьубй об Ъісго\ѵпікб\ѵ \ѵур§бгопу.
21
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роге Ьозіііііаііз гіереггіііат, аиіЬогііаіе позіга гедіа сопПгтагетиз еі арргоЬагетиа,
^иагиш Іііегагит іепог <1е ѵегЬо асі ѵег!>ит сціі зесцпЧиг Іаііз іпѵепіаіиг. Асіѵосаіиз, ргаесопзиіез, сопзиіез, сопзиіагез
еі иігіизсіие зиЬзеІІіі, поіагіі ас зсаЬіпі сіѵііаііз засгае гедіае таіезіаііз Уііпепзіз,
рго зеззіопе ргаезепіі иіі тогіз езі зрогіиііз сапсеііагіае позігае соп^гедаіі, поіит Гасітиз, сіиосі іпіег саеіегаз сопзиііаііопиш позігагит сіе Ьопо сіѵііаііз геагітіпе таіегіаз, пошіие раирегит іп сіѵііаіе Ѵііпепзі сіеігепііиш рег Реігит Косікіѳш'сг, ВагіЬоІошеит 81оІ\ѵіпзкі, Лоаппет ЛѴіпсігіиІ, раирегит зепіогез, еі НеІіаіп Мепсяупзкі, еіизсіет сопіиЬегпіі поіагіит, іит Лозерішт Апсігизгкіеиис/,,
Оеопгіит ЧѴоІупскіеѵѵісг, еогипсіет соттепзаіез, ехЬіЬііае Гиегіпі соріае Іііегагит
ріае тешогіае зегепіззіті ге"із Ѵіасіізіаі
диагіі огсііпаііопет раирегит а та^ізігаіиі Ѵііпепзі, іп аппо шіііезіпю зехсепіезіто ігі§езіто зехіо, сііе ѵідізіта іегііа
шепзіз Аи^изіі соііаіат іп зе сопііпеп-

Ьез, ірзит ѵего огфпаіе іпісіиііаіе іеіпрогит ^газзапіе Ьозіііііаіе сіерегсіііит еззе
аЯГігтапІез, оЬпіхе реііегипЬ, иі ргаезепІез Іііегагит соріаз асі асіа -зизсіреге еі
зиЬ зі§і11о оШсіі ехігасіегѳ <іі§пагешиг.
(^иогиш реііііопі, иіі іизіе Ьепі^пе аппиепіез, ргаезепіез Іііегаз ѵізаз ас риЫісе
Іесіаз, асііз оШсіі сопзиіагіз Ѵііпепзі іпзегеге,ас рег сіерготіиш ехігасіегѳ тапйаѵітиз, Ьосипісозі^папіег асііесіо, иі Ііозріііит сопІиЬегпаІе пипдиат зіпе зсііи
тадізігаіиз еіідапі, зеі иЫ соттосііиз еі,
иііііиз шадізігаіиі ѵізит ас (1езі§па1ит
іИіз Гиегіі, іЬі сопІиЬегпіит зиит ЬаЬеге еі іисіісіа поп, пізі іп тіпиІіогіЬиз іпіигііз ас (ІеЬіІіз, ехідиат §гоззогит ^иапІііаіеш іп зе сопІіпепІіЬиз, іпіег раирегез
Гогтаге ІепеЬипІиг. Тепог ѵего Іііегагит
з. г. таіезіаііз. езі ^иі 8е^иі^и^.
ЛѴ1ас1уз1а\ѵ сгѵѵагіу, х Войеу Газкі кгбі
роізкі, \ѵіе1кіе хщле Ьііетезкіе еі сеі. 02паутиіету Іут Іізіет паз2ут, коти о Іет
\ѵіесІ2Іес паіейу, іі тадізігаі пазг \Ѵі1епзкі, лѵісі^с Іи
Іут тіеёсіе пазгут зіо-

\Ѵрізапу \ѵ гедезігге, кібгу Ъу гасЬоггаГ иЬоді.
таі^ (1а\ѵаС гпаС (Іо вІагзгусЬ, аЬу ши каріаиа
рггургоѵѵасігопо, 8ролѵіес1гі \ѵузіисЬапо, а ро$шіегсі
теейіия тойпоЗеі опе^о ІиЬо рггу ко$сіе1е ІиЬо \ѵ
роіи росЬо\ѵапо. Ле5Іі Ьу кіогу г Ьгасі аІЬозіозІг
піе тіаі ко^о, кібгу ѣу \ѵ сЬогоЬіе рггуіггаі,
зіагзі таіа (іаС кодо іебпедо га зрбіпу Ьгаскі ріепі%(1г. Іейіі кібгу па ро^ггеЬіе Ьі|(ій Ьгаі аІЬо
зіозіга піе Ь§бгіе, аІЬо кібгети Ьу Ьуіо гозкахапо—итагіедо піе$С, а піе сЬсіаІЬу, аІЬо піе Ьуі
па йаіоЬпеу тзгу, бас шизі рбі Гипіа ѵозки \ѵіпу.
ЬізІо\ѵпісу тѵзгузсу, кібггу па окир§ ргозг^, тіапш%с зі§ Ьубй \ѵі§йпіаті у ріеі&ггутаті, піе
тащ Ьубй гаіесепі па кагапіасЬ \ѵ йагіпут ко§сіе1е, ай зі$ ріепѵіеу \ѵ (*овро(Ые иЬодісЬ икай%,
а (1оз1а1есгп$ о зоЬіе зргатс§ (Іагіга, у опусЬ сі
зіагзі га1ес%. РіаПзІѵѵо, згсаѵѵоіейзітеа, \ѵзгеІесгей8І\ѵа ро кагсгтасЬ, \ѵ дозробасЬ, па иІісасЬ ѵггаз-

кб\ѵ, §ріе\ѵапіа гаппе^о у ріеАпі ГгапЮ\ѵзкісЬ шаі^
гаЬгапіаС зіагзі, росі кагапіет рбі Гипіа лѵозки.
N0^ орасИе, иіоткі гдпйе гааі^су, таі^ іе гакгу\ѵаС сЬизЦ сгузЦ, дгіуй іо рггесЬобг^сут
Ьггубко па Іо раІггаС. — Кіе^іазіу піесіі піе 1е§аі^ г (І2іебті ро иІісасЬ, Ьо Іо ібгіе# ки ро"огзгепіи Іибгіош. Кгесгу роіосгпе, \ѵзге1акіе роз\ѵагкі, гаІеЬкі, (11и§і шаіа шіебгу зоЬ% шіагко>ѵаС,
сЬуЬа со біо^пебо—таі% обзуІаС сіо игг§би паІейпе^о. РггусЬобу гарізпе у оро>ѵіа(1апіе рггусЬобпікб>ѵ у зкГабапкі (іо зкггупкі таіа Ъугій
(Іапе. Кіисг 0(1 зкггупкі та тіеС зіагзху іейеп
коЗсіеІпу, а іе§1і Ьу 1е§о роІггеЬа Ьуіа, а ваш
зіагзгу ротіепіопу гаЬа\ѵпу Ьуі, та ро\ѵіеггаС
бгидіепш (ігѵгоппікоѵ?і, рггу іпзгусЬ ко5сіоіасЬ
Ь§й%сети. Бги^і гай кіисг та Ьу(І2 и іебпезо
г иІісгпусЬ зІагзгусЬ, а піе таі% піе ріепі§(1гу
ѵуЬіегаС. А зіагзі г зкггупкі ай рггу ЬуІпоЗсі
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Іесгпут 'ѴѴіІпіе лѵіеікіе шіеЗгу иЪодіеті
іисопѵепіепііа, исгупіі ре\ѵпе рогг^Зкі,
кіоге па рагдашіпіо різшеш роізкіт парізаѵѵвгу у ріесг§сі$ тіеувЦ гаріесг^іотеатезгу, ргозіі пав, аЬуёту Іакотеу Іізі Зе
Заіа те \Ѵі1піе, Зпіа ЗтеиЗгіезІѳдо Ігаесіедо
тіезцса Зіегрпіа гоки піпіеуз/.едо, рггеЗ
паті рокІаЗапу, роггцЗкі, иЪодіт ІиЗгіош
паіе^се, те зоЬіе гашукаіцсу, тос$ у ротеадц пазг^ кг61еѵѵвк% зЬ\ѵіегЗхі1і у тее тезгуікіш тегіиоспііі, Іакге дозроЗ^ 31а зсЬаЗгек у сЬотеапіа вкгаупкі 31а зкІаЗапек,
оЗ зіатеапіа те піеу дозсі роЗ сгаз тезгеІакі шѵоіпііі, кіогу Іеп Іізі аІЬо рощЗкі, оЗ шадівігаіи \Ѵі1ейзкіедо розіапотеіопе, Іак зі§ те зоЬіе піаіц:
ЛѴбуЬ, Ъигшізігге у гауее тіазіа іедо
кгбіеѵѵзкіеу тозсі \Ѵі1па, тезгет теокес
у кагЗеши г озоЬпа огпаушиіету: іг ту,
Ьасг^с Іи те шіеёсіе іпіеЗгу иЬодіету теіеікіе піерога^Зкі, а г пісЬ теіеікіе родогзгепіа Ьутеаіу, гаЬіедаіцс Іети тезгѵікіети, іакі рогг^Зек шіеЗгу гіеші исгупіс
итубШіёту, іаког исгупііі.

ЫарггбЗ шад тіес дозроЗ^ и тіезгсга
піпа ргатеа тадЗеЬигзкіедо 31а всЬаЗгек
втеусіі у вкггупкд 31а зкІаЗапек, к 16га рггегей Ьі^Згіе теаготепіе сіютеапа у оп іако
з^Згіа па тезгеіакісіі зсЬаЗгкасЬ ріегтезге
тіеувсе а рг/.у піт зіагзі сгіегу оЬгапі
Іггушаб Іх^Зц. Маіц сіи дозроЗагг у зіагзі
егІегесЬ Ьісгетепікбте аІЪо тееЗІид роіггеЬу у теі^сеу оЬгаб, кібггу Ьу гЗготеусЬ иЬодісЬ г тіазіа теудапіаіі, у зтеутеоіпусіі Зопіоззгу зіагзгут кагаіі, у іпзге пігеу орізапе агіукиіу теукопутеаіі. Маі% гетеігу^
исгупіс тезгуікісіі иЬодісЬ иІісгпусЬ, иіотпусіі о(1 рапа Вода патеіеЗгопусЬ, у іусЬ
те гедезіг таі^ шіеб терізапусЬ; гЗго¬
теусЬ шаіз иротіпаб, аЬу зі? о зіигзіагаіі, ро тіезсіе гЬуІкбте піе сгупііі
роЗ ргаѳіехіет иЬбзІтеа у иіоткбте гтузгІопусЬ. А кІоЬу ирошпіопу піесЬсіа! геЬгапіпу рорггезіаб, Іакі г тіазіа ргесг оЗ
Ьісготепікбте та Ьуб теур^Згопу; терізапу
те гедезігге, кібгу Ьу гасЬоггаІ иЬоді, таі^ Затеаб гпас Зо зіагзгусЬ, аЬу ти ка¬
ріапа рггурготеаЗгопо, зротеіеЗгі теузГисЬа-

е05['0(Іагга апецо зсЬайгкі (Іо еозройу тее сгіугу
піейгіеіе таі% Ъуйі, тезгуІкісЬ иЬоцісЬ, па Іеу
зсЬайгсе ро ртовги роккіети таіа сіай (Іо зкггупкі. Маі$ Ъуй* Йо гоки йтеіѳ тагу, іейпа га ЙоЬгойгіеібте іутеусЬ, а йги^а га ишагГусЬ, каріапа
иретепітезгу и Гагу, у Іат тезгувсу иЬойгу ЬуС
тац, а кіогу Ьу піе рггуЬуІ, дгозг ѵѵіпу гаайаС
йо зкггупкі. Иіа рггусЬойпікбте йо тіазіа у 1ийгі ІогпусЬ, Іак ш§гкіѳу рісі, іако у Ьіаіеу, зІиіЬ
піе тацсусЬ, кібггу зі§ ро иІісасЬ у коЗсіоІасіі
Іиіаіа, таі.^. Ьуй2 йо дозроііу рготеайгепі ой Ьісготепікбте, кібггу па Ю Ь§йц оЬгапі. РггусЬойпіо\ѵіе, кібггу тіапиі% бі§ Ьуйг згІасЬЦ, іоіпіеггаті у рапаті зтееті зі§ теутатеіац, таі% зі§
йо Ьгасітеа терізутеаС Ьег іайпеу теутотеу. СЫорі§1а, со ге теві рггусЬойг§, аЬу іт піе йогтеоіопо іаітикпу иргазгаб, піесЬ па з}и2Ьв ій%; Іаків у біері сЫоріцІ, па теойгепіе зіеЬіе піе таі$

гасі^даС, аіе сЬготу а ѵі(1г%су піѳсЬ йіере^о рго\ш1гі. Біа >ѵрізо>ѵапіа ітіоп Іийгі иЬо^ісЬ ро геѵігіі таіа шіеС
^ кібг^ таі^ ЪусБ: иЬойгу
ѵрізапі (11а ргаусЬоібѵ у го8сЬобо>ѵ. Рг/еіоі різагха таіа тіеС, ІиЬ ъ иЬо^ісЬ ко&о итіеі^седо
роізкіт сЬагакІегет, аЬу 1е ѵвгуЬкіе ггесгу (Па
ргозіусЬ 1шІ2І роізкіт і^гукіет Ьуіу різапе; іеЬу
у ро Іасіпіе гохитіаі сііа Нитасгепіа 1із1б\ѵ, кіоге рггусЬосІпіоѵѵіе Іасійзкіт розроіісіе різтет
рг7упозха, аЬу рогісгаз Іак іеу роІггеЬу гпоіги іпзгебо Ііитасга піе згикаС. Ройсгаз па\\іе(1гіепіа
Райзкіедо ро\ѵіеіг7ет у біойбте пасЬобу Ъу\ѵаіа
ѵіеікіе ге тезгуікісіі кгаіоте. О іут ісЬтоЗС рапотеіе оЬтуЗІітеаС сгут таі{| Ьубй теусЬотеапі, ііе
сі, со Ъ§с1$ иіотпі; а гбготеі таі% Ъу<!4 г тіазіа
теур^бгепі, Ъо г іакісЪ розроіісіе гіобгіеузітеа,
кгабгіе^у у тезгеіакіе зтеотеоіі паутеі§сеу теіепсгаз
игазіаі^. Згрііаіпут иЪобіт, кібггу то§^ г 16-
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ІиЬо те роіи роскотеапо. ^ей1іЬу кібгу х
Ьгасі, аІЬо зіозіг піетіаі коро, соЬу те сЬогоЬіѳ ргхуігхаі, зіагзі таі$ коро хіебперо
ха зрбіпу Ьгаскх ріепі^бх. беёіі кібгу па
роргхеЬіе Цбй Ьгаі, аІЬо зіозіга піе Ь§бхіе, аІЬо кібгети Ьу Ьуіо гохкахапо шпагІеро піезб, а піе сЬсіа! Ьу «яІЬо піе Ьуі па
іаІоЬпеу тзгу, баб тизі рбі Гипіа теозки
теіпу. Ьі$Іо\ѵпісу тезхузсу, кібгху па окир§ ргоз/4, тіапиі%су зі§ Ьуб теіфіпіаті у
ріеіргхутаті, піе таі$ Ьуб хаіесепі па
кахапіасЬ те хабпуш койсіеіе, а/, зі§ ріегѵѵіеу те розробхіе иЬорісЬ икаіЦ, а бозіаІесхп^ о зоЬіе зргатед бабх$, у опусЬ сі
зіагзі гаіес^. Рііапзітеа, зтеатео1епз1теа,тезгеІесхепзітеа ро кагсхтасЬ, те розробасЬ, па
иІісасЬ тегхазкбге, зріетеапіа гапперо у ріезпі ГгапІотезкіоЬ тай} хаЬгапіаб зіагзі, роб
кагапіет рбі Гипіа теозки. Иорі ирабіе,
иіоткі харпііе тацсе, таі^зі§ хакгутеас
сЬизЦ схузЦ, рбу4 Іо ргаесЬоб/^сут Ьгхубко паіо раіггеб; піетеіазіу піесЬ піе Іерац г баебті ро иІісасЬ, Ьо Іоібхіе ки ро-

рогзгепіи Іибхіот. Кхесху роіосхпе, тезхеікіе розтеагкі, хаІеЬкі, біирі таіг} шіебху
зоЫ} тіагкотеаб, сІіуЬа со рібтеперо, тай}
обзуіаб бо игх§би паіейперо; РгхусЬобу харізпе у оротеіабапіе ргхусЬобпікбте у зкіабапкі бо зкгхупкі таі^ Ьуб бапе. Кіисх
об зкггупкі та шіеб зіагзгу іебеп коёсіеіпу, а іевІіЬу Іеро роІгхеЬа Ьуіо, а ват
зіагзгу ротіепіопу хаЬатепу Ьуі, та ротеіеггас бгиріети бхтеоппікотеі, ргху іпзиусЬ коёсіоІасЬ Цб^сети, бгирі хая кіисх
та Ьуб и іебперо х иіісхпусіі зІагзхусЬ; а
піе таіз піе ріепі^бху теуЬіегаб зіагзі
х зкгхупкі ай ргхуЬуІпоёсі розробагхазтееро.
ЗсЬабхкі бо розробу \уе схіегу піебхіеіі
таіг} Ьуб тезхуікіеіі иЬорісЬ, па Іеу зсЬабхсе ро ргозхи роізкіети тай} баб бо зкгхуп¬
кі. Маіі} Ьуб бо гоки бтеіе газху: іебпа ха
боЬгобхіеібте хутеусЬ, а бгира ха итагІусЬ; каріапа иретепітезху и Гагу, у Іат
тезхузсу иЬобху Ьуб таіг}, а кібгу Ьу піе
ргхуЬуІ, ргозх теіпу та баб бо зкгхупкі.
І)1а ргхусЬобпікбте бо тіазіа у Іибхі ІохпусЬ, Іак шфлкіеу ріеі, іако у Ьіаіеу, зІихЬ

2ек втеусЪ тезіатезгу ро иІісасЬ зіегігіеС, рггег розі
теіеікі у рггег тезгуікіѳ
\Ѵіе1копоспе <іо
окіатеу, Іакйе ІубгіеГі рггеб тезгуікіеті $теі§1еті
у па Воіе Кагобгепіе, Іггу сіпі таі$ тіеС рокбу,
Іак 0(1 Ьісготепікбте, іако у 0(і тезгуІкісЬ, Іак иііегпіка. Кібгу Ьу сЬогу иЪоді дозробу піетіаі, а па
иіісу роб тигет ІеЫ, Ъісготепісу паіа^згу таі$
баС гпаС бо згрііаіа бо зІагзгусЬ ЭДкобета, 56геГа, таі$ до теебіид гтеусгаіи тегі«|б г ко1аз$
рггуіесЬатезгу у обрготеабгіС теебіид Іипбасіеу 1ибгі ЗтеціоЫітеусЬ у роЬоіпусЬ, іак бисЬотепедо
зіапи, іако у Зтеіескіедо. Маіф пакопіес об коЗсіоіа каібедо Іакіе у об сегктеі у гЬогбте, кібге
8% ѵ тигге, ро іебпети бгтеоппіки рггу зіагвгусЬ госгпусЬ газіабаС, Іак аЪу дозробагг па
ѵзгеІакісЬ вгабгкасЬ гг^б іггутаі у рггузіоупѳ
изгапоѵапіе обповіі, зѵгоѵоІпусЬ у піезрокоупусЬ
кагаі. Бгѵоппікбѵ иЬобгу ті^С піе таі%, оргбег |

згріІаІпусЬ, а піетусЬ, кібггу изіпіѳ іаітиіпу
іеЬггеС піе тода, а іо роб ѵагипкаті, аЬу ві§,
кібгу піетут сгупіС піе тліуі роб зго^іт кага¬
піет. А сі тезгузсу зіагзі, озоЫі\ѵіе ^озробагг,
таі^ рггезіггееаб ІусЬ ѵгзгуІкісЬ аг1уки!б\ѵ, аЬу
Ьуіі ѵ са!о$сі гасЬоѵаое ки сгсі у ки сЬ\ѵа1е
Вода ѵзгесЬтод^седо те Тгбусу 8теі§іеу іебупедо,
Ыодозіатеіопеу Раппу па$теі$1згеу у тезгуІкісЬ 8теі§ІусЪ ки 8гсг§§1ітеети рапотеапіи у бизгпети гЬатеіепіи боЬгобгіеібте у тезгуікіедо пагоби сЬгге^сіайзкіедо. Різап те ЛѴіІпіе, те зоЬоІ§ те теідіІЦ 8. ВагіІотіеіа ароаіоіа, бпіа бтеибгіезіедо Іггесіедо тіѳзі^са Аидизіа, гоки РаЛзкіедо Іузі^с вгейбзеі ітгубгіезіедо вгозіедо. Вагііотіеу Сатеіотеіскі—різагг.
Му \Ѵ1абуз1ате IV кгбі, Ъасг^с Іе рогг^бкі
Ьубі г огбоЪ$ тіазіа пазгедо ЛѴіІейзкіедо у г
Іерзг^ иЬодісЬ Іибгі, гбіпеті об Вода сЬогоЬаті
у и!отпо$сі% патеіебгіопеті, теудоб%, га ргоіЬ^
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піѳтаі^суоЬ, кібггу зі$ ро иІісасЬ у коэсюіасц Іиіащ, тац Ъуб бо дозробу рго\ѵас1гепі осі Ьісго\ѵшкбѵѵ, кібггу паіо Ъ§б$
оогаш. РггусЬобпіоѵѵіе, кібггу тіапш* зі^
Ьуб згІасиЦ, гоітеггаті у рапаті зіѵеші
8і<? \ѵутаѵѵіаіЧ, там* зі<з Йо Ьгасіѵѵа \ѵрізу\ѵаб Ьег габпеу \ѵугаоѵ?у. СЫорфа со
ге ѵѵзі рггусЪбогі}, аЬу іш піе богіѵоіапо
іаітигпу иргазгаб, піесЬ па з1и/,Ь$ ібг*;
Іакге у йіері сЫор^І па теосігепіе зіеЬіе
піе гааіг^ гасщдас, аіе сЬготу а ѵѵібг^су
піесЬ Передо рго\ѵасігі. Біа ѵѵрізоттіа
ітіоп Іибгі иЬодісЬ ро геѵѵігуі таіг* тіес
ХІЭДЯ«
к16г^ шаіі* Ьуб иЬосІгу ѵѵрізапі
аіа рггусЪоббѵѵ у гогсЬосІбіѵ; рггеіог рі8агга таі^ тіеб, ІиЪ г иЪодісЬ кодо итіеі^се?о роізкіт сЬагакІегет, аЬу Іе лѵзгуікіе ггесгу (11а ргозіусіі Іийгі роЬкіш і§гукіет Ьуіу різапе, йеЬу у ро Іасіпіе гогишіаі бо Иитасгепіа Іізібіѵ, кібге рггусЬобпюіѵіе Іасігізкіш розроіісіе різшет
рггупозггр аЬу робсгаз Іакіеу роІггеЬу /по"’и 'пзге^о Иишасга піе згикас. Робсгаз
паіѵіебгепіа Рапзкіедо ротеіеіггет у діота8ізІгаІи \ѴІІеГізкіее<>, Йо паз обпіезіошь Іізі
гчгузг тіапотеапу, Іи іпзеготеапу, зітеіегбгій у
итосшй итуЗІІШту. бакоі Іут піепіеузгуга Ивіет пазгут тее тезгуІкісЬ рипкІасЬ, сІаизиІасЬ,
агІукиІасЬ у сопбісіасЬ, щос$ у ротеаеа пазг%
кг61е\ѵзк% зЫегагату у гтаспіату. Так/е еозро<1§, иЬо8іт Йіа зсііасігек у зсЬояапіа « піеу
зкггупкі паіегііс?, осі зіатеапіа доЗсі (ѵзге1кіе8о
зіапи у сопсіісіеу Іисігі робсгаз обрга«о«апіа
заботе еІотепусЬ ІгуЬипаІзкіск, іакге гокоте, госгкоте у іппусЬ тезгеІакісЬ гіагббте, а у роб ЬуіпоЗС па82$ у те піеЬуІпоЗсі теіесгпіе итеаіпіату.

-

бб\ѵ пасЬобу Ьуѵѵаі% лѵіеікіе ге \шуІкісЬ
кгаібіѵ, о Іут тац ісЪшоёс раштіе оЬтуйііс, сгут таи* Ьуб іѵусЬоигапі, ііе сі
со
иіотпі, а гбнті таіц Ьуб г шіазіа ѵѵур^геаі, Ьо г ІакісЬ розроіісіе гіобгіеузіѵѵа, кгабгіейу у лѵагеікіеу зіѵаѵѵоіі
паупгі^сеу \ѵ Іеп сгаз игазіаігр Згрііаіпуш
иЬодіт, кібггу то^ г Ібйек зѵѵусЬ тезіаіѵягу ро иІісасЬ зіебгіеб рггег розі теіеікі
у рггег тезгузікіе Йѵѵі^іа \ѵіе1копоспе бо
окіаѵѵу, Іакіе Іусігіегі рггеб ѵѵзгуікіеші
ёѵѵі^іеті, у па Боге Ыагобгепіе Іггу сіпі
тац гаіеб рокбу, Іак об Ьісгоіѵпікбте, іако
у об лѵзгузІкісЬ, Іак иіісгпіка. КібгуЬу
сЬогу иЬоді дозробу піе тіаі, у па иіісу
роб тигет ІеЫ, Ьісгоіѵпісу паіагізгу тащ баб гпаб бо згрііаіа бо зІагзгусЬ №когіеша, ДбгеГа; таі^ §о\ѵе(Ни§ г\ѵусхаіи
іѵгіцб г коіаз^ рггуіесЬаіѵзгу у обргоіѵабгіб іѵебіид Гипбасуеу Іибгі бшцІоЫііѵусЪ
у роЬогпусЬ Іак бисінтпедо зіапи, іако
у ёѵѵіескіедо; таіг* пакопіес об коёсіоіа
каЫедо Іакіедо у об сегктеі у гЬогбіѵ,
кібге з^ іѵ тигге ро іебпети бгжгапіки
СЬс^с Ю тіеС ро ІусЬ тезгуІкісЬ, кібгут о іут
теіебгіеС паіегу, аЬу рогг^сікі тегтеуі тіапотеапе,
рггег ротіепіопу таеізігаі ѴѴ'ІІеПзкі розіапотеіопе
у Іи козроба иЬо8ісЬ Іисігі, осі паз ІІЬсПотеапа,
рггу злусЬ «оІпоЗсіасЬ ѵѵсаіе у піепагизгепіе’
осі коі(1е8о ѵѵіесгпіѳ гасЬотеапа Ьуіа. Ка со, (11а
Іерзгеу «’іагу, г?кц зід пазг% росірізасѵзгу, ріесг8С
«іеікіеео хі?зІ«а Ьііѳи'зкіеео рггусіЗп^С гогкагаІіЗту. Бап те ЛѴіІпіе, бпіа III тіезцса ^ггеЗпіа,
гоки Райзкіе8о МВСХХХѴІ, рапотеапіа кгоіетезіте
пазгусЬ ро1зкіе8о IV, а згтеебгкіе8о V гоки. \Ѵ1абузіате кгбі. диоб асіісаіит езі.

- 1СС -

ргау віагз/.усЬ госгпусЬ гаяіасіаб, іак аЬу
дозройаг/. па лѵзяеІакісЬ зсЬасІ/касЬ г&ці
іг/упті у рг/.узіоупе изгапотеппіѳ іхіпозіі,
зтеутеоІпусЬ у піезрокоупусЬ кагаі. Бгтеоптко'ѵ иЬосІ/.у тіеб піе тай* оргбсг згрііаІпусЬ а піешусЬ, кіогху изіпіе іаітийпу
йеЬггеб піо тоде, а іо рой теагипкіет, аЬу
8І? кібгу піегаут с/.упіб піе теайуі, росі зігой>т кагапіеш. А сі тез/.узсу зіагзі озоЫітѵіе дозройаге таіц рг/езіг/.едаб іусЬ тезгуікісЬ агіукиіоѵѵ, аЬу Ьуіі те саіозсі гасіютеапе, ки с/сі у ки сішіе Вода тезгесЬтод^седо те Тгбусу зтефеу іейупедо, Ыодозіатеіопеу Раппу Ыауётефагеу у лѵзхуікісЬ
бтефусЬ, ки згсг^іітееши рапотеапіи у (Іизгпеши гЬаѵѵіепіи (1оЬго(І2Іеі6\ѵ у лѵзгуікіедо паго(1и сЬггеёсіагізкіедо. Різап те
ЛѴіІпіе, \ѵ зоѣоі$ те теідііі^ йтеі^іедо
Вагііотіеіа арозіоіа, йпіа йтешЫезіедо
іггесіедо тіезщса Аидизіа, гоки Райзкіедо іузщс вгезбзеі іггуйгіезіедо згбзіедо.
ВагІІотіеу Оатеіотеіскі, різагг.
Му \Ѵ1ас1уз1ате сгтеагіу, кгбі, Бас/^с іе
рогг^сікі Бус /, огйоБг* тіазіа пазгедо \Ѵі-

Іейзкіедо у г Іорз/4 иЬо^ісІі Ыгі, гбйпеті оіі Вода сЬогоЬаті у иіотпойсй* патеіейгопеті, лѵу^оа.^, у.л ргоЩ тагівігаіи
ЛѴіІепзкі едо (Іо паз (Іопіезіопг}, Ііві туі
шіапо\ѵапу іи іпзеготеапу зітеіегсігіб у гтоспіб итубІШйту, іакой іут піпіеузгут
Іізіет паз/.ут, тее тез/.уікісЬ рипкіасЬ
кіаивиіасіі, агІукпГасІі у копсІусуасЬ шоу роѵѵа^ паз/4 кгбІетезЦ зітеіегйгату
у /гаоспіату; Іакйе дозройе, иЬодіт йіа
зсЬайгек у зсЬотеапіа те піеу зкг/.упкі паІей^сц, о<1 зіатеапіа доёсі тевгеікіедо зіапи у
копсіусуеу Іийгі ройсгаз ойргатеотеапіа ЙцВб\ѵ дібтепусіі ігуЬипаІзкісЬ, іакйе гокбѵѵ
у госгкбте у іппусЬ тезгеІакісЬ йіаг(16\у, а
у росі Ьуіпоёс пазггу у \ѵ піеЬуіпоёсі, теіѳсгпіе и\ѵа1піашу, сЬс^с іо шіеб ро ісіі
тезгузікісЬ, кібгут о іут теіейгіеб паіейу,
аЬу роггуікі тегтеуй тіапотеапе ргге/ ротіепіопу шадізігаі ЛѴіІеіізкі розіапотеіопе
у іа дозро(1а иЬодісЬ Іийгі о(і паз ІіЬегіотеапа рггу зтеусіі теоІпоЗсіасЬ тесаіе у
піепагиз/.піѳ 0(1 каййедо теіесгпіе гасЬотеапа Ьуіа. Ка со, (11а Іерзгеу теіагу, г?к^

Примѣчаніе 2-е.

1728 г. Ноября 24 доя.
II» пинги .V 5П9 за 17*4— 1730 года,
Дополнительный уставъ Виленскаго братства
Полъ именемъ братства милосердія Божія разумѣлось братство Виленскихъ нищихъ, находивыееся при

л.

134.

милосердГя Божія.

споры; слѣдить, чтобы люда здоровые не выпрашнвали себѣ милостыни и наказывать такихъ бичами;

св. Янскомъ костелѣ. Уставъ этого братства былъелѣ- будущимъ нищимъ представить полное право сдѣлать
дующій: братство обязывалось служить въ разныхъ въ своемъ уставѣ такія измѣненія, какія будутъ призкостелахъ обѣдни; подчинять своему вѣдѣнію всѣхъ наны ими необходимыми,
приходящихъ въ городъ нищихъ и разбирать ихъ |

\Ѵе $гос1§, ѵ ѵіді1і% $теі§1а $ѵі§1еу Каіаггупу
раппу т§с2епісгкі, (Іпіа бѵшігіезіево сгѵагіе^о
тіеві^са ^\ѵетЬга, гоки Райзкіе^о іузце зіе(1твеіпедо сіѵшігіезіебо бзшедо.

Рггегі паші Апбггеіеш ЗіепсгуІЦ у Апгіггеіет Міпкіе*ісгет В. \Ѵ., Ргапсгізгкіет Оіепеіѳѵгісгет, ^киѣет Ьетеопеш, Кагітіеггет СгаЬоѵвкіт, МаіЬеизгет Озіроѵісгет у тш| Раѵіет,

- 167 8Із пази* робрізаіѵзгу, ріесг^с \ѵіе1кіе§о
хі<$зІ\ѵа Ьііе\ѵзкіе§о рггусізш*6 гохкау.аіізту. Бап \ѵ ЛѴіІпіе, бпіа Ш тіезіі*са\Ѵгге8піа, гоки Раіізкіедо МБСХХХѴІ, рапоѵѵапіа кг61е\ѵзІ\ѵ иазгусЬ ро1зкіе§о IV а зяіѵсбгкіе^о V гоки. \ѴЫуз1а\ѵ кгоі. (}иос1 асІісаіит езі. БиЪзсгірІіо поіагіі: Зітоп Сазітігиз Киготсг поі. оГбсіі сопзиіагіз
Ѵііиепзі поіагіиз.
N08 іасіие Лоаппез Савітігиз гех, зирріісаііопі ргаебісіогиш сопіиЬегпіі зеи сопГгаіегаііаіів раирегпш Ѵііпепзіз Ьепідпе
аппиепйз, огбіпаііопепі зирегіиз ехргаез8ага іп отиіЬиз рипсііз, сіаизиііз, агіісиІіз, рага§тарЬіз арргоЪапбаш, гаіійсапбаш
сопЯгшапбап^ие сопзиіітиз, иіі Ьізсе ргаевепІіЪиз аиіЬогіІаІе позіга гееіа арргоЬатиз, гаіійсашиз еі сопПгташиз, еі іпрегреіииш аЬ ошпіЬизас! (*иоз регііпеі,
оЬзегѵагі еі тапиіепегі, регреіиит гоЬиг
ЬаЪеге бесегпітиз еі сіетапсіаѵітиз рго
егаііа позіга ге^іа. Лп сиіиз геі таіогет
Гісіет еі гоЬиг ргаезепіез шапи позіга зиЬзсгіріаз, зі^іііо т. сі. Б. соттишгі гаап(Іаѵіиіиз. БаЬапІиг Ѵііпае, сііе XXIII шепзіз Лппіі, аппо БошіпіМБСЬХІѴ, ге^погит позігогит Роіопіае XVI, Зѵесіаѳ ѵего
XVII аппо. Ари<1 с|иосІ ргіѵііе^іит зегепіззіті гедіз зиЬзсгірІіо тапиз езі Іаііз:

Лоаппез Сазітігиз гех; \ѴаІегіапиз Зіапізіаиз Либіскі, агсЬі(1. Ѵііпеп. поіаг. т.
сі. Ь. т. р. А(1 (|ио(1 ргіѵііе^іит позігит
сопГігшаІіопіз агіісиіоз, а поЬШ ша^ізігаІи позіго Ѵііпепзі теігороіііапо ргаебісІае сопГгаІетіІаІі раирегит соііаіиш, іпзсгіЬі ас іпзіпиагі іиззігаиз, с|иогит агІісиіогит Іепог езі Іаііз:
\Ѵе ёг20(1<2, \ѵ \ѵі"і1іі^ з\ѵі(;1а ё\ѵі§іеу КаІаггупу Раппу у т^сгеппісгкі, сіпіа <.1\ѵибгіезіеео сгіѵагіедо тіезіцса ХоіѵетЬга,
гоки Рапзкіедо Іузі^с зіесітзеіпе^о <1\ѵисіхіезіедо бзтедо, рггесі паті Апбгееіет
ЗіепсгуЦ, Ашіггеіеш Міпкіеѵѵісгет, Ргапсіз/.кіет біепіеи-ісгеш, ЛакиЬеш ЬеЬопет,
Кагішіоггет вгаЬоіѵзкіш,
Маіеизйзш
Озіротсгет у тш* Раіѵіет Копзіапіуш
Масеіеѵѵісгепі, пігіизс}ие іисіісіі різаггет,
піхеу па роіірізапіи «угайопуш, игу.^(1пікаті, па Іегау.піеузгу гок Іузігус зіеіітзеіпу (Ьѵи(1у.іез1у бзту уазіабаіасуті у з^(Іет пазхут Ьигшізігоіѵзкіт у гаііхіескіт
ЛѴіІвйзкіт, віапо'ѵзху осхетеізсіе исхсііѵі
Мікоіау ^азійзкі, .16 хе Г Ріоігоіѵзкі—зіагзі,
ЛакиЬ Лобко—згаГага, у 8утоп КусЫіскі—
зіоіоіѵу Ьгасііѵа шііозіегсігіа Вохедо, ітіепіеш з\ѵоіт у ітіепіет са!е§о Ьгасііѵа
тііозіегбгіа Вохе§о, рггу козсіеіе Гагзкіш
Ѵііегізкіт зѵѵі^іедо Лапа у.озіаі^седо, ге-

Копзіепіут Масеіегѵісгет, иігіі^ие іи^ісіі різа- Ьеузгут тіе$сіе \Ѵі1еГ»зкііп гпаусІиіасусЬ зі§, ой
ггет, пі&еу па росіріяіе теугайопут, иггесіпікаті, та"ізігаІи іе^о кг. то§сі ЛУПейзкіе^о пабапе, а
па Іегагпіеузгу гок іузі^с зіегііпзеіпу (ІгсиіІгіезЬу іе \ѵзге1кіе зі§ <1гіеі$ у гпаубиі^ Іісепсіе росі
бзшу газіагіацсуті у з;}<1ет пазгут ЪиггаізІг20\ѵ- ргаеіехіет иЬойісЬ, рггег кіогусЬ рогг^ііек копзкіт у габхіескіт ЛѴіІеГібкіш, зіапоѵзгу осге\ѵіз- Ггаіегпіі тііозіегсіга Воіе^о гиуииіе зі§ у рзиіе,
сіе исгсі\ѵі Мікоіау ДазіГізкі, Зогеі Ріоігоѵѵзкі, (11а Іедо йе >ѵуга2пус1і па изкготіепіе з\ѵа\ѵо1пус1і
віагйі, ^киЪ Лоііко—згаГагг у 8угаоп ВусЫіскі— гтуЗІопе^о каіес^ѵа иЬозісЬ, піе таі^, аг1уки!6\ѵ
зіоіоѵу Ьгасіѵѵа тііозіепігіа Воіе^о, ітіѳпіет у орізапіа, а сксі^с \ѵ Іерзгу рогг^сіек ;у геге
зтеоіш у ігаіепіеш саіе^о Ьгасіѵа гаііозіепіга Во- \ ѵргоѵагігіС у паіе^усіе оЬозІггуС, га гдосЦ зіаг2едо, рггу коЗсіеІе Гагзкіш \Ѵі1еПзкіт 8ѵі§Іедо згусЬ згаГагго^ зІоІоѵнусЬ у іппусЬ Ьгасі гдгота^па гозіацседо, гергоііикоѵѵаіі агіукиіу зигоіеу (Ігепіа ^і§іе§о Ргапсізгка ЗегаГісгпезо—раігопа
копГгаІегпіеу, іако гдготайгепіа иЬобісЬ, ѵг Іи- иЬобісЬ, агіукиіу по\ѵе, пігеу парізапе, у сііа Іер-
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ргобикоѵѵаіі агіукиіу зѵѵоіеу сопГгаІегпіеу
аЬо гдготабгеша иЬодісЬ, ѵѵ Іиіѳузгут
тіезсіе ЛѴіІегізкіт гпаубиіцсусЬ зі§, об
тадізігаіи іедо кгбіеѵѵзкіеу гаозсі \Ѵі1епзкіедо пабапѳ. А йе ѵѵіеікіе зі<2 баіеі$ у
гпаубиі^ Іісепсуе роб ргеіехіет иЬодісЬ,
рггег ШгусЬ рощбек сопГгаІегпіі тііозіегбгіа Войедо гиіпиіе зі§ у рзиіе, 61а
Іедо Йе ѵѵугайпусЬ па изкготіепіе з\ѵуѵѵоІпусЬ /тузіоиедо каіесіѵѵа иЬодісЬ піе
тац агіукиібѵѵ у орізапіа, а сЬс^с ѵѵ Іерзгу роггцбек у гег^ ѵѵргоѵѵабгіб у паіеЙусіе оЬозІггуб, га гдоб^ зІагзгусЬ згаГаггбѵѵ, зІоІоѵѵусЬ у іппусЬ Ьгасі гдготабгепіа бѵѵіфедо Ргапсізгка ЗегаГісгпедо, раІгопа иЬодісЬ, агіукиіу поте, пійеу парізапе у 61а Іерзгедо рогх^бки гдобпіе
патбѵѵіопе, айеЪу ѵѵ рггузгіу сгаз сЬѵѵаІ§
Войг* рііпіеу.’рготоѵѵоѵѵаб, у ѵѵ Іерзгут богогге каріісд у оііагг Ьгаскі г рггусгупіепіеіп тзгу бѵѵі§ІусЬ у оПаг Возкісіі га
боЬгобгіеібѵѵ йуѵѵусЬ у итагІусЬ шіеб тодіі, рокотіе пргазгаіі у зирріікоѵѵаіі, айеЪуёту ротіепіопе агіукиіу пійеу ѵѵугайопе зіѵѵіегбгііі, у ѵѵіесгпуті сгазу опут
арргоЬояаІі, кІбгусЬ Іо агіукиібѵѵ Іепог
ібгіе Іакоѵѵу:
1 агіукиі■ ^рггбб, патеі^кзг^ сгебб у
сЬѵѵаІ§ рапа Вода, Маікі ^убѵѵі^ізгеу у
згедо рогг$бки гдобпіе пат6\ѵіопе, айеЬу ѵ рггу¬
згіу сгаз сЬѵѵаІ§ Воіц. рііпіѳу зрга\ѵо\ѵаС у
Іерзгуга (Іогогге кар1іс§ у оііагг Ьгаскі г рггусгупіепіеш шзгу $ѵі§ІусЬ у 'оПаг Возкісіі га боЬгобгіеіб\ѵ йу\ѵусЬ у итагІусЬ тіей тодіі, рокогпіе
иргазгаіі у зиррііко^гаіі, айеЬуЗту ротіепіопе
агіукиіу, пійеу ѵугайопе, зітеіегбгііі у ѵіесгпуті
сгазу опуга арргоЬотеаІі, кІбгусЬ Іо агіукиібте іе¬
пог ісігіе Іакотеу:
Карггбб па ѵі§кзг$ сге$б у сЬтеа1§
рапа Вода, Маікі Кау§теі§1згеу, у й\ѵі§Іедо Ггапсізгка ЗегаГісгпедо, с!\ѵіе тзге $теі§1е, Іо іезі,
1 агіукиі.
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бѵѵі^іедо Ггапсізгка ЗегаГісгпедо бѵѵіе тяге
бѵѵфе, Іо іезі іебпа Гезіоѵѵа ѵѵ бгіей пауёѵѵі^ізгеу Раппу Зпіейпеу—бпіа рі^іедо
Аидизіа, бгида тзга бѵѵі^іа Іакйе Геяіоѵѵа
'ѵ бгіей 6ѵѵі«$Іедо Ргапсізгка ЗегаГісгпедо,
Іо іезі бпіа сгѵѵагіедо ОкІоЬга, со гок рггурабаігр;усЬ обргаѵѵоѵѵапе Ьуб тайр
2 агіуііиі. СЬс^с

Ьуб ѵѵбгі<$сгпуті г
ггук боЬгобгіеібѵѵ пазгусЬ обЬіегацс іаітийпу у раті^іпі Іеуйе боЬгосгуппобсі
Ьуіі, га боІ)гобгіеі6ѵѵ Іебу йуѵѵусЬ у итаг¬
ІусЬ, огаг Ьгасі у зіозіг Іеуйе копГгаІегпіі
Ь^б^сусЬ со тіезі^с бѵѵіе тзгу бѵѵі^іе, іе¬
бпа га йуѵѵусЬ Гезіоѵѵа, бгида га итаг¬
ІусЬ ^иіаіпа, рггег каріапа рггу оііагги
зѵѵі§Іедо Ргапсізгка ЗегаГісгпедо, ѵѵ коёсіе1е Гагзкіш зѵѵідіедо .Тапа, ѵѵ ЛѴіІпіе Цбі}сут, оргаѵѵоѵѵапе Ьуб роѵѵіппе.
3 агіукиі. Такйе йаІоЪпа тзга бѵѵі^іа
бріеѵѵапа аппіѵегзаіпа га ѵѵзгуІкісЬ депегаіііег итагІусЬ у Іггу тзге ёѵѵі^іе га
итагІусЬ сгуіапе ге<іиіа1пе обргаѵѵоѵѵапе
Ьуб роѵѵіппе.
4 агіукиі. 2паубицсу зі^ иЬобгу Іак
ѵѵ тіебсіе затут, ро рггебтіезсіасЬ, іако
у ѵѵ роіи ѵѵ ЬибупкасЬ тіезгкаі^су, кібггу
Ьгасіѵѵи иЬодісЬ піе з^ розіизгпі у робІедіі у оѵѵзгет зрггесіѵѵіаі^с зі§ агіукиіот,
йабпеу піесЬс% реіпіб роѵѵіппоёсі, рггеіо
іебпа (езіотеа те (ігіей Кау5теі§1ггеу раппу Зпіей¬
пеу, (іпіа рі^іедо Аидизіа, бгида тзга $теі§Іа Іак¬
йе Гезіотеа, те бгіеЬ $теі§Іедо Ргапсізгка ЗегаПсг¬
педо, Іо іезі, йпіа сг\ѵагІедо ОкІоЬга, со гок рггурайаі^сусЬ, о(1рга\ѵо\ѵапѳ Ьуйй таі%.
СЬс$с Ьуйй \ѵігі§сгпуті г г$к
(іоЬгоіІгіеібѵг пазгусЬ одЬіегаі^с іаітийпу у раті§1пі га йоЬго(1гіеі6\ѵ, Ыу йуѵѵусЬ^у итагІусЬ,
йоЬгосгуппо§сі Ьуіі Іеуйе, огаг Ьгасі у зіозігу
Іеуйе сопГгаІегпіі Ь§й%сусЬ, со тіезі^с (і^гіѳ
тзге б^і?1е, іебпа га йуѵусЬ ГезЮ\ѵа, бгида
га итагІусЬ гедиіаіпа, рггег каріапа рггу оііагги
2 агіукиі.
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пак па озоЬу §обпе гезрекк Ьег орргез- ёбуЬуІепге, ирогет розіедиігрі, а піе Ік-зуеу опусЬ) Ьгасіѵѵи шііозіегбгіа Войе§о (Цс те копГгаІегпіі, іаітигп^ тезрбіпіе г
Ьуіі розіиз/путі у агіукиіот те рггутеііе- иЬодіеті ргатебгітееті обЬіегаІ, Іакотеу
іасЬ орізапут росііе^аіі у габозус сгупііі та Ъус оргбсг теіфяепіа ріа^аті кагапу.
росі теіп% теебіиа; итеаді у гогэ^бгвпіа зіагб агіукиі. Ріеідггутош, рггуЬуІут бо
згусЬ Іе§ог Ьгасітеа, іосіиак Ьог исіеші§" ііпа, Іггу бпі аІЬо теі^сеу еіетозіпапбо,
йепіа гасіютеаѵѵзгу, іп сази §гаѵатіпіз
ха сопзепзет об та^ізігаіи іп зсгіркіз багарреіасу^ сіо игг§би ЬигшізІготезкіее;о у
пут, сошоіагі теоіпо Ь^бгіе; а ро теуйсіи
габгіескіе^о Шейзкіе§о.
Іегтіпи, об ша^ізігаіц пагпасгопе^о, га
5 агіукиі. Ропіетеай собгіегі а тіапоиротпіепіет рггег Ьісготепікбте, ротеіппі
'ѵісіе (ѵ бгіегі зоЬоІпі, роб ргаеіехіет иЬоЦб;у г тіазіа теупібс. N3 озіаіек, иЬобгу
§іс1і у каіек, теіеіе Іибгі гбготеусЬ, сігіесі
зіагзі, тееб!и§ батепусіі агіукиібте у рггуу хппусЬ гбйпуоЬ робзгутеаіг* зі§, ро катебеібте об пауіазпіеузгусіі кгбібте, ісЬ• тіепісасЬ Ые§ай*с, теіеІЦ рггезгкоб»; Ьгатозсібте сопГігтасуіпусЬ, так* зі§ іп коко
сіот у зіозігош, те копГгаІегпіі тііозіегхасЬотеаб. А іебІіЬу те сгут рггубаб у
сігіа Во2е§о гозЦіцсут сгупйр гаЬіе^атеііоготеаб роіггеЬа Ьуіо, іп Гиіигит теоіЦс терггббу, а гтеіазгсга піе Ь§б%су те іеу
пойс опут гасЬотеиіету. А как ту бо
йе коиГгаІегпіеу терізапі; айеЬу іебу Ьісготерго% у зиріікі Ьгасктеа шііозіегбгіа Вош'су, кІбгусЬ іезі згебоіи, кагЬасгаті аіхе§о Іазкатеіе зі§ зкіопітезгу, Іе агкуЬо Ьісгаіпі обдапіаіі у піе боризгсгаіі робкиіу, аб ргаезепз га г§об% тезгуккісЬ
сгаз §газзотеапіа иЬіе^аб у іаітийпу осіЬгасі, Ьег габпеу копігабуксуі розіапотеіоЬіегас. Біа кібгусіі изкгошіепіа, іеёІіЬу іепо у итоспіопе, а ргхесі паті ргосіико8° роіггеЬа Ьуіа, га рго^Ц иЬодісЬ зіагтѵапе, \ѵіес2петі сгазу пасіаѵѵзгу, зітеіегзгусЬ з!и§ тіеузкісЬ игг^сіотеусіі (ак ітб
(]/лту у ро(1різа\ѵз2у г^Црізагга паз2е§о,
рап тебук, іако у ісЬшойб рапотеіе Ьигріес2§6 иг2^и Ьигтізіг20\ѵзкіе20 у гайгіестізігге рггубаб таігу у Іакотеу, га рокіе^о \Ѵі1епзкіе§о рггусізпгуб аб регрекагапіет об кіогедо коітеіек г ЬісготепіІиат геі шетогіат гогкагаіійту. Асіит
кбте, та Ьубй тегі^іу у те теі§гіепіи гаіизгаппо, тепзе еі біе иізирга. РатееІ Коп5теіеіево Ггасізгка Зегайсгпедо, \ѵ коЗсіеІе Гагзкіт
рггеіо аЬу оіІЦгі ѵзгузсу іп депеге, (таі%с іей3"іС*е"о Дапа \ѵ \ѴіІпіе ЬесІ<ісуш, оі!ргаѵо\ѵапе ,
пак па озоЬу дойпе гезрекі, Ьег орргеззуі опусЬ)
Ьу<і2 ро\ѵіппу.
ЬгасІ\\*и тііозіепігіа Вогедо Ьуіі розіизгпуті у
3 агіукиі. Так2е йаІоЬпа шзиа 5«*і§1а 5]»іеагіукиіот, \ѵ рггуѵіІеіасЬ орізапут, росііедаіі у
'ѵапа аппіѵегзаіпа, га ѵзгузікісЬ депегаіпіе итаг2ЖІ03ІС сгупііі, ро(1 \ѵіпіі, "е(Иид иѵѵаді у гог8%*ус1і, у Іггу тзге 5\ѵі§іе сгуипе—гедиіагпіе осіЙгепіа зіагзгусЬ іедог ЬгасІ\ѵа, іейпак Ьег исіерга\\о\ѵапе Ьубй ротеіппу.
ті§гепіа, гасЬо\ѵа\ѵзгу іп сази дгаѵатіпіз арреі4 агіукиі. Хпаусіиііісу зі§ иЬо^і, Іак
тіе5Іасі.-^ йо игг§йи Ьигтізіггоѵзкіедо у гайгіескіедо
сіе зашут, ро ргге^тіеЗсіасЬ, іако у * роіи \ѵ \Ѵі1ейзкіедо!
ЬигІкасЬ шіезгкаі^су, Шггу ЬгасІ\ѵи иЬо^ісЬ піе
5 агіукиі. Ропіетеаг со йгіей, а тіапо^ісіе
8% розіизгпі у рогііедіі, у оіѵзгет зрггесітѵіаЦс
\ѵ йгіей зоЬоіпі, рой ргаеіехіет иЬодісЬ у каііек
зі§ агіукиіот, гасіпеу піесЬс^ реіпіс роліппоЗсі, |
^ѵіеіе Іийгі гйго^-усЬ, йгіесі уіппусЬ гбгпусЬ рой-
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АѴіІеіізкіедо иіпизсціе іисіісіі різагг шр.
N03 ііасуие зиррІісаііопіЬиз раирегиш
іпсііпаіі, ргіѵііе^іит ас ІіЬегІаІез сопГгаІегпііаіі еогиікіет, а зегепіззіто ргаесіе. сеззоге позіго сопсеззаз, сит отпіЬиз агіісиііз еі сіаизиііз сопйгтатиз еі арргоЪашиз, ас іи ІіЪегІаІіЪиз іп ргіѵііе^іо ехргеззіз аеѵііегпіз ІешрогіЬиз сопзегѵагі
ѵоіитиз, ас агіісиіоз, а тадізігаіи позіго
Ѵііпепзі еізйеиі раирегіЬиз ргаезсіріоз,
рег ргаезепіез сопГігтаІіопіз позігае Іііегаз соітоЬогатиз, іп сиіиз геі Гісіеш зі§і11і т. іі. Ь. зиЬ аррепзіопе еі тапиз
позігае зиЬзсгірІіопе іиззітиз еі соттипігі
Гесішиз. І)аІит те Огосіпіе, (Іпіа VI тіезцрсаЗерІетЬга гоки Рагізкіе^о МБССХХІх
рапотеапіа пазгеіго XXII гоки. Аи^изіиз
гех.\Ѵ. М. Витапзкі зс. і. к. іп. р.те. те.х.Ь.
зекгеіагг тр. Ьосиз зігіііі репзіііз та§пі сіис. Ы.
N03 іІаг[ие Аи^изіиз Іегііиз гех, зирріісаііопі ргаесіісіае раирегиш Ѵііпепзіит
Ьепідпе аппиепіез, ргаеіпзегіаз Іііегаз іп
отпіЬиз рипсііз еі рагадгаПз арргоЬатиз,
сотГігтатиз еаз^ие ѵіт еі гоЬиг регре-

Іиае Гігшііаііз оЫіпеге йеЬеге ѵоіитиз,
іигіЬиз позігіз гедаІіЬиз геіриЫісае есс1езкш|ие саіЬоІісае готапае заіѵіз. іп
^иогит Йсіет ргаезепіез тапи позіга зиЬзсгіріаз зі^іііояие т. <1. Ь. соттипігі
іиззітиз. Баіит Огоііпае, <1іе XIV тепзіз ХоѵетЬгіз, аппо Вотіпі МБССХЫѴ,
ге^пі ѵего позігі XII аппо. Арисі ^иаз
Іііегаз ргіѵі1е§іі сопГігтаІіопіз, ргаетіззо
тосіо оЫаІаз, зиЬзсгірІіопез тапиит сігса зі^іііит таіиз аррепзііе га. і. Ь. зе^иип^ш• Іаіез: Аи^изіиз гех; ІГеІіх Отезіапу, сгезпік Ѵіго1ко\ѵузкі, іе§о кгбіетезкіеу
тозсі у ріесг^сі теіеікіеу теіе1кіе§о хі§гзітеа Ьііетезкіедо зекгеіагг. КопПгтасуа
ргате иЪодіт тіазіа ЛѴіІпа. Сапсеііагіаіи
іііизігіззіті еі ехсеііепііззіті (Іотіпі .Іоаппіз Ггісіегісі, сотіііз іи Коііеп, СгагпоЬуі, БогоЬозІаіе, Коруіу, АѴіггсІіотеісе,
Киріп еі Заріейуп, 8аріе1іа, тадпі ііисаІиз ЬііЬѵапіае сапсеііагіі, Вггезіепзіз, Оогг«Іоѵіепзіз, Ргороузсепзіз еіс. сарііапеі; зі§і11аІит езі іп асііз. (^иае ргаезепіез 1іІегае ргіѵіІе§іі сопГігтаІіопіз, ргаетіззо
тосіо оЫаІае, зипі асііз поЬіІіз оГГісіі сопзиіагіз сіѵііаііз Ѵііпепзіз іпзегіае еіс. еіс.

вгутеащ 8іе, ро катіепісасЬ Ьіедацс, ѵѵіеік^. рггезгкО(1§- Ьгасіот у віозігот, № сопГгаіегпіі тііозіег(Іхіа Вокецо гозіаііісут, сгупіц; гаЫе^аЦс хѵрггб(1у, а гхѵіпзгсга ш'е Ь§<І^су « іеѵіе сопГгаіегпіі
ѵѵрізапі, агеЪу Іебу Ъісгоуѵпісу, кІбгусЬ іезі зге8сіи, когЬасгаті аІЬо Ъісгаті осідапіаіі у піе Йоризгсгаіі росісгаз дгаззо'ѵапіа оЬіецаС у іаітигпу обЪіегаС, сііа кІбгусЬ изкготіепіа, іеЗІіЬу іе^о
роІггеЪа Ьуіа, га ргогсЬа иЬодісЬ зІагзгусЬ, зіыд
тіеузкісЬ игг§йо\ѵусЬ, Іак ітС рап хѵбуі, іако у
іппі рапоѵѵіе Ъигтізігге рггубаС таіа, у Іако'ѵу
га рокагапіеш осі кібгедо коЬѵіек г Ьісгоѵгпікб»',
та Ьу(іі \ѵ ѵ/і§гіепіи гаіизгпут озаігопу. Ка озІаіек иЬобгу зІагЗі, \ѵеі!іи§ ба«'пусіі агіукиібѵѵ у

рггугсіііеібтѵ, осі пауіаЗпіеузгусЬ кг616\\* ісЬтС сопГігтасуіпусЬ, таі$ ві§ іп Іэіо гасЬо\ѵаС. А іейІіЪу
\ѵ сгут рггусІаС у іпеІіоютаС роІггеЬа ЪуІо, іп
Гиіигит \ѵо1по$С опут гасЬо>ѵиіешу. А іак ту,
(іо ргойЪу у вирріікі Ьгас^ѵа тіІ08Іег(1га Вохебо
Ьзка\ѵіе зі§ $кіопі*згу, Іе агіукиіу асіргаезепз,
га г^оііа >ѵзгузІкісЬ Ъгасі, Ьег гайпеу сопігасіуксіі
розІапо\ѵіопе, а рггей паті ргойикотеапе, лѵіесгпуті сгазу пайаѵзгу, зілѵіепігату у, росірізаѵѵзгу
г§кгі різагга пазге^о, ріесг§С игг§(1ц Ьигтізіггоѵзкіеео у гасігіескіеео ЛѴіІеЬзкіе^о рггусізпаС асі
регреіиат геі тетогіат
^ѵзкагаіійту. Асіит
аппо, тепзе еі йіе иі зипга.
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28. Подтвердительная привилегія короля Августа ІИ-го, даипая цеху Вилепскихъ
кожевппковъ и заключающая въ себѣ цеховой уставъ.

Вслѣдствіе ходатайства кожевниковъ, такъ на¬
11) убогіе братчики должны получать отъ це¬
зываемыхъ красно-черно-шкурннковъ подтвердить ха вспомоществованіе;
имъ прежнія привилегіи, погибшія во время Мо¬
12) товарищи обязаны уплачивать своимъ ма¬
сковскаго нашествія, король Августъ III подтвер¬ стерамъ за порчу какой нибудь работы;
ждаетъ имъ правила, составленныя магистратомъ
13) вдовамъ предоставляется право держать у
и вошедшія въ прежпія привилегіи:
себя товарищей въ теченіи полутора года;
1) Въ день св. Николая всѣ кожевники долж¬
14) непослушные приказаніямъ годичнаго старны избрать изъ среды себя годичныхъ старшинъ, ппіиы подвергаются штрафу отъ Згр. до Чі кам¬
въ вѣдѣніи которыхъ должны находиться цеховая ня воску:
казна и цеховое управленіе;
15) умершіе члены цеха должны хорониться въ
2) кожевники должны имѣть свой алтарь въ присутствіи всего цеха;
костелѣ св. Юрія;
16) убогіе члены должны хорониться на об¬
3) принимать въ цехъ можио только лицъ щественный счетъ;
безупречной вѣры и происхожденія;
17) годичные старшины должны представлять
4) засѣданія должны отбываться у старшинъ отчетъ о своей дѣятельности въ день св. Николая;
черезъ двѣ недѣли.
18) правила эти должны быть обязательны для
5) Братчики должны праздновать сухіе дни всѣхъ вообще кожевниковъ;
четыре раза въ году, по извѣщенію старшинъ;
19) всѣ члены должны наблюдать, чтобы ли¬
6) младшіе члены цеха должны принимать ца постороннія нс смѣли заниматься ни торговлей,
участіе въ костело-служеніи.
ни выдѣлкой сырыхъ шкуръ;
7) мастера должпы обходиться съ товарищами
20) разрѣшается покупать сырыя шкуры толь¬
и учениками вѣжливо и въ случаѣ упрямства ко Виленскимъ купцамъ для прикрытія товаровъ;
дѣлать выговоры въ присутствіи другихъ стар¬
21) Виленскимъ рѣзникамъ продавать сырыя
шинъ;
шкуры постороннимъ лицамъ строго запрещается;
8) лица, позволившія себѣ въ пьяномъ видѣ
22) запрещается другому кожемяцкому цеху
разныя непристойности во время засѣданія, под¬ (большіе сѣро-бѣло-шкурники) заниматься выдѣл¬
вергаются установленному взысканію;
кой красныхъ и черныхъ шкуръ;
9) товарищи, самовольно покидающіе своихъ
23) ему же запрещается переманивать къ себѣ
мастеровъ, исключаются изъ цеха;
товарищей, подъ страхомъ взыскамія ІООк. штрафу;
10) мастерамъ воспрещается переманивать къ
24) партачи (самозванцы), занимающіеся вы¬
себѣ товарищей, подъ страхомъ взысканія камня дѣлкой кожъ, подвергаются конфискаціи найден¬
воску;
ныхъ у нихъ кожъ въ пользу магистрата и цеха.

ВаЬЬаіЬо апіе йотіпісат зеріиа^езішае Вотіпі тіііезіто зерііпдепіевіто ^иа(і^а(Не сіесіта Іегііа тепзіз ГеЬгиагіі, аппо дезіто ^ит^о.
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Согат асііз поЬіііз оШсіі сопзиіагіз сіѵііаііз засгае ге§іае таіезіаів теігороііІапае Ѵііпепзіз сотрагепіез регзопаіііег
Ьопези ботіпі МісЬаеІ НоЫо\ѵзкі, 8іапізіаиз Вопбгіетеісг, Сазітігиз Заібгіетеісг,
Апбгеаз Згуріеі, Апбгеаз 0кипіѳ\ѵіс2, ТЬотаз \Ѵо1капотезкі, зепіогез сопІиЪвгші сег(Іопит пі"гі гиЬгкріе соіогіз, сіѵез Ѵііпепзез, запі шепіе рагііег еі согроге ехізіепІез, ргаезепіез Іііегаз ргіѵііедіі сопЯгшаІіопіз зегепіззііпі Аи"изІі З-Ііі, ге§із Роіопіае еі тадпі (Іисіз ЬііЬѵапіае, (Іотіпі позігі сіетепііззітіі, сопІиЬегпіо зио зегѵіепІез, заіѵаз еі іііезаз іп аиіЬепіісо зсгіріаз,
пиіііиз зизріііопіз оЪпохіаз, тапи еіизсіет
зегепіззіті ге§із Роіопіае еі тадпі сіисіз
ЬііЬиапіае ргоргіа зиЬзсгірІаз, зі^іі^ие
тіпогі т. <і. Ь. соттипііаз, сит іпІгоГизіиз сопіепііз, ргоріег аеѵііегиат геі тешогіат еі теііогега зесигііаіет сопІиЪегпіо зио, потіие зио еі потіие Іоііиз сопІиЬегпіі зиі, асі асіа оЫиІегипІ, (ріагит
Іііегагиш, ргаетіззо тскіо оЫаІагиш, (іе
ѵегЬо асі ѵегЬит гезсгіЬепбо сопіепіа, Іепог зедиііиг езЦие Ыіз:
Лидизі Іггесі, г Вогеу Іазкі кгбі роізкі,
теіеікі хі^ге Ьііетезкі еі сеі. Огпаутиіету Іут Іізіеш рггутеііеіет пазгут, коти
Ьу о Іут теіебгіеб паІеЫо. РоИабапу
ЬуІ рг/е(1 паті ехігакі г хцд згіаскеіпе§о игг^би Ъигшізігготезкіедо габгіескіедо
тіазіа паз/едо зіоіесгпедо ЛѴіІпа, акіукасуі рггуѵѵііеіи сопйгтаііопіз пауіазпіеузгедо апіесеззога пазгедо, зтеі^іеу раті^сі
Аидизіа теібгедо, кгоіа іиісі роізкіедо у
теіеікіедо хі^х^сіа Ьііетезкіедо, рапа оуса
пазгедо, (Іатепіеузге рггутеііеіа у ргатеа бе
баііз те піш ехргеззіз, іпзеготеапе зітеіег<1гаіцсе§о, роб гокіет Іузі^с зіебтзеіпут
бтеибгіезіут бзтут, тіезі^са ШтеетЬга
Іггесіе§о бпіа теубапу, ріесг^сі^ игг^боте^

рогш'епіопедо игя$би ша#ізІгаІи \Ѵі1епзкіедо рг/у рскірізіо гекі різагзкіеу оЬзу§і11отеапу, саіу, піепагизгопу, агіукиіу боЬге§о роггцбки сесЬотеі §агЬагзкіеши сгегтеопо-саато - зкигпікбте у когс1улѵапік6%ѵ
те зоЬіе гатеіегаі^су, у зир1іко\ѵапо (Іо паз
Ъуіо ргге/, піекіогусіі габ, иг/^сіпік6\ѵ пазгусЬ, рггу Ьоки ппзгут газіабацсусЬ,
ітіепіет исгсітеусЬ МісЪаІа Ноіботезкіе§о, Зіапізіатеа Вопбгютеісга, Кагітіегга
Заібгіетеісга, Апбггеіа Згуріеіа, Апбггеіа
Окітіетеісга, ТЬотазха \Ѵо1капо\ѵзкіе§о,
зіагзгусіі у тізіггбте ротіепіопедо сесЬи
сгегтеопо-сгагпо-зкигпікбте у когбутеапікбте па іепсгаз Ь^б^сусЬ, ахеЬузшу теуй
зресуіікотеапу ехігакі акіукасуі рггутеііеіи
сопГітаІіопіз пауіаёпіеузгедо апіесеззога
пазгедо, сит аббііашепіо потеусЬ агіукиІбте \ѵ піш теуга/.опусЬ, (ех дио зат аиіЬепІук 2 іппеті рггутеііеіаті сгази іпкигзуі Мозкіетезкіеу ішшебіаіе рмезгіеу
гадіпі*!) зіѵѵіегбгііі у коггоЪоготеаІі; кібгу
ехігакі игг*;би Ьигшізіготезкіедо габгіескіедо \Ѵі1епзкіедо, 0(1 зіотеа (Іо з!о\ѵа терізиіцс, Іак зі^ те зоЬіе та.
^Те Зг/.об<> ро зтеі^сіе тезиуІкісЪ зтеі<}ІусЬ бпіа Іггесіедо тіезіцса МотеошЬга,
гоки Іузі^с зіебтзеіпедо бтеибгіезіедо бзшедо, рггеб игг<$беш у забега Ьигтізігготезкіш у габгіескіт АѴІІейзкіт, паіегагиіеузгу гок газіабаіцсуш, зіаиотезгу
осгетеізсіе зіатееіпі у исгсітеі МісЬа! 8гу(Ііотезкі, МісЬаІ Ноіботезкі, Апбггеу 8гуріеі, КггузгІоГ.ТазІггетЬзкі, Зіапізіате Воп(Ігіетеісг, Кагітіегг 8ги1зкі, зіагзі госгпі,
ітіепіет зтеоіш у ітіепіет саіедо сесЬи
зтее§о §агЬагзкіего сгегтеопо-сгагпо-зкигпікбте у кигбутеапікбте, тіезгсгап ЛѴ ііегізкісЬ гергобикотеаіі у рокагаіі рггутеііеу
копГігтасуіпу иауіазпіеуз2е§;о кгбіа ітсі
Аи^изіа теібгедо, рапа пазге§о тііозсіѵѵе-
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§о, 8хсх$ё1ітеіе пат рапиіцседо, х ріеег§сіц ѵѵіеікгѵ ѵѵіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо,
7, агіукиіаті те піт теугайопеті, о<і тадізігаіи іедо кгбіетезкіеу тоёсі ІѴіІейзкіедо
пайапеті, хайпеу зизрісіеу у сепзигхе
піе ройіедіу, кібгу оЬ геѵегепііаш піе
сЬсас, со зсЬай/ка у хдготайхепіе сесЬи
опедо ргоріег зиЬзесіиепІеш йеіегтіпаііопет схфзіокгоб хахутеаб, Йо акібте ЬигтізкгготезкісЬ у гасігіескісЬ ЛѴіІейзкісЬ ройаіі,
кібгу зіотео те зіотео теурізаб, ріесг^с игх§сіи Ьигтізігхотезкіедо у гасіхіескіедо \ѴіІейзкіедо ргхусівп^б, г$Ц рівагха ргхузі^діедо хкоііасуопотеатезху ройрізаб у х
акібте теуйаб рокогпіо зиріікотеаіі; кібгедо Іо рггутеііеіц копПгшасуіпедо кгбіа
ітсі Аидизіа теібгедо зесіиііиг Іепог іакотеу:
Аидизі теібгѵ, г Вохеу Іазкі кгбі роізкі,
теіеікіе хі%4е Ьііетезкіе еі сеі. Огпаутиіету Іут іізіет сопГігтасуіпуш ргхутеііеіет пазхуш, коти Ьу теіейхіеё паІеЫо: іх
ргхей паті ргосіикотеаіі у рокіайаіі исхсітеі МісЬаІ Зхуйіотезкі, МісЬаІ Ноійотезкі, Апйгхеу Зхуріеі, КгхузхІоГ ЛазІгхетЪзкі, 81апіз1ате Вайхіетеісх, Кахішіегх 8/.и1зкі, зіагзі у шізігхотеіе сесЬи дагЬагзкіедо с/егтеопо-схато зкигпікбте у кисіутеапікбте, те шіеёсіе пазхуш \ѴіІейзкіш Ь§сі^седо, схіугу ргхутеііеіа рагдатіпотее
пауіазпіеузхусЬ кгбібте ісЬтозсібте роІзкісЬ
апіезеззоіоте пазхусЬ: ріегтезху зтеі^іеу раті^сі Худтипіа Ігхесіедо, йе йаіа те \Ѵагзхатеіе, йпіа йѵѵийхіезіедо зібйтедо шіезі^са ^теетЬга, гоки Райзкіедо Іузіцс
зхеёсзеі йтеийхіезіедо зібйтедо ройрізапу
у ріесх?сіі| капсеііагуі шпіеувхеу те. х.
Ъіі. харіесх^іотеапу, ргхех Мозктеісіпа, па
Іепсхаз піергхуіасіеіа пазхедо, пайтеег^хопу у пайгизхопу, пігесхут піеройеугхапу, агіукиіу ретепе, ой зхІасЬеІпедо та-

дівігаіи пазхедо ДѴіІейзкіедо сіо йоЬгедо
рогхгріки сесЬи Іедой дагЬагзкіедо те зоЬіе хатеіегаісрзе, зітеіегйхопу; йгиді ётеі^Ьеу
раті^сі Шайузіатеа схтеагіедо, росі йаЦ
те ЛѴіІаіе йпіа рціедо шіезіцса Ьірса, гоки Райзкіедо Іузцс зхеёсзеі Ігхуйхіезіедо
Ігхесіедо, Ьех ріесх^сі, Ьо
Мовктеа ойсіагіа; ігхесі бтеіфеу раті^сі Лапа Кахішіегха, сіе Йаіа те ЛѴіІпіе йпіа зіесішпазіедо тіезцса Схегтеса, гоки Райзкіедо
ЬузЦс зхеёсзеі згезсскіезі^к схтеагіедо; схтеагІу ётеі§1еу раші^сі Лапа Ігхесіедо, сіаіотеапу те ІѴагзхатеіе сіпіа ріегтезхедо тса Маіа, гоки Райзкіедо Іузіг^с зхезб обтйхіезщі
Ігхесідо,—у рі%1у пазх, рой йаЦ те \Ѵагзхатеіе, сіпіа зіесішпазіедо тіевцса 8іегриіа, гоки Рапзкіедо Іузіцс зхеёбзеі сі/.іетеі^сйхіезіці йхіетеі^іедо, г§Ц пауіаёпіеузгусЬ кгбібте ісЬтоёсібте апіесеззогбте пазхусЬ у па8Х% росірізапе, у ріесх^сіаші хатеіезізіеті капсеііагуі те. х. Ьіі. харіесхс;Іотеапе, саіе, хиреіпе у хайпеу те зоЬіе
тегрріітеоёсі піетаі^се, кібгеті Іо ргхутеіІеіаті пауіазпіеузі. апіесеззоготеіе пазі у
ту заті зтеоЬосІу у теоіпозсі те ихутеапіи
гхешіозіа дагЬагзкіедо схегтеопо - схагпозкигпікбте у кигсіутеапікбте, огах піекібге
рипкіа сііа іерзхедо хасЬотеаиіа рогх^йки
Іазкатеіе пайаіі у опе теіесхпеті схазу
хтоспііі. Ргхукіайеш пауіаёпіеузхусЬ апІесеззогбте пазхусЬ сЦіпіе ій$с, сіо Іедо
зі§ зкіапіашу, піеіуіко сіатепе ргатеа, ргхутеііеіа у теоіиоёсі теіегпут пазхуш роййапут тіезхсхапот зітеіегйхату, аіе іезхсхе
у потее теоіпозсі у втеоЬойу, те Іутхе гхетіозіе дагЬагзкіш ихутеас, ііе х паз Ьус
тохе, у со зі§ те йатепіеузхусЬ ргхугеііеіасЬ піе йоіохуіо, ха зиріік^ исхсітеусЬ
теух теугахопусЬ тіезхсхап пазхусЬ \ѴіІейзкісЬ у гхешіеёпікбте сесЬи дагЬагзІсіедо, ех сопзепзи тадізігаіи пазхедо \Ѵі1ей-

зкіе§о исгупіоп^, пайаб опуш итуёІіШшу.
йакой ту кгбі, га ргойЬ^ рапбте гасі у
игг§йпікбте пазгусЬ, рггу Ьоки пазгут
гегуйиЦсусЬ, па Іозшу гегтеоШі, аЬу по\ѵут рггуѵѵііеіеш пазгуш потее агіукиіу
сесЬоѵѵі ^агЬагзкіеши сгегтеопо-у сгагпозкигпікбте у кигйутеапікбте пасіаіі у те Іерзггі гег<з у рощйек Іеп сесЬ дагЬагзкі
\ѵрі*0\ѵа(1гі1і, іпкоптеепсуе у ехогЬуІапсуе
рггесіте рггутеііеібте пазгусЬ у апіесеззогбте пазгусЬ йгіецсе зі§, рггег кібге сесЬу §агЬагзкіе ѵѵіеіко- у ша1о-зкигпік6\ѵ
Йо Іакіе§о рггуз/Іу иЬбзІтеа, йе зиГПсуепсуі те ораіггепіи у йогогге каріісу у оііагга Ьгаскіе^о шіеб у сЬтеаІу Войеу ргототеотеас піе тод^, ишоШПкотеаІі у агіу¬
киіу піе гаг ггесгопеши сесЬоѵѵі рггерізаіі, рой1и§ ЫбгусЬ аЬу теіесгпеті сгазу
зргатеотеаіі зі§ у зтеоіе гтеусгаіе рощйкокотее гасЬотеаІі.
Агіукиі ріегтгу. Шрггбй кгасіа ггетіозіа сгегтеопо—у сгагпо-зкигпікбте у кигйутеапікбте теургатеицсе^о Іегаг Ь^сЦсу у
роіут, кібггу Ьу зі§ Йо пісЬ рггуЦсгуІі у
терізаіі, шащ г^гошайгепіе зтее шіеб па
каййу гок те йгіеіі Зтеі§Іе"о МісЬаІа, те
йоти зіагзгедо, §йгіе зІагзгусЬ йтеисЬ
шіейгу зоЬ^ шац оЬгас йо зргатеотеапіа
госгпедо, Іийгі йоЬгусЬ, рой тпіеузг^ іигугйуЦ озіайІусЬ у тіазіи рггузі^ІусЬ;
г кІбгусЬ зІагзгусЬ и іейпедо зкггупка
Іедо гдготайгепіа йо гоки та Ьуб те йоЬгут ораіггепіи, а и йги§іе§о кіисг, Йо
Іе§о йтеа кіисге озоЫітее йо Іеуйе зкггупкі и Йтеи Ьгасі, па Іеп йе сгаз Йо Іе§о
оЬгапусЬ, Іийгі Іакйе озіайІусЬ у тіазіи
рггузі§§1усЬ, таі^ Ьус, у Іак іако га тезгуікісЬ ІусЬ сгІегесЬ зрбіп^ теіайошозсц рггусЬойу тезгеікіе г Іе§о Ьгасітеа ісЬ таі^
Ьус те Іеу зкггупсе зрбіпіе г рггутеііеіет,
г гедезігаті у г ргатеаті тезгеікіеті Іедо

Ьгасітеа сЬотеапе, Іакйе гогсігбй теіетіѳ
у ргатейгіѵѵіе га зрбіш} Іакйе тезгуІкісЬ
сгІегесЬ теіайотойсі^ та Ьус сгупіопу.
ІѴіёгу агіукиі. Ій Ьгасітео каййе ой ра¬

па Во§а у бтеі^ІусЬ іе§о та тіеб росггр
Іек, рггеіо ту зіагаб зі§ о Іо терггбй тату, аЬу іе§отобс осіес рггеог койсіоіа
ётеі§Іе§о йегге^о г ЬгасЦ Іе^ой коптеепіи
у зіагзгеті зтеоіеті, кібгут Ьу іо паіейаіо, пат рогтеоіііі тіеб, іако у рггейіут
рггей ройагет Ьуіо, каріісу зтеоі^ озоЫіте^ те Іут койсіеіѳ зтеі^іедо йеггедо, те
кібгеу Ьу Ьгасіа ггетіозіа іедо ааЬойепзітео зтеоіе теейіи» зрогг^йгепіа ІусЬ йе
оусбѵѵ ойргатеотеаіі.
Тггесі агіукиі. Тутйе зіагзгут йтеіета

теоіпо Цйгіе терізутеас йо Іедой Ьгасітеа
у рггуітотеаб, кіо Ьу о Іо и пісЬ й^йаі,
Іуіко аЬу Іакотеі Ьуіі игойгепіа йоЬгедо
те геіі&іеу у пагойгіе Ьгаки йайпедо піе
сгупі^с.
Сггсагіу агіукиі. ЗсЬайгка Ьгасі тезгуІ¬

кісЬ и зіагзге^о, и кібгедо зкггупка Ь^йгіе, со йтеіе піейгіеіі, те йгіеп піейгіеіпу
зсЬойгіб зі<} таі$, йіа оЬтузІітеапіа о рогггріки йоЬгут у рггутпойепіа сЬтеаІу Войеу, оргбсг йеЬу газгіа кібге^о ІгийпоЗб
Іака, кібга Ьу зіизгпіе опе§о теутбтеіб
то§1а.
Ріаіу агіукиі. \Ѵі§і1іе таі^ Ьуб гайизг-

пе ойргатеотеапе сгіегу гагу йо гоки, Іо
іезі па каййе зисЬейпі, па кібге зіагзі
іпзг^ Ьгасігѵ таі$ оЬзуІас; кібгу піе рггуійгіе, та йаб йо зкггупкі сгіегу §гозге
Іііетезкіе.
8г6віу агіукиі. Міойзі Ьгасіа ой зІаг¬
згусЬ па Іо пагпасгепі па зтеі<$1а игосгузіе па іиІггпіасЬ, тзгасЬ, піезгрогасЬ
бтеіесе тя'щ текозсіеіе гараіаб, опе позіб,
у іппе роз!и§і кобсіеіпе ойргатеотеаб, рой
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8Шту агіукиі. Зіагзі тІойзгусЬ, іакоЬу зіс; шіеіі зргатеотеаб, таі% Іадойпіе паисгаб; дйгіеЬу ісЬ те Іут піе зІисЪаІі, рггу
йгидісЬ (ітеисЬ г Ьгасі зіагегеу, (іо зіеЬіе
теегтеапусЬ, зіотеу зкагаб у па Іо, дйгіеЬу
піе йЬаіі, па зсЬайгсѳ тезгуікіт оротеіейгіеб;
іат дйгіеЬу зі*2 піе ирокоггуі, рггегзіид,
тегі^ІусЬ ос! иг7.е,(1и гасігіескіедо, (іо теі§гіепіа та Ьуб оййапу у опут теейіид теу8І$рки зтеедо кагапу.
Оту агіукиі. ЙезІіЬу Iег кібгу Ьгаі те
Ьгасітеіе аІЬо сгази іппедо ирітезгу зі§ паІаіаі зіагойсіе аІЬо тіойзгети, іейу ти
таііі гогкагас, /еЬѵ изЦрі! 2 Ьгасітеа; іезНЬу піе сЬсіаі, теурготеайгіс до таіц: а
іезііЬу зі§ тегбсіі, іесіу ротеіпіеп кагапіе
сіегріеб у теіп§ йас теейіид изіаѵѵу Ьгаіегзкіеу, дйгіеЬу ві$ г Іедо пагаіиігг теусіітеаіаі, аІЬо геЬу зІагзгусЬ піе рггергозіі.
Вгістаіу агіукиі. всІуЬу Іег Іотеаггузг,
зтеедо сгази піе теуігтеатезгу и тадізіга,
ойзгесіі Ьег тезгеікіеу а теайпеу рггусгупу,
Іакотеу осі г/.етіозіа ойрайаб та, окгот
йеЬу зі§ газ тегбсіі у сгази зтеедо теуігтеас
•сЬсіаі га рокагапіет зіизгпут.
Вгіезщіу агіукиі. Мізігг гайеп Іотеаггузха піе іуіко рггетеаЪіас осі сігидіедо
тізігга (Іо зіеЬіе, аіе апі гЪіедІедо рггуітотеас піе та, рос! теіп$ катіепіа теозки
(іо зкггупкі, сЬуЬа геЬу тіа! ро/.теоіепіе
осі рапа іедо, п кібгедо ріегтеіеу ЬуІ.
^е(^упи8І(^ агіукиі. .ТеЗІіЬу рап Вбд па
кібгедо Ьгаіа Йориёсіі ирасіек іакі у піеГогіип^, одіеп_аЬо іпзг^ ѵ.1ц рг/удосі*», у
Йо иЬбзІтеа рггузгейі, Іакотеу осі зІагзгусЬ
га теіайотозсі^ Ьгасі 2 зкггупкі гаіотеап
Ьус та; тезгакге іезііЬу гай (іо сгедо рггузгесіі йеЬу зі<з гаротбді, Іо со ти зі§ йозіаіо, ротеіпіеп тегбсіб.

Згкой^, іезііЬу Іотеаггузг тізігготеі зтеети те ггетіойІе іаЦ исгупіі, га игпапіет у итеайепіет
зІагзгусЬ, оп§ ріасіб у падгойгіб ротеіпіеп.
Тггупазіу агіукиі. ЛѴсіоѵѵа ро т§йи
зтеут рогозіаіа сіо гоки у згезсіи піейгіеі
Іотеаггузгбте йасіпусЬ осі піеу апі ойшатеіаб пікі, апі ойтеаЪіаб піета.
Сгіупіазіу агіукиі. Зіагзгут тізіггот
аІЬо госгпут зіагозіот розіизгпі Ьуб па
тезгеіакіе гогкагапіе таігу, со коітеіек (іо
Ьгасітеа паіегу, росі кагапіет ІггесЬ дгоз/у гаг, сігиді гаг росі теіпгу згейсі дгозгу, Іггесі гаг рой кагапіет рбі катіе¬
піа теозки Йо зкггупкі Ьгаіегзкіеу.
Рціпазіу агіукиі. ОйуЬу Iей кіо г Ьга¬
сі, зат, гопа, йгіесі итагіі, Іакотеедо тезгуіка Ьгасіа, оЬезІапі Ь^сі^с ой зІагзгусЬ рггег
іпібйзгедо, рготеайгіб сіаіо у тезгеіакіе ротеіппоёсі сЬггейсіапзкіе ойргатеотеас шаі$.
Згсшізіу агіукиі. А іеёІіЬу Іег тізігг
кібгу иЬоді итагі, геЬу до сгут піе
Ьуіо росЬотеаб, ріепі^йгті г зкггупкі гаІогус у родггеЬ исгсітеу зргатеіб зіагзі ротеіппі Ь^й^.
Зісіітшзіу агіукиі. ЬісгЬа у гасЬипек
рггу ойтіапіе зІагзгусЬ, кагсіу гок па
йтеі^іу ЛІісЬаІ рггу Ьуіпоёсі тезгуІкісЬ Ьга¬
сі йгіас зі<2 та; іезіі Ьу те сгут піегдайгаіі
зі§, игг^йотеі гайгіескіеши йопіезс Іо шаЦ.
Оттзіу агіукиі. \Ѵзгузсу г Ьгасі те
Іут гдготайгепіи у Ьгасітеіе Ь^сідсу ггетіозіа сгегтеопо-сгагпо-зкигпікбте, Ьу Іег
у рой іпп^ іигузйуксу^, а піе тіеузкц тіезгкаі, кібгу г паз рой Іепге роггайек у
агіукиіу орізапе ройіедаб у опе тее тезгуі¬
кіт гасЬотеас саіе оЬіесиіету.
ВгісіРі§іпа8Іу агіукиі. Маігу Іег Іедо г
рііпозсі^ розіггедаб, аЬу сі, кібггу заші
ІусЬ зкиг, ііе зиготеусЬ піетеургатеотеапусЬ, ггетіозіи ісЬ паІег^сусЬ, піе гоЬі%,
Ьттазіу агіукиі.
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кирсу 2 іпзгусЪ тіазі, тіазіесгек, рггуіѳгДйу, Іакйе йуДгі, Іаіагоше іатепіе у роЦіпіе Іа к \ѵ згІасЬіагпіеу йуДоѵѵзкіеу у
\ѵ іаІкасЬ риЫісгпусЬ, па ѵѵугоЪіепіе опусЬ
иііо ргаеіехіи \ѵ тіеёсіе пазгуш ЛѴіІейзкіт піе зкироѵѵаіі у г тіазіа піе теургоѵѵаДгаІі, рос! иігасеиіеіп у гаЬгапіет ІусЬ
зкиг па игг%<1 Ъигтізіггоѵѵзкі у гасігіескі
тіазіа пазге§о ЛѴіІпа; кібге Іо зкигу па
рорга\ѵ§ гаіизга у шигбсѵ рггег згаГаггбѵѵ
риЫісгпусЬ тіеузкісЬ рггесіапе, оЬгбсопе
Ьус таі$.
ВюиЛгіевіу агіукиі. Кирсот гяі \ЛТіІепзкіт (11а рг/.укгуттапіа Іак Іоѵѵагбѵѵ па
сѵогасЬ, іако у патсісіпасЬ ЦсЦсусЬ, киросѵас ѵѵоіпо Ъ^Дгіе, а сѵі^сеу саіе пікоши
кгот Ъгасі у тізіггбтс ггетіозіа ѵѵіеіко-ѵ
таіо-сгепѵопо-сгагпо зкигпікб\ѵ піе сѵоіпо Ъ^Дгю.
Втійгіеаіу ріегтгу агіукиі. Так Іей
ггейпісу ЛѴіІепзсу аЬу йаДпусЬ зкиг и
зчѵоісЬ Ьгасі йаДпуш зрозоЬет піезкиротеаіі у зкиріопусЬ іаѵѵпіе у роіаіетпіе,
кгот ІусЬ, кібге зкигу заті г ЪуДІа и
зіеЬіе ЬіІе§о таі^, піе рггеДасѵаІі, оргбсх
§агЪаг2от, тіезгсгапот пазгутДѴіІепзкіт,
зкигаті зиготееті у \ѵурга\ѵпеші піе ЬапДіоѵгаіі, г тіазіа піе теусѵогііі, Іакой росі
иіѵасепіет ІусЬ зкиг у г§гаЪіепіет опусЬ,
кібге таі^ Ьус сіеропотеапе \ѵ ѵѵаДге риЫіс/.пеу га1из2пеу у рг2в2 згаГаггѳ тіеузкіе, га со зі<} рггеДаДга, зрізас зі§ у па паргаѵѵ§ тигбѵѵ тіазіа (Ьѵіе сгдбсі, а Іггесі^
сг^зб До каріісу зсѵі^іеу ВагЬагу Ьгасіѵѵа
сгепѵопо-у сгагпо зкитікбте оЬгбсопе Ьус
таіср
Вѵлкігшіу гоі&гу агіукиі. ТиДгіей тіеб
сЬсету у гогкагиіету, аЬу сесЬ койетіаскі, згаго - Ьіаіо зкигпікоѵѵіе—зкиг у зайапісу сгешопо - сгагпо, огаг кигДусѵа-

піе піе ролѵіппі \ѵурга\ѵо\ѵае росі копйзкасу^ ІусЬ йе зкиг, іако у /аріасепіет
кор с2ІегсІ2ІезІи; кібгеу \ѵіпу сЬѵіе сг^сі
у зкиг 2§гаЬіопусЬ па герегасу.^ тіеу¬
зкісЬ \Ѵі1епзкісЬ тигбсѵ, а Іггесі% сг^б
па каріісу з\ѵі$1еу ВагЬагу у сесЬи \ѵуй
ггес20пе"0 оЬгбсопо Ьус та.
ВтіЛгтіу іггесі агіукиі. Сійкойешізсу теіеіко-зкигпісу оД тізіггбпг у Ъгасі
сесіш дагЬагзкіедо сгепѵопо-у с'/.агпо зкигпікб«, огаг кигДуѵѵапікб\ѵ. іакозатусЬ г
та"ізІгб\ѵ рггуітоѵѵас, Іак у сгеІаДй оДтатас, роД \ѵіпгу |зіо кор {ггозгу Ьі1е\ѵзкісЬ, 2 росѵгосепіет Іедой та^ізіга у сгеІаДпіка 1е§о ггетіозіа, к16ге§о Ьу До зіе¬
Ьіе рггуі^іі у патб\ѵі1і; роДоЪпут зрозо¬
Ьет сесЬ сгегѵѵопо-сгагпо-зкигшкбгс у
кигДутапікбѵѵ та§ізІгб\ѵ у сгеІаДй \ѵіе1ко - зкитікбсѵ рггуіішьѵаб роД Цй ѵѵіо^
піе рошппі Ъ$Д;р
Вісийгтіу сгиіагіу агіукиі. Рагіасге
§ДуЬу зі§ іаЦ коЬѵіек іигузйуЦ—ДисЬоѵѵпгр зепаІогзЦ у рапзЦ ргоіексугу Іат іпІга, диат ехіга таепіа тіазіа пазге§о
ЛѴіІпа гпауДоѵѵаб зі$ у Дотаті тіезгкаіі,
піе Ь^Д^с сесЬоѵѵеті у ргасѵа тіеузкіедо
піе таі^с у піе \ѵуз1ийу\ѵзгу зі(}, па рггезгкоД*$ ротіепіопусЬ сесЬб\ѵ сѵіеіко-у таІо-зкигпікбте сгупіб, зкигу зкироѵѵас, \ѵургасѵосѵаб у ѵѵургатепе зкгусіе у тѵпе, рггеДаѵѵас тіеіі, ІеДу Іакосѵе зкигу ѵѵургачѵпе у піесѵургатепе пакайсіуш тіеузси, Ьу
Іей роД іпп^ іигузДук^ у ргоіексу^ шіезгкаі^седо рагіасга, дгаЬіб, копйзкосѵаб у
опе аД изит риЫісит па гезіаигасу^
гаіизга у тигб\ѵ тіазіа пазгедо ЛѴіІпа
оЬгбсіс сѵоіпо ЦДгіе. Рггесі\ѵпу газ Іети
пазгети рггуѵѵііеіоп'і у пасіапіи ІусЬ агіукиібѵѵ у рогг^Дки ѵѵуй ггесгопе§о сесЬи,
іеёІіЬу рагіасге па орргеззу^ шізіггбсѵ у
ггетіезпікбѵѵ сесЬи §агЬагзкіе§о зиЬогДу-
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аддгатеотеаіі, теіп§ те діеусіе пазгут ргоіексуопаіпут рой йаЦ те \Ѵагзгатеіе, йпіа
йтеийгіезіедо ріегтезгедо тіезі^са Ітіедо,
гоки Рапзкіего іузі^с зіейтзеіпедо (Ітеийгіезіедо гаіойоп^ у теугайоп^, и тезгеікіе§о вцйи у игг^йи гаріасіб іггетіззіЬіІііег
ІепеЬипіиг.
Му кгбі, іакотее іейу агіукиіу піпіеузгут Іізіет пазгут, Іазкатеіе зі§ йо ргоёЬу у зиріікі сесЬи дагЬагзкіедо зкіопітезгу, пайатезгу потее у йатепе агіукиіу, у
тезгуікіе тее тезгуікісЬ рггутеіІеіасЬ, ргатеасЬ у теоІпоёсіасЬ, ой ётеі^іеу ратіфя
пауіаёпіеузгусЬ апіесеззогбте пазгусЬ копіеготеапе у иітеіегйгопе, іегаг йепио зітеіегЙга ту, итоспіату у рггу піепагизгпеу
тосу іп депеге еі зресіѳ сопіепіа, рипкіа. кіаигиіѵ у рагадгаГу, іако Ьу Іи зіотео
те зіотео терівапе Ьуіу, теіесгпеті сгазу гозіатеиіету, рггу ротеіппеу тосу гасЬотеиіету, у аЬу ой тезгуікісЬ, йо кібгусЬ паІегу, Ьег гайпеу те^іріітеоёсі, тесаіе у теіесгпіе гасЬотеапе Ьуіу, тіес сЬсету у гогкагиіету. Ыа со, йіа Іерзгеу теіагу у тосу г$к% зі$ пазг** ройрізатезгу, ріесг^б те.
х. Ьіі. рггусізп^б гогкагаііёту. Бап те
ЛѴагзгатеіе, йпіа бзтедо тіезі^са бтйпіа, гоки Рагізкіедо іузіцс зіейтзеі йтеийгіезіедо теібгедо, рапотеапіа пазгедо йтеийгіезіедо згбзіедо гоки. И кібгедо іо рггутеііеіи копйгтасуіпедо ройріз г§кі кгбіа
ітсі, рапа пазгедо тііоёсітеедо. рггу ріесг§сі теіеікіеу гатеіезізіеу те. х. Ьіі. іезі
іеті зіотеу: Аидизіиз гех. Аййііатеп гаё
іакотеу: копйгтасуа агіукиібте сесЬи дагЬагзкіедо. МісЬаІ КопзіапіуЫотеіскі-ройсгазгу Тгоскі, іедо кгбіетезкіеу тоз'сі ріесг§сі тпіеузгеу те. х. Ъ. зекгеіагг, тр.
ІІгг^й згІасЬеіпу Ьигтізігготезкі у гайгіескі \Ѵі1епзкі рггутеііеу сопйгтасуіпу,

сшп іпіго сопіепіт агіісиііз теугайопеті,
(Іо хі^д игг§йи у зуіи Ьигшівітготезкіедо
у гайгіескіедо ТѴіІепзкіедо рггуі%тезгу, рег
зепіепііат гкоНасуопотеатезгу, теуй ротіепіопети сесЬотеі дагЬагзкіети сгегтеопо-сгагпо зкигпікбте у кигйутеапікбте
рггу ріесг^сі зтеѳу ига$йотееу теуйаб гогкагаі. Ро кібгедо рггутеііеіи копіігтасуіпедо Йо акібте ройапіа теуг ротіепіепі
зіатееіпі у исйсітеі зЬагзі МісЬаІ 8гуйІотезкі, МісЬаІ Ноійотезкі, Апйггеу Згуріѳі,
КггузгІоГ Йазіг/^тзкі, Зіааізіате Вопйгіетеісг, Кагітіегг Згиізкі, розіапотеітезгу зі§
рггей паті у іушге игг^йет Ьигтізігготезкіт у гайгіескіт \Ѵі1епзкіш, йопіеёіі у
оротеіейгіеіі, іі. ѳіозицс зі§ Йо агіукиіи
йтеийгіезіедо, а теійг^с теіеікі піерогггріек
у піерозіизгегізітео у теіеіе те сесЬи зтеоіт йгіеі^сусЬ зі§, йіа агіукиібте йатепіеузгусЬ піетеугайпіе паріэапусЬ, ііе рой іегагпіеузгу сгаз тегпіесопусЬ, гпауйиі^сусЬ
зі<з ехогЬііапсуі у іпкоптеепіепсуі, га тезрбіп,у гдосЦ тезгуікісЬ те сесЬи Ьгасі іедог
ггетіозіа сгегтеопо-у сгагпо-зкигпікбте у
кигйутеапікбте, йіа гасЬотеапіа те рггузгіу
сгаз іерзгедо рогггріки итбтеіопе, ті^йгу
зоЦ у розіапотеіопе агіукиіу пігеу теугагопе,
йо игг^йи пазгедо рокотіе зиріікотеаіі, а2еЬуёшу опе рггег теугок пазг зітеіегйгііі у
арргоЬотеаІі. Йаког терггбйу игг^й пазг
Ьигтізігготезкі у гайгіескі \Ѵі1епзкі, іюйапе
агіукиіу йоЬгге ггогитіатезгу, опе зігиіупотеатезггу у гтеагутезгу, ге піс рггесіте ргатеи
те зоЪіе у іппусІі сесЬбте згкосігіе піе гатеіегаі^, зкіопіі зі§ йотеуг ротіепіопеу ргоёЬу у зиріікі ітіепіет саіедо сесЬи сгегтеопо-у сгагпо-зкигпікбте у кигйутеапікбте
тіезгсгап ЛѴіІеіізкісЬ, исгупіопѳу, агіукиіу
ргойикотеапе, пігеу теугагопе, рггег теугок
зтебу аЬу зепіепсу^ зтеоц іийісіаіііег роііоготеатезгу, петіпе сопігайісепіе зітеіег23

— 178 у ѵѵіесгпіѳ арргоЬоѵѵа! у ѵѵ рггуэгіу піе тіаі ргаѵѵа сЫорі<2седо, та пауріегсгав піепагизгпіе гасЬоѵѵаб розіаиоѵѵіі у ѵѵіеу ой зІагзгусЬ госгпусЬ ѵѵургаѵѵіб у
Йекіагоѵѵаі.
оіггутаб ргаѵѵо у йас лѵедіи^ йаѵѵпедо
1 агіукиі. АйеЬу ѵѵ сесЬи сгегѵѵопо- гѵѵусгаіи (Іо зІагзгусЬ сесЬоѵѵусЬ гІоІусЬ
у сгагпо - зкигпікбѵѵ пай згебс зІагзгусЬ рі^іпазсіе. Кібгу Ьу гай таузіег сЫорса
теі^сеу піе Ьуіо у піе ѵѵайуіі зі§ пай ро- рггуі^І у опедо зргоЬоѵѵаѵѵзгу, Іакоѵѵедо
тіепіоп^ 1ісгЬ§ оЬіегаб па зіагзгейзіѵѵо. сЬс^седо ѵѵ Іуш ггетіебіе Ьуб гтбѵѵіѵѵзгу
йезІіЬу газ кіогу г ІісгЬу зІагзгусЬ ишагі, опедо па \ѵіе1е Іаі зіигус, та йо сесЬи
лѵоіпо Цйгіе па тіеузси гшагІедо Іакіе- ѵѵрізаб ѵѵейіид гѵѵусгаіи, у Іепйе сЫоріес
до г згаГаггбѵѵ, кібгу Ьу Іаі йѵѵіе згаГаг- піе роѵѵіпіеп тіес ой зѵѵедо тадізіга Цзіѵѵа ойзіигуі ѵѵ сесЬи, га гдой^ ѵѵзгуІкісЬ йу аііаз зѵѵоіеу ргуѵѵаіпеу гоЬоІу у піета
Ьгасі оЬгас.
іиг ойЦй ропіейгіаікоѵѵаб, рой кагапіет
2 агіукиі. 2айеп г Ьгасі сесЬи даг- зіагедо оЬусгаіи, Іо іезі, ріадаті..
Ьагзкіедо аЬу піеѵѵагуі ві? ройвЦрки сгу5 агіукуі. ЙеЙІІЬу кібгу г Ьгасі ой зѵѵешс у ройкироѵѵаб зі<$ рой Ьгаіет зѵѵоіт до Ьгаіа ѵѵ ггетіейіе зѵѵоіш іакд, тіаі
сесЬоѵѵут, кібгу Ьу ріегѵѵіеу зкигу зиго- кггуѵѵй? г іакіеу коіѵѵіек окагуі, та у ропагупки, [ лѵіпіеп ійс зкаггуб ві<з (Іо зІагзгусЬ госгпа иіісу, па когйут тіеузси, іако у ѵѵ пусЬ у дгозг рггу зкагйге роіойуб, а зіагпакіайгіе йо Іедо ггетіозіа паіе^сут зі госгпі ѵѵейіид рггузі^ді г йгидіеті зіагройкироѵѵаб зід, рой гаріасепіет ѵѵіпу ѵѵе- згеті рггезгіеті зргаѵѵіейііѵѵіе гогз^йгіб.
йіид гогцйки у игпапіа зІагзгусЬ, іейпак
6 агіукиі. ЗгаГагге у шіойгі Ьгасіа, Іак
Ьег исіегаі^гепіа.
зІагзгусЬ госгпусЬ іако у рггезгІусЬ зга3 агіукиі. Кібгу Ьу г Ьгасі зкигу ѵѵу- поѵѵаб, оЬзегѵѵоѵѵаб у ѵѵзгеікіе розіизгейзіѵѵо
ргаѵѵпе доіоѵѵе Йо рггейапіа тіаі, ѵѵоіпо ѵѵ каріісу ёѵѵіфеу ВагЬагу, рггу койсіеіѳ
ѵѵ йоти зѵѵоіт рггейаб, «а йо згеѵѵсбѵѵ, йѵѵі^іедо йеггедо Цй^сеу, у па кагйуш
гутаггбѵѵ у зіейіаггбѵѵ у іппусЬ, кібггу тіеузси йѵѵіайсгуб у ройіид рогг^йки у
Ьег ггетіепіа оЬеуйс зі§ піе
піе- газ!и§ сесЬо\ѵусЬ зргаѵѵоѵѵас зі§ ро\ѵіппі
ѵѵоіпо позіб, Іуіко па Іагд, дйгіе тіеузсе Цй^, рой ѵѵіп^ га игпапіеш ѵѵейіид ехйаѵѵпе ой тадізіаіи пагпасгопе іезі, ѵѵу- сеззи рггег госгпусЬ зІагзгусЬ, іейпак Ьег
позіб, оргбсг йо дойсі рапбѵѵ зепаіогбѵѵ у сі^гкіедо опеу пакіайи.
йо кіазгіогбѵѵ га роІггеЬоѵѵапіет опусЬ
7 агіукиі. Косгпі згаГагге ге ѵѵзгуіѵѵоіпо позіб Цйгіе, кгот ІусЬ ехсерсуі, кісЬ зкіайапек, ѵѵуЬогбѵѵ ѵѵуЬгапусЬ у іпіейІіЬу кібгедо Ьгаіа ро зІгопасЬ 2 Іоѵѵа- пусЬ Ьег гайпеу ойѵѵіокі ѵѵуйаѵѵас ІісгЬу
гет, Іо іезі, г зкигаші ѵѵургаѵѵпеті гіа- рггей зіагзгеті зѵѵеті поѵѵооЬгапеті зіорапо, сгуіі Іег йоѵѵіейгіаѵѵзгу зі§ паіегу- Іоѵѵеті рггу Ьуіпойсі ѵѵзгуІкісЬ Ьгасі сесіе йоѵѵіейіі, та Ьуб Іеп Іоѵѵаг гдгаЬіопу сЬи зѵѵедо ѵѵуйаѵѵаб, Ьег гайпеу зрггесгкі
йо сесЬи у йо йѵѵі^іеу ВагЬагу каріісе у ѵѵутбѵѵкі, роѵѵіппі Ь§й^.
оЬгбсопу; а га ирогет зігопу Іейу йо таКібге Іо ай ргаезепз гергойикоѵѵапе га
дізігаіи йо гоггг^йгепіа ѵѵейіид йаѵѵпусЬ гдой^ ѵѵзгуІкісЬ, Ьег гайпеу копігайуксуі
агіукиібѵѵ оййапу Ьуб та.
изіапоѵѵіопе у иатбѵѵіоие, заіѵа аййіііоие
4 агіукиі. Кагйу тадізіг, кібгу Ьу іп Гиіигит іппусЬ іп теііиз рггуйапіа,
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іеіеІіЬу Іедо роІггеЪа Ъуіа, ріес^сіа игг§(Іи пазгедо зітеіегдгітезгу, родрізаб иггцсі
пазг Ьигшізігготезкі у гасігіескі "ѴѴіІеіізкі
рег ехігасіит асі регреіиат геі шетогіат теудаб гогкагаі. Асіит аппо, тепзе
еі (Ііе иі зирга. И іедо ехігасіи рг/у ріеС2<$сі иг2?(1о\ѵеу тадізігаіи ^Ѵііегізкіедо
родрізу г^к зедипіиг іп Ьипс зепзит: РаАѵеі Копзіапіу Масеіетеісг, зекгеіагг іедо
кгбіоѵѵзкіеу шобсі, гасіса у тіазіа зіоіесгпедо \Ѵі1ейзкіедо іпігіизфіе іисіісіі рггузі^діу різагг, ш. р. Соггехіі 8гурпіо\ѵзкі.
ЕхІгакЬ рггутеііеіи копГігшасуіпедо іедо
кгбіеѵѵзкіеу тозсі у агіукиібте те піт теугагопусЬ, сесЬотеі дагЬагзкіети зІийусусЬ,
г рггудаікіеш іппусЬ, од згІасЬеІпедо тадізігаіи \Ѵі1епзкіедо агіукиібте рггудапусЬ петіпе сопігадісепіе. Езі іп асііз
поЬіІіз оіГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз.
Му Іеду кгбі, рггусЬуІащс зі§ до рокогпеу ргойЬу рапбте гад иг2<$дпікбте пазгусЬ,
рггу Ьоки павгут гавіадацсусЬ потіпе
рошіепіопусЬ дезирег дагЬаггб\ѵ тіазіа
пазгедо \Ѵі1па, до паз исгупіопеу, Іакотеу
ехігакі рггутеііеіи сопГігтаІіопіз пауіайпіеузгедо апіесеззога пазгедо, сесЬотеі дагЬагзкіети сгегтеопо-сгагпо - зкитікбте у
кигдутеапікбте \Ѵі1ейзкісЬ зіиггусу, ге тезгеі-

-

Ц те піт зопапсуз іп отіЬиз рипсііз еі
рагадгаГіз (іп яиапіит іигіз езі) тос^ уротеадц пазгц кгбіетезк^ зітеіегдгату, арргоЬиіету у копПгтиіету. Бгіаіо зі§ те бгодпіе, па зеутіе іепегаіпут, гоки Рапзкіедо
Іузцс зіесішзеіпедосгіугдгіезседо сгтеагіедо,
шіезі^са Ьізіорасіа дпіа дтеидгіезіедо, рапотеапіа пазгедо ХП гоки. Арисі сраз Іііѳгаз
ргіѵііедіі сопГігтаІіопіз, ргаетівзо тодо ад
асіа оЫаІаз, виЪзсгірІіопез тапиит сігса
зідіііит аррепзііе зедиипіиг зип^ие Іаіез:
Аидизіиз гех.. СопГігтасуа ргате у агіукиібте, сесіютеі дагЬагзкіети те тіезсіе
павгут ЛѴіІпіе зІийусусЬ. ЗіеГап г Сгіодотеу Коззотезкі, сгезгпік Вггезкі. Киіатезкі, іедо кгбіеѵѵзкіеу тоёсі ріесг§сі тпіеузгеу ѵѵіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо зекгеІагг. Ргосапсеііагіаіи сеізіззіті ас Ши—
зігіззіті ргіпсіріз, МісЬаеІіз дисіз іп Кіетеай еі Йикоте Сгагіогузкі ргосапсеііагіі
т. д. Ь. Нотеііепзіз, ОеогдепЬигдепзіз,
Ызѵіаіепзіз, Родизѵіаіепзіз еіс. сарііапеі.
Зідіііаіиш езі іп асііз. (}иае ргаезепіез
ІіЬегае ргіѵііедіі сопГігтаІіопіз, ргаетіззо
шодо оЫаІае, зипі асііз поЬШз оШсіі сопзиіагіз сіѵііаііз засгае гедіае таіезіаііз
теігороіііапае Ѵііпепзіз іпзегіае, іпзсгірІае ас іпзіпиаіае еіс.
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29. Потвердптельпая привилегія короля Августа III Виленскимъ цехамъ, кузьпецкому, слесарному, оружейному и ііроч. на ихъ правила и уставъ.

ЗаЬЬаіЬо апіе (Зотіпісат вехіат роз* ѵегзіз еі віпдиіів, сіиогит іпіегезі ѵеі іпРепіесозіеп, <ііе десіша зерііта гаепзіз .Ти- іегегіі. Зирріісаіиш поЫз Гиіззе рег сопІіі, аппо (іотіпі тіИезіто зерііпдепіезішо зіііагіоз позігоз, Іаіѳгі позіго аззісіепіез,
диадга§езішо ^иіп^о.
потіпе сіѵіит позігогит Ѵііпепзіит іпСогат асііз поЬіІіз оГёсіі сопзиіагіз сі- Гга ехргеззогит саегіае зосіеіаііз зеи сопѵііаііз з. г. т. шеігороі. Ѵііпепзіз сош- ІиЬегпіі аіііГісит, ѵісіеіісеі ГаЪгогит саірагепз регзопаіііег Ьопезіиз ас Гатаіиз до- (іеаіогит еіеизііісит, (іиаіепиз іига, ргітіпиз Оеогдіиз ВоЬогук—зепіог сопІиЬегпіі ѵііе^іа, аііісиіоз еі огйіпаііопез еогит, а
епзійсит, сіѵіз Ѵііпепзіз, іигаіпз, запиз (Зіѵіз апІесеззогіЬиз позігіз, зегепіззішіз гетепіе, рагііег еі согроге ехізіепз, потіпе діЬиз Роіопіае еі тадпіз (ІисіЬиз ЬііЬиа¬
зио еі потіпе сопІиЪетіогит ГаЪгогит піае сіетепіег соііаіа еі соііаіаз, еі аЬ
саідеаіогиш ас епзіГісит, ргаезепіез Ые- ііздеш сопйгшаіа еі сопГігтаІаз, іпГегіиз
газ ргіѵі1е#й сопйгтаііопіз зегепіззіті Аи- (1е Іепоге зресіПсаІа еі зресійіаіаз, ргае§изІі Іегііі, гедіз Роіопіае еі тадпі сіиса- сірие ѵего ргіѵііе§іит зегепіззітогит 8іІиз ЬііЬиапіае, (Іотіпі позігі сіетепііззіті, §ізшипді ргіті, Іат Зідізтишіі Аидизіі,
сопІиЬегпіо зио зегѵіепіез, заіѵаз еі Шас- ЗіерЬапі, 8і§ізшшк1і Іегііі, Ѵіасіізіаі (]иагзаз, іп аиіЬепІісо зсгіріаз, пиіііиз зизрі- Іі, «Ьаппіз Сазітігі, ргаедесеззогит по¬
сіопіз оЪпохіаз, тапи еіизсіет зегепіз¬ зігогит сЬагіззітогит, іп аиіЬепІісо ргізіті гедіз Роіопіае еі та§пі дисаіиз ѵііе^іі сопйгтаііопіз зегепіззіті .Тоаппіз
ЬііЬиапіае, (Іотіпі позігі сіетепііззіті, Сазітігі согат поЫз гергаезепіаіо, заіѵо
ргоргіа зиЬзсгірІаз, зі§і11о(|ие таіогі т. еі іііаезо, пиШиздие зизріііопіз оЬпохіо,
д. Ьіі. аррепзііі соттипііаз, сшп іп- ехргаезза еі ехргаеззаз, аиіЬогіІаІе позіга
ІгоГизіиз сопіепііз ргоріег аеѵііегпат геі арргоЬагетиз, ас іп отпіЬиз рипсііз, сіаитетогіат еі теііогет зесигііаіет зиі асі виііз еі рага^гарЬіз, ргоріег аеѵііегпат геі
асіа оѣіиііі. Оиагиіп Шегагит, ргаетіззо тетогіат сопйгтагетпз, ^иогит Гкіет
тодо ас асіа оЫаІагит, де ѵегЬо ай ѵег- отпіит іигіит, ргіѵі1е§іогиш, агіісиіогиш
Ьиш гезсгіЪепдо сопіепіа, Іепог зефіііиг еі огдіпаііопит зегепіззіті Лоаппіз Са¬
зітігі, рег ехргеззит ехагаіогит, де ѵег¬
езЦие Іаііз.
Аи^изіиз Іегііиз, Беі |ггайа гех Роіо¬ Ьо ад ѵегЬит Іепог езі, ^иі зедиііиг Іа¬
піае, та§пі дисаіиз ЬііЬиапіае еіс. 8і§- ііз.
Доаппез Сазітігиз, Беі дгаііа гех РопіГісатиз ргаезепііѣиз Іііегіз позігіз ипі-
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Іопае еіс. 8і§пійсашиз ргаезепііЬиз 1ііегіз позігіз, ипіѵегзіз еі зі^пиііз. Зирріісаіиш поЬіз Гиіззе потіпе сіѵіит позігогит Ѵііпепзіит сегіае зосіеіаііз зеи сопіиЬегпіі агіійсиш, ѵійеіісеі ГаЬгогиш, зегіГаЬгогит, саійеаіогпт, епзійсит, ЬогоіодіГісиш, сиіігійсит, (іиаіепиз іига ас ргіѵі1е§іа еі огйіпаііопез еогиш, а Йіѵіз апіесеззогіЬиз позігіз, зегепіззітіз ге§іЬив
Роіопіае еі тадпіз сІисіЬиз ЬііЬиапіае,
сіеиіепіег соііаіаз еі аЬ іізсіет сопйгтаіаз, ргаесірие ѵего ргіѵііедіиш (Ііѵі ге§із
8і#І8типйі ргіті, іит 8і§ізтип(1і Аи^изіі,
8іерЬапі, 8і§ізтипйі іегііі, рагепііз Ѵіа(Іізіаі гріагіі, Ггаігіз позігі сЬагіззіті сопГігтаііопез, аиЙюгііаіе позіга арргоЬагетиз ас іп ошпіЬиз зиіз рипсііз, сіаизиііз
еі рага§гарЬіз сопГігтагетиз. (^иогиш (ріійеш отпіит агіісиіогит огйіпаііопіз ас
ргіѵі1е§іогит іп сопГгаіетііаіе (Ііѵі Ѵіасіізіаі уиагй, Ггаігіз позігі, рег ехргеззит
ехагаіогит аЦие еіизйеш сопГігтаііопіз
Ѵіайізіаѵіапае йе* ѵегЬо ай ѵегЬиіп іепог
езі <іиі зесіиііиг іаііз:
Ѵіайізіаиз, гех Беі §гаііа Роіопіае
еіс. 8і§пійсатиз ргаезепііЬиз Іііегіз поаігіз ипіѵегзіз еі зіпдиііз. ЕхЫЬііаз поЫз еззе Іііегаз сегіаз рагдатепеаз, тапи зегепіззіті йотіпі Зідізшипйі іег¬
ііі, рагепііз позігі йезійегаііззіті, зиЬзсгіріаз еі зідіііо таіогі т. й. Ьіі. репзііі типііаз, сегіат Ггаіегпііаіет, зосіеіаіет зеи сопіиЬегпіит агііГісит, ѵійеІісеі ГаЬгогит, зегіГаЬгогит, саійеаіогит,
епзійсит, ЬогоІодіГісит, сиіігійсит, сі¬
ѵіит позігогит Ѵііпепзіит, іп зе сопііпепіез, рег йіѵоз апіесеззогез позігоз звгепіззітоз гедез Роіопіае арргоЬаіаз еі
гаіійсаіаз, ійіотаіеіаііпоехагаіаз, йейаіа
Ѵагзаѵіае, йіе зерііта тепзіз Магііі аппо
Ротіпі тіііезіто зехсепіезіто ігідезіто
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ргіто, іпіедгаз, заіѵаз, іііаезав отпк]ие
зизріііопіз поіа сагепіез, вирріісаіиамріѳ
езі поЬіз, иі еазйет аиііюгііаіе позіга гедіа арргоЬаге еі сопГігтаге йідпагетиг.
(^иагшп диійет Іііегагит, сит зиіз аппехіз сіаизиііз, диі іпГга зедиііиг езі іе¬
пог іаііз:
Зідізшипйпз іегііиз, Веі дгаііа гех Ро¬
іопіае еіс. 8і§піГісашиз ргаезепііЬиз Іііе¬
гіз позігіз, диогит іпіегезі, ипіѵегзіз еі
зіпдиііз, сріой сит ехрозііит поЬіз еззеі
потіпе іоііиз сопіиЬегпіі ГаЬгогит, зегі¬
ГаЬгогит, саійеаіогит, епзібсит, Ьогоіо§ійсит, сиіігійсит, сіѵіит позігогит Ѵіі¬
пепзіит, ргіѵііедіі Іііегаз агіісиіоз, Ьопит
огйіпет сопсетепііз, іп зе сопііпеиіез, сопІиЬегшо согипйет, рег йіѵоз апіесеззогез
позігоз, гедез Роіопіае, дгаііозе соііаіаз,
рег поз ѵего арргоЬаіаз, поп ііа ргійет
іѳтроге іпсепйіі йіѵіпа регтіззіопе Гипезіа ідпіз ѵогадіпе регііззе, зиріісаіипщие
поЬіз Ьитііііег, иі Ьос ійет ргіѵііедіиш,
зеи огйіпаііопез іппоѵаге.ѵеі аііий зітііе
іп Іосит ідпе аЬзитріі еійеш сопіиЬегпіо сепзеге йідпагетиг. N03, ѵіза зирріісаііопіз еіиз ае^иііаіе ео^ие апітайѵегзо, диой ійет агіійсез гезсгіріит аиіЬепіісит сопГгадгаіагиш Іііегагит, ех асііз оЙісіі сопзиіагіз сіѵііаііз Ѵііпепзіз йерготріит, согат поЬіз ргойихегипі, еаз¬
йет ргіѵііедіі Іііегаз, ргоиі іпеізйет асііз оГПсіі сопзиіагіз сіѵііаііз Ѵііпепзіз йе
ѵегЬо ай ѵегЬиш іепоге зес|иипІиг іаіез.
Регіа диіпіа йіе йесіша зехіа ОсіоЬгіз,
аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто осіаѵо, ѵепіепіез регзопаіііег ай асіа оІГісіі
поЬіІіз сопзиіаіиз сіѵііаііз гедіае Ѵііпеп¬
зіз Ьопезіі АІЬегіиз Ргогйоя'зкі, Зіапізіаиз
ТѴіеггЬіскі, Йоаппез Маскіеѵѵісг, Ьаигепііиз Рогескі, Іапдиат зепіогез сопіиЬег¬
піі зегіГаЬгогит, ГаЬгогит, саійеаіогит.
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дЫіаІогиш, ЬогоІодіГісит, сиНгіГісит, зио
(оішвфіе сопІиЪегпіі ргаесіісіі потіпе оЪІиіегипі ргіѵііедіит рагдашепеит, заіѵит еііііаезиш, сит аррепзіопе зідіііі т.
(і. Ь. зиЬзсгірІіопесіие тапиз зегепіззіті
ас іпѵісііззіті Зідізтипсіі ІегЬіі, гедізРоІопіае тадпмрте сіисіз Ьіі., поЬіз асіргаезепз Геіісііег гедпапііз, сопііиепз іп зе
сопГігтаІіопет ргіѵііедіогиш зегепіззітогит, оііт ріае шешогіае Зідізшишіі ргіті, Аидизіі ЗіерЬапісіие, гедиш Роіопіае,
зирег сегіоз агіісиіоз сопІиЪегаіо ргаететогаіо сіаіогиш еі сопсеззогит, реіепіез
Шші іізсіеш асііз іпзсгіЬі, сиіиз сіе ѵегЬо асі ѵегЬит Іепог Ьиас іп тскіиш зе8ідізшип<1из Іегііиз, Беі дгаііа гех Роіопіае еіс. ЗідпіГісатиз ргаезепІіЬиз Іііегіз
позігіз, диогит іпіегезі ипіѵегзіз еі зіпдиііз. ЕхЬіЪіІаз еззе поЬіз потіпе еі ех
рагіе агІіГісиіп ГаЬгогит, саісіеаіогит, зегіГюит, діасііаіогиш, ЬогоІодіГісит, сиіІгіГісит еі гесітасЬіогит, сіѵіит сіѵіІаііз позігае Ѵііпепзіз, Іііегаз рагдатепеаз,
тапи ргоргіа зегепіззіті оііт гедіз 8іерЪапі, апіесеззогіз позігі, зиЬзсгірІаз еі зідіііо таіогі т. <1. Ілі. репзііі типііаз,
^иіЬи8 ^иіс^ет Іііегіз ісіет зегепіззітиз
гех ЗіерЬапиз Ггаіегпііаіет зеи зосіеіаіет
сопІиЬетіі агІіГісит тешогаіогит, ргітит рег зегепіззітит оііт 8ідізтипс1иш
ргішиш, гедеш, аеѵиш позігит, сопсеззат еі сіеіпсіе рег зегепіззітит оііт 8ідізтипсіит Аидизіит, гедет аѵипсиіит
позігит, сопГігтаІат, іізсіет іііегіз арргоЬаѵіі, запаз, іпіедгаз отпіс[ие зизрісіопіз
поіа [сагепіез, зирріісаіипкріе поЬіз, иі
еаз Іііегаз аиіЬогіІаІе позіга гедіа арргоЬаге еі сопйгтаге сіідпагетиг. (^иагит
Іепог сіе ѵегѣо асі ѵегЬит 8е^иі^и^ Іаііз.
ЗіерЬапиз, Беі дгаііа гех Роіопіае еіс.
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! Зідпійсатиз ііз Іііегіз позігіз, ^иогит іпіегезі ипіѵегзіз еізіпдиііз, ргаезепІіЬиз еі
Гиіигіз, еагит поііііат ЬаЬіІигіз еі ЬаЬіІаз еззе, согат поЬіз потіпе сопІиЪегпіі
зеи Ггаіегпііаііз агІіГісит, ѵісіеіісеі ГаЬгогит, саісіеаіогит, зегіГаЪгогит,д1ас1іаіогит,
сиІІгШсит, зегепіззітогит оііт ргіпсірит
(Зіѵогит Зідізтитіі ргіті еі Зідізтипсіі
Аидизіі—гедиш Роіопіае, Іііегаз рагдатепеаз Ьіиаз, тапи еіизіет зегепіззіті ге§із ріае тетогіае Зідізтипсіі Аидизіі зиЬ¬
зсгірІаз еі зідіііо тіпогіз сапсеііагіае т.
б. Ьіі. оЪзідпаІаз, сопзіііиііопеш еі сопПгтаііопет е]изсіет сопІиЬетіі тетогаІогит агІіГісит іп зе сопііпепіез, запаз,
іпіедгаз, поп ѵіііаіаз, ас пиШ ргогзиз зизрісіопі оЬпохіаз, воррЬ'саЬшщие поЬіз зішиі Гиіззе, иі еаз ірзаз сопПгтаІіопіз Іі¬
іегаз ргаесіісіі сопІиЬетіі агІіГісит іп ипит
согриз Ггаіегпііаііз соасіипаіогит, іпГга
зсгіріаз, аиіЬогіІаІе позіга гедіа арргоЬаге еі сопйгтаге сіідпагеіпиг, еагит ѵего
Іііегагит Іепог сіе ѵегЬб асі ѵегЬит диі
зесіиііиг ізіе Гиіі.
Зідізтипсіиз Аидизііз, Веі дгаііа гех
Роіопіае еіс. ЗідпіГісатиз Іепоге ргаезепііиш, сцюгит іпіегезі, ипіѵегзіз еі
зіпдиііз ргаезепІіЬиз еі Гиіигіз, Ьапс
поііііат ЬаЬіІигіз. ОЫаІаз еззе поЬіз Іі¬
іегаз рагдатепеаз сііѵі оііт рагепііз
позігі Зідізтипсіі, гедіз Роіопіае еі тадпі сіисіз ЬііЬиапіае, рго сіесоге еі аидтепіо сіѵііаііз позігае Ѵііпепзіз зосіеіаіет
ѵиідосіие Ггаіегпііаіет сіісіат сцюгипсіат
агіійсиіп, ѵісіеіісеі ГаЬгогит Геггагіогит,
саісіеаіогит еі зегіГаЬгогит, ргаесіісіае сі¬
ѵііаііз іп зе сопііпепііз, еазсіеищие заіѵаз,
іпіедгаз, пес іп иііа зиі рагіе ѵіііаіаз, аиі
соггиріаз, зесі сіеіпсіе поЬіз зирріісаіиш
езі еогипсіет агІіГісит потіпе, иі зітиі
ех аиіЬогіІаІе позіга гедіа еазсіет аррго-
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Ъаге еі ргаесііеіае зосіеіаіі еогит еііат Оеогдіі еі АсІаІЬегіі, тагіігит, зітиі сопдІасІіГаЬгогит еі тагзиріаіогит агііГісеэ ѵепіепііит, еіідапі іпіег зе ^иаіио^ зепіоасііипдеге, ѵеіиііфіе тетЬга іп шшт со- гез, ^иі віпдиііз ^иа^ио^ аппі іетрогіЬіш
адиіаге сіідпагетиг, аЦие ргоріегеа Ьиіиа согат сопдгедаііопе тадізігогит еі зотосіі Іііегаз Ьіс Гісіеіііег сіе ѵегЬо асі ѵег- сіогит зіаіиіа зиа гесііаге ргосигаЬипі,
Ъит іпзегеге тапсіаѵітиз, сщагит іепог еі зетрег іп сІіеЬиз зеріітапіз ѵеі зесип^иііиг еі езі іаііз:
сіит еѵепіит гегит, ^ио^іез ориз Гиѳгіі»
Іп потіпе Ботіпі, ашеп. Ас! регре- шадізігі асі ипит ех зепіогіЬиз сопѵеіиат геі тешогіат, аисіогііаііз гедит піапі асі сопзиіепсіит рго Ьопо зіаіи
еі еиогит ргіпсіраіит іп ^иа^іЬе^ ге- еі огсііпе зиае Ггаіегпііаііз еі сошропеприЫіса сіиісісіиісі рго сіесоге, аидтепіо «Іит <3е сопіідепіііз іп ірзогит зосіеіаіе
еі сіѵііаіе зиЬсЫогиш зиогит огсііпаѵегіі, етегдепііЬиз. Ехсеззиз іихіа сопііпепііат
пе ѵісіеіісеі е]изтос!і огсііпаііопез Іарзи зиогит зіаіиіогит сазіідаЬипі, зепіогез
іетрогіз ѳ тетогіа Ьотіпиш ^ио^ие то- ^иос^иѳ сізіат сотшипет сит Іііегіз еі
сіо еѵапезсепі, ісі іоіит аррІісіЬиз Іііега- типітепііз еі аіііз геЬиз Ггаіегпііаііз сопгит еі іезііит Гісіе сіідпогипі аппоіа- зегѵепі, асі агііГісит ісіопеоз гесіріепі, шаііопе регеппаге сопзѵеѵіі, ргоіпсіе поз дізігоз еііат еіідепі зеи сгеаЬипі, сіе агіе
8ідізтипс1из, Беі дгаііа гех Роіопіае зиШсіепіег ехашіпашіо; зосіі ѵего еі сііеіс. 8ідпійсатиз іепоге ргаезепііит, ^иі- зсіриіі, с(иіа тадізігіз гесесіииі, арисі аііоз
Ьиз ехресііі, ипіѵегзіз, ргаезепііЬиз еі поп ІаЬогепі, сіопес ргіогіЬиз заіізГасіапі;
Гиіигіз, Ьагит поііііаш ЬаЬііигіз, сіиото- еі ^иісип^ие шадізігі агІіГісіі ргаеГаіі Га¬
<іо поз зиррІісаііопіЬиз сопзіііагогит по- ЬгіІіз поп египі іпзсгіріі ѵеі гесеріі іп
зігогит Ьиіиз сіисаіиз позігі ЬііЪиапіае Ггаіегпііаіет іп сіѵііаіе позіга Ѵііпепзі
зіпсего поЬіз сіііесіогит, рго рагіе тадіѵоіиегіпі оЬейіге, зіаіиііз сіісіае Ггазігогит агІіГісіі ГаЬгіІіз Ѵііпепзіз, поЬіз іегпііаііз позігіз, сіипіахаі асі сазігит Ѵііроггесііз, Ьепідпііег іпсііпагі ѵоіепіез, зсі- пепзе регііпепіез, пес поп раіайпі асаііоІісеі, иі зиЬ Іетроге Геіісіз гедішіпіз по¬ гит оГйсіаІіит сазігі ргаеГаіі ѳхсерііз,
зігі ргаесіісіі агііГісез, ѵісіеіісеі ГаЬгі, саі- с)иоз аЬ еасіет Ггаіегпііаіѳ ехетріоз Гіегі
сіеаіогез, зегіГісез, сігса педоііа ГаЪгіаІіа ѵоіитиз. Таіез ргаесіісіиш агііГісіиш Газе ехегсеапі, асі теііогет іп «Зіез гіе- Ьгіаіе ІаЬогаге поп (ІеЬеЬипі, зесі диапсіо
ѵепіапі огёіпет еі іп еасіет агіе зиа поз регзопаіііег іп сіѵііаіе Ѵііпепзі асіесапсііііопет еі сіѵііііаіет, сит сіесоге еі тиз ГаЬгі йисиш, сіотіпогит, сіідпііагіоаидтепіо Ьтуиз позігае сіѵііаііз Ѵііпеп- гит еі сигіепііит позігогит іп Іюзрііііз
зізеіизсіет агііГісіЬиз, ргіто ехргаез- ІаЬогаЬипі, іигіЬиз позігіз заіѵіз, іп аіііз
зіз, Ггаіегііаіет еі іп, зідпіа еогит агіі- ѵего иіапіиг зиае Ггаіегпііаііз іигіЬизехГісіі, ѵиідо аіетапісо сесЬ содпотіпаіит сеззиз сазіідепі, геЬеІІез еі сопіитасез
еі іиз зеи зіаіиіа, ^иіЬиз зе дегеге сІеЬеі, (Зепіиг іп сазіідаііопет сіѵііаіі еі іп Ьос
дапйиш еі сопсесіепсіиш сіихітиз сктиз- асіѵосаіиз, ѵеі шадізігі сіѵіит сопзи^ие
чще еі сопсесіітиз. 1-то. Ѵісіеіісеі иізіп- йеЬепі ірзіз Гоге аихіііо, аЬ іпіигііз ірзоз
§и1із аппіз рго сііеѣиз Гезііз, ѵісіеіісеі Ьеа- сІеГепсІепсІо, рег еозсіет тадізігоз еі зоііззітае Магіае піѵіз, пес поп запсіогит сіоз сіетезіісоз еі ип(1есип^ие асіѵепіепіез
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іпіта сіѵііаіеш ірзат Уііпепзет, еат ір¬
зат агіет ГаЪгОет, иіі ргаеГегІиг, ехегсепі, тогѳ аііагит Ггаіегпііаіит зітіііиш
іп сіѵііаІіЬиз ге§пі позігі Роіопіае, ргаезегііт ѵѳго іп сіѵііаіе Сгасоѵіепзі, Ьасіепиз ЬаЬіІае еі оѣзегѵаіае; зітиі сит іпзідпііз ргаеГаІіз еі зіаіиііэ Іепепіиг ЬаЬеге,
ііз иіі Ггиепіиг регреіио еі іп аеѵит іепоге ргаезепііит тедіагит. Іп сиіиз геі
Іезіішопіит зідіііит позігит зиЬаррепзит.
Асіит Ѵііпаѳ Гегіа зесипда апіе Гезіит
з. Ьаигепііі ргохіта, аппо Ботіпі тіііезіто ^иіп§еп^езіто зеха^езіто, ге§пі по¬
зігі аппо (іесіто. РгаезепІіЬиз та^пійсів
еі §епегозіз N100180 Вадгтіі — раіаііпо
Ѵііпепзіеі сапсеііагіо т. еі. Ьіі.—вгеергіо, раіаііпо Тгосепзі, тагезсЬаІсо сигіае—
«Іоаппае, раіаііпо Ыоѵо^год. ас КосЬо ВоЬоѵѵідотеісг— тагезсЬаІсо, Корее, Іепиіагіо іп: Рггеіѵапка еі Раиіо Кягиз7.е\ѵіс7.—
зесгеіагіо позіго, ееіегіз ді^пііагііз, оШсіаІіЬиз еі сигіепІіЬиз позігіз, ад ргаетізза
Гіде сіідпіз зіпсеге еі МёШег поЬіз дііесІіз, даіиш рег тапиз депегозі Раиіі Ыагизгеѵѵіег, ери ргаетізза ЬаЬиіІ іп соттізіз. Ргоіпсіе еі поз зирріісаііопі еогит
Ьепі^пе аппиепіез еіѵезіі^ііз оііт рагепІіз позігі сЬагіззіті іпзізіепіез, иі ІаисіаЪііез огсііпаііопез таіогит іп тетогіа Ьотіпит Гасііе Ьегеапі еі гериіапі еігериІапічг, еапдет Ггаіегпііаіет ргаедіеіогит
ГаЬгогиш, саідеаіогит еі зегійсит, сіѵііаІіз позігае Ѵііпепзіз, аргоЬапІез, зі рег
соппехіопет ееіогогит агіійсит, петре
§1адіГаЬгогит еі тагзиріаіогит рго 1х>по
Шогит аидепдиш, ассеріапсіит еі гаіійсапдит еззе сіихітиз; ргоиі рег ргаезепІез адітиз, ассеріатиз еі гаІіГісатиз ііа,
Ф10^ отпез іі агіійсез ргаедіеіі ГаЬгогит,
саідеаіогит, зегіГісит, "ІадіГаЪгогит, таг¬
зиріаіогит ипо со11е§іо, ипа Ггаіегпііаіе

даидеЬипІ еі ѵеіиіі тетЬга іп ипо согроге отпіа оШсіа, зіЬі іпѵісет ргаезіаЬипі: Ргітит аиіет, отпез еі зіп§и1і
ргаедіеіогит агІіГісит, Іат ад агеет позігат Уііпепзет регііпепііит, С[иат раіаІіпі ас аііогит оШсіаІіит агсіз ргаеГаІае,
пиіііз раепііиз ехсіизіз, отпіЬиз Іе^іЬиз
діеіаѳ Ггаіегпііаііз зиае оЬедіге іп отпі¬
Ьиз ІепеЬипІиг. 8ед риат сііи поз регзопаіііег іп сіѵііаіе позіга ргаеГаІа Ѵііпепві
(1е"етиз, отпіЬиз Іапдет еі зіп^иііз агІіПсіЬиз сиггепІіЬиз еі дотезіісіз, иЪіИЬеІ
іп Ьозрісііз еііат ргіѵаііз педоііа зиа с|ио(іие ехегееге іісііит егіі, заіѵіз Іе^іЬиз
еогит Ггаіегпііаііз. (^иодзі ѵего (]иізріат
іп ргаедіеіа Ьагит аЦиа агіе тадізігит
зе геагі ѵеііі, іііегаз ргіиз паііѵііаііз еі
агііз зиае зиГГісіепІез согат Ггаіегпііаіе
ѵеі зепіогіЬиз еіиз Ггаіегпііаііз озіепдеге
еі деіпдѳ зресітеп агІіГісіі ргосопзѵеіидіпе Шогит ргаеЬеге еі ехЬіЬегѳ оЫі^аІиз
егіі. АНегіиз ^ио^ие агІіГісішп пето рѳгсіреге (ІеЬеІ, зесі диізеріе рег ргоргіат агІега еапс!етс|ие ипат ехегсеаі, зіѵе еіиздега Ггаіегпііаііз, зіѵе еііат аііегіиз Гиегіі. ЕІ зі іп ео Іетегаге іпѵепіепіиг, ад
реііііопет зепіогит Ьиіиз Ггаіегпііаііз, аЬ
адѵосаіо еі сопзШЬиз еіиздет сіѵііаііз
Ѵііпепзі рипігі деЬепІ, о^шЬиз рго таіогі
аиіЬогіІаІе ргіѵііедіі Ьиіиз позігі еі зіаіиі
еогит теііогі та^ізігаіиз Ѵііпепзіз иігіизс]ие зіаіиз поп іпГісіаз іге, іто еііат аихШо ііііз Гоге ІепеЬипІиг, аісціе Ьаес от¬
піа еі циае іп ргаетіззіз сопііпепіиг. поз
іп отпіЬиз рипсііз зиіз, агіісиііз еі сопдіІіопіЬиз регреіиае Пгтііаііз гоЬиг оЫіпеге деЬегі десетітиз, Ьас позіга зепіепІіа тедіапіе. Іп сіиогит отиіит Гідеш
еіеѵідепііатіезіітопіит тапи ргоргіазиЬзегірзітиз еі зітіііит позігит т. д. Ьіі.
зиЬаррепді Гесітиз. Ьаіит Кпузяупі, д.
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тіііезіто ([иіпдепіезішо зехадезішо попо.
бідізтипсіиз Аидизіиз гех. Пет зирріісаІіопіЬиз потіпе еіизсіеіи Ггаіетііаііз аршЗ
поз Гасііз. Гиітиз аскіисіі, иі аіісіиоі агіісиіоз, іп зирга зсгірііз Гитіі отпіЬиз іііегіз поп зресіГісаіоз, ііііз асііітдеге еі асізсгіЬеге еозсіие арргоЪаге сіідпагешиг:
Ргітит: иі зепіогез сізіат соттипет
Ггаіетііаііз зегѵапіез, еапсіеш пипсріат
ехіга таепіа сіѵііаііз ехігасіапі, іапіит
то (Іо іпіга тигоз еі кос зиЬ іигізсіісііопе
•сіѵііі. Пет рго зіпдиііз аппі даасІг&пІіЪаз
(|иі1іЬеі, іаш тадізіег, сріатзосіиз ехргае(Іісііз аѵііГісііз ех оГПсіо зио іп ессіезіат
рагосЬіаІеш з. Іоаппіз асі (Ііѵіпа регадепсіа сопѵепіаі. (^иосізі ѵего сіиізсіиаш
ргаезіаге поіиегіі, сіиоііез ісі Гесегіі, іоііез
ипіив дгоззі раепат Іиаі; зішііііег еііат
сит Ггаігет ѵеі зогогеш ех агііГісііз ргае(Іісііз іп еосіеш агіійсіо тогі сопііпдаі, иі
отпез ех сіоЬііо оГГісіі еі атогіз сЬгізііапі
асі зереііепсіиш сіесіисапі, іЬісіетсіие огепі.
Нет ѵоіитиз еііат еі сопйгшашиз, иі е
сіѵііаііз позігаѳ Ѵііпепзіз агіійсіа, ргае аіііз
сіѵііаііЬиз, ѵіііеіісеі СгасоѵіепзіЬиз, ЬеороІіепзіЬиз еі геі^иагиш, Ьос езі, иі сіізсіриіі агііі'ісіогит тетогаіогит еіизсіеш
сіѵііаііз Ѵііпепзіз рго ісіопеіз иЬ^ие гесіріапіиг, ргоиі ех аіііз сіѵііаііЬиз гедпі
позігі сарііаІіогіЬиз сіиісипг[ие еііат Ѵііпае іп зосіит асізсііиз Гиегіі, иі зіЬі пизсріат содпотеп аЬ агіе ітрозііит іттиіеіиг. Пет Ы тадізігі, диі іат а
тиііо іетроге іп тадізігоз зипі еіесіі, іп
ргаесіісііз агііГісііз, иі аЬ озіепзіопе зресітіпіз агііз зиае, иі а іііегіз зипі ІіЬегі.
Пет ЙІІІ тадізігогшп зирга сотшетогаіогит агіійсіогит, с|иісишсіие іп піадізігоз сгеагі ѵоіиегіпі, поп ІепеЬипіиг ріиз,
(іиат тесііат рагіет зресішіпіз агіійсі |

зиі ехЫЬеге еі сопѵіѵіит рго ГгаігіЬиз зиіз
сотрагаге. (^иосізі тадізігі йііиз еіизсіет
^иос^ие агіійсіі тадізігі йііат іптаігітопіит аззитрзегіі, пиііит зресітеп агііз
зиае ехЫЬеге асізігісіиз егіі, іапіит то(1о рго ГгаігіЬиз сопѵіѵіит рагаге іепеЬііиг. Пет ([шсипсріе агііГісит ех аіідио
тетогаіогит агііГісіогит аіісиіиз сіетогіиі геіісіат іп таігітопіит (Іихегіі, раг¬
іет тесііат зресітіпіз агііз зиае ехЫ¬
Ьеге іепеЬііиг еі сопѵіѵіит рагаге егіі асі¬
зігісіиз. Ассесіепіе ііет ео, риос! ипа рагз
еі сопіиЬегпіо іііо гесеззіі а питегорие
еі Ггаіегпііаіе зе зедгедаѵіі, зсііісеі агііГісіит шагзиріаіогит, зирріісаіит поЬіз езі,
иі аіісрюсі Ьиіиз гесеззиз зідпит іи ііз
іііегіз позігіз ехіагеі, асі Ьос роііззітит
поЬіз еогит а1і([иіс1 сіегодаге ѵісіегеіиг,
^ио(1 сит ііііз ііа ѵізит еззе, іит еііат
сит Ьос агіііісіиш сит ехіегіз Ьиіиз сопІиЬегпіі агііГісіі тіпиз соттипііаз ѵісіе¬
геіиг, поз Ьос іііогит іпзіііиіиш арргоЬатиз. 8ирр1ісагипі сіеіпсерз поЬіз, иі іп
іосит еогит шагзиріаіогит, агііГісіиш
сиІігіПсит сопіиЬегпіо іііо ргаеГаіо, иі
зіпі ѵеіиіі тетЬгит іп ипо согроге, сит
зирегіиз соттетогаііз агііГісііз соіуипсіі
ііа, иі отпіЬиз еі зіпдиііз, іп ргаезепіі
ргіѵііедіо пои ехргеззіз, іп іоіо даийеапі
еі оЬесІіге зіпі асізігісіі; еіепіт срисипс[ие ех ргаеГаііз агііГісііз ГаЬгогит, діасііаіогит еі сиІігіГісит поп Гиегіпі іпзсгіріі, ѵеі гесеріі іп Ггаіегпііаіет ірзогит, пе(}ие ѵоіиегіпі зіаіиііз еі ргіѵііедіо ргаеГаіі сопіиЬегпіі ііа рег отпіа,
иі езі іп аіііз ГгаіегпііаііЬиз, сопзегѵагі зоіііит, зіѵе сіотоз ЬаЬиегіпі зиЬ
зиЬ потіпе сазігепзі, зіѵе ^ио^ит сипс[ие сіотіпогит зрігііиаііит иіроіе геѵегепсііззіті ерізсорі Ѵііпепзіз еі аііогит ѵеі
заесиіагит, аиі поЬіІіит зіпі, іаіез ргае24
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регтіііапіиг зиаз ЬаЪеге оГГісіпаз, зе(1 іп
отш'Ьиз зіиі зиЬіесЬі зспіогіЬиз еі зіаіиііз
ргаеГаіогцт агііГісіогиш сіѵііаііз позігае
Ѵііпепзіз. 8і сцп аиіеш Гиегіпі геЪеІІез еі
ргаедісііз зіаіиііз іпоЬедіепіез, еіизшоді
поп зоіит деЪепі ад ехегсепсіа зиа оГГісіа адтіііі, зед еііат еі ІаЬогез Шотт,
ѵезіез еі аііа еііізтоді §епегіз ІіЬѳгит
егіі шетогаіо сопіиЬетіо оЯісіозѳ дізігаЬеге еі ассіреге еі ргаесіриѳ ііз, сцп іп
аЬзепііа іп Ьае игЬе позіга тапзегіпі,
зищие іигіз зіпі еі петіпі зегѵіапі агііГісіипнріе ехегреге ѵоіиегіпі еі піЬіІотіпиз зіаіиііз еі ргіѵііе^іо ізіі зиЬісеге зезе еі
рагеге пѳдіехегипі, асі ехігетиш еі ірзігаеі аЬ адѵосаіо еі сопзиІіЬиз рипігі де¬
Ъепі. ($шЬиз іп геЬиз дотіпнз раіаііпиз
еі оГГІсіит сазігепзе, пес поп та^ізігаіиз
сіѵііаііз позігае Ѵііпепзіз (ІеЬепі еззе іЦіз
аихіііо еі ірзоз аЬ іпіигііз деГепдеге, ас
іпоЬесІіопіез асі рагепсіит еі оЬедіепдиш
ргаеГаііз зіаіиііз еі ргіѵі1е§іо, сотреііеге,
^иод аЬ отпіітз едиздеш сіѵііаііз позігае
Ѵііпепзіз, зрігііиаіі, диаш зесиіагі еісіѵііі тадізігаііЬиз ід оЬзегѵагі еі ехечиі
отпіпо ѵоіитиз еі зіаіиітиз. Ад ехігешига ѵего зирріісаіиш поЬіз езі, еіиздет
тетогаіі сопіиЬегпіі зирегіиз зресіГісаіогит агііГісит позігае, диод дошит Шат,
іп диа іига еі ргіѵііедіа зиі сопіиЬегпіі
сеи Ггаіегпііаііз аззегѵаЬипіиг, а іигіздісііопе еі роіезіаіе шагезсііаісогит та^пі дисаіиз позігі ЬііЬиапіае ас аііогиш диогитѵіз, репез диозсипдие аззі^папдогит еі
дізігіЬиепдогит Ьозріііогит роіезіаз еззеі,
ехізіітатиз іптипетдие Гасіаіпиз, диод
зсііісеі пиііо ипдиат іетроге еііат |іит,
сит аіісціа сотіііа еі сопѵепіиз риЫісі
§епега1ез Ѵііпае ЬаЬегепіиг, сиі изситдие
Ьотіпит си^изѵіз зогііз, Іосі, ді§пііаііз еі

сопдіііопіз ехізіепііз, іп і 1 Іа сіото, іп сціа
иіі ехргеззит езі, ргіѵііегіа зегѵаЬипіиг,
сопзиііаііопез Гіипі еі геіідиа сопіиЬегпіі
иѳ§оііа ІгасіаЬипІиг, Ьозріііит дагі еі
аззідпагі поп рііегіі, іетрогіЬиз регреіиіз
іддие еат шахіте оЬ саизат, дио ірзіиз
сопіиЬегпіі сопГгаігез ІіЬегіиз еі сотшодіиз сопѵепіиз зиоз, диоз Ггедиепііиз ЪаЬеге зоіепі, сеІеЬгаге .сопвіііадие де геЬиз
сопіиЬегпіі іііогит соттипісаге, ас аііа
еііат іп изит ргаедісіае Ггаіегпііаііз зиае
рег тиііа пе§оііа зиа ігасіаге еі сопПсеге
іп еадет дото роззіпі; ідеодие отпіЬиз•
іп ипіѵегзит еі зіп^иііз, аиі дио еагиш
диосипдие тодо регііпепі, іаш ргаезепііЬиз, сіиат Гиіигіз зегіо ргаесірітиз, иі іп
Ьізсе ргаегодаііѵіз, а поЬіз Ггаіегпііаіі
тетогаіае агаііозе еі іизііз де саизіз сопсеззіз, еапдет Ггаіегпііаіет сепзегѵепі еі
тапи іепеапі, педие диіддиаиі аіідиапдо
соттііеге аидеапі, сіиод аііепит аЬ Ызсе позігіз тегііо сепзегі роззіі, рго §гаѵі
іидідпаііопе позіга. Ііадие зирріісаііопі
І11І поЬіз Гасіае Ьепі^пѳ аппиепіез, ргаеіпзегіаз Іііегаз іп отпіЬиз еагиіп рипсііз,
сіаизиііз, агіісиііз, соидіііопіЬиздие аиіЬогііаіе позіга ге§іа, сіиапіит іигіз рпЫісі
гаііопез регтіИипі, арргоЬапіез еі сопГігтапіез, зішиідие позігіз дапдит еі сопГегеидит еззе дихітиз, десетепдо еі
зіаіиепдо, еаз еі отпіа іп ііііз сотргаеІіепза гоЬиг ёі ропдиз зиит іизіит еі
деЬііит зетрег оЬііпеге деЬеге, аідие іп
е^з геі Гідет еі іезіітопіит еѵідепііиз
Ьос діріота позігит тапи позіга зиЪзсгірзітиз еі зі^іііо т. д. Ь. позіга соттипігі іиззітиз. Лаіит Ѵііпае, діе десіта
зехіа тепзіз ОсіоЬгіз, аппо Ботіпі шіііезіто диіпдепіезішо зеріиадезішо попо, ге§пі ѵего позігі аппо диагіо. ЗіерЬапиз,
гех. Ѵепсезіаиз А§гірра з. г. ш. и. т. д.

- 187 -

И. поіаггаз. Пет виррІісяІіопіЬиз сіиосріе агі ѵоіепз іп Іосит ііііиз осіо зехадепаз
еіизсіет сопІиЬегпіі шешогаііз агІіГісіЬиз, Ііі. асі сізіаіп соттипет сопІигЬетіо
иі аіщиоі агіісиіоз, іа зирга зсгірііз Гип- питегеі еі зоіѵаі; с^агит сіітісііа рагз, Ьос
сіаііоиіз Іііегіз поп зресіГісаІоз, ѳізсіеш асі- езі сртіиог зехадепае иі еі сіітісііа рагз
іипдегѳ, асІзсгіЬеге еі арргоЬаге сіідпаге- ресипіае, сіиае а роепіз соііідііиг іп изит еі
тиг. Ргітит срисіет: иі сіиіІіЬеІ шегса- іпегетепіош Роіопіае позігот ітрепсіі
Іогит, агіѵеЬепз іп сіѵііаіет позігат Ѵіі- сІеЬепІ, асі соетепсіит ѵісіеіісеі еісотрапепзет сЬаШкІит, Геггит, аез, Гізіиіаз, гапсіит рго Ьиіиз сопІиЬегпіі Ггаіетііаіе
ріхідіагіаз, Ггатеаз сигѵаз еі гесіаз, ѵиідо ѵехііиш, Іутрапит, сЫатусІез, Ггатеаз,
"Іосѵпіе згаЬеІпе у когсіотее (Іісіаз, еі ісі ЬотЬагсІаз, агта еі геЦиа отпіз депегіз
§епиз сіиаеѵіз песеззагіа іпзігитепіа, еіз- іпзігитепіа ЬеІІіса, сит ге1і(]иіз ѵегос^иа<іет аіііПсііз зегѵіепііа, сопІиЬетіо еі(Іет Іиог зехадепіз зепіогез еі отпез Ьиіиз соп¬
зезе (іепипііеі, Гасіа ѵего еіизтосіі сіе- ІиЬегпіі шадізігі рго зио агЬіІгіо .еі сотпипііаііопе, зі іп Ігісіио сопІиЬегпіит тег- іиипі сопзіііо сіізропепі еі (ІізрепзаЬииІ.
сез еіизтосіі поп собшегіі, Іісііиіп еаз Нет ріхісііагіогищ еі зегіГісит сіізііпсіа
сиіІіЬеІ (Ііѵепсіеге. Лет пе Ггатеаз иііаз, зипі агІіГісіа, иі зосіиз; аппит ^иос1 сіісіІат гесіаз, (ріащ сигѵаз, ѵадіпіз Іесіаз Іиг ІаЬогаге еі аЬзоІѵеге ѵоіепз, агІіГісіі
сцііѵіз тегсаіогит Ѵііпаиі асіѵеііаі, аіііег ріхісііа гіогит поп арисі зегіГісет, пес ѵісе
зі Гесегіі, еіизтосіі Ггатеаё ас! сопІиЬег- ѵегза зегіГех арисі ріхісііагіит, зесі яиіІіЬеІ
піит зиргашетогаіит рідпогіе позігае |>епез зиі агІіГісіі шадізігит еитс|ие еі
оГГісіозе гісірі сІеЬепІ. Ііет зі диізріат сіісішп зосіеіаііз Ьиіиз Ггаігет ісі Гасеге
ргаесіісіа аИс^иа Ііагит агіе тадізігиш Іепеаіиг. Ьііегае рогго паііѵііаііз пиШиз
зе сгеаге ѵоіиегіі, ргіиз согат ипіѵегза египі ѵаіогіз, пізі с)иае а зепаіи Ьіу'из,
Ггаіетііаіе шепзіз зиае іпѵепііопет ара- іп сціа сіиіз паіиз езі, сіѵііаііз аііаіае еі
гіеі, С]ио Іапіо арисі аіісіиет е^зсіет §о- 8І&І1ІО е]изс1ет сопГігтаІае Гиегіпі. С^иосісіеіаііз зиае Іашеп агііз шадізігиш сіиоз зі ((иетріат іп радо паіит еззе сопііпаппоз іпіедгоз Іосо поп тиіаіо сопііпио даі, Ыегаз паііѵііаііз зиае поп а поЬіІіЬиз,
ІаЬогаге ЬІ8^ие аЬзоІиІіз Іііегаз паііѵііаііз Чиае пиіііиз египі тотепіі, зесі а ргохіті
еі агііз зиае зиГГісіепІез, согат еіизсіет сиіизсще оррісіі ѵеі игЬіз еіиз гедіопіз зе¬
Ггаіегпііаііз зепіогіЬиз ехЬіЬеге, сіетит паіи аГГегге еі ехЬіЬеге, Іііегаз ѵего агііз
ср^ие зиі агІіГісіі зресітеп, ргоргіо зио зиае а Ггаіетііаіе еі сопІиЬетіо е.|из сі¬
тагіе еі тапіЬиз еІаЬогаІит, есіегееіоз- ѵііаііз, іп ^па агІіГісіит сіісіісіі, аГГегге еі
Іепсіеге, пес (иі Ьасіепиз ітрегігі сіи^ие) ЬаЬеге ІепеЬіІиг, Ьіз.' сіеГісіепІіЬиз гериіресипіа сіаіа, срюсі пиііі ипсрат іп роз- зат раііеіиг, еі агІіГісіит сіе поѵо еі іпІегит сопсесіі сІеЬеІ, аиі аіііз ІесЬпіз еап- Іедго арисі тадізігит Ьиіиз зосіеІаІіз*Ггасіет Ггаіегпііаіез гесіітеге зігісіе оЫіда- Ігет асісіізсеі. Ііет зі аЦиіз сі-з сопІиз егіі, сопѵіѵіит ѵего сціосі Ьасіепиз сііііопіз Іат зрігііиаііз, сціат заесиіагіз,
тадпіз ітрепзіз сеІеЬгагі сопзѵеѵіі, ех іп сіѵііаіе позіга ргаесіісіа Уііпепзі аззісегііз гаІіопіЬиз, аЬго.еапсІиш сіихітиз аЬ- сіио гезісіепз, агІіГісет зиит ЬаЬеге ѵоіигодатизсріе сіесегпепсіо іп розіегит а пеші- , егіі, ірзит ех сопІиЬегпіаІіЬиз, поп аиіет
пеехі даіиг, зес] сіиіІіЬеІ тадізігит зе сге- асіѵепіз еіідеге зіЬі ІепеЬіІиг. Пет сізіат
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ірзіз зиЬ іигізйісііопо ерізсораіі агіійсіЬиз
ехізІеиІіЬиз зедтаге, На іа гаеп, иі Ьос
еосіеш ісопІиЬегаіит аЬ ірза іигізсіісііопе
ерізсораіі іи ^иіЬи8сип^ие ітрейішепііз
еі іпіигііз (ІеГешіаіиг еі сит іигізсіісііопе
сазігеизі сіѵі1і(|ио оЬзегѵеіиг. Нет сціісип<іие ргаеГаіогиш агііГісит соІиЬетіит
сопіешрзегіі НккЦие Ггесіиеиіаге педіехегіі, рег ипіиз аппі еі зех зеріітаиагит
зраііиш, із ех гедевіго сопіиЬегпіі йеіеЪіЬиг, На іагаеп, иі зі ііепио іііисі іпіге
ѵоіиегіі, зресігаеп зиае агііз еі Ггаіегпііаіет гесіітеге іепеЪіІиг. Зішііііог сцюсіие зосіиз ([іііІіЬеі, зі сопіетріо сопіиЬегпіо, айѵепае сиіріат ехіга сопІиЬегиіит зезе ІаЬогашЗі саиза айіипхегіі,
із а(1 сопіиЬетіит поп зизсіріаіиг, йопес
Йепио аппоз «Зізсірііпае зиае регГісіаі; Ьос
еііаш Не риегіз еі сіізсіриііз зепііепсіига
езі. Нет зі аіісиіиз сопйіііопіз, Іат зрігііиаііз, циат зесиіагіз сіотіпиз сига агІіГісе зио ргоргіо іп сіѵііаіет ѵепегіі, іііе
агІіГех ашрііиз агІіПсіиш зиииі поп ехегсеаі, с[иаіп іп ргаезепііа (Іотіпі, йізсейепіе
аиіет ірзо, ірзі еііат агІіПсіиш іпіегйісаіиг. Пет зесіепіагііз, ѵиідо згуйег йісІіз, Язіиіаз ріхійіагіаз еі зегаз ЬотЬагйісаз рагаіаз, е кгад'тсрп'з гедіопіЬиз Ьис
айѵеЬеге еазс^ие рго ѴіІпепзіЬиз йіѵепсіеге пе иіщиат Іісііит егіі, ^иіп іто еазйеш ѵеі ргогзиз поп ѵепйеге, ѵеі тадізігіз
сопіиЬегпіі асі еІаЬогапйит (Іаге йеЬепІ,
зиЬ раепа атіззіопіз еагипйет. Пет пес
рго роііз сагЬопез іп Того соетеге ео^ие
розіеа гаахіто Ьиіиз сопіиЬегпіі Йатпо
йіѵепйеге сопсеззит егіі, зиЬ атіззіопе еогипсіет сагЬопит. Розігето зі сриіз Ьізсе
Іііегіз позігіз еа^ип^ие сопііпепіез іп аіідио агіісиіо, рипсіо, сіаизиіа, сопйіііопе
сопігайісеге, геГгадагі ѵеі сопігаѵепіге аи-

зиз Гиегіі, тиісіат йисепіогит Погепогига, сепіига сцпйеш ай Ьозрііаіе риЫісит
сіѵііаііз еі Іоііез асі сізіага сотгаипет
сопіиЬегпіі іггетіззіЬіІіІег Іиаі. ЗиріісаІіо іЬ^ие ргаейісіае Ьепідпе аппиепіез
Іііегаз ргаеіпзегіаз еогитс|ие сопіепіа еі
агіісиіоз ргаейісіоз, Іат апімріііиз іпзііІиіоз, диат рег поз поѵііег асііесіоз, іп
отпіЬиз сіаизиііз, рипсііз еі сопйіііопіЬиз, аиіЬогіІаіе позіга гедіа, арргоЬапйит
еі сопГігтапйит еззе сіихішиз; ргоиі аргоЬатиз еі сопГігшашиз Іііегіз Ьізсе позігіз,
сіиагит ѵіт еі гоЬиг сІеЬіІае Гігтііаііз ЬаЬеге (ІеЬеге ѵоіитиз. Іп сиіиз геі Гісіет
ргаезепіез тапи позіга зиЬзсгірІаз зідіііо
позіго т. (1. Ьіі. типігі іиззітиз. Баіит
Ѵііпае Ніе сіесіта іегііа тепзіз Магііі аппо Ботіпі шіііезіто зехсепіезіто ргіто,
гедпогит позігогит Роіопіае сщакюгйесіто, Зѵесіае ѵего аппо осіаѵо. Йесцпіиг
зідіііиіи з. г. т. т. (1. Ьіі. зиЬзсгірІіос|ие
шаииз еіизйет зегепіззітае гедіае таіезіаііз, пес поп поіагіі т. й. Ьіі. Ьипс
іп шойит: Зідізтипйиз гех. МаіЬіаз
\Ѵоупа з. г. т. рег тад. сіис. Ьіі. поіагіиз. Оиой с|иійет ргіѵііедіит асііз ргаезепІіЬиз езі іпзсгіріиш. Ех асііз поЬіІіз
сопзиіаіиз сіѵііаііз гедіае Ѵііиепзіз сіізсгіріит. Ьосиз зідіііі. Іппоѵапсіаз еі сопГігтапйаз еззе йихітиз, іппоѵатизсіие еі
сопГігтатиз ргаезепІіЬиз Іііегіз отиіа еагипйет Ыегагит, зирга іпзегіаѵит соп¬
іепіа, іп отпіЬиз рипсііз, агіісиііз, еііат
а поЬіз зресіаіііег айіесііз йе сегіо еозйет, ([иапіит йе іиге еі ѵіт еі гоЬиг
реѵреіиііаііз оЫіпеге йеЬеге, Іп диогит
таіогет Пйет ргаезепіез шапи позіга
зиЬзсгірІаз зідіііо позіго га. й. Ьіі. соттипігі іиззітиз. Баіае Ѵагзаѵіае Йіе зерІіта тепзіз Магііі, аппо Ботіпі шіііезі¬
то зехсепіезіто Ігідезіто ргіто, гедпо-
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<іиагІо, 8иесіао ѵего Ігіеезіто осіаѵо аппо. Зесріііиг зігіііит ш. сі. Ьіі. таіиз
зиЬаррепзит зиЬзегірІіосріе тапиз зегепіззітае ге"іае таіозіаііз пес поп поіагіі
т. сі. Ьіі. Ьипс іп тосіит: 8і§ізтипс1и8
гех. Нагііпиз Тгуяпа, ргаерозііиз Тгосепзіз, поіагіиз еі ге&гепсіагіиз ш. с]. Ьіі.
N03 іЬ^ие ргаепошіиаіиз гех вирріісаііопі ргаетешогаіогиш агІіГісит сіѵіит позігопип Ѵііиепзіиш ргаеіаіае, иіі іизіае Ьеш'епе аппиеиіез, ргаеіпзегіаа Іііегаз сит
оптіЬиз рипсііз, сіаизиііз еі ипіѵегзіз,
Чиае іи ргаешіззіз сопііпеиіиг агіісиііз,
сопсІІІіопіЬиз аисіогііаіе позіга го "іа гоЬогапсіаз, сопіігтапсіаз еЬ гаІіЯсапсІаз еззе
сіихішиз, іто гоЬогатиз, согПгташиз еі
гаІіГісатиз Ьагит позігогиіц ѵі§огс еі
Іезіітопіо Іііегагит еаз гоЬиг сІеЬіІае еі
регреіиаѳ Гігшііаііз оЫіпеге сІеЬеге; зиррІісаІіопіЬиз потіие еіизсіет сопІиЪегиіі
арисі поз Гасііз зшпиз асісіисіі, иі аіісрюз
агіісиіоз, ай зосіоз еі іипіогез еіизііет сопІиЬегпіі агІіГісез зресіапіез, ехі^еге еі арргоЬаге с1і"пагетиг. Ргоиі рег ргаезепіез
егі&ітив еі ипіѵегзіз еіизсіет сопІиЬегпіі
80СІІЗ поіит Гасітиз, иі зі сіиізріат ех
ргаесіісіа Ьагит агіе шадізігит зе сгеагі
ѵоіиегіі, сопѵіѵіиш, срюсі Ьасіеииз осіо зеха"епіз ехресіігі сопзѵеѵегаі, пипс ех сегІіз гаІіопіЬиз сіиосіесіт зехадеиоз Ы. срііІіЬеІ зе та§ізІгит сгеагі ѵоіепз ас! сізіат
соттипет сопІиЬегиіо пишегаі еі зоіѵаі.
Ііет чиі та"із1гит зе сгеагі ѵоіиегіі еі
зиі агІіПсіі зресітеп рег сопзѵеіисііпеш,
ргоргіо шагіе еі шапіЬиз еІаЬогаге гесизаѵегіі, асі еапсіет соттипет сопІиЬегпіо
сізіат зеха"епіз зесіесіт Ьііѵ. зресітеп
поп еІаЬогаІиш гесіітаі еі регзоіѵаі. 111агитсціе раесипіагит сіітісііа рагз ппа сит
Ьізсріе а роепіз со1і§ипІиг асі огпаисіат

I Іаисіот Воі, соетепсіат рго сапсіеіія, сегаіи зиЬзІегІлпсіит засегсіоіет, рго аііізѵе сотрагапсііз аііагі еогит іп рагосіііаіі
ессіезіа зііо отатепііз, ехрепсіі сІеЬепІ
ге1і([иат ѵего еагит рагіет зепіогез
еі отпез Ьиіиз сопІиЬегпіі та^ізігі рго
зио агЬіІгіо еі соттипі сопзіііо йізропепі сі йізреизаЬипІ. Іп ^ио^ит 6тиіит Гіііет еі еѵійепііиз Іезіітопіит
ргаезепіез шапи позіга зиЬзсгірзітиз еі
зі§і11иш ш. сі. Ьіі. зиЬаррепсІі іиззіпіиз.
Паіаѳ Ѵііпае сіиосіесіта тепзіз Лргіііз
аппо Вотіпі ѴШОХХХѴІ, гедпогиш позігогит Роіопіае IV, Зѵесіае ѵего V аппо.
Зесщііиг зиЬзсгірІіо тапиз з. г. т. пес
поп поіагіі т. сі. Ьіі. Ьізсе ѵегЬіз: Ѵіайізіаиз гех. 8іапізІаиз Хагизтѵіс» т. сі.
Ьіі. поіагіиз. 8і§і11ит срюсще таіиз ш.
сі. Ьіі. зиЬаррепзит. N03 ііасіиѳ гех .Тоаппез Сазітігиз, зирріісаііопі ргаепотіпаІогит агІіГісит сіѵіит позігогит Ѵііпепзіит сістепіег аппиепіез, отпицЫс іпзегіа ргіѵі1е"іа, огйіпаііопез еі агіісиіоз
іп оптіЬиз зиіз сіаизиііз, рипсііз еі рага"гарЬіз гоЬогапсІоз, сопПгтапсІоз еі арргоЬаисІоз сопГігтапсІоз еззе йихітиз; рго¬
иі ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз гоЬогатиз.
сопГігташиз еі арргоЬашиз. Іп ^ио^ит
Ясіет ргаезепіез тапи позіга зиЬзсгірІаз
зі"і11о т. сі. Ьіі. соттипігі іиззітиз. І)аІае Ѵііпае сііе XXX тепзіз Йипіі, аппо
Ботіпі МВСЬХІѴ, ге"погит позігогит
Роіопіае еі Зѵесіа XVI аппо. 8е^иі^иг зиЬ¬
зсгірІіо тапиз з. г. т. Ьізсе ѵегЬіз: Йоапиез Сазітігиз гех, еі зесгеіагіі з. г. т.
зесіиііиг зиЬзсгірІіо шациз Ьізсе ѵегЬіз: Са¬
зітігиз РисЬаІзкі-зиЬсІаріГег Міпзсепзіз
з. г. ш. зесгеіагіиз. 8і§;і11иш т. сі. Ьіі.
зиЬаррепзит. N03 ііасще Аидизіиз ІП
гех, зиріісаііопі рег сегіоз сопзіііагіоз позігоз, іаіегі иозіго аззійепіез, пошіпе сі-
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Ііз зеи сопІиЬегпіі агІіГісит, ѵідоіісеі Ьо- сесЬотеут охіпде ргхупозхгу ргхеЮ іакопезіогит МісЬаеІіз ЬітеасЬотезкі—сопІи¬ теусЬ рагіасхбте род схуі^ коітеіек ргоіекЬегпіі ГаЬгогиш, ВагіЬоІотеі Возіскі— СУ*1 У ішухдуксу^, зепаіогзЦ, дасЬотеп% у
сопІиЬегпіі саідеаіогит еі Апіопіі Ьапкоте зхІасЬескц тіезхкацсусЬ, іп (іиапіит Ьу
зкі—сопІиЬегпіі ѳпзіГісит, зепіогит аппио- піе схуиііі хадоЗб агіукиіот ІусЬ ІгхесЬ сегит еіпошіпе ошпіит ігаігиш сопІиЬег- сЬбте у до опусЬ піе теріваіі зі$, тіеупіогит еогит ад поз іііаіае, сіетепіег зкіе§о ргатеа піе ргхуіеіі у ротеіппойсі сеаппиепіёз, отпіа Ьіс іпзегіа ргіѵііе^іа, сіютееу, іако Іех оііагхотееу хагбтепо піе
огдіпаііопез, асіісиіоз еі іига еогит іп реіпііі, рохтеаіату как ргхех Ьгасігу сесЬоотпіЬиз рипсііз, сіаизиііз еі рага§гарЬіз
іако Іех игх<$ду тіеузкіе Іатекотее у
гоЬогапсІа, сопіігтапда еі арргоЪапда, го- Ьізкиріе, ро гупки у ро иІісасЬ сподх^Іюгатіозсіие, сопГігшапдоз, ас арргоЬап- сусЬ, Іараб у іпкагсеготеас, гоЬоіу опусЬ
(Іоз аиіЬогііаіе позіга ге§іа еззе дихітиз, па зхрііаіе коёсіеіпе копЯзкотеас, Ьех харгоиі ргаезепйЬдз Іііегіз позігіз гоЬогатиз дпеу пі од ко§:о ргоіексуі у осЬгопу, аі.
сопГігтатиз еі регреіиіз ІешрогіЬиз іп тее тезхуікіт хадоёб ротеіппойсі сесЬотееу
зітиі сиш Іііегіз іііизігіззіші ас геѵегеп- у агіукиіот исхупйр
(Ііззіші сіотіпі МісЬаеІіз 2іепкотеісх, ері2- до. Такой хаЬгапіашу у хакахиіету
зсорі Ѵііпепзіз, рго сареНа зиЬ Іііиіо з. худот, те Іут хе пазхут тіеёсіе \Ѵі1еп•Гоаппіз Мерогаисепі, іп ессіезіа саіііесігаіі зкіт Ь^Цсут, хіодхіеузкіе кгату таѴііпепзі ехізіепіе, ргаедісііз сопІиЬегпііз і^сут, родоЬп^х ргхезхкод^ па х&иЪ§ у
зиЬ аппо тіііезіто зерііп^епіезіто ^иа- дутіписуіѵ сесЬбте ргхузі^ІусЬ схупі^дгадезіто ргіто сііе ѵі^езіта ргіша теп- сут, ахеЬу Іак риЬІісе, іако у ргутеаізіз Магііі розі §епега1е іпсепдіит сіѵііа- піе йадпедо хеіаха, до гоЬоіу"' ІусЬ се¬
Ііз позігае Ѵііпепзіз соііаііз, согат поЬіз сЬбте па1еЦсе§о, іако іо: зіекіег, родкбте,
іп аиіЬепІісо гергодисііз, арргоЬатиз. Іп- зтеідгбте, иГпаІбте, дупагбте, зхаЬеІ, окбте,
зирег ад Ьишііепі зиріісаііопет еогипдет косіоікбте, ітЬгісхкбте, задапкбте еіс. ргхесопІиЬегпіогит, рго теііогі огдіпе еі ге- датеас у опеті Ьапдіотеаб піе теахуіі зі§:
§ітіпе, іп ргаедісііз зосіеіаііЬиз зеи агіі- род копГізкасуі\ ІакотеусЬ іотеагбте па зхрі¬
Гісііз ад поз Гасіат, ад погтат аііогит іаіе койсіеіпе, х ротоа* ротіепіопусЬ
сопІиЬегпіогит сегіоз агіісиіоз ргоГасіІіогі игх^дбте те тіеёсіе ЛѴіІпіе Ь§д<*}сусЬ.
сиіизсіие саріи роіопісо ідіошаіе ехргаез3- Ііо \Ѵ ІусЬ ІгхесЬ сесЬасЬ паудиі^заз зирегаддітиз.
се зі<2 озоЬу у Ьгасіа піе таі^ тезхузсу
1-то. Ропіетеах хѵіеіка ргхезхкода іут іедпеу гоЬоіу гоЬіб, па ргхезхкод§ дги§іт,
іггеш сесЬот, котеаізкіети, коііагзкіети іо іезЬ* котеаіе піе ротеіппі зіозагзкіеу. а
у шіесхпіскіеши ргхех рагіасхе у Іохпе а зіозагхе котеаізкіеу, Іакох котеаізкіеу
озоЬу піе сесЬотее, род гбхпеші ргоіексу- аІЬо зіозагзкіеу коііагхе гоЬоіу гоЬіб, род
аті у іигуздуксуаті те тіезсіе пазхут зігоГет катіепіа теозки па оііагх сесЬотеу
ЛѴіІпіе Цд^се, дхіеіе зі§, ех ^ио хе хад- у зіедхепіет теіеху те гаіизхи ргхех піепеу ротеіппойсі піе Іуіко до сесЬи, аіе Іех дхіеі зхезс.
у до оііагха Ьгаскіедо піесхупі^, агоЬоЦ
4- 1о. Ропіетеах еіексуа зІагзхусЬ сесЬо-
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Кауяи-і^з/^ Рапп§ бпіейи* у бдафусЬ .Гегав§о у \ѴоусіесЬа Ьуіа зкіайуіѵапа у йеІегтіпо\ѵапа, ІегагпіеузхусЬ хаз схаз6\ѵ іи/,
піетаі ой ротѵіеігга па б\ѵі$1у Вагііотіеу
у па паубтфзгеу Раппу КГагойгепіе іп
теііиз га г§ой^ тезяуІкісЬ Ьгасі іезі рг/.епіезіопа, ѵѵі^с Іе ісЬ Ігапзтиіасу^ ѵгЫга
паз/4 кгбіѳѵѵзкц арргоЬиіету. Іп ^ио^ит
Гісіет ргаезепіез 1 ііегаз, тапи позіга зиЬзсгіріаз, зі§ІЦо([ие т. (1. ЪііЬѵап. соштипігі іиззітиз. Ваіит Ѳтойпае аппо
сіогиіпі шіііезішо зерііпдепіезішо сціасігадезіто сціагіо, (Іесіта гціагіа сііе N0ѵетЬгіз тепзіз, геа;по ѵего позіго йио
йесіто аппо. Арий (іиаз Іііегаз ргіѵііеігіі сопГішіаІіопіз,
ргаетіззо шосіо ай
асіа оЫаІаз, зиЬзсгірІіо тапиз зегепіззігаі ге§із Роіопіае еі тадиі йисіз ЬііЬи-

апіаѳ 8е^иі^и^, сігса зідіііит та)’из аррепзііе т. й. Ьіі. Ыіз: Аи^изіиз гех.
Аіег^го ѵего сопГігтаІіо Іаііз: КопГігтасуа рг/.уѵѵі1еі6\ѵ сесЬот коіѵаізкісти, зіозагзкіети у тіес/.пісхети тіазіа зіоіесгпе§о ЛѴіІпа пайапусЬ. ВиЬзсгірІіо ѵего
зесгеіагіі з. г. т. Іепогіз зесщепііз: РеІіх Опзіапу — схез/.пік ЛѴоІкоѵѵузкі, іе§о
кгбіетезкіеу тойсі у ріес/.^сі лѵіеікіеу \ѵіе1кіс§:о хі§зІ\ѵа Ьііетезкіо^о зекгеіаг/, ш. р.
Сапсеііагіаіи іііизігіззіті еі ехсѳіепііззіті
сіотіпі йошіпі Лоаппіз Ргійегісі, сотіііз
іп Косіеп, С-гагпоЬуІ, БогоЬозІаіе еі 8аріейуп, Заріеііа - зиргеті т. <1. Ьіі. сапсеііагіі, Вгезіепзіз, Оогаіоѵіепзіз, Ргороузсепзіз еіс. сарііапеі, зідіііаіит езі іп
асііз. (}иае ргаезепіез Іііегае ргіѵі1е§іі сопГігшаііопіз, ргаешіззо той о ай асіа оЫаіае, еіс.
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30. Уставъ цеха Вилепскпхъ камепщпковъ и плотниковъ.
Вслѣдствіе потери древпѣйшпхъ привилегій и

чи отъ цеховой казны, производить расходы; стар¬

уставовъ, цехъ плотниковъ и каменщиковъ обра¬
тился съ просьбой къ Виленскому магистрату со¬

шины должны быть присяжные; за двѣ недѣли
до истеченія года братья должны собираться на

ставить

предварительное засѣданіе съ цѣлію выслушанія
отчета объ израсходованіи суммъ; товарища дол¬

для

него

новыя правила;

магистратъ,

принимая во вниманіе сущность древнѣйшихъ
цеховыхъ привилегій, предложилъ пеху плотниковъ
и каменщиковъ слѣдующій уставъ:

жны вносить

въ цеховую

казну по 2 злота въ

годъ; взносы эти должны производиться въ тече¬
ніи 5 лѣтъ и предназначаются глав, образомъ на

Всѣ цеховые члены должны собираться въ день
св. Николая па общее засѣданіе и выбрать изъ

хлопоты о королевскомъ

среды себя двухъ предсѣдателей и двухъ расход-

устава; всѣ цеховые должны посѣщать бернардин-

чиковъ—для плотниковъ

скій костелъ,

я камеящиковъ; этимъ

лицамъ представляется право хранить у себя клю¬

ныхъ

подтвержденіи цеховаго

принимать участіе въ торжествен¬

городскихъ шествіяхъ

и вооруженіи подъ
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стар¬

водиться вспомоществованія больнымъ и новопри¬

шины должиы собирать въ засѣданіе членовъ два

бывшимъ; младшіе всегда должны отдавать стар¬

раза въ мѣсяцъ; появившіеся

шимъ знаки почтенія,

должны заплатить

въ засѣданіяхъ сохранять

3 гр. штрафу; мастера должны записывать своихъ

порядокъ подъ страхомъ взысканія отъ С гр. до

учениковъ въ книги и принимать къ себѣ моло¬

4-хъ ф. воску и полкамня; цеховые доходы дол-

дыхъ

людей

ученики,

только

пробывшіе

хорошаго

происхожденія]

опредѣленное

количество

жпы идти на бернардинскій костелъ, па похоро¬
ны

и вспомоществованія

цеховымъ братчинамъ;

лѣтъ у мастера и пожелавшіе вступать въ това¬

въ остальныхъ §§ заключаются общія мѣропріятія

рищи, должны просить объ этомъ старшихъ то¬

противъ партачей,

варищей л заплатить за это право 24 гроша; при

городовъ

этомъ они должны проработать еще у своего ма¬

щихъ членовъ и положенія семействъ умершихъ

стера 4 мѣсяца для лучшаго нзучепія мастерства,

ремесленниковъ; указывается также на кругъ
свободной дѣятельности товарищей и взаимныя

совершить
работу;

путешествіе

п представить

цеховое братство должно

благолѣпіи своего алтаря
праздникъ

и чужихъ земель,

противъ заболѣваю¬

о

отношенія товарищей другъ къ другу, къ своимъ

каждый

ученикамъ іі мастерамъ подъ страхомъ взысканія

заботиться

и давать на

и церковную службу

пробную

ремесленниковъ изъ другихъ

по -3 злотыхъ;

за несоблюденіе

оныхъ опредѣленнаго штрафа.

пеявнвшіеся должны заплатить по 3 гроша штра¬

Лицамъ постороннимъ заниматься

фу; погребете умершихъ должпо совершаться на

строго воспрещается.

мастерствомъ

счетъ цеховой казны; изъ нея же должны произ¬

Вигтізіггѳ у гасісо шіазіа іе§о кг61е\ѵвкіеу. шоёсі зІоІес2пе§о \Ѵі1па—\ѵзгеш \ѵ
оЪес у ка&іѳши г озоЬпа, коти Ьу о Іуш
\ѵіе(І2Іе6 паіегаіо, Іуш Іізіеш огпауппгіету. І2 зіапоѵгегу ргяесі игг^Іѳт пазгут
Ъигшізіго\ѵзкіт у гайгіескіт АѴіІегізкіш
исйспѵі рапо\ѵіе 8іапізІа\ѵ Вггозка—іе§огосгпу, баѣгуеі Копсігаіоѵгісг—ргеезгіогосгпу 8Іаг8І, у Масіеу Віеіатекі—зга&гг іо\ѵаг2узг6\ѵ сесЬи шиіагзкіе^о, рггу Ъѵіпобсі лѵіеіи Ьгасі у іоѵгаггузгбѵѵ іедоъ ггетіозіа, 2 паІейуЦ роког$ рггеіойуіі, іако
опут агіукиіу (Па гасЬоѵѵапіа \ѵ ггешіевіе ісЬ рогатки, ѵгрггбіу осі апіесеззогбѵѵ пасіапе, а роіут рггег иауіаёпіеузгусЬ
кгоіблѵ іс1ішоёсі6\ѵ роІзкісЬ у лѵіеІкісЬ хі^щі 1ііе\ѵзкісЬ шііозсіѵѵіе арргоЬоѵѵапе, рег
ѵагіаз Ьозіііііаіез еі іетрогиш саіашііаіез 2§іпе1у, а гаіуш ті^гу шаузігаші а
Іоѵраг2узгаші сесЬи опусЬ 2§ос1у, шііозсі
у оЪзегѵапсуеу сЬѵѵаІу Вогеу піе Ъуіо,
оѵѵзгет сг^зіокгос піезпазкі у гатсосіу рга\ѵпе шіесігу піеші зашеті, огаг у тау-

зігаші ііі-азіаіу; (11а сге§о сЬс^с іо, со 2
йоЬге^о гг^сіи у кІиЬу лѵурасііо, \ѵ гег§ у
кІиЦ лѵргахѵіс, ггсрі, шіІоЗб, 2§0(1§ у розіизгеизітсо шіесігу зоЦ шіеб, гцсіаіі у рііпо паз иргазгаіі, аЪуёту опут агіукиіу у
реѵѵпе зіаіиіа асі погташ зіагусЬ, соріаііш рггесі паші ргосІикотсапусЬ, кібгеші
Ьу шіесігу зоЦ г2^сІ2І1і зі§, сЬ\ѵа]<} Вощ
гогтпагаіі, рагІасг6\ѵ, кібггу піѳ исгуѵѵзгу
зі§ паіегусіе рггу шаузіги у іотеаггузги
сесЬо\ѵуш, іе ггетіозіо ІиЪ риЫісгпіе, ІиЬ
роЦіпіе гоЪщ, гпозііі у кагпоёб шіесігу
зоЬ^ гасЬоѵѵаІі: опут пасіаіі, со аЬу іуш
рг^сігеу оіѵгушаіі у заті раиоѵѵіе зіагзі
ша^ізігаіоѵѵіе Іе§ог сесЬи тиіагзкіеар, іо
іезі Вагуіі Когускі, 8іаиіз1а\ѵ Кирегзкі,
віагзі, у Мікоіау ЛЛГізгпіе\ѵзкі, згаГагг, га
рошіепіопуті іотсаггузгаті (Іо иаз лѵпозііі
рго2Ь§ з\ѵоф. ^ког шу, \ѵі(1г^с зіизгпе
ісЬ г^сіаше у ргогЬ^, іисігіезг гезрекіиі^с
па іпзіапсу^ рап6\ѵ зіагзгусЬ шаузіі*6\ѵ се¬
сЬи шиіагзкіедо, (11а гасЬо\ѵапіа ші^йгу
піеші (1оЬге§о гг^сіи, розіизгепзіѵѵа у г§о-
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(іу, копГогшиіцс зі<2 (ІО оаЬпг у агіукиібте, §(1гіѳ тезгеІЦ росгсітеоёб, розгапотеапіо
затут рапот таузігот ТѴіІейзкіт се- у гдоН<$ ті§Нгу воЫ* гасЬотеаб роѵѵіппі;
сіш тиіагакіедо паНапусЬ у зІигцсусЬ, а геЬгатезгу зі<} ровгЦ г роёггоНка віеЬіе
рогѵѵаіашу, копГегиіету у паНаівту оиут ро сіѵѵіе озоЬу (Іо рапбте таузігбте ггепа ѵѵіесгпе сгазу пііеу теугагопе агіуки- шіозіа зтеедо, аЬу опут НтебсЬ рапбѵѵ тауІу. А іе рапотеіѳ сіебіі шадізіготеіе іе(1- зіггбте—іеНпе^о тиіагзкіедо, Иги^іедо сіепетій агіукиіаті у рггуѵѵііеіаті теезрбі зіеізкіе^о, га ргегуНепібте пагпасгуіі у іпг рапаті тиіаггаті таузігаті щіщ зі^ ІгоНикотеаІі. РокібгусЬ рггуЬусіи та ЪусЙ
у зргатеиіц, а іотеаггузге опусЬ Ьег гаН- зкггупка г агіукиіаті у рггутеііеіаті рггупе§о рогатки у изіатеу гозіаігу лѵі^б о(1 піезіопа у па зіоіе розіапоѵѵіопа, а іо (Па
іе§о сгази, іако рапотеіѳ шаузіготеіе ти- гасЬотеапіа тезгеікіеу росгсітеоёсі у розгаІаггѳ теезрбі г рапаті сіеёіаті таузігаті, потеапіа.
іетіг затеті агіукиіаті зргатеицс зі§,
Агіукиі ѵЛбгу. Ро іакотеут тезгузікісЪ
іе<1п;} зкггупк^ таі<і у те піеу агіукиіу, іотеаггузгбте те Нгіей 6теі$іедо Мікоіаіа
рггутеііеіа у ріепігріге зкІаНаі'з, іак агеЬу гдготаНгепіи у рггуЬусіи рапбте таузігбте
у рапотеіѳ сіезіеізкіе іотеаггузге теезрбі г г сесЬи тиіагакіедо у сіезіеізкіедо, рггурапаті іотеаггузгаті тиіагзкіеті тее тезгу- зЦріі} те паіеіуіут рогг^Нки у тезгеіакіеу
зікісЬ рипкіасЬ у рагадгаГасЬ По іусЬ аг- сісЬоёсі По еіексуеу ПтеисЬ зіагегусЬ—іеіукиібте ІотеаггузкісЬ паіегеіі у тее тезгузі- Нпедо іотеаггузітеа тиіагакіедо, а НгидіекісЬ оЬусгаіасЬ па тегбг рапбте іотеаггу- до сіезіеізкіедо, іакйе у ПтеисЬ згаГаггбте.
згбте тиІагзкісЬ те рогг^Нки сесЬотеуш га Кібга еіексуа г теі^кзгпозсі діозбте оП іусЬ,
іеПп^, рггу іеПпеу іе вкгеупсе зіеНгцс у кібггу терггбПу іотеаггузгаті у тіезгсгазіагзгедо зтеедо іотеаггузга тацо, зргатео- паті гозіаіі, росгупацс аііѳгп^, іо іезі
теаіі зі§ (іако іедо рап Магсіп Ьарігізкі, іеПеп ро Нгидіш га Папіет діози оЛ зіагзіагзгу таузігбте сіезіеІзкісЬ г Пгидіеті згусЬ, піе тегутеаі^с зі§ те діоз у ѵоіит
коіедаші зтееті аПекіотеаІ), іутг.е Іізіет Напедо, копкІиПотеапа та ЬуПг. Ыа ропазгуш, таЦс тос оП пауіазпіеузгуси кгб- тіепіопе гаё зіагагепзітео шаі^ Ьуб оЬіеІбте ісЬтозсібте, рапбте пазгусЬ тііоёсі- гапі ІиПгіе ПоЬгге тіазіи у сесЬотеі гатеусЬ, пакагиіету у розіапотеіату.
зіигепі, ггетіозіа теіаПоті у гаНпедо роАгіукиі ріегтгу. КярггбИ тезгузсу іо- Пеугггепіа піе шаіцсе, а пауЬаггіеу тіатеаггузге ггетіозіа тиіагакіедо у сіезіеі- зіи рггузі^діі. А кібгу Ьу Ьгаі роПсгаз
зкіедо, іи те ЛѴіІпіе те ггетіебіе зтеут теу- еіексуеу тегутеаі зі§ те діоз, аІЬо те діоисгепі, іак Іег у г іппусЬ тіазі рггуЪуІі, зіе рггезгкаПгаІ Нгидіети, аІЬо іег паріга рокагапіет іак игг^НотеусЬ, іако у се- Іу па зсЬаИгк§ рггузгеПІ, іакотеу та те
сЬотеусЬ аііезіасуі, По ісЬ ггетіозіа рггу- теіш> Іггесіі Гипібте теозки, Ьег гаНпедо
і?сі, таіз зі§ гЬіегаб па зсЬаПгк^ іепе- оПризгсгепіа рораПас.
гаіп^ те Нгіей ё- Мікоіаіа зтеі^іа ггутАгіукиі іггесі. Зіагзі, іакотеут зрозоЬет
зкіе§о кагПедо гоки, га оЬезІапіет, па оЬгапі, таі^ оП зкггупкі, іак §Пгіе рггутіеузсе ретепе, роП іигугПук^ тауПеЬиг- теііеіе сЬотеапе, іако дПгіе’ПосЬоПу сесЬозЦ Ь^сі^се, па кібгут зкггупка г рггу- тее у гедезіга гіогопе ЦП^, ро кіисги озоЬтеііеіаті у агіукиіаті гозіатеас ЦПгіе, Іітеут тіес, у іеПеп Ьег Пгидіедо, іако
25
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зкггупкі о4шукаб, іак у ріепі§4гу згаіа- гоки ро рбігіоіедо па зсЬа4гсѳ ктеагіаіпеу
ггога теу4атеа6 піѳ таі$, 41а сгедо згаГа- 4ас. Кібге ріепщ4ге, геЬгапе рггег рапбте
гге гатезге рггу оітеіегапіи у гатукапіи зІагзгусЬ іотеаггузітеа тиіагзкіе^о у сіезкггупкі рггуіотпі Ьуб тац у со іт (Іо зіеізкіедо, піе па со іппедо, іуіко па копзгаіотеапіа 4а4ггр гарізаб.
6гтасу% агіукиібте ІегагпіеузгусЬ оЬгасаб
Агіукпі сгтгіу. ОЬгапі зіагзі іотеаггу- зі§ ротеіппе Ь§4%, а іакотеа зкЫапка
вітеа тиіагзкіедо у сіезіеізкіедо \ѵезрб! г сгтеіегсіогосгпа 4о Іаі іуіко рцсіи ігтеае
зіагзгеті іппусЬ сесЬбѵѵ, у з\ѵоіс1і тау- та. А іейіі Ьу пазІ^риі^сусЬ сгазбте розігоѵѵвкісЬ па зіагзгепзітео, росііид гасЬо- іггеЬа іака Ьуіа, Ье4у га сопзепзет татеапеіго те іут шіеЗсіѳ гтеусгаіи, со гок ро §ізігаіи Ь^4^ тіеіі тос исіітеаііб тіе4гу
йтеі^іут МікоТаіи рггесі іпадізігаіет ЛѴі- зоЬ% копігуЬисуз, кібщ каг4у Іотеаггузг,
пешіпе ехсеріо, теу4аб ротеіпіеп Ь^4гіе.
Іеизкіт рггузі^астаі^.
Агіукпі б8іпу. СесЬу тезгузікіе у г^гоАгіукпі рііііу. Рггесі зкопсгепіет гоки,
та4гепіа ггешіейіпісге піе те іппу сеі зіапіт Ь§4гіе (ІгигісЬ зІагзгусЬ еіексуа, шапотеі'з зі§, іуіко 41а ротпогепіа сЬтеаІу
і$ сітеіета піесігіеіаті геуёб зі§ 4о сесЬи
Вогеу; гасгут, аЬу гдгота4гепіе іотеаггу¬
у г§?ота4гепіа зтеедо, у іат, рггу Ьуіпозгбте ІусЬ ггеіпіозі шиіагзкіедо у сіезіеіёсі тезгузікісЬ Ьгасі Іотеаггузгбте, г рггузкіе^о те паіейуіеу ки сЬтеаІе Вогеу оЬсЬо4б\ѵ у гозскосібте рапотеіе віагаі, іиг
зегтеапсуеу пау4отеа!о зі§, таЦ, тее41ид
зтебу гок когісг^су, га теіаііотойсі^ рапбте
агіукиібте, рапот таузігот сесіш тиіагзІагзгусЬ таузігбте у огаг копзепзет пазкіедо у сіезіеізкіе&о па4апусЬ, рііпиі^с
згут ша§ізігаіотеуш исгупіс рогггріпі} каіпаЬогепзітеа, іатге орізапе^о, те койсіеіѳ
киіасугр, а §4у 4ги§ісЬ рапбте зІагзгусЬ
теіеІеЬпусЬ оусбте Ьетаг4уп6те и оііагга
оЬіоггу, кіисге о4 зкггупкі о4(1а(1г^.
ётеі^іеу Тгбусу зргатеотеаб.
Агіукпі 8гб8Іу. Сіг рапотеіе зіагзі іоАгіукпіу йгіеющіу. Ыаіегес у іо 4о ротеаггузітеа тиіагзкіе&о у сіезіеізкіедо, аЬу ггг^кц^Йгіе, аЬу іотеаггузге ггетіозіа ти(Іо г^готайгепіа зтеедо Іотеаггузгбте, 4о- Іагзкіедо у сіезіеізкіедо, 41а ог4оЬу тіазіа
Ьгге те ггетіеёіе теуисгопусЬ, піеро4еугга- ЛѴі 1 па у сесЬи зтее§о, па ргосеззу,^ ВопусЬ рггуітотеаіі, пауЬаггіеу розігге§аі$с г^сіеізкц, роіукапіе кгбіа ітсі, рапа паіе§о, аЬу \ѵо1пе"о у росгйсітее^о Ьуіі иго- зге§;о ті!озсітее§о, ітсі хі^4га Ьізкира,
(Ігепіа, піѳ Ьгакифс те іеу гаіегге паго- ітсі рапа теоіетео4у ЛѴіІепзкіе^о, па ро(Іет у сийгогіетзкіш, Ъуіе Ьу теіегге ка- різу у топзігу зіггеІЦ г гектеігуіаті у
іоііскіеу піе рггесітепут.
огаг згаЫе роггц4пе тіеіі; а кібгу Ьу г
Агіукпі 8І6сІту. А іг рогггріек сесЬи іотеаггузгбте па ргосеззу^, роріз, топзігу
каг4е§о, родоіотеіи у іе§о, Ьег пакЫи у піе рггуЬуІ, іакотеу 4теіеша Гипіу теозки
козгіи Ьуб піетоге, рггеіо кай4у, росгг*- кагапу у іезсге па4, іо игг§4отеі 4опіезіотезгу 0(1 ріегтезге§о аг 4о озіаіпіе§о іотеа- пу Ь^4гіе.
ггузга, па гаіогепіе зкггупкі 41а роіггеЬ
Агіукпі (ігіезіпіу. Зіагзі іотеаггузге гге¬
г§гоша4гепіа іегагпіеузге^о у огаг па тіозіа тиіагзкіе^о у сіезіеізкіедо со 4теіѳ
иіггутапіе сопГігтасуеу о4 пауіаёпіеузге- піе4гіе1е зсЬа4гкі, ігуЬет іппусЬ сесЬбте
§о кгбіа ітсі ІусЬ агіукиібте, та со бтеіегб у га теіа4отозсі^ зІагзгусЬ таузігбѵѵ се-

- 195 сіш шиіагзкіедѳ у сіезіеізкіе^о, зкіайаб Р'^сісЬ Іаі гагаг рггей зІагзгусЬ Іотеаггушпіц, у па піѳ рггег пйбйзге^о тезхузі- зІ\ѵа ти1агзкіе"о ІиЬ сіезіеізкіедо зіапокісЬ Іотеаггузгбте оЬтеіеЗсіб; па кібгц зсЬайг- \ѵіс зі§ та, иргазгаііус, аЬу опе^о га зрбік*<> іейіі Ьу кібгу Іотеаггузг піѳ рггузгейі, пео° рггуіеіі Іо\ѵаггузга, іакой у эіагзі Іо¬
та теіп$ ^гозгу ІгхесЬ рорайаб. Ка веЬайг- теаггузітеа тиіагзкіедо у сіезіеізкіеуо га¬
к§ гай геЬгатезгу зі^, зкготпіѳ у исгсі\ѵіе гах "о рггуі^б у те ге^езіг Іотеаггузкі тері'ѵ тотеіе, оЬусгаіасЪ у розІ^ркасЬ тезге- §аб Ьег йайпе^о исі^йепіа роѵѵіппі Ь?йі}.
ІакісЬ гасЪотеаб зі§ таіц.
Ма іейпак ой гарізапіа йаб йо зкггупкі
Агіукиі гесіепазіу. Кіесіу рапотеіе тау- Іотеаггузкіеу гІоІусЬ йтеапабсіе, Іакой йо
зігоѵѵіѳ сесЬи тиіагзкіе^о у сіезіе1зкіе§о Іеу йе зкггупкі па ё>ѵіесу гІоІусЬ згейс, а
Йо паисхепіа ггетіозіа зтее»о сЫорса рггуі- йги^іе Іаког гІоІусЬ згеёс Йо таузіготетотеаб Ь^йгу, таіц рапот ргегуйепіот зкіеу зкггупкі па з\ѵіесу.
2§готайхепіа Іотеаггузкіе^о оротеіейгіес у
Агіукиі щіптіу. Теп йе исгей, \ѵуя\ѵогарізаб йо ге§езІги Іотеаггузкіе^о, а Іо пау- Іопу у га Іотеаггузга йекіаготеапу, сгѵѵіегб
Ьагхіеу йіа Іе§о, ій §йу Іаіа сЫорі^сіе гоки рггу іут йе таузігге, рггу кібгут
теузіийутезгу Іотеаггузгет Ьу гозіаб сЬсіаІ, ггетіозіа зі^ исгуі, гозілтеас та, а Іо аЬу
Іут рг§йгеу Іе§о йозЦріІ у те росгеі іьіак пауйозкопаізгут \ѵ ггетіезіе з\ѵоіт
теаггузгбте терізапу у рггуфу Ьуі.
гозіатеаі у аЬу зоЬіе па оЬусгау ІотеаггуАгіукиі (Іттазіу. Лако заші рапотеіе зкі гагоЬіб тб§1, ой кібгедо іий рггег Іеп
таузігготеіе сесЬи ти1агзкіе§о у сіезіеі- сгаз таузіег іе^о ктеоіу Ьгаб піе ро\ѵізкіеёо, Іак у рапотеіе зіагзг Іотеаггузітеа піеп.
тиіагзкіе^о у сіезіеізкіе^о рііпо Іе§о роАгіукиі вгеапазіу. Тотеаггузг ггетіозіа
8Ігге§а6 шац, аЬу Йо ггетіозіа зтее§о у
ши1агзкіе§о у сіезіеізкіедо, кібгу зоЬіе йупаик те піт роййапусЬ згІаоЬескісЬ, сЬусгу таузігет гозіаб, та Іе ротеіппойсі паЬа ай га Іізіеш итеаіпіаі^сут, піѳ рггушорггбй ойргатеіс, га сЫорса ѵѵуй ротіепіолуа1і, аіе Іуіко \ѵо1пе§о у росгсітее^о игопе Іаіа ойзіийуб, роіут га тіойгіапа стеіеге
Йгепіа.
гоки рггу Іут йе ша^ізігге, рггу кібгут
Агіукиі іггупазіу. СЫоріес, йо пацкі
ггетіозіа зі? исгуі, гозіагеаб, \ѵ^(ігоіѵас у
\ѵ ггешіеЗІе тиіагзкіш шаузіготеі сесЬоІоѵгаггузгзт рггег Іаі сгіугу іпкіийиі^с у
тееши оййапу, кібгу Ьу шіаі Іаі ойтпаІо, со па те^йгбіѵсе Ьдйгіе гозіаіѵас, а ро¬
бсіе, та зіийус га сЫорса Іаі рі$с, а кіб¬
іут йо таузігоіѵзііѵа рггузі^риіас, та
гу Іаі йтеайгіезсіа піе теі<}сеу Іуіко сгіугу,
згіикі, кібге те агІукиІасЬ таузІгогезкісЬ
а те ггетіезіе сіезіеізкіш—теейіш* ргорогорізапе 84, теузіатеіб; іпасгеу, іезіі Іе§о
суі Іаі у итеа^і рапбте зІагзгусЬ.
те исгупі, піе та Ьус йо сесіш рггуі^іу
Агіукиі сгіетазіу. Кіейу сЫоріес г Іаі га таузіга.
сЫорі^сісЬ ро ѵѵузіийге опусЬ ой тауАгіукиі аМтпавіу. СйуЬу исгей аЬо
зіга теугтеоіопу у га Іотеаггузга йекіагоІотеаггузг ггетіозіа ти1агзкіе§о у сіезіеі'ѵапу Ь^йгіе, Іейу зіагзі Іотеаггузітеа тизкіе^о, піе теуігтеатезху аіі^о піе теузіигутеІагзкіедо у сіезіеізкіе^о, теезрбі г згаГа- згу Іаі теуйеу тіапотеапусЬ, Ьег теіеіісіеу
ггет у йги^іеті йтеита Іотеаггузгаші, рггу- а теайпеу рггусгупу ойзгейі, Іакотеу ой
Іотпі Ьуб таіір Ро теугтеоіепіи газ г сЫо- ггетіозіа ойрайас ротеіпіеп у іий тіеузса
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г§готабгепіи іотеаггузкіт тіеб піе Ь^бгіо,
сЬуЬа йеЬу зі^ гпотеи г іаі сЫорі^сісЬ
з1ийЬ§, теебіид итеаді віагегусЬ гасгзі у
зкопсгуі.
Агіукиі оётпавіу. Кагбу іотеаггузг гге¬
тіозіа ти1агзкіе§о у сіезіеізкіе^о сЫорса, исгпіа, піе іуіко рггуітотеаб, рггетеаЬіаб
об бги§іе§о, іибгіезг у об таузіга бо
віеЬіе піета, аіе апі гЬіе§1е^о рггесЬотеутеаб, роб теіпз рбікатіепіа теозки, піеротеіпіеп.
Агіукиі йгіегщіпазіу. 8гкоб§ іеёіі Ьу
іакз Іотеаггузг аІЬо псгей таузіготеі те
ггетіейіе аіі.ч) гоЬосіе исгупіі, іебу га игпапіет ргегубепібте у зіагзгусЬ іотеаггузітеа
ти1агзкіе§о у сіезіеізкіе^о падгобгіб ролѵіпіеп Ъ^бгіе, г Ц іебпак ргекаисуз, йе
шаузіег пагпасгаізс гоЬоЦ ро\ѵіпіеп ти
рокагас у беіегтіпотеаб, іак та гоЬіб.
Агіукиі АтіАгіезіу. Тотеаггузготеі боЬгети ггетіозіа ти1агзкіе§о у сіезіеізкіе§о об &■ беггедо бо й. ІМісЬаІа та Ьуб
па іубгіеп, роб!и§ г<}кі, аІЬо шпотеу г
шаузігет, ба\ѵапо у ріасопо, а іотеаггузгоѵѵі сіезіеізкіети теебіид сугкитзіапсуі
сгази іакой роб!и§ г$кі аІЬо итотеу г
таузігет, та босЬобгіб.
Агіукиі йтійгіезіу ргегтзу. АЬу Іей
г^готабгепіе іотеаггузгбте ггетіозіа ти1агзкіе§о у сіезіе1зкіе§о іут Іерзге ротпойепіе тіаіо, піета кайбу шаузіег сесіш ти1агзкіе§о у сіезіеізкіедо теі^сеу бо
віеЬіе рггуітотеас у тіес сЫорсбте, Іуіко
бтеисЬ, а Іггесіе^о г \ѵуг\ѵо1епіа Іаі, робіид бекгеіи осгетеізіе^о зрозоЬет, те агІукиІасЬ таузіготезкісЬ орізапут, роб
репаті те іут йе бекгесіѳ осгутеізіут теугайопеті.
Агіукиі АгсиАггезіу гвібгу. \ѴзротпіаІо
зіз те агіукиіе бзтут, йе сесЬі у г^го-

табгепіа ггешіейіпісге піе 61а іппеу рггусгупу 6^ розіапотеіопе, іуіко 61а ротпойепіа сЬтеаІу Войсу; гасгут ротіепіепі
рапотеіе шаузіготеіе тиіагге теезрбі г рапагаі сіезіаті таіз з\ѵбу оііагг роб іуіиІет ётеі^Ьеу Тгбусу те койсіеіе оусбѵѵ Ьегпягбупбте. Тебу іако зіагзі іотеаггузітеа гаиІагзкіе^о у сіезіеізкіе^о, іак у тезгузсу іотеаггузге роѵѵіппі па теоіутеасЬ со тіезізс,
іакйе па йаІотзгасЬ ктеагіаіотеуск па Йтеі<$іо бтеі§іеу Тгбусу у па гогаіасЬ абѵепіотеусЬ Ьутеас. Віа сге§о па кайбу акі у
Гезі шаіз зіагзі Іотеаггузітеа гаиіагзкіедо
у сіезіеізкіе^о г зкггупкі іотеаггузкіеу, теезрбі 2 рапаті таузігаші сесЬи тиіагзкіе8о у сіезіе1зкіе§о, ро гІоіусЬ іггесЬ баб;
а кІоЬу па іусЬ акіасіі, гаІотзгасЬ у игосгузіойсіаск піе Ьуі, та кайбу іуіе гагу,
ііе піе Ь§бгіе, ро дгозгу іггу г озоЬу зтееу
бо зкггупкі Іотеаггузкіеу гаріасіб.
Агіукиі АітАгіезіу іггесі. ВбуЬу Іей
кіо г іотеаггузгбте ггетіезіа ти1агзкіе§о
ІиЬ сіезіеізкіедо гтагі, аІЬо іей йопа, бгіесі,
іакотее§о сіаіо тезгузсу Ьгасіа, об зіагзгусЬ
рггег шІ6бзге§о оЬезІапі, Ь§бз бо тіеузса
родггеЬи ге ѵѵзгеікз росгзсітеойсіз рготеабгіб у тезгеікз ротеіппойб сЬггейсіайзкз обргатеотеас таЦ.
Агіукиі іимйгшіу сгшгіу. N8 сіюгусЬ те^бготепус). у рггуЬуІсбте §обпу іезі
гезрекі тіес, а іеп піе тоге Ьуб Ьег козгіи, гасгут тезгузсу Іотеаггузге па кайбу
гок озоЫітеіе ро §гозгу бгіезі^сіи зкіабаб
таіз, аЬу зі^іакз іаітийпз сЬоггу у те§бготепі ораіггуб у гаіотеас то§1і.
Агіукиі Аишйгіезіу ріаіу. ббуЬу іег
іотеаггузг ггетіозіа ти!агзкіе§о ІиЬ сіезіе1зкіе§о г боризгсгепіа Воге§о робирабі
у бо иЬбзітеа рггузгебі, іакотеу об зіагзгусЬ га теіаботозсіз Ьгасі г зкггупкі гаіотеапу Ьубй та, гтеіазгсга §бу бгіз іе-
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тііоёб у гезрекі Ьгасі тезгузІкісЬ ггешіовІа у Іотеаггузітеа шиіагзкіедо у сіезіеізкіедо.
Агіукиі йшшізіезіу зздзіу. ЬиЬо ві§ теуЙеу те агіукиіасіі теуга/опусЬ тезротпіаіо,
а гтеіазгсга ріѵ.у еіексуі зІагзгусЬ, іг тез/.еіка росгсітеоёб, зкгошпоёб у гдода, г аіІегпаЦ те дІозасЬ гасЬотеапа та Ьуб;
іедпак аЬу у па тезгеІакісЬ зеззуасЬ у
зсЬадгкасЬ Іой зі§ гасЬотеаІо, розіапотеіату парггбд: аЬу Іггейтео па зсЬадгк^
рггусЬодгіІі, тіеузса іесіеп рггесі дгидіш
зоЬіе, а гтеіазгсга тіодзгу рггед зіагзгуш
піе газіадаі, те діозіѳ у ѵоіит дгидіедо
піе теугутеаі у піе теігцсаі, у зат, діози
піе иргозітезгу и зІагзгусЬ, піе тбтеіі; Іакгѳ те діозіе дгидіеши піе рггезгкадгаі,
а Іо род теіпіу парггбд дгозгу згеёсіи, а
ддуЬу дгиді гаг теагуі зі§ исгупіб, Іеду
сгіугу Гипіу теозки та даб піеросЬуЬпіе
па оііагг, а га Іггесіт роікашіепіа.
Агіукпі АгоиЛгтіу 8і6<1ту. \Ѵіе1е доЬгети рощдкотеі иЪутеа, а гаіут у розроШе сесЬи у гдготадгепіа кагдедо ирада доЬго, кіеду до зрбіпеу оЬгаду Ьгасіа
те \Ѵі1піе, а іезгсге га гогкагапіет зіагзгут рггед тіодзгедо оЬтеіезгсгепі, па
зсЬадгкі рггуЬутеаб піесЬс^, рггег со іако
агіукиіу ргаѵѵпе у рггутеііеіа гиіпотеас зі$
тизг^, Іак у іппе іпкоптеепіепсіе §6г<^
Ьгаб, діа сгедо розіапотеіату па кагдедо
Іакотеедо Іотеаггузга ггетіозіа тиіагзкіе§о у сіезіеізкіедо: іеёіі Ьу ріегтезгу гаг
па зсЬадгк^, аІЬо дтеипіедгіеіпіі аІЬо
тіезі^сгпіі, аІЬо ктеагіаіотец, у па Ц, кібга од зІагзгусЬ аІЬо од шадізігаіи гіогопа Цдгіе, піе рггузгеді, та дгозгу Іггу
гаріасіб; га дгидіт гагет дгозгу згеёб;
га Іггесіт рбігіоіедо, а га сгтеагіут Іггу

Гипіу теозки піеросЬуЬпіе дозкггупкі Ьгаскіеу Іотеаггузкіеу даб. А іеёІІЬу’те оддаши
ІакісЬ теіп зрггесітепу у піерозіизгпу ЬуІ,
Іакоѵѵу у г гдготадгепіа сесЬотеедо гидотеапу Ъуб та, у гоЪоіа опети тевг^дгіе
те шіеёсіе АІѴПепзкіт гаЬгопіопа Ьуб та.
Агіукиі йшйяіегіу дату. Тотеаггузг ггетіозіа тиіагзкіедо аІЬо сіезіеізкіедо іеёіі
Ьу тесгут, аІЬо гоЬосіе таузіготеі теукгосгуі, аІЬо піерозіизгпу ЬуІ, Іеду таузіег
Іакотеедо Іотеаггузга зіотеу рггузіоупеті
паротпіеб, га дгидіт гагет у г Гикіет,
а іеёіі Ьу зі$ піе роргатеіі, та зіагзгут
Іотеагхузгот допіеёб, од кІбгусЬ зіизгп^
одпіезіе падап$ а іеёіі Ьу ирагіу ЬуІ, Іеду у зкагапу ротеіпіеп Ьудй. Іпсріапіит
Ьу гаё у іпзгусЬ піе зІисЬаІ, та Ьудг до
игг^ди допіезіопу, у па розІгасЬ дгидісЬ
іако теі^гіепіет, Іак у ктеоЦ .теозки, теедіид теіеікоёсі ехсеззи, до зкг/упкі Ьгаскіеу Іотеаггузкіеу раепотеапу Ьудг та.
Агіукиі йткізіезіу йзітіпіу. \ѴзгузІкіе
сесЬу, копГгаІегпіе у гдготадгепіа ггешіеёіпісге пауЬаггіеу рггег тпогепіе зі§
рагіасгбте ід^ до ирадки, сгеши гаЪіедаі^с, зіагзі Іотеаггузітеа тиіагзкіедо у сіезіеізкіедо тац рагіасгбте тезг^дгіе, сит
адтіпісиіо оГГісіі, Цдй те дтеоггесЬ хі^й§сісЬ, райзкісЬ, гіетіапзкісЬ, згІасЬескісЬ,
зіапбте дисЬотепусЬ у ётеіескісЬ, іако Іей
у те дотасЬ, кашіепісасЬ, Іак те затут
тіеёсіе ЛѴіІпіе, іако Іей па рггедтіеёсіи,
па Апіокоіи, га ЛѴіІіц, па ЬикізгкасЬ у
ддгіе коітеіек рггезгкод§ ротіепіопут Іотеаггузгот ггетіозіа тиіагзкіедо у сіезіеізкіедо сгупіцсусЬ,гоЬоІу гаЬгапіаб.опусЬ
затусЬ па иіісу ІиЬ те гупки Іараб, Ьгаб,
пасгупіе ісЬ дгаЬіб у до теі<$гіепіа оддатеаб, а тіезгсгапіѳ Іиіеузі рггузі^діі у пісЬі
іппу піеротеіппі опусЬ Ьгопіб, даіеко Ьаггіеу кіеіпі іт датеаб у до гоЬоІу тиіаг-
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аЬу §о До гахошаДгепіа Іотеаггузкіедо
рмуіфо, ІеДу, іеёіі Ьу Іи ггетіозіа гаиіагзкіедо рггу шаузіги аІЬо Іотеаггузги сесЬоѵѵуш исгуі эід, а роіут рагіасітеет
ЬатеіІ, га исгпіа гок гоЬіб, у г ІудоДпіотееу гаріаіу та опе§о Дтеіе сгдбсі ДосЬоДгіб, а Іггесіа таузіготеі аІЬо Іотеаггузго¬
теі сесЬотееши, рггу кібгут ЬдДгіе гоЬіб,
ДосЬоДзвб. РггуЬуІес газ рагіасг та Іггу
Іаіа га исгпіа ЦДі\с, у Іакотеай опедо іа¬
ко у Іиіеузгедо гаріаіа роіукаб, рагіасгот
газ Іотеаггузге гдготаДгепіа Іиіеузгеіго те
гокоІасЬ гаДпут зрозоЬет Дороша§аб піе
тац; а кібгу Ьу Іотеаггузг Доротп^аі,
та катіепіет теозки піеросЬуЬпіе кагапу Ьуб.
Агіукиі іггу^гтіу. ЛѴзгуікіе ДосЬоДу,
Іак г терізпусЬ зкІаДапек, іако у згІгоГбте,
До зкггупкі Іотеаггузкіеу гдготаДгепіа тиІагзкіедо у сіезіе1зкіе§о рггусЬоДг^се, шате гедезіг іпіго1і§отеапу ргхег різагга
па Іо оЬгапедо терізутеапе, у іако регсер4а, Іак у ехрепза опусЬ поіотеапе, зресіГікицс у теугайащс, со у кіеДу оД кодо Дозгіо у тегідіо; а Іе ДосЬоДу терггбДу па
ротпогепіе сіітеаіу Вогеу, оЬгопд у рготосу^ ргате сесЬотеусЬ у па тезрагсіе сЬогусЬ, гиЬогаІусЬ Ьгасі, Іак Іег па тедДготепусЬ оЪгасаб зід шаігр Дакоі зіагзі
со гок, іако зід теугеу патіепііо, рггеД
зкопсгепіет гоки гасЬотеаб зід па зсЬаДгсе іепегаіпеу ротеіппі ЬдД^.
Агіукиі іггуйгтіуріегтгу. ЙаДеп сесЬ
у гдготаДгепіе, Іак Іег у зіагзі Ьег ротосу оЪеуёб зід піе тозд; Діа Іе§о, кібгу
коітеіек г исгпіа Іотеаггузгет гозіапіе у
шідДгу Іотеаггузітеет рггуідіу ЬдДгіе, та
саіу гок га т!оДзге§о зіи/уб. Ротеіппозс
газ іедо Іа Ь^Дгіе; парггбД зіагзгут рге-

гепіотеаб зід, га гогкагапіет опусЬ тевгунікісіі Іотеаггузгбте па акіу, Іак койсісіпе,
іако у па зсЬаДгкі оЬсуёб, вкггупкд г рггутеііеіаті па зібі роДсгаэ зсЬаДгкі рггупіеёб, у тезгеіакіеу роДсгаз Іеуйс зсЬаДг¬
кі розігге^аб росгсітеоёсі у рогиріки. А
го іеДпети рггусі^ко ЬдДгіс, ІеДу опети
исгпіа, кібгу іезі пауЫігзгу, Іотеаггузготеі
рггуДаб зіагзі таузіготеіе таіц, у кібгу
Ьу Іакотеу піе исгупіі розіи^і, ІеДу піегаа
тіеб тіеузса зрбіпедо те газіаДапіи г Ьгасі^ те сесЬи рогтеоіопе^о.
Агіукиі іггуйгтіу ісібгу. .ТеёІіЬутаузіег аІЬо Іотеаггузг, те Іут ггстіеёіе тиІагзкіт аІЬо сіезеізкіт теуисгопу, г іппедо
тіазіа у тіазіесгка Іи До ЛѴіІпа рггутедДготеаі у сЬсіаІ Ьу Іи До сесЬи тиіагзкіе^о
у сіезіеізкіе^о тезідр исгупіб у таузігет
гозіаб. ІеДу Іакі парггбД та] икагаб Іізіу
оД игоДгепіа, іегеіі г росгёсітеусЬ гоДгісбте
зрІоДгопу,' §Дгіе у іако ггетіозіа зід исгуі,
іако га Іотеаггузга, а роіут га таузіга
Декіаготеапу. Ро икагапіи ІеДу Іізібте, та
ріегтеіеу зіагзгут гдготаДгепіа Іотеаггузкіедо ргегепіотеаб у оротеіеДгіеб, а роіут
рггег рр. шаузігбте До сесЬи, га теукопапіет іеДпак терггбДу рггузід^і па тіеузкіе
ргатео у гаДаІкіет До зкггупкі таузіготезкіеу сесЬотееу, піе тпіеу Іег у га зргатеіепіет Діа рапбте зІагзгусЬ, Іак затусЬ
шаузігбте, іако у зІагзгусЬ Іотеаггузітеа,
коіасуеу, рггуідіу Ьус та.
Агіукиі іггуйгтіу іггссі. КагДети Іотеаггузготеі ггетіозіа гаиіагзкіедо
у сіезіе1зкіе§о, кібгу Ьу сЬсіаІ таузігет
гозіаб, паіегеб ЬдДгіе, аЬу теоігу роДІид агіукиібте, сесЬи тиіагзкіети ‘ у сіезіеізкіети таузігот паДапусЬ, гозіаб,
зтеоііі, іако терггбДу зіагзгут Іотеаггузгот
у Іо піеДгіеІ ДтеипазЦ ^рггеДіут оротеіеДгіаі. №т газ До 1е§о рггузЦрі, та па
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гпіІоё6укотраиі;урскЗгі<2котеате8гу,(1о зкггупкі Ъгаскіеу іотеаггузкіеу гІоіусЬ с!\ѵа йаб,
у росгцзік§ аІЬо коіасуц «31а Ьгасі теейІид шогпоёсі исгупіб; а роіут згіикі, \ѵ
рггучѵііеіи таузігот сесЬи тиіагзкіедо
у сіезіеізкіедо пайапут, г «Зогогет рр.
зіагзгусЬ гоЪіб у теузіатеіб та. Со дйу
теуреіпі, те росгеі таузігбте рггуі^іу у г
піегаі тіеузсе теейіид рогг^йки газіайаб
Ь§йгіе, г оЬзегтеапсуг^ іесіпак вЗагегусЬ
терггбсіу ргауіфусЬ таузігбте.
Агіукиі іггуйгіезіу сгшііу. Кагйугйгоѵѵу сЬогоЬу, а сЬогу бтіегсі зройгіетеас 'зі«}
у кагйу ро«3 рггурайкіет гозіатеа, гасгут
іеёІіЬу рггузгіо іотеаггузготеі гдготайгепіа
тиіагзкіедо ІиЬ сіезіеізкіедо ігасЬоггаб у
іий (31а піетосу піе тбді Ьу тіеб г гоЬоіу теугутеіепіа у гаіипки, іейу зіагзі таіа
зиріетепіотеаб опедо іотеаггузгет, кібгу, те
гоЬосіе 1з^сІг\с, та іггесі дгозг гаріаіу зтееу
«Згіеппеу аІЬо іудо<Зпіотееу йатеаб; таузіег
габ сіиоіу зтееу, кібг^ гтеук ой іотеаггузга сіезіеізкіедо со іуйгіеп Ьгаб, г гезрекіи,
2е іотеаггузг па зіеЪіе у па йгидіедо сЬогедо гоЬі, піета Ьгаб; Іой у о тесіотеіе іотеаггузкіеу тиіагзкіеу у сіезіеізкіеу гогитіеб зі$ та, іесіпак іуіко «Зо гоки у згезсіи піесігіеі.
Агіукиі іггуйгісзіу ріаіу- Йазіиді таузігбѵѵу іоѵѵаггузга ггетіозіа тиіагзкіедо у сіезіеізкіедо досіпе з^ аЬу Ьуіу те гезрексіе, (На
сгедодйу зуп таузіготезкі, ггетіозіа тиіагзкіедоІиЬ сіезіеізкіедо «ЗоЬгге теуисгутезгу
зі«5 у іотеаггузгет росііид рогг^йкбте теугеу
тіапотеапусЬ таузігет Ь^йгіе сЬсіа! гозіаб,
та іуіко рбізгіикі паіегуіеу, те рггутеііеіи
сесЬотеут таузіготезкіт орізапеу, теузіатеіб;
іакге у Іотеаггузготеі, дсЗу рогозіаЦ таігопк<2 таузіга аІЬо сбгк§ іедо роутіе га

йоп§, рбі згіикі іуіко теузіатеіб Ь§«3гіе паІейаіо, у оЬусгау гтеусгаупу ойргатеіб.
Агіукиі ітуйгіейіу ягб&іу. Бо гоЬоі
теоІпіеузгусЬ, Іа к ггетіозіа тиіагзкіедо,
іако Іей сіезіеізкіедо, йайеп г іотеаггузгбте
іесіеп рггесі Йгидіт иЬіедаб зі§ піета, а
родоіотеіи іе«3еп йгидіети рггезгкайгаб
піе роѵѵіпіеп; аіе кіесіу таузіег опедогайуіе у пагаасгу гоЬоід, коіо кібгеу іако
пауіеріеу теейіид итіеі^іпозсі зтееу розі$ротеаб та, іакоЬу у опети затеши у
таузіготеі огаг сесЬотеі піе Ьуіо тезіуйи.
Мпіеузге габ гоЬоіу у паргатеу заті іотеаггузге, ііе те гдготайгепіи сесЬотеут
Ь§йцс (ЗоЬгге сесЬотеі газіигепі, піе гагутеаі^с рагіасгбте, тод^ о(Зргатеотеаб, у Ьег
Йоіогепіа таузігбте, іо іезі: тиіагзкі іотеаггузг тоге Ьег (Зогтеоіепіа таузігбте ігЬ<$
роЬіеІіб, ріес кисЬепп% паргатеіс у поте;*
розіапотеіб, іаког Гипйатепі «Зо ріесбте у іпп% роіЗоЬп^ паргатек§ гоЬіб, а сіезіеізкі
«ЗасЬ ІиЬ тегоіа паргатеіб у іпп^ тпіеузге у ітрогіапсуі гоЬоіу тіеб.
Агіукиі іггуйгіезіу зібіту. Тотеаггузге
іегагпіеузгедо гдготасігепіа тиіагзкіедо у
сіезіеізкіедо піе таі$ гайпусЬ г исгпіаті
у сЫорсаті іедо ггетіозіа сгупіб гтотеу,
апі г піеті ро дозройасЬ копГеготеаб, аіе
теесЗІид зтеедо ротеоіапіа зргатеотеаб зі§, у
геЬу іотеаггузг сіатеаі сЗоЬгу рггукіасі исгпіотеі у сЫорсотеі, а іо рой теіп^ «ЗтеисЬ
теасЫопбте.
Агіукиі ІггуДгтіу бету. АЬу те іегагпіеузгут гдготасЗгепіи іотеаггузітеа тиІагзкіедо у сіезіеізкіедо у огаг рггесітеко
зіагзгут у таузігот сесЬи тиіагзкіедо у
сіезіеізкіедо гдоіЗа, тііобс у тезгеіакіе го¬
зіатеаіо розгапотеапіе, розіапотеіату, аЬу
іотеаггузге тиіагзсу у сіезіеізсу зіагзгусЬ
зтеоісЬ у таузігбте те паіегуіеу, рггукіайет
іппусЬ сесЬбте, тіеіі оЬзегтеапсуеу; зіагзі
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Іей у шаузіготеіе Ютеаггузгбте косЬаІІ, у
теукгасгаіцсусЬ згігоібтеаіі, а піерозіизгпусЬ у теукгас/лщсусЬ тадізігаіотеі сіопозііі, іакоЬу До йайпусЬ ті^гу зоЦ піо
рггусЪойгіІі гояіугкбте. ДеёІіЪу Іе2 кгаШо
зі<2 кіесіу таузіготеі икггутейгіс \ѵ гаріасіе
Іотеаггузга, Ыу Іо\ѵаг2уз2 та (Іопіебб зіагзгут 1о\ѵаг2узгот, кібггу ъ таузігет о
Іакоте^ кггужЦ ехрозіиіотсаб шац, іакоЬу
икггу\ѵ(І20пу оп з\ѵоІ^ осІеЬгаІ заІузГаксу^.
АігуЫ іггуігісзіу йжтаіу. Такотее
іейу агіукиіу, Іотеаггузгот тиіагзкіт у
сіезіеізкіт ой паз пайапс, таіц Ъуб тее
тезгуІкісЬ рипкІасЬ у кіаигиіасіі зѵѵоісЬ
теіесгпеті сгазу піепагизгпіе оЪзегтеотеапе,
рой раепаті те ргатеіе тауйеЪигзкіт о
піегасЪотеапіи рогг^йкбте орізапуті.
АгіуЫ Ыепігтіу. 2айеп сгіотеіек Іак
2 тіезгсгап ІиІеузгусЬ, іако Іей у рггуЬу-

-

ІусЬ ІшЫ, огаз у рой гбйпеті ргоіексуаті
тіезгкащсу, шеЬ^йцс те сесЬи іюг/^йкіет
теуйеу теугайопут тиіагвкіт, ІиЬ сіез.еізкіт рггуіеДу у туртпу, шѳ та гоЬіс у
гаутотеаб іак тиіагзкіеу, іако у сіезіеізкіеу гоЬоІу, росі теагипкаті у раепаті те
агіукиіе гіѵѵшігіезіут Й2іе\ѵіціут ѵѵугахопеті.
ІШге Іо агіукиіу сііа 2асЬо\ѵапіа (ІоЬге§о рогг^сіки рапот Іо\ѵаг2уз2от тиіагзкіт у сіезіеізкіт пасіатез/.у у опе копПгтотеас ргеег пауіаёпіеузгедо кгбіа ітсі
рапа пазгедо тііоёсітеедо рогтеоЬтезгу,
рггу ройрізапіи г«;кі ітсі рапа різагга
пазгедо у ріесг^сід, игг^йоте^ . та^іаігаіи
пазгедо зітеіегйгату. Бгіаіо зі§ те ѴѴіІпіе,
па гаіизги, гоки Іузі^с зіейтзеіпедо с/іугйгіезіедо згбзіедо, тіезі^са Магса йтеийгіезіедо ріегтезгедо (Іпіа.

1750 г. Августа 10 дня. *
Изъ книги N9 5365, за 1772—1789 г.,

стр. 589.

31. Подтвердительная привилегія короля Августа II, данная Виленскому ку¬
печеству въ подтвержденіе всѣхъ нравъ п вольностей.
Въ этой привилегіи король Августъ И

под-

имѣло купечество 14 въ видѣ привилегій, коммис-

тверждаегь всѣ вообще привилегіи и королевскіе
декреты, состоявшіеся въ пользу Виленскаго купечества, начиная изъ временъ Казиміра, съ 1441-го
года, до временъ Августа И. Такихъ документовъ

сарскпхъ декретовъ и рескриптовъ; въ нихъ послѣдовательно изложены въ общихъ чертахъ права и преимущества Виленскихъ купцовъ,

Еегіа зехіа апіе йошіпісат гешіпізсеге
ргохіта, йіе ѵідезіта зехіа, тепзіз ЕеЪгиагіі, аппо Ботіпі тіііезіто зерііпгепіезіто зеріиа^езіто попо.

1

Согат асііз поЫІіз іийісіі айѵосаііаііз
еі зсаЬіпаІіз Ѵііпепзіз сотрагепз регзопаіііег Гатаіиз ас зресІаЬіІіз йошіпиз Егапсізсиз Зокоіотезкі—йігесіог Ьопогаіае сот-
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шипііаііз шегсаіогіае Ѵііпепзіз, ргаезепіеэ
Іііегаз ргіѵі1е§іі сопГігтаІіопіз іигіига, ргіѵііе^іогит еі іттипііаіит зегепіззіті
Аи§изІі зесипДі, ге§І8 Роіопіае еі та§пі
Дисіз ЬііЬиапіае, еіДет Ьопогаіае соттипііаіі шегсаіогіае Ѵііпепзі зегуіепіез,
рагаіо зсгіріо ргаесопсеріаз, сиш іпІгоГизіиз сопіепііз а<3 асіа оЫиШ; ^иа^ит 1іІегагит, ргаетіззо то(1о асі асіа оЫаІагит, «Зе ѵегЬо а<1 ѵегЬит гезсгіЪепДо сопІепіа, Іепог зесріііиг езЦие:
Аи^изіиз Іегііиз, Беі §гаІіа гех Роіопіае
еіс. бідпійсатиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз, сцюгиш іпіегезі ипіѵегзіз еізіпдиііз,
герегігі іп асііз теігісіз сапсеііагіае позІгае тіпогіз ша§пі Дисаіиз ЬііЬиапіае сопГігтаііопет дигіит, ргіѵііе^іогиш еі ітти¬
пііаіит тегсаіогит Ѵііпепзіиш, іп аппо
тіііезіто зехсепіезіто попа§езіто попо
Діе ѵщезіта попа тепзіз Іиііі (Іаіат, си^из сопйгтаііопіз Іепог сіе ѵегЬо асі ѵег¬
Ьит 8е^иі^иг езЦие Іаііз:
Аи§изІиз зесипсіиз. Беі дгаііа гех Роіо¬
піае, та^пиз сіих ЬііЬиапіае еіс. 8і§піГісатиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз^иогит іпіег
езі ипіѵегзіз еі зіпдиііз, гедіае типіПсепІіае
еі зиЫіІогит зиогит поп Ггисіиз Дипіахаі, аиі ешоіитепіит ргоѵісіеге, зесі іига,
ргіѵі1е§іа еі іттипііаіез еогитсіие рго тегіііз еі іпіатіпаіае Гкіеі зиа оЬііпиегипІ,
загіа Іесіа іпѵіоІаЬіІіІег сопзегѵаге, иі ео
тосіо еі ѵігіиз еогит, типітепіів Іііегагит сопПгтаІа, аеіета таеапі, иі ео ірзо
ас] оЪзегіиіа еі зегѵіііа, ге§іЬиз ргаезіагі
зоіііа, рготрііогез аЦие аіасгіогез Гасіі ге§ит типіГісепІіа гесісіапіиг. Оиат типіГісепііаш позігат соттипііаз тегсаіогіа
Ѵііпепзіз ехрегігі заі а^епДо, зирріісаѵіі поЪіз, иі іига, ргіѵі1е§іа, сіесгеіа, іттипі¬
іаіез ас гезсгіріа, тегсаІогіЬиз ѴііпепзіЪиз а зегепіззітіз апІесеззогіЬиз позігіз I

соііаіа, с}иае отпіа аиіЬепІісе еі огідіпаіііег поЬіз зипі ехЬіЬіІа, аиіЬогіІаІе повіга
гедіа арргоЬаге еі сопГігтаге Ді&пагетиг.
Оиогит отпіит іигіит, ргіѵі1е§іогит,
рег рипсіа сопіепіогит еі зегіеі аппогит
Дезишріогит Іепог, езі Іаіів.
Еі іпргітів, зегепіззіті Савітігі, таггпі
сіисіз ЬііЬиапіае, аппо тіііезіто диасігіп§епІезіто циасіга§езіто ргіто, Гегіа зехіа
розі сіотіпісат іисііса, сіѵіЬиз еі тегсаІо¬
гіЬиз ѴіІпепзіЬив іигіз та"ДеЬиг§еп8Із
соііаіит, цио еізсіет рег Іоіит тадпит
сіисаіит позігит ЬііЬиапіае еі Кивзіае
іп отпіЬиз сазігіз еі сіѵіІаІіЬиз, ѵіДеІісеІ:
Тгокі, Роіоско, Ѵііерзко, Зтоіепвко,
Кііо\ѵ, Йуіотіг, 81иско, Міпзко, Ыосѵо§гоДек, Ьиско, Вгхебсіі, БгоЬісгуп, 6гоДпо, Ко\ѵпо аііізсіие отпіЬиз сазігіз, сіѵііаііЬив еі орріДіз ІіЬега Гасиііав етепДі
еі ѵепДепДі, рег ипат иіпат, ипит ІаіепІит, ипат реііет заЬеІІіпат, тагсіогіпат,
сазіогіпат еі ѵагіагит си]и8сипс]ие «*епегіз аиі зрісіеі ехізіапі, Де отпіЬиз(]ие
тегсапіііз циіЬизсипцие, потіпіЬиэ §епвгаІіЬиз еі эресіаІіЬиз роззепі еі ѵаіеапі
потіпагі, сопсезза езі.
8есип(іит ргіѵііе&іит зегепіззіті 8і§ізтипДі ргіті, іп аппо 1511, Діе ІегЬіа
Іиііі, Вгезііае іп сотііііз §епега1іЬиз ДаІит, си)из іп Іоіит іп зирга зсгірііз сіѵіІаІіЬиз еі орріДів ша§пі Дисаіиз ЬііЬиа¬
піае аЬагиищие ргоѵіпсіагит, еіДет Дисаіи аппехагиш, тегсаІогіЬиз ѴіІпепзіЬиз
іигіз та§ДеЬигдепвіз, готапае еі ^гаесае
ГіДеі сиІІогіЬиз, іогізагі.зеД еііат ѵагіаз тегсез ПитіпіЬиз Ѵіііа. СЬгопо аіі^ие іп та§по Дисаіи ЬііЬиапіае, ас ргоѵіпсііз еіДет аппехіз, ехізІепІіЬиз, Ргиззіат, ехіга еі яиогиищие ѵоіиегіпі, ДеЯисІапДі, еипДі еі ѵісѳ
ѵегза геДеипДі, ѵагііз тегсіЬиз, іЪіДетіизіиз ехргеззіз, оссираііз, тегсагі, етеге,
26
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БеіпДс, ргіѵііедіит тсііогаііопій агіісііи
ѵепсіеге еі йейисегѳ ІіЬѳгит езі, еі аіііз
ѵего іпсоііз еі айѵепіз шегсаІогіЬиз, аіпе Ь., ])ег тадізігаіит Ѵііпепзет еі соттізіиге сіѵііаііз еі Гасиііаіе тегсапйі (ргаеіег зіопіз апіесеззогит позігогит іп аппо 1646,
пипйіпаз), си^изсип^иѳ іііе зіі іигізсіісііо- йіе 15 7-Ьгіэ Гасіит, рег соттіззагіоз попіз, Іит ѳііат Гійеі еі зесіае, зиЬ сопГіз- зігоз гаІіПсаІит, ас рег зегепіззітит
Ѵіайізіаит ^иа^^ит еі Лоаппет Сазітісаііопе тегсіит, ргоЬіЪіІит езі.
Тегііит Десгеіит тетогаіі ЗіуізтнпДі гит сопПгтаІит, Іит еііат йесгеіо гергіті іпіег Ѵііпепзет еі ехизсепіет (зіс) Іаііопит іп аппо 1668 етапаіо, арргоЬасіѵііаііз аппо 1535, Гегіа зехіа розі Йоші- Іит, іп зирег ргіѵііедіит зирег соіфгпісат Іаеіаге еіс. зоіепіззітіз рагііит соп- таііопет аззесигаііопіз тадізігаіиз ѴііІгоѵегзііз Іаіит, с)ио НЬега еі іттипіз пепзіз еійет соттипііаіі тегсаіогіае, іп
шегсаІогіЬиз- ѴіІпепзіЬиз ѵідоге ргіѵііедіо- аппо тіііезіто зехсепіезіто ѵідезіто погит тегсапсіі тегсез Соипае йеропепйі по йіе 15 0-Ьгіз йаіае, рег зегепіззітит
еі ішіе, зіпе иііа ргаересііііопе еѵеЬепйі, Лоаппит Сазітігит, ргаейезеззогет поГасиііаз йесіагаіа езі.
зігит, іп аппо тіііезіто зехсепіезіто зе(}тгіит, гевспріит ерізеіст зегетіззі- хадезіто чиіпіо, йіе Ігідезіта Магііі, сит
ті 8ідітип<1і ргіті, сіе аппо 1538, сііе поппиіііз іттипіІаІіЬиз еі ргаегодаііѵіз
10 Іипіі ай шадізігаіит Ѵііпепзет Йаіит, іЬійет ехргезіз, Іагдііиш.
^ио тегсаІогіЬиз асіѵепіз сит ЬозріІіЬиз
АД ехігстит Десгеіит соттізіопит
еі асіѵепіз-ргаеіег пипсііпаз Гасиііаз тег¬ зирег геййепйів гаІіопіЬиз ех ргоѵепІіЬиз,
сапсіі — іпіегсіісііиг 1іІегаес]ие аЬ еойет геййіІіЬиз, пес поп ехрепзіз сіѵіІіЬиз аппиіз
зегепіззіто годе, зирег Гасиііаіет тегсап¬ аііізсіие огйіпаІіопіЬиз іпіег поЬПет тадісіі іпіизіае, поп еззе аисііепсіае сіезііпапіиг. •зігаіиш еі еапйет соттипііаіет, іп аппо
ВеіпДс, Десгеіит ЗідізтнпДі АидизЫ, Де тіііезіто зехсепіезіто ѵідезіто попо, тіі¬
аппо 1552, сііе 10 9-Ьгіз іпіег тегсаіогез, іезіто зехсепіезіто с)иайгадезіто зехіоеі
сіѵез Ѵііпепзез еі зсгіЬат іЬеіопеі позігі, тіііезіто зехсепіезіто ^иай^аде5Ішо зеріісопіга іига Ѵііпепзіа ехіга Іетриз пипсіі- то Іаіа; Іит еііат гезсгіріо зегепіззітогит
пагит педосіапіет рготиідаіит, ^ио Ѵіайізіаі ^иаг^і, Лоаппіз Сазітігі, еойет
тегсез ірзіиз ргоіипс рідпогаіае Гізсо ге- йесгеіо сотшіззіопит сит сопзіііиііопе
діо арріісаіае зипі еі іпГиІигит, зі аі^иіз сопІгіЬиІіопіз риЫісае сігса іезіиш ригісопіга ргіѵііедіа Ѵііпепзіа аизиз тегсагі Гісаііопіз Ьеаііззітае ѵігдіпіз Магіае, с)иоГиегіі, отпез тегсез рго изи сіѵііаііз іоііі ІіЬеІ аппо шегсаІогіЬиз еі іпсоііз ѴіІпеп¬
асііпѵепіае зипі.
зіЬиз східепйае, арргоЬаІіо. Ііет зирга
Нет, ргіѵііедіа зегепіззіті ЗідівтшДі тетогаіі Лоаппіз Сазітігі ргіѵііедіит гаісгЫі сит сегііз ѵідіпіа агіісиііз, ай Ьо- Ііопе Іиіеііае, иі розі йесеззиш йе кос
пшп соттипііаііз тегсаіогіае іп огсііпет заесиіо регзопагит тадізігаіиз поп зисігситзсгіріт, ех геіаііопе іііизігіззітогит зсіріапі Іиіеііат тегсаіогез Ѵііпепзез, ап¬
еі тадпіГісогит соттіззагіогит, ас! іп- по 1668 йіе Ігідезіта Магііі.
Іегсеззіопет еогипйет йе аппо тіііезіто
Пет, гевгсіріит сопіга .ТиДеоз Ѵііпеп¬
зехсепіезіто Ігідезіто, Йіе Ігідезіта Ла- зез, дио іпЬіЬіІит еі Лийаеіз, пе Гашіпиагіі Іагдііиш.
Ііат сЬгізІіапат зизсіріапі ай зегѵіепйит

- 203 8ІЪі, аппо тіііезішо зехсепіезіто зѳхадеві- сгеіа, іттипііаіез, ргаегораііѵаз саеіето Іегііо, <3іѳ ѵі^езіта зесипба ЕеЬгиагіі. ^а8^ие Іііегад, соттипііаіі тегсаіогіае ѴііТапіет ргміедшт вегспіззітг Міс/іаіігв пепзі аЬ апІесеззогіЬиз повігіѳ сіетепіізарргоЬаІіопіз отпіит іигіит еі іттипі- зіте баіаз еі Іаг^ііаз, еі ^ио^ит -отпііаіит, аппо 1669 біе 3 8-Ьгіз гезсгіріит ит іигіит еі ІіЬегіаіит, Іісеі Іепогез іп
еіизбет, пе иііиз аибеаі ргосигаге ІіЬегіа- ргеззепіі ргіѵііе^іо поп зипі ехргеззі, рго
ііопез 1арі<1аеагит. чиае апіе ипіопет поп ехргаезіз іатеп ЬаЬеге ѵоіепіез, іп отпізіпі ІіЬегае, аппо тіііезішо зехсепіезіто Ьиз еогит рипсііз, сошІіііопіЬиз, сіаивизеріиа^езіто сііе 11 Аргіііз гезсгіріит еі Ііз, рага&гарЬів, рипсііз еі сарііиііз соп(Зериіаіі ІгіЬипаІез та§пібисаІизЬііЬиапіае Пгшапбит, арргоЪапбит, гаііПсапбит гоариб .Іисіеоз Ѵііпепзез Ьозріііа ІіЬега Ьа- Ъогапбит, еі ас! сІеЬііат ѳхесиііопет
Ьеапі, аппо тіііезішо зехсепіезіто зеріи- бебисепбит еззе сіихітиз; ргоиі еі пипс
адезіто, біе ѵідезіта 9-Ьгіз.
еі бе Гасіо іп регреіиит арргоЬатив,
РгіѵИедіит 8егепіттг апіесе880гі8 по- гаііПсатиз, сопіігтатиз, гоЬогатиз аЦие
8Ігі Роаппіз Іегііі сопЯгтаііопіз отпіит іп беЬііат ехесиііопот иі бебисапіиг Ьаіигіит соттипііаіі Ѵііпепзі соііаіагит, Ьеге ѵоіепбо бесегпітиз, еа ошпіа еі ^иаеаппо тіііезішо зехсепіезіто зерііиа§езіто ІіЬеі еогит іп зресіе еі депеге ѵіт еі
зехіо, біе8Магііі гезсгіріит,еіизбет гаііоге гоЬиг регреіиит ЬаЪііига, ргаезепіі ргіѵіапікіиі Тогипіае, с[ио іпіип§ііиг, иі тегсаіо- Іедіо позіго тесііапіе. Іп сиіиз геі Пбет
гез Ѵііпепзез сігса апіщиа іига еі ІіЬегіаіез еі еѵібепііиз іезіітопіит ргаезепіез Іііесопзегѵепіиг, аппо тіііезішо зехсепіезіто газ тапи позіга зиЬзсгірзітиз еіІзі^іНо поосіиадезіто іегііо, біе ѵі§езіта Маі.
зіго та»пі бисаіиз ЬііЬиапіае соттипігі
Нет гезсгіріит ех рагіс іпеШиіогит тег- іиззітиз. Ваіит Ѵагзаѵіае, іп соттііііз
саіоггаііит, аііаз сіетпе кгату, ^ио сопсе- депегаІіЬиз расіПсаііопіз позігае, біе ѵібипіиг ІепезігаабриЫіситГогит ехеипіі аб §езіта попа тепзіз биііі, аппо Вотіпі
біѵепсіепбаз тепзез, аппо тііезіто зехсеп- МВСХСІХ, ге§пі ѵего позігі аппо зесипіезігао попа^езіто, біе бесіта іегііа Маі. бо. Аи§изіиз гех. Ьосиз зі§і11і тіпогіз сапВесгеіит сотті88агіогит, а зегепіз- сеііагіае та§пі бисаіиз ЬііЬиапіае. Сопзіто боаппе іегііо бериіаіогит, (|ио ар- Гігтаііо ргіѵі1е§іогит соттипііаііз тегргоЬапіиг іига еі ргіѵіІе^іа апіщиае іеіо- саіогіае Ѵііпепзіз іигіит еі іттипііаіит,
пае Ѵііпае, іетроге гезібепііае ірзіиз зе- 8ир1ісаіитс|ие поЬіз езі, ^иа^епиз ргаеГагепііаііз, аппо тіііезішо зехсепіезіто ос- іат сопйгтаііопеш рег, ехігасіит аиіЬепіиа§езіто осіаѵо, біе ѵі§езіша іегііа Аргі- іісе ех асііз теігісіз сапсеііагіае позігае
Из, Ьос ібет ірзит соттіззагіогиш бесге- тіпогіз тацпі бисаіиз ЬііЬиапіае ехігаіит рег еипбет зегепіззітит боаппет бі регтіііеге бідпагетиг, сиі зирріісаііоіегііит Ѵагзаѵіае, біе ѵі§езіта осіаѵа пі, иі іизіае Ьепі§пе аппиепіез, ргаепибапиагіі, аппо Ьотіпі тіііезішо зехсепіе- тегаіат сопПгтаііопет іп Гогта аиіЬепзіто попадезіто арргоЬаіиг еі сопГігтаіиг. ііса, сит арргеззіопе зі§і11і та§пі бисаN03 і^ие Аи§изіиз зесипбиз гех, зирріі- іиз ЬііЬиапіае, рагіі аГіесіапіі ехігабі регсаііопі еіизбет Ьепідпе аппиепіез, ргае- тіззітиз еі бетапбаѵітиз. БаЬапіиг іп
Гаіа отпіа іига, ргіѵі1е§іа, гезсгіріа, бе- сапсеііагіа позіга тіпогі та§пі бисаіиз

ЬііЬиапіае сііе 10 тѳпзіз Аи^изіі, аппо
Ботіпі, МБССЬ, гѳдпі ѵего иозігі XVII
аппо. Арий чиаз Іііегаа ехігасіі ргіѵііедіі
сопГігтаІіопіз, ргаѳтіззо тойо ай асіа
оЫаІаз, зиЬзсгірІіопез тапииш сігса зі§Шиш шаіиз т. й. Ъ. одшшігіг Іаіез:
,:Іап ЗаріеЪа— капсіѳгг \ѵ. \ѵ. х. Ь: КеІаііо іііпзігіззіті еі ехсеііеп. сотіііз іп
Койей 8аріеЬа, зиргеті сапсеііагіі т. й.

Ь. Вгезіепзіз, боггйотепзів, Ргороіеп. еіс.
сарііапеі. ЛяеГ МіЫаагетсг—тѳігукап I
\\. х. Ь. т. р. СопЛгтаІіо іигіит, ргіѵі1е§іогит еі іттипііаіига тегсаіогит Ѵііпепзіит йаіа іп аппо 1750. (}иае ргаезепіез Іііегае ехігасіі ргіѵііе^іі сопПппаІіопіз, ргаегаіззо тойо ай асіа оЫаІае,
зипі асііз поЬіііз іийісіі айѵосаііаіія еі
зсаЬіпаІіз Ѵііпепзіз іпзсгіріае.

1751 г. Марта 1 дня.
,
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32. Опредѣленіе Вилспскаго магистрата, обозначающее кругъ работъ кузпепнаго и слесарскаго цеховъ.
Вслѣдствіе несогласія, возникшаго между куз¬
нецами и слесарями относительно предметовъ пхъ
ремесла, Виленскій магистратъ, приноравливаясь
къ древнѣйшей привилегіи, дарованной этому це¬
ху, еще королемъ Сигизмундомъ Августомъ, опре¬
дѣляетъ кругъ дѣятельности тѣхъ и другихъ ре¬
месленниковъ въ слѣдующихъ границахъ: куз¬
нецы должны производить: скобы, штабы, якоря,
крюки простые, болты, гвозди для каменныхъ и
деревянныхъ стѣнъ и для латъ, бѣгуны для во¬
рогъ, для мельничныхъ колесъ, завѣсы для дверей,
ставенъ и сундучныхъ крышекъ, простые кре¬
сты для костеловъ, церквей и часовенъ, но толь¬
ко недутые и пеппленые, также всевозможные
обручи для бочекъ, ведеръ и другой посуды,
желѣзныя двери и дверцы/ ставни—но только про¬
стыя, колеса, оси, шворіш, возы, кары, коляски,
кареты, сани, подковы для лошадей и разной обу¬

ви, топоры, заступы, мотыки, вилы и другія ору¬
дія,—вообще все,

что можетъ производиться мо¬

лотомъ на наковальпѣ; слесаря должны произво¬
дить болѣе тонкія работы изъ холодиыхъ металовъ, какъ то: крашепые и некрагаеппые антабы
(болты) для каменныхъ и деревянныхъ стѣнъ съ
винтами и безъ опыхъ, выпуклые я выгнутые,
разные прутья для навнльоповъ, стѣнъ и обивки,
оковки каретъ, экипажей и французскихъ сунду¬
ковъ, приготовленіе кроватей, походиыхъ стульевъ,
складныхъ столовъ н др. мебели; приготовленіе
наружныхъ и внутреннихъ замковъ, нетель, крюч¬
ковъ, крестовъ, разныхъ ружей, винтовъ и коло
колесъ для часовъ, разныхъ пружииъ, килъ и
вообще всякихъ работъ, производящихся на хо¬
лодномъ желѣзѣ, нлп стали, выпуклыхъ и дутыхъ.
Осада колоколовъ предоставляется въ одинаковой
мѣрѣ какъ кузнецамъ, такъ и слесарямъ.

\Ѵ ропіесіиаіек, сіпіа ріегѵѵзяе^о тіезщ- рі^/іезщі; ріег\ѵзге§о. \Ѵ зргаѵѵіе исгсіса Магса, гоки Рапзкіе§о іузще зіесітзеі ѵѵусЬ рапоѵѵ ТЬощазга ВаЬпіеѵѵісга—кип-

згіи коѵѵаізкіедо, Вагііотіѳіа Ьозіскіе§о—коііагзкіедо, .ТакиЬа Коѵѵа1зкіе§о—
тіесгпіскіе^о кипзгіи, зІагзгусЬ у ѵѵзгузікісЬ та^ізігбѵѵ саІе§о сесЬи кипзгіи
коѵѵаізкіе^о, рггесіѵѵко исгсіѵѵут рапот
Апбггеіойі Раѵѵеікіети, віагзгети, 8утопоѵѵі .ІаЫогізкіети, ЕѴапсізгкоѵѵі Ьеопоѵѵісгоѵѵі, ббгеГоѵѵі Ііігізкіеши, Ргапсізгкоѵѵі Ріоігоѵѵісголѵі, МісЬаІоѵѵі 2и1ріеѵѵіС20\ѵі, КггузгІоГоѵѵі МіпсЬоѵѵоѵѵі у іппуш
зіозаггош ѵѵзгузікіт, Іибгіезг саіеши опусЬ
сесЬоѵѵі ѵѵгді^бет гоЬіепіа у піепаіегуіе^о
игигроѵѵапіа рггег рапбѵѵ зіозаггбѵѵ гоЬоІу
коѵѵаізкіеу, тіто сесЬоѵѵе зѵѵоіе агіукиіу,
бузрогусуе у гѵѵусгаіе у ѵѵгаіешпіо 2 акІогаіи гекопѵѵепсуопаіпе^о ѵѵ зргаѵѵіе исгсіѵѵусІГрапбѵѵ Апсіггеіа Ра\ѵеІкі, ‘зіагзгедо
кипзгіи з1озагзкіе§о, 8утопа ІаЫоіізкіе§о, Ргапсізгка Ьеопо\ѵіс2а, ббгеГа Иіпзкіеё'О, шацізігбѵѵ зіозаггбѵѵ, у са!е§о сесЬи зіозагзкіедо рггесіѵѵко исгсіѵѵут рапот Топіазгоѵѵі ВаЬпіеѵѵісгоѵѵі—кипзгіи коѵѵаізкіе§о, Вагііошіеіоѵѵі Возіскіеши—ко11агзкіе§о,
.ТакиЬоѵѵі Коѵѵаіеѵѵзкіеши—шіесгпіскіедо,
зіагзгут у ѵѵзгузікіт тадізігот, огаг са¬
іеши сесЬоѵѵі коѵѵаізкіети, Іаког гаііопе
гоЬіепіа у игигроѵѵапіа рггег рапбѵѵ коѵѵаібѵѵ гоЬоІ зІозагзкісЬ тіто сесЬоѵѵе зѵѵоіе гѵѵусгаіе у бузрогусуе, Іаког ѵѵг§1§беш
рггуішоѵѵапіа Іоѵѵаггузгбѵѵ ІиЬ сЫорсбѵѵ
ѵѵ^бгоѵѵпусЬ зІозагзкісЬ, г сибгусЬ тіазі
рггусЬобггр;усЬ, сіо сесЬи коѵѵаізкіе^о рггесі
згІасЬеІпуш иггдбсш Ьигтізіггоѵѵзкіт гасігіескіт \Ѵі1епзкіт, га ѵѵупіезіопуші аЬиІг^ие гаІоЬаті іпіепіоѵѵапеу, еі іп ргаезепііа регзопаіі оЬибѵѵиоЬ зігоп ргаѵѵпіе
а^ііищсеу зі$. \Ѵ кібгеу зргаѵѵіе згІасЬеІпу
игггрі Ьигтізіггоѵѵзкі габгіескі ЛЛ'іІепэк і,
ро копІгоѵѵегзуасЬ аЬ иІгіп({ио рго еі сопІга ѵѵпозгопусЬ (ЗокитепІасЬ, рггу ѵѵіІеіасЬ,
агІукикасЬ, оЬибѵѵут сесЬот зІиг^сусЬ,

ргобикоѵѵапусЬ, піс опут ѵѵ паутпіеузгут рипксіѳ ІиЬ рагадгаГіе піе сіѳго^иі^с
оѵѵзгет іп Іоіо ас іпіедго опе копзегѵѵиі^с, зіозиі^с зіе( сіо рггуѵѵііеіи пауіазпіеузге^о кгбіа іе^о тойсі 2уе;типІа Аи§изіа, іезгсге аиіе ипіопет ѵѵ гоки Іузігрз
рі^бзеі рі^бгіезіці ѵѵібгут, шіезі^са БесетЬга бѵѵибгіезіе^о ѵѵібге^о сіпіа, па гиреіп4 тос у ѵѵ!а<1г§ изіапоѵѵіапіа ѵѵ сесЬасЬ
ѵѵзгеІкісЬ роггцбкбѵѵ огсіупасуі у агіукиІбѵѵ зоЬіе копГегоѵѵапедо, Іибгіег копГогчіиі^с зіі} «іо ѵѵзгеікіеу зіизгпойсі у гѵѵусгаібѵѵ, ѵѵ гоЬоІасЬ Іут сесЬот рггугѵѵоіІусЬ, іакіе у іакоѵѵе гоЬоІу сіо ратію коісаідю, а іакіе сіо рапбѵѵ зіозаггбѵѵ рг/упаіег^, гиазгаі^с ѵѵзгеікіе сІуГуегепсуе ехіп»1е росЬобгсріе, Іегагпіеузгут (іекгеіет
зѵѵоіт Іак оЬіайпіа у огбупиіе: Ыаурюгѵѵіеу, со сіо гоЬоІу у ггешіозіа рапбѵѵ коѵѵаібѵѵ рггупаіегу, Іо іеві.* апкгу, згІаЬу у
кгикі геіагпе ргозіе сіо бсіап, сіо тигбѵѵ,
у изгакбѵѵ, у сіо іпаусЬ ггесгу коѵѵас; 2-с1о,
кіатгу, кіатагу ѵѵіеікіе у таіе, §ойбгіе
ѵѵіеікіе у шаіе ргозіе сіо тигбѵѵ, сіо зсіап,
сіо Іаі у оЬісіа еіс. гоЬіб; З-Ііо, сіо ѵѵгбі
Ьіе§ипу, Іаког сіо коі тІупзкісЬ, іагіакоѵѵусЬ, раріегпіапусЬ еіс., огаг гаѵѵіазу сіо
опусЬ, гаѵѵіазу Іибгіег ргозіе сгагпо г кгикаті сіо бггѵѵі, сіо окіепіс, сіо зкггуіі у
згаГ ргозІусЬ, ѵѵезрбі г газгсгеркаті, кгисгкаті, кіаткаті ргозіеті піерііоѵѵапуті,
огаг пагогпікаті коѵѵаізкіеті, піе тпіеу
г гаѵѵіазкаші у гаЪкаті, кгисгкаші, гакг^ікаті бо окіеп ргозіеті сгагпеті, піе¬
рііоѵѵапуті, піерикіазіеті, піероЬіеІопуті
апі еззоѵѵапеті; 4-іо кггуге ргозіе сгагпе сіо коёсіоібѵѵ, сегкѵѵі, карііс піерикіазіе, піерііоѵѵаие, піеб^іе, Іаког кггуге сіо
згаЬеІ ргозіе піерііоѵѵапе, огаг рг§1у бо
ріесбѵѵ у бо окіеп ргозіе сгагпе, оЪгдсге бо
киГ, окзеГіоѵѵ, Ьесгек, ѵѵіабег у бо пасгу-

- 206 піа гбйпе§о; б-іо, дггѵѵі, дггѵѵісгкі, окіепісе, окіепісгкі, іеіагпв ргозіе, піерикіапе,
ѵѵезрбі, г кгикаті гаѵѵіазаші до опусЬ ргозіеті, іакой кгаіу ргозіе, піерикіоѵѵапе, піѳѵѵусЬуІапе, піѳеззоѵѵапе, ргозіеу коѵѵаізкіеу
гоЬоіу; 6-1о, коіа, озі, згѵѵотіе, ѵѵогу, кагу, коіазу, кагеіу у запіѳ гѳ ѵѵзгузікіт
(кгот зіозагзкіеу рі1о\ѵапеу гоЬоіу до когризбѵѵ у! зедезбѵѵ, кагеі, коіазек у запі
рггедпіеузгеузгусЬ рггугѵѵоііеу) окоѵѵуѵѵаб,
родкоѵѵу род копі у род гбгпе Ьбіу у Ігееѵѵікі гоЬіб, у опуші копіе, Ьбіу гбгпе, Іггеѵѵікі родкоѵѵуѵѵаб, огаг коіоѵѵгоіу до зіидпі уѵѵіпду ргозіе ѵѵезрбі /. ѵѵіадгаті око¬
ѵѵуѵѵаб, ІайеиЬі ргозіе коѵѵаізкіе до опусЬ
гоЬіб до рапбѵѵ коѵѵаібѵѵ паіегу; 7-то, зіекіегу, тоіукі, Ьі§і, коіу Йеіагпе, гудіе,
ѵѵідіу, дупагу гбгпе, когіу, оЫойупу, оЬге,сге у изгу йеіагпе до коіібѵѵ, косіоікбѵѵ,
за^апбѵѵ, іеёіі піе Ь§д^ тіедгіапе, Іораіу у
у догдгіе Ыпе у §%Іа1оѵѵе гоЬіб, згІаЬу
гоЬіб, згІаЬу у згупу, Йеіага гбгпедо па
зіаіе гогсіпаб у іппе ѵѵзгеікіе гоЬоіу ко¬
ѵѵаізкіе, со іепо коілѵіек до тіоіи у кипзгіи коѵѵа1зкіе§о іезі рггугѵѵоііе^о, до ра¬
пбѵѵ коѵѵаібѵѵ паіейеб таі^.—Бо кипагіи
гаа ггетШІа уипбго аіоаагзбш Іакоѵѵе гоЪоіу паіейес тащ: пауріегѵѵіеу, апіогу
зггиЬоѵѵапе, до тигбѵѵ, Йсіап, огаг апІаЬу
ѵѵзгеікіе рііоѵѵапе, рикіазіе, еззоѵѵапе, сгагпе у Ъіаіе, до сге§о коіѵѵіек рггупаіей^се,
рггуіут рг^іу окг^іе у гогіойузіе до ёсіап,
раѵѵііопбѵѵ, рагаѵѵапбѵѵ у до гбгпедо оЪісіа, Іа к Іег до кагеі, киГгбѵѵ, окіеп, 16Йек у до ІісЬіаггбѵѵ ёгеЬгпусЬ ІиЬ супоѵѵусЬ еіс. рііоѵѵапе, Ъіаіе ІиЬ сгате;
2-до, окисіе когризбѵѵ у зедезбѵѵ, кагеі,
коіазек у запі, ГгапсигкісЬ зкггуп, зереІб\ѵ, киГгбѵѵ, згкаіиі, капарбѵѵ, ІаЪогеІбѵѵ
еіс., со Іуіко до рііоѵѵапеу ІиЬ рикіазіеу
гоЬоіу зіозагзкіеу паіегу; З-Ііо, гоЬіепіе

і Ібйек, Іарсгапбѵѵ, родгбйпусЬ кггезеі, зіоібте зкіадапусіі йеіагпуск, піетпіеу окисіе
зіоібѵѵ ІиЬ зіоікбѵѵ зкІадапусЬ, гогІойувІусЬ;
4-Іо, гашкі ѵѵзгеіакіе, Іак ѵѵп^іггпе, іако у
ѵѵізг^се, г кіисгаті у ѵѵзгеікіеті опусЬ ге^иІ2у^аті; б-іо, гаѵѵіазу, Іак еззоѵѵапе, іако
Iей родіидоѵѵаіе у окгадіе до дггѵѵі гбйпусЬ
геІагпусЬ у дггеѵѵпіапусЪ, роіедупкоѵѵусЪ у
дѵѵоізІусЪ, до зкггуп, окіеп у окіепіс ѵѵп^іггпусЬ, до згаГ, киГгбѵѵ, згкаіиі еіс., рііоѵѵапе,
роЬіеІапе ІиЬ рикіазіе, г кгикаті, ^аікаті,
кіаіпкаті, газбѵѵкаті, ргоЬоіаті, догдгіаті
у ѵѵзгеікіеті опусЬ геяиігуіаті; 6-1о, дггѵѵі,
дггѵѵісгкі, окіепісе, окіепісгкі геіагпе, зггиЪоѵѵапе, рііоѵѵапе ІиЬ рикіоѵѵапе, роЬіеІа¬
пе ІиЬ. роіігоѵѵапе, Погугоѵѵапе еіс. г кги¬
каті, ргоЬоіаті, роЬіеІапеті.у ѵѵзгеікіеті
до пісЬ гесіиігуіаті; 7-то, гаЬкі, гаѵѵіазкі,
кгисгкі, гакг^ікі, коіка у рг^сікі до окіеп
еззоѵѵапе, рііоѵѵапе, роЬіеІапе, рикіазіе ІиЬ
д<$1е еіс.; 8-ѵо, кггуйе до козсіоібѵѵ, сегкѵѵі
у карііс, рикіоѵѵапе, д^іе ІиЬ рііоѵѵапе,
рггу Іут гоЬіепіе гбгпусЬ ѵѵіеіггпікбѵѵ,
суГг, Гі§иг у озбЬ гЫасЬу ІиЬ зате^о геІага до §тасЬбѵѵ, Ьидупкбѵѵ, раіасбѵѵ еіс.,
гоЬіепіе Іайсигкбѵѵ, роЬіеІапусЬ ІиЬ рііоѵѵапусЬ, до гбгпусЬ роІггеЬ, Іаког зргг^йек сгатусЬ ІиЬ роЬіеІапусЬ, рііоѵѵапусіі,
до згагбѵѵ, риізгагкбѵѵ еіс., огаг ѵѵ^дгідеі,
типзгіикбѵѵ у зіггетіоп; 10-то, зІггеІЬа §епегаіііег ѵѵзгузіка, Іак ѵѵіеіка, іако у шаіа,
огаг гЬгбіа ѵѵзгеіка гоіпіегзка, до кипзгіи
рапбѵѵ зіозаггбѵѵ паіегу; 11-то, зггиЬу зіозагзкіе у ѵѵуІгусЬу, Іаког коіоѵѵгоіу до ге§агбѵѵ у до кисЬпі, огаг ѵѵзгеікіе зрг<*/.упу,
Іидгіег рііу у ріікі гоЬіс у озіггус, па озіаІек ѵѵзгеіка гоЬоІа рііоѵѵапа, ггпі^іа, роЬіеіапа ІиЬ роіігоѵѵапа, д§1а, рикіазіа, іакіе коіѵѵіек ггесгу ІиЬ іпзігитепіа, роѵѵіппа до рапбѵѵ зіозаггбѵѵ паіейеб. Окисіе гаё,
у озадгепіе дгѵѵопб ѵѵ Іак рапот коѵѵаіот,.

I
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іако Іей у рапош зіозагаош ѵѵоіпа Ъ§баіе,
кодо зігопа ийуб у аксеріоѵѵас «Іо Іеу гоЬоіу аесЪсе.—\Ѵагищс Іо ^иат шахіше,
ааеЪу іоѵѵаг/узабѵѵ зІозагзкісЬ рапоѵѵіе коѵѵаіѳ а коѵѵаІзкісЬ рапоѵѵіе зіозагаѳ, геибаусЬ кгаібѵѵ ргауѵѵ^бгоѵѵапѵсЬ, іШсііе піе
ааЬіегаІі, аіе каабу зѵѵоіеу ѵѵіазпеу ргоГеззуі у кипзаіи ІакоѵѵусЬ Іоѵѵагаузабѵѵ роб!и§ агіукиібѵѵ у ргауѵѵііеібѵѵ, іибаіеа, рога^бкбѵѵ сесЬоѵѵусЬ, піе §06230 па кггуѵѵб§ іебеп бги§іе§о аксеріоѵѵаі. Кібг^ і§
Іакоѵѵ^ огбупасу^ ѵѵе ѵѵзгеІкісЬ рипкІасЬ
у рага^гаГасЬ оЬіе зігопу піепагизгпіе, роб
ааг§Ц бѵѵисіі катіепі ѵѵозки па оііага
сесЬоѵѵу у зіебаепіет ѵѵіеау ѵѵ гаіизаи аа
каабе ргаезЦріепіе ро піебаіеі бѵѵіе, боІгаутас роѵѵіппі Ьфі$. А йе рапоѵѵіе 8Іозагае, Ъ$б<ус обі^саепі об сесЬи рапбѵѵ коѵѵаібѵѵ, боЦб а роб!и§ бекгеібѵѵ заІасЬеі-

пе#о тадізігаіи \Ѵі1еп8кіе§о, ргаѵѵ у рг/.уѵѵіІеібѵѵ пауіа$піеу8аусІі кгбібѵѵ ісЬтОйсібѵѵ
сесЬоѵѵі зѵѵети зІиЦсусЬ, ехігакіаті а
теігук ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵз Ьііеѵѵзкіедо піе
ѵѵуі^іі, ѵѵі§с Іегаапіеузаут бекгеіет зегіо
іпіип^ііиг, айеЬу іп зрасіо рбі гока опе
г теігук ѵѵ. х. Ьіі. рег ехігасіит тіеіі
у те зкгаупсе зѵѵоіеу сЬоѵѵаІі, роб раепаті
еопігаѵепііит, Іибаіей айеЬу агіукиіот у
рога^бкот зѵѵоіт іп отпі аабоёб сгупПі
робіи§ аѵѵусааіи, боЦб оЬзегѵѵоѵѵапе§о
пакааиіе. Ро рготи1§о\ѵапіи у рггееауіапіи Іакоѵѵе^о бекгеіи аЬо огбупасуі, рапоѵѵіе коѵѵаіе ѵѵе ѵѵзаузІкісЬ рипкІасЬ у
рага^гаГасЬ опу аксеріоѵѵаі і, рапоѵѵіе аай
зіозагае ѵѵаі^іі Іегтіпит беІіЬегаІіопіз іп
зрасіо ѵѵ ргаѵѵіе тадбеЬигзкіт сопсеззо
ехребіепбае. (}иоб езі соппоіаіит.

1752 г. Октября 26 дня.
Изъ книги И® 5152, за 1761 г.э стр. 34.

33. Подтвердительная привилегія короля Августа
ему цеху,

Внлепшшу сапожничь-

заключающая въ себѣ и еамый цеховой уставъ.

По ходатайству старѣйшипъ сапожничьяго ма¬
стерства, король Стгфанъ Баторій, заботясь вооб¬
ще

III

о развитіи городской жизни,

даровалъ цеху

сапожничьему слѣдующія правила:
Общее собраніе цеха должно совершаться еже¬
годно въ день св. Николая, на которомъ должны
быть избраны по ^ старшины изъ стороны рим¬
ской, греко-русской и нѣмецкой; старшины дол¬

гіи и правила,

принимать разныя мѣры къ усо¬

вершенствованію цеха и наказывать виновныхъ.
Цеховые старшины должны завѣдывать цеховой
казной. Лица постороннія,желая поступить въ цехъ,
должны представить свѣдѣнія о своемъ почтенномъ .
рожденіи и о прежнихъ занятіяхъ, затѣмъ заплатить
ІООзл. за право поступленія въ цехъ, или 50 зл. въ

жны учинить присягу и завѣдывать цеховыми дѣ¬

случаѣ, если они были жепаты на вдовахъ или до¬
черяхъ умершихъ мастеровъ. Лица, не желающія

лами, т. е. дѣлать четвертныя засѣданія,

на ко¬

представить цеху пробныхъ работъ, должны сверхъ

должны быть читаемы цеховыя привиле-

100 зл. заплатить еще 7 копъ и устроить всему

торыхъ

—
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цеху угощеніе; въ протнвпомъ же случаѣ,1таковымъ,
лицамъ заниматься мастерствомъ строго воспре¬
щается. Мастерамъ, а въ особенности ихъ женамъ,
мѣшать въ торговлѣ другъ друг}' и купцамъ стро¬
го воспрещается, • подъ страхомъ взысканія двухъ
камней воску и дальнѣйшаго преслѣдованія. Ли¬
ца, не являющіеся въ костелъ на богослуженіе и
на торжественные выходы, подвергаются штрафу,
а не исполнившіе штрафа подвергаются запреще¬
нію продажи своихъ товаровъ на рынкѣ и дома;

ЗаЬЬаіЪо, віе ѵі&езіта ^иа^^а тепзіз Йапиагіі, аппо Юошіпі тіііезіто зерііпдепіезіто зеха§езіто ргіто.
Согат поЬШ оГйеіосопзиІагіѴіІпепзі сотрагепіез регзопаіііег Ьопезіі йошіпі СЬгі*
зІорЬогиз Аѵѵіизоѵѵісг, ІоверЬив ^Ѵугѵѵісг
еі Апіопіиз Мук, зепіогез сопІиЬегпіі зиІогиш Ѵііпеп., ргаезепіез Іііегаз ргіѵііе^іі
з. г. т. іигіит сопІиЬегпаІіит сопйгтаІіопіз, рагаіо зсгіріо ргаесопсеріаз, іп гет
еі рагіет сопІиЬегпіі зиіогит Ѵііпеп. зегѵіепіез, сит іпігоіизіиз сопіепііз ай асіа
оЫиІегипІ, ^иат Іііегагит, ргаетіззо тойе оЬЫагит, йе ѵегЬо ай ѵегЬит гезсгіЬепйо сопіепіа, Іепог езі Іаііз.
Аи^изі Іггесі, г Войеу Іазкі кгоі роізкі,
ѵѵіеікі хі^йе Ьііеѵѵзкі еіс. Огпаутиіету піпіеузгут Іізіет пазгут, коти о Іут ѵѵіейгіес
паіейаіо Ьу, ѵѵзгуікіт ѵѵоЬес |у каййёти
гозоЬпа, Іегагпіеузге^о у пароіут ЬфЦ'се§о
теіеки Іийгіот, ій рггей паті рокіайапу ЬуІ
Іізі рггуѵѵііеу копПгтасуіпу, г§к^ пауіаёпіеуз7,е@о бѵѵфеу раті^сі апіесеззога Аи§изІа ѵѵіогеііо, оуса пазге§о, ройрізапу, у
ріесгф% лѵіеікгі ѵг. х. Ь. зіѵѵіегйгопу, йайпе^‘ «^Ірітобсі піеройіедіу, апіегіиз г
1асігізкіе§о зіуіи па роізкі рггеііитасгопу
п' Ісп зрозбЬ:
А идизі ѵѵібгу, г Войеу Іазкі кгбі роізкі,
теіеікі хіайе Ьііеѵѵзкі, еіс. Огпаутиіе¬
ту пшіезгут Іізіет пазгут, коти Ьу о I

-

лица же. провинившіяся въ кажомъ-пибудь безче¬
стіи, исключаются изъ братства и цеха. Г.ратчиви, наносящіе другъ другу оскорбленія въ засѣ¬
даніи цеха, подвергаются войтовскому суду.

Въ

засѣдапія всѣмъ являться безъ оружія. Поступа¬
ющіе въ цехъ должны записываться въ квиги.
Лица, не исполняющія этихъ правилъ, не только
исключаются изъ цеха, по преслѣдуются еще и
другими судебными учрежденіями

Іут ѵѵіейгіеб паіейаіо, ѵѵвгузікіт ѵѵоЬес у
каййети гозоЬпа, Іегагпіеузге^о у пароІут Цй^се^о ѵѵіеки Іийгіот, ій рггей
паті рокіайапу ЬуІ Іізі рггуѵѵііеу аиіЬепІусгпу, г$к$ пауіаёпіеузгедо апіесеззога
пазгедо ЗіеГапа ройрізапу у ріесгод ѵѵіеіЦ ѵѵ. х. Ь. зіѵѵіегйгопу, йайпеу ѵѵ^ірііѵѵоёсі піеройіедіу, г 1асіпзкіе§о зіуіп ро роізки рггеііитасгопу ѵѵ Іеп зрозбЬ.
8іеГап, г Войеу іазкі кгбі роіакі, «іеікі
хі^йе Ьііеѵѵзкі, еіс. Огпаутиіету Іут
Іізіет пазгут ѵѵзгет ѵѵоЪес у каййети
гозоЬпа, коти паіейу, кібггу Іегаг у па¬
роіут ѵѵіайотоёб о Іут тіеб Ь$й^. Кіейуйшу йоЬгге гогѵѵайуѵѵзгу игпаіі, йеті§йгу іпзгеті гг^йи у рапоѵѵапіа пазге§о
кгб1еѵѵзкіе§о рггутіоіаті ггесг піеройіеузга іезі, аЬуйту зі$ Іей о йоЬге роѵѵойгепіе у рогг^йек зіизгпу ѵѵ тіазІасЬ утіазІесгкасЬ пазгусЬ, ѵѵ ЬгасІѵѵасЬ у сесЬасЬ
роййапуш пазгут зіагаіі, рггег со Ьу 1ийгіе рггузіоупіеу у §ойпіеу йус у тіфйгу
іппеті ггетіеёіпісу ѵѵ ггетіейіе зѵѵоіт ки
огйоЬіе у ройуікоѵѵі ггесгу розроіііеу пазгеу йоЬгге 8І<$ бѵѵісгус у зіуп^с тодіі.
А Іак, дйу зіагеі ггетіозіа згѵѵіескіедо
рггег рапбѵѵ гай, рггу Ьоки пазгут гегуйиі^сусЬ, рокогпіе зиріікоѵѵаіі, аЬузшу
рггуѵѵііеіа, ргаѵѵа у зіаіиіа гдготайгепіи,
аІЬо Ьгасіѵѵи іедой ггетіозіа зіий^се, ѵѵей1и§ кІбгусЬ Ьу зі§ зргаѵѵоѵѵаб у гцйгіб

- 209 шодіі, тосц гтеіеггсЬпоёсі пазгеу кгбіетезкіеу арргоЬотеаб, гоЬоготеас у роітеіегНгіб
гасгуіі, те іеп паёІаНиі^су зрозбЬ:
Ріепсззе ІеНу іезі, аЬу со гок тезгузсу
зсЬоНгііі зі§ те Нгіеп ё. Мікоіаіа Ьізкира
у оЪгаІі г розггоИка зтеедо згеёб зіагзгусЪ
госгпусЬ, іо іезі, НтеисЬ ггутзкіеу, (ІтеисЬ
дгеско-гизкіеу, а (ІтеисЬ піешіескіеу геіідіеу, кібггу ро теукопапеу рггузіфіге іпігоНикотеапі Ь^сЦ; сіі зіагзі розіагаб зі§
тайу, аЬу со ктеагіаі гдготаНгопети сесЬотеі рггутеііеіа у зіаіиіа рггесгуіапе Ьу}у, у со Нтеіе піесі/іеіе аІЬо тееНІид роіггѳЬу (іо іеИпсдо я зіагзгусЬ рорггусЬо(І2І1І гаНяіб зі§ окоіо рогг^Нки НоЬгедо,
у яасЬотеапіа Іедо Ьгасітеа, у гкотріапотеаб гбгпе ІгаГипкі іетиг Ьгасітеи рггупаІегцсе. Кібгяу іо зіагзі Ь§Н$ тіеіі тос
у те1а(І2§ іппусЬ Ьгасі дггезг^сусЬ оз^Нгіс,
у опусЬ тееНІе итеаді у віизгпоёсі, іако ісЬ
ргатеа у зіаіиіа какр га рореіпіопу ехсезз
вгіго&т кагаб, іако Іег у ІусЬ, кібггуЪу,
гатеоіапі Ь$Нцс Но Ьгасітеа, ргяуіёб піе сЬсіеІі
аІЬо гапіеНЬаІі, аІЬо кібггу коітеіек зЫиіош сесЬотеут рггесітепеті у піерозіизгпеші Ьуіі, рггесіте ргатеи теузізриігіс, іакотеусЪ тееНІид орізапіа зіаіиібте кагаб,
ирагіусЬ гаё у геЬеІІігиі^сусЬ (іо теі^гіепіа тіеузкіедо ро(1а6 таіц. Зіагзі Іак'/е
Ь^Нгі ротеіппі розроІіЦ зкггупк§ ЬгасЦ г
Іізіаші у рггутеіііеіаті рііпіе гасЬотеаб, апі
ц кіесіуй га тіазіо пазге \Ѵі1епзкіе теупозіб, іуіко ті^Нгу тигаті у іо гатезге
па іигугНуксуеу тіеузкіеу сЬотеас; тадізігбте ІакотеусЬ Но сесЬи оЬіегаб у рггуітотеаб таі%, кібггу Ъу іиг Нозкопаіе теуисгепі у НоётеіаНсг.епі те іуш ггетіеёіе Ьуіі.
А іеёІіЬу кіо сЬсіа! те іуш ге ггешіоэіе
гоЪіс, тадізігет гозіаб, у (іо Ьгасітеа іедог Ъуб терізапут, іе(1у іакотеу та терггб(1
зтеоіе игоНгепіе росгсітее Ьзіотепіе рггеН

рггуі^сіет (іотеіеёб у иретепіаб, іако іеі
дНгіеЬу зі§ зтеедо ггетіозіа паисгуі, и
кібгедо тадізіга га іотеаггузга (ітеіе іесіе
гоЬіі, роіет г паикі зтееу ргбЬ^, аІЬо тау8Іегз2Іик(* тееНІид гтеусгаіи Нокагагезгу,
тіеузкіе ргатео рггуіцб ротеіпіеп Ь^Игіе.
Рггу рггуітотеапіи те ІісгЦ Ьгасітеа, кагИу,
тадізігет гозіацс, зіо гІоіусЬ, а іеёІіЬу
теНоте§, аІЬо сбгк$ тадізіга Ьгасітеа іедо
га таігопк($ році, іе(1у рі^сігіезі^і гІоіусЬ;
а тадізіготесгук іесіеп іуіко сгеггеопу гіоіу рггу исгсіе (Па зіагзгусЬ По зкггупкі
ріасіб ротеіпіеп. А дНуЬу зі§ таузіег згіик$ ггетіозіа зтеедо гдоіотеаб гЬгапіаІ, а
ісНпак Ьу ЦПаІ Ьуб тадізігет, Іакотеу,
окгош ротіепіопусЬ ріепі^ігу, іезгсге озоЬіітеіе зіеПш кор ЬііетезкісЬ (іо зкггупкі
сесЬотееу теуіісгуб; а паНіо іезгсге коііасу% саіети Ьгасітеи теесііид тогпоёсі зтеоіеу зргатеіб у иігакіотеаб оЫідотеапу Ь§(ігіе. А кібгу Ьу г ротіепіопедо ггетіозіа
га тадізігбте терізапі у По Ьгасітеа рг/уі^сі піе Ьуіі у піе сЬсіеіі Ьу зІисЬас рга¬
теа у біагзгусЬ Ьгасітеа іедо, ІиЬо Ьу тіезгкаіі па іигугПуксуі ПисЬотепеу, ІиЬ ётеіескіеу, аІЬо іег те раІасасЬ у ПтеогасЬ зепаіогзкісЬ, хі^г$сісЬ, Пудпііаггбте пазгусЬ
у з/.ІасЬескісЬ гозіатеаіі у тіезгкітеаіі, іуш
тезгузікіт піета Ьуб теоіпо гоЬіс, зиготео
рггукагиіету; тадізіготеіе гаё оЬгапі со
іиг оЛ Патепедо сгази тадізігаті гозіаіі,
оН Покагапіа таузгіегзгіикі, аІЬо ргоЬу
ггетіозіа зтеоіедо, у оП Ьзіотепедо ётеіаНесітеа таі^ Ьуб теоіпі. 2аНеп іег па риЫісгпут Іагди киріепіи ггетіепіа іеПеп
Пгидіети тадізіготеі рггезгкаПгаб піета.
А іеёіі Ьу зі§ кіо оПтеа/уІ іо исгупіб, іа¬
котеу тееПіид гПапіа у шѵаді Ьгасітеа та
Ьуб кагапу. Рггу іут іег тадізіга гопа,
па гулки аІЬо па іоксіи зіеПг^с, дПуЬу
рггег зі^ аІЬо рггег Пгидіе сиПг^ гоЬоі^
27
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дапіб, аІЬо Іей кирсбчѵ гбгпуш врозоЬет
у Гогіеіет ойшачѵіаб лѵахуіа $і§, Іакочѵа
га ріегчѵзгут гагет сіа катіей чѵозки па
оЪчѵа1§ ВозЦ, а Іггу кгоб рочѵіаггаі^с чѵ
Іуш рггекопапа, гок саіу у згеёб піесігіеі
апі зіейгіб, апі па Іоксіи ргаейачѵаб іх}йгіе шодіа. Лезіі Ьу Іег кібгу <1о сесЬи
чѵегчѵапу Ъ<зйцс піе зіачѵіі зі^, аІЬо Іег піе
зіискаі гчѵукЦ, па речѵпу сете розіапоѵѵіопгу, у па ргосеззуі па рагаіцік^ ёчѵі^іедо
Кгузгріпіапа розіапочѵіопеу, рггуіошпут
піе Ьуі, Іейу га кагйуш піерггуЬусіет чѵ
ѵѵіш} рорасіас та у дгозг іесіеп чѵуіісгуб.
Лезіі Ьу Іег кіогу Іакочѵе розіапочѵіепіѳ,
аІЬо Іег Ьгасічѵо дапіі, а рггечѵіпіопу Ц(Цс па Іакіт чѵузЦрки ро Іггу гагу згІгаГ
піе гаріасіі, Іакочѵу рочѵіпіеп Ъ§йгіе ка¬
тіей чѵозки па йчѵіесе (Іо Ьгасічѵа оййас.
Йайеп Іег киріес у рггекиріеп піе Ь^сігіе
зі§ чѵагуі г ісЬ ггетіепіа іаЦ коічѵіек
гоЬоІ§ згчѵіесЦ па рггейаг гоЬіб, апі Огтіапіе у іппі (іо тіазіа рггуіегйгаі^су,
ро йотасіі, доёсіпсасЬ г ісЬ ггетіепіа,
іако розроіісіе гочѵі% заГіапи іакг^коічѵіек
гоЪоЦ сгу Ьбіу, сгу Іггечѵікі гдоіочѵаб Ы>г!г%, геЬу ц гпочѵи Іи чѵ ЛѴіІпіе па гаіп§
у згкойф саіедо Ьгасічѵа рггейачѵаіі, ропіечѵаг апі зі§ Іедо ггетіозіа піе паисгуіі;
іейпак Ьгасіот чѵоіпо Ы^йгіе іппут кирсот у Огтіапот г чѵіазпедо ісЬ ггетіе¬
піа чѵз геікгу гоЬоЬ» гоЬіс, ЬуІѳЬу опе г
тіазіа 'па іппе тіеузса <іо рггесіачѵапіа
чѵучѵогііі. А іеёІіЬу рггесічѵпут йчѵіайесІчѵет чѵ рггеггесгопусЬ рипкІасЬ рггекопапі Ъуіі, Іесіу па ІакочѵусЬ кага чѵЬгасІчѵіе гчѵусгаупа та Ъуйі чѵіогои^. Йайеп
Іег г Ьгасі піе Іх^йгіе чѵагуі, ой (Іоти йо
(Іоти сЬойг^с (Іо іппусЬ Ьгасі, гоЬоЦ ісЬ
зкироѵѵас, а роіет опе па гулки рггейачѵаб: а кіо Ьу Іо тіаі исгупіс а роІут рггекопапу Ьуі, Іакіети гоЬоІа аІЬо

-

(а рггейаг та Ьуб гаЬгапа у (Іо згрііаіа
оййапгр Такіе, дйуЬу кіо чѵ (іоти аІЬо
\ѵ гупки Ьбіу, аІЬо іпп$ вгчѵіеск% гоЬоЦ
зіизгпеу па "ап у дойп% ргеейачѵаі, Іакочѵа
гоЬоІа гаЬгапа у (іо згрііаіа гапіезіопа
Ь^йгіе. Леёіі Ьу кіо коічѵіек па іакіт гіут
исгупки, іако Іо па гіойгіеузічѵіс, аІЬо Іей
па іакіт іпзгут піеіюсгсічѵуга чѵузі^рки
Ьуі паІгаПопу у рггекопапу, Іакочѵу піе
Іуіко г Ьгасічѵа зказочѵапу, аіе Іей ой ггешіозіа зчѵедо, іако згеіта у піеросгсічѵу,
чѵіесгпеті сгазу та Ьуб оййакту. №ешпіеу,
кіейу Ьу зі§ Іег па] зсЬайгсе Ьгаскіеу
іейеп йгидіедо зіочѵті изгсгуріічѵеті у
піеисгсічѵсті Іаі^с у аддгачѵочѵаб чѵайуі,
Іакочѵу, чѵейіид гйапіа Ьгаскіедо, та Ьуйй
кагапу. Кіейу гаё дйгіе іпйгіеу, а піе чѵ
Ьгасічѵіе Ігайіо зі§, агеЬу іейеп йгидіедо
роіаі^с аІЬо геійучѵіе игагіс у г копіипйочѵаб тіаі, Іакочѵу та ройіедас чѵбуіочѵзкіеу сепзигге. №еЬ$йгіе зі<$ йайеп чѵа¬
гуі ротосгпіка аІЬо Іочѵаггузга коти ойтачѵіас у очічѵаЬіаб; кіо Ьу Іо исгупіі, Іеп
каг§ чѵейіид гйапіа у гогз^йки сесЬочѵе§о скіпозі, Йайеп г іиадізігбчѵ піе рочѵі¬
піеп іочѵаггузгочѵі, сіюсіай йоЬгге ггетіозіа
итіеі^сети, чѵі^сеу па Іуйгіеп ріасіб, Іуі¬
ко ріфпаёсіе "гозгбчѵ ІлІечѵзкісЪ. Кагйу
тадізіег, рггуітиі^с исгпіа йо ггетіозіа
у паикі, рочѵіпіеп Ъ^чЗгіе опедо чѵрггбй
Ьгасічѵи ргегепіочѵас у (іо хі^§і сесЬочѵеу
кагас до чѵрізаб, апі до йіигеу пай згеёс
Іаі чѵ пайсе га сЫорса Іггутас. Точѵаггузге газ у исгпіочѵіе, кіоггу ой шадізігбчѵ
зчѵоісЬ рггей сгазеш у піеисгсічѵіе ойсЬойг.'і, и йгидісЬ піе шац ргдйгеу гоЬіс, рбкі ріегчѵзгут гиреіпі^ піеисгупііі
заІузГаксу^. 2айеп тадізіег, апі Іочѵаггузг
піета рггуізс йо сесЬи г Ъгопіц; а іеёІіЬу
зі? Іо коти гйаггуіо, та оп^ Ьгоп йоЬгочѵоіпіе піе г рггутизи зіагзгети, рггу
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кібгут па Іеп сяаз іе§о гоки зкгяупка
Ьгасітеа яозіаіе, йаб йо зсЬотеапіа. Nа іут
Йо тіеузси пікоти піе теоіпо Ь<$йяіе теасійіс зі§, Ьаіазотеаб аІЬо
ко§о зіотеті піеисясітееті япіетеайус у якопГипйотеас рой
каг-і, те Ьгасітеіе розіапотеіопц. йеёіі Ьу
та§І8Іга йопа отейотеіаіа, а ро зшіегсі
т<$йа зупа йайпе^о яозіаіедо піе тіаіа,
іакотееу іепо іейеп гок у зяеёс піейяіеі па
гупки зіесіяіес яеятеаіашу. СЬсешу у зегіо
ргяукаяиіѳту аЬу яайеп зяІасЬсіс, апі киріес, тпіеу Ьагго яуй, піе \ѵайу! зі^ йо
шіазіа \Ѵі1па §оіоте§ гоЬоі§ ргяутеіеёб у
ргяейатеас; а іеёіі Ьу зі§ па іо ойтеайуі,
іакіети аЬу зяетесу ЛѴіІейзсу тезяуіко рояаЪіегаІі, іут піпіеузяут Іізіет ргяутеііеіет пазяуш яиреіпц тос йаіету. Ыа озіаіек, кібгяу Ьу зі§ я ргяегяесяопедо гяетіозіа
зятеіескіедо ятеуй ротіепіопут рипкіот у
зіаіиіош ргяесітеііі у піе сЬсіеІі Ьуб розіизяпеші, іакотеут теагзіаі та Ьуб яЬгопіопу у піейоризясяопу. \Ѵ сяут тезяузікіт
теоіетеойа пазя \\гі1епзкі теезроі я тебуіеш
у я Ьиппізігяаті таі$ іт Йоротос, аззузіотеаб у опусЬ ой тезяузікісЬ кгяутей у
параёсі Ьгопіс, яазЦріб, піерозІизяпусЬ
яаё ротіепіопут зіаіиіош іе§оя ргяутеіІеіи Йо роіизяепзітеа ргяутизіб.
Кіогеу іо зиріісе у розіапотеіепіи, іако
зіизяпеши у ргатеи розроіііети, ілк Іей
йайпут теоіпоёсіот риЫісяпут у рагіукиІагпут, піетпіеу іея яайпеу ятеіегясЬпоёсі
пітесяут піергяесітепети, зясяе§61піе іуіко озоЬот ротіепіопедо сесЬи йІаяасЬотеапіа рогя^йки, йоЬге§о розіизяепзітеа, ргяузіоупоёсі ургяуіетпоёс зіия^сети.ту Іазкатеіе зргяуіащс, іея Ьгасітео аІЬо сесЬ ротіепіопу зятеіескі те зіоіесяпут тіезсіе пазяут
\Ѵі1епзкіт сЪ§іше я теоіі пазяеу кгбіетезкіеу
розіапотеіііёту у роітеіегйяііізту, сЬс^с,
аЬу іо тезяузіко, со іи теугайопо у парі-
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запо іезі, ой тезяуікісЬ озбЬ іе^ой Ьгасітеа
теіесяпеті сяазу яасЬотеапо Ьуіо. Яасяут
Іей іеп рг/утеііеу тее тезяуікісЬ теуйеу орізапусЬ копйусуасЬ, кІаияиІасЬ, агіукиІасЬ
у окоІісяпобсіасЬ шое;} пазя^ кгбІетезЦ
роітеіегйяату у итаспіату, піе пагизяаі^с ргатеа розроШедо. Біа Іерзяеу теіагу
у ретепоёсі іеп Іізі пазя ргяутеііеу г§к^
пазя^ ройрізаіізшу у ріеся^б теіеікіедо хі§зітеа Ьііетезкіе^о ргяусізп^с гоякаяаііёту.
Бап те ЛѴіІпіе, йіе ргіта Лиііі, аппо Ботіпі тіііезіто диш^епіезіто зеріиа^езіто
попо, ге^пі ѵего позігі (?). ЗіерЬапиз гех.
Зиріікотеапо пат яаіут ргяея рапбте
гай у игя^йпікбте, ргяу Ьоки пазяут яозіацсусЬ, аЬуёшу іеп ргяутеііеу, яе тезяуік$ те піт орізап^ гяесяіу, Іазк% у ротеа§^
пазя^ кгбіетезкц зітеіегйяііі, ятоспШ у гаіуйкотеаіі, йо кібгеу ргозЬу ту кгбі 1азкатеіе зі§ зкіопітезяу, ргяегяесяопу ргяуѵѵііеу пауіаёпіеузяе§о апіесеззога пазяецо
ЗіеГапа, па озоЬу Ьгасітеа зятеіескіе§о тіазіа \Ѵі1па тее тезяуікісЬ рипкіасЬ, кІаияи¬
ІасЬ у рага^гаГасЬ те піш орізапусЬ, піепагизяепіе зітеіегйяату, шпаспіату у гаіуіікиіету. А йо іе§о я пазяеу озоЫітееу
іазкі кгбіетезкіеу ргяуйаіету у розіапотеіату, аЬу те Ьгасітеіе зятеіескіт сесЬи
ЛѴіІепзкіт ретепу у піеойшіеппу котриі
тацізігбте Ьуі, тіапотеісіе оётйяіезі^і
гяутзкісЬ , сяіегйяіеёсіе §гаесо - гизкісЬ,
йтеайяіеёсіа піетіескісЬ, ро кібгусЬ яеуёсіи йгийяу ехрекіапсі, па іо тіеузсе те
ІісяЫз теейіид ге1і§іеу зтеоіеу ргяуі^сі Ьуйя
таі^, теуітиі^с яаё зупбте іусЬхе зіаі-зяусЬ,
кібгяу іеёіі йоЬгяе те^йготеаіі, іейу пай ротіепіоп^ ІісяЬ^ шо§^ Ьус ргяуі^сі; сшіяояіетсбте яаз пай котриі ротіепіопу те
1ісяЬ§ ргяуі^с піе таі^, а дйуЬу яаё зіагзі
ргяея коггирсуе па іо яеятеоіііі, іейу йтеіе
^гяутепу згеЬга яа зяігоГ йас ротеіппі Ь§-
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йгр Рггу іущ іей огйупиіету, аЬу зі<} тезгу- Ьгасітеа аііаз сесЬи згѵѵіоскіедо тіазіа
зсу те йгіеп этеіфедо Й^йгееіа арозіоіа эіоіесгпедо ЛѴ'іІпа тее тезгуІкісЬ рішкіаси,
зсЬойгіІі, а теоіпг^ еіѳксуз згезй віагзгусЬ кіаішйасіі у рагадгаГасЬ \ѵ піт орізапусЬ,
исгупітезгу те йгіей зтеі^іедо МікоІ.аіа іпіго- піепагизйепіе зітеіегйгату, итаспіату у
йиксуі* ІусЬйе зіагзгусЬ ойргалѵоѵѵаіі. Ха гаіуПкиіѳту. А сгедо Ьу те агіукиіаск у
со <31а Іерзгеу \ѵіагу іеп Іізі пазг рггутеі- рггутеіІеіасЬ, іетий сесЬи пайапусЬ у зіиІеу г^Ц паз/^ ройрізаійту зі$ у ріесг^с й^сусЬ, (іо рогг^йки Ьгасітеа опусЬ піезіатеіеікіедо хі^зітеа Ъііетезкіедо ргаусізп^с \ѵаіо, іейу (Іо йгидісЬ Ьгасіте аііаз сегогкагаіібту. Вап те \Ѵягзгатеір, (іпіа XXII сЬбте у ісіі ргяте у рггутеііеібте геГеготеаё
тіезііріа Ьиіедо, токи Рапзкіедо іузіцс зід рогтеаіашѵ пашіепіопети Ъгасіті аііаз
зіеіітзеіпедо іггупазіедо, рапотеапіа па- сесііоѵѵі вгтеіескіеши. Ыа со (11а Іерзгеу
згедо па кг61е%ѵзі\ѵіе зіе(1тпазіедо гоки. \ѵіагу іеп Іізі пазг рггутеііеу
пазгд,
И кібгедо Іізіи рггуѵѵііеіи копГігтасуіпедо ройрізаіійшу. Бап те Огойпіе, (Іпіа XXVI
росіріз пауіазпіеузгедо кгбіа іедотобсі іу- тіезі^са ОкіоЬга, Іузі^с зіеіітзеіпедо рі§ті зіотеу: Аидизіиз гех. Сапсеііагіаіи сеі- (Ігіезі^іедо теібгедо, рапотеапіа пазгедо
зіззіті Сагоіі Зіапізіаі КайгітеіІ, (Іисіз іп <1гіетеі$ІпазІедо гоки. Арий сіиаз Іііегаз
Оііка, №езтеій, Вігйе, БиЬіпкі, 81иск, Ко- ргіѵііедіі засгае гедіае шаіезіаііз, ргаетізруі еі Кіеск, засгі готапі ітрегіі ргіпсі- зо шойо ай асіа оЫаІаз, зиЬзсгірііопез таріз, сотіііз іп Міг, 8гуйІо\ѵіе, Кгойа еі пиит сігса зідіііит аррепзііе таіиз тадпі
Віаіа, зиргеші тадпі Йиеаіиз Ьііѵапіае (Іисаіиз Ьііиапіае зечиипіиг зипЦие Іасапсеіагіі, Вгазіаѵіепзіз, Ргаешізіепзіз , Іез: Аидизіиз гех. СопГігтаііо іигіит сопСгІисЬотеіепзіз.Сашепесепзіз, Кггесготеіеп- ІиЬегпіо зиіогит сіѵііаііз теігороіііапае
зіз, Кгесгісепзіз, Озігепзіз, Хігпепзіз еіс. Ѵііпепзіз зегѵіепз. ЙбгеГ БиІ^Ьа, іедо кгбсарііапеі. Езі іп асііз. Сазітігиз Йе 2І0І- Іетезкіеу тоёсі ріесг^сі теіеікіеу теіеікіедо
кі 21оІкотезкі, ріпсегпа з. з. г. т. й. Ь. хі^зітеа Ьііетезкіедо зекгеіагг, тр. Сап¬
ГопГігтасуа рггутеііеібте сесЬи згетезкіедо сеііагіаіи сеізіззіті ас іііизігіззіті ргіпсішіазіа ІѴіІпа.
різ МісЬаеІіз, йисіз іп Кіетеап еі 2икоте,
8ирр1ікотеапо пат гаіут рг/ег рапбте Сгагіогузкі, зиргеші тадпі
Йиеаіиз Ьігай у іігг$йііік6те, рггу Ьоки пазгут ге- Іиапіае сапсеііагіі, Висеогепзіз, НотеііепгуйиіасусЬ, аЬузту іеп Іізі рггутеііеу коп- зіз, беогдеЪигдепзіз Штеіаіепзіз, РойиПгтасуіпу ге тезгуік^ те опут орізапг} гге бтеіаіепзіз еіс. сарііапеі. Зідіііаіит езі іп
ѵщ ІазЦ у ротеад^ пазг^ кгбІетезЦ зітеіег- асііз. С^иае ргаезепіез Іііегае ргіѵііедіі за¬
Йгііі, гтоспііі у гаіуГікотеаІі, Йо кібгеу сгае гедіае шаіезіаііз, ргаетіззо тойо ай
ргоёЬу ту кгбі Іазкатеіе зі§ зкіопітезгу. асіа оЫаІае, зипі асііз поЬіІіз оГГісіі сопрггеггесгопу рггутеііеу копПгтасуіпу пау¬ зиіагіз сіѵііаііз засгае гедіае шаіезіаііз
іазпіеузгедо зтеі^іеу раті^сі апіесеззога теігороіііапае Ѵііпепзіз, іпзегіае, іпзсгірАидизіа теібгедо, оуса пазгедо, па озоЬу іае ас іпдгоззаіае.
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34. Правилен» короля

въ 3-й части книги.

Августа III, которою подтверждается уставъ двухъ Ви¬

ленскихъ цеховыхъ братствъ каменщиковъ и столярен,
Сигизмундомъ

Уставъ цеха каменщиковъ

III

и столярен заклю¬

чаетъ въ себѣ 23 §-овъ слѣдующаго содержанія: въ
1-мъ § заключаются правила, относящіяся къ це¬
ховымъ выборамъ (оба эти цеха должны ежегодно
избирать 4 старшинъ, въ вѣдѣніи которыхъ дол¬
женъ находиться общественный ящикъ; по истече¬
ніи года они должны представить отчетъ въ рас¬

данный инъ королемъ

въ 1595 году.

позволенія пріискать себѣ работы, за которую на¬
дѣется получить звапіе мастера); въ § 6-мъ из¬
ложены пробныя работы для каменщиковъ и столярей, желающихъ иолучить званіе-мастера, и ко¬
личество денегъ для угощенія, которое они должны
устраивать для цеха; съ 7 ио 14 §§ изложены пра¬
вила относительно товарищей, каковы бы они ни
были—дѣти ли мастеровъ, или простыхъ людей;

ходованіи общественной кассы); во 2 §—условія
для поступленія въ цехъ мастерамъ постороннимъ

туземные ли, или пришлые изъ другихъ странъ;

и мѣры противъ лицъ, занимающихся этими ре¬
меслами безъ правъ; въ § 3-мъ обязанности рели¬

въ § 14 изложены правила относительно учени¬
ковъ; съ 15 по 21 § изложены права н обязанно¬

гіозныя для мастеровъ и товарищей; въ 4 § вы¬

сти мастеровъ по отношенію къ цеху, своему
званію п другимъ предметамъ; въ § 21 назначенъ

ражено непремѣнное требованіе внесенія въ об¬
щественный ящикъ 8 грошей (суходневой пошли¬
ны) товарищами и учениками; въ § 5-мъ изложены
правила для получепія товарищами званія масте¬

срокъ цеховыхъ сходокъ чрезъ каждыя двѣ недѣ¬
ли; въ § 22 правила относительно поведенія то¬
варищей; въ § 23 правила, когда и въ какомъ

просить у старшихъ

видѣ слѣдуетъ выдавать заболѣвающимъ братчи¬
намъ пособіе изъ общественной кассы.

Коки Ьузі^с зіесітзеі оёиі(І7лезі^е§о,
тіезщеа ^пиагіі озтпазіедо (Іпіа. N8
гокасЬ ётеі<$Іо-Тггукгб1зкісЬ гіешзкісЬ теоіетео<Ытеа ІѴіІепзкіе^о, те гоки теуг па <1асіе різапуш, «іо з^сігепіа ргеурагіІусЬ у роггфікіет ргатеа розроШе^о іп Іосо ішіісіогит зоіііо те тіеёсіе іктсі "ѴѴіІпіе з^(Іг^сгусЬ зі§, рггеіі паті Ргапсізгкіет
Сгугет—ргегугіепіет, МісЪаіІет Апіопіт
8гругк%, БѴапсізгкіет Котапотеісгет —
з^сігіаті, КаГаІет Мизпіскіт
різаггет,
игг^сіпікаті з^дотеуті гіетзкіті теоіетеоёзітеа \Ѵі1ейзкіе§о, зіаи^тезгу озоЬійсіе и

згріи раігоп те. ішс рап Тайеизг ѴѴоупіскі—
котогпік хі^зітеа Йтшігкіедо, рггутеііеу,
осі пауіаёпіеузгедо кгбіа АидизЬа Ігаѳсіе^о
сесЬош тиіагзкіети у сіезіеізкіети теубапу, батепіеузге ргатеа у ргяутеііеіа копГігтиіцеу, а«і іпзіапііаш Апіопіе^о Купкіетеісга,
Огйе§огга Иіііетеісга. .Тбгеіа Кгазотезкіе§о,
Тотазга Касгупзкіе§о, Іегге§о Киіікотезкіе§о—кипзгіи сіезіеізкіедо, Іапа Кгазотезкіедо, Ріоіга КопЛгаІотеісга, ^геіа
Ріеііоготеісга., Тотазга Кіішотеісга, Іегге§о Мііетезкіеео кипзгіи тиіагзкіедо таузігбте зІагзгусЬ, огаг са1е§о сесЬи сіезіеІ-

ровъ (заплатить

30

грошей

щаться съ товарищами и

въ яіцнхъ, попро¬

^
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зкіедо у пшіагзкіедо, (Іо акі ройаі, аройатезгу ргозіі паз вдйо, аЬу роюіопіопу
сопГшпаІіопіз ргжутѵііеу ге тезгеІЦ теугайпоёсігу Ьуі (іо хщд гістзкісЬ зргате ѵѵіесгузІусЬ \ѵоіелѵо(І2Ьлѵа \Ѵі1епзкіедо рггуі$Іу у терізапу; іакой ту з^сі опу рггуі^тезгу
те хі§ді іѵіесгузіе гіетзкіѳ ЛѴіІопзкіе терізаб
гаіесііійту, кібгу терізищс Іак зі§ теугайа:
Аидизі іггесі, г Войеу Іазкі кгбі
роізкі еіс. Огпаутиіету Іут пазгут
Іізіет тезгет теоЬес у каййети гозоЬпа,
коти Ъу о Іут Іегаг у пароіут Ь^(1г^сеао теіеки Іийгіот теіейгіеб паіейаіо,
ій рокіайапу Ьуі рггей паші рггутеііеу
копПгтасуіпу ётеі^іеу раті^сі пауіазпіеузгедо кгбіаітсі рапа Лапа Кагітіегга, апІесеззога пазгедо, рег ехігасіит г теігукі
теіеікіеу те. х. Ьіі., г ройрізет г$кі йтеіеІеу раті^сі Раса—капсіогга шшгедо у ріесг^сіц. теіеІЦ те. х. Ьіі. рггусізпіопц, теуі§1у, тиіагзкіети у сіезіеізкісти Ьгасітей
аііаз сесЬотеі зіий^су, йайпеу те^іріітеойсі
піеросііедіу, те Іеп пійеу орізапу зрозбЬ:
Лап Кагітіегг, г Войеу Іазкі кгбі роізкі
еіс. Огпаутиіету Іут Іізіет пазгут, коти о Іут теіейгіеб паіейу, ій Ьуіізту ргозгепі о теуйапіе г хіцд теігукі капсеііагуі пазгеу теіеікіеу теіеікіедо хі^зітеа БіІетезкіедо рггутеііеіа копГігшасуіпедо ётеігр
ІоЫітееу раті^сі кгбіа ітсі \Ѵ1айузІатеа
сгтеагіедо, рапа Ьгаіа у апіесеззога пазгедо, шиіаггош у сіейіош тіазіа пазге8о зіоіесгпедо "ѴѴіІпа па сесЬ у теоіпойсі ісЬ йапедо, кібгу теурізиі^с ой зіотеа
йо зіотеа Іак ві? те зоЬіе та:
Шайуйате сгтеагіу, г Войеу Іазкі кгбі
роізкі еіс. Огпаутиіету Іут Іізіет пазгут
тезгет теоЬес у каййети гозоЬпа, коти
Ьу о Іут теіейгіес паіейаіо. Рокіайапу Ьуі
рггей паті рггутейеу, г$к% зтеі^іеу раті?сі кгбіа іедотоёсі йудтипіа Іггесіедо,

рапа оуса пазгедо, ройрізапу, у ріесг$сі%
теі^кзг^ № капсеііагіі те. х. Біі. гаріесг^Іотеапу, рой йаЦ ѵѵ Кгакотеів, гоки Рагізкіедо Іувщс рі^зеі йгіетеі^йгіезщі ріцІедо, тіезі^са Маіа ріегтезгедо (Іпіа, агіуЬиіу ре\ѵпѳ Йо йоЬгедо роггдйкц тиіаггблѵ у сіеёіі, тіезгсгап пазгусЬ ѴѴіІейзкісЬ, паіей^се, те зоЫе гатеіегаі^су, у йопіезіопа пат іезі ргойЬа рггег рапбте гай
у игг^йпікбте йтеоги пазгедо, ітіепіет
исгсітеусЬ МісЬаІа Сутегтапа, Лапа
2ІоІкотезкіедо—тиіаггбте, Напиза \Ѵеупега у Лапа Мікипотеісга — сіезібте, зіагзгусЬ гоогпусЬ сесЬотеусЬ, аЬуйту Іакотеу
рггутеііеу тее тезгузікісіі рипкіасЬ, кіатегиІасЬ у агІукиІасЬ тос^ у ротеада пазг^ кгбіетезіиу гтоспііі у зітеіегйяііі, кібгу
г гизкіедо па роізкі і§гук, га рогтеоіепіет
пазгут рггеііитасгопу, Іак зі§ те воЪіе та:
Йудшипі Іггесі, г Войеу Іазкі кгбі роі8кі еіс. Огпаутиіету Іут Іізіет пазгут
чузгет чѵоЬес у каййети гозоЬпа, коти
Ьу Іо теіейгіес паіейаіо піпіеузгут у па
роіут Ъ$йцсут. Віі пат сгоіот, Ьозройаги, роййапу пазг тіезгсгапіп у тиіагг
тіазіа пазгедо зіоіесгпедо Шейзкіедо,
па іші<г Ріоіг Ріеідггушотеісг, зат ой зіеЬіе у ітіепіет тезгузікісіі тізіггбте ггешіозі оЬийтеи тиіагзкіѳдо у сіезіеізкіего,
тіейсіе Шейзкіш тіезгкаі^сусЬ, тТапотеісіе КггузгІоГа ВеГазапа, Мікоіа Вісіоза у ЛакиЬа Кака, Матка 8икіеппіка.
вгудіега РаЬизкіедо, Маіуза Китеіетеісга, Лепйггеіа Зіапізіаіѵотеісга, Маіуза
Шекіеза—тиіаггбте, а Маіуза Котепіапіпа, ВагЙотіеіа 8отзопа, Маіуза 8атротеісга, АтЬгойеіа бпоійзкіедо', у зіиді
іедо Лапа Когка, Маіуза Вагапа, Ітеапа
Огойпіпзкіедо, АтЬгойеіа РаЬіеппіка, 8іетіопа-сіеёіі, ргозг^с паз Ьозройага, аЪуёту
Іут Йтебт ггетіозіот сесЬ, Ьгасітео у

-
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лѵзгеікі рогг^йек паіей^су, как іако у №
іпзгусЬ тіезсасЬ пазгусЬ пайаіі у Іізкет
пазгуш ко іт 8ктеіегйгі1і, те сгут ту ЬоЬозросіаг теійг^с ісЬ ргозЬ§ Ьуб зіизгшр
сЬос кей Іазкатеіе тіазки іѳти зкоіесгпеши пазгети \Ѵі1епзкіети, піетпіеу іако'
у ро іпзгусЬ тіазкасЬ пазгусЬ ирггутеііеіотеапусЬ роггцйек «ІоЪгу у ройукек сітебш
куш ггешіозіош паіей^су, шіеб г Іазкі па8/.еу, агкукиіу ргаѵѵпе, пійеу орізапе іш пайаіешу, сесЬ куш ггешіозіош изкапатеіашу,
у куш Іізкеш рггутеііеіеш пазгуш па тезгузккіѳ рокошпе сгазу иктеіегйгату, а шіапотеісіе какотеу гтеусгау у рогг^йек кусЬ оЪийтеи ггешіові тиіагзкіедо у сіезіе1зкіе§о
тіес сЬсету:
Агіукиі ріепѵзгу. Карггбй о теуЬіегапіи
зкагзгусЬ те сесЬи тиіагзкіт у сіезіеізкіш,
тізкгготеіе озоЬу гтеуй тіапотеапе кусЬ
йтеисЬ ггетіозі, §йу зі$ рогг^йше тезгуасу г зоЪ^ оЬезІатезгу у паіпбтеітезгу, с/.аз
ретепу пагпасгу тезгу оЪіегас гесЬс^, ротеіппі Ь<2Й<1 г згейзгу зіі} па шіеузсе ретепе йтеи озбЬ ггетіозіа ти1агзкіе§:о, а йгидісЬ йтеи сіезіеізкіедо оЬгас, ккбге сгкегу
озоЬу рогг^йки тезгеіакіедо, іако зкагзі те
кусЬ ггешіозІасЬ розкгге§аб, гкуйгіс, зргатеіейіітеойс ті^йгу йгидіеті те зргатеасЬ
рощйки ггетіозіа зтеіе^о сгупіс, кіисге
ой зкггупкі и зіеЬіе рггег саіу гок тіес
тащ, а рокут ро теуізсіи іейпе§о гоки
зреіпа, сі зкагзі гоки рггезгіедо таі^ йас
1ісгѣ§ рггей іпзгеті шізкггаті ге тезгуккіе§о, как рггусЬойу, іако у гогсЬойу г
зкггупкі сесЬотееу рггег саку гок, а рокуш какотеут йе зрозоЪет у іпзгусЬ зкагзгусЬ оЬіегас таі^.
Агіукиі гвібгу. йеёІіЬу ккогу г сийгогіетсгбте, как г Роіакбте, "ШосЬоте, №етсбте, іако Іей г пагойи ке§о рапзктеа те. х.
Ьік. сЬсіаІ те ггетіезіе тиіагзкіт аІЬо

-

сіезіеізкіш шізкггет гозкаб, Іесіу йайпети
г тізіггбте, теуй те куш рггутеііеіи орізапусЬ, піѳ та рггезгкайгаб, апі шізкгготеаб,
пітЬу терггбй рггуі^І сесЬ у Ьгасктео г
тізкггаті \Ѵі1епзкіпіі. А іейіі Ьу ккогу Ьѳг
теіайотобсі зкагегусЬ тізкг/бтеке§о сесііи,
как ши1агзкіе§о, іако у сіезіеізкіедо ггешіозіа, Ь^йй тее йѵѵогге хігуй^сісЬ, рапзкісЬ,
гіешіайзкісЬ і згІасЬескісЬ, зкапбте йисЬотепусЬ у бтеіескісЬ, іако Іей те сІошасЬ у
кашіепісасЬ те затуга тіеёсіе \Ѵі1піе,
па рггейшіейсіи, па Апкокоіи, га \Ѵі1і^, рой
у дйгіей коітеіек рггу тіейсіе АѴіІеіізкіт
рггетіезгкітеаі^с, ггетіозіеіп куш шиіагзкіш аІЬо сіезіеізкіш, ки иЫійепіи ргатеа
агкукиібте, те куш рггутеііеіи пазгуш орізаиусЬ, ЪатеібугоЬіб теайуі зі<р какотеети
йайеп г тіезгсгап \Ѵі1епзкісЬ, §;йгіеко1теіек
шіезгкаі^су, ройигг^йеш шіезкіт ^Ѵііегізкіт Ъ^й^су, пуакіеу гоЬоку зоЬіе гоЪіс
йатеаб піе та; сгедо игг^й тіезкі \Ѵі1еіізкі розкг/.е§ас ротеіпіеп Ь<$йгіс у §йуЬу
тіезгсгапіп какотее^о йо гоЬок зтеусЬ йототеусЬ у іакісЬ коітеіек .г кусЬ ггешіозі
тиіагзкіедо у сіезіеізкіеіго Ьгаі у теайуі,
какотеу ой игг^йи тіеузкіе§о теіп^ теейіид
игпапіа игге/1отее§о кагап Ьуб та.
Агіукиі іггесі. \Ѵзгузсу шізкготеіе у котеаггузготеіе, как зкагзі, іако у тіойзі сесЬи ти1агзкіе§о у сіезіеізкіе^о, ротеіппі
сЬойгіб па оЪзесрпа аІЬо па йаіотзге йо
зтеоіеу крріісу, рой теіпг* §гозга іейпедо;
а §йуЬу зі§ іт рггузгіо гаЬатеіб окоіо
зіизгпеу рокггеЬу, как ійЬу рггу оЬзектеіі
Ьуб піе то§1, кейу та оГіаг§ розіаб рггег
іпзге§о, а сі тезгузсу, ккбггу рггу йаіошзгу
таі^ кгтеаб, айЬу Ьуіо ро тзге,
рой теіп^дгозга іейпедо. Так кей тезгузсу
тізкгготеіе у котеаггузге ротеіппі Ьуб таі%
па ргосеззуеу сЬтеаІеЬпедо Войе§о сіаіа,
рой теіп^ теасЫопи Іу§ойпіотее§о, іакіЬ^-
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Д/іе Ьгаб па Іеп с/дз, Іакйе у па окІате§
Воіедо сіаіа, а тізігготеіе зіагзі ролѵіппі
Ь$Д$ Датеаб йтеіесе тез/.узікіт тізіггот у
Іотеаггузгош, Іакйе одпіеш, кібге йтеіесе
роіут тапу сіо родггеЬи сЬотеаб Ьгаскіедо.
Агіукиі стагіу. МІоДзге тізіготеіе, Іакіе Іотеаггуз/е у исгпіотеіе, ротеіппі ЪфЦ
Датеаб зисЬеДпі Ьег Ггазипки па кайсіу
гок ро ойтіи дгоз/.у До зкггупкі, а кіоЬу
г Іотеаггуз/.бте у исгпібте ирогпіе піе сЬсіаІ
зисЬусЬ Дпібте оДДатеаб, Іакотеети шізігг
іедо 2 шуіа та Ьгаб, а оДДатеаб До зіагзгусЬ тізіггбте; кібгу Ьу тізігг піе сЬсіаІ
оДДатеаб Іедо га гогкагапіет тізіггбте
зІагзгусЬ, Іакотеу та Ьуб кагапу Дтеіета
Гипіу теозки.
Агіукиі ріфу■ Ка/Ду Іотеаггузг, кібгу
Ьу Іак ггешіозіа тиіагзкіедо, іако у сіезіеівкіедо тізіггеш гозіаб сЬсіаІ, ротеіпіеп зі<} Ь^Дгіе оротеіаДаб віагегут тізіггот
рггеД Дтеипазіи піеДгіеІ, те іут сгазіе рга-_
тео та Ьуб тіезкіе рггуі^іе. 7л Іуш та
До зкггупкі Іотеаггузкіеу дгозгу іггуДгіейсіе у роДгі^котеаб іш га іотеаггузігео, ро¬
іут та зоЪіе гоЪоі§ паіейб, па к16г<$ згіике зтеоі^ рокагаб Ь^Дгіе ротеіпіеп, кібг^
дДу гпауДгіе, ротеіпіеп Ь^Д/.іе рггуійб До
тізІггбтезІагзгусЬгисгсітееті ІиД/лпі огпаутиі^с, іг та гоЬоЦ, ргозг^с тізіггбте, аЬу
ти рогтеоіііі гоЪіб у аЬу ти згіикі оротеіеДгіеІі, кЬоге тіаі гоЬіб теузіатеіб, га
к16г4 рго/Ц ротеіппі ЦД^ тізігготеіе рогтеоііе у згІик§ оротеіеДгіеб.
Агіукиі 8гШу. Тотеаггузг, кібгу зі§ тиготеас Ь^Дгіе исгуі, Іеп та згіик§ рокагас: паргабД гузотеас зкіер кггуготеу, іакі
ти зіагзі рока/4 тізігготеіе, роіут зкіер
газкіеріб тееДІид тіеузса у тіагу, іакі
ти зі<2 ІгаГі, Іак кггуготеу, іако у отеаіпу,
аЬо козготеу, тезгаког Іут оЬусгаіет, ій
парггбД ЦД/.іе теіпіеп ват зтеуті г^каті
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Ьикзгіеіе гоЬіб, тееДІид опедо тіеувса,
дДгіе зкіер та газкіеріб у ЦДгіе ротеі¬
піеп Даб гпабтізіггбт зіягз/.ут, дДу Ь§Дгіе гоЬі, аЬу іедо Доуггеіі, іейіі тееДІид
тіагу у роІггеЬу ггоЬіопе Ь^Д^. Такие, дДу
’зіоісе ро<1 Ьикзгіеііе Ь^Дгіе гоЬіІ, ІеДу
у Іат тізігготеіе зіагзі рггу Іут Ьуб таі^, аЬу іеі одЦДаІі теіазпойсі тіагу іедо,
а дДу іи/, опо Ьикзгіеііе па зіоіки розіатеіі, тізігготеіе ротеіппі Ъ<$Д% ргоЬотеаб, іейіі
опе Ьикзгіеііе Ь$Д% тееДІе теіазпеу тіагу
у роД згпиг зіаіу, іако ггесг іезі гтеукіа у ротеіппа; а Іо зкіер ротеіпіеп
ЬфЫе газкіеріб зат зтеуті г<}кота у
згаіотеапі^ зат рггургатеіаб та. Ротеіппі
ти Ь^сЦ тізігготеіе рогтеоііб, тееДІе игпапіа зтеедо у роІггеЬу, До опедо зкіеріепіа
іотеаггузгбте, тезгаког піеріегтезгусЬ ті§Дгу тезгузікіеті Іотеаггузгаті, аіе ІакісЬ,
соЬу зі<$ пап піе зризгсгаі, аіе зат рііпиі<ус ка/.Дедо Доуггаі, ЬуІ г діотег* тезгузікісЬ, а дДу іи/. газкіері у орийсі оп зкіер,
зіагзі тізігготеіе ротеіппі Ь§Д% одЦДаб, іейіі
опу зкіер зіаіесгпіе Ь^Дгіе газкіеріопу, у
іейіі сгугкіеі Доікпіе седіу, га кагД^ Дезгсгк^ Іак, аЬу гаДеп зІгиЬ те опут зкіеріе піе ЬуІ. 2а Дгид^ сг^йб згіикі ротеі¬
піеп ЦДгіе газкіеріб Ггатид^ парі^біоксі, піе рггусізкаі^б гаДпеу седіу седЦ, кібга піе та сугкеіа, таі^ іеДпц. сгтеіегб, котіп теіпкіеіотеу па ігЬіе те кцсіе, дДгіе
тиг тізігготеіе пагпасг^, теутиготеаб та.
Сгети тезгузікіети дДгіе Ьу Дозуб піе
исгупіі, ІеДу піета Ьуб рггѵі^іу га тізігга, айЬу тезгузІкісЬ тізіггбте иіеДпаІ,
а Іо Діа Іедо, аЬу зі§ рііпо исгуіі у зіа¬
іесгпіе гоЬоЦ оДДатеаІі, кІбгусЬ зі^ роДеутиіе ІаДа кіо. А дДу оДргатеі згіикі, Іе¬
Ду ротеіпіеп Ъ^Дгіе исгупіб па тезгузікіе
тізігге коііасу^, тееДІид гтеусгаіи. Тотеа¬
ггузг гай, кібгу Ьу зіі* сіезіеізкіедо гге-

- 217 -

тіозіа цсгуі, а тізіггет гозіаб сЬсіаІ,
Іут ге оЬусгаіеш розіедоѵѵас та рггеб
тізіггаті, іако у шиіагг, Іак г росг^іки,
іако у па бокопсгспіи у іако зі§ лѵуйеу
орізаіо, ѵѵзгакге згіик у Іуш зрозоЬет у
кзгіаііет гоЬіб та: Ыарггбб, ѵѵйігапіе (11а
басЬбѵѵкі, іако пауіеріеу у паусисіпіеу
лѵесііи" рггузіоупеу шіагу гоЬіс, Іакге ѵѵсЪбб
іакі ти зіагзі пагиасг^, г сибп^ ргорогсу^ у г зезігаші (?), г гатзгоѵѵапіеш, іако
пауіеріеу у сисіпіеу; а ша Іо гоЬіб ѵѵзгузіко г ІаЦ рііпозсіі}, іако Ьу к а 2(3 а згіика
зіапеіа па зѵѵут шіеузси, ѵѵебіид ѵѵіазпеу
тіагу. кібггу ти тізіггоѵѵіе бабг$, сгеео
роіут тізіггоѵѵіе роѵѵіппі ЪфЦ бодЦбаб;
а іейіі Ьу Іеши ѵѵзгузікіеши сіозуб піе
исгупіі, Іебу піета Ьус рггуфу га ті8Ігга, агЬу лѵзгузікісЬ тізіггбѵѵ иіебпаі.
Адбу іиг згіикі рокаге, роѵѵіпіеп Ь^сігіе
коііасу^ па ѵѵзгузікіе тізігге ѵѵебіид гѵѵусгаіи у роѵѵіппоёсі зргаѵѵіб. То исгупіѵѵзгу
Іак тиіагзкіедо іако у сіезіеізкіедо ггетіозіа Іоѵѵаггузг, кібгу тізіггет гозіаб
та, роѵѵіпіеп Цбгіе баббо зкггупкі Ьгаскіеу кор бгіезі^б ЬіІеѵѵзкісЬ.
АгіукиІ Мйту. 8уп шізіггоѵѵзкі роѵѵіпіеп зі§ исгуб и іпзгедо тізігга, а ѵѵуисгуѵѵзгу зі§ та Іоѵѵаггузкі оЬусгау обргачѵіс, іако у бгиді. Обу роіет тізіггет
гозіас Ь^бгіе сЬсіаІ, Іакге згіикі, іако у
бгиді, роѵѵіпіеп Ье/Ігіе гоЬіб. Такге кібгу
роутіе сбгк§ шізіггоѵѵзкз, Іут ге оЬусгаіет Іег згіикі роѵѵіпіеп Ье/Згіе гоЬіё.
АгіукиІ бету. ОбуЬу зі§ Іга П іо, іг Ьу г
сибгогіетсбѵѵ—Роіакбѵѵ, \Ѵ1ос1ібѵѵ у Кіетсбѵѵ рггуѵѵ(;бгоѵѵаІ Іоѵѵаггузг, а згсгусіі Ьу
зі$ исгепіет и оуса, роѵѵіпіеп зі§ Іи гпочѵи исгуб и тізігга, кібгедо ти зіагзі
тізіггоѵѵіе ѵѵугпасг^; дбу зі§ ѵѵуисгу, рочѵіпіеп исгупіс Іоѵѵаггузкіе оЬусгаіе. РоІут дбу тізіггет Ь^бгіе сЬсіаІ гозіас,

роѵѵіпіеп згіикі оііргаѵѵіб у розіэдоѵѵаб, іа¬
ко у бгидіе.
АгіукиІ (Шеіѵщіу. Тоѵѵаггузг іакі коічѵіек, кібгу Ьу шізіггоѵѵзкі} гоЪоІ$ гоЬіб
сЬсіаІ, ѵѵрггбб пійіі тізіггет гозіапіе у
згіикі исгупі, Іакоѵѵу кагбу роѵѵіпіеп Ь§сігіе обіогус ѵѵіпу сіо зкггупкі гіоіусіі роізкісЬ бѵѵабгіеЗсіа; а іейіі Ьу роіут ті¬
зіггет гозіаб сЬсіаІ, та гпоѵѵи розіедоѵѵаб, іако іпзі тізіггоѵѵіе, о кІбгусЬ іий ѵѵугеу розіапоѵѵіепіе зіоі.
АгіукиІ (Ігіещіу. Тоѵѵаггузг, кібгу Ьу
ѵѵ розі росгці и тізігга гоЬіб, Іакоѵѵу піе
та 0(1 тізігга обсЬобгіб аг (Іо бт^іедо
Магсіпа, кгбт (Іогѵѵоіепіа іедо, Іак (Іо іп¬
згедо тізігга, іако у па з1гоп§ па зѵѵбу
ѵѵіазпу гагоЬек, дбуг габеп Іоѵѵаггузг піе
та гоЬіб піе, аг га (Іогѵѵоіепіет опедо
тізігга, и кібгедо роегці гоЬіб. А іеаІіЬу
зѵѵаѵѵоіпіе обзгебі, Іакоѵѵедоіоѵѵаггузга оп
тізігг, и кібгедо роеггуі гоЬіб, та ороѵѵіе(Ігіеб зіагзгут тізіггош, а тізігг зіагзгу
та до тіцб г гоЬоІу, Іак о«1 тізігга іпзге§о у осі кагііедо, у бас §о бо ѵѵі^гіепіа Іе§о игг^би, роб кібгут до ѵѵегтіе,
сгедо ти игг^б борошадас Ц(1гіе роѵѵіпіеп, у піе та Ьуб г ѵѵі^гіепіа лѵоіпу, аг
зі^ гаг^сгу бо зргаѵѵу опеши тізіггоѵѵі
рггеб зіагзгут тізіггет, га кібггу ѵѵіп§
Цбгіе ѵѵіпіеп обіогус бѵѵа ѵѵасЬІопу г
зѵѵедо гагоЪки бо тізіггоѵѵзкіеу зкггупкі.
АгіукиІ іейупавіу. Тоѵѵаггузг піе ша
гоЬіс и габпедо рагіасга Ьег богѵѵоіепіа
зІагзгусЬ тізіггбѵѵ, Іакге сЫорса па зігоп^ обтаѵѵіас об тізігга, апі г піт со го¬
Ьіс дбгіекоіѵѵіек, роб ѵѵіпц, катіепіа ѵѵозки. А кібгу Іоѵѵаггузг Іедо зі§ ѵѵагуб
сЬсіаІ, Іакіеши габеп г тізіггбѵѵ піе та
ГоМгипки роб ѵѵішу тізіггоѵѵзкц, аг зі§
ѵѵрггбеі зргаѵѵі ѵѵзгузікіт тізіггот.
АгіукиІ (Іттазіу. Тоѵѵаггузге Іак ши28
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таі% тіѳб дозрой§ зтеоііу га йогтеоіепіеш
вІатусЬ шізіггбте, кібггу зі<$ Іат шаіц
зсЬойгіб теѳ сгіегу піейгіеіі, аІЬо кіейу
тівігготеіе гогкайа ки ойргатеотеапіи зтеусЬ
зргате у бтеісгепіа рощйкбте. ДѴ іоу ге
дозройгіе таіа Ьутеаб йтеа тівігготеіе (11а
Іѳрзгоу ргеіепгуі, вргатеіейіітеобсі у (11а
теіфгеу исгсітеоЗсі. ДѴрггбй тащ (Іаб гпаб
йо тізіггбте зіагзгусЪ, дйу зсЪайгкі зѵѵоіе
шаііі тіеб. Л іезіі Ьу вігопа зоЬіе га
кггутей§ гаіаіа, рггу зргатеіѳ іотеагаувкіѳу,
іейу іеу теоіпо Ъ§йгіе Ьгаб рггесі тевгувікіе гаізігге. Такіе, іебіі Ьу іезгсге у и
тізіггбте кггутей$ Ьуб теійгіаі, теоіпо ши
Ъ§йгіе рггей игг$й шіеузкі Ьгаб.
Агіукиі іггупазіу. Тотеаггувг, кібгу Ьу
рггутеепйготеаі йо шіазіа ДѴіІпа, Іакотеу
Йо дозройу Іотеаггузкіеу рггуйб та, а піе
іпйгіеу; ъ Цй та зоЬіе розіаб ро віагш
ггетіозіа зтеедо у тац пт раіггуб и ті¬
зігга кібгедо коЬѵіек, аЬу гоЬоЦ тбді
шіес, а роіут зі§ Ь§йіу \ѵіппі гпіЗб йо
дозройу №0 й\ѵіе піейгіеіі йіа опего Іотеаггузга, кібгу іт Ь$йгіе ротеіпіеп о зоЬіе
вргате§ йаб, Іізіой игойгепіа у теуисгепіа
рокагаб. Рггеіо, кібгу Ьу о зоЬіе рггузіоѵпеу
зргаѵѵу йас піе итіаі. іакі піе та тіеб
гоЪоІу, іейпо Іе йтеіе піейгіеіі, кібге іиг
ойргатеіі. А кібгу Ьу тізігг іакіедо іотеаггузга йіигеу гасЬотеаІ, Іеп рорайа кашіеп теозки піеойризгсгапеу лѵіпу.
Агіукиі сгіегпавіу. Мізігг аЬу гайеп
піе исгуі піетерізапусЬ пай г^коіешзітеет
дойпуш йо сгІегесЬ піейгіеі, рой теіп$
катіепіа \ѵозки. А дйу кібгети Іаіа теуисгепіа исгпіотеі Іедо ггетіозіа ѵуупійг^,
тізігг іедо, іеёіі ти йозб зіаіо йо исгепіа
§о, та ти теугпас сгаз у іаіа рггей
тізіггаті зіагзгеті, тезгаког оп исгеп
та гоЬіб и тізігга 'зтеедо йо йтеипазіи

піейгіеі піо ойсЬойг^с, а% зоЬіе гагоЬі!
па оЬусгау йтеаггувкі, кібгу роіут ролѵіпіеп исгупіб. Рггеіоі ти тізігг та йаб
шуіо Іоутагаувкіе теейіид гф іедо, кібгети іпзгу тізігг піе та йаб гоЬоІу, апі
туіа ройтеугзгуб пай іедо тізігга, рбкі
оЬусгаіи піе исгуиі, рой теііц катіепіа
\ѵозки. А іеёіі Ьу оп исгеп ойзгейі ой ті¬
зігга зтеедо йо йтеипазіи піейгіеі, піе исгупітезгу оЬусгаіи Іотеаггузкіедо у тефотеаі
Ьу па з1гоп$, Іакотееши Йайеп тізігг піе
та йаб гоЬоІу, і>ой теіп% тізігготезіц, яі.
Ьу терггбй ойіогуі лѵіп^ га каійу іуйгіеіі
дгозгу йтеапабсіе йо зкггупкі шізігготезкіеу у оЬусгау исгупіі.
Агіукиі ріфіаяіу. Мізігг, кібгу Ьу ві§
піеисгсітеіе зргатеотеаі те сесііи гадаіопут
у ротезіаі па Ьгаіа зіотеу піеисгсітееті,
Іакі та роіойуб Іггу Гииіу теозки у па
гаіизг ізб рой розіизгейзітеет; а дйуЬу
Іедо піе сЬсіаІ исгупіс Іакіети шаііу гаротеіайаб у г сгеіайгі^ гоЬоЦ, аг зі<$ сесЬотеі зргатеі.
Агіукиі 8гезпа8Іу. Мізігг, кібгу Ьу зі§
теайуі рггегутеаб теоіа, піе тегіатезху рогтеоіепіа, апі Ьу ротезіаі рггей зіагзгеті,
Іакотеедо таіц кагаб Гипіет теозки, Іуіко
кгбб Іо исгупі.
Агіукиі зіеітпаеіу. Мізігг гайеп піе
та сіютеаб Іотеаггузга рокгутеацсѳдо, кіб¬
гети Ьу гоЬоІу тізігготезк^ ризгсгаі. дйу
з^ іпзі тізігготеіе, кгбггу Ьу іака гоЬоІ§
гоЬііі, рой теіпц йтебсіі катіепі теозки.
Агіукиі отпазіу. Мізігг гайеп Іакіе
у Іотеаггузг піе та зі§ исіекаб те зргатеасЬ
сесЬотеусЬ йо игг^йи зтеедо, рой кібгут
тіезгка, аіе та Ьуб розіизгеп сесЬотеі
Іети ДѴіІепзкіеши, тезгакге те іпзгусЬ
зргатеасЬ, сесЬотеі піе паІег^сусЬ, та іе¬
ти Ьуб теоіпо рггей игг^йет зтеут зргатеотеаб у йо піѳдо исіекаб.
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оЬуйтеисЬ ггешюзі шѳ та іепо йтебсЬ ой роГиЙпіа сіо дойгіпу теіесгошеу рггу
исгшбте шіес, а каййу исгеп тизі ігтеаб гоЬосіе піе теѵіпѵаі, іакіети кайсіети
и зтеедо шізігга сгіегу Іаіа зре1па;а дйу саіу Йгіегі гаріаіа та Ьуб теуЦсгопсь іаЬ^гіе рггусЬойгіс сгаз ойргатеотеапіа исг- кой Іеп, кібгети Ьу гоЫІ.
піа, іат тізігг Ъфіе ротеіпіеп исгпіотеі
Агіукиі йтиігтіу іггссі. ЙеЙІІ Ьу кібз\ѵети теіегше икагаб, ііе оЬусгау у зро- гу те сіс;йЦ сЬогоЬ?, Ьгак аІЬо те иЬб86Ь гиреіпу ггетюзіа.
зітео тѵрасіі, Іакі зіизгпут тезротойеАгіуШ ашагтіу. Мізіга йайеп піе піет іаішийпу г зкггупкі та Ьуб ораша рггуішотеаб іесіпо сіѵѵіе гоЬоіу дібте- іггоп, тезгакйе іуш йе зрозоЬет аЬу
пусЬ; зкого Ьу ісЬ (ІокопулѵаГ, іесіу та Йтеи т^бте тагу дойпусЬ розіаѵѵіі
рггуішотеаб Ьггесі^ гоЬоіу, аІЬо іеу зоЬіе кібггу Ьу г^сгуіі га піедо, Ій зкого Ьу
згикаб. А іейіі Ьу зі<} кібгу ѵѵайуі, іедо піе огйготеіаі, а ріепі^сігу паЬуІ, іесіу 2а зіе
шаіЧс, теі«>сеу пійіі йтеіе гоЬоіу, а йгидіе- Іо, со па піедо тезротойепіа г Ьгаскіеу
ши ппзігготеі, іак ѵѵіеіе піе таі^сети, го- зкггупкі теуйапо, сіо зкггупкі лѵгбсіі. А
та ЬусЗй кагапу | іезІіЬу (сгедо Войе исЬотеау) кібгу те іеу
сітебша катіейті теозки Ьег тезгеікіедо піетосу аІЬо те иЬбзітеіе итагі, іесіу Іо
осіризгс/.епіа.
тезгузіко, со па піедо Ьуіо теіойопо, та
Агіукиі аюиагіевіу ргегтгу. ЗсЬасІгка Ьуб осіризгсгопо; іакйе у іусЬ г^коіетсбте
аІЬо гдготайгепіе іак тиіаггбте, іако у теоІпусЬ исгупіб таЦ; а пайіо родггеЬ у
сіейібте та Ьуб гатезго тее сітеіе піесігіеіі, іпзге роіггеЬу рггу йаіошзгу теейІидЬгасросі тенц Гипіа теозки; а іо сііа іедо, аЬу кіедо гтеусгаіи таігу Ьуйг г Ьгаскіеу зкггупті^дгу зоЬ.'і теусіаіі, іако Ьу зі<г кіо исг- кі зргатеіопе. А па родггеЬ ротеіппі сітеа
сітеіе зргатеотеаі, аІЬо іеёіі кібгу коти г теіеікіеу гоЬоіу а іесіеп г таіеу йб, рой
згкойу піе исгупіі, пасііо іеёіі гогкага- теіп^ дгозга іейпедо; аіѳ кібгу зат іейеп
піе о рііпгу роіггеЬу пазг^ Ьозройагзкг}, гоЬі, іеп ізб ротеіпіеп піе Ь^йгіе.
аІЬо гайгіе тіазіа "ѴѴіІейзкіедо. А Ьуіі Ьу
Кібгу рогг^йек у агіукиіу тее тезгузікісЬ
тізігготеіе ой зіагзгусЬ тізіггбте па зЬайг- рипкіасЬ, іако зі^ теуйеу орізаіо, іети сесЬи
кі оЪезІапі, іесіу тезгузсу ротеіппі Ьс^сЦ па уЬгасітеи ггетіозіатиіагзкіедо у сіезіеізкіепагпасгопгі дойгіпу йо дозройу рггуйб; до те тіеёсіе пазгут зіоіесгпут ЛѴіІепзкіт
а іейіі Ьу кіо ирогпіе о іо піе йЬаІ, а ки пайаіету у іут Іізіет рггутеііеіет пазгут
зіагзгут тізітгот па дозройу рггуйб піе па тезгузікіе роіотпе сгазу зітеіегйгату. У
сЬсіаІ, аІЬо пагпасгопеу дойгіпу отіезгкаі, па іо йаіізшу іт іеп пазг Іізі г ройрізет
іакі кагйу ротеіпіеп йас йо зкггупкі теіпу г«?кі дозройагзкіеу. йо кібгедо у ріесг<$с
дгозгу сгіегу Ьег йайпедо ойризгсгепіа.
пазг^ рггусізп^б іеЗту кагаіі. Різап те
Агіукиі йгеиЛяіЫу ісідгу. Тотеаггузге, Кгакотеіе, Войедо пагойгепіа іузі^с рі^бзеі
рггу гоЬосіе Ь^й^се, таіц Ьуб розіизгпе йгіетеі^сйгі^зіці рціедо, шіезщса Маіа ріегтетізіггот рііпиі^с гоЬоіу; іатйе теаготеаб згедо йпіа. Зідізтипйиз гех. Масіеу \Уоутаі^ зі§ ой згкой у зібте згкагайпусЬ, па—різагг.
рой теіп^ іггесЬ Гипібте теозки, Ьеггайпеу
Му іейу рошіепіопу \Ѵ1айуз1ате сгтеагіу,
Гоіді. Кібгу Ьу коітеіек г іотеаггузгбте ой кгбі, йо ргойЬу іакотееу іако зіизгпеу іазка-
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\ѵіѳ зі§ зкіопітезгу, гтеуй ротіепіопу рггутеііеу ге тезгузікіеті іе§о рипкіаті, кіатегиІаші, агіукиіагаі у копйусуаші тос^ у ротеапаз/4 кгбІетезЦ зітеіегйгашу, ггааспіашу
у рггу \ѵіес7.пеу тосу (пкціапіит іигіз езі)
розіатеиіету. Ш со (11а Іерзгеу \ѵіагу г$Ц
зі$ пазг^ ройрізатевгу ріесг»$с теіеікіе^о
хі$8Ітеа Ьііоѵѵзкіе^б ргхусізп^с гогкагаШгау. Бап те ЛѴіІпіѳ <3піа іггупазіп^о Ьірса
шіезіцса, гоки Рапзкіе§о іузіцс згезсзеі
іггуйгіезіедо іггесіедо рапотеапіа кгбіезіте
пазгузЬ роЬкіе^о ріегтезге^о, а згтеейгкіе§о гоки теібге§о. Б іе"о іізіи рггулѵіІеіи копйгтасуіпѳдо ройрізу г<ук іуті зіо'ѵу: ѴЫізІаиз гех; а рой іуті пігеу йги§і
росіріз: Магсіп Тгугпа — геГегепйагг у різагг лѵіеікіе^о хі$зітеа Ьііетезкіедо.
Му іейукгбі, Йо ргогЬу рогаіѳпіопеу сесЬи
шиіатакіедо у сіезіеізкіе&о тіазіа пазге§о зіоіесгпедо \Ѵі1епзкіе§о, іако зіизгпеу,
Іавкатеіѳ зі$ зкіопітезгу, Іеп ехігакі ■>. хі^
теігукі капсеіагуі пазгеу лѵіеікіеу теіеікісдо
хі^зітеа Ьііетезкіе&о рггеггесгопети сесЬи
рой ріесг^сі'з теіеІЦ теіеікіедо хі^зітеа ЬіІеѵѵзкіе§о теуйаб гогкагаіійшу. Різап те
капсеііагуі пазгеу \ѵіе1кіеу теіе1кіе§о хі§вітеа БіІетезкіе§о, тіезі^са Маіа йпіайииЙгіезіедо, гоки Рапзкіе.до іузі^с згеЗсзеі
згезссігіезіці теібге§о, рапотеапіа пазге§о роізкіе^о у згтеейгкіе^о ріфазіе§о гоки. Б
кібге§о іо ехігакіи рггутеііеіи копГігшасуіпе^о росіріз г^кі капсіегзкіеу рггу ріеС2*гсі теіеікіеу теіе!кіе§о хі^зітеа Ьііетезкіе§о
іезі іакі: СЬгізіорЬ Рас—капсіегг теіе1кіе§о
хі^зігеа Іліетезкіе§о тр. у коппоіасуа йе
іепоге іаіі: 2а зргатец іазпіетеіе1тогпе§;о
КггузгіоГа Раса—капсіегга теіеікіе^о хі§зі\ѵа Ьііетезкіедо, ТСо1котеузкіе§о, Озігупзкіедо, \Ѵі1еузкіе§о, Когіепіскіедо, Кіезгсге1зкіе§о зіагозіу, №етопоіскіе§о ІеапіС2Ѳ§0.
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А гаіут зирріікотеаіі Йо паз ІбгеГ
8гуй Іотезкі у Зіапізіате бапеіетеісг—т иіагге,
ЙакиЬ Зіапкіетеісг у Іап БгЬапотеісг—сіеёіотеіе, рггег рапбте гай, игг^йпікбте рггу
Ьоки пазгут гегуйиі^сусЬ, агеЬу іакотеу
рггутеііеу копГігтасуіпу, схігакіет г теіігукі теіеікіеар хі^зітеа Ьііетезкіе§о \ѵіе1кіеу теуфу ётеі^іеу раті^сі пауіаёпіеузге§о кгбіа іе^отозсі Йапа Кагітіегга, апіесеззога пазге^о, тее тезгузікісЬ рипкІасЬ, кІаигиІасЬ у рага^гаГасЬ опедо, ту
кгбі Іазк^ у ро\ѵа"4 пазг^ арргоЬоѵѵаІі,
зітеіегйгііі у итоспііі, іако ту кгбі Йо
ргогЬу зирегіиз тезротпіопусЬ гай у игг§йпікбте, рггу Ьоки пазгут гегуйиі^сусЬ, 1азкатеіе зі§ зкіопіѵѵзгу, ротіепіопу рггутеіІеу копГігтасуіпу, сесЬотеі аііаз Ьгасі\ѵи
тиіагзкіети у сіезіеізкіети тіазіа \Ѵі1па
зіиг^су, ге тезгеІЦ те опут ехргіто\ѵап^
ггесгз арргоЬиіету, зігеіегйгату у итоспіату. Ка со йіа Іерзгеу \ѵіагу г^к^ зі^
пазг^ ройрізамгзгу, ріесг^с \Ѵіе1кіе§о
хі^зітеа Ъііеѵгзкіе§о рггусізп^с гогкагаііёту. Різап те Огойпіе, гоки Раіізкіе^о іузі^с зіейтзеіпедо рі^йгіезі^іе^о теібге§о,
тіезіі^са ОкіоЬга йпіа іггупазіе§о, рапотеапіа пазге^о йгіетеі§1паз1е§0 гоки. Б
іе§о ехігакіи рггутеііеіи копГігтасуіпе§о
рггу теусізпі^іеу пасгегтеопеу таззіе ріесг^сі теіеікіеу теіе1кіе§о хі^зітеа Ьііетезкі е§о
росіріз пауіазпіоузге§о кгбіа ітсі, па Ьоки
газ коппоіасуа, а рой ріесгдсі^ ройріз зекгеіагга іеті зіотеу: Аи^изіиз гех. КопПгтасуа
ргате рггутеііеібте сесЬот тиіагзкіети у сіе¬
зіеізкіети тіазіа пазге§о зіо1есгпе§о ІУіІпазІиЦсусЬ: ЙбгеГБиІ^Ьа-іктсі ріес/^сі
ѵпеікіеу теіеікіе^о хі^зітеа Ьііптезкіедо зекгеіагг т. р. Кібгу іо рггутеііеу рггег
теуг теугагоп^ озоЬ^ и з^йи Йо акі ройайапу, іезі йо хі^§ гіетзкісЬ теоіетеойгітеа
ѴѴі1епзкіе§0 рггуі^іу у терізапу.
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35. Привилегія Сигизмунда Августа данная Инзенскому
учрежденія
Король Сигизмундъ Августъ

магистрату на право

цеховыхъ обществъ.

выдаетъ насто¬

ящую привилегію Виленскому магистрату съ тою
цѣлію, чтобы г. Вильна, по примѣру другихъ

братства, чтобы занятія ремеслами совершались по
правиламъ и съ вѣдома магистрата, чтобы этимъ

иравиламъ строго подчинялись всѣ вообще мастеыагдебургскихъ городовъ, заводилъ у себя цеховыя
і ровые.къ какой бы юрисдикѣ они ни принадлежали

•Іікіісіиш оррогіипиш еі сгішіпа 1е Гегіа
зехіа апіе Гезіиш запсіі Магііпі ерізсорі
<1іо 7 шепзіз ШѵетЬгіз, рег депегозит
йотіпит ЗіерЬапиш Сагоіит Вуіійзкі—
засгае ге§іае шаіезіаііз зесгеіагіиш, асіѵосаіиш асі поЬіІез ас зресІаЬіІез сіошіпоз
зсаЬіпоз Ѵііпепвев Ьаппііит езі аппо Вотіпі 1664.
ЫоЬіІез ас зресІаЬіІез (іотіпі Апсігеаз
біегкіеѵѵісг еі Доаппез Яакггегезкі, сопзиіагез Ѵііпепзез, регзопаіііег ѵепіепіез
а<1 поЬіІе іисіісіит зсаЬіпаІе Ѵііпепзе, ехЫЬиегапІ гезсгірішп ріае шешогіае оііт
зегепіззіті 8і^івтип4і Аидизіі, ге§із РоІопіае, іпіиііи Ьопі ге^ітіпіз, зеи іпзіііиііоииш іпіег сопІиЬегпаІез ѵагіогит сопІиЬетіогиш рег поЬіІет шадізігаіиш Ѵііпепзет аііепіапсіі еі оЬзегѵапсІі, еібет
поЬііі шадізігаіиі зегѵіепз, реіепіез иі іп
еѵепіиш атіззіопіз ііііиз, асііз ргаезепііЬиз ішіисаіиг, еі (іепио ех іізсіеш рег шо4ит ѵібітиз ехігабаіиг. (^иогит реііііопі
иіі іизіае поЬіІе іисіісіит аппиепз ргаеГаІшп гезсгіріит асі асіа зиа зизсеріі, еі
іп^гоззагі сіешапсіаѵіі. Сиіиз Ьіс езі диі
8е^ці^и^ Іепог: 8і§ізтип4из Аидивіиз Беі

ёраііа гех Роіопіае еіс. 8і^пійсашиз Іепоге ргаезепііит (ціогит іпіегезі ишѵегзіз ргаезепІіЬиз еі Гиіигіз. ОиосІ сит зосіеіаіез зеи сопІиЬетіа орійсищ іп сіѵіІаІіЬиз, Іат позігіз, с}иат ехіегпів, поп
тесііосге огпатепіит, еі Ъеііі ас расіз
Іетроге ргаезісііит ргаеЬеге зоіеапі, еишЧие песіие зосіеіаіет, пес[ие со11е§іиш,
пеяие Ьиіизшосіі согриз раззіш отш'Ьиз
ЬаЬеге сопсебаіиг, пізі ісі іиззи, ас ргіпсіРит регтіззит Йаі. | РгоіпОе, иі іп сіѵіІаіе Ѵііпепзі шеііиз ас асі изит Ьишапит сошшосіиш орійсіа іпзіііиапіиг, сопсеззішиз асіѵосаіо, ргаесопзиІІЬиз еі сопзиЬЬиз Ьапс роіезіаіет, иі іііі зосіеіаіез
зеи со11е§і'а орійсіит, диаесипЧие іат іпзіііиіа зипі, соггі§апІ, з^иае аиіет попсіит зипі іпзіііиіа, иі зипі: сетепіагіогит,
ГаЬгогит, Іі^пагіогиш, Ггаепійсит еігеіі(іиогит іпзіііиапі, ргіѵііедіас^ие еізсіет,
1е§ез ас тогез, диіЬиз іпіег зе ѵіѵеге 4еЬеапі, ргаезсгіЬапІ. (^иа ^иіс1еш зосіеіаІез зеи со11е§іа, аЬ іПіз іпзіііиіа, іізсіеш
ргіѵі1е§ііз даисІеЬипІ, ЧиіЬиз еі сеіегае
ишѵегзііаіез геЦиогиш орШсиш даийеиі,
ііа ѵісіеіісеі, иі пиііиз аііиз агіѳт іп Ьас

-
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сіѵііаіе ехегсеге, еатсще сіесегпеге роззіі,
пші ів, С[иі іа соііедіо зеи ииіѵегзііаіе аг¬
іів визе потей виит Гиегіі ргоГевзиз. (}иос1ві (|иіз Іешеге ехіга сопІиЪегпіиш, вей а
поЬіз, вей аЬ іИів іпзіііиіит, орШсіит
агіетцие зиат ехегсеге Гиегіі аизив, віѵе
зіі сіѵіз позіег, віѵе зепаіогит повігогит,
йисиш, поЬі1іитс[ие, іа Ііас сіѵііаіе зиіхііІив, еит іпсагсегапсіі, (Іеііпепйі, іпвігишепіа агіів ііііиз Іоііешіі, Ъопа еіиз тоЬіІіа сопйзсапсіі, Гасітиз оГГісіо сіѵііі роіезіаіет ііа, иі Ы агІіГісез, сіиогит іііі соіІегіит вей сопІиЬегпіит іпзіііиегіпі, піЬіІ
ргогвиз аЬ іИів сіійегге ѵісіеапіиг, сіиоз
ѵеі пов, ѵеі таіогез позігі, зресіаІіЬиз ргі-

-

ѵііе^ііз витиз <%паІі. (іиосіві еогит іп
сопІиЬегпііз опііпаііопі, сіізрозіііопі, ас соегІіопі диівциаш оЬзівІеге, ас еоз ітресііге аивив Гиегіі, сиіизсипдие Гиегіі вогііз,
ѵеі соосііііопів, ів всіаі сегіе §гаѵіввітат
ве іпс1і"паІіопет позігат виЬіІигит. Нагит ^иіЬив ві^іііит повігит евіарргаевзит, Іевіітопіо Іііегагит. Баі. Ѵііпае
XXII БесетЬгіз аппо Вотіпі МБІЛ. 8і"івшипсіиз Аидизіиз гех.
Ьосиз ві&Ші та". (Іис. ЬііЬѵапіае. Рові
(іиагит Іііегагит гезсгіріі агіів іп§гозваІіопеш, огі"іпа1е ірзит сит ііерготріо,
ііз(3ет поЫІіЬиз сіотіпіз оІГегепІіЬиз гезІііиіит езі асі тапиз.

1763 г. Августа 30 дня.
Изъ

книги

N9 5154, за 1753

г., л. 781.

36. Подтвердитеьлая привилегія короля Августа III на образованіе въ г.
нѣ цеха Фельдшеровъ и баныциковъ.
По жалобѣ Виленскаго римско-католическаго
духовенства на разныхъ цирюльниковъ и баиыциковъ, что они вмѣсто леченін занимаются знахар¬
ствомъ—разными куреніями, пашептывапіями, и
губятъ людей физически и нравственно, король
Августъ II даровалъ особую привилегію Вилен¬
скимъ цирюльникамъ, чтобы опи па общихъ цехо-

Регіа весипсіа апіе Гевіит в. №со1аі
ерівсорі, Д^иіпіа тепзів БесетЬгів, ап¬
по Бошіпі тіііевіто зерІіп§епІезіто веха§езіто Іегііо.
Согат асіів поЬіІіз ойгсіі сопвиіагіз Уііпепвів сотрагепіев регвопаіііег Ьопезіі сіотіпі Апіопіиз .Іапко\ѵзкі еі ДасоЬиз ОгаГ,
вепіогев сопГгаІетіІаІіз ЬаЬеаІогит Ѵііпепзіит, ргаезепіев Іііегав ргіѵііе^іі зеге-

Пиль¬

выхъ началахъ устроили изъ себя особое братство.
Братство это должно было открыть свой алтарь при
костелѣ бонифратровъ; собираться на сходки, вы¬
бирать старшинъ, помогать своимъ больнымъ и
убогимъ братьямъ, слѣдить за искорененіемъ зна¬
харства и вообще вести медицинскую часть въ
городѣ па правильныхъ началахъ.

піззіті Аи§изІі весипсіі, ге^із Роіопіае еі
т. (1. БД. ех теігісев т. (1. ЬіІ. ехігайіІав, іп гет еі рагіет сопГгаІегпіІайа Ьаіпеаіогит Ѵііпепзіит вегѵіепіез, сит іпІгоГивіиз сопіепііз, асі асіа оѣіиіегипі, ^иагит Іііегагит, ргаетівво тосіо асі асіа
оЫаІагит, сіе ѵегЬо асі ѵегЬит гезсгіЬепйо сопіепіа, Іепог зе^иііи^ езЦие Іаіів:
Аидизі Іггесі, гВойеу Іавкі кгбі роізкі

- 223 еіо. Огпаушиіешу іуш, Іізіош ехігакіет
пазгут, коти іо теіедгіеб паіейу, ій те
хі^асЬ теігукі капсѳііагіі ѵеіеікіеу теіеі¬
кіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо гпаудиіе зі§ на¬
чато Ьгасітеи у сесЬи сугиіікот, те шіейсіе у па рггедшіеёсіасЬ те \Ѵі1піе тіезгкаі^сут, га пауіабпіеузгедо апіесеззога
пазгедо кгбіа ітсі роізкіедо у теіеікіедо
хіф&§сіа Ьііетезкіедо Аидизіа теібгедо, ра¬
па оуса пазгедо, те гоки іузі^с зіедшзеі
дтеидгіезіут ріегтезгут, дпіа дтеипазіедо
шіезщса Маіа копГеготеапе, у зиріікотеапо
паш іезі рггег рапбте гад у игг^дпікбте,
рггу Ьоки пазгут гегудиіцсусЬ, аЬубту
іе падапіе г ІусЬ йе хіцд теігукі капсеіІагіі пазгеу теіеікіеу теіеікіедо хі^зітеа Ьі¬
іетезкіедо рег ехігасіит аиіЬепіісе теудас
рогтеоіііі, кібге пасіапіе, зіотео до зіотеа
теурізицс, іак зі§ те зоЬіе та:
Аидизі теіогу еіс. Огпаутиіету ргіпсіраіііегііабпіе теіеішойпуш хі§йу Ьізкирот, коадіиіогот зиіТгадапош, оШсіаІот, ргаіаіот,
теоіетеодот, казгіеііапош, игг§дпікошгіешзкіт, дгодгкіту тезгеікіедо дозіоіепзітеа,
додпобсі у ргеетіпепсуі Іидгіот, гусегзітеи,
згІасЬсіе теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо,
тез/.еікісіі теоіетеодгіте у ротеіаібте, іигугдукі, доту у катіепісе зтеоіе те тіебсіе
пазгут зіоіесгпут \Ѵі1епзкіш таі^сут,
іидгіей згІасЬеіпупг тебуіот, Ьигшізіггот.
гадсот у ісЬ різаггот іедой тіазіа, еі
ипіѵегзі соЬогіі, ій піс зоЬіе паурой^дапвгедо г рапзіте у шіазі пазгусЬ піе осгекітеату, іако о ротпойепіе сЬтеаІу Вода
ѵшесЬшод^седо, шосг$ кібгедо кгбіотеіе
кгбіиі^ у хідзітеа рапиі^, а іут Ьаггіеу
теукоггепіепіе тезгеІкісЬ рггесітеко ргатеот
Войут теузіедкбте, у дду зі§ родац Іакотее окагуе, рггег кібгеЬубту гтеіеггсЬпобсі пазгеу кгбіетезкіеу сгезб сЬтеаІу іедо
рггепаубтеі^ізгеу тодіі рггусгупіб, рггу-

тпойепіе, га паудгойзг^ зоЬіе Іісгету Гогіип$ рггеіо у іегаг допіезіопо пат рггег
рапбте гад, зепаіогбте у игг^дпікбте пазгусіі, рггу Ьоки пазгут па іепсгаз гегудиі^сусЬ, ій те тіебсіс зіоіесгпут рапзітеа
пазгедо Ьііетезкіедо \ѴІ1піе паудиі% зі§ іакотеі тіпиз ехрегіі те кипзгсіе сугиіікбте
сугиіісу, ІагіеЬпісу, іпіга еі ехіга шоепіа
шіезгкацсу, гбйпусЬ іигугдук у гбйпеті
ргоіексуаті газгсгусаі^сусЬ зі§, род іуіиІеш Іекаггбте, сугиіікбте, ІагіеЬпікбте, шіазіо ротосу Іидгіот гбйпедо зіапи у рісі,
до теіеікіедо піезгсг^бсіа, піешосу, иіотзітеа, зігаіу, піеисгсітеобб, г теіеІЦ оЬгащ Войц, Ьег йадпедо сесЬи, Ьгасітеа,
зіагзгепзітеа, копдгедасуі, гтеіеггсЬпойсі у
гедиіу піеіакотееб раггеіізка, згеріапіа,
дтисЬапіа, киггепіа, зіотеу теіагоіотпеті
у іппеті кипзгіаті, од гтеіеггсЬпобсі кобсіоіа бтеі^іедо арозіоізкіедо ггутзкіедо
гакагапуті, еxе^иипіиг, рггег со теіеіка
оЬгага Ьозка у гдогзгепіе Індгі дгіеіе зі$, а
гаіут тепіезіопа іпзіапсуа теіеікіедо гдапіа
засгае геіідіопіз рггег теіеІеЬпедо те Води
Копзіапіедо Кагітіегга Вггозіотезкіедо—
Ьізкира ЛѴіІепзкіедо у тете. игодгопусЬ
Масіеіа АпсиЦ — Ьізкира Мігопороіііайзкіедо, кадіиіога, зиІГгадапа, деггедо Апсиі$— оЕГісіаІа дуесегуі ЛѴіІепзкіеу. Іи¬
дгіей рггег рапбте зепаіогбте, гад у иггі$дпікбте пазгусЬ, рггу Ьоки пазгут Ь$д^сусЬ, аЬубту гаЬіедацс іакотеут сопіга діѵіпа іига іпкоптеепіепсуот, Ьгасітео опут
сесЬ у ргатео, тіапотеісіе сугиіікот, га
Ьгатіу іуіко тіезгкаі^сут, а Іагіетепікот
зашут дозродаггот, агепдаггот угазіатепікот, іак те тіебсіе затут, іако у
рггедтіебсіи тіазіа пазгедо \Ѵі1па тіезгкаі^сут, падаіі, иітеіегдгііі у тоц пазг^
кгбіетезк^ теіесгпеті сгазу гоЬоготеаІі; аіѳ
та Ьуб іакотее:

- 224 те шіеёсіе пазгуш \Ѵі1піе
росі іуіиіет ёѵѵі#едо Кггуга па^СіеІдсеу.и1ісу и теіеІеЬпусЬ оусбѵѵ ЬошГгаіеІбте, аЬу оііагг ёгеі^іедо .Тапа Во/.едо,
ой оііагга теіеікіедо ро Іетееу гг,се Ь§йг^седо, шіеіі у Іат паЬоіейзітео зтеоіе
осіргатеотеаіі у па ротпогепіе сЬтеаІу Воіеу рггу Іупдіе оііагги заті пакіайеш
зтеут у теесПе тогпозсі осЬоІпіе зі§ рггукІа<4а1і Ьгасіа, іо іезі, Іедо Ьгасітеа кипзгіи сугиііскіедо гаЬгататі шіезгкацсу,
Іагіетепісу у зате дозройагге, ІиЬ Іег
агепйагге аІЬо газіатепісу тезгеікісіі іигугйук, Іак (ІисЬотепусЬ, іако зтеіескісЬ,
райзкісЬ, тіеузкісЬ, гайпуші піе газіапіаі^с зн$ ргоіексуаті, ротеіппі Ьуб те Іуш
Ьгасітеіе у гайеп піе ротеіпіеп, Іак г сугиіікбте гаЬгатпусЬ, іако іагіетепікбте, д(1гіе
коЬѵіек тіезгкаіцсусЬ, зтеоіеу Гипксуі 0(1ргатеотеаб, а4 роко зі<$ терізге те Іо ЬгасІтео. \Ѵзгузсу па Іо 8І§ га оЬтеіезгсгепіет
зоЬіе па иГип(1отеапіе Іедо потеедо ЬгасІтеа у дготайу, (Іо кіазгіоги теіеІеЬпусЬ
оусбте ЬопіГгаІеІІбте, дйгіе іт тіоувсе оусіес зирегіог пагпасгу, Іатге те хі$д<2 ЬгасЦ, кібга та Ьуб зрогг^йгопа, рой ріесг^сіц коптеепізЦ терізаб зі$ у іигатепі
рггей кгисіГіхет теукопаб, зкггупкі* іакйз
Ьгаск^ зоЬіе па иГипйотеапіе зргатеіб, г
рггедгойЦ, те іейпеу зігопіе рггедгобкі
ротеіппе Ьуб рггутеііеіе, ргатеа, хі^да Ьгаска, гедезіга у іппе йокитепіа, те (Ігидіеу
зкіайапкі, теіпу, згІгоГу у еіетогупу, ріепі^ге зкЫапе. Маігѵ Іег оЬгаб зІагзгусЬ
атеисЬ госгпусЬ 41а зргатеотеапіа Іедо
Ьгасітеа, Іийгі зІаІесгпусЬ, исгсітеусЬ, теіагу дойпусЬ, озіасІІусЬ, роЬогпусЬ у г ІусЬ
та Ьуб и іейпедо зкггупка, а и Йгидіедо
кіисг ой піеу, рггу Іут іезгсге йтеа кіисге и Ьгасі Іедо Ьгасітеа, ІиЙгі теіагу дойпусЬ, озіайІусЬ, кібгут саіе ротеіеггу гдгоШрггйА,

тайгепіе у сі зіагзі, (11а іервгедо иГип(Іотеапіа у идгипіоѵѵапіа Іедо Ьгасітеа, таі% Ьуб рггег Іаі Іггу, піегогйгіеіпіе ро
зоЬіе і<1цсус1і. А іегеІіЬу кібгу 2 пісіі ват
йоЬготеоІпіе г зісЬіѳ зіагзгейзітео тіа[ хіойус рггу Ьуіпоёсі у гдготасігепіи саіедо,
Ьгасітеа, Іо іт теоіпо Ь*$Й2іе. А ро теуёсіи
Іаі ІггесЬ у идгипіотеапіи зі§ Йозкопаіут
Ьгасітеа, іиг Іуіко госгпусЬ зІагзгусЬ шаі^
оЬіегаб, гдгошайгітезгу зі$ сіо (Іоти зіагзгедо, и кібгедо зкггупка Ьгаска Ь§(1/іе,
гагаг те ріегтезг^ піесігіеі^ ро ётеі^сіе ройпіезіепіа ётеі^іедо Кггуга. Маіг^ Іег шіес
гдгошайгепіе зтеоіе со сітеіе піейгіеіе, те
(іоти рошіепіопедо зіагзгедо, (11а оЬтуёіепіа ЬгаскісЬ роіггеЬ, зк!а(1апек, теузЦрпусЬ у піерозІизгпусЬ Іети Ьгасітеи
кагапіа у зтеоісЬ оЬгг^йкбте, (Іо копзегтеасуі сЬтеаІу Возкіеу у Ьгасітеи рггупаіегцсусЬ. Nа кібге зіагзгейзітео айтіпізіготеапіа, гггрігепіа у зргатеотеапіа ротіепіопедо
Ьгасітеа Ьуб зрозоЬпусЬ зІатееІпусЬ Ь'гапсізгка ТгосЬітотеісга—те кипзгсіе сугиіісІтеа йоётеіайсгоп едо, МісЬаІа Кісіоззкіедо,
іако 1и(1гі (ІоЬгге те Іут тіеёсіе пазгут
зіоіесгпут Шпіе игойгопусЬ, озіайІусЬ,
тезгеІЦ исгсітеозсіг* гмр1г{*сусЬ, зі§, роЬогпусЬ у тіІозіетусЬ, у Іедо роЪогпедо
исгупки теупаіагсбте, пат гаІесопусЬ, у ту
ІазЦ кгбіетезкц гдосІпусЬ у зрозоЪпусЬ
па Іо зіагзгейзітео игпатеату. Бпі зтефусЬ
тіапотеісіе зтеі<*Іедо Йапа Вогедо, ётеі^Іе°-о
Кггуга у іппусЬ (Іпі игосгузіусіі па паЬогейзітеасЪ, кагапіасЬ тезгузсу, о(1 зіагзгедо (Іо паутпіеузгедо, ротеіппі’ ро(1 теіпа
іггесЬ гІоІусЬ роІзкісЬ, ісЬ Йо зкггупкі
Ьгаскіеу еіетогупу тезураб. ІегеІіЬу и кібгедо гапосотеаіа кагЬопка, та теіп<} гаріасіб коре, дгозгу ІІІетезкісЬ. Зкггупке
Ьгаск? ргутеаіпіе ойтукас піе ротеіппі рой
теішр аг гдготайгепіе тевгузікісЬ сгіегесЬ

(ІѵѵисЬ віагегусЪ, а (ІѵѵисЬ г кіисгаті, Ьгас
у ехрепза га ѵѵіасіотойсі^ ѵѵзгузікісЬ сгіегесЬ таі% Ьуб сгупіопе, піе па гасіие ргуѵѵаіу, а1ѳ§йу Іе^о Ь^сігіе, аІЬо па гезіаигасу^ оііагга, аррагепсу^ опедо у іппе
оЬгг^сІу Ьгаскіе, аІЬо па рогаіоѵѵаціе Ыійпіе§о іе§о Ьгасіѵѵа рос1ира<1Іе°;о ѵѵѵсщдаіа
роіггеЬа; а сокоіѵѵіек зі§ йа <Па рогаіоѵѵапіа, іо осІЬіегаб гпоѵт сіо зкггупкі Ьгаскіеу еіетогупу ѵѵзурас, аг роко зі§ зреіпа
рггуѵѵгбсі, аЬу тага йѵѵі^іа га Гипсіаіогоѵѵ,
(ІоЬгосІгіеібѵѵ у Ьгасі іецо Ьгасіѵѵа гуѵѵусЬ
у итагІусЬ розіапоѵѵіопусЬ ііпі осіргаѵѵоѵѵаіа. Іг ѵѵіеіе ІакоѵѵусЬ паусіиіѳ зі§ \ѵ іут
тіезсіе ЛѴіІпіе у па рггеЬшіейсіасЬ катіепісу у сіошбѵѵ ѵѵ гбіпусЬ іигу2(3укасЬ»
ге роіі іуіиіет Іагіеп, сугиіікбѵѵ у Іекаггбѵѵ сігіасіоѵѵіе, Іисігіѳ сЬоге у ЬаЬу згерІапіет у іппеті {іизіаті, осі коёсіоіа ггутзкіедо гакагапеші, Іесгуб ѵѵаіЦ зі<2, аІЬо
росі Іуіиіет розіи^асгек піегг^сіпісаті
Ішігі тІосІусЬ сіо зіеЬіе рггусі^сац; Іесіу
іако\ѵут іпкопѵѵепсіепсуот гаЬіедас шаЦ
зіагзі іе§о Ьгасіѵѵа, г <1оІо/.епіет зі($ оусбѵѵ ЬопіГгаісІбѵѵ, па іакіеу Ьу коіѵѵіек іигуксіусе іакоѵѵа катіепіса, сіошу, Іагпіе,
ріесг^іоѵѵаб, ггаЬіс, затусЬ Ьгас, ѵѵіпц у
каг{1 росііи^ ѵѵузіедки у оз^геш'а Ьгаскіе§о кагаб таі$ у гасіеп ІакоѵѵусЬ ргоіексуіі осЬгапіаб піе роѵѵіпіеп у заті гай
§озро(Іагге, агешіагге, газіаѵѵпісу Іагіеп.
сугиіікбѵѵ, ЬаІЬіеггбѵѵ, кгѵѵіеризібѵѵ, розіи§асг6\ѵ оЬбу§а рісі, піере\ѵпусЬ, піеѵѵіа(ІотусЬ, піе ороѵѵіесігіаѵѵзгу зі§, апі гарізаѵѵзгу и зіагзгупу, сЬоѵѵас піе роѵѵіппі,
ро<1 гаріасепіет кор (ігіезі^сіи ІісгЬу 1ііеѵѵзкіеу. ЕасЬогу сугиіісу а Іекагсгукоѵѵіе, Іагіеѵѵпісу, ЬаІЬіегге, кгѵѵіоризіоѵѵіе,
іакіеу коіѵѵіек геіі^іі, іейіі зі§ гагаг сіо
пііеузкісЬ тесіукбѵѵ—сугиіікбѵѵ піе исіаі^,
аіе ргуѵѵаіпіе зѵѵбу кипзгі зргаѵѵоѵѵаб Ь§-

(Ц, Ьег сіогѵѵоіепіа віагегупу іедо Ьгас¬
іѵѵа, Іесіу іт ѵѵвгузікіе гесеріа таі^ Ьуб
гаЬгапе у ѵѵіп§ росііид гогз^йки Ьгаскіе§о гаріасіб роѵѵіппі Ь^сі^. Таіагоѵѵіе, гу<кі у іппі сіугипісі, ІиЬо піе шо§% Ьуб исгезпікаті сЬѵѵаІу Ьозкіеу, апі зрозоЬпі (Іо
зІигЬу Ьозкіеу, іесіпакйе зрбіпіе коггузіац, іесіу ѵѵзгеікіе зкіабапкі, окіасіу, г Ьгас¬
іѵѵа росЬосІг^се, зоѵѵііо ріасіб роѵѵіппі; га
піерозіизгепзіѵѵет у зрггесгіц, г сіоіогепіет зіі} копѵѵепіи ЬопіГгаІеІзкіедо, рой
§гаЬіейгу ѵѵе сгѵѵогпазбЬ гаріасіб роѵѵіппі
Ь^сігу. Тоѵѵаггузг кагсіу, ѵѵугѵѵаІаЦс зі§,
та тіеб ѵѵугѵѵоіепіе г ріесг^сігу копѵѵепіи
ЬопіГгаіеІзкіе^о, г росірізет г^к зіагзгусЬ
ЬгаскісЬ. ЯейІіЬу кібге^о г Ьгасі іеу копГгаіетіі Вб§ сЬогоЬ^ паѵѵіесігіі, Іесіу таі^
г Ьгасіѵѵа тіеб ѵѵігуіаіогбѵѵ, опусіі паѵѵіе(ігас, іако тод^с гаіоѵѵаб іейІіЬу Ьуі иЬо§і сгіоѵѵіек, аІЬо ѵѵу"0(Іпе"о тіеузса ѵѵ
зѵѵеу сЬогоЬіе піетіаі, іесіу оЫідапіиг оусоѵѵіе ЬопіГгаіеІе, аЬу сіо іпіігшагуі Ьег
гасіпеу ѵѵѵтбѵѵкі рг/.уітоѵѵаіі. А іейІіЬу
кібгу гзгесіі г іе§о йѵѵіаіа, ѵѵзгузсу Ьгасіа,
исгупіѵѵзгу зкіасіапк?, оЬгггусіпіе росЬоѵѵаб
роѵѵіппі; а кібгу Ьег зІизгпусЬ рггусгуп
сіо дгоЬи піе рггуЬуІ, та гаріасіб кор§
§;гозгу ІііеѵѵзкісЬ. А ропіеѵѵаг сугиіісу у
тесіусу тіеузса, іако эд таіогіз ропйегіз,
таіі^ зѵѵоіц копГгаіегпі^, ѵѵі^с аЬу аІЬо
ргаеіехіи опусЬ сіо зіеЬіе росі^§аб, сЫорсбѵѵ осітаѵѵіаб, ѵѵокоѵѵапут сіо тіазіа, сіо
кіазгіогбѵѵ расіепібѵѵ піе Ьгопііі ІіЬегит
ехегсіііит, аіе ѵѵзгеік^ ѵѵоіпойс гаЬгатпут
ѵѵ тіезсіе, іако тіеузкіт, га Ьгататі йаіету рогѵѵоіагау. Іппе гай агіукиіу у рипкіа, кібге зі§ іи піе (Мойуіі, Іесг іезгсге розіапоѵѵіс^ ті^сігу зоЬ^ па г^готасігепіи
ѵѵвгузікіе га ѵѵагпе у зкиіесгпе тіеб сЬсету у гоЬогиіету. ЛѴвхузікіѳ гайѵѵіпу, зцрегіиз зресіГікоѵѵапе, таі% Ьуб сіо зкггуп29
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кі Ьгаскіеу оййатеапѳ, а ро теіеІтойпусЬ
зепаіогасЪ, йудпііаггасіі, игг^ІпікасЬ гіотзкісЪ, дгойгкісЬ, гусегзітеи, вгІасЬсіе, оЪутеаіеіасіі теіеікіедо хі$зІтеа Ьііетезкіедо,
иігіі^ие зіаіиз тіес сЬсешу у рііпо зиЬ
раепіз сопіга ѵіоіаіогез ргіѵііедіогит гаІесату, аЬу иііо ргаеіехіи, апі ргоіексуаті г рггесітепусЬ Істи Ьгасітеи у опедо
зіагзгупіе осЬгапіаІі, апі Ьгопііі, отезгеш
іако засго запсіо орегі йоротадаіі, лѵзріегаіі у ргоіексу^, [юй ІазЦ пазг^ кгбіетезкгу тіеіі. Ыа со йіа Іерзгеу теаді Іей
рггутеііеу п}к$ пазггу ройрізатезгу, ріесг^б
теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо ргаусіап^б
гогкагаіізту. Бал те \Ѵагзгатеіе йпіа йтеапазіедо тіезі^са Маіа, гоки Рагізкіедо
ІузЦс зіейтзеі йтеийгіезіедо ріегтезгедо,
рапотеапіа пазгедо Йтеийгіезіедо сгтеагіедо. Аидизіиз гех.
Му Іейу кгбі. Йо ротіепіопеу зиріікі іазкатеіе зі§ зкіопітезгу, гтеуй теугайопе пайаиіе Ьгасітеи у сесЬи сугиіікот
г хцд рггеггвсгопусЬ теігукі капсеііагуі пазгеу теіеікіѳу теіеікіедо хі^зітеа Ьі¬
іетезкіедо ехігакіет зігопіе роІггеЬиі^-1

сеу теуйас у йіа теі^кзгеу теаді ріеС2§с теіеікіедо хі^зітеа Ьііетевкіедо рггусізп^с гогкагаіійту. Бап те ІсапсеПагуі па¬
згеу теіеікіедо хі$яІтеа Ьііетезкіедо йпіа
Ігауйгіезіедо шіезіцса Аидизіа, гоки Рапзкіедо Іузіцс зіейтзеі з/езбйгіезіці Ігхесіедо, ра'потеапіа пазгедо Іггуйгіеяіедо го¬
ки. Арий ^иаз Іііегаз ргіѵііедіі, ай асіа
оЫаІаз, зиЬзсгірІіопез тапиит, сігса зідіііит та] из т. й. Ьіі. зес]иипІиг Іаіез:
МісЬаІ хі^йе Сгагіогузкі—капсісгг теіеікі
те. х. Ьіі. 2а яргатец іайпіеоётеіесопедо
хі^сіа ітсі МісЬаІа па Кіетеапіи у Йикотеіе Сгагіогуізкіедо—капсіегга теіеікіе¬
до хі^зітеа Ьііетезкіедо, Нотеізкіедо, ЛигЬогзкіедо, Штеіаскіедо, Ройибтеіаскіедо
еіс. зіагозіу. ЛбгеГ Мікіазгетеісг — шеігукапі те. х. Ьііетезкіедо. Ехігакі пайапіа
Ьгасітеи у сесЬи сугиіікот, те тіейсіе у
па рг/.ейтіебсіасЬ те ЛѴіІпіе шіезгкаі^сут, те гоки Іузі^с зіейтзеі йтеийгіезіут
ріегтезгут йапедо. (}иае ргаезепіез Іііегае
ргіѵііедіі, ргаетіззо тойо ай асіа оЫаІае, еіс.
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37. Уставъ Виленскаго цеха крупенпиковъ, данный магистратомъ на основанія
привилегіи короля Сигизмунда Августа.
Въ этомъ уставѣ

Виленскихъ крупенпиковъ

въ 36 §§ опредѣлены права и обязанности этого
цѳхд на основаніи

цеховыхъ

привилегій, выдан*

ныхъ еще Сигизмундомъ Августомъ.

Поэтому въ

уставѣ въ большинствѣ случаевъ встрѣчаются по¬
вторенія тѣхъ хе самыхъ правилъ и обязанностей
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которыя встрѣчаются и въ другихъ цеховыхъ при¬
вил егіяхъ; по есть пѣсволько и особенностей, ко¬
торыя касаются слѣдующихъ вопросовъ:
1) заругательство и безчинство виновные дол¬
жны платить 10 ф. воску;
2) мастеръ, держащій у себя не вписнаго
мальчика, долженъ заплатить б ф. воску;
3) ученики должны обучаться своему мастер¬
ству въ теченіи 4-хъ лѣтъ;

»

-

5) ни

одинъ крупепникъ ле имѣетъ

права

работать жидамъ, подъ страхомъ исключенія изъ
цеха;
0) старшины, небрежно исполняющіе свои
обязанности, лишаются своего звапія и на ихъ
мѣста приглашаются прошлогодніе;
7) въ случаѣ недоскатка ячменя, гречихи и
другаго хлѣба, круненники обязываются дѣлиться
между собой тѣмъ хлѣбомъ, который удалось кому
пибудь изъ нихъ достать нрежде.

4) товарищи, добивающіеся званія мастеровъ
должен заявить объ этомъ цеху чрезъ три мѣся¬
Остальные пункты заключаютъ въ себѣ по¬
ца до срока, принять мѣстное право, и внести въ вторенія общихъ цеховыхъ правилъ, потому здѣсь
цеховую казну 25 злотыхъ;
\ не приводятся.

ІГегіа весчпда розі йошіпісат гетіпізсеге, (Ііе сіесіша зесипсіа тепзіз Магіи аппо Юотіпі тіііезіто зерііп^епіезіто осіиа^езіто ргіто.
Согат асііз поЬіііз іисіісіі асіѵосаііаііз
еі зсаЬіпаІіз Ѵііпепзіз сотрагепіез регзопаіііег Ьопезіі (Іогаіпі ЛасоЬиз РоІиЬійзкі
еі ОаЬгіеІ КиіЬапотезкі — сопІиЬегпіі роІепіагіогит Ѵііпепзіит зепіогез, потіпе
зио еі потіпе ргаеГаІі сопІиЬегпіі зиі ргаезепіез Іііегаз агіісиіогит Ьопі гедітіпіз,
рагаіо зсгіріо ргаесопсеріаз, рег поѣііет
та§І8ігаІит Ѵііпепзет арргоЬаІаз ас гоЬогаіаз, зі^іііосіие сіѵііаііз аррепзііі типіІаз, ргаесіісіо сопІиЬетіо зио зегѵіепіез, сит
іпІгоГизіиз сопіепііз асі асіа оЫиІегипІ.
(^иагит Іііегагит, ргаетіззо шосіо а<і ас¬
іа оЫаІагиш, сіе ѵегЬо асі ѵегЬит гезсгіЪепсіо сопіепіа, Іепог зедиііиг езісціе Іаііз:
АгіуЫу гдготайяепіи кгирніскіети, асі
погташ іппусЬ г^готасігеп ггетіеёіпісгусЬ іѵ тіейсіе \Ѵііпіе гпауйсщсусЪ зі§,
рггегта^ізігаі тіазіа іе^окгбіетезкіеу тозсі
зіоіесгпедо \ѵ лѵіеікіт хіс^зіѵѵіе Іліетезкіт
ЛіѴіІпа, па Гипсіатепсіе ргатеа рггерізапе.
Агіукиіріегтгу. \Ѵ га^отасігепіи кгирпіскіт та Ьусій оЬгапо дтеисЬ зІагзгусЪ,
кІоггуЪу Ьуіі теусіозкопаіепі те ѵѵугоЬіепіи

кгир гбйпусЬ, Іисігіей оЬгапу Ьус роѵѵіпіеп сЬосіа/Ьу у ъ Іут теусіозкопаіепіет,
іейпак теоіпу, піе розгіакотеапу, ггуіпіе
Ьатеіцсу зі$, ЬогоЪоупу, зргаѵѵіссіііѵѵойб косЬаіцсу, ргатеа розігге^аі^су, огаг патезгуікіе зкіпіепіа, те сігіей у те посу гтеіеггсЪоёсі сгуіі иггс$<Іотеі тіеузкіети розіизгпуті Ьуб таіс*.
Агіукиі гсібгу. Зіагзі таі^ Ьуб г теуреіпіопеті оЬотеісрЖаті оЬгапі, паурггбй
тіосівгегізітео козсіеіегізітео у зхаГагзІтео,
кібге теузіиді, кайсіе ро гоки таі^ і$б рогг^сікіет; а іезііЬу кібгу, сгу іо ъ газіи§
госіхіса. зтее§о, сгуіі Іей сіо ггцсіи госхпеі-го ЬуІ гсіоіпут, іесіпак те гдготасігепіи
зтеут гасіпе^о піе ро&агдгащс, апі Іей г
Ьгаіа зтее§о зг§(ігітее§о паЗтіетеайр; зі^,
іакой кайсіеу Гогзу йасіпусЬ па Іо піетеупаусіиі^с, Іуіо сЬуЬа га г^осЦ Ьгасі тезгузікісЬ ЬуІ рггуі^іуш, іесг р1аІ§ сіаб Ь^ігіе
оЬотеігігапут, Іо іезі, га кайсЦ теуз!и§§
піеосіЬуЦ ро гіоІусЬ роізкісЬ сгіегсігіевсіе,
кібге исгупі^ гіоІусЬ зіо йтеасігіезсіе, а Іо
рггесі зтеут тезЦріепіет па зіагзгепзітео.
Агіукиі іггесі. Зіагзі тац Ьуб оЬіегапі те гиреіпут втеоіт г^готасігепіи кгирпіскіт па зеззуі, гасЬотеиіцс те Іут гагіе
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діозбте тезрбІЬгасі зтеоісЪ.

Іакісти гааіц гакагаб гоЬоІу у сгеіадгі,
ай Ьгасіѵѵи ис/.упі добб.

Агіукиі еяиагіу. Зіагзі оЬотеіі^гапі зг;
рггу гдготадгепіи \ѵзр61Ьгасі втеусЬ оЬтувііб дот, те кібгуш Ьу з\ѵе оЬгаду у
воЬадгкі Ьег рггезгкоду одргатеотеаіі у
зкггупк§ зтеіу риЫісац, па іигуйдусѳ тіеузкіеу, а падіо те тіебсіе затут, піѳ па
рггедшіебсіи, иіокотеаіі, па ретепут у озігойпут тіеубси, ійЬу Ьгасіа йадпеу згкоду
ропозіб піе тодіі рггег гіѳ иіокоѵѵапіе
зіагзгусіі.

Агіукиі 8І6(Іту. Зіагзі таіц тіеб рііпобб, ійЬу Йадеп піѳ исйуі ,'пісѵѵріяапедо
до Ьгасіѵѵа сйіека; аіе оѵѵзйет аЬу оЬѵѵіебсіі тезрбІЬгасі втеусЬ ро сйІегесЬ піедгіеіаск у та до лѵріяаб те гедезіг исйпібте, йа кібге лѵрівпе та йаріасіб йіоІусЬ
дѵѵа шізігй; а іебіі Ьу и кодо йпаісйіопо
лѵі^сеу, іак піедйіеі сйісгу Іггутаігуседо, а
піеѵѵрізапедо, Іакі та йаріасіб теіпу теозки Гипібѵѵ рі^б.

Агіукиі рщіу. Кг^д госгпу ротеіпіеп
Ьуб гіойопу г дтеисіі зІагзгусЬ гос/.пусЬ
у згаГагга, Іидгіей у 8І6І рггезгіогосйоу
те Іакіш йе питегге тойе зід рггу піт
йпаудотеаб, кібгиу таі^ оЬгаду зѵѵе тез/.узікіе зргатеотеас, о роіерзгепіи Ьгасітеа
саіедо, сіаізі /аб госгпі, іако Іо шіодзгу
у коёсіеіпу, ІиЬо тіеузса зтеедо те йазіадапіи тіеб піе Ь§д$, іедпакйе гогкагу
тезяузікіе, г госгпедо зіоіи ѵѵупікіе таі^
теіесйпіѳ реіпіс у паісйусіе зргатеотеаб.

Агіукиі б8ту. Май* зіагзі ргйуітотеаб
до зѵѵоіеу гаЬатеу Іидйі теоІпусЬ, теіадотусЬ, рга\ѵо тіеузкіе тащсусЬ, ІггейтеусЪ,
йдодпусЬ, кібгу Іо кайду тезЦрш^су та
даб до зкгйупкі Ьей ехсерсѵі озоЬу, (іак
Іегай, Іак у іп розіегит, піесЬс<\су Ьуб исйпіет, апі Іо\ѵагйузйет) па роІгйеЬу гбйпе
іедой Ьгасіѵѵа йіоІусЬ роізкісіі обтдйіезі^І, кібге ро\ѵіппе Ьуб етіойопе до зкг/упкі риЫісйпеу Ьгаіегзкіеу у гедезіг па Іо
та Ьуб зрогй^дгопу, те кібгут Ьу кайдедо тезЦриі^седо іті^, па/лѵізко у даіек
Ьуі терізапу, у гедезіг Іеп гайет те з/.кгупсе Ьуі йаткпіопу, до кібгеу кіисге
таі^ Ьуб Ігйу, Іо іезі, ро іедпети и зіагзйусЬ дтеисЬ, а Ігйесі и зйаГагга, у піеротеіппа Ьуб одтукапа Ьег Ьгасі гдготадгопеу тезгузікіеу. Ма Іей Ьуб тезгузікіт
Ьгасіот роІггеЬа огпаутіопа, те Ьгапіи ріопі^дйу, а патееі Іей те гедезіг ехрепзотеу,
де даіа еі асіи терізапо Ьуб ротеіпио.

Агіукиі игбвіу. Зіагзі шаіг* Ьасйуб, ійЬу еіексуа Сйуіі одтіапа зІагзгусЬ Ьуіа
тергебд рггед бтефут Мікоіаіет ггутзкіт кііко дпіаті, а ддуЬу иаб Іедо сга8ч піе оЬгаІі, таі^ тедйіеп затедо бтеі?Іедо Мікоіаіа, у аЬу Ьуіа паіейусіе иіаітеіопа Ьей йадпусЬ одтеіок \ѵ іедпут у
ииреіпут тезгузІкісЬ Ьгасі гдгошадйепіи
у гдодгіе. Оду іий йдгошадйопе Ьгасіѵѵо
Цдгіе тезгузіко, та іедеп ъ вІагзйусЬ йа§аі6 Ьгасіѵѵо у пакагас тіісйепіе у о исгупіепіи паіейуіеу ргйвй Ьгасі исгсітеобсі,
оротеіедйіес, А таі^ зі§ габ зрокоупіе тезгубсу гасЬотеас рггу оЬіегапіи, а кібгу Ьу
зі? зргаѵѵіаі піеГогІиппіе у дгидіедо зіотеу ІйуІ, Іакі та дас ѵѵіпу теозки Гипібѵѵ
дгіезі^б; ддуЬу габ Іедо исгупіс піе сЬсіаі,

Агіукиі (Ігісюіаіу. Мізігй кайду іедо
гдготадгепіа та тіеб теузіийеііса іедпедо, кібгу ротеіпіеп Ьуб те Ьгасіѵѵо теріза¬
пу; а кайду исгеп тизі ігтеаб и тізігга
зтеедо Іаі сгіегу зреіпа, кібгедо те ІесіесЬ
сйІегесЬ та тізігг одгіетеаб зтеут козгіет;
а дду Цдгіе рггусЬодгіс сгаз теузіигепіа
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рі§дгіеаі%к у та до рггургоѵѵадгіб рггу
зеззуі, огпаутиі^с, к зкойсгуі зѵѵе Іа Іа, у
оролѵіесігіеб ѵѵ розІ^ркасЬ у зрозоЬпоёсі,
а Іак та Ьуб ѵѵрізапут ѵѵ гедезіг Ісѵѵаѵѵагхузгбѵѵ, га гаіесепіет іедпак тізігга
вѵівдо у Іе/. ѵѵрізпу та гок, и кібгедо
сЬс^с тізігга, зіаіе у рііпо гоЬоЦ ѵѵуреіпіащс, гозіаѵѵас, ІиЬ Іеп, ддгіѳ (11а ргхегогпоёсі, га аііезіасу.^ гдгошадгепіа ѵѵудап$, 2 ѵѵоІпусЬ ѵѵузіид ѵѵс;дго\ѵаб, к 16га
Йадпети ѵѵузіиіопѳти депедоѵѵапа Ьуб
піета, а Іеиіи та тізігг даб гарІаЦ гіоіусЬ роІзкісЬ зіо, а Іак сЬобЬу Іак кііка
ІиЬ \ѵіе1е Ьу сЬсіа! Іоѵѵаггузіѵѵет зі$ Ьаѵѵіб, то/.е гозіаѵѵас, Іесг ддуЬу гаё у ро
гоки осІЬуІут Іоѵѵаггузіѵѵа, а сЬ^с тіаі,
шойе Ьус тізіггет, Іуіо та (Іаб ѵѵзі^рпедо гіоіусіі роІзкісЬ дѵѵадгіеёсіа рі§б.
Агіукиі Агісщіу. Мізігг, кібгу Ьу тіаі
исгпіа, а зат г Іедо ёѵѵіаіа гсЬосІ/.іІ, ІиЬ
Іег кібгу Ьу рггег піетогпоёб зѵѵ^ (кЗгіеѵѵаб у ріаіу ти сіаѵѵаб даіеу піе тбгі, а
іезгсге ге росііи^ ѵѵрізи исгеп піе ѵѵудеІегтіпоѵѵаі іаіа, піаіц зіагзі Ьасгус, аЬу
исгпіа Іаіа піезгіу па ргбйпо, у роѵѵіппі
ос1(1ас (Іо (Ігидіедо шізігга, ігЬу зѵѵе Іаіа
пагпас/.опе паіегусіе докпосгуі, а ріаіа
ти га іаіа (іозгіа.
Агіукиі Шуітіу. Тоѵѵаггузге рггу гоЬосіе Ь^сЦс, шац Ьуб розіизгпі тізіг/.от
зѵѵут рііпицс гоЬоІу, таіц зіггесіг згкод
ѵѵзгеІкісЬ, у зібѵѵ згкага(1пусЬ роіі ѵѵіп^
ІггесЬ Гипібѵѵ ѵѵозки; огаг, кібгу Ьу коіѵѵіек г Іоѵѵаггузгбѵѵ од додгіпу сгѵѵагіеу
гаппеу, Іак гіт^, іако у Іаіет, аг до оЬіади, а од оЬіади до додгіпу дгіеѵѵі^іеу
ѵѵіесгогпеу, ѵѵуцѵѵзгу одросгупки дѵѵіе
додгіпу па дгіеп, Іо іезі, додгіп§ ро ёпіадапіи, а додгіп<з ро оЬіедгіе, гоЬоІу зоЬіе
рггег тізігга роѵѵіеггопеу г згсгедиіпедо

Іепіѵѵзіѵѵа піе дореіпіі, Іакоѵѵу каіду га
ка&Ц та'щ та Ьуб рггег зІагзгусЬ госгпусЬ Гипіет іедпут ѵѵозки зхІгаГоѵѵапу.
Агіукиі йісипаніу. Тоѵѵаггузг, кібгу Ьу
гоЬоЦ шізІггоѵѵзЦ гоЬіб сЬсіаІ, ѵѵрггбд,
піЯі тізіггет гозіапіе, Іакоіѵу кагду роѵѵіпіеп Ь?дгіе одіойуб ѵѵіпу до зкггупкі
гіоіусіі роІзкісЬ дѵѵапаёсіе; а ддуЬу гаё
тізіггот гозіаб сЬсіаІ, та розіедоѵѵаб. іа¬
ко іппі тізіггоѵѵіе, о кІбгусЬ розіапоѵѵіепіасЬ ѵѵугеу орівапо.
Агіукиі іггупиніу. Тоѵѵаггузг и гадиусЬ
роЦіпусЬ, Іо іезі до гдгошадгепіа кгирпіскіедо піе паіе/^сусіі, піета гоЬіб, Ьег
догѵѵоіепіа зІагзгусЬ тізіггбѵѵ, Іакйе сЫорса па зігоп§ одтаѵѵіаб од тізігга, апі г
піт со гоЬіб ддгіегкоіѵѵіек, род ѵѵіпгу дгіезі^сіи Гипібѵѵ ѵѵозки, піе роѵѵіпіеп.
Агіукиі сгіспшвіу. Кагду Іоѵѵаггузг,
кібгу Ьу тізіггет гозіаб сЬсіаІ, роѵѵіпіеп
Цдгіе ороѵѵіедгіес тізіггот зіагзгут рггед
дѵѵипазЦ піедгіеіаті у ѵѵ іут сгазіе ргаѵѵо тіеузкіе та рггуі^б, а зіагзі таіц па
ѵѵзгузікіе ѵѵугеу орізапе окоіісгпоёсі тіес
Ьасгпоёб, іо іезі о гдоіпозсі; Іаког Іоѵѵа¬
ггузг, сЬс^су розЦріс па таузігоѵѵзіѵѵо, та
ргозіб тізігга зѵѵедо, и кібгедо гозіаіе,
ігЬу до гаіесіі рггед Ьгасііу па зсЬадгсе,
у та Іаког ороѵѵіедгіес о розЦрки у зро¬
зоЬпоёсі, а ѵѵзЦриі^су Ь^дгіе оЬоѵѵі^гапут
даб до зкггупкі гІоІусЬ роІзкісЬ, іако ѵѵу¬
геу, дѵѵадгіеёсіе рі§с.
'
'
Агіукиі ріфшіу. Мізігг, ддуЪу Іоѵѵаггузгоѵѵі туіа піесЬсіаІ гаріасіс га гок,
Іакі та Ьуб ѵѵокоѵѵапу до гдготадгепіа
гадаіопедо, кібгге гдготадгепіе та Іо
иіаіѵѵіб; а іегеіі Ьу кібгу тізігг туіо піезіизгпіе гаіггутаі, та Ьус кагап піеодѵѵіосгпут ѵѵуріасепіет Іоѵѵаггузгоѵѵі гаіггутапеу паіегуіоёсі у дѵѵиша Гипіаші ѵѵозки.
Агіукиі згезпазіу. МІодзгу та тіес

- 230 па ріесгу, аЬу гогкагу ой зіагзгусЬ теупікіе згсгугге реіпіі, іако Іо озоЫіѵѵіе тег§1§йеш пагпасгопеа;о сгази ро зсЬайгсе рііпіе тезгузікісЬ оЬзгейІ, у сгаз іт оротеіейгіаі; росІоЬпут йе зрозоЬет о Ьуіпоёсі те койсіеіѳ па іакіейкоітеіек паЬойейзітео.
вЛуЬу зі§ іей паігаИо г тізіггбте кібге§о те (Іоти піе гпаіейб, та те іе§ой йоти, ІиЪ га зроікапіет огпаутіб, ігЬу ти
<1опіеё1і; а дйуЪу шібйвгу о Іо тпіеу йЬаі^с, піе исгупіі ти теіайотойсі, сгу зат,
сгу рггег сгеіайй, та Ьус кагапут гіоіуш
іейпут.
Агіукиі вгсАтпазіу. Зіагзі таі^ іпіес
па рііпут Ьасгепіи, айеЬу піпіеузге агіукиіу па каййеу зсЬайгсе §епега1пеу ктеагІаіотееу, іо іезі со етеіегс гоки, па кі/ігеу
тезгузсу Ьгасіа (теуіотезгу Іе^аіпойб сЬого
Ьу) гпауйотеаб зі§ ротеіппі, рггу оітеагіеу
зкггупсе, сгуіапе Ьуіу, ро іеу зсЬайгсе та
Ьуб тзга Ьгаска. бйуЬу гай кібгу г тізіггбте ІиЬ іотеаггузгбте Ьегрггусгуппіе па
тзгу зі$ піе гпауйотеаі, Ь§<кіе оЬотецгапут (іаб Йо зкггупкі згігоГи гІоіусЬ роізкісіі йтеа. Кч Іеу/.е ктеагіаіотееу каййеу
всЪайгсе, іак тізігге у іотеаггувге, іако
іег у тесіотеу, осі тізіггбте рогозіаіе, па
роіггеЬу саІе§о гдготайгепіа Ьег гайпеу
теутбтекі тац гіогуб (Іо зкггупкі ро гіоіут іейпут роізкіт; кіоЬу зі§ г Ьгасі іети зі§ зрггесітеіі, та ойіогуб теіпу гІоіусЬ
роІзкісЬ йтеа.
Агіукиі оётпазіу. Міеузсе тізіггбте зіагзгусЬ госгпусЬ та Ьус ріегтезге; рггу іусЬ2в зга Гаг г; аіпіеуйсе газ іппусЬ тізіггбте,
та ізс те пазі^риі^су зрозбЬ: тізігге, кібггу Ьу іиг ойЬуІі тезгузікіе ротеіппозсі, татерггбй зіейгіеб, теей!и§ иГогшотеапіа
рггег зіагзгусЬ; іппі, кібггу Ьу ойЬуІі козсіеіепзітео, таі^ ро ІусЬ тізіггасЬ тіес
зтеоіе тіеузсе, а кібггу іуіо тіойзгеп-

зітео—таіі} ро пісЬ зіайаб; іппі гай, Йайпеу
піеойЬутезгу теузіи^і, таі^ Ьуб розайгепі,
теейіид ріегтезгойсі рггуйсіа у терізи йо
1е"0 г^готайгепіа. Кібггу іо тезгузсу, теейіид розайгепіа, Ь§й^ оЬотеі^гапі іпіеувс
зтеусЬ рііпотеаб у сийгусЬ піе розіайаб,
рой каг^ згігоГи Гипіа теозки.
Агіукиі Аштіфшзіу. Зіагзі таігу йодігріаб, §йу кібгу г тізіггбте Ь^йгіе тіаі
йапе ой оЬутеаіеІбте гЬойа па теугоЬіепіе
кглр, ігЬу Ьгаі піе теі^сеу га теугоЬіепіе,
іак ой Ьесгкі і^сгтіепіа гІоіусЬ йгіезі<$б,
ой отеза гІоіусЬ сгіугпайсіѳ, ой ^гукі
гІоіусЬ згейс, ой теугоЪіепіа па р§зак гІо¬
іусЬ сгіугпайсіе, піе рггутеіазгсгаі^с іиг
зоЬіе пі г ріете, апі Іей рогозіаіеу т%кі;
а каййу г ІакісЬ гоЬоі ротеіпіеп Ь^йгіе
йас йо зкггупкі ой каййеу гЬойа озтіпу
ро §говгп тіейгіапут. А іейІіЬу тізігг
тегі^Ц гоЬоі^ гіе оййаі оЬутеаіеІотеі, ІиЬ
коти іппети, га йоётеіайсгепіѳт рггег
іпзгусЬ тізіггбте, таі^ ти зіазі тезкагаб
гаріасіб іуіе, ііе іе гЬоге козгіотеаіо, у йас
йги§іети тізігготеі йо гоЪоіу, ігЬу йаі%су
піе піе згкойотеаі. Такой, іейіі Ьу зі? пайаггуіо гпасглц рагіуігу гЬойа патеугоЬіѳпіе кгиру кібгети ъ Ьгасі, сгу ой теоузк,
іи копзузіепсу^ таі^сусЬ, сгуіі іей ой гегуйиі^сусіі рапзіте, аІЬо ой оЬутеаіеІбте
рггуі^с, іакі та тезгузікіт Ьгасіот йопіейс Ц гоЬоЬ*, ійЬу роіут піезрокоупойсі іакіеу Ьгасіот піе исгупіі рггег іакіг
коітеіек гатебй; а зіагзі таі^ Ьасгус, іейіі
оп тойе і^ гоЬоЦ теуреіпіб.
Агіукиі АтіАгіевіу. ЛейІіЬу кібгу г рггусЬойусЬ Іийгі, Ь^йй г сийгогіетсбте, Ь;уйг г
пагойотеусЬ, Ье г теіайотойсі зіагзгусЬ ті¬
зіггбте іе§о г§готайгепіа кгирпіскіе§о,.
іак ро йтеогасЬ хі^й^сісЬ, рапзкісЬ, згіасЬескісЬ, зіапбте йисЬотепусЬ у йтеіескісЬ,
іако Іей те йотасЬ у те катіепісасЬ те
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зашут шіейсіе ЛѴіІпіе у па ргаейтіеёсіасЬ, кгир ѵѵугоЬіепіет, ки иЫійепіи ргатоа у агіукиібѵѵ піпіеузгусЬ, Ьатоіі у гоЬіс
тоайуі зі§, Іакотоети Йайеп г тіезгсгап
ЛѴіІепзкісЪ, ёйгіей коітоіек рой игг^йет
тіеузкіт ѴѴіІепзкіт тіезгкаі^су, пііакіеу
гоЬоІу (Па зіеЬіе йатоаб піе та, рой кага
•/а йопіезіепіет рггег Ьгасілѵо кгирпіскіе
йо игге(йи тіеузкіеёо піесЬуЬпіе ройіи"
ргорогсуі рггезЦрзІтоа пазЦріб таі^сіу.

IV іпзгусЬ гай зргатоасЬ, йо сгесЬи піе паІеЦсусЬ, тооіпо ротіто гсгошайгепіе каййети йо иг/$йи ийатоаб зі<}.
Агіукиі (Ыийгісніу сгтігіу. Койсіеіпс§о оЬотоцгкіет іеві, тіеб \ѵ йогогге зтоут
тозгузікіе ротоіеггопе йоЬга ксЗсіеІпе, іак
ёгеЬга, Іак Іей у аррагаіу гбйпе, Іийгіей
^\ѵіесе у тоіпо, кібге рой геёезІгет пайапе Ь<;йц, аЬу Іей то згкой$, а Ьагйгіеу то
иігаі^ піе вгіу, ёйуй рт зкойсгопут го-

№ета
йайеп г Іеёо г§готайгепіа и йуйбто кгир
гоЬіб, рой оййаіепіет г гёгошайгепіа. Такой, "йуЬу рокаіпі Ьуіі розіг/.ейепі и йуйбто кгиру гоЬі^су, шаі^ ісЬ рггусі^дп^б у
топеі Йо иг2$йи па1ейпе§о оййас, у папф гаЬгаб, у таі^ гаріасіб 2 игх^йи
игпапу згІгоГ 7.а тозгузікіе гоЬоІу зтое, ой
тоіеіи сгазу гоЬіб росгеіі, у та іт Ъуб гакагапа Іа гоЬоІа.
'
'

та *° "'згувіко гйаб зтоети павЦрсу,
РГ2У Ьуіпоёсі вІагзгусЪ товгузікісіі, ройіиё
ге^езіга зоЬіе торггбй ройапедо, Ьег йайпУс^ ѵѵутбтоек; а іезІіЬу іаЦ г/.ес7. рггег
піерііпозс ровігайаі, ІиЬ рорзиі, тоіпіеп
Ь^йгіе зтоут ковгіет тазЦріс. РотоіппоЗсі^
*ак«й ко$сіе!пеёо іезі, рггу пгосгузіойсіасЬ гбйпусЬ, Іийгіей твгасЬ ктоагіаіо'ѴУ°Ь у іппусЬ у оііагг иЬіегаб.
Агіукиі йтіігіевіу рифу. Мізігг, тоіут
ггготайгепіи Ь^й^су, гйу г Іе§о ётоіаіа
а Шл ?0 2 сЫесті гозіатоаіа, та
ц* (іеё1ІЬу Ыо 8ата сЬсіа1а) Ьатоіб зіе,
7/)ЬоЦ ѵ сге1аЙЙ Іггутаб. Мац Іей тоугпаС2у6 оріекі1п6„) к16гусЬ 'тщА арі.0Ьотоа6
Цйгіе, щ і% у (І2Іесі ЙОгіега1і, віагапіе
0 ротпойепіе таціки сгупііі, ейикасу*
й^іесіот паіехуѣ^ сіалѵаіі; яаё, §йуЬу \ѵйогат^й згіа га іппего кипзгіи ггетіеёіпіка) та іеу Ьу6 2 Ьгас1теа гоЬоиі ^цр

Агіукиі

(Ітк/зісзіу ріепсвгу.

Агіукиі (Ішшкгсзіу Шгу. А йе сг^зіо

зі? гйагга, Ій кгир гбйпусЬ то гупек «Іотоойз, а зЦЙ тоіеік. кгиршкот изгсгегЪек
(оріасутоацсуш зтое ройаік. то т.еёсіе)
сгуш з.? у рггег Іеп сгаз, шсрггейас те
шоё^; рггеіо тац ойцй рггутооЦсу те
іпасгеу, іак Ьестщ гашп ргхесіаѵѵас; а
кібгу гав рггейащсу тоайуі зі§ §агсаті
згупкотоас, та ёо Ьгасітоо г-гаЬ.с у о Іеу
"гаЬіейу игг^йотоі йопіеёс.
Агіукиі Атиігтіу іггесі. Мізігг у Іо-

тоаггузг піета ріегтои \Ѵ зргатоасЬ о рггевЦрвІтоо, Іеті агіѵкиіаші рггерізапусЬ,
тіто гёготайгепіе зтооіе йо игг^йи тіеузкіе§о сгупіб ойегтоу, рой тоіп^ га каййц
гаг^ Гипіа тоозки. \Ѵзгакйе каййу, кібгу
Ьу ві§ сгиі Ьус зкггутойгопут рггег тоугок гёготайгепіа, та тооіпозб гиреіпц
ийаб ѳі«2 о рокггутойгепіе зтооіе йо игг^йи.

гаЬгопіоиа у сгеіайй ойоЬгапа. бйуЪу
Іей роіут ирогпіе Ьатоіб зі§ тоугоЬіепіет
кгир сЬсіаІа у Іо сгупіб тоагуіа зі§, та Ьус
(гйогтеоіепіет игг^йи) па Іотоагге кгир
зкопйзкотоап^.
Агіукиі йіеийгіезіу згбзіу. АѴйотоа Іакой рогозіаіа, кібга Ьу згіа га сгіека, йайпут ггетіозіет піе Ьатоцсеёо ві§, а тоугоЬіепіет кгир сЬсіаІа зі§ Ьатоіб у па Іо
т^й рггугтоаЫ, Іакі та тозЦрпеёо ріасіс
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іуіо роіоте^; теузіиді габ ша тезгузікіе обЬуб паіейуіут рогг^бкіеш, та Іей тіеб
ргатео шіеузкіе. ДезІіЬу газ т$й піе рггевіатеаі па Іо, ігЬу тіаі Ьуб (Іо гдготабгепіа терізапут, у обЬутеаб теузіид піе
сЬсіаІ, та іт Ьуб гаЬгопіопо кгир теугаЬіапіеш Ьатеіб зі§.

I зі? г піетеіппойсі теутеібііі (Іозкопаіе рггеб
игг^беш.
Агіукиі іггуАгіевіу ріегісвгу. беёІІЬу
Ьуі (іак сг^зіо зі§ гбагга) піебозіаіек рггег
піеигоіігаіе гЬой, гдобпусЬ (іо теугоЬіепіа
кгир, ІиЬ Іей у піеботебг йабпусЬ, а гбаггуіо 1)у зіц кібгети г Ьгасі Ьесгк§ ІиЬ
теі^сеу киріс, та тезгузікісіі Ьгасі зѵѵусЬ,
Іиб/.іей у теббте Іуш робгіеііс, сЬобЬу у
ро рбі ойшіпу па кайбедо рггузгіо, а Іак
кайбу та г Ьгасі сгупіб.

Агіукиі АтиАгтіу відАту. Бгіесі рісі
т^гкіеу, кібггу Ьу іий ргау бозкопаіойсі
Іаі гозіатеаіі, а сЬсіеІі Ьу зі<} Ьалѵіб гаЬатец, таі;у ііп оріекипо\ѵіе боризсіб у ісЬ
гаІесіб ргаеб тезгузіЦ Ьгасігу, опі Іег таігу
Агіукиі іггуАгтіу гсібгу. .ТейІіЬу кіб¬
гарксіб тезЦрпедо ро!оте$ сбгка шізігга, гу г Ьгасі, те сі§йкгу сЬогоЬ§ ІиЬ иЬбзІтео
кіога'Ьу згіа га Ъгаіа Іедой гдготабгепіа, терабі, Іакі зіизгпут зротойепіет іаішийта зі<} зіозотеаб ге тезгузікіеш (Іо агіуки- пу г зкггупкі Ьгаскіеу та Ьуб ораіггоп,
1и, о теботеасЬ орізапедо.
тезгакйе Іут зрозоЬет, аЬу бтеи т^йбте
Агіукиі АгсиАгтіу дту. Кагбу Ьгаі, теіагу добпусЬ розіатеіі, кібггу Ьу г^сгуіі
іеёІіЬу со тіаі па зеззуі тепазгаб, та терггбб га піедо, іг зкогоЬу игбготеіі а ріепі^бгу
ргозіб о рогтеоіепіе діози и зІагагусЬ, а паЬуІ, Іебу га зіеЬіе Іо, со па іедо тезроІо г паіейуіут изгапотеапіет у вкготпо- тойепіе г Ьгаскіеу зкггупкі теубапо, бо
ёсігу; тізігг Іакйе, кібгу Ьу те зіагзгейзітеіе зкггупкі тегбсі. А іезІіЬу кібгу те Іеу піегозіаіцс те гг^бгепіи ЬЦбгіІ у зсЬабгек тосу, аІЬо иЬбзІтеіе итагі, Іебу Іо тезгупіе рііпотеаі, таігу до Ьгасіа г зіагзгейзітеа зіко, со па піедо Ьуіо зрепботеапо, та
оббаііс, а та Ь^б іппу г (іатепіеузгусЬ Ьуб обризгсгопо, Іакге у ІусЬ г^коітбте
рггеІойопусЬ теузабгопут па тіеузсе іедо. теоіпуті исгупіб шайр
Агіукиі АгсиАгтіу Агіегсщіу. Мізігге
госгпі, кібггу Ьу озірігііі роті^бгу зтегу Ьгасі^ іакіуЪгубй зргате^, а піе копіепіотеаіі зі§
Ьгасіа гогзфікіет у арреіотеаіі (іо гтеіеггсЬпойсі, гтеіеггсЬпозс Ьу газ па 1§ кагд
рггузіаіа, та тее (ітеоіе арреіасіеу гаріасіб, ІиЪ іег робіид гогкагапіа іопгу пагпасгошу каг<2, рггег и г 74(1 теуреіпіс.

Агіукиі іггуАгтіу іггесі. Зіагзгу госгпу піе та зі§ оббаііб г тіазіа; а іейІіЬу
| тіаі Іедо теіеікіу роІггеЬ? те оббаіепіи, ша
оротеіебгіес тезгузікіт Ьгасі, іебпак та
иргозітезгу гозіатеіб па зтеут тіеузси бо
газіабапіа зіагзгедо рггезгіогосгпедо, ІиЬ
іппедо зіагзгедо г іедо гдготабгепіа у
та оротеіебгіес роІггеЬ§ оббаіепіа у сгаз
Агіукиі іггуАгтіу. ОбуЬу Ьгаі кібгу гаЬатеіепіа зі<р
те теузЦрки іакіт Ьуі розіггейопуш, а озоАгіукиі іггуАгіезіу сгтгіу. РодггеЬ,
Ыіѵѵіе те кгабгіейу ЬуІ рггекопапут, та Ьуб дбуЬу зір, гбаггуі г кІбгусЬ Ьгасі, та ійс
ргесг 0(1(іа1опут о«1 Ьгасі, у г гедезіги Іут зрозоЬет: итагі Ьу Іеп, кібгу Ьуі
теутагапут у та ти Ьуб гаЬгопіопо теу- іий рггеіойопут, та Ьуб рггу сіеіе іедо
гоЬіепіе у рггесіатеапіе кгир, ай сЬуЬаЬу розіатепікбте .ЬгаскісЬ сгіегу, у раііб зі§
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лѵзгузікіо Ъгасіа; рггу ехрогіасуі сіаіа тІбЗзгедо гай Ьгасіа оЬотеф.апі зг* ійб рггу сіе1е г росЬоЗпіаті, у іей росЬоЗпіе рггу
тезгузікісЬ согетопіасЬ койсіеіпусіі таі^
Ьуб гараіопе, \ѵ койсіеіе гай та эі§ раііб
розіатепікбте згейб у Іашр ІггуЗгіейсіе ІоіотеусЬ, Ьег йаЗпеу га ираі тезгуіек гаріаіу; іаког Ьгасіа оЬотейргапі з^ Ьуб тезгузсу па родггеЬіе. А гай тіосізгут тізіггот та Ьуб розіатеіопо розіатепікбте
сгіегу, Іесг піе ротеіппе Ьуб /араіопе, аіе
Зо пісЬ іппе рггуГогшотеапе раііб зі§, аі
те Іепсгаз, д(1у іий Ы$3гіе Ыізкі сгаз теупозіс сіаіо, таіц іе гараіас. Вгасіа тезгузсу оЬотеіцгапі Ьуб, кібггу теузіид піе схіЬуіі, ІиЬ оЗЬутеайр те койсіеіе Іей та зі$
раііс розіатепікбте сгіегу; а іейІіЬу кібгу
сЬсіа! аррагепсѵі теі^кз/.еу рг/у родггеЬіе,
ша га ираі гаріасіб. Ро гопіе газ шізігга
зіагзгедо та Ьуб розіатепікбте сгіегу раЦсусЬ зі§, рггу ехрогіасуі та зі§ гпауЗотеаб тезгузіка Ьгасі аррагепсуа рггу сіеіе
паіейуіа, те койсіеіе Іей розіатепікбте згейб
Ьуб ротеіппо у Іатр рі^іпайсіе, (Ігіесі тізіггбте тезгузікісЬ шаіг* зі§ дггейс рггу
сгіегесЬ йтеіесасЬ таІусЬ, а Ьгасіа тІоЗгі
таі% зі§ гпауЗотеаб тезгузсу рггу ехрогіасуі у родггеЬіе; гопу іакге тізіггбте
шібсізгусіі таі^ зі§ сЬотеаб зрозоЬет о
тШзгусЬ тізіггасЬ орізапут.
Агіукиі іггуйгіеаіу ріціу. Хакопіес йуЗотезітео те гаЗпут зрозоЬіе кгир рггеЗатеас, ІиЗгіег іакотеут ЬапЗІет у гоіюЦ
роЗ йаЗпут ргаеіехіет Ьатеіс зі<> піе ротеіппо, сгедо Ьгасітео кгирпіскіе іак паурііпіеу рггезіггедас іезі оЬотеіцгапе; те сгазіе
гай теукгосгепіа те іут гагіе гуЗбте шаіг*
Ьгасіа па тосу піпіеузгусЬ агіукиібте, Зо
иг2§3и, паіейпедо Зопіейс, у о икагапіе
рггезі^рсбте зіагаб зі§.

Агіукиі іггуйгтіу агбаіу. А сепа те
рггеЗатеапіи кгир гбйпусЬ па іе гдготаЗгепіе та теупікаб г тадізігаіи, роЗІид
сепу гЬога па гупки, у Іа та Ьуб со тіезіцс теуЗатеапа, ІиЗгіей тіагу котіззуіпе
те гаіизги ріесг^іотеапе ротеіппі тіеб тезгузсу, осі дагпса аі (іо рбі ктеагіу, рос! копПзкасуг* га ка/.сіг* гаг^ іакотеедо пасгупіа,
у па піе ротезгескпойсі росііид іаху рггесіатеаб, сгедо зіагзі госгпі рііпіе (Іогіегаб
шайр 63уЬу іег кібгу ЬуІ роЗизсгопу,
ій іапіеу ІиЬ Згойеу Іаху рггесіатеаі, та
гагагет сіо зкггупкі Ьгаскіеу сіаб згігоГи
ро гіоіусіі роІзкісЬ озіет.
Арисі сщаз Іііегаз агіісиіогит, ргаетіззо
тоЗо а(1 асіа оЫаіаз, сопГігшаііо поЬіІіз шадізігаіизѴіІпепзіз езі іаііз: Коки іуві%с зіееітзеі ойтЗгіезі'эіедо, тіезі^са NотеетЬга іе(іупазіедо Зпіа. Такотее Зезирег теугайопе
агіукиіу, (іо рогггріки (ІоЬгедо гтіеггаіцсе, гдготаЗгепіи кгирпікбте \Ѵі1епзкісЬ
зіий^се, па (Іпіи Згізіеузгут рггег исгсітеусЬ рапбте ЗакиЬа РоІиЬіпзкіедо, 6 аЬгуеіа КиІЬапотезкіедо, ДакиЬа СЬтіеІетезкіедо у ЛбгеГа Сгатіатезкіедо-кгирпікбте у оЬутеаіеІбте \Ѵі1епзкісЬ, зтеоіт у
сіаізгусіі тезрбІЬгасі зтеоісЬ ітіепіет сгупцсусЬ, зеззіопаіііег па гаіизги ргоЗикотеапе у сіо арргоЬаіу роЗапе, згІасЬеіпу
тадізігаі тіазіа іедо кгбіетезкіеу тойсі
зіоіесгпедо \Ѵі1па, Зізііпсііт опе рггеугаатезгу па іипЗатепсіе рггутеііеіи, оЗ пауіазпіеузгедо 2удтипіа Аидизіа, кгбіа іедотойсі роізкіедо у теіеТкіедо хщйдсіа
Ьііетезкіедо, гоки іузцс рі^сзеі рі^ссігіезщі теібгедо, Зпіа ЗтеиЗгіезіедо теібгедо
тіезі^са БесетЬга, зоЬіе паЗапедо, у ЗаізгусЬ ргате у рггутеііеібте те іеу тіегге
зІий^сусЬ (гезегѵаіа заіѵа отпі іетроге
опусЬ теііогаііопе), іп отпіЬиз рипсііз,
сіаизиііз аЦие сопіепііз, іп іоіо аЦие рег
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п.
Акты, относящіеся къ жизни Виленскихъ горожанъ.

1500 г. Февраля 13 дня.
Изъ книги № 5362, за 1748—1750 г., я. 1208.

38. Привилегія короля Александра Ягеллопа, которою Вилеіскіе мѣщане осво¬
бождаются отъ обязанности мостить мостъ йодъ Виленскимъ замкомъ.
Гегіа зехіа апіе Гезіит запсіае Магіае
Мадйаіепае, сііе ѵідезіта ргіта шепзіз
Диііі, аппо Вотіпі тШезіто зерііпдепіезіто ^иай^аде8Іто зерііто,
Согат асііз поЬіііз іийіеіі зсаЬіпаІіз
Ѵііаепзіз сотрагепз регзопаіііег поЬіііз
йотіпиз йоаппез Могог—сопзиіагіз Ѵііпепзіз, ргаезепіез Ііѣегаз ргіѵііедіі, рагаіо
зсгіріо ргаесопсеріаз, сит іпігоіизіиз ай
асіа оЫиІіі. (}иагит Іііегагит, ргаетіззо
тойо оЫаіагит, йе ѵегЬо ай ѵегЬит гезсгіЬепйо сопіепіа, іепог езі іаіів:
Аидизі іггесі, г Войеу Іазкі кгбі роізкі
еіс. Огпаутиіету іуш Іізіет пазгут, коти о іут ѵѵіейгіеб паіегу, іг ѵѵ хі^дасЬ
теігукі сапсеііагуі пазгеу ѵѵіеікіеу ѵѵ. х.
Ьіі. гпауйш'е зі§ ѵѵагипек тіезгсгапот
"АѴіІепзкіт о піетзозгсгепіе тозіи рос! гаткіет \\ ііепзкіт, га пауіаёпіеузгедо ргае-

йесеззога пазгедо кгбіа іедотойсі роізкіедо у ѵѵіеікіедо хщг§сщ Бііеѵѵзкіедо Аіехапйга, те хі^<ігіе рой гокіет іузщс рі§бзеі *) гарізапу, ГеЬгиагуі ігсупазіедо йпіа,
іисіукіа іггупазіедо; у зиріікоѵѵапо пат
іезі рггег рапбѵѵ гай у игг^йпікбѵѵ, рггу
Ьоки пазгут геяуйищсусЬ, аЬуйту Іеп
ѵѵагипек г ІусЪге хщд теігукі капсеііагуі
пазгеу ѵріеікіеу ѵѵ. х. Біі. рег ехігасішп
аиіЬепіісе ѵѵуйаб рогѵѵоіііі, кібгу, зіоѵѵо йо
зіоѵѵа г гизкіедо ѵѵурізищс, іак зі§ ѵѵ зоЬіе та:
Александръ ,съ Божой ласки король Польскій и пр. Били намъ чолоыъ войтъ мѣста Виленского, бурмистры и радцы и вси
мѣщане, што есьмо жадали ихъ о мостѣ
передъ замкомъ нашимъ, абы они для
*) По всему вѣроятію должно быть 1501 года.

- 238 спѣшности мостъ тымъ борзѣй мостомъ
замостили, и они для нашого жеданья
мостъ тотъ передъ городомъ замостили,
всимъ мѣстомъ, и били намъ чоломъ, абы
то имъ было на потомъ не въ пошлину.
И мы, довѣдавшися давности, штожь мѣ¬
щане Виленскіе перво сего николи мосту
передъ городомъ не мостивалп, имъ тое
откладаемъ, што уже они на потомъ не
маютъ того мосту передъ городомъ
тымъ мостити, нижлимаетъ волость наша
тотъ мостъ мостити поданному. И на то
есьмо имъ дали сесъ нашъ листъ съ нашою печатью. Писанъ у Вильни, Февраля
тридцатого дня, индикта тринадцатого *),
при воеводѣ Виленскомъ канцеляру пану
Миколаю Радивилу. Сопѣга писарь.
Му Іесіу кгбі, йо ргяеггесгопеу зиріікі
Іазішѵіе зі^ зкіопіѵѵзгу, гѵѵуя ѵѵугагопу
\ѵагипек шіезгсхапош \Ѵі1епзкіт о піетозхсгепіе тозіи ро<1 гашкіет ЛѴіІепзкіт
*) Ипдиктъ ошибочно показанъ: должно быть

четвертаго.

ъ хщ" ргуегхесгопусЬ шеігукі капсеііагуі
пазхеу теіеікіеу те. х. ЬіЬ. ехігакіет зігопіе роІгаеЬиі^сеу теуйаб у (11а лѵі^кзгеу теаді ріесг^б, те. х. Ілі рггусізпі}с го/кагаІібгау. Бап те капсеііагуі пазгеу те. х. Ілі.,
сіпіа XXVIII тіезі^са ХотеетЪга, гоки
Рагізкіедо МБССХБѴІ, рапотеапіа пазге§о XIV гоки. Арий ^иаз Іііегаз ргіѵііе^іі,
ргаетіззо шойо оЫаІаз, зиЬзсгірІіопез тапииш, сігса 8І§і11ит т. т. Й. Ьіі., зипі
Іаіез:
Лап ЗаріеЬа—капсіега теіеікі те. х. Ьіі.
ул зргате;} іабпіе ѵѵ. ітс рапа Лапа Ргуйгука, ЬгаЬі па Койпіи, СхагпоЬуІи, БогоЬозіаіасіі у Заріегупіе 8аріеЬу, капсіегул
теіе1кіе§о те. х. Ьіі., Вгу.ейсіапзкіедо, богу,йотезкіе^о, Ргороузкіедо зіагозіу. 6гу.е§огг ЛбгеГ Каукіетеіса—іе§о кг. тозсі зекгеіагу,. т. р. Ехігакі теагипки тіезгсгапот ЛѴіІепзкіт о піетозгсгепіе тозіи
рой гаткіет ЛѴіІепзкіт, те хі^йуѳ рой гокіет Іузіцс рі^сзеі улрізапедо. (}иае ргаезепіез Іііегае ргіѵііедіі ргаетіззо тойо
оЫаІаѳ еіс.
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1536 г. Августа 6 дня.
Изъ книги № 5109,

*

за 1511 Г., л. 382.

39. Привилегія Короля Сигизмунда (Августа), дапяая Ульрику Гозію на построй¬
ку моста чрезъ р. Ііизію и госпиталя въ городѣ Ііильиѣ.
Король Сигизмудъ Августъ, желая устроить
правильное и постоянное сообщеніе г. Вилыіы съ

шлпіш со всѣхъ пріѣзжающихъвъгородъ;’гараитіей
пѣрпаго сбора пошлинъ предоставлена особая нриви-

другимк

разрѣшаетъ

легія, на основаніи которой воспрещена постройка

Ульриху Гозію выстроить па р. Внліи постоянный

другихъ мостовъ иа этой рѣкѣ. Вслѣдъ за построй-

городами

н мѣстностями,

мостъ; покрытіе расходовъ па его постройку должно і кой моста Гозію разрѣшается изъ помощи построить
производиться посредствомъ взиманія мостовой по- I въ Вильнѣ госпиталь при костелѣ Св. Духа.

Іп потіпе Ботіпі, атеп. Ад регрекиат геі тетогіат гедит ас ргіпсірит ргаесаге дезка, ^иае ад соттода депегіз
Ьитапі аидепда ек ргорадапда зизсіріипІиг, ргоркегеа іттогкаіікаке дідпа іидісапкиг, икеогит ехешріо дгака розкегіказ іпсепза ад зітіііа, аик екіага таіога Гасіепда ргоѵосагекиг, чипе пізі Іікегагит типітепкіз соттепдепкиг Гасііе ех Ьотіпит тетогіа еІаЬезсипк. Ргоіпде поз 8ідізіпипдиз, деі дгакіа гех Роіопіае екс.,
тапіГезкит (асітиз Іепоге ргаезепкіит ипіѵегзіз ек зіпдиііз, кат ргаезепкіЬиз, срат
Гикигіз Ьагит покікіат ЬаЬікигіз. (}иае
сит поз гекгоаскіз аппіз поЬізсит герикагетиз тоіезко, зитркиз ек іпсоттода
зиЪдікогит позкгогит т. д. ЬікЬиапіае ек
аііогит Ьотіпит, с)иае іп кгаіісіепдо паѵідііз Питіпе Ѵіііа арид сіѵікаіет повкгат Ѵііпепзет зиЬіге содегепкиг датпадие гегит зиагит, ^иаз дисеЬапк іп
еодет Питіпе Гасегепк содікапкезсіие, ()ио
раско Ьиіизтоді іпсоттодіз еогипдет
зиЬдікогит оЬѵіагі роззек, сопзіііит сере-

гатиз ехкгиепді Гігті аіісиіиз ропііз іп
еодет Питіпе, іпзіідапке екіат поз ад
геГасіепдит дспегозо оііт ХЛгісо Нозіо—
Ьогодпісгу сазкгі позкгі Ѵііпепзіз ек ргоіпде (]иод поѣіз сопзиікит ѵідеЬакиг регГісеге ѵоіепкез еодпікашдиѳ асрегзрескат
ЬаЬепкез Идет ек іпкедгікакет еіиздет оііт
депегозі дошіпі ІЛгісі Нозіі соттіззегатиз
еі, ик ірзе ропкет ірзит іп Питіпе Ѵіііа,
арид еапдет сіѵікакет позкгат Ѵііпепзет,
таіогі чиа Гісгі роззек екеі ѵідегекиг Гігтікидіпе, ргоргііз зитркіЬиз ек ітрепзіз ехкгиегек ек аедіГісагек, зиЬ тодіз ек сопдікіопіЬиз
іпГгазсгіркіз, ѵідеіісек: ()иод ехкгаско ек сопзкікико ропке ргаедіско іка, ик адѵепіепкез
Ьотіпез соттоде регкгапзіге Ііис аЦие ііІис роззепк, изиз Газфіе отпе еззек, аискогікаке ек регтіззіопе позкга еідет ХЛгісо
Нозіо ѵескідіа зіѵѳ кЬеІопеит ропкаіе іп
еодет Іосо а регкгапзеипкіЬиз рекеге ек
ехідеге, тодо іпГгазсгірко, зсііісек: аЬ ипо
Іисги Іідпогиш аик зкгатіпіз, Гепі ек отпіз депегіз Ггитепкогит ек аЪ аіііз геЬиз,
диазси^ие ѵепаіез ипо а^ио ^иіз^ие ѵе-
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- 240 хегіі, шшт йепагіиш зіѵе оЬоІит. АЬ ипо
ѵазе зіѵѳ Іоппа заііз ипит оЬоІит аЬ, ипо
сигго тегсіЬиз опизіо, риі ипо оефіо йисіІиг, (Іепагіозіѵе оЬиІоз Ьѳз аЬ ипо сигго
тегсіЬиз опизіо, риі (ІиоЬиз аесцііз сіисііиг,
сіепагіоз зіѵе оЬоІоз сцийсрде. А риоІіЬеІ Ьоѵѳ, ѵасса еі аЬ ео ([иіпс[ие ій Ігапз Питеп ас!
ѵопйепйит сіисііиг зіѵе реіііиг, йепагіит ѵіѵе. оЬоІит ипит. АЬ ипо сигаиіо
аг§Шае рго сопГісіепсііз саріеііЪиз соеііз,
сіиі Іаіегез арреііапіиг, §гозоз ѵідіпіі. Ех
ео аиіет ѵесіідаіі зіѵе іЬеІопео роіезіаІет Гесегатиз еійет Шгісо Нозіо отпез
зитріиз еі ітрепзаз, риаесиприе іп ехІгиепсіо йісіо ропіе Гесіззеі, сотрепзапсіі
еі гезагсіепсіі Іатсііи, сіопес Іоіа зишта
аЬ ео ехрозііа, еі ехоіѵегеіиг. Розіеа
С|иат ѵего зитріиз еі ітрепзаз зиаз, риаз
іп ехігасііопе ропііз Гесіззеі, гигзиз ех еосіет ѵесіі^аіі зіѵе ІЬеІопео гесирегаззеі,
тапсіаіа іііі зішііііег ѵіаз ѵосіз огасиіо
сіесіегатиз, иі геіісіиаз рагіез еі зиттаз
ресипіае, ^иае ех еосіет ѵесІі§а1і ропііз
ргаесіісіі иііга зитріиз, аЬ ео Гасіоз, ргоѵепігепі еі соііідегепіиг, рго ехігиепсіо
сіото Ьозрііаіі рго едепіз еі Іапсіиісііз ЬотіпіЬиз арий топазіегіит Ггаігит ргаейісаіогаш огйіпіз з. Вотіпісі ессіезіае з.
Йрігііиз іп еайет сіѵііаіе позіга Ѵііпепзі
аііосапсііз, ргосціе іНогат зизіепіаііопе еі
сига сопѵегіегеі. Оиі ршйет йошіпиз ІЛгісив Нозіиз, ѵоіипіаіі еі шапсіаііз позігіз
заІізГасіепз, ропіет ірзит іп Гіитіпо Ѵі1 іа ргаейісіо арисі сіѵііаіет позігат ѴИпепзеш, шадпіз зишрІіЬиз еі ітрепзіз отпісіие сига еійііідепііа егехіі еі аейіГісаѵіі, аЦие ай отпет риаш роіиіі йіиіигпііаіет іігтаѵіі, ѵесІідаЦие ірзит зіѵе
іЬеІопеиш ропіаіе іихіа ргаезсгіріит позігит, зирегіиз ехргеззит, іпзіііиепз ех
ео зиттаз ресипіае, чиаз іп аейіГісапйо

йісіо ропіе ішрепйегаі, віЬі ірзе ргосеззи
Іетрогит йейихіі еі йеГаІсаѵіІ, еойетрие ореге йеіпйе регГесІо еі аЬвоІиІо ай
аііегат ѵоіипіаііз еі тапйаіогат позігогит рагіет сопѵегзиз, Ьозрііаіе ргаейісІиш арий топазіегіит Ггаігит ргаейісаІогит, сіиой апіеа аейіГісаге саерѳгаі, регГісеге сопаіиз еззеі, Ьопатрие еіиз раг¬
іет ех тиго сопзігиіззеі. Ргіиз Іатеп
с[иат ій роіиегіі ай еГГесІит регйисеге,
иі езі тогіаііит сопйіііо Ьитапіз гоЬиг
тогіе ехизіиз еззеі.—Ыозс{ие іп еіиз Іосит
депегозит Іоаппет Нозіит—Гіііит ргаеГаіі, оііт ІЛгісі зиГГісегетиз, риі поп шіпогі Пйе асѵегііаіе рагігет зесиіиз, сит
геЦиа оГГісіа, зіЬі а поЬіз Йаіа, Іит ѵе¬
го Ьос ірзит ѵесіідаі ропіаіе айтіпізігапз
зезе поЬіз ѵеііетепіег ргоЬаѵіІ, сщотайшойит еііат іп гезіаигаііопе еіизйет
ропііз, с]иі ѵеге зирегіогі ітреіи ариагит
еі діасіегит Ггасіиз еі йігеріиз Гиегаі, іпЙизігіат зиат Йесіагаѵіі, ай ргізііпаш
Гігтііаіет еі изит Ьотіпит ресипііз ех
еойет ѵеііідаіі, апіеа рго рагіе соііесііз еі
рго гезійио соііідепйіз, позіга ѵоіипіаіе еі
іпапйаіо іііипі гезіііиепз. Мозідііиг сиріепІез, иі ропз ірзе, зіс ехігисіиз, регреіиіз
Гиіигіз ІетрогіЬиз йигаге еі (цюІіезсипс|ие
ѵеі Іетроге, ѵеі сази аіісцю айѵегзо, аиі
ѵі еі ітреіи асщагит сіеѵазіаіогит, іпзіаигагі гигзиз еі геейіГісагі роззіі, ѵесіідаі
ргаейісіит зеи ІЬеІопеиш, зирегіиз йезсгіріит. Оиетайтойит ргаеГаІиз оііт Шгісиз Нозіиз еі Іоаппез, еіиз Гіііиз, ех ѵо¬
іипіаіе ех сопзіііиііопе позіга, зирегіиз
йезсгіріа, ехідеЬапІ, йе сегіа зсіепііа еі
ѵоіипіаіе позіга гедіа іпзіііиепйит іп ео¬
йет ропіе йихітиз еі іпзіііиітиз, Ьагит зегіе Іііегагит ііа, иі Ьотіпез сит
геЬиз еі тегсіЬиз зиіз іііит регігапзеипІез, зесипйит огйіпаііопет позігат, зирга
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- 241 ехргеззат зоіѵеге іепеапіиг еі ДеЬеапі.
(^иоД диіДет ѵесііеаі зіѵе іЬеІопеит ропіаіе ргасГаіив §епегозиз Іоаппез Нозіиз рег
еоз, сцюз асі іД Де1і"епДоз Дихегіі, ехі^еі
еі ѳхі§і Гасіеі. ІП аиіет Ьос ірзит іЬеІопеиш ропіаіе а поЬіз зіс, иі ргаетіззит
езі, іпзіііиіит согаиіаііогез Ггисіиз еі ргоѵепіиз аДГегаі, аД еоз изиз, аД ^иоз ШиД
Дезі^паѵітиз, зизііпепДоз, ргоиі іпГгазсгіріа огДіпаііопѳ позіга сопііпеіиг еі ЬаЬеіиг, іпЫЬепДит регреіио Дихітиз, зиЬ
атіззіопе Ьопогиш, отпіЬиз еі зіп§и1із
раіаііпіз, сазіеііапіз, сарііаиеіз еі аіііз оГГісіаІіЬиз ас зиЫіііз позігіз сиіизсигкіие
зіаіиз, огДіпіз, Дідпііаііз ас ргаетіпепііае
ехізіепііЬиз, пе ірзі аиі чш'зсцтт Шогит
сопіипсііт ѵеі Діѵізіт аііит ропіет, ргаеіѳг Ьипс іп еоДет Пиѵіо Ѵіііа, аІіЬі
аеДіі'ісаге еі егідеге ргаезишаі, іпіга іегтіпоз а поЬіз Дезі^паіоз, Іхос езі, іпсіріепДо аЬорріДо Вузігауса зигзит изсіие
аД аІіиД орріДит позігит Кіегпоте Деогзит аДео, иі пиііиз аііиз ропз іпіег Ьаес
орріДа, ргаеіег Ьипс позігит Ѵііпепзет, ехігиі ѵеі аеДШсагі роззіі, іп ргаеіиДісіит іЬеІопеі ропіаііз ргаеГаіі. №)п 1ісеЬіі ргаеіегеа, Ьос позіго іпіегДісіо еі
ргоЬіЬіііопе теДіапіе, сикціе зиЬДііогит
позігогит рагѵоз ропіісиіоз, С]иі іагу ѵосапіиг, іп еоДеш Пиѵіо іп аіііз Іосіз ехіі'иеге, іпсіріепДо а сигіа позіга Міетіепсгупа, изсіи^аД орріДит позігит Кіегпоѵѵ ргаеДісіит. зиЬ зітіІіЬиз атіззіопіЬиз Ьопогиш еі аіііз роііиз агЪіІгіо по¬
зіго егідепДіз. Іпіегсіісіит еііат еззе ѵоІитиз еі іпіегДісітиз ас ргоЬіЬетиз, паѵі§іа, сіиае рготу ѵосапіиг, іп еоДет Питіпе Ѵіііа ііа, срюД пето оШсіаІіит аиі зиЬ¬
Дііогит позігогит аИіз иіі роззіі, іпіга
ѵіііат Ѵегкі—ерізсораіиз Ѵііпепзіз еіѵііІат Ропагі сарііиіі ессіезіае Ѵііпепзіз, зиг¬

зит ас Деогзиш, іп ргаеіиДісіит еіизДет
ІЬеІопеі ропіаііз, а поЬіз іпзіііиіі, зиЬ раепіз позігіз, зирга ехргеззіз. Еі ^иопіат
поз зісиі апіеа іезіаіі зитиз, ропіет ргае¬
Дісіит ріеіліѳ іп зиЬДііоз позігоз регтоіі егіді еі аеДіПсагі Гесегатиз, ііа еііат
ѵесіідаі ірзіиз еі іііеіопеиіп ргаеДісіит
іи еіиз герагаііопет еі іпдепіогит ІапдиепПипкцю отіпит изиз Іопде апіто
Дезііпаѵегатиз, ргоріегеа ѵоіепіез іат іапДет апіті позігі іпзіііиіит аД ейесіиш
регДисеге еі іпоріае еогит, С]иі еіетозіпат ехресіапі, зисиггеге, соптіззѳгатиз
поипиіііз сопзіііагііз позігіз, иі Ьозрііаіѳ
ариД топазіегіит з. Зрігііиз зііиш, диоД
ргаеГаіиз оііш ІЛгісиз Нозіиз тиго аеДіГісаге оерегаі, геѵіДегепі еі ^иетаДтоДит регГісі, аиі ^иіЬиз ГіпіЬиз еі зраііо
Іосі сопсІиДі роззеі, Ді1і§епіег ипа сит
ГгаігіЬиз топазіегіі ргаеДісіі сопзіііиегепі.
(^иі соттіззіопет позігат еxе^ие^ап^, геіиіегипі согат поЬіз, зе сит еізДет Ггаі¬
гіЬиз з. Вотіпісі ііа сопзіііиіиіззе, иі
Дісіит Ьозрііаіѳ песеззагіо Іосі зраііо, іп
дио еа, ^иае аД изит Дотиз Ьозрііаііз
ргаеДісіі регііпепі, егіді еі аеДіГісагі роззіпі. (}иоДаЬ еіз озіепзит еі Дезідпаіит
езі іп Ьипс тоДиш: іпсіріепДо аЬ іпігоііи зіѵе рогіа аД сигіат Ьозрііаіі, ^иае
езі іп ѵісо ех оррозііо заіѵае сітііегіі
ессіезіае з. Зрігііиз, а сціа рогіае рогіартіиг Іітііез ІопдііиДіпіз агеае Ьозрііаііз
іпДісііѵе і^ие аД Гіпет Дотогит Реігі РигДгоѵѵісг еі Раиіі Ріезкотеісг; сіѵіит, зиЬДііогит геѵегепДі ерізсорі Ѵііпеп¬
зіз, сепіит иіпіз, зіѵе ігі§іпіа ^иаіиог сиЬііоз, ІаіііиДіпіз ѵего аЬ агеа ессіезіае
Ьозрііаііз, іп Іосо зирегіогі еіизДет агеае
ѵі^іпіі иіпіз, зіѵе зеріет сиЬііоз. Агеа ѵего
іпГегіог репез Дотит еі Ьогіит Реігі РигДготсісг изчие аД Гтет Дотиз Раиіі
31
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сиЬіІоз ѵідіпіі. Сиіиз ѵего Іопдііисіо а Гіпѳ позігі Ригсігоѵѵісг репез Ьогіит сопѵепіиаіет ЗіерЬапі ТиЬісіпіз позіго зигзит ЬаЬепз Ігідіпіа зех иіпаз, зіѵе сиЬі¬
Іоз сішніесіш. Опоскрю еііаш (Іиріісі
іпдгеззи сіісіа сіотиэ Ьозрііаііз даисіеге
сіеЬеаі, аііего ѵісіеіісеі, аЬ еа рагіе, ^иа
ііиг а<і ессіезіат з. Зрігііиз шопазіегіі
ргае<іісіі, аііего іп Іаіеге, ^ио(1 зресіаі
ріаіеат з. Зрігііиз арреііаіат. Сиі ^иі<^ет
Ьозрііаіі ас раирегіЬиз, іпео ЬаЪіІапІіЬиз
еі изіЬиз еогит іЬеІопеит ропіаіе ргаесіісіит, поз сіе Ьепідпііаіе позіга гедіа
регреіио сіапсіиш, сіопапсіит, аззідпапсіит
еі іпзсгіЬепсІит Йихітив, ргоиі йатиз,
(Іопатиз, аззідпашиз еі іпзсгіЬітиз тосііз
еі сопсЫіопіЬиз іпГгазсгірІіз, ііа ѵісіеіісеі,
^ио<і Ьос Іетрогѳ, чио сіісіит Ьозрііаіе
гезіаигаііопе еі Іоіа Геге зігисіига іпсіідеі, зирга потіпаіиз депегозиз Іоаппез
Нозіиз, ^иет еіизсіет ропііз еі Ьозрііаііз
ргосигаіогеиі еі ргоѵізогет сопзіііиітиз,
ѵесіідаі ірзит ропіаіе, ((иосі еіиз айтіпізігаііопі.иіі ргоѵізогі Ьозрііаііз ргаеГаІі,соттіззітиз. Зітііііег еі сепзиз отпез аЦие
оЬѵепІіопез еі оЫаІіопез, ^иазсип^ие ріа
СЬгізІі Гісіеііит «іеѵоііо, ѵеі сопіиііі іат,
ѵеі (іеіпсерз сопГегеІ, зетрег ехідеі еі
регсіріеі, ех еіизсіие ргоѵепІіЬиз сіісіит
Ьозрііаіе сит отпіЬиз аесІіГісііз, сіиае асі
іііид песеззагіа ѵісІеЬипІиг, аесІіГісаЬіі еі
сопзігиеі, ііа, иі іп ео раирегез еі Іапдиісіі Ьотіпез іпсіисіі еі соііосагі соттосіе
ас ѵііат 4е§еге роззепі. (^иетасітосіит
і«3 еіиз іпсіизігіае еі іпіедгііаіі соштіііетиз ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз, РозіеаЯиат ѵего Ьозрііаіе ргаесіісіит аесіійсаѵегіі ас с]иета(1тосІит ориз Гиегіі регГесіегіі, ехіипс геіісіиоз ргоѵепіиз еіизсіет іЬеІопеі ропіаііз, рег поз ргаеГаІо Ьозрііаіі

іпзсгіріі, зіпдиііз аппіз зес^иепІіЬиз, іп
ѵісіит, ашісіиш еітесіісіпаз аііозсіиѳ изив
(Іотезіісоз раирегит, іп еосіет Ьозрііаіі
іипс соііосаіогит, сопѵегіеі еі ітрепсіеі,
а1ііз<}иѳ еіиз зиссеззогез, сіиоз іп еосіет
оІТісіо еі асітіпізігаііопе поз ірэі сопзіііи¬
ітиз , аиі зиссеззогез позігі сопзіііиегіпі, сопѵегіепі еі ітрепсіепі сопѵегіеге^ие еі ітрепсіегѳ (ІеЬеЬипІ еі Іепеапіиг,
регреіио еі іп аеѵит, ііа Іатеп ^иос1 <1ісІиз ./оамяеа Дети» еі еіиз зиссеззогез ргаеГаіі. рагіет аЦиат ргоѵепіиит (Іісіі
іЬеІопеі ропіаііз зіпдиііз аппіз геііпѳге еі
сопзегѵаге отпіпо зіпі айзігісіі, ^иае іп
герагаііопет еі іпзіаигаііопет ропііз ргаеІаіі ас Ьозрііаііз, ^ио^іез изиз ѵепегіі, 4ерготі ех рагаіо роззіпі. Сига ѵего еі асітіпізігаііо зрігііиаііит зегтопит раире¬
гіЬиз еі аіііз ЬотіпіЬиз іпсіісіо Ьозрііа¬
іі рго Іетроге соттогапІіЬиз, іпситЬеге
(ІеЬеЬіІ еі іпситЬеІ ргіогі еі ГгаігіЬиз ргаеіаіі шопазіегіі з. Зрігііиз, иі тіззаз іііі
сеІеЬгаге, сопГеззіопез ашііге еізирег засгаіа соттипіопѳ согрогіз Ботіпісі геПсеге еозсіет ЬаЬіІаІогез Ьозрііаіез регре¬
іио Іепеапіиг, ^иетасIтос1ит ргоріег оссираііопет Іосі, іп ^ио апіеа Ьозрііаіе
ехігисіит Гиегаі еі ргоріег ехііпсііопет
Іііиіі ргаезсгіріі Ьозрііаііз еіизсіет, ^иет
ірзі іп зе аззитрзегипі тегііо (ІеЬепІ еі
зіпі асізігісіі. III аиіеш огсіо еі йііідепііа,
Іат іп ехігиешіо еі герагапІо еосіет Ьо¬
зрііаіі, ([иат іп ргоѵісіепсііз еі диЬегпапсііз еізсіет раирегіЬиз Ьозрііаііз ргаейісіі
гііе ас (ІеЬіІе зегѵеіиг, сигат еі зирегіогііаіет асітіпізігаііогіз ргаейісіі геѵегепсіо
іп СЬгізІо раігі сіотіпо ерізсоро Ѵііпепзі
тосіегго еі рго Іетроге ехізіепіе, ас еіиз
сарііиіо Ѵііпепзі сіеіедапсіат сіихітиз еі сіеІедатиз і1а,иі ірзі Ьопо гедітіпі еі асітіпізігаііопі ірзіиз Ьозрііаііз еіиздие ргоѵепіиит
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гет еііат ѵоіитиз еі ргаезсгірііз Ііісгіз позігіз віаіиітиз, ^иос^ йісіиз Іоаппез Нозіиз
еі еіиз іп асішіпізігаіига ѵесіі^аііз зіѵѳ ІІіеІопеі ас ргаеГаІогит Ьозрііаііз еі ропііз
ргоѵізогез, а поЬіз рго Іешрогѳ вериіапсіі,
еогит ргаѳГаІо (Іошіпо ерізсоро зеи сіиоЬиз ргаеіаііз ѵеі сапопісіз, аЬ ео ѵеі іп
еіиз аЬзепІіа а сарііиіо сіериіапіііз, зіп§и1із аппіз еі іп Гіпе сиіизІіЬеІ аппі 4е
отпіЬиз еі зіпдиіів, ас! йісіиш Ьозрііаіе
еі ропіет зресІапІіЬиз регсерііз еі ехро-

зіііз гаііопет гесібеге еЦиіеІаІіопез аЬ еіз
ассіреге сІеЬеапІ еі Іепеапіиг. Нагит Іевіітопіо Шегагит с)иіЬиз іп Л (Зет еі Іезіітопіит зідіііит позігит езі аррепвит.
Асіит еі сіаіит Ѵііпае, зехіо тепзів Аидизіі, аппоБотіпі тіііезіто ^иіп§;еп^езіто
Ігідезігао зехіо, ге§пі ѵего позіго аппо Ігісезіто. 8іа;ізтип<1из гех. Ехѵеіизіо ехетріагі гезсгіріит еі соііаіит (Іѳ ѵегЬо асі
ѵегЬит сопсогсіаі. Ьаигепііиз Магіиз,' сапсеііагіиз т. <1ис. ЬііЬиапіае.

1595 г. Декабря 1 дня.
Изъ Связки № 100.

за 1578—1579—1595 г. докук. 5-й.

40. Допесепіе въ Ввлепскій гродгкій судъ воз наго Япа Косапскаго о томъ, что
онъ съ шляхтою присутствовалъ въ Вплепекоиъ магистратѣ при отвѣтѣ бур¬
мистровъ и радцовъ, данномъ повѣренному мулярскаго и тссельскаго цеха Нопарту касательно представленнаго имъ королевскаго листа въ пользу сего цеха.
Я Янъ Николаевичъ Косинскій, воз- ку Виленского, для нрислуханья отказу
ный воеводства и повѣту Виленьского, со- рады мѣстское пану Петру Нонарту на
знаваю то тымъ моимъ квитомъ, нжъ въ слова и мовенье его, которое былъ перроку теперь идучомъ тысеча пятьсотъ де- вей сего мѣсяца прошлого Ноября двад¬
ветьдесятъ пятомъ, мѣсяца декабря перво¬ цать третего дня, оказуючи враду мѣстго дня, въ- пятницу, маючи я при собѣ скому листъ его королевской милости въ
сторону людей добрыхъ, двухъ шляхти- справѣ цеху мулярскаго и тесельского,
човъ, пана Размуса Кимбара а пана Вой- до нихъ писаный, мовилъ. Якожъ при быт¬
теха Юрковского, былъ есми на ратушу ности моей и при мнѣ стороны людей доб¬
въ мѣстѣ Виленскомъ, у пановъ бурми¬ рыхъ, вышей менованыхъ, на тотъ часъ
стровъ и радецъ, и всеѳ рады мѣстское будучихъ, Панове бурмистры и рады рочмѣста Виленскаго, при его милости пану вые, на тотъ часъ на ратушу сѣдячіе,
Петру Нонарту—старостѣ Гелизейскомъ, сами отъ себе и именемъ всее рады мѣстлѣсничемъ Ойранскомъ, будовничемъ зам¬ сксе и человѣка посполитого пану Петру
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Звыклость и повинность наша, яко нанизшихъ вѣрныхъ поданыхъ ого королевское
милости, наглого милостивого пана, особъ
врадовыхъ того мѣста Виленского, вшелякіо листы его королевское милости, до
враду мѣстского писаные, зе вшелякою уч¬
тивостью пріймовать, якожъ и пріймуемъ
завжды, и тотъ листъ его королевское ми¬
лости, нашого милостивого пана, которого
ту в. м. до враду принести рачилъ, зе
вшелякою звыклою и повивною учтиво¬
стью пріймуемъ. А ижъ тотъ листъ его
королевское милости двѣ речи въ собѣ
замыкаетъ: перша, же якобы сьмы листовъ
его королевское милости не мѣли пріймо¬
вать учтиве, што ся, дали панъ Богъ, не
покажетъ, але ваша милость самого, пане
старосто, беремы собѣ на свядецтво, якось
ваша милость первше листы его королев¬
ское милости въ тойже справѣ до насъ
приносити рачилъ, завжды пріймовалисьмы ихъ учстиво и пристойне, яко се го¬
дило; а ижъ тые листы его королевское
милости, не только до насъ, особъ врадо¬
выхъ, належали, а найболыпи привилей
его королевское милости, тому цеху мулярскому и тесельскому наданый, всему
мѣсту Виленскому и человѣку посполитому, мѣщаномъ Виленскимъ, належитъ о
немъ вѣдати, за которыми листами его ко¬
ролевское милости, ижъ и до поспольства
писаные были, до тыхъ листовъ его коро¬
левское милости, кгды были обосланы, чо"
ловѣкъ посполитый до ратуша, и привилей
его королевское милости, на тотъ цехъ
наданый, предъ ними оказованъ и читанъ
былъ. Которое они выслухавши и обачивши въ немъ нѣкоторые артикулы быть
вельми шкодливые и противные праву и
вольностемъ мѣстскимъ, а немнѣй зъ ве¬

ликою шкодою людей мѣстскихъ, которые
каждого изъ будованья мурованого и деревйюго въ домахъ своихъ потребуютъ,
на тотъ привилей и на цехъ зе вшеляКИХ'Ь мѣръ и причинъ слушныхъ
позво¬
лить не можемы. Якожъ и сами мистрове
тыхъ обѣихъ реыеслъ «уральского и тесельского, кгды то были первей отъ насъ,
особъ врадовыхъ, и отъ человѣка посполитого услышали и сами въ томъ се обачивши, за указаньемъ слушныхъ и певныхъ
причинъ, отступивши, того привилья его
королевское милости, на новые артыкулы
и кондыціи и зъ человѣкомъ поснолитымъ
мѣстскимъ, мѣсту пожиточные, зноситисе
и знову списовати позволили и вжо нѣкото¬
рые артыкулы пописали и на ихъ позво¬
лили, за вѣдомостью вашей милости, са¬
мого пана, милый старосто, на што н самъ
ваша милость былъ зезволити рачилъ. А
другая речь, въ томъ листѣ его королев¬
ское милости описаная, въ собѣ замыка¬
етъ: якобы ся ніякое омѣшканье въ робо¬
тѣ и поправѣ будованья замку его коро¬
левское милости Виленского, про недоста¬
токъ роботниковъ мѣла се дѣяти, о кото¬
рой той поправѣ або роботѣ замку Вилен¬
ского намъ вѣдати не належись. Только
то добре наметаемъ и вѣдаемъ, же когды
ваша милость, пане милый старосто, тутъ
до насъ, враду мѣстского, до ратуша самъ
приходить, а часовъ иншихъ слугъ сво¬
ихъ присылати рачилъ, абысьмы зъ ураду
нашого мѣстского всимъ муляромъ и теслемъ розсказали, яко на кгвалтъ до ро¬
боты замковое ити, што есьмо завжды
чинили, а наветъ и отъ своихъ властныхъ
роботъ, такъ мѣстскихъ, яко и домовыхъ,
муралей и теслей отбираючи и своихъ ро¬
ботъ занехиваючи, на росказанье вашей
милости завжды до замку есьмо отсылали,
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бежами и сѣденьемъ въ замку карали, на
чомъ ваша милость завжды переставалъ.
Вшакже и теперь есьмо, жебы ваша ми¬
лость самъ такъ тежъ мулярей и тесли
похотѣли, знову на тые первшіе артикулы,
которые се писать и знашать были почали,
позволили, тогды мы знову, человѣка посполитого мѣстекого обославши, тые арти¬
кулы знашать и кончить роскажемъ, што
зъ нарушеньемъ правъ и вольностей мѣстскихъ и поготову и зъ шкодою всихъ лю¬
дей мѣстскихъ, человѣка посполитого, ко¬
торые завжды будованья въ домехъ сво¬
ихъ, такъ мурованого, яко и деревеного
потребуютъ, не будетъ.—На которые тые
слова и. отказъ враду мѣстекого его ми¬
лость панъ Петръ Нонартъ—будовничій,
повѣдилъ: ижъ дей я при томъ листѣ ко¬
роля его милости и привилью, тому цеху
мулярскому и тесельскому наданомъ, стою
и ни въ чомъ ихъ отступите не хочу,
кгдыжъ мене о то сами мистрове мулярскіе
и тесельскіе усилуютъ, абымъ я того имъ
допомогалъ. А што дей они первей того,
за вѣдомостью моею, того привилею его
королевское милости были отступили и на
новые артикулы и кондыціи, мѣсту пожиточные, за вѣдомостью враду вашей ми¬
лости съ человѣкомъ посполитымъ знашатьсе и списоватьсе были почали, кото¬
рые первей, ижъ се не докончили, теды
то при воли ихъ нехай зостанеть. И те¬
перь на тотъ часъ, естлибы они хотѣли на
якіе новые артикулы позволить, теды воль¬
но имъ будетъ, абы, только проше, абы

есте ваша милость тотъ листъ его коро¬
левское милости, который я до враду ва¬
шей милости далъ, мнѣ звернули.—А врадъ
мѣстскій на то повѣдили: ижъ дей мы имъ
знашатися зъ человѣкомъ посполитымъ на
артыкулы новые не боронимъ, але радибысьмы видѣли межи ними покой. А ижъ
листъ его королевское милости, писаный
до враду мѣстекого есть, просили, абы
тотъ листъ его королевское милости при
нихъ на ратуши зосталъ. На што панъ
Петръ Нонартъ позволить не хотѣлъ; и
повторе домагалсе и просилъ, абы тотъ
листъ его королевское милости ему верненъ былъ. Якожъ Панове бурмистры и
радцы заразъ тотъ листъ его королевское
милости пану Петру Нонарту предо мною
вознымъ и стороною шляхтою, на тотъ
часъ при мнѣ будучою, отдали и вернули.
А панъ Петръ Нонартъ, взявши тотъ
листъ отъ нихъ до себе, обѣдалъ съ того
листу его королевское милости, копѣю
списавши, паномъ бурмистромъ и радцомъ,
або подъ печатью и съ подписомъ руки
своее, або подъ печатью мене возного и
стороны шляхты, на ратуши отдать. А
такъ я вышей мевованый Янъ Косинскій—возный, будучи тое справы вѣдомъ
и штомъ слышалъ, то все на сесь мой
квитъ подостатку списавши, подъ печатью
моею и съ подписомъ руки моее и подъ
печатьми стороны шляхты, въ тотъ часъ
при мнѣ будучое, ку зависанью до книгъ
кгродскихъ Виленскихъ даломъ. Писанъ
року, мѣсяца и дня вышей мененого.—Лп
Козііізкі, теогпу,
вте% \ѵ1азп$.
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41. Заручиый листъ короли Сигизмунда III къ Кревскому старостѣ Волипнскоиу о
томъ, чтобы опъ ив дѣламъ иритѣснепій королевскимъ крестьнпамъ и мѣщаиаиъ.
сообщаетъ Кревскому

будущее время но рѣшался повторять своихъ не.

старостѣ, что Кревскіѳ его крестьяне и мѣщане
обратились къ нему съ горькою жалобою на его
злоупотребленія, притѣсненія и насилія. Король

законныхъ проступковъ и но мѣшалъ его поддан¬
нымъ обращаться съ своими жалобами къ право¬

дѣлает-ь старостѣ строгій выговоръ. Посылаетъ
ему заручный листъ съ тою цѣлію, чтобы онъ на

ящее время посылаетъ въ Крево.

Регіа ^иаг^а розі Йошіпісат яиагіаш
Репіесозіез, тепзіз Іипіі сііе ѵідезіта ргіта,
аппо йотіпі 1679. Асі сапсеііагіат еіасіа
поЬШз оііісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз регзопаІііег ѵепіепз Ьопезіиз ТЬеосіогиз Низгсга,
сіѵіз Сгеѵеазіз, іига ѵагіа еі ргіѵііедіа зегѳпіззішогит гедиш Роіопіае еі тадпогит
йисиш т. сі. Ьіі. сіѵііаіет Сгеѵепзет
сопсегпепііа, зідіііізт. й. Ьіі. оЬзідіІІаіа,
еі тапи гедіа зиЬзсгіріа, асі асіісапсіиіп
оЬіиІіі, ^иае зипі зесіиеаіі іепогіз ѵегЬогат еі. ^иійет ргітига ех гиіЬепісо ійіотаіе іи роіопісит ѵѳгзит:
2удшипі іггесі ъ Вояеу Іазкі кгбі роізкі
еіс. Зіаговсіе пазгети Пріізкіети у Кгѳѵѵзкіети, игойгопети Йеггеши \ѴоІтіпзкіети. Баіі пат Ц зрга\ѵ$ у 2а1оѵѵа1і оЬсі^хііѵѵіе шіезгсгапіе у роййапі пазгу \ѵ!оёсі пазгеу Кгетезкіеу, йгіегяаѵѵу
т., і2
у/, т. піе іуіко іт кггуѵѵйу у орргеззіе
рггег иг2§йпік6\ѵ у зіид з\ѵоісЬ, \ѵусі$даі^с г опусЬ супзяе, гоЬоіу, ройѵѵойу у \ѵ
іпзгусЬ \ѵіе1и ггесгасЬ пай изіа\ѵ§ ге\ѵігогвЦ у роѵгіппоЗс ісЬ С2упІ82, аіе Іе2

ІѲ82С2Ѳ У па гбгоѵѵіе ісЬ пазі^ршезг, сЬсцс
ісЬ піеѵѵіппіе Ъіб, тогбоѵѵаб у §аг(11ет
кагаб, гасгет опі піе Ь$б%с об ѵѵ. ш., Іак/.е
осі робзіагобсіедо у з!и§ ѵѵ. ицЬіегріесгпі
гбгоѵѵіа зѵѵе§о, а родоіоѵѵіи піе бтіецс о
кггуѵѵбасЬ у боІед;1тоёсіасЬ зѵѵоісЬ рггеб
геѵігогаші пазгеті, кібгусЬ сіо зіагозіѵѵа
пазаедо Кгеѵѵзкіедо Іегаг гзуіату, бо гогзргаѵѵу рггуаЦроѵѵгаб, зирріікоѵѵаіі бо паз,
аЬузту опусЬ рггеа Іізі пазг хаг^сау об
ѵѵ. т. ЪегріесгпусЬ ис/.упііі у оЬѵѵагоѵѵаІі.
А Іак ту кгбі, ѵѵібг^с Ьуб
зирр1ік§
опусЬ зіизгп^, а розЬггедаі^с аЬу піе іебпо
зіап згІасЬескі ѵѵ райзіѵѵасіі пазгусЬ ті§бгу зоЦ рокоу розроііѣу гасЬоѵѵаІі, аіе
Iей у іибгіе иЪобгу, роббапі пазі, гѵѵіазсга об бгіеггаѵѵсбѵѵ зѵѵусЬ, кібгусЬ ѵѵіабга гѵѵіеггсЬпобсі пазгеу робіеда, Ъегѵѵіпу піе Іуіко дагіеш, аіе у Ьісіет, тогбоѵѵапіет піеѵѵіппіе аІЬо Ъег ѵѵузЦрки кагапі піе Ьуіі, кагаіізту опут Іеп пазг
іізѣ гаг^сгпу боѵѵ. т. ѵѵубаб, кібгут паротіпату ѵѵ. т. у рггукагиіету, аЬу ѵѵ. т.
ѵѵе ѵѵзгет ки опут зрокоупіе гасЬоѵѵа!,

Король Сигизмундъ III

судію его ревизоровъ, которыхъ

опъ

въ насто¬
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(лк ват рггег зі$, росізіагойсіе зтее^о, іако
Іеі апі рггег іппусЬ зіи» зѵѵбісЬ (Іо гозргаѵѵу, у ро гозргаѵѵіѳ 2 піеті ргатепеу
ргяѳгі гешгогаті пазгѳті, кібггу \ѵ гоки
Іегагпіеузгут (іо Кгѳота г гашіепіа пазге^о
ѵѵузіапі
піѳѵѵіппіе Ъіб, тогсіотеаб,
теі^гіб у іагіпут зрозоЬет па «ігоѵѵіе ісЬ
пазЦроѵуаб піѳ теайуі зі§, ро(і гаг^кц па
паз Іузцса кор §гозгу ЬіІеѵѵзкісЬ у рос!
ІазЦ пазгз кгбІѳягзЦ. А іѳйеіі ѵѵ. т. аіЬо

1604

Г.
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кіо г зіид (ѵ. т. сіо пісЬ іакіе ргаеіепзіе
тіеб Ь^гіѳ, рггесі Іетій геѵѵігогаті пазгеті зрга\ѵіе(Иіѵройсі згикаб, кібга та
Ьусій исгупіопа пакагиіету. Різап № тіеёсіѳ пазгут віоіесгпут \ѴіІепакіт, гоки
ой пагосігепіа Рагізкіе§о Іузі^с вгеёбзеіпе§о ріепѵзге^о, тіезі^са Аи^изіа (Ігіечѵі^іедо <іпіа.

8і§І8тип(іиз гех

(Іосия відШі т. й.
Ьіі.) \Ѵоупа—різага тр.

ІЮНЯ

8

ДНЯ.

за 1742—1745 г, стр. 638.

42. Распоряжепіе Іінлеііскаго воеводы Хросто*ора Раднвяла овзшавіі торговаго
въ г. Ин.іьиЪ.
Виленскіе мѣщане, при назначеніи кпязн Ра-

таксу—съ какихъ именно товаровъ

дивнла на Виленское воеводство, подали ему жа¬
лобу на арендаторовъ торговой пошлины—татаръ,
что они очень притѣсняютъ бѣдныхъ людей при

этой пошлины въ рѣдкихъ случаяхъ превышало
1 грошъ, въ остальныхъ назначенъ былъ 1 грошъ

взиманіи пошлины,

съ воза, или рослаго скота. Городскіе жители отъ

вслѣдствіе чего всѣ жители

размѣрѣ

и въ какомъ

слѣдуетъ взимать торговое. Количество

остаются или безъ продуктовъ, или должны пла¬
тить за нихъ очень дорого. Радивидъ назначилъ

этой пошлины были освобождены.

Б'егіа диагіа апіе Гезіит согрогіз СЬгізіі, Ніе (іесіта 8есаш1 а тепзіз Липіі ашю
Ботіпі тіііезіто зерііп^епіезіто ([иасіга§езіто іегііо.
Согат поЫІі оГГісіо сопзиіагі сіѵііаііз
засгае ге§іае таіезіаііз теігороіііапае Ѵііпепзіз еі асііз еіизсіет ргаезепІіЬиз, сотрагепіез регзопаіііег поЬПез (іотіпі Раѵіиз
БисЪотсг—сопзиі Ѵііпепзіз еі Сазітігиз

№ешопо\ѵісг—поіагіиз Ьопогаіае сопшшпііаііз шегсаіогіае Ѵііпепзіз, ргаевепіез 1іІегаз огНіпаііопів поЬіІі та§ізІга(,иі еі ІоЬі
сіѵііаіі Ѵііпепзі а сеізіззіто ргіпсірѳ №соІао СЬгізІорЬого КасЫѵѵіІо—раіаііпо Ѵіі¬
пепзі (іаіаз, іп Гишіатепіо зіпдиіагіз ргіѵііедіі зеи гезсгіріі зегепіззіті 8і§ізтишіі
іегііі—ге§із Роіопіае еітадпі (ІисізЬііЬиапіае, зиЬ аппо тіііезіто ^иіп§еп^езіто

- 248 попадезішо зерііто сііѳ осіаѵа тепзіз ОсіоЬгіз сопіесіаз, заіѵаз еі іііаезаз, аиіЬепіісе зсгіріаз, тапи еіизсіет сеізіззіті ргіпсіріз Касігітоіі—раіаііпі Ѵііпепзіз зиЬзсгіріаз, зідіііосіие ѳ^из 8ІештаІіз ргоргіі шипііаз, сит іпігоГизіиз сопіепііз ай асіа
оЫиіетпі; фіагиш Іііегагит ргаетіззо
тойо оЫаіагит, сіе ѵегЬо ай ѵѳгЬит гезсгіЬеікІо соп^еп^а,^епо^8е^иі^и^ езЦие іаііз:
Мікоіау КггузгіорЬ Кайгіѵѵіі — хі^йѳ
па ОІусе у №еётоіейи, ЬгаЬіа па Мігге,
•ѵѵоіеѵѵосіа ЛѴіГепзкі—огпаушиі§, іг па тозі§ріе ріегтозгут тоіт па Іо теоіетоойгітоо
ЛѴіІепзкіе, ро<1апа іезі па різтіе (Іо тпіе
ргозЬа осі тіазіа \Ѵііепзкіедо о Іо, ій іагдотое тоіеікіе рггусгупіопе іезі пасі зіагоЙаѵгау 2\ѵусгау, г кібгедо осі аг^(1аг/.6\ѵ-(аіаг 1исІ2І иЬосІгу тоіеікіе иігаріепіе, исіеті*>/.епіе у згкой§ ропозгср гасгуш (Іо тіа¬
зіа йутопоёсі піе тооіЦ аІЬо пагЬуі Йгодо
киротоаб тизг$, аЬут то Іо тоеугйаі у /.піозі
а розіапотоіі. Рг/.еіо, іакп то кагйеу ггесгу
у зргатоіе, йуог^с ^а зоЬіе йоЬгоггесгепзітоа
іийгкіедо у піе ргадпцс, аЬу Ігаті Іисігкіеті у исізкіет іакіт ісЬ рогуікі іедо
Йідпііагзітоа тоіедо рокгаріапе шіаіу Ьуб,
дйу/, га йоЬгоггесгепзітоет ІиЙгкіт Ыодозіатоіегізітео Воге Ьодасітоа (Іаіе, а зесиз
га гіоггесгепіет у паутоідкзге зкаі-Ьу ира(Іаіц, іак Іо ройигпе оЬіаз'піат, у аЬу піеіпасгеу Ьгапе Ьуіо, розіапатоіаш: ^Ѵрггбй ой
тооги кагсіедо копорі, тіосіи, сЬтіеІбте,
гуЬ зІопусЬ, то^йііп, тоігіп, іезіеіггуп, кібге
зі§ г піги рггутоог^, кгир, іадіеі, Іпбто,
сеЦі, Ьагапбто, отоіес, Іоібто, тоозкбто, зкиг
у со іесіпо па тоогіе рггутоогіс Ішігіе розігоппі киріессу гтоукіі, Іак Іег осі тоога
йезгсгек гбйпусЬ, кайгі, изгаікито, йгіег,
тоіа(1ег, гайек, ггезгоі у іппедо йгоЬпедо
пасгупіа, осі киЫбто, осі когуіа зіойотоедо,

осі сігапіс, ІиЬіа, іук, допібто, то^сііа, осі
каййеу йиЬу— та Ьуб Ьгапо ро дгозги іе(Іпети; кЬбгу дгозг тогіотозгу, іиг тоі^сеу
йайпедо ту Іа аІЬо іагдотоедо осі йайпусЬ
ггесгу, тоуйеу рошіепіопусіі у піеротіепіопусЬ, со па тоогіе киріескіт у сЫорзкіт
Цсігіе, Ьгапо у тоусі^дапо Ьуб піеша, іѳ(Іпо затут дгозгега іесіпут ройийпедо
копіепіотоаб зі<з та еіс. Кіети осі тооіа,
іаіотоісе, сіеіісе, Ьусгка, копіа тоіеікіедо
у та Іедо, ётоіеггору у каййедо Ьуй1$сіа
тоіеікіедо, со па Іагд рггутоіойц, а піе
рг/.утоойр та Ьуб Ьгапо ро дгозги іейпети. Нет ой каййедо тооги йеіага рггутоогпедо (іиг піе осі сіиііу, аіе осі сгіегесЬ
коі) |ю іейпеу згупіе, а ой тоога дат су
тозгеІакісЬ ро дгозги іейпети у дагси
іейпети ой тоога та Ьуб Ьгапо; ііет іаток§ ой Мозктоу, Огтіап, тоейіид йатопедо
гтеусгаіи, іакйе дагсотое ой Ьесгкі тоіпа,
іак ой оЬсусЬ іийгі, іако у ой ІиіесгпусЬ,
со тоіпет згупкиііу, а тооіпоёсі у тіезскіедо піе тайр тосаіе гасЬотоиі^, у Ьгапе іо
Ьуб та. А со зі§ йоіусге гЬойа,- тозгеіакіедо йуіа, рггепіс, отозбто, іаіагкі, зіойбто,
іаггусе, і^с/.тіепібто, гуЬ, со кгот гуЬакоте йо іигугйукі гаткотоеу паІе/^сусЬ, іейу
ой іедо, іако рггей іут у йо іедо сгази
піе Ьуіо Ьгапе росіи/.пе, апі іагдотое, іак
у іегаг Ьгапе піе та Ьуб, а тіезгсгапіе
ЛѴіІепзсу тоейіид ргато зтооісЬ, іак то тигге,
іако у га тигет тіезгкаі^су, ой Іотоагбто
зтоусЬ тозгеІакісЬ, іако Ьуіі у з^ у пароіут таі^ Ьуб (тооіпі у туіа ройигпедо,
апі дагсотоедо йатоас піе з^ апі Ь^й^ ротоіппі, іаіагот іег агепйу іе ройигпедо
йатоапе у ризгсгапе піе таі^ Ьуб. У па
іот йаі іеп Іізі тоу, рой тоі^ ріесг§сі%
у з ройрізет г^кі теу тоіазпеу. Різап то
ЛѴіІпіе, йпіа озтедо йипіі, гоки іузі^с

- 249 вге&зеі шѵагіе^о. Арий ^иаз Іііегазог- хі^.е па ОІусе, ЬгаЬіа па Мігге, тсоіе\ѵойа
йіпаііопіз, ргаетіззо тойо ай асіа оЫа- ЛѴіІепзкі г^кі^ \ѵ)азп^. (^иае ргаезепіез
іаз, зиЬзсгірІіо шапиз сігса відіііит зе- Іііегае огйіпаііопіз еіс.
Чиііиг Іаііз: Мікоіау КггузгІоГ Кайяі\ѵі1—

1617 г. Мая 28 дня.
Изъ книги № 5141,

за 1742—1745 г., стр. 624.

43. Распорижепіе Виленскаго иоеводы Ходкевича о порядкѣ взиманія торговыхъ
пошлинъ.
Виленскій воевода Ходкевичъ вслѣдствіе хода¬
тайства Вилепскихъ же мѣщанъ подтвержда-

жащихъ ко взиманію съ товаровъ, привозимыхъ
разными лидами въ городъ.Ходатайство это возникло

етънмъ распоряженіе своего предшественника кн.
Радивила относительно количества пошлинъ, подле¬

вслѣдствіе злоупотребленій разныхъ сборщиковъ—
татаръ, и лишеній разныхъ лицъ.

Еегіа диагіа апіе Гезіиш. согрогіз СЬгізіі, сііе (Іесіта зесипЛа тепзіз Липіі, аппо
Ботіпі тіііезіто зерІт§епІезіто чиаЛга§езіто Іегііо.
Согат поЬііі оГГісіо сопзиіагі сіѵііаііз
8. г. т. теіг. Ѵііпепзіз асііжціе е]'изЛет
ргаезепІіЬиз сошрагепіез регзопаіііег поЬііез (Іотіпі Раиіиз БисЬотсг—сопзиі Ѵіі¬
пепзіз еі Сазітігиз №етопотеісг—поіагіиз
Ьопогаіае соттипііаііз тегсаіогіае Ѵіі¬
пепзіз, ргаезепіез Іііегаз огЛіпаІіопіз поЬііі
тадізігаіиі еі Іоіі сіѵііаіі Ѵііпепзі аЬ П1изігіззішо сіотіпо Лоаппе Сагоіо СЬоЛкіе\ѵісг—раіаііпо Ѵііпепзі, Лаіаз, заказ еі |
іііаезаз іп аиіЬепІісо зсгіріаз, тапи е,)и8Лет іііизігіззіті ОЬоЛке\ѵіег — раіаііпі
Ѵііпепзіз зиЬзсгірІаз, зі^іі^ие ерз ргоргіі зіеттаііз соттипііаз, сит іпІгоГизіиз сопіепііз, аЛ асіа оЫиІегипІ. (}иагиш
Іііегагит, ргаетіззо тоЛо оЫаІагиш, Ле

ѵегЬит гезсгіЬепЛо сопіепіа, Іепог зі^иіІиг езЦие Іаііз.
ЛапКагоІ СЬоЛкіетеісг, дгаЬіа ге Згкіо\ѵа у Музгу, па ВусЪоіѵіе, жуеіѵоЛа ЛѴі¬
Іепзкі, Ьеітап лѵіеікі \ѵіе1кіе"0 хі^зітеа
Ьііеіѵзкіедо, соттізаг/. ^епе^а1пу гіешіе
ІпПапІзкіеу, Бегрізкі, ЬиЬозгагізкі еіс.
зіагозіа. О/.пауши^, іг га теоЦ рапа
паутеугзгеео а га Іавк% ^е§о кгбіетезкіеу
шоёсі, рапа пазге^о тііозсіѵѵе^о, пазЦрмѵзгу па ѵтоіеѵѵоЛгІѵѵо ЛЛ’іІепзкіе, а ираІгиі^с роггг^Лек ѵѵ Іут тіеёсіе ки роптогепіи а огЛоЬіе опе§о гасіюѵѵаіу, гтеіазгсга рггусііуіаі^с зі§ Ло рга\ѵ у теоіпойсі,
Іети тіазіи оЛ гезгІусЬ бѵѵі^ІоЫіъѵеу раті§сі кгбіоіѵ ісЬтойсібѵ? пазгусЬ паЛапусЬ; піе тпіеу Іег, таі^с па Ьасгепіи
ротстпозсі \ѵоіетеоЛу, копзіуіисуаті г ргаѵѵа розроіііе^о па зі§ чѵіогопе, игоЛгепі
згІасЬеІпі рапоѵѵіе гаЛа тіазіа Іе§о, дЛу
32
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ргхекіайаіі ргхейѳ тп$ роігхеЬ§ хаігхутапіа те ріегтезхеу кІиЬіе о тезхеікі гх^й тіа¬
зіа Іедо у рокахотеаіі Іізі оіі хезхіедо те
рапи Води піесіатепо хтагіедо апіесез80га тедо, ітсі рапа тео]етеойу \Ѵі1епзкіедо, ргозх^с, аЬу Іе тезхузікіѳ те піт
рипкіа Йо теіайотозсі тѳу ргхуі$1е у тесаіѳ
Ьуіі хасЬотеапе. Бо ояедо, ^ко йо гхесху
8Іиз7.пеу, ргхузіащс у сЬс^с тіеб па с хазу
ргхузхіе піепагизхопу Іеп Іізі дойпеу раті$сі ітсі рапа теоіетеойу \Ѵі1ейзкіедо
ргху^тиДО, а Йо хаігхутапіа рогх^йки
Іедо тіазіа \Ѵі1епзкіедо сЬс^с сЬотеас,
віотео Йо зіотеа те Іеп шбу іізі терізиіу:,
Іак зі«} те зоЬіе та:
Мікоіау КгхувхІоГ Кпйхітеіі, хі^хе па
ОІусе у №езтеіхи, дгаЬіа па Мігхе, теоіетеойа ЛѴіІеіізкі —охпаушціешу, іх па тезІ§ріе
ріегтезхут тоіш па Іо теоіетео«1хІтео ѴѴіІегізкіеройапа іезі па ріётіе йо тпіе ргозЬа ой
тіазіа \Ѵі1епвкіедо о Іо, іх Іагдотее теіеікіе
ргхусхупіопе іезі пай зіагойатепу'хтеусхау,
х1к16гедо ой агепйагхбте Іаіаг іийхіе иЬойху
теіеікіе иігаріепіе, сіеті^епіе у вхкой§
ропозх^, хасхут йо тіазіа хутепобсі піе
теох$, аІЬо пахЬуІ йгодо кироѵѵаб тизх^,
аЬут те Іо тееугхаі у хпіозі а розіапотеіі.
Ргхеіо іако те кахйеу гхесху, у зргатеіе,
хусх^с ,]а зоЬіе йоЬгогхесхепзІгеа Іийхкіедо
у піе ргадп^с, аЬу іхаті Іийхкіті у исізкіет ^акіт ісЬ рохуікі Іедо йідпііагзітеа
то]едо рокгаріапо тіаіу Ьуб, дйух ха
йоЬгогхесхепзІтееш Іийхкіт Ыодозіатеіепзітео Вохе Ьодасітеа йаіе, а зесиз ха хіогхесхепіет у паутеі^кзхе зкагЬу ирайаі^,
Іак Іо ройихпе оЬіазпіат у аЬу піеіпасхеу
Ьгапе Ьуіо, розіапатеіат: тергхойой теохи
кахйедо копорі, тіойц, сЬтіеІбте, гуЬ
зІопусЬ, теі^йіусЬ, теухіп, іезіеігхуп, кібге
зі§ х піхи ргхутеох^, кгир, іадіеі, Іпбте,
сіеі^і, Ьагапбте, отеіес, Іоібте, теозкбте,
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зкбг, у со іейпо па теохіѳ ргхутеохіб Іийхіо
розігоппі киріессу хтеукіі, Іак іе'/, ой теоха
йезхсхек гбйпусЬ, кайхі, изхсхаікбте, Йхіей,
теіайег, гахек, гхезхоі у іпподо йгоЬпедо
пасхупіа, ой киЫбте, ой когуіа віойотеедо,
ой йгапіс, ІиЬіа, іук, допібте, те^діа, ой
каййеу йиЬу—та Ьуб Ьгапо ро дгозхи
іейпети, кібгу дгозх техіотезху іи'/, теі$сеу Ыпедо туіа аІЬо Іагдотеедо ой йайпусЬ гхесху теухеу ротіепіопусЬ у піеротіепіопусЬ, со па теохіе киріескіт у
сЫорзкіш Ь$йхіе, Ьгапо у теусі^дапо Ьуб
піе та, іейпо затут дгозхет іейпут ройийпедо копіепіотеаб зі§ та еіс. Кіети
ой теоіи, іаіотеісе, сіеіісе, Ьусхка, копіа
теіеікіедо у таіедо, бтеіегхору у каййедо
ЬуйЦсіа теіеікіедо, со па Іагд ргхутеіой^,
а піергхутеіохц, та Ьуб Ьгапо ро дгозхи
іейпети. Нет ой кахйедо теохи хеіаха
ргхутеохпедо (іиг: піе ой йиЬу, аіе ой
схІегесЬ коі), ро іейпеу вхупіе, а ой теоха
дагсу тезхеІакісЬ ро дгозхи іейпети у ро
дагси іейпети ой теоха та Ьуб Ьгапо,
еіс. Ііеш іатек§ ой Мозктеу, Огтіап і
теейіид йатепедо хтеусхаіи, Іакхе дагсбте
ой Ьесхкі теіпа, Іак ой оЬсусЬ Іийхі, іако
у ой ІиІесхпусЬ, со теіпеш зхупкиіа, а
теоіпозсі у тіезскіедо піе таде, те саіе
хасЬотеиі? у Ьгапе Іо Ьуб та. А со зі§
йоіусхе хЬоха тезхеіакіедо, хуіа, рзхепіс,
отезбте, Іаіагкі, зіойбте, ^агхусе, і^схтіепібте, гуЬ со кгош гуЬакбте (йо іигухйукі
хаткотееу паІех^сусЬ), Іейу ой Іедо. іако
ргхейіут у йо Іедо схази піе Ьуіо Ьгапе
ройихпе, апі Іагдотее, Іак у іегах Ьгапе
піе та Ьус. А тіезхсхаиіе \Ѵі1епзсу, тее¬
йіид ргате зтеусЬ, Іак те тигхе, іако у
ха тигет тіезхкаі^су, ой Іотеагбте зтеусЬ
тезхеІакісЬ, іако Ьуіі у з% у пароіут тац
Ьус теоіпі у туіа ройийпедо, апі дагсотеедо йатеаб піе з^, апі Цй% ротеіппі. Та-
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риз/лгапе піе таі^ Ьуб. II Іедо Іізіи ріеС2§6 іесіиа у росіріа г§кі \ѵ Іе зіоѵѵа: МікоІау, КггузгІоГ Касі/лтеіі г<}Ц теіазпц.
А Іак, іако зі§ теу/.еу ротіепііо, сЬс^с
піеіиас/еу тіеб, іепо аЬу у \ѵ піеЬуЬпоёсі
теу Іи те \Ѵі1піе иггфі тбу гаткотеу
тезгузікіск ІусЬ рипкібте, (Іо рогсгріки
тіазіа Іе^го паІе^сусЬ, кгот тезгеікіеу
те^іріітеозсі ріѵ.езІгге§а1 у саіе опе гасЬотеаі, (Іаіет па зітеіеічіхеиіе іусіі ггесгу
тіазіи \Ѵі1ейзкіеши Іеп тбу Іізі /.а ріе-

сй.'СІіі г§Ц тоі^ теіазпі} рорізапу. Вап
те \Ѵі1піе, гоки Райзкіе^о іузі^с згейсзеі
зіесітпаяіе^о, сіпіа сітеисігіезіе&о бзтедо
Мар. Аріиі <іиаз Іііегпз ог(1іпаІіопіз, ргаетіззо тскіо а(1 асіа оЫаІаз, зиЬсгірІіо тапиз, сігса зі§і11ит зе^иі^и!•.' Іаііз: Лап
Кагоі СІюЛкетеісг, ЛѴіІегізкі теоіетеоЛа, Ьеітап теіеікі теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіе^о.
Оиае ргаезепіез ііЬегае огсііпаііопіз, ргаетіззо то(1о оЫаІае, зипк асііз поЫІіз оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз іпзегіае.

1622 г. Мая 9 дня.
Изъ

книги

№ 5109, за 1511 г, л. 51.
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44. Отдача въ ареиду городскихъ доходовъ Виленскому войту Ѳомѣ Бильдюкевичу.
Виленскій войтъ Ѳома Бильдюкевичъ доводить
до всеобщаго свѣдѣнія, что Виленскій магистратъ

что такая сумма была взята у него магистратомъ
для разсчетовъ съ прежнимъ войтомъ Холецкимъ

отдалъ ему въ арендное содержаніе пошлины съ
бочекъ, мѣдницъ, воскобойни, двухъ лавокъ и

и что, наконецъ, онъ съ настоящаго времеии бу¬

фольварковъ па шесть лѣтъ, по четыреста литов¬
скихъ копы грошей въ годъ, а всего за 3.400 копъ;

но своему собственному усмотрѣнію.

детъ распоряжаться вышеномяпутыми пошлинами

йа Тошазг Віійхикіеѵѵісг, \ѵ6уі ЛѴіІеп- ргяуеЬойгі ро кор згезйгіезі^І ЬіІетсзкісЬ,
зкі, схупі§ \ѵіайото каййещи, коишоіуш Т§ ап$й§ рошіепіоп^ кор сяіегузіа ризсііі
\ѵіейиіеб паіеиу, іъ ісЬ тііозс рапо\ѵіе Ьиг- ші ісЬшоёб па зяеёб Іаі ро зоЬіе і й^сусЬ
тізігхоте, гаусе у Іа\ѵпісу у згаГаг/е рос/^тсзгу ой з\ѵі<2Іе§о Мікоіаіа тс токи
рго\ѵеп16\ѵ шіеузкісЬ ап>й§, Ъестек, шіей- Іегаяпіеузгуш 1622, аи Йо Іакотсе^ой ётсі<}піс у тсозкоЬоіпі, ой кІогусЬ Йо зкагЬи Іа, кіоге Ь^й/ле тс гоки 1628 тсейіид по¬
тіезкіе§о па коййу гок ргхусіюйхі кор тело каіепйагяа, зрокоупуш йгіегхепіет,
ігхузіа с/іегййіезсі, а з кгаш6\ѵ сЬѵи тс со шжупі згеёб Іузі^су хІоіѵсЬ роІзкісЬ,
гг^йхіе зикіеппут, ой[гѵЬпе§о кцЕа] рой па /.аріасепіе зшпту й&іетсі^сіи Іузі($су
розігхуёаіпі^ шіезЦ ІеЦсусЬ, ой кіогусЬ иІоіусЪ, кіоп* ісіішозб и тиіе Тс7л§1і роаг§йа па гок Іакйе йо зкагЬи шіезкіедо иуштуш зрозоЬега па йозус исиупіепіе
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іедо шойсі рапи ѵѵбуіоѵѵі \ѴІ1епзкіети
Ьу\ѵзгетч, іе§о тойсі рапи Аіехапйгоѵѵі
СЬаІескіешп, «ей1и§ «оііеу у гозкагапіа
іе§о кгб1е«зкіеу тойсі, рапа пазгедо ті1оёсі«е§о, о сгут згуггяу у йозіаіесгпіеу «
кѵѵісіе, «гі$1уш ой рапа СЬаІескіедо \ѵійгіеб ві§ йаіе. А (Іо іедо «ѳ Іггесіі Іузі§су гіоіусіі риёеііі ші ісЬтоёс ГоЬѵагкі
тіеёкіѳ ге «згузікіеті ройуікаті, Киргуапізгкі, Ьіѳтшізгкі у\Ѵіе1кі й«6г, сіо «уіггутапіа зрокоупедо, па Ы йгіезі^с ро
зоЬіе ій^сусЬ, іак/е ой йчѵі^іа бѵгі^іе^о
Мікоіаіа « гоки Іегаг ісЦсут 1622, а/, Йо
Іе&ог б«і<$1а ё«і§Іе§о Мікоіаіа, кібге Ь$йгіе « гоки йа Вб» 1632. Іакогіей аг§й§ ой Ъесгек, тіейпіс у «озкоЬоіпі ой
агепйагга тіезкіедо рапа НгеЬога Огепіетсга — тіезгсгапіпа 1Ѵі1епзкіе§о, га
Іггу Іаіа ро зоЬіѳ кЦсусЬ, ойіісгуіет у
«гі^Іет §оІо«ѳті ріепі^йгті кор іузі^с

у йѵѵайгіѳёоіа кор ЬіІетезкісЬ. Кгашу гай
па зѵѵбу ройуіек Іггугааб сЬ<я}. А іако Ьѳсгек ротіѳгпусЬ, тіейпіс у лѵоакоЬоіпі
агепй§ оіггупшѵзгу, саіе га згебб Іаі, ой
ротіепіопедо аг^йагга, ой кібгедо ті іиЙ
га Іггу Іаіа йозгіа, у ой кгатбте, кІбгусЬ
па роітаѳЬд з»з игуѵѵат, ро згебсіи 1есіесЬ ісЬтоёсіот тат рибсіс у Ьег гаІгийпепіа розЦріб у к«іІо«аб тат, у гагаг к«киі<2 ой «гі^іеу ротіепіопеу вшпту ой аг^йагга, кібге&о Іей пі «сгут піѳ
тат тоіезкпѵаб. Такйе у ГоЬѵагкі ротіепіопе, ро «уіттапш йгіезі^сіи Іаі, ісЬтозсіот рапот Ьигтізіггот, гаусот, 1а«пікот у згаГаггот па розроіііе йоЬго
тіазіа, \ѵса1е ге «згуікіеті рогуікаті
«ейіи» іп«еп1агга, зоЬіе ой ісЬтоёсіб«
йапе§о, изЦріб оЫі§иі$. Кібгу Іізі тбу ге«егзаіпу Йо хіц" ісЬ'тойсіб« асІуко\ѵа6
ройаі§. Баіа гоки 1622.

1623 г. Октября 10 ДНЯ.
Изъ книги N9 5141,

за 1742—1745 г.,

стр. 634.

45. Распоряженіе Вилепскаго воеводы Леоиа Самѣги о городскихъ ііовинпостяхъ.
Въ этомъ листѣ Виленскій воевода Леонъ Саиѣга, по ходатайству Виленскаго магистрата, из¬
даетъ распоряженіе, въ которомъ разрѣшаются раз¬
ные спорные пункты, взаимныхъ отношеній мѣст¬
ной городской и замковой юрпсдикъ. Сущность
этихъ пуп кто въ заключается въ слѣдующемъ: зам¬
ковая и мѣстная юрисдикціи не имѣютъ права по¬
зы ват ь въ свои суды лицъ, имъ неподвѣдомствен-

Еегіа ^иагіа апіе Ыиш согрогіз СЬгізіі
(Не йесіта весишіа тѳпзіз Липіі, аппо Бо-

пыхъ; частныя недоразумѣнія должиы разрѣшаться
неоффиціалыю; шляхетскіе дома, бывшіе подъ го¬
родской юрисдикціей, должны подъ ней и оставать¬
ся; лица, подвергающіяся тюромпому заключенію
должиы освободиться изъ него не иначе какъ съ
вѣдома уряда и стороны; мѣщане не имѣютъ пра¬
ва не впускать въ свой домъ замковыхъ слугъ по
распоряженію своего начальства.

шіпі шіііезішо зерЙп§епІезіто ^иас^^а§езіто Іѳгііо.

- 253 Согага поЪііі оІТісіо сопзаіагі сіѵііакіз ЛѴіІІпіо «іпіа ЗтеиЗ/.іезке"о бешено Мя^
а. г. т. тѳкг. Ѵііпепзіз аскізцие сіизсіет гоки кузцс вгебсзекпе^о зіеЗтпазкедо ЗаргаезепкіЬиз сотрагепкез регзопаіікег по- пе, па ЦЗапіе у ргоёЫ) та^ізігаіи тіаЬііез сіотіпі Раиіиз БисЬотеісг, сопзиі зка кедо, іако ггесг зіияхпг^, г^оЗгіе иг/.^Ѵііпепзіз, ек Сазітігиз №етопотеісг, по- (іи оіюіе^о сіоЬго у ѵѵіеісе рогукес/щ, кей
Ьагіиз Ьопогакае сотшипікакіз гаегсакогіае рипкіа тео тезгувккіга рггуці, у аЬу те
Ѵііпепзіз, ргаезепксз Іііегаз огЗіпакіопіз зтееу ехесиііеу терггувгіе с/азу озкатеаіу
поЬіІі тадізкгакиі ек Іоіі сіѵііаіі Ѵііпепзі, яіотео те зіотео ргаеріватезгу теудаівт, ккбге
аЬ іііизкгіззіто Зотіпо Ьеопе ЗаріеЬа, зі§ те зоЫе как таіц:
раіаііпо Ѵііпепзі Заказ, заіѵаз ек іііаезаз
1-то, Ыарггбй, рап роЗтеоіетеоЗгі тбу,
іп аикЬепкісо зсгірказ, гаапи еіизЗст і 11 и- кегагу па рокут Ьфіірзу, та зі§ те Ьгапіи
зкгіззіті сіотіпі ЗаріеЬа, раіакіпі Ѵііпеп- каг§отее§о гасіютеаб теесііи" Іізки апкесеззіз, зиЬзсгірказ, 8І§і1І0(]иѳ е_|'из ргоргіі зкет- зога те§о, хі^сіа ітсі рапа теоіетеоЗу \Ѵішакіз соттипіказ, сит іпкгоГизіиз соп- 1еіізкіе§о, рггег ші§ кегаг озоЫітеуш Іізкет
кепкіз аЬ аска оЪкиІегипк. (}иагит Іікега- гаоіт г кутйс та^ізкгакеш ропотеіопе§о; те
гит, ргаетіззо тоЗо оЫакагит, Зе ѵегЬо сгут іако Зо ке§о сгази тіазко рггезгкоЗу
аЗ ѵегЬит гезсгіЬепЗо сопкепка, кеиог зе- піе сеупііо, как у па рокут сгупіб піета.
Чшкиг езЦие каііз:
2-Зо. КгцЗ тезгуіек, те іигугЗуксуеу гашЬео ЗаріеЬа, теоіетеоЗа V ііегізкі, МоЬі- котееу рггег гаЗпеу тіеузкіеу рггезгкоЗу
Іетезкі зкагозка. \ѴіаЗото сгупіі*, іг іако рап роЗтеоіетеоЗгі сгупіб та, пітесгут
іезк ггесг рі^кпа, те зтеоісЬ зі§ зтеоЬоЗасЬ у зі§ те іигугЗуксуг) тіезЦ піе текг^саіод
теоіпоёсіасіі ка/Зеши косЬаб у кусЬ зкггеЗг, §3уг игг^Зпісу тіеузсу, іако па ко ргатео
как піе тпіеу ротеіппа (кут гѵуіазгсга, кібггу у рггутеііеіа зтеоіе рокагаіі, рггузі^аті
иіѵ.е(3бте у з^ЗбтеВозкісЬ Зі^пікагзктеа у ргге- па кагЗу гок Ьутеац опеготеапе іп еит
Іогепзктеа па зоЬіе поз/4), па(1 тпіеузгеті Гіпет, аЬу г/^Зи зоЬіе паіе/^се^о рггерггесіте пазЦрсот па ргатеа у ргегодакутеу зкггедаіі. А іезІіЬу Іей аІЬо игщЛ гаткотеу
ісЬ тезгеіакіе тіес ргокексуі у зкгайу, теіЗгіаІ со гЗго/,пе§о те іигугЗусксуеу тіеурггеко аЬу піе куіко Ыігпіети зтеети, аіе зкіеу, аІЬо ксй игг^З тіеуйкі те іигугЗуксіеу
Во§и затеши ргатееті озкатеаіі, окоіо гаткотееу, таі^ ко зоЬіе атісе Зопозіс, у
сге§о зі? іа оЬіегаі^с у рііпе па ко око §ЗгіеЬу ке§о рокггеЬа икаготеаіа, зрбіпіе
шацс, а теіеЗг^с іако теіеікіети хі^зктеи іп сЬагікаке зоЬіе сопзііііз ек аихіііо ЗороЬікетезкіети зііа паіегу, аЬу ко тіазко зко- тадас.
іесгпе \\ ііпо те огЗоЬасЬ, рог/.цЗкасЬ у
3-кіо. Міезгсгаи г іигугЗуксуеу тіеутііуш рокоіи гозіо у ктеікпеіо, теіЗг^с іг зкіеу Зо з^Зи гаткотеѳ^о у теі^гіепіа піекег §оЗпеу раті^сі апкесеззоготеіе тоі Зо паіейпедо, е сопкга ІиЗгі Зо гатки паіеке§о ирггеутіе у зкаіе Зоротадаіі, га гі*сусЬ—Зо теі^гіепіа у Зо згріи тіезкіе§о
окагапіет тпіе оЗ згІасЬекпедо та§ізкга- аЬу піе рогутеапо; а іеёІіЬу зі^ іо зкаіо
ки тіазки ке§о розкапотеіепіа, г роЗрізет рггег зіи§і игг^Зотее, аЬу Іакотее ітрипе
г^кі у ріесг^сі'з ісЬтозсібте кетиг та§і- піе исЬоЗгіІі, уЗуг ко піе таіа—оЬеІгуб
зкгаіотеі, а озоЫітеіе оЗ Ыізко гезг1е§о ко§о у Зо згкоЗу рггутеіебс, а рокут роітсі рапа теоіетеоЗу \Ѵі1епзкіе§о, ки те кигетпе тегі^тезгу у Зе Того іпсагсегакі

- 254 йошейхіаѵѵзгу зі§, г іигту до теуризсіб,
а гаіо апі зіиді игх^йоѵѵедо. апі зігопу,
кібга па Іо іпзіаЬаІ, раепа іаііопіз уѵейіид
рга\ѵа піе зкагаб.

кгхутейу зоЬіе тіапотеаб ой иг/^йи гаткогссдо, дйу зі§ гасЬотеа іак. іако ти
гохкайо зіида игх^йи іедо паіейдседо, аЬу
піе ЬгопіІ хаткош ргхузіэдш Йо дойсіа,
4- іо. ЛѴі^хіей, дйу Ъ^йгіе сіапу сіо іигту іп ^иап^ит іигіз та Йо опедо.
7-то. \Ѵезх1о Іей іо рег еггогет ѵѵ игх§гатко\ѵеу ой тіезгсгапіпа, аЬу Ьех лѵіа(Іошойсі зашеу зігопу, аІЬо рог^кі Іийхі йо\ѵе зіиді хат котее, йе экого розіг/ед^,
озіайІусЬ, а піе Іізіоуѵпеу (Іо (Іовуб исгу- ій йот іигугйуксуеу тіеузкіеу, озоЬа огйіпіз ес(иезігіз кирііа, іо іий хагай \ѵ оп
піепіа піе Ьуі ѵѵуризхсгапуш.
йот, гохитіекр: йе у іигухйуксу% шіезкц
5- іо. Еесопѵепііа іак \ѵ ргахѵіе хіетзкіт киріі, \ѵ ро\ѵіппоЗсі хат коте (ѵусі%даі$,
теіеікісдо хі^зіѵѵа Ьііеѵѵзкіедо, іак \ѵ рга- ргхеіой игх^й хаткои’у у йо Іако\ѵусЬ йоѵѵіе шауйеЬигзкіш, кібгут зі<$ тіазіо \Ѵі- тб№ іигугйуксуеу зоЬіе йайпеу ргхулѵіазхІепзкіе в^ййі, іезі \ѵ рга\ѵ*іхіѳ рох\ѵо1опа, схас піета, Ьо піе ійхіе іо хаіут, аЬу іий
аіе Іей тіазіо \Ѵі1еіізкіе ъ гаткіет гйа\ѵ- іако\ѵу йот тіаі Ьуб аііепотеапу ой іипа іе ракіа гасЬо\ѵаІо, аЬу коййу іп Того гухйуксуеу тіеузкіеу,' йе згІасЬсіс роззезіио ргоргіо Ьуі гесіиізііиз: рггеіо у Іегах
зогет опедо, дйуй йот киріб тойе аІЬо
за гесопѵепііа тіейгу пгх$йет тіеузкіш у
ши зі^ ро йепіе у іакіт коігеіек іпзгут
хаткотеут тіеузса піескпіета, аіегасгеу
зрозоЬет йотіпіит йозіапіе. Іесх іигухдйу зі^ кіо а Того ехсуриіе г тіезгсгап
йуксіеу киріб у опеу теіпзгг* ргхепіейбпіе
\Ѵі1епзкісЬ, іакхе Іей ѵісе-ѵегза г гашкотойе, Ьо у хехпапіа ІакотеусЬ йотбте па
\ѵусЬ, іе(1у іакоѵѵедо кахйедо а<і Гогиш
игх<$йасЬ ІусЬйе шіеузкісЬ Ьуюаі^ у ой
сотреіепз ойезіаб. А дйхіеЬу (ѵ^ірііл’озс
етріогбѵѵ Іако\ѵусЬ іпзкгурсуе іашйе хаЬуіа о іедо ехсерсуеу, а шіапоѵѵісіе Іисігі
гаа йе ргаезіапйа оЬейіепііа, еійет оіТісіо
піеозіайІусЬ, іейу рбкі іезіішопіо Іедііісіѵііі тоге аііогит сіѵіииі, ех еойет йото
таш г игг^йи згседо ехсерііопет іііаіат
Ьутеац орізапе. Ехсурийус іейпак катіепіе (ѵегуГікиіе, та гет ішіісаіат тіеб іп
пісе у йоту рапзкіе у зхіасііескіе, рой
зизрепзо, айЬу іо роггцйпіе лѵулѵіосіі, йе
'ѵіайаі хашкот* зіаіиіет ѵуаготепе; тезхеіезі ро(1 іигухбуксуз аЬо тіезіц, аЬо гащко\ѵ^, те Йайпут до теченіи іут сгазет ІакісЬ ргхекирпібѵѵ тейіид рга\ѵа тіеузкіедо тауйеЬигзкіедо у Йекгеібте, іакйе
піе гаіггутиі^с. То іеііпак та зі§ іуіко
о ІийгіасЬ піеозіайІусЬ гохитіеб, а іег- 1ізіб\ѵ озоЫі\ѵус1і кгбібѵѵ ісЬтозсібте, га
копзепзет лѵзгузікісЬ зіапбте па іо йапусЬ
тіп па рокагапіе й\ѵіайесі\ѵа иг2^(1о\ѵе"0
(Ызгу пай іггу йпі піе та Ьуб рог\ѵо- у рой лѵіайг^ затедо игх$йи тіеузкіедо
ройапусЬ, игх^й зат тіезкі йодЦйаб та.
Іопу.
2асхут Ьу сепа гхесгот зігаѵѵпуш рг^йгеу
6-іо. Зіийгу гаткоѵѵі, дйу зі§ ІгаГі па
итпіеузгопа Ьуб тодіа. Яа со Йіа Іерзгеу
рогеѵѵ доёсіа іакіедо, аЬо па агезгіа (Іо регепойсі рггу ріесг^еі г^кгу з\ѵ^ ройрізаі.
сіоти тіезкіедо іёб, піесЬ зі§ хасЬотеаі^ Г)аі те \Ѵі1піе, йпіа йхіезі^іедо тіезі^са
теейіе сЫѵпего хтеусгаіи, аЬу ргху зіийхе ОкіоЬга, гоки іузіцс згеёсзеіпедо й\ѵийгіеигг^йи тіезкіедо ѵгсЬойхШ (Іо Ьако\ѵедо зіедо іггесіедо. Арий ^иаз Іііегаз огйіпайоти, Ьоіий хаіут ушісзхсхапіі піе шойе іюшз, ргаешіззо тойо ай асіа оЫаіаз,

— 255 зиЪзсгірко шапиз сігса зідіііит 8е^иііиг
8\ѵц. <^иае регзепкез іікегае огйіпаЫіз: Ьео ЗаріѳЬа, \ѵоіе\ѵойа ѴѴіІегізкі, Ііопіз, ргаѳтіззо тосіо оЫакае, екс.

1634 г. Іюля 3 дня и 1635 г. Февраля 27 дня.
Изъ книги .V 5115, за 1663—1665 г., стр. 1573—1576.

46. Два универсала короли

Владислава IV о невниманіи торговаго съ Вилепскихъ рыбаковъ.

Виленскіе рыбаки обратились къ королю Вла¬
диславу IV съ жалобой на разныхъ сборщиковъ
пошлинъ, что они взимаютъ съ пихъ на рынкѣ
акія большія торговыя пошлины, что рыбачій цехъ

ЗаЬЬаіЬо іп ѵі§і1іа запскі МаіЬіае арозіоіі, <3іе йвсіта попа шепзіз ЗеркетЪгіз
аппо 1065. Ай поЬіІе оГГісішп асЬа(]ие
сопзиіагіа Ѵіісепзіа регзопаіііег ѵепіепіез
іатаіі Зіиіои Ыісйгѵѵіескі, Сазітігиз Кіеусетсг, СЬгізкорЬогиз Макиіетеісг, СЬгізІорЬогоз СШеѵгісг, зеиіогез різсаіогез Ѵііпепзез, зио ас іокіиз сопігаіегиііакіз різсаіогит Ѵііпепзіиш потіпе а§епкез, Ьіпаз
зегепіззіті ге§із Ѵіайізіаі ^иагЬі, йошіпі
позкгі сіетепііззіті, Іііегаз еі ^иійет ргішаз, ех асіія поЬіІіз оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз, заЬЬаіЬо розі Гезіит аззигарііопіз
ЬеаіаеМагіае ѵіг§іпіз йіе Йесіта попа шеп¬
зіз Аиуизіі, аппо Ьотті тіііезіто зехсепіезіто Ігі§езішо ^иа^^о, рег йерготріит зіЬі ехігайііаз, іпіе^газ, заіѵаз еі ііІаезаз отпщие зизріііопіз пока сагепкез,
оЬ йеГескит сіѵіііз агсЬіѵі, Ьозкііі ідое
йерегйікі, ай аскісапйит оЫиІегипк іп кепоге каіі. ЗаЬЬаіЬо розк Гезіит аззитркіо-

доведепъ до краией нищеты и убожества. Король
Владиславъ IV вслѣдствіе этого и иредписываетъ
подлежащимъ лицамъ ограничиваться только за¬
конными пошлинами и не дѣлать злоупотребленій.

піз Ьеакае Магіае ѵіг§іпіз, йіе йесіша попа
Аи§изкі, аппо Бошіпі шіііезішо зехсепкезішо кгідезішо ^иа^^о ай оГГісіит поЬіІе
сопзиіаге Ѵііпепзе Гатакі ек Ьопогакі СЬгізкорЬогиз Кіеусоѵѵісг, Егазшиз Вогоѵѵісг,
Апйгеаз Козіскі, Бешекгіиз Окизгко, зио
ек аііогит сопГгакгише Ггакегпікаке різсакогит потіпе, регзопаіікег ѵепіепіез, ипіѵегзаіез Іііегаз ге^іае шаіезкакіз, йошіпі
йошіпі позкгі сіетепііззіті, іпсіѵікаке Мегесепзі, йіе кегкіа тепзіз Іиііі, тіііезіто
зехсепкезіто кгідезіто ^иаг^о, тапи ргоргіа зиае гедіае таіезкакіз ек §епегозі
СЬгізкорЬогі Согѵіпі бозіетезкі, та^пі йисакиз ЬікЬиапіае покагіі, зиЬзсгірказ, зі§і11оС[ие тіпогі та^пі йисакиз ЬікЬиапіае
соттипіказ, ай аскісапйит оЫиІегипк, кепогіз зе^иеп^із.
ДѴІайузІаѵѵ IV, г Іазкі Во/.еу кгбі
роізкі, еіс. \Ѵзгет ѵѵоЬес у когйети
гозоЬпа, коти о кут тейгіее паіейу, зио-

- 266 р1іко\ѵп1і пат гуЬпсу, ро(1(1апі ппзі тіааіа \Ѵі1па, па півкібгусЬ озбЬ г віапи
з/ІасЬескіедо, /.о па пісЬ піевіішпів, піо
таіцс /асіодо па Іо рга\ѵа у ргаутеііеіи,
іак осі апіесеззогбте паз/.усЬ, бтеііуІоЫітеву
раті^сі кгбібте ісЬтоёоі шиІапусЬ, іако
Іей у осі паз та з/с/^Итеедо іега/піеузгедо
рапотеапіа паз/едо арргоЬоѵѵапусЬ, іагдотее у іппе роііаікі ѵѵуЬіегаі:^, а ргатеіе
дтеаііеш теусі/іегаіц, Іак ій, тіазіо гагоЬки
у ройуіки зтеедо, пісгбтепо теі*}кзхгу з/косі»}
ропозіб шиз/іу у рг/е/ Іо піз/.с/еігуу во
иЪбзітеа рг7,ус1юс1гіу. Схсти тес/еёпіе /аЪіедаііус у іакіедо икг/.утесі/епіа пікоши,
ііе піе, паіейпуш озоЬот, с/упіб піе сіориз/с/аі^с, теагиіету Іо іт у ро тете.
тез/уікісЬ тіеб сЬсету, аЬу зі§ йасіеп іакотеу, кібгуЬу піе тіаі ргатеа у рг/утеііоіи,
осі рг/осікбте пав/усЬ пасіапедо у осі паз
арргоЬотеапедо, теі$сеу іи/ осі сіаіу іедо
іізіи паз/едо піе ётіаі у піе теаіуі іагдотеедо, у іппусЬ пііакісЬросІакібте теуЪіегай у затусЬ о Іо сіезрекіотеаб, зиЬ
раепа позіга агЬіІгагіа, кібпу, /а паушпіеуа/гу ісЬ вкагдгу, ав ехетріит (Ігидіт зегіо
ехіепсіотеас у сіо ехекисіеу рг/утеосі/іб
кайету. Бап те Мегес/и впіп, ігхесіедо
тіезі^са Ьірса,гокиРапзкіедоМБСХХХІѴ,
Ѵіасіізіаиз гех. Ехіаі іЬівет зідіііит шіпиз тадпі сіисаіиз ЬііЪиапіае арргеззит,
еі зиЬзсгірІіо поЬагіі тапиз Іаііз: Кг/узаіоГ Когѵіп всузіетезкі — різаг/ теіеікіедо
хі^зітеа Ьііетезкіедо. С^иов асііз ргаезепІіЪиз езі сопзідпаіит (Іосиз зідіііі). ЗиЬ¬
зсгірІіо іаііз: Ех асііз оГПсіі сопзиіагіз
сіѵііаііз гедіае Ѵііпепзіз сіерготіит. А1іегіиз ѵего іпзігитепіі ех асііз ІгіЬипаІііііз Ѵііпепз. діе ^иіп^а Маіі, аппо шШезіто зехсепіезіто ігідезіто ^иіпіо (1ерготріі, еа зегіез ѵегЬогит.
Выписъ съ книгъ головныхъ трибуналь-

НЫХЪ, у Вильни одправованыхъ. Лѣта одъ
нароженья сына Божого тысяча шестьсогь
тридцать пятого, мѣсяца Мая пятого дня.
Передъ ними судьями головными, на три¬
буналъ у великомъ князствѣ Литовскомъ
изъ воеводствъ, земель и повѣтовъ на годъ
тепсрешный вышъ писанный обряными,
постановившисе очевисто панъ Миколай
Стаховскій, оповѣдалъ и покладалъ .листъ
его королевское милости, пана нанюго
милостивого, належачій рыбакомъ мѣста
оголенного Виленского, на речь меновите
въ нимъ иомененую, который передъ нами
положивши, просилъ, абы до книгъ голов¬
ныхъ трибуналышхъ принять и актыкосанъ былъ. Мы судъ, того листу огледавшіі и читаного подостатку выслухавши,
велѣли есьмо его до киигъ вписать и вписуючи слово до слова такъ се въ собѣ ма\ѴІас1уз1ате с/теагіу, я Войеу Іазкі кгбі
роізкі, еіс. \Ѵз/ет теоЬес
у койсіепш
/озоЬпа, коти Ьу о іут теіесі/іеб паіе/аіо,
а тіапотеісіе шагз/аікот ІгуЬипаІзкіт у
росітеоіетеосі/іш \Ѵі1ейзкіт, іега/иіеуз/ут
у пароіут ЦсЦсут, теіетіе паш тііут,
Іазк*? пазлу кгбіетезксу. ЛѴіегпіе пат тііі!
Рг/еіо/ипо пат іезі ітіепіет гуЬакбте
тіазіа паз/едо \\гі1па, хе зі$ іт рг/ег
піегтеусгаупе у піеротеіипе ехасііе гуЬ,
па іагди Ъ^сЦсусЬ, теіеікіе Ъехргатеіа
сіхіеісу. С/ети ту г гтеіегсЬпоёсі шаіезіаіи паз/едо гаЫедацс, /асіатѵ у сЬсе¬
ту тіеб ро теіетойсі • теаз/еу, аЬуёсіе тете,
тее тез/узікіт, росііид (ІатепусЬ /теус/аібте
у рог/^сікбте хасЬотеиЦс, опусЬ сіерасіотеаб зиЬзіііиіот зтеут піе сіориз/с/аіі у іагдотеедо піе/теус/аупедо осі опусЬ теуЬіегаб /аЬгопіІі, сііа Іазкі пазгеу г ротеіппоёсі зтееу, іпасгеу піе с/упісус. Бап те
\Ѵагз/атеіе,с1піа сітеид/іезіедо зібсітедо тіе-
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віцса Ьиіедо, токи Райзкіо^о Іузіцс згезбвеі Ігяусігіезіедо рііуіс^о, рппосѵапіа кгб1е\ѵзІ\ѵ пазгусЬ роккіе^о у вг\ѵес1гкіе§о
Іг/еоіедо. У того листу печать великая ве¬
ликого князства Литовского притиснена
одна, а подпись руки его королевское
милости и писарское тыми словы: Ѵіасіізіаиз тех. Магсіап Тгугпа—геГегепсІагг,
різагг ѵѵіе1кіе§о хі^зітеа Іліетезкіе^о. Ко¬
торый тотъ листъ есть до книгъ головныхъ
трибунальныхъ уписанъ, съ которыхъ и
сесь выписъ подъ печатью земскою вое¬
водства Виленского рыбакомъ Виленскимъ
есть выданъ. Писанъ у Вильни (Іосиз зі8ІИі). Зечиипіиг зиЬзсгіргіопез іпЬипсзепзшп: КггузгІоГ СЬоПкіеѵѵісг — казяіеіап
шеюзкі, тагзгаіек ІгуЬипаІзкі, МісЬаІ
Коіепсіа—сіериіаі тѵоіетхіхітеа ЛѴіІейзкіе- і

&о; Янъ Боленда—писарь; А<1ат 0%ѵзіаппу—росіз^сіек у сіериіаі ротаіи Шикіе§о; Лап Росііескі—сіериіаі ротаіи \Ѵі1котігзкіе^о,- СпгузІоГ г Лазіегіа \Ѵоупа,
з. і. к. тобсі, \Ѵііерзкі сіериіаі; МікоГау
Кгкус/.еѵѵзкі—сіериіаі \ѵоіе\ѵосЫ\ѵа Вгхезкіе^о; Лап Йугетзкі, сіериіаі Огзииізкі,
Неііазг Аіехапсіег ЛѴоІосІколѵіся—сіериіаі
\ѵоіе\ѵосІ2І\ѵа Мзсізіаткіедо
зѵѵ^;
Копзіапіу Кагітіегг Аіехаиіігоѵѵісх,—сіериіаі вгосЫейзкі; Лаго82 Корей—сіериіаі
р. Мохугзкіедо; Асіат ЗгаЫотезкі—сіери¬
іаі Кгесгускіеер ротаіа; Лап \ѴгозІо\ѵзкі—Лериіаі сѵоіетсосІгВѵа Міпзкіе^о. Вериіаі сь Пинска Федоръ ДостоевскійСкорикговалъ Огаховскій. (}иае Іііегае
зипі асііз сопві^паіае ргаезепІіЬиз.

1631 г. Августа 30 дня.
Изъ

нниги

№ 5346,

за 1663—1665 г.,

л. 224—230.

47. Продажная запись отъ Варвары Мамопичовпы Жоховской князю Гедройтю,
на Фіиьварокъ Новнлыю н пі,сколько домовъ въ г. ІІплыіѣ.
Варвара Мамоничовиа,

по нужу Жоховская,

въ деньгахъ, какъ по причинѣ выдачи

предмѣстья Зарѣчьн, ІІолоцкому подстолію кн. Гед¬
ройтю за 2,200 копъ на вѣчное время, подъзару-

своихъ дочерей замужъ, такъ и дороговизны, про¬
даетъ половину своего родоваго фольварка Повилъ-

кой такой же суммы и обезпеченіемъ на другихъ
имѣніяхъ въ случаѣ несоблюденія настоящей

на въ Ошмянскомъ уѣздѣ, каменный домъ

продажной записи.

нуждаясь

Вильнѣ, въ гостинномъ ряду

въ г.

и 5 домовъ на его

ІисНсішп оррогіипит еі сгітіпаіе Гегіа уосаіит еі поЬіІез ас зресіаЬіІез йотіпоз
іегііа апіе Гезіиш запсіі Ьисае, (Ііе йесіта зсаЬіпоз Ѵііпепзез Ъаппііит езі аппо Бозехіа тепзіз ОсІоЬгіз, рег ^епегозшп (1о- тіпі 1663.
тіпит ЗіерЬапит Сагоіит ВуІіпзЬі—
А<1 айесіаііопет еі 1е§ііітат гаіиізіііозасгае гедіае таіезіаііз зесгеіагіит, агі- пет та^пійсі са §епегозі сіотіш Апйгеае

зз
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йізігісіиз еіизйет Іірііепзіззиссашеѵагіаѳ,
сопіи§ит, рег іпіегпипііит зиит Гасіаш,
йериіаіі зипі ех іийісіо §епегозі йотіпі
ЗіерЬапі Сагоіі Буііпзкі — засгае ге^іае
шаіезіаііз зесгеіагіі, айѵосаіі, еі поЫІіит
сіотіпогит зсаЬіпогит Ѵііпепзіиш ай іпГгазсгіріа ехсіріепйа асрега§;епйа, поЬіІез
ас зресІаЪіІез йотіпі Реігиз Тиікіеѵѵісх
еі Лоаппѳз 2акг/,е\ѵзкі—зсаЬіпі, сит поІагіо огйіпагіо. Согат ^иіЬиз іисіісіаіііег
(Зериіаііз регзопаіііег сотрагепіез іп 1арійеа Кг2ес/.кіе\ѵісгоѵѵзка Ьозрііапіез арий
Гашаіит АІЪегІит ТЬотазяетсіся, раззатепіагіит Ѵііпепзот, ргаеГаІі §епегозі сіотіпі Іеггі§епае, §епегозиз ^иійеш зиссашегагіиз, иіщие зоіиз рег зе, ^епегоза ѵего сопзогз ірзіиз, ^ап^иат зехиз Гаетіпеиз; рег поЬіІет йошіпиш Оеог§іит Маскіешсг, сатегагіит Іірііепзеш,
асіиз ргаезепііз Іиіогет сіе ехі^епііа
іигіз еі йе* сопзепзи ргаезепіапео ша^пійсі
ас §епегозі сіотіпі шагііі зиі зитріит,
гесо§поѵегипІ: (}иой ех ^ио асіа риЫіса
сіѵііайз Ѵііпепзіз йезипі, ех диіЬиз гесодпіііо ѵепйіііопіз Ьопогиш іттоЬіІіиш
іпГгазсгірІа аиіііепіісе етапаіа, рег §епегозаш ѵего оііш сіотіпат ВагЬагат Матопіс2о\ѵпа, оііт §епегозі йотіпі \Ѵоіойітігі 2ос1ю\ѵзкі ѵійиат, согат іийісіо зсаЬіпаіі\і1пепзі, зиЬ аиио тіііезіто зехсепІезіто ігі^езіто ргіто, йіе зесипйа теп8Із ЗерІешЬгіз гесоіупііа Гиіі.
Ій сігсо
іпЬаегепйо сопзіііиііопі апиі тіііезіті зехсепіезіті ^иіп^иао;езіті осіаѵі зиЬ Іііиіо
весигііаз, ^иа саиіит езЬ, иі іп ^иіЪи8сшщие Іеггііогііз асіа риЫіса йезипі, аиі
рег іпсигзіопет Ьозіііет репііиз ехизіа,
еі сіпе Гасіа зипі, ргоѵійепйо зіЬі еі іп-

йетпііаіі зиае сопзиіепйо, гесо^поііопет
іпГгазсгірІат аиіЬепІісат, Іаііпе еі гиіЬепісе зсгіріат, йепио іп еайет асіа зсаЬіпаііа Ѵііпепзіа, ргоріег отпет еѵепіит
аіісиіиз регісиіі еі агаіззіопіз ай іпдгоязапйит ехЬіЬиегипІ, реіепіез иі асііз
ргаезепІіЬиз іп^гоззеіиг; поЬіІез ііасіие йотіпі зсаЬіпі зирга зсгіріі, ехаийііа тадпіЯсі йотіпі виссатегагіі еі тадпійсае
йотіпае сопіи§із ірзіиз аІГесІаІіопе ас розіиіаііопе, іпзігитепіит аиікепіісит ѵепйіііопіз Іаііпе еі §гаесе (зіс) ргаесопсерІит, йе тапіЬиз іііогит регсерегипі, аі^ие ай асіа іийісіі ргаезепііз йеГегепІез
оЫиІегипІ. Сиіиз іпзігитепіі Іепог йе ѵегЬо ай ѵегЬит 8е^иеЬа^и^ езЦие Іаііз:
Йийісіит оррогіипит еі сгітіпаіе Гегіа Іегііа .апіе Гезіиш паііѵііаііз Ьеаііззітае ѵіг§іпіз Магіае ргохіша, йіе зесипйа
тепзіз ЗерІетЬгіз, рег поЬіІет ас зресіаЬііет йотіпитЗіпюпет ВоЦЙ2Іе\ѵісг, ргаесопзиіеш, Іосит §епегозі йотіпі айѵосаіі
Іепепіет, еі поЬіІез йотіпоз зсаЬіпоз Ѵііпепзез Ьаппііит езі аппо Ботіпі тіііезіто
зехсепіезіто Ігі^езіто ргііпо: бепегозат
йотіпатВагЪагаІдіказхешіа Матопіштпа, оііт §епегозі йотіпі \Ѵо1ойішігі 2осЬо\ѵзкі тогіе ѵійиа геіісіа, регзопаіііег со¬
гат еойет іийісіо сотрагепз, запа рег
отпіа ехізіепз, раіат иііго еі сіізегііз ѵегЪіз, рег §епегозит йотіпит Нііагіит
Схуй, §епегит зиит, асіиз зиі ргаезепііз
Іиіогет, іийісіаіііег сіе Гогта іигіз та^йеЬиг§епзіз зіЬі аззитріит еі сопйгшаіищ
гесо^поѵіі. (^иіа іііа ргоріег сегіаз саизаз
еі гаііоиез, зсгіріо зио рагаіо ай іийісіиш
рег зе ірзат оЫаІо, іпГегіиз йезсгіріо,
ехргеззаз, геаіііег зиттат ресипіагит
аЬ §епегозо йотіпо Магііаппо Оіейгоуб
зиЬйаріГего Роіосепзі, сегіаш ассіріепйо
еі Іеѵапйо, еійеш тейіеіаіет іп1е§гат
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шшоир&й, сит отпіЬиз еіиз регііпепіііз,
Гого сіѵііі Ѵііпепзі регреіио рѳгііпепііз,
сит тесііеіаіе чиодие Іарійеагит Туюуйзкіе ѵосаіагшп, іп сіѵііаіе Ѵііпепзі іп
ріаіеа асіаіі сопіігие ас! Іарісіеаш сіотит
риЫісат ЬозріЫет, Оойсіппу сіот йісІат, зііагит, Іит еі сіотоз срш^ие 1і"пеаз іп зиЬигЬіо 2аггесепзі іасепіез, іиге
сегіо, иі іп еосіет зсгіріо зио ехргітііиг,
аЬ зогоге зиа дегтапа Іедіііта, оііт §епегоза Магіпа Машопісгоѵгаа .СЬгізяІоГосѵа
ѴѴіска зіЬі регііпепіез. іп регреіиит ѵепсіісііі, ргаезепІіЬизцие сит огапі іиге, сіошіпіо, ргоргіеіаіе, ргор^иііаіе Іііиіосіие
Ьаегесіііагіо ѵспйіі, ас сіе зитта сегіа іЬісіет зресіПіаІа ^иіе^а^, піЬіІ іигіз зіЬі,
зиізсіие зиссеззогіЬиз асі ргаесіісіа атрііиз
сопзегѵапсіо, гсі^иепйосіие, зесі Іоіит ас
іпІе§гит іп еипсіеш сіотіпит зиЬйаріГегит отпепщие еіиз розіегііаіет Ігапзіегепсіо, ІгапзГипсІепсІосіие, Шипщие рег
іисіісіит ргаезепз іп еа геаіііег ехпипс
іиіготіііі регтіііспйо, асі ЬаЬепсІит. Іепепсіит, роззісіепсіит, Іепеисіит, иІіГгиепсіииі, соіепсіит, сіапсіиш, сіопапсіиш,
ѵепйепйит, аііепапсіит, іп отпезсіие Ьепе ріасііоз изиз регреіио сопѵегіешіит.
Рго сиіиз ^иа1іЬе^ ітреііііопе іигісііса
еѵіпсеге весит оЫі§аѵіІ, еі іпзсгірзіі
іихіа Гогтат іигіз сіѵііаііз тя§йеЬиг§епзіз, гесодпозсепйо зіпгиіагііег, с(иос1 сопзіііиаі іп ріепіроіепіет зиит сіотіпит
зепіогет зсаЬіпит асі гезіетапйиш еа отпіа іп іийісіо ехрозііо Ьаппііо гезісіепіет,
аЬзепІет ^ап^иат ргаезепіет іп іогта
депегаііззіта, саѵепсіо сіе гаіо отпіит
§езІогиш.—<^иат ^иійет §епегозае йо¬
га і пае ЙосЬосѵзкіеу ѵегЬаІет еі зсгірііз
сотргаеЬепзат гесо^піііопет, раіат іп
іийісіо Іесіат, іисіісіит асіісагі ргаезеп-

ІіЬиз регтіііепйо, поЫІез ас версеІаЬіІез
йоиііпоя Лоаппет Б у доп еі Ватиеіет
вііпвкі — зсаЫпоз, сит МісЬаеІе Ьепкосѵзкі—поіагіо, іигаіоз, асі Гасіепсіат іпіготіззіопет (заіѵа іигізйісііопе сіѵііі Ѵіі¬
пепзі, опегіЬиз еі оЬейіепІіа іп регреіииш) сіериіаѵіі. (}иі Гипсіі типеге зио гейеипіез асі іпсіісіит, іп ѵіт оГГісіі зиі
зсаЬіпаІіз, геіиіегипі: (}иой ^епегозит йотіпит зиЬйаріГегит Роіосепзет, Іе^ііітит ргаейісіогииі етріогет, геаіііег расіПсе еі зіпе сиіизсіиат сопігайісііопе
іпіготіззегипі, роггіеепйо іііі тоііаз іЬійет ехізіепіез, ргаіа, Гипйоз, ауиаз, гіѵоз, Гойіпаз, зііѵаз еі регііпепііаз С|иаз1іЬеі, ай ргаейісіит ргаейіит Роѵѵііпо апЦиііиз вресіапіез, Іит еі цитсре йотипсиіаз іп ІіЙоге Пиѵіі ЛѴіІпа, сопіі^ие ай
ропіеш шоіепйит раіаііпаііз іасепіез, а
ЧиіЬиз іпГгазсгірІі Ьасіепиз зе ^ио^аппіз
репзіопет йейіззе ай іііизігет еі та^піПсит йотіпит Лапизіиш Тузгкіе\ѵісг,
раіаііииш Тгосепзет, геіиіегипі, петре:
МісЬаеІ Кагизгеѵѵісг—шоПііог рег §гоззоз зехадіпіа, \ѴоусіесЬо\ѵа ѴѴіпо^гойгка—сгарпісгка, ѵійиа ^гоззоз зеха§іп1а,
АГапазоѵѵа тіупагка ѵійиа, §гоззоз зеха§іпІа, ЛакиЪ тиіаг/. Ьіегге паупц ой
Лапа Вогузосѵіс/л па гок озт еі ЗіерЬапиз \ѴоусіесЬоѵѵісг, ^гоззоз зеха^іпіа ІііЬѵапісоз. Зітііііег ѵепіепіез ас! Іарійеат
сопІі§ие йотиі Ьозрііаіі сопіідиат, еі ай
аііегат сопіідие сіиск^ие іііі ѵісіиат, циае
Тузгупзкіе апі^иііиз ѵооапіиг, еазйеш
зиргайісіо етріогі, иіі ргоргіеіагіо, ігайійегипі, роггі^епйо іііі рогіаз іііагит ай
тапиз, ргоиі ѵеіизіа Ьиіиз сіѵііаііз сопзиеіийо оЬзегѵаІ. Сиіиз ^иійет іпіготіззіопі пето сопігайіхіі, пізі ^иой ргіогіз
іпЬаЬіІаІог й. Созта ЗсгеЫеузкі—сіѵіз еі
пе§оІіаІог Ѵііпепзіз, §епегозо йотіпо Ба-
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піеіі РопіаІо\ѵзкі, сазігі Ѵііпепзіз іийісі,
аНегіиз ѵего Раиіиз Тапсіеішк, §епегозо
<іотіпо Затиеіі Пишется, Іеггезігі Шепзі
поіагіо, а ^иіЬиз іііаз іпЬаЬіІапі, пипсіит
зе гіаіигоз гезропсіегипі. (}иаѳ ^иіс^ет
отпіа асі іпзіапііат зиргасіісіі сіотіш зиЬ(ЗаріГегі Роіосепзіз, асіісаіа зипі ргаезепііЬив, ргаезепіе іигаіо іисіісіі ргаесопѳ
ВагіЬоІотаео ОгаЫтзкі. 8е^иііи^ сопігасЬіз зсгіріо гиіЬепісо рег сіотіпат 2осЬоѵѵзка ас! іисіісіиіп оЫаІиз;
Я Барбара Мамоничовна Владимировая
Жоховская, земявка господарская повѣту
Виленского, сознаваю тымъ моимъ продаж¬
нымъ вѣчистымъ листомъ кождому, кому бы
вѣдать належало, ижъ я потрѳбуючи суммы
пѣнезей, такъ на посагъ и выправу дочокъ
моихъ, яко тѳжъ на накладъ и коштъ не¬
малый, ведучи право о маетность Петешскую, въ повѣтѣ Виленскомъ лежачую, зъ
вельможнымъ паномъ Александромъ Служ¬
кою, каштеляномъ Жомойтскимъ, который
мене о тую маетность Петешскую, въ по¬
вѣтѣ Виленскомъ лежачую, черезъ часъ
немалый до розныхъ судовъ позывалъ, хотечи оную отъ мене одыскати; не мней
тежъ и для голоду великого и на поживенье подданыхъ своихъ, немаючи ихъ чимъ
живити; съ тыхъ и зъ иншихъ причинъ не
маючи янатовсее суммы готовой у себе
пѣнезей, а не могучи ниакшимъ способомъ
промыслити и тые потребы свое ратовати
и оное успокоити, тогды я Барбара Ма¬
моничовна Владимеровая Жоховская,маючи
я власность свою отчистую и материстую,
никому вперодъ даты того .тесту моего
не заведенную, ани отъ мене записаную,
половицу фольварку, названого Повильеа,
въ повѣтѣ Виленскомъ, подъ присудомъ
земскимъ и мѣстскимъ, надъ Вильнею рѣ¬
кою лежачого, съ половицею каменицъ,
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названыхъ Тишинскихъ, въ мѣстѣ Вилен¬
скомъ, подле Гостинного дау лежачихъ,
и домовъ пяти на Зарѣчу будучихъ, нижей въ томъ листѣ урочищемъ помененыхъ и описаныхъ, въ которой то поло¬
вицы того фольварку, каменицъ и домовъ,
которые я на часть мою въ ровнымъ дѣ¬
лѣ отъ сестры моее рожоное отъ пани Ма¬
рины Мамоничовны Криштофовой Вицкой
достала; тую помененую половицу того
фольварку, каменицъ и домовъ своихъ
продаламъ на вѣчность въ моць, въ держенье и въ спокойное уживанье врадовне
пусти ламъ его милости князю Марціяну
Кгедройтю, подстолему воеводства Полоц¬
кого, ему самому, паней малжовцѣ, дѣтямъ
и потомкомъ и щаткомъ ихъ милостей,
при половицы и части той, которую его
милость панъ подстолій Полоцкій передъ
тымъ одъ тое сестры моее рожоное, одъ
пани Марины Мамоничовны вѣчнымъ пра¬
вомъ досталъ, за певную сумму пѣнезей,
то есть—за двѣ тысечи и двѣстѣ копъ
грошей литовскихъ, которая сумма пѣнезей
мнѣ одъ его милости пана подстолего По¬
лоцкого за то все зуполеа вжо за тую
продажу дошла, сь которое сумы его
милости ввитую. Которую ту маетность
половица Повильна продала есьми зъ дво¬
ромъ подле млыновъ проховныхъ и зъ иншими млынами, зъ мдынохъ папернымъ,
зъ млывомъ мучнымъ, зъ фолюшомъ, зъ
галтаромъ, и зъдвѣма млынами проховными и зъ ихъ всякими всима нарядами, зъ
ставами, зъ сажавками, зъ блѣхами, до¬
мами до тыхъ мл ыновъ и блеховъ, пла¬
цами и огородами заживаючими, зъ кгрунтами осѣлыми и неосѣлыми, пашными и
и непашными, съ пущами, лѣсами, бо¬
рами, зарослями, зъ рѣками и рѣчками
и ловеньемъ въ нихъ рыбъ, зъ сѣножать-
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ми болотными, мурожными, зъ прикуплями и закуплями, а моновитѳ: Увковчизною и со всими приналежностями, яко се
то имѣнье Повильно фольваркъ здавна въ
собѣ мѣлъ и теперь маетъ. До того и
каменицы двѣ въ мѣстѣ его королевское
милости Виленскомъ, въ которыхъ мнѣ
половица належала, отъ Острое Брамы
идучихъ въ рынокъ, по лѣвой рудѣ, водле
дому мѣского Гостинного, подъ мѣстскимъ
правомъ лежачіе, называемые Тышинскіе,
и зъ склепами тыми, которые небоіцикъ
малжонокъ мой панъ Владимеръ Жоховскій презыскъ одержалъ, яко се сами въ
собѣ тые каменицы маютъ: одну каменицу Тышинскуто, што водле самого дому
Гостинного лежитъ, которая впередъ того
войту Слуцкому Михайлу Купріяновичу
въ певной суммѣ пѣнезей, въ пети сотъ и
десети копахъ грошей литовскихъ, заста¬
вою заведена была, а теперь держачимъ
есть судья кгродскій Виленскій панъ Да¬
ніелъ Понятовскій; а другую каменицу,
тужъ прилеглую, Тышинскую, которую
впередъ того держалъ небоіцикъ панъ Ан¬
дрей Монтовтъ въ чотырохъ сотъ и девя¬
ти копахъ грошей литовскихъ, —а теперь
оное держачимъ есть его милость панъ
Самуель Кончевичъ—писарь земскій Лидскій. До того тежъ пять домовъ, идучи ко
млыну, до воеводства Виленского приналежачого, на Зарѣчу, надъ рѣкою Вильною,
подъ мѣстскимъ присудомъ лежачихъ, въ
которыхъ то домѣхъ половица мнѣ нале¬
житъ, а другая половица належала сестрѣ
моей рожоной пани Маринѣ Мамоничовнѣ
Криштофовой Вицкой, на которыхъ до¬
мѣхъ жадного долгу нѣтъ. И то есми его
милости пану подстолему Полоцкому при
томъ фольварку Повильну и при каменицахъ, вѣчными часы зъ одного продала,
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въ моць въдерженье и уживанье врадовнѣ пустила. А яко каменицы тые двѣ,
такъ о тыхъ домовъ вольно будетъ его
милости пану подстолему Полоцкому у
держачихъ правомъ доходить и освобо¬
дить, а дошодши яко свою власную зажи¬
вать, дать и даровать и якимъ кольвекъ
способомъ записать, яко воля его милости
пана подстолего самого и ей милости па¬
ни малжонки будетъ. Кгдыжъ, яко собѣ
самой, такъ дѣтямъ своимъ, повиннымъ и
никому зъ обцыхъ особъ, жадное части
съ того фольварку Повильна, каменицъ
и домовъ поменепныхъ не зоставую, ани
уймуго, але все огуломъ, зрекгаисе права
своего прирожоного, отчистого и материстого, такъ тежъ набытого, на его мило¬
сти пана подстолего, на ее милость па пи
малжонку, дѣти и потомки ихъ вѣчными
часы вливаю и врадовне продавши пускаю,
и вси справы, належачіе на тые маетно¬
сти, вышей помененые, до рукъ его мило¬
сти пана подстолего Полоцкого отдаламъ.
Вольный будучи въ тыхъ добрахъ пожит¬
ковъ собѣ примнажать, розширатьсе и бубоватьсе, чого я сама и нихто именемъ
моимъ боронити не маетъ и неповиненъ
будетъ. А што се дотычетъ тестаменту
небощика малжонка моего, пана Владимера
Жоховскаго, которымъ власность мою сынови Владиславу Жоховскому, не маючи
отъ мене малжонки своее, ниякого пра¬
ва, ани запису, оному тотъ фольваркъ
Повильно, съ тыми каменицами Тышинскимп и домами записалъ, тогды что въ ру¬
кахъ малжонокъ мой не мѣлъ, того тежъ
записовати не могъ, зачимъ тотъ запись и
воля малжонка моего въ томъ паракграфѣ — иеправный и неважный; о што я
процесъ правный о то по смерти малжон¬
ка моего учинила. Который то сынъ мой
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о то его милости пана подстолего и кож- малжонка его милости и дѣти ихъ ми¬
дого держачого пыхъ маетностей отъ лости и кождый держачій отъ ихъ мило¬
его милости самого и потомства ихъ ми¬ стей, яко своей гласности певенъ былъ.
лости позывати и ніякой трудности зада- А гдыбы я Барбара Мамоничовна, преваіи не маетъ и неповиненъ будетъ, кгдыжъ помневши того моего листу, который паниякого приступу ему самому и никому ракграфъ въ томъ листѣ помененый нару¬
но зоставую. Подъ которою то евикцію шила и досыть тому не учинила, не заподдаю и обтежаю маетности свое лежа¬ ступовала и не очистила, тогды за кождый
чіе и рухомые, а меновите: маетность мою таковый пунктъ и паракграфъ нарушоный
власную, названую Порудомину, и часть и певыполненый маю и повинна буду, я
маетноети Петешское, которые дочки мое, сама, а по мнѣ дѣти мое и кождый дер¬
шодши замужъ, задосыть учиненьемъ имъ жачій по мнѣ добръ моихъ, заруки запла- х
отъ мене зреклисе до мене. То тежъ тымъ тить его милости пану подстолсму двѣ тылистомъ моимъ варую его милости князя сечи копъ и двѣстѣ копъ грошей литов¬
Мардіяна Кгедройтя и ей милости пани скихъ, ку тому вси шкоды и наклады, на
малжонцѣ его, дѣтямъ и потомкамъ ихъ голое слова рѣченье его милости самого
милостей и кождому, Повильно, каменицы папа подстолего и пани малжонки его,
и тыхъ домовъ звышъ помененыхъ; если кромъ ніякого доводу и присеги тѣлесное,
бы хто зъ близкихъ кровныхъ моихъ и заплатить. О што все и о шкоды нару¬
обчихъ людей о половицу тую мою фоль¬ шенные паракграфъ, вольность даю ко¬
варку Повильна, о каменицы и о домы ждому себе позвати до вше ля кого суду и
тые огуломъ о все, альбо о якую часть повѣту, до суду земского, кгродского, три¬
его милости пана подстолего, самого и ей бунального, и до суду задвориого и пра¬
милости пани малжонку его, дѣти и по¬ ва майдебурского, рокомъ и позвомъ та¬
томки ихъ и держачого отъ нихъ позы- кимъ, якиыъ сторона похочетъ, кладучи
валъ, трудность якую, альбо перешкоду тые позвы на маетности моей на Порудо¬
въ кгрунтехъ, въ будованью чинилъ, тог- минѣ, въ • повѣтѣ Виленскомъ лежачой,
ды я Барбара Мамоничовна Владимеро- черезъ возного которогожъ кольвекъ по¬
вая Жоховская, а по мнѣ дѣти моей кож- вѣту, кромъ стороны шляхты; а я. будучи
дый держачій маетности моей Порудоми- якимъ кольвекъ способомъ позваная, аль¬
нѣ, за - ознайменьемъ его милости пана бо заказаная, такъ очевисто, альбо заочве,
подстолего и даньемъ мнѣ знать о томъ маю и повинна буду сама, альбо черезъ
черезъ листъ свой обвѣщоннй, покладаючи умоцованого своего передъ кождымъ враоный на той маетности моей Порудоминѣ, домъ, гдѣ бымъ позвана была, стать, не
передъ припастьемъ права за недѣль двѣ, закладаючисе жадными причинами, въ пра¬
своимъ грошомъ и накладомъ у кождого вѣ земскомъ и въ правѣ майдебурскомъ
права и суду, у права земского, кгродско- описаными, ани хоробою своею, ани умо¬
го, трибунального, майдебурского и задвор- цованого своего обложною и большою
ного заступовати, очищати и очистити и справою вальною и одлеглостію мѣстца,
вспокоити маю и повинна буду, такъ, и иншими новоприпалыми причинами, и
ижъ-бы его милость панъ подстолій и пани ничимъ року и позву, хоть неслушного,
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ныхъ статутовъ и конституцій и иншихъ
справъ хрестіянскихъ, съ того запису, ани
съ позву за згубою копій, не беручи зволокъ жадныхъ, ани апеляцій, ни въ чомъ
заживати не маю, чого мнѣ ани умоцованому и врадъ заступити не маетъ, а згола въ намнѣйшую контроверсію зъ сторо¬
ною и зъ судомъ не вдаючисе, за кождымъ разомъ позванья, преречоную заруку жалобливому платить маю. А кгдыбымъ ку праву не стала, або ставши а
не заплативши прочъ одышла, тогды мо¬
денъ будетъ кождый судъ и врадъ, передъ
который бы се то приточило, такъ за станьемъ, яко и вънестаныо моемъ запозваньемъ, иле разъ потреба будетъ, въ запозваной речи всказанье учинити и кромъ
складанья рать статутовыхъ, на заплату
на томъ имѣнью моемъ Порудоминѣ, а
въ невынесепыо заруки всказаное и на
всякихъ маетностяхъ моихъ лежачихъ и
рухомыхъ, шацупкомъ статутовымъ отправу удѣлати маютъ; которому всказанью
и отправу кождого враду я ни въ чомъ
противна, судъ менечи о злый всказъ, а
сторону менечи о неправный переводъ пра¬
ва, позывати не маю и не буду могчи.
А по заплаченыо тое, бы не по однокротное заруки, праве сесь листъ мой про¬
дажный во всимъ при зуполной моды и
речи, въ семъ листѣ продажномъ описаное,
у кождого суду и права вцале, вѣчне захованъ и держанъ быти маетъ. А вѣдьже
тое очищенье отъ мене его милости кня¬
зю Марціяну Кгедройтю—подстолему По¬
лоцкому и малжонцѣ его милости не да¬
лей служитъ одъ обцыхъ, только до лѣтъ
десяти отъ даты сего листу моего, а отъ

дѣтей, ближнихъ, кровныхъ и повинныхъ
моихъ дотуль, покуль того потреба указовать будетъ. А кгды мене въ животѣ не
станетъ, тогды дѣти мое, або хто на до.
бра мое наступитъ, съ того имѣнья моего
Порудомина и зо всякихъ добръ моихъ,
подъ якимъ кольвекъ правомъ зосталыхъ,
всѣмъ пунктомъ и обовязкомъ моимъ, якомъ
се обвезала и описала, кождому держачому того запису моего, досыть чинить во
всемъ маютъ и повинни будутъ. И на томъ
я Барбара МамоничовнаВладимеровая Жоховская дала помененому его милости кня¬
зю Марціяну Кгедройтю, подстолему вое¬
водства Полоцкого, и малжонцѣ его мило¬
сти пани Барбарѣ Войнянцѣ сесь мой
листъ вѣчистое продажи своее записъ, подъ
печатью моею, съ подписомъ руки моее
власное, письмомъ польскимъ, а для лѣпгаое вѣры и певности того моего листу о
приложенье печатей и о подписъ рукъ
просиламъ устне ихъ милостей пановъ
пріятель своихъ, его милости папа Гиляріуша Чижа, пана Криштофа Кричевского и пана Езофа Коленду Кустинского,
которые ихъ милость Панове пріятели мои,
за устною прозьбою моею, до того листу
моего вѣчистого продажного, именми нижей
менобаными, печатьми своими приложили
и руками своими подписать рачили. Цисанъ у Вильни, лѣта отъ нароженья Сына
Божого тысеча шестьсотъ тридцать пер¬
вого, мѣсяца Августа тридцатого дня.—
Ехітасіиз іп еосіет сопігасіи, аррозііа зі§і11а циаіиог еі зиЬзсгірііопез іаіез: ВагЬага Машопіс20\ѵпа \ѴІосІушего\ѵаіа 2осЪо\ѵзка п}кз
Нііагіиз Огуг \ѵ1азп^
ѵфц; ^герЪ Коі^сіа Кисгупзкі г§Ц; КггузгІорЬ Кггусгеѵѵзкі г§кс* з^. Наес ііаЧие ошпіа ргаетізза, іихіа геіаііопет с!о
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48. Постановленіе гражданъ, живущихъ на предмѣстьяхъ города Сильны, объ
учрежденіи собственной денежной кассы.
Виленскіе мѣщане, живущіе па предмѣстьяхъ

дующее условіе: выбрать 4-хъ лучшихъ мѣщанъ,

Вилыіы, желая избавиться отъ разпыхъ насилій,

передать въ нхъ вѣдѣніе общественную кассу и

причиняемыхъ имъ во время отбыванія квартир-

хлопоты по всѣмъ спорнымъ дѣламъ,

ной повинности, согласились между собой па слѣ- |

ЗаЬЬаіЬо іпГга осіаѵаш паііѵііаііз Ботіпі позігі Лези СЬгізіі ргохіта, біе ѵідевіта попа тепзіз ВесешЬгіз, аппо Вопііпі 1663. — Согат поЫІі оГйсіо сопзиіагі
Ѵііпепзі, асіізсіие еіизбет оГПсіі регзопаІііег сопзіііиіі Гатаіі Абатиз \Ѵа1епіупоіѵіег, Апбгеаз Разякіетоісг, Лоаппез Ріеупотег, N1001043 Лиз/.кіетеісг, Реігиз ВигЬа, Огедогіиз ВоЬбгеѵѵісг, ЛозерЬиз Казргошег, Лоаппез Когіотезкі, Магііпиз
Сгегказ, 8ітоп Коѵѵпіапіп, беогдіиз Агезгіоѵѵіег , СЬгізіорЬогиз Регзкі, Апбгеаз
Боѵѵкіз, Зіапізіаиз Ьіпіехѵісг, беогдіиз
Кабгіиі, №со1аиз Йибгіеѵѵісг, ТЬеобогиз
КосЬапзкі, Аіехапбег Огезгкіеіѵісг, Зітоп
І\ѵазкіе\ѵісг„ Зітоп Коугаус, ТЬеобогиз
Когакіетеісг, АіЬапазіиз Оігозгкіетеісг, А1Ъегіиз Ргиакііз, Лоаппез ЗкіЬа, Зіапізіаиз
Вигакоіѵісг, Лоаппез Тоткіеіѵісг, Котапиз ЗоЪоІеіѵзкі, Бапіеі Зутопоѵѵісг, Бетеігіиз Ошеііапотся, СЬгізіорЬогиз Киг-

сіиотсг, АІЬегіиз Ідііозіяпзкі, Абатиз
біеібоіѵіег, сіѵез іп зиЬигЬііз ѴіІпепзіЪиз,
ботіеіііа еі роззезіопез зиаз, зиЬ іигізбіеііопе сіѵііі Ѵііпепзі іпадбѳЬигдепзі ЬаЬепіез, зио аііогипщие сопсіѵіиш, іЬібет
бедспііит потіпе адепіез, ехЬіЬегипі
аиіііепіісит огбіпаііопіз зиае гезресіи, сегЮгит дгаѵатіпит зе сопсегпепііит, боситепіиш еі рог бесгеіиш поЬіІіз оГПсіі
сопзиіагіз ѴПпеизіз, іп аппо тіііезіто зехсепіезіто сіиабгадезіто іегііо, біе бесіта осіаѵа тепзіз ЫоѵетЬгіз арргоЪаіиш,
еі ех асііз еіизбет оГПсіі берготріит
іпіедгит, заіѵит, іііаезит, отпідие зизріііопіз поіа сагепз, реіепбо, еапбет огбіиаііопет, оЬ беГесіит асіогит ЬозШі
ідпѳ сопЯадгаіогит, іихіа тепіет сопзіііиііопіз шіііезіші зехсепіезіті ^шп^иа§езіті осіаѵі аппі, абасіа зизсірі еі іттеігісагі. Сиіиз іизіаѳ аіТесіаііот поЫІе оГйсіит сопзиіаге Ѵііпепзе аппиепбо, ео-
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ас геѵізо, аЛ асіа ргаезепііа зизсірі, ас
рег Лергошріит ехігаЛі регтізіі, іп зесціепіі ѵегЪогит Іепоге: Б'ѳгіа чиагіа апіе
Іезіиш ргаезепіаііопіз Ьеаііззітае ѵіг§іпіз
Магіае, Ліе Лесіта осіаѵа шеизіз МоѵешЬгіз, аппо Бошіпі шіііезішо зехсепіезіто
^иаЛ^а§езішо Іегііо. АЛ оШсіиш сопзиіаге ргаезепз Ѵііпепзе регзопаіііег ѵепіепіез
Гашаіі ТЬеоЛозіиз ЛѴазіІеѵѵісх, №со1аиз
8аЫ1а, МісЬаеІ Йаскіетеісг, Вазіііиз Ко§іпзкі, ЗеЬезІіапиз Ріоіготеісг, ВоЬЛапиз
ВоЬоІѳтезкі, 8іапіз1аиз Когіотезкі, АпЛгеаз Ііаскіетеісг, АІехапЛег Роіікзга, АпЛгеаз \Ѵузоскі, 6ге§огіііз ТЬеоЛоготеісг,
беогдіиз Зіеіапотеісг, Реігиз ЗгиІЬа, Ба¬
те іЛ Бапііотеіег, СЬгізІорЬогиз Зіекіегзкі,
Доаппез ІІісг, Доаппез Маітеіеіетеісг, ДасоЬиз СЬошісг, Віапізіаиз ВаІаЬап, АЛашиз
Міезгкис, Доаппез Ііакотезкі, 8ітоп Бапііетеісг, МісЬаеІ Вогузотеісг, АпЛгеаз
Воіаггупотеісг, АіЬапазіиз РіеЛоготеісг Разіегпак, Бисаз РіеЛоготеісг, Доаппез \Ѵазііетеісг, Доаппез Сііетеісг, ДасоЬиз Какотеісг, Доаппез Вготека , Котапиз Когоікіетеісг, 8ішоп Вготека, Махішіііапиз
Окизгко, сіѵез іп зиЬигЬііз ѴіІпепзіЬиз ЛошісіІіа зиа еі роззеззіопез ЬаЬепІез, зио
аНогишуие сопсіѵіиш, іЬіЛеш Ле^епііиш,
пошіпе ехЫЬиегипІ еоЛеш оШсіо огбіпаііопеш іпГгазсгірІогит зе сопссгпепііит, 1іЬего еі ипапіші ошпіиш сопзепзи ипііат
зизсеріаш, еі сопсіизаш реіепЛо, еапЛеш
Лесгеіо оІГісіі арргоЬагі, еі асііз ргаезепііЬиз іпдгоззагі іепогіз іаііз:
8іап§Іо розіапотеіепіе 2§оЛпе паз тезгуікісЬ шіезгсгап іе§о кгбіетезкіеу шозсі
у розроізітеа, па рггеЛшіеёсіи МШепзкіт
рос! іигізЛісііц шіеузк^ шіезгкаі^сусЬ, ІакотеушзрозоЪет: ігшу г іазкі згсгоЛгоЫітееу
іе§о кгбіетезкіеу шозсі, рапа пазге§о шііо-

бсітеедо, шаі^с Лтеіеша Лекгеіаші, рокбу
у тезгеікіе Ъегвріесгепзітео зоЫе теаготеапе, іакоЬубшу іак оЛ іагЛу, іако у ріесЬоіу гаЛпеші зіасуаші у ехасііаші а§дгаѵотеапі піе Ьуіі, ргатеа ге роіі-геЬотеа1і
Іе^о ро паз, іакоЬу іпрозіегиш те ЛоЪгуш
щЛгіе гозіатеаіу, у ту роЛсгаз гбгпурЬ
Ло шіазіа гіагЛбте оЛ іакіе§02 коЬѵіек
зіапи ІиЛгі, Ьегргатеіа, а іо тех"1і}Лет
цтеаііотепедо зі$ теЛгіегапіа те ЛотасЬ
зтеоісЬ піе ропозііі, аіе сЬс^с роЛ іакотеу
гіагЛ кагЛеши 2 теу§оЛ% §озроЛ рггег
роЛапіе игг^Лотее Ьуіо, ІеЛу розіапотеііібшу ипапішііег 2 зоЬ^ іакотее рогх^Лкі:
ЫарггбЛ. Мату сит сопзепзи тадізкаіиз аппиаііт ъ роёггоЛки зіеЬіе сгіегесЬ
озбЬ оЬіегас: ЛтебсЬ геіі^іеу ггутвкіеу, а
ЛтебсЬ геіідіеу ^гаескіеу, з^зіаЛбте пазгусЬ,
ІиЛгі "оЛпусЬ у озіаЛІусЬ, роЛ іигізЛісІіг*
тіеузк% Ь^сЦсусЬ, и кібгусЬ ІиЛгі зкггупка рггеЛтіезка те Лізрозісіеу гозіатеас та.
А дЛгіе Ьу <е озоЪу те ротеіппойсіасЬ зтеусЬ
сгиіеті Ьуіі, ІеЛу іа зкггупка, рггу Логутеоіпут кагЛе§о г пісЬ гатеіаЛотеапіи
гозіатеас та; аЛопіеу Іейкіисгбте ЛтебсЬ,
іеЛеп г ггутзкіеу, а Лги^і г дгаескіеу
зігопу Ъуб таі%, Іо Ліа іе§о аЬу ргатеа
пазге те саіоёсі гозіатеаіу, у іак те пауіерзгут роггцЛки, Іак Іег рггузіоупут
сЬотеапіи у гатеіаЛотеапіи Ъуіу. 2асгутпа
оЪгоп§ ІусЬ ргате у теоіпозсі пазгусЬ рогтеоіііізту у ЛоЬготеоІпіе рогтеоіашу, г кагЛе§о Лоти, Ьег исі^гепіа іеЛпак госгш},
зкІаЛапЦ, Іак г зіеЬіе затусЬ, іако у ІусЬ,
Шггу гпаути аІЬо сгупзи котога г паті тіезхкац, г Іеу рггусгупу, ропіотеаг
опі роЛ гаЛпе сі^гагу піероЛ1е§аі^с гагбтепо г паті іеЛпеу ге теоІпоЗсі гагутеаі^, а
Іегаг и паз котогаті тіезгкатезгу пароІут зоЬіе Лотбте паЬутеаігр А Іа ЛоЪготеоіпа зкІаЛапка пазга пі па со іпзге§о
34
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рга\ѵ пазхусЪ, іакоЬуёшу рггукіабеш іпзгусіі тіпзІтезхеІкіеЬезріесхепзІтео па ргхебтіезсіи у ботасЪ а\ѵусЬ тіеіі, теагипкбте
у бекгеібте хбесізіеу іедо кгбіетезкіеу тозсі, рапа зхсх^вітіе паш рапиіцседо, ргхех
ісЙтойсібте рапбте шагзхаікбте, Іак когоппедо, іако у теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо ГеготеапусЬ. 2 схедо тезхуікіедо ргху
хбатеапіи зкгхуйкі сі богогсу паз 2е, Іак
2 зргате, іако босЬоббте у гозсЬоббте 1ісхЬ§
сгупіб Ъ$бц ротеіппі, кібгут ротеіппойб па1е4е6 та, іх робсхаз тезхеІкісЬ хіахббте
дІбтепусЬ у рагІісиІатусЬ (зігхей Вохе)
кіо зтіаі у теайуі зі§ іакіт коітеіек зрозоЬет па ргхебтіезсіи те ботасЬ пазхусЬ
іпзоіепііе, аіію Ьехргатеіѳ іакіе схупіб, аІЬо
ргіѵаіа зиа аиіЬогіІаІе, зіие абтіпісиіо тадізігаіиз, дозробу зоЬіе харізотеаб, у те опе
зі«і уіоіепіег тебхіегаб; Іебу театре ІозоЬіѳ
Іак розіапатеіату: I/. сі рапотеіе бохогсу
ротеіппі Ье,б^ бо тадізігаіи ісЬтозсіот
рапот габпут тезхуікіш Іут бо теіаботоёсі ргхутеобхіб. А дбхіеЬу ісЬтоёб робІепсхаз рго таіогі Іакотееті зргатеаті Ьуіі
хаігибпіепі, дбхіе теудабхаі^с роІгхеЬіѳіакотееу заті гесепіег піехут зі§ піе хак.іабаце, Іут ргхеб кіт Цбхіе паіехаіо ргатео
зтеоіе рокахаб, у опедо отпітобе Ъгопіб
ротеіппі Ь§б^, у Іедо розб-хедаще, іакоЬу зіе,
те гохбатеапіи дохроб, хабпеті ехетріаті
бисЬотепеті, аІЬо зхІасЬескіеті, іакіеу
іппеу іигізбіеііеу оЬгопаті піе хазіапіаіі.
А дбхіеЬу те схупіепіи бозуб Іе ргхегхесхопе

овоЬу схісгу Іети \ѵус1оІа<5 піе тодіу, теі$с
теоіпо іт Ь§бхіо «11а ротосу іевгсге бтебсЬ
шІббвхусЬ па ргхебтіеёсіи, г роб іигізбіксіеу тіеузкіеу, зоЬіе ргхуЬгаб, те схут
тезхуікіт тадізігаі аиіЬогіІаІе виатапат
боротадаб, у Іедо розігхедаб, аЬу Іо іаибит у розіапотеіепіе пазхе, іако те пауІерзхут рогх^бки теіесхпіе хозіатеаіо, піе
іпсіибицс іебпак те Іо іппусЪ ботбте, роб
іигізбісіі^ тіеузк^ піе ЦбцсусЬ, оргбсх
іеёІіЬу хагбтепо г паті Іе тезхуікіѳ сі^хагу
сЬсіеІі іюпозіб, у па игх^бхіе пазхут тіеузкіш гаііопе опегит сіѵіііит харізаб, Іебу
таі% Ьуб ргхуі^сі. Кібге Іо Іаибит у
боЬготеоІпе пазхе розіапотеіепіе, аЬу іттиІаЬіІіІег регреіиіз ІетрогіЬиз іп зио
гоЬоге хозіатеаіо, 61а Іерзхеу теіагу у теіесхпоёсі, баІіЗту зоЬіе бо кзі^д тіеузкісіі
габхіескісЬ харізаб, ипійеппіе ха іуш рго374с о ргхуі^сіе. Бхіаіо зі§ те \Ѵі1піе бпіа
(Іпибхіезіедо ІТотеетЪга, гоки Іузі$с зхебсзеі схіегбхіезіедо Ігхесіедо. ОГПсіит сопзиіаге Ѵііпепзе риЫісе Іесіа еіизшобі огбіпаііопе еі Ьепе сопзібегаіа, соттипісаіо сит Іоіо тадізігаіиз поЬіІі Ѵііпепзі
сопзіііо, еапбет, иі іизіат еі аесуиііаіі
сопзопат, бесгеіо зио арргоЬаѵіІ, гаІіГіоаѵіі еі асііз ргаезепІіЬиз іпдгоззап<Іат
бетапбаѵіі. (}иае еі асііз ргаезепІіЬиз езі
сопзідпаіа. ЗесуиіЬиг зиЬзсгірІіо Ботіпі по¬
Іагіі іп Ьипстобит: Ех асііз поЬіІі оГГісіі
сопзиіагіз сіѵііаііз гедіае Ѵііпепзіз. (^иоб
асіісаіит езі.
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49. Коммиссарское опредѣленіе по дѣлу между Виленскимъ магистратомъ и це¬
хомъ рѣзниковъ.

стратъ, что онъ притѣсняетъ ихъ незаконными
сборами въ пользу города съ мясныхъ рядовъ, такъ

нихъ взимаютъ по 1000 злотыхъ безъ вѣдома и
согласія всего общества. Королевскіе коммиссары
нашли дѣйствія магистрата противозаконными, но

что по королевскимъ привилегіямъ имъ бы слѣдо¬
вало платить только 500 злотыхъ въ годъ, а съ

апнеллнровать ему къ королю позволили. Но обѣ
стороны отъ ашіелляціи отказались.

АІЬгусЫ Зіашзіаѵт, хщйе па ОІусе у Кіеётеійи, капсіега хѵіоікі те. х. Ьіі., Рігізкі,
Рпіетезкі, ТисЪоІзкі, Котеіейзкі, Оіегапотезкі у Ьірпізкі віагозіа, КгхузгІоГ Кисіотіпа Бизіаскі, казгіеіаи Роіоскі, Ргапсізхек
Боітаі Дзаукотезкі, геіегешіаг/ у різагг
те. х. Ьііетезк. ргоЪозгсг \Ѵі1епзкі, біегапотезкі у вгобгіепзкі. КггувгіорЬ Рг/есіатезкі—капопік ЛѴіІепзкі, коттізгагее
об і. к. т. рапа пазгедо тііоёсітеедо, па
зІисЬапіе ІісгЬу тадізігаіи шіеузкіедо ЛУіІегізкісдо г рготеепібте тіеузкісЬ у ъ сопІгуЪисуі тезгеІакісЪ, Іибгіей па врогг^бгепіе у тергатеіепіе опусЬ те боЪп$ тёщ гезіапе, теіабото сгупіету Іут Іізіет бекгеіот пазгут, ій те гоки Іегагпіеувгут
іузі^с згеёсзеіпут сгіегбгіезіуш згбзіут,
тіезцса ЗерІешЪга бпіа зіебшпазІедо,рг2екіабапа Ъуіа пат зкагда <х1 ггейпікбте
тіазіа Шепзкіедо рггесіте тадізігаіотеі
ТѴіІепзкіети, ій опі ѳхсебепбо теіаз
оШсіі зиі, об гоки Іузі^с згеёсзеі іггубгіезіедо Іггееіедо, ай бо Іегагпіеузгедо сгази, рггег Іаі бтеапаёсіе, тергябб ройусгопут зрозоЬет, а ро піт роб ргаеіехіет

сгупзги 2 іаіек ісЬ ті^зпусЬ рггусЬобг^седо, кібгу рггеб Іут ро гІоІуоЬ рі^сіизеі
одиіет те койбу гок оббатеаіі, тіто теоі^
у теіаботоёс і. к. т. у рггесіте огбупасуіеу ё
раті^сі кгбіа іедошоёсі 2удтипІа ріегтезгедо, роб баЦ гоки Іузі^с рі§6зеі Іггубгіезіедо згбзіедо, тіезі%са ЗерІетЪга бкіетещіедо бпіа. те кібгеу теаготеапо іезѣ, ій
габа шіеузка ЛѴіІепзка, Ьчг розроіііедо
егіотеіека, йабпусЬ ріаібте потеусЬ зіапотеіб піе тойе ргіѵаіа аиіЬогіІе, Ье/. йдобу
у рггугтеоіепіа сотшипііаііз, аиоіідо исгупітезгу, зотеііо ро іузігуси гІоіусЬ обЪіегаІі.
2а Іут сій йаІоЫітеі ггейпіеу гпіезіепіа
Іеу аисііі, іако піезіизгпіе у піергатепіѳ
исгупіопеу, у рггуз^бгеша ріепі^бгу згеёсіи
Іузі^су гІоіусЬ роІзкісЬ паб гтеусгау рггеЬгапусЬ . ботатеіаіі зі§. N3 Іе згІасЬеІпу
тадізігаі ЛѴіІепзкі, іизІуГікицс зі§ ротеіебгіеіі: ій іако іпзге боѣга гбйпе те роззезуі
Ъ^Цсе, Іак у ]аІкі ггейпіеге рггутеііеіаті
ё. раті^сі кгбіа і. т. у теіеІкісЬ хвді
ЬіІетезкісЬ гбатеапа тадізігаіотеі тіеузкіети \Ѵі1епзкіети па огбоЬу у роІггеЪу
I тезгуікіедо тіазіа риЫісгпе з^ пабапе,

Виленскіе рѣзники подали жалобу па маги¬

- 268 теоіпо Іей у йе Іо тадізігаіотеі, таі^с Іе
^аікі \ѵе теіайху у йузрохусуі зѵѵоіеу, §йу
тезхузІкісЬ гхесху сепа те §6г§ ійхіе, рготееиі г пісЬ ргхусЬойх^су, кібгу піо па
ргхутеаіпе тадізігаіотеѳ роІгхеЬу, Іеех па
риЫіехпе тіеузкіо ехрепза оЬгаса зі§, росітеузхай у огаг па тезхуікіе уаікі аисііде
текіайаб, ІиЬо опе роіейупкіеш ріиз оГГегепІіЬиз, Іак іако ГоЬѵагкі, катіепісе-у іппе
йоЪга Ьу\ѵаіг^ йеропотеапе, хатеойхіб. А со
йаІоЫітеі гхехпісу ийац, іакоЬу та^ізігаі
те піекібгусЬ ІесіесЬ, шіаі техіцс ой пісЬ
рохусхапут зрозоЬет ро рі^сіи зеі хіоІусЬ,—ропіетеах па Іо хайпусЬ гесодпісуі,
апі аззесигасуі піе рокагиіц, піероІггеЬпіе
Іо тепозх^, аЬу Іейу озоЬу те та^ізігасіе
Ъ^йцсе ой Іеу, іако піезіизхпеу асііі Ь^йцсе орргеззуі итеоіпіопе Ьуіі, аПекІотеаІі. Му
Іейу коттізагхе, сопігоѵегзуі зігоп оЬийтеи ргхезІисЬатезху, Ьасх^с, ій ша§ізІгаІ
ЛѴіІепзкі тіто огйупасу^ і. раті^сі кгбіа
і. т. 2у§пшп1а ріегтезхе§о, кібгг* зіапотеіепіѳ потеусЬ ріаібте Ьех розроІіЬе^о сук-

аисіда, іако пиііііег еі І11і§і1ітѳ исхупіощ, аппіЬіІиіету у арргоЬиіегау, йеЬу па
роіупі піе теі^сеу, іепо ро хІоІусЬ ріцсіи
зеі одиіет ге тезхузІкісЬ ^а^ек зтеусЬ гхсйпісу ріасііі пакахиіету. О теуЬгапіе хай
те ргхезхІусЬ ІесіесЬ ро исхупіепіи Іакотееу ргутеаіпеу аисііі па рі$6 зеі ХІоІусЬ
йогосхпеу репзуі, ро йгидісЬ рі^сіи зеі
хІоІусЬ теоіпе ргатео Іут йе гхейпікот сіо
шадізігаіи тіеузкіе^о \Ѵі1епзкіе§о хасЬотеиіешу. Ш кібгуш Іакотеуш (Іекгесіе па¬
зхуш зхіасііеіпу та"ізІгаІ ЛѴіІепзкі піе
ргхезіаі^с, Йо з^йи і. к. т. хайтеогпе"о арреііасу^ заіѵо гесеззи іпіегропотеаіі. У тубту опут Іеу арреііасуі йорийсііі, х Іакоте$ іейпак йекіагасуц, ій па 1§ зргате<з та§ізІгаІ піе г рготеепібте тіеузкісЬ риЫісхпусЬ, аіе х зтеусЬ теІазпусЬ йоЬг козхі
зрепйотеаб таіір Кхейпісу хай о зхкойу те
Іеу зргатеіе ройі^іе ргхесіте ша§ізІгаіотеі
ргоіезіотеаіі зі§. А йпіа піпіеузхе§о зігопу оЬіейтеіе ргхей паті розіапотеітезху зі<*,
зхІасЬеІпу та^ізігаі \Ѵі1епзкі арреііасіі

,
у теіайотойсі і. к. т. Іийхіей Ьех ргхухтеоіепіа
соттипііаііз, ргіѵаіа аиіЬогіІаІе, схупзх,
кібгу ргхей Іуш ой тезхузІкісЬ одиіет ^аІек ро рщсіи зеі хЫусЬ Йо гоки ріафіі
у пайіо ро Іузі^си хІоІусЬ розіапотеііі, у
ргхех Іаі йтеапайсіе ойЬіегаЬ, ргхеіо 1§

ргхей з^йет і. к. т. іпіегропотеапеу, а гхейпісу заітеу зоЬіе йо шадізігаіи о ргхеЬгапе те ргхезхІусЬ ІесіесЬ схупзхе хасЬотеапеу ойзЦрііі. Бхіаіо 8і§ те ЛѴіІпіе, гоки
Рагізкіе§о Іузі^с зхейсзеі схіегйхіезіеео зхбз1е§о, тіезіцса ЗерІетЬга ойтпазіеео йпіа.
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50. Привилегія короля Яна Казиміра, предоставляющая Полоцкимъ мѣщапамъ
і 1
разныя льготы.
Король Янъ Казнміръ, по ходатайству нѣкото¬
рыхъ сановниковъ, принимал во вниманіе какъ

ихъ огь повинностей рѣчи-посполитой и мѣстныхъ,

вѣрноподданство Полочанъ, такъ и разореніе, по¬

отъ унлаты стараго мыта, отъ аіолисрскихъ по¬
стоевъ; сохраняетъ ихъ при дрсвпнхъ привилегіяхъ

отъ подсудности судамъ гродскпмъ и земскимъ,

несенное ими во время Московскаго нашествія,
предоставляетъ имъ слѣдующія льготы: увольняетъ II съ правомъ судиться въ королевскомъ судѣ.

Коки Іузіцс зхе&зеі рі^бхіезці рі^іедо
шіезцса Іапиагуі бѵѵибхіезіедо бпіа.
Ыа игх^бхіе хатки іедо кгбіеѵѵзкіеу тозсі
ТѴіІепзкіедо, ргхебе тпц Абатет Б^Ьзкіш,
робзіагозсіш \Ѵііейзкіт, скі іедо тоёсі
рапа Раѵѵіа Магсіпкеѵѵісга, з^бхіедо хіетзкіедо ІІріскіедо, робѵѵоіеѵѵобхіедо \Ѵі1еіізкіедо па зрга\ѵу з^боѵѵе ѵѵузабхопут,
зіаѵѵзху осхеѵѵізіо рап ЗіерЪап Іѵѵапоѵѵісг,
тіезсхапіп у киріес тіазіа іедо кгбіеѵѵзкіеу тойсі Роіоскіедо, ргхупозх^с ехігакі
ргхуѵѵііеіи іедо кгбіеѵѵзкіеу тозсі х хі^д
ІаѵѵпіскісЬ тіазіа іедо кгбіеѵѵзкіеу тойсі
Коѵѵпа.тіезхсхапот Роіоскіш з1их^су,|рокІабаі, ргозхцс аЬу (Іо хцд игх^боѵѵусЪ хатки
іедо кгбіеѵѵзкіеу тоёсі \Ѵі1ейзкіедо ргхуЦіу
у'ирізапу ЬуІ. Кібгу, ѵѵрізиі^с (іо хі^д игх($боѵѵусЬ хатки іедо кгбіеѵѵзкіеу тоёсі \Ѵііейзкіедо, зіоѵѵо (Іо зіоѵѵа Іак зі§ ѵѵ зоЬіе та:
Іибісіит оррогіипит іегіа зехіа сііе
ѵідезіта
зерііта ЫоѵѵетЬгіз сеІеЬгаІит езі, аппо Ботіпі тііезіто зехсепіезіто ди^иадезішо диагіо, сопзіііиіі
регзопаіііег согат іи<Зісіо ргаезепіі зсаЬіпаіі Саипепзі зресІаЬіІез ас Ьопогаіі Реігиз I

Козсхеѵѵзкі—сопзиі, ТЬеобогиз Кохшузіоѵѵісх, Маігіпиз СуЬапоѵѵісх, сопзиіагез, еі
Огедогіиз БгиЬоѵѵіпа, зсаЬіпиз сіѵііаііз
Роіосепзіз, ргобихегипі аб асіа Іііегаз засгае гедіае таіезіаііз Ботіпі позігі сіетепііззіті, ^иіЬиз зиа гедіа таіезіаз
отпез іп ипіѵегзит сіѵез Роіосепзез, ргоІипс а Гісіе раго Ьозіе Мозсоѵііісо е сіѵіІаіе ргориізоз, сігса отпіа іига, іттипііаіез ас ІіЬегІаІез, оііш а зегепіззітіз апіесеззогіЬиз зиіз сіетепіег еі(1ет сіѵііаіі бопаіаз, сопзегѵаге бідпаіиз, циагит Іііегагит, риЫісе іп ргаеіогіо Іесіагит, Ьаес езі
зегіез ѵегЬогит (ціае зе^иііи^: Дап Кахітіегх, я Вохеу Іазкі кгбі роізкі, еіс.
\Ѵіе1тохпуш у игобхопут ѵѵоіеѵѵобош, зіагозіош у игх^бшкот хіетзкіт, дгосіхкіга,
іако Іех у игх^бот тіеузкіт ргаѵѵа таубеЪигзкіедо иргхеутіе у ѵѵіегпіе пат тііут, 1азк§ пазх^ кгбІеѵѵзЦ. \Ѵіе1тохпі у
игобхепі. 8ирр1ісоѵѵа1і пат тіезхсхапіе тіа¬
зіа пазхедо Роіоскіедо, икахиі^с зіаіесхп^
зѵѵ^ ѵѵіаг? пат у гхесхурозроіііеу босЬоѵѵапі|, ргхех Іо, хе робсхаз Іегахпіеузхеу піезробхіапеу іпсигзуі Іеу у оЬі^сіа

- 270 Гогіесу Роіоскіеу, тсоіеіі йотозітса зтседо рггузіс^іуш тіазіа каййедо оЪутсаіеІот,
у тсзгуікіѳу піетаі зиЬзіапііеу зѵѵоіеу, піе Ьег йадпе^о гаігийпіепіа у ргаерейіііеу у
то§^с §тса1іотспеу ітргеззуіі піергауіаоіеі- Ьег йайпусЬ йаікбтс у сі^йагбтс, іак исЬѵѵазкіеу заті рггег зі§ гезізіеге, ойЬіейеб у Іц газету розроіііеу, іако іей у шіазіи кайорийсіб, а пійеіі тсіагоіотпети піергауіа- йети тсіе1кіе§о хі^зітса ііііетсзкіе^о гтсусіеіотсі Мозкотсісіпотсі росісіаб зі^, ргозг^с сгаупусЬ, іийгіей іей роз!и§ тіеузкісЬ,
піекібгусЬ гай у игг^йпікбтс иазгусЬ, аЬу патсеі итсаіпіаігрз осі тсзгеІакісЬ іигізйісііеу
га іакотса ки пат у ггесгурозроіііеу гасЬо- гаткотсусЬ, дтойгкісЬ у гіетзкісЬ ігуЬитсапгу тсіаг$ рой^йап^ осі шаіезіаіи пазгедо паІзкісЬ, аіе ройсіаі^с ісЬ рой затгу іигізосіпіебіі сопзоіаііц, о со \ѵ Іегагпіеузгуш сіісіщ шіеузЦ гааусІеЬигзкг^ ѵѵ тіазіасЬ
тсудпапіи зтсоіт зирріісез ргозііі у оіггу- пазгусЬ тсіеікіедо хіе^зітса Ьіішзкіедо ^йгіо
таіі осі паз: парггбй, аЬу іако тс тіеёсіе па- коітсіек гезіеіолѵаб Ь$йц, дйгіе іак тс зргазгуш зіоіесгпут \Ѵі1піе, Іак ро тсзгуікісЪ тсасЬ кгіпііпаІпусЬ, іако у сіѵіІпусЬ ойрокогоппусЬ у тсіеікіедо хі§зітса Вііетсзкіе- тсіайаб ротсіппі Ьі^йа, тсагиііус іейпак ггесг§о гтсусгаупе Ьапйіе зтсоіе у іагді, Іакйе розроіііа , іезІіЬу сій шіезгегапіе пазі
згупкі у ггетіозіа ойргатсотсаіі, тсг§1§йет Роіоссу рггурогтсапі Ьуіі рггей игауй тіеусге§о ой ройаікбтс тсзгеІакісЬ, Іак зкаг- зкі тауйеЬигзкі о сііиер йатспе, іезгеге
ЬотсусЬ, іако у тіеузкісЬ, Іакйе ехасііеу рггей оЬі^сіет ой піерггуіасіеіа Роіоска
йоіпіегзкіеу итсоіпіепі Ьуіі, гозіатсиі^с рггу гасц^піопе, Іакйе Іей у о гйапіе оріек
ргатсасЬ у тсоіпойсіасіі гйатспа Іетий тіа- зоЬіе ой та§ізігаіи Іатесгпе§о Роіоскіезіи пазгети Роіоскіети ой апіесеззогбтс до ротсіеггопусЬ; іейу опусЬ іп депеге еі
у рггойкбтс пазгусЬ пайапусЬ; кібгеті зресіе тсзгуікісЬ тс Іут рипксіе рой ргоозоЫітсіе тсаготсапо, йеЬу туіа зіагедо піе Іесііц пазг% кгбіетсзкгу Ъіеггету у зегіо
ріасііі, у іигізйісііеу гаткотсеу у дгрйг- рггукагиіету, аЬу тсейіид іедо рггутсііеіи
кіеу, Іакйе гіетзкіеу піе росііедаіі, аіе у гезегіріи гасЬотсапі Ьуіі. Со тсзгуіко
іуіко тіеузкіеу тадйеЪигзкіеу у осі зеріи исгупісіе, ирггеутойс у тсіетойб тсазга, піе
пазгедо гайтсогпе^о йерепйесу:у щаігуау. Іуіко йіа іазкі пазгеу, аіе іей у йіа роііВо кібгеу ту зирріікі у ргозЬу іазкатсіе іотсапіа сЬггезсііапзкіедо. Ваі. з капееізі$ зкіопітсзгу, а итсайаі^с іегагпіеузге Іагуі пазгеу, гоки Рапзкіе§о Іузі^с згебб
иігаріепіе у піейозіаікі шіезгегап пазгусЬ зеі рі^йгіезі^І егтсагіедо, тіезі%са МоѵетРоІоскісЬ, кібге росіегаі^с сийге кціу Ьга йпіа зіейшпазіе^о, рапотсапіа кгбіезітс
зизііпеге шизг^, йіа зизіепіаііеу росгсітсеу пазгусЬ роізкіедо а згтсейгкіедо зібйтедо
опусЬ йе затусЬ, іако Іей у йгіаіек ісЬ, гоки. (Ьосиз зідіііі тіпогіз тадпі йисарогтсоіііійту у іут іізіет пазгут рогтса- іиз ЬііЬ. сит зиЬзсгірііопе тапиз засгае
Іату Йо згсг«28Іітсеу сіа рап Вб§ гесире- гедіае таіезіаііз). Йап Кагітіегг кгбі;
гаііеу іе§ой тіазіа Роіоскіедо, тс шіейсіе Аіехапйег Ыагизгетсісг—різагг тсіеікіедо
пазгут зіоіесгпут \Ѵі1піе, іако іей у тсзгузі- хі^зітса Ьііетсзкіе§о. Оиае засгае таіезіаііз
кісЬ тіазіасЬ у тіазіесгкасЬ пазгусЬ ко- Іііегае, ех ѵего огідіпаіі йе ѵегЬо ай ѵеггоппусЬ у тсіе1кіе§о хі^зітса Ьііетсзкіе§о, Ъит йезитріо, рег тойит ргіѵі1е§и іптсоіпе ойргатсотсапіе Ьапйібтс у тсзгеІакісЬ іітаіае ай іпзіапііат зирегіиз ігапзтіззакиріі, ггетіозіа у згупкбтс піе іпасгеу, іако гит ргаезепііЬиз сопзідпаіае еі ехіпйе

- 271 охігайііае зипі. И іе§о ехігакіи ріесг^б
тіазіа іедо кгбіеѵѵзкіеу тойсі Коѵтоа г
роіірізеш гф іеті зіоѵѵу: Ех асііз зсаЬіпаІіЬиз сіѵііаііз Соипепзіз ех Іеппіпе. Кібгу Іо ехігакіет (іо хіад игг^сіотеусЬ гатки

іе§о кгбіетезкіеу шоЗсі \ѴІ1епзкіедо іезі
терізапу, д кібгусЬ іезі теійутиз рой
ріесгфз игг^йоте;* у г ройрізега гф різагзкіеу зігопіе роіггеЬищсеу теусіап. Різап те \Ѵі1піе.

1655 г. Мая 11 дня.
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51. Постановленіе Пплепскаго магистрата о выдачѣ изъ доходовъ опого тысячи
пятисотъ злотыхъ депутатамъ, отправляемымъ на сеймъ.
Виленскій магистратъ отправляетъ своихъ де¬
путатовъ на сеймъ въ Варшаву. Не имѣя наличныхъ

долга передаетъ имъ ключи отъ важнаго (вѣсоваю)

денегъ на дорогу своимъ посламъ, онъ занимаетъ
у двухъ купцовъ 1,500 злотыхъ и для уплаты этого

зовались доходами съ вожчаго до тѣхъ поръ, пока
не возвратятъ всего своего долга.

Лѣта отъ нароженья Сына Божого тысеча шестьсогъ шесьдесятъ первого, мѣсеца Декабря десятого дыя. На врадѣ
господарскомъ кгродскомъ Виленскомъ, пе¬
редо мною Япомъ Окгинскимъ, маргаалкомъ
Волковыскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ,
постановившисе очевисто славетный панъ
Симонъ Константиновичъ, мѣщанинъ и
купецъ мѣста его королевское милости
столечного Виленского, оповѣдалъ и ку
актыкованыо по отворенью кгроду воевод¬
ства Виленского до книгъ кгродскихъ Ви¬
ленскихъ подалъ листъ одъ шляхетеыхъ
ехъ милости пановъ бурмистровъ, райцовъ и всее рады мѣста его королевское
милости Вильна даный и належачій осо-

бонъ въ томъ листѣ менованымъ, на речь
нижей выражонуго, просечи, абы до книгъ
принятъ, актыкованъ и уписанъ былъ. Ко¬
торый уписуіочи у книги слова до слова
такъ се въ собѣ маетъ:
Вигтізігге у гаусе іедогосгпі тіазіа
і. к. т. \Ѵі1па, огиаутиіету . іут різтет
пазгут у Ц (Іесіагасу^ пазг^, \г те гоки
іегагпіеузгуш іузігрз зхезезеі ріфіезі^іут
рЦіут, сіоіа іейепазіе§о тіезі%са Маіа,
§йу Ъуіа рііпа роіггеЬа, аЬу ісЬшоёс рапотеіе розіотеіе осі тіазіа іе§о кгбіетезкіеу
шоёсі \Ѵі1па сіо \Ѵагзгатеу па зеут, іегаг
Ыізко рггурайфсу, іасЬаІі, теі^с па іеп
теуіагй ге піетаіо козгіи роіггеЬа Ьуіо у
зрегу теагус па роіггеЬ^ іе§о тіазіа, а іе§о

столба съ тѣмъ, чтобы помянутые купцы поль¬

- 272 козгіи пізк^сі па лѵурга\ѵ§ ІусЬйе ісЬтойсі рапбте розібте па Юпсгаз з риЫісгпусЬ шіеузкісЬ сІосЪосІбте тіес піѳ гаодіібту; Іесіу рапотеіе згаГагге рготеепЮтеі
шіеузсу, а сотшипііаіе Іедой тіазіа пагпасгепі, пііапотеісіе зіатееіпі рап \Ѵи1Г Кгудіег у рап 8ушоп Копзіапіупотеісг, шіезгсгапіе у кирсу ЛѴіІепзсу, гѳ зтеедо теіазпедо доЮтеусЬ ріепіфігу гІоіусЬ рбНога
ІузЦса роІзкісЬ теудобгііі; га кібгг^ Іо теудосі»? Ыузшу опут рогѵѵоіііі: аЬу па осіеЬгапіе Іеу витту кіисгѳ о<і аіира гсагсгедо, дсігіе о<1 ротеайсгедо рггусЪб(1 тезгузіек ібгіе, ай (Іо теуЬгапіа гиреіпіе ргеу
зоЬіе шіеіі, у г Іедо зіира теесііид гедезіги рапа різагаа теайсгедо Іе ротеайсге
(Іо зіеЬіѳ (хіЬіегаІі Іак сііидо, ай Іе рбіЮга іузцса гіоіуск гиреіпіе зоЬіе осІЬіог^;
теагицс у Ю, аЬу йагіеп іут сгазет, рбкі
опі Іе ротеайсге те гарІаЦ ІусЬ рбІЮги
Іузі^су гІоіусЬ осІЬіегаб ЦсЦ, па Ъогд піе
теайуі, аіе гагаг доіотееші ріасіі ріепі§(Ігші;
а Ю (Па іедо, йеЬу рошіепіепі рапотеіе
згаГагге Іут рі^сігеу Іе рбІЮга Іузі^са гіоІусЬ роізкісіі 0(1еЬга1і, а обеЬгатезгу гпотей теебіид сіатепедо гтеусгаіи кіисге 0(1
іедой зіира те котогае тіеузкіеу, к$(1у

ргоѵепіа тезгуікіедо тіазіа \ѴіІейзкіедо
рггусЬскІг^, шаіі\ зщ гасЬотеаб. N8 со
тезгуіко у ісЬтобб рапотеіе згаГагге тадізігаіотеі ргоѵепЮтеі Юдогосгпі, Іо іеѳі ітс
рап Мікоіау КусЬіег г ітб рапет Ргокореш ВогоГіеіетеісгеш, гаусу \Ѵі1епзсу,
гегтеоіііі. У па Іо йіа Іерзгеу теіагу ргеу
ройріэіе різагаа пазгедо ріесг§6 пазг% гаІизгп^ \Ѵі1егізк^ ргаусізп^б каяаіійту. Різап па гаіизги, сіпіа іесІупазЮдо Маіа гоки Іузіцс згеёбзеі рі^бгіезщЮдо рі^іедо.
У того листу при печати врадовой ыагистрату мѣста его королевское милости
столечного Виленского, подпись руки писара мѣстского тыми словы: Ыа теіазпе
гозкагапіе ісЬшобс рапбте Ьигтізігхбте у
гайгіес госгпусЬ \Ѵі1епзкісЬ рогірізаіет
г^кц зтегр КггузгЮПѴоЬоІетеісг—різагг тіа«Іа іедо кг. тзсі \Ѵі1па. Который же
тотъ листъ, за поданьенъ до актъ черезъ
особу верху мененую, есть до книгъ кгродскихъ Виленскихъ уписанъ, зъ которыхъ и
сесь выпись, подъ печатью врадовою и съ
подписоыъ руки писарское пану Симону
Константиновичу, мѣщанину и купцу Ви¬
ленскому, есть выдалъ. Віисанъ у Вильни,
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52. Инструкція, данная іііілспскииъ магистратомъ Вилепскояу вэйту, Осипу Койрелеішчу, па время пороваго повѣтрія въ Внльпѣ.
Виленскій магистратъ, оставляя городъ вслѣд¬
ствіе мороваго повѣтрія, даетъ войту слѣдующую

мощникамн должны бытъ избираемы другіе; Б) производить ежедневныя ревизіи домовъ и училищъ,

инструкцію: 1) завести пѣхоту для надзора и об¬
щественной безопасности; 2) отбываніе судебныхъ
засѣданій и разбирательствъ передается войту и

чтобы туда не входили грабители; 6) магистратъ
желаетъ, чтобы отворялась только одна Рудницкая
брама, а другія чтобы запирались и ключи храни¬

его помощникамъ; 3) имущество, остающееся по¬

лись у войта; 7) вслѣдствіе увеличенія пожаровъ,

слѣ смерти горожанъ, должно быть сберегаемо въ
безопаспомъ мѣстѣ; 4) на мѣсто умирающихъ, по-

магистратъ желаетъ, чтобы отворены были город¬
скіе водопроводы.

Щрггбй, 31а теагипки у Ьегріесгеіізітеа
йбЬг ѵѵзгузІкісЬ у Іотеагбте \ѵ тіеЗсіе №іІегізкіт рой Іепсгаз гозіацсусЬ та рап
ДбгерЬ Коугеіетеісг г соііегаті зтееті
Іггуйхіебсіе ріесЬоІу геЬгас рогхцйпеу,
кібга тес йпіе у те посу оЬсЬойгзс сойгіеп
шіазіо, кашіепісе, кгату у зкіеру теагіотеас Ь^йгіе, іакоЬу зі§ иЬодіш ІіиЫош
паутпіеузга згкосіа піейгіаіа рггег гіосгупсбте, кібггу поспут у сіхіеппут зрозоЬет
іий у Іегаг зкіеру Іиріб у (іоЬутеасзі§ росгупащ, па со у козгі: аІЬо ріепігусі/.е па
Іо зкіайапе гіоіусіі іузіцс га саіе рбігока
газіатеиіету. А іезіі Ьу кібгу г Іеу ріесЬо¬
Іу ройсхаз Іегагпіеузгу піеЬехріесхпу изЦріі, та гагах ргхуЪіегас с1ги§ісЬ, хеЪу Іа
ІісхЪа Ігхусіхіезіи ріесЬоІу ха те зге хиреіпа
Ьуіа. Сгосігііо зі§ те ргатейхіе теі^сеу ріе¬
сЬоІу тіес (Іо Іа к теіе1кіе§о тіазіа, аіе хе
піетаіо Іийхі піе рггуіогутезгу зі§ (Іо Іеу
зкіайапкі теуіасЬаІо, оЫеса! ішс рап теоіеАіосіа Іегахпіеузху зтеоіеу ріесЬоІу (Ітеайхіе-

ёсіа йо ріесЬоІу тіеузскіеу рггуйаб, кібга
Іеу ге дѵагсіе рота^ас у 8\ѵо\ѵо1епзІ\ѵи
гбяпусЬ 1иЙ7л гаЪіе§аб Ъ$йиіе.
Вгида. 8^йу тезяеІакісЬ зрга\ѵ, Іак сгітіпаІпусЬ, іако у сіѵѵіІпусЬ у роІосгпусЬ
\\гоуіо\ѵзкісЬ, \ѵ6уі, Ъигшізігге, гаусу, Іа\ѵпісу хиреіпіе рапи ^герЬотеі КоугеіеѵѵіС20\ѵі у со11е§:от іе§о, рой Іеп сяаз тогороіѵіеігяа оййа\ѵзгу, й^йаі^, аЬу тсзяеІакіеши з\ѵо\ѵо1епзІ\ѵи гаЬіе^аіцс \ѵузІ§рпусЬ ѵѵейіи*; рга\ѵа з^йхііі у кагаіі, а кіб¬
гу Ьу зі<2 яѵѵіегясЬпозсі ісЬ зргяеспѵіі у
оз^йгопеу гхесяу йозуб сяупіс піо сЬсіаІ,
гесигз па Іако\ѵе§о Йо ітсі рапа \ѵоіе\ѵойу
гозіаѵѵиіету.
Тгяссіа. БоЬга у ггесху тезгузікіе, ро
гтагІусЬ ротеіеіггеш шіезгсгапасЬ у оЪу\ѵаІе1асЬ рогозІаІусЬ, рогѵѵаіа та^ізігаі ра¬
пи ^герЬоѵи Коуге1е\ѵісго\ѵі г соііегаті
іе§о іпѵепіоіѵаб, йо \ѵаго\ѵпе§о зкіери зкіайас у та з\ѵоіш кіисхет Ігхушаб, аг Йо роАѵгоіи з2С2^Ь\ѵедо \ѵзгуІкіе§о та^ізігаіи.
-

35

- 274 Сгюагіа. 2 рапбте зиЬзІіІиІбте ІегагпіеузгусЬ, па иггфі гозІатеіопусЪ, кІбгуЬу коілѵіек изЦріІ, таі^ тезгузсу іп ѵіѵіз рогозіаіі
гагаг іп Іосит ?.ез/.1едо росгсіѵѵе^о, озіас]|е"0 у піеройеуггапедо шіезгсгапіпа оЬіегаб у газайгас.

Рщіа. Сг$зІе у сойгіеппѳ гелѵігіѳ сгу-

піб

ро тезгуІкісЬ

кашіепіасЬ,

рітепісасЬ,

зкІерасЬ, ризІусЬ у сіешпусЬ кгатасЬ, розІгее§;аі$с, аЬу іат Ііиііаіе, тіосігіеіе поспі
піе Іаііі зі§, у зсЬайгек зѵѵоісЬ у патбѵѵ
па згкой»} ІийгЦ піѳ иііеіі, отезгет Іако\ѵусЬ Іийгі, кібггу піе таі^с іайпеу гаЬатеу, 7.(1 готеі Ь(^с, па Іир (Іо тіазіа Іуіко
рг7,усЬо(І7^, г тіазіа \ѵур$(І7.а1і.
Йусгу ша^ізігаі, аЬу Ьгата
іуіко іейпа Кийпіска оіѵѵагіа, іейіі тойпа

8г6»1а-

ггеС2 Ьуіа, у Іа геЪу гатесгази гатукапа
Ьу\ѵа1а,

іако у ой іппусЬ Йо рапа
геіетеісга оййатеапе Ьуіу.
пусЬ

ЬгатасЬ

таі^

йбгерЬа

Коу-

А рггу гаткпіо-

розіггедаб

у Й02бг

рііпу тіеб, аЬу Іак те тигасЬ, іако у згіакіеІасЬ гайпусЬ йгіиг піе ройкорутеаіі гіі
1иЙ7,і,

со таі% рггу

оітеагсіи у гатеагсіи

Ьгат сгупіб.

Зібйта.

Ропіетеаг о^піе Іегаг іезгсге
г теіозпу ^газзагі росте (у піе Іуіко те тіеёсіе, аіе у па рггейтіейсіасЬ, зіагаб зі§
рііпо рр. зиЬзііІиІотеіе, аЬу риЫісгпо гигу
Йо дазгепіа одпіа оітеагіе Ьуіу, у, зігаг
рггейшіезгсгап, па рггейтіеёсіи тіезгкаі^сусЬ, іатйе па рггейтіейсіи ойргатеотеапа
та Ьуйг. Со тезгузіко аЬу іако пауіеріеу
Ьуб то§1о, йехіегііаіі р. Коугеіетеіс/л у
со11е§6те іе§о рііпо гесотепйаіиг.—Ваі.
те ЛѴіІпіе, Йпіа 30 Маіа, аппо 1657.

у кіисге геЬу Іак ой Іеу Ьгату,

1658 г. Мая 10 дня.
Изъ книги № 5111,
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53. Жалоба русскихъ старшипъ Внлепскаго сапожпичьяго цеха па католическаго
старшаго того же цеха по поводу захвата цеховой кассы и пе возвращеніе ея.
Русскіе старшины сапожничьяго цеха, принося
жалобу на бывшаго католическаго старшину Ста¬
ниславовича, что онъ во время нашествія непрія¬
телей на Вильну забралъ съ собой цеховую казну,

золотыя и серебрянныя вещи, предметы костедьной утвари и 850 золотыхъ деньгами и не желаетъ
возвращать имъ, не смотря на неоднократныя ихъ
требованія.

Регіа зехіа апіе йотіпісат уиЫііаіѳ, (Ііѳ
10 тепзіз Маіі, аппо 1658. Нопогаіиз Ріойог ДакиЬоѵѵісг—зепіог гііиз §гаесі сопІиЬетіі зиіогит Ѵііцепзіит, потіпѳ зио

ех Іоііиз сопІиЬегпіі а^епз, ай асіа іийісі
еі поЬіІіз оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз регзопаіііег ѵепіепз, ргоіезіаііопет зсгіріо рагаіо ргаесопсеріат, сопіга Реігит 8іа-

- 275 пізіатеотеісг ііісіеш 8и1огет Ѵііпепзет, асі
асіісапсішп оЪіиІіі Іепогіз зе^исп^із:
Ысгсітеу Гіе(1огІакиЬотеісг у РіоІгБетіапотеісг, зіагзі Іе^огосгпі сесЬи згетезкіе2 §гаескіеу зігопу, зтеоіш у тезяувікіеу
іппеу Ьгасі зтееу Іе^ой ггетіозіа ітіепіет
сгупщеу, зоіеппет гапозг^ ргоіезіаііопеш,
у г теіеікіш 2а1еш зтеоіш оротеіасіаі^ ргге<1
з^еш у иггфіет те. шт.. рр. па Ріоіга
Йіапізіатеотеісга', Іе%оі ггетіозіа згете8кіе§0 шізігга, о Іо у те Іеп зрозбЬ:
Іі. ротіепіопу оЬЫотеапу Зіапізіатеотеісг,
те гоки 1655 газасігопу па
віагзгеіізітео г ггутзкіеу зігопу, тезгузіек
зкагЬіес сесЬотеу, Ьег сопзепзи у рогтеоІепіа гизкіеу зігопу, те (Іізрозісугу у гатеіа(Іутеапіе зтеоіе тегі^І у Іггушаі. ѴѴІ^с 8йу
те Іутіе теугеу ротіепіопуш гоки Ігтео§і
у піеЬезріесгейзітеа па шіазіо Шепзкіе
пазЦротеаІу, оЬатеіаіцс зі$, аЬу Іо іп (1ігерііопеш піе розгіо, сЬсіеІІ у Дота^аЬ
8Іе, аЬу Іеп зкагЬіес сесЬотеу ші^сі/у Ьгасі^ §о(іп^ у озіа(11гу рггег Іакотег* іпсигзіц
ро сг^йсі а(1 ге<МіІиш гожіапу Ьуі. ОЬ/лІотеапу іесіпак Зіапізіатеотеісг, піе гезрекІиі^с пі пасо, ш&щ тіаг% па Іо рогтеоііб
піе сЬсіаІ, аіе тіто теіаіошойс Ыиі^сусЬ

у іппусЬ тезгузІкісЪ Ьгасі у врбікоііедбте
зтеоісЬ тевгуікіе ггесгу койсіеіпѳ ѵѵе йгеЬтге, те гіосіе, те аррагаІасЬ у Іут росіоЬпусЬ, іако ві§ г озоЫітее§о іптеепіагга
сгази ргатеа рокаде, те ^оіотеігпіе гай гіоІусЬ зіегітзеі, а озоЫітеіе гіоіусіі рбііогазЬі па зкіайапк^, кЬбгеу хі$іа ітбб па
ійпсгаз ро тіезгсгапасЬ роІгхеЬотеаІі, падоІотеапусЬ ріепі^гу (кібге и Іе^о2 8іапізіатеотеісга оЬЫотеапе^о гозіатеаіу), зат
іе<1еп гаЬгатезгу 2 тіазіа иіасііаі; іегаг
гай, га ротегоіет опе§о, §<1у сг^зіокгоіпіѳ
Ьгасіа тезгузсу ІусЬ ггесгу тезгуІкісЬ, Іак
койсіеІпусЬ, іако у доІотеусЬ ріепі^іігу
рггегей гаЬгаппусЬ у теутеіегіопусЬ иротіпаігу, піе теіегігіеб г іакісЬ тіаг у рггусгуп
оіЫ у тегбсіб піесЬсе у гЬгаша зі<*. 2аЬіе§аі^с Іесіу тезгеікіеу зякоіігіе зтееу, теуяеу патіепіепі Ыицсу ге тевгуіЦ Ьгаси*
зтеоііу, а сЬс%с о Іо тезгуіко, Іак о йгеЬго,
аррагаіа койсіеіпе, 8о1отее ріспі^/е 2 оЬкаіотеапут Зіапізіатеотеісгет ргатеше сгупій у 1е§о па тезгеІакісЬ (ІоЬгасЬ опе§о
(ІосЬосЫс, сіаіі Ц зтеоііу ргоіезіаііц, сіо хпу§
игх^ііотеусЬ гарізаб. (^ио<1 соппоіаіит езі
асііз ргаезепІіЬиз.
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54. Привилегія короля Владислава IV, подтверждающая привилегію короля
Япа III, которою мѣщане Виленскаго городничества освобождаются отъ квар¬
тирной повинности.
Король Владиславъ IV подтверждаетъ Вилен¬
скимъ иѣщапамъ, находящимся подъ юрисдик¬
ціей городничества, листъ своего предшественника
Яна

ІІІ-го,

который

освободилъ

всѣхъ

вооб-

Коки Іузщс згеёбзеі йяетеіойгіезщі ріегѵѵзгедо, тіезіі^са Маіа бзшедо Йпіа.
Ка игг<$Й2епіе іедо кгбіеѵѵзкіеу тоёсі Ногойпіеітеа \Ѵі1ейзкіедо, рггейе тп$ НеІіазгет Лапега Віазгкіетеісгет, росіЬогскІпіегуш \Ѵі1ейзкіш,зІапо\ѵз2у осгетеізіо ітб
рап КггузгІоГЗгтеаго, рап Кагітіегг ЛадіеІотеісг у рап КггузгІоГ АпісЬіетеісг, ігаіепіет тезгузІкісЬ тіевгетап, рггутеііеу пауіаёпіеузгедо кгбіа іедо тоёсі Лапа Іггесіедо, па ретепе теоіпоёсі тіезгегапот іигугйукі Ногойпісітеа ЛѴіІепзкіе^о зІиЦсу,
Йо акіи росіаіі те Іе зіотеа рівапу: Лап
кгесі г Вохеу Іазкі кгоі роізкі еіс. Огпаутиіету Іут Іізіет пазгуш, копіи Іо теіеЙгіес паіейу. Рокіайапу ЬуІ рггесі паті
Іізі, г$к% паіайпіеуз7.е§о ётеі^іу раті^сі кгб¬
іа іедо тоёсі МісЬаІа, апіесеззога пазгедо, росірізапу, ріесг^сщ теіеікгу теіеікіе§о хі^зітеа Іііетезкіедо гаріес/.^іотеапу, рой
йаЦ те \Ѵагзгатеіе йпіа ХХ-о тіезіцеа
Магса, гоки Райзкіедо МВСЬХХІІ-о, к 16гут рггутеііеу паіаёпіеузгедо кгбіа іедо
тоёсі Шайузіатеа егтеагіедо шіезгегапош
пазгут ХѴіІейзкіш, рой ІюгойпісЦ іигугйуксу^ Ь^й^сут, па ретепе теоіпоёсі зіи-

ще такихъ горожапъ отъ всякихъ квартирныхъ
повинностей во время сеймовъ, трибуналовъ, сей¬
миковъ

и другихъ собраній,

происходящихъ въ

г. Вильнѣ.

&}су, тіапотеісіе: аЬу ройсгаз ІгуЬипаІбте,
когоппусЬ зеутікбте, гокбте, гоегкбте у
іпзгусЬ тезгеІкісЬ гіагйбте риЫісгпусЬ у
ргіѵаіпусЬ, рапотеіе зепаіоготеіе у игг§йпіеу теіеікіедо хі<$зІтеа Ьііетезкіедо, те йошасЬ ісЬ йтеоггап, зіид, тіой/.і, ріесЫ,
йгадипіі у сидбте піе зіатеіаіі, роітеіегйгіб
гасгуі. V тепіезіопа іезі йо паз рггег рапбте гай у игг^йпікбте пазгусЬ ргоиЬа,
аЬуёту ротіепіопу Іізі тос^ у ротеадгу
пазау кгбіетезкіу зітеіегйгііі у 7.тоспі1і.
Му Іейу Лап кгбі йо ротіепіопеу рапбте
гай у игг^йпікбте пазг.усЬ га шіезгегапаті пазгеті \Ѵііейзкіеті, рой Ьогойпісіц
іигугйуксііі Ь^й^сеті, тепіезіопеу ргойЬу,
іако зіизгпеу, Іазкатеіе зкіопітезгу зіі}, теугеу тіапотеапу кгбіа іедо тоёсі МісЬаІа
Іізі сопГігтасуіпу, іакоЬу Іи зіотео те 8Іотео ЬуІ іпзеготеаиу, тее тезгузІкісЬ рипкЬасЬ , сопйісіасЬ , сІаигигасЬ у рагадгаГасЬ шосгу у ротеадэ пазг^ кгбіетезкц еітеіегЙгату, гтаопіату, арргоЪшешу — рггу ІіЬегіасуі іс піт іоугагопеу тіевгегап павгуск Шкпзкіск когоАпіскіск іегае у па
роіут Ь&Аусуск саіе у піепагтгпіе тесгпеті сгаву гасЬотеиіету. Ыа со йіа

— 277 іерзгеу \уіагу п;Ц зі? пазгі* ройрізатезху
ріѳсг^б теіеікіедо хідвітеа ЬіІѳтезкіѳ§о рггуСІ8ПЧ* гогкагаШту. Бап те Кгакотеіе па
зеутіе когопасуі пазгеу йпіа XXI тіезі*са Магса гоки Рапзкіедо МйСЬХХѴІ рапотеапіа пазге§о гоки 1. И іе§о ргхутеіІеіи ройріз г§кі кгбіа іедо тозсі Іегаі
зіотеу: Йап кгбі. Ргау ройрізіе ріесг^с
лѵівіка теіеікіе^о хі^зітеа Ьііетезкіе^о. Коп-

Іігтасуіа тіезгсгапот Ьогосіпіскіт \ѴіІойзкіт ргатеа о<1 кгбіа іе"0 гаоёсі ЛѴІасІузіатеа IV пайапе^о, а ой кгбіа іе§о тоЗсі
МісЬаІа роІтеіегйхоие§;о.—Сгіеі^ий різагг
теіе1кіе"о хі^зігеа Ьііетезкіе^о. Сапсеііагіаіи
іктсі СЬгізІорЬогиз Рас. Зизсѳріі Савітігиз .Іоаппез ѴѴоузхпаготеісг, гедепі сапсеііагіао пт:огіз з. г. щ. зесгеіагіиэ.

1661 г. Мая 16 дня.
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55. Судебное опредѣленіе Внленскаго магистра но дѣлу между цехомъ солодов¬
никовъ и цехмистромъ нхъ Григоріемъ Богдевіічемъ.
Солодоппнчій

цехъ внесъ жалобу па своего

бывшаго старшину Богдевича, что опх завладѣлъ
цеховой кассой въ 300 копъ н двумя серебря пи ым и
подсвѣчниками. Богдевичъ потребовалъ свидѣтель¬
скихъ показаній. Въ назначенный день свидѣтели
показали, что онъ покупалъ па деньги цеховыя
пшеницу н продавалъ ее разнымъ лицамъ,

въ

томъ числѣ и родственникамъ свидѣтелей. Въ свою
очередь Богдевичъ доказывалъ, что цеховую кассу

костелѣ св. Маріи во время нашествія Москвитянъ,
но потомъ не нашелъ ихъ; въ чемъ обѣщалъ пред¬
ставить свидѣтелей. Эти послѣдніе показали, что
опн дѣйствительно носили цеховой сундукъ въ
костелъ св. Маріи, но были ли тамъ деньги и ве¬
щи,

они не знаютъ.

Судъ призналъ

Богдевича

виновнымъ и по учиненіи присяги свидѣтелями
постановилъ взыскать съ него захваченное иму¬

съ серебряішыми подсвѣчниками онъ закопалъ въ

щество; но обвиненпый подалъ апелляцію въ ко¬
ролевскій судъ, которая н была ему разрѣшена.

\Ѵ ропіесітіек, <іпіа 16 Маіа, гоки 1661,
па іпвіапсіг} 8Іа\ѵеіпусЬ Рапіа Маскіе\ѵісга, Апгігяеіа ДисЬпіеѵѵісга, Мікоіаіа ІпеІешеиа, ДакиЬа ЩЪготсвкіе^о, Магсіпа
Рипізгкі, Зіапізіаѵѵа Випкіе§о, КгхузгІоГа
КуЬаЙошсха, \Ѵа1епІе§о Кигеіетеісяа, МаІуазяа Лосіизякі, Ваяі1е§о Кгу>ѵіайзкіе§о—
5Іос1олѵпік6\ѵ у тіезгегап ЛѴіІейзкісЬ, зж>іт у \Ѵ82у8ІкісЬ тШзгусЬ 8І<ХІО\ѴПІк6\Ѵ і

ішіепіет схупі^сусЬ, харохтеапу іезі па
сігіеп йхізіеузху рггей з;}й у зхІасЬеІпу
чгхцй гайхіескі ѴѴіІепзкі рохтееш зібтепут
ргхег исхсітеусЬ Іѵагішіегха Ветаіотеісха
у 0пізіе§о Кохіотезкіе^о, зіи? ргхузі§§ІусЪ,
осхетеізіо ройапущ, зіатееіпу Огу§іег Во§йхіп — зіосіотеиік у шіезхсхапіп ѴѴіІепзкі
Йо Іакотееу ргорозіеіеу: іх оп те гоки іузі^с зхезезеі рі^йхіезіціуш ріціуш, Ь§й^с
9

- 278 віагегут сесѣи зЫотепісгедо, іезгсге ргааі
ётеі^ікаті заш іе<1еп таі^с зкггупкд Ьгаскі^ сесЪо*$ \ѵ г$ки, а Ьгасі лѵзгувккісЬ
\ѵебІи" гѵѵусгаіи у ргаѵѵа сесЬо\ѵе§о піе
оЪгоеёсіѵѵзгу у піе (іоіойу'ѵзгу зіе„ г Іеуіе
зкггупкі доіоѵѵуск ріепі^сігу кор Іггузіа
Іггусігіеёсі у раг<; ІісЫаггбѵ? ёгеЬгпусЬ г
іппеші ггесгота сесЬо\ѵеті ѵѵгіці у кііка
га/у Ьопіз пккііз гедишіив сесЬо\ѵі \ѵг6сіб у о(1вас піе сЬсе, ргозг^с у (Іотадацс зі$, аЬу ро/.ѵѵаііу рег зепіепііаш а<1 гезіііиііопеиі ІусЬ ріепі^сігу у ІісЫаггбте
сотриізиз ЬуІ. Рогтеапу озоЬіёсіе у з ріепіроіепіеіп з\ѵоіт згіасііеіпут МісЬаіет
Ргокоротеіс/ет зіаѵѵаіцс, заіѵіз отпіЬиз
іигіз, ЬепеПсііз еі ехссрІіопіЬиз, іегшіпииі
гезротіепііі асі Гиіигат іигіз (ііет реіііі
еі оЫіпиіІ.
\Ѵ рі^Іек, сіпіа 20 Ыаіа, гоки 1661
зіа\ѵеІпу Вгудіег Воддгіетсг—зЫохѵпік у
тіез7,с/.апіп \Ѵі1ейзкі, па Іегтіпіе бгізіеузгут ки гезропзіеу рггесіте іпзіапсіеу зіаѵѵеІпусЬ Ра\ѵ1а Маскіеѵѵіста, Ашіггеіа
ЛисЬпіеѵѵісга, Мікоіаіа Лапе1е\ѵісга, ЛакиЪа Б^Ьготезкіедо, Магсіпа Рипізгкі, 8іапізіатса Випіскіедо, КгузгІоГа КуЬаКотеісга, ѴѴаІепІедо Кигеіѳшсга, Маіуазга Лойезгкі, Вагііедо Кгуігіайвкіедо —зіосіотепікбтс, 8\ѵоіт у ѵѵзгуІкісЬ Ьгасі тШзгусЬ
ітіепіет сгупі^сусЬ,о піеосісіапіе кор Іг/.есЬ
зеі Іггусігіезіи у рагу ІісЬіаггоѵѵ ёгеЬгпусЬ
зоЬіе рггег саіц іигісіік^ іпіепіоѵѵапгу рггурасіацсут, г 87,1асЬеІпут МісЬаІет Ргокороѵѵісгет, ріепіроіепіет з\ѵоіш, зіап^ѵгегу тепіозі: іг Іак ріепі^сіхе, кІбгусЬ акІоготеіе (ІосЬоскгр іако у ІісЫагге ёгеЬгпе
га теіаботоёсі^ коііедбте зѵѵоісЬ, кібггу
рошагіі, 2 зкггупкгу сесЬоѵѵі} шщчізгу рггеб
пазЦриі^сут па тіазіо \Ѵі1епзкіе ѵѵоузкіет Мозкіетезкіт \ѵ коёсіеіе раппу Магіі гакораі у ротегостзгу, га сігіеггепіа

тозкіеѵезкіедо, (Іо \Ѵі1па \ѵукорапе у роЬгапе ріепі^ге у ІісЬіагге паіагі. Керіікиіцс акіоготіе, а іі, рогтеапу га Іе
ріепі^ге па зѵѵоі'% роІггеЬ^ рзгепіс? кирі) у киріошѵ ро кіікипазіи Ьесгек (Іаіг^с
йгидіт Ьогдоѵѵаі.іцс па іпкѵізіЬігѵ гаЬіегаІізі?.- 8^1 у згіасііеіпу игг^Л
гасігіескі \Ѵі1ейзкі: ропіеѵѵай асіоічжіе
іпчиізіііопе сЬо* (іомеёс, іако рогѵѵапу
га ріепіі)Лге Ьгаскіе, № ргорозісуі тіапо\ѵаіц, рзгепіс§ киро\ѵаІ у гбйпут Іиіігіот
Ьогдотсаі, гасгуш зат игггці геуёб оЬіесаІ.
IV піеіігіеіе, (іпіа 22 Маіа, 1661 гоки,
\ѵ зргате у аксіеу зіатееІпусЬ Ратеіа
Маскіешсга, Апсіггеіа ЛисЬпіеіѵісга, Мікоіаіа Лепеіетеісга, ЛакиЬа ВцЬгоигэкіедо,
Магсіпа Рипізгкі, 8іапізіа\ѵа Випіскіедо,
КггузгІоГа ІІуЬаІІо\ѵісга, ^аіепіе^о КигеІетеісга, Магіуазга Лосіезгкі, Вагііедо Кгу\ѵіагізкіе§о— зЫотепікбѵѵ у тіезгсгап IVіІейзкісЬ, з\ѵоіт у \ѵзгуз1кіс1і Ьгасі шіоіІзгусЬ
ітіепіет сгупі^сусЬ о піеоіМаш'е кор ІггесЬ
зеі Іггусігіезіи у рагу ІісЫаггбѵѵ ёгеЬгпусЬ
г іппеші ггесгоша, ргге<1 га\ѵоіотеапіет
тіазіа \ѴіІепзкіе<*о тегі^ІусЬ, зіахѵеіпети
6гу§іего\ѵі Водіігіетеісготеі—зЫотепікот у
тіезгсгапіпоѵгі ІѴіІейзкіети, рггесі згріет у
згІасЬеІпут иг/^сіет гадгіескіт \Ѵі1ейзкіга рггезгіусЬ іигійік іпіепіоѵѵапеу, Іепге з<^(і у згІасЬеІпу игг^сі габ/.іескі \ѴіІейзкі сгупі^с- йозуб зиЪтіззіеу з\ѵоіеу,
гзгесІІ г сесЪи зіоііоѵѵпісгедо у осірга\ѵи
іп^иІ8І^і^ Іут зрозоЬеш: Марггбй исгсі\ѵу \ѴоусіесЬ Баѵѵаіетеісг—зіагзгу Ьутезгу
сесЬи зіо(1о\ѵпіс2е§о, рггу Ьуіпоёсі 1е§ог
Во§(ігіеѵгісга гегпаі: Іг ротіепіопу Вод(ігіе\ѵісг г рзгепісз рі^сіигігіезіці га ѵѵузг
ротіепіопе Ьгаскіе ріепіцбге киріопе ѵѵгі^і
па зѵѵоі’а сг^ёс Ьесгек (Іѵѵасігіеёсіа, рзгепіса киропапа Ьуіа ро гЫусЬ сЬѵипазіи.
Тепге ВоЬсігіетеісг пат Ьгасі сесЬоѵѵеу,

- 279 кіѳйу ріепцсіге у ІісЫаггѳ г зкггупЦ ЬгасЦ Ьгаі, піе ороѵѵіесігіаі. МісЬаІ \ѴяІепіупосѵісг Кіеузіиі роѵѵіесігіаі: і/. г іеуге рзгепісе, га Ьгаскіе ріепцсіге рггег р.
ВоЬсІгіетсга киріопеу, піеЪозгсгук оусіес
іедо \Ѵа1ѳпіу Кіеузіиі сігіеяі^с Ьесгек \ѵес!1и§ росѵіеёсі рошіепіопе^о ВоЪсІгіеѵісга
ѵгі%1, у іи/, ро \ѵгі§сіи ЛѴіІпа га Мозксѵу
и піе§о, іако зиссеззога, гаріаіу иротіпаі
зі(5- Тепге ЛѴоусіесЬ Лоѵѵаіешсг, Ріоіг
Оте1іапо\ѵісг у КггузгіоГ 8око1о\ѵзкі у
іеіго Ьгасіа рг/.угпаіі, іе сг§зіо тіашжапу
Во»(ігіелѵіс2 г рзгепісе, га Ьгаскіе ріепіц(Іге Ьег \ѵіасіотозсі сесЬи киріопеу Ьесгек
згезпаёсіе \ѴоусіесЬо\ѵі Ріоіготпгоѵѵі, Ьесгек газ іедупаёсіе Тотазгосѵі Ріизкоѵѵзкіети рггесЫ. Мікоіау КоЫгійзкі—зіосктпік роѵѵіесігіаі, іг ВоЫгіеѵѵісг, Ьесгек
ріс^гіезіці зіесіт рзгепісе ро /ІоІусЬ сЬѵипазіи 2а Ьгаскіе ріепіцсіге киріі у опеши
кііка Ьесгек па Ьог." сіаѵѵаі, кібгусЬ піе
Ьгаі. КггузгІоГ 8око1о\ѵзкі, іако різагг
сесішѵѵу, роѵѵіасіаі у гегпаѵѵаі: іг есіу
ггесгу Ьгаскіе сесЬо\ѵе, ріепігріге, ёгеЬго
у іппе рггеіі ро\ѵіеІг/.ет гоки Іузі.^с згеёб
зеі рі^сігіезі^і Іггесіт пазЦриі^сут сЬоѵѵаіі, Іесіу сЬѵапаёсіе озбЬ о тіеузси зсЬоѵѵапіа ѵѵіесігіеіі, а о ІусЬ ріепі^сігасіі у ІісЬіаггасЬ кіе(1 у рап Восгсігіесѵісг Ьгаі у
сЬо\ѵаІ, пікі піе ѵѵіесігіаі. \Ѵзгузсу Ьгасіа
зіагзі у тіосігі гегиаіі, ге іеёіі зикпіе,
Гапіу у сІоЬга з\ѵоіе Водсігіеѵѵісг г ЛѴіІпа
ѵѵѵѵѵіогі у саіе гасЬоѵѵаІ, «Іаіеко ѵѵі^сеу
ёгеЬго у ріепісріге Ьгаскіе, кібгеші Іеріеу
зі§ шб§1 те с1го§§ ораіггус, лѵулѵіогі. Ыакопіес зат бтуігіег Водсігіеѵѵісг рггугпаі,
Іг іе тіеузсе у зкггупі§, ѵѵ кібгеу зкггупіа г ріепі^йгті у ІісЫаггаиіі зсЬоѵѵапа
Ьуіа, ро гаѵѵоіоѵѵапіи гакорапе паіагі, аіе
Ьгаскіеу зкггупкі у ріепцсігу піе паіагі.
Кібггі іпдиізісі^ ротіепіопут зрозоЬет

з^сі у игг^сі осіргаѵѵіѵѵзгу, иігісуие рагіі
сіпіа іиіггеузгеео зргаѵѵ аііепіаге пакагаі.
\Ѵ ропіесігіаіек сіпіа 2СМаіа, гоки 1661—
рггесі з^сіет у згІасЬеіпѵга иггс^сіеш гасігіескіт \Ѵі1ейзкіт озо’оіёсіе зіашуѵѵзгу
Раѵѵеі Маскіеѵѵісг, Апсіггеу «ГисЬпіеѵгісг,
Мікоіау Лапі1е\ѵіс2. ЖікиЬ ВцЬгоѵѵзкі, Магсіп Рипізгкі, 8іапіз1а\ѵ Випіскі, КггузгіоГ
КуЬаІіоѵѵісг, \Ѵа1епіу Кигеіеѵѵісг, Маіуазг
«Іосіезгко, Вагііі Кггуѵѵіайзкі—зіосіоѵѵпісу
у тіезгсгапіе ЛѴіІепзсу, рггег згіаскеіпедо Ріоіга Ъірійзкіе^о—ріепіроіепіа аГГекіоѵѵаіі, аЬу геіасіа іпдиізісіеу \ѵ зргаѵѵіе
зсѵоіеу о ггесг ѵѵугеу шіапоѵѵапеши Сгу"іеготеі Во^сігіеѵѵісгоѵѵі —зіосіоѵѵпікоѵѵі іпіепіоѵѵапеу, рггег иггіусі сіпіа ѵѵсгогауяге^о
осірпиѵіопеу, исгупіопа Ьуіа. Ро кібгеу
іпчиізісіеу іп раепіз иігіизсіие рагііз исгупіопеу геІасіеу, акіогоѵѵіе ех ^ио іпдиізіііопе рег ѵігоз отпі зизрісіопе сагепіез
сіерозііа сіесіисііиг, ге рогѵѵапу ріепі^сіге
Ьгаскіе риЫісгпе па зкироѵѵапіе рзгепісу
йіа зіеЬіе у (ІгидісЬ оЬгбсіІ у и (ІеЬііогбѵѵ
ріепісісігу га Ц рзгепісу иротіпаі зі§. Во
іе§о затіесіеп іе ріепігріге у ІісЬіагге іпзсіо сопіиЬегпіо роЬгаІ, ргозііі ас! гезіііиііопет зиттае еі сапсІеІаЬгогит сііаіииі
сотреііі. Рогѵѵапу гаё іпсуиізіііопет рег
соріаз зіЬі (соттипісапсіі) еі іегтіпит геГиіапсіі еапсіет ас! Гиіигат іигіз сііет реіііі.
\Ѵ рі^іек, сіпіа 27 Маіа, гоки 1661—
зіаѵѵеіпу 6гу§іег Водсігіеѵѵісг—зіосіоуѵпік
у тіезгсгапіп ЛѴіІейзкі, па іегтіпіе бгізіеузгут ки геГиіасіеу рггесіѵѵ івдиізісіеу,
ѵѵ зргаѵѵіе зіосіоѵѵпікбѵѵ, шЫзгусЬ у ѵѵзгуікіе§о сесЬи рго зирга ійзіпиаііз іпіепіосѵапеу еі «іііаііопе оГГісіоза рг/урасіаі^сут г згІасЬеіпут МісЬаІет Ргокороѵѵісгет—ріепіроіепіет зѵѵоіт, зіасѵаіцс \ѵпозіі: іг іа іп^иізі^іа зиЬзізіеге піе тоге,
(11а іего,
ге іезіез поп сііаіі, поп іигаіі, сіо
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Іе§о іп йерозіііопе зиа ѵагіапі, а со \ѵі$сеу, ех іга еі іпѵійіа ргхесіѵѵко опеши Іезіітопіа йеропипі; іпзирег Йайпедо йуѵѵе§о зіойоѵѵпіка, кібгети Ьу рзгепіс^ га
Ъгаскіе стіазпіе ріепщйгѳ киріошу рггейа\ѵаІ, піѳ рокагиц у рггей игг^йет піе
віаѵѵаігі, Іуіко іейпсті згсге^иіпеті пагаЬіаі^ роѵіейсіаті, а сЪосіа Ьу у зіаѵѵіб ро
зіагети ЬуІ рогѵѵапу, иіі отпі поіа зизрісіопіз сагепз, Ыігзгу зе ехриг§аге. Со
зі§ Ікпіѳ і^погапііат \ѵзгузІкіе§о сесЬи о
гакорапіи ріепі^йгу, Іеу піе то§ф ргорозісіеу з\ѵеу роріегаб, йойс па іуш, йе га
\тйотоёсі$ со11е§6ѵѵ зѵѵоісЬ г^сгпусЬ, кібгусЬ п’згузсу йоЬічжоІпіе оЬгаІі, ІісЬіагге
у ріепцйге гакораі, ргоіезіасіеу Іей о Іо ай
йо Іедо сгази акіогоѵѵіе піе сгупііі, оѵгзгет іако ѵѵіайогаі теукорапіе рггег піерггуіасіеіа іусЬ ріепі$йгу у ІісЫаггбѵѵ зіаІе§о тіісгеіі, у йаіі Ьу рокбу, кіейѵ Ьу
піе іейпа гіойб у піепатеіёб опусЬ ройЬиггаіа, Іейпакйе Іепйе рогтеапу, сЬс^с піеѵѵіппойб зѵѵоііі теу6\ѵіас1сгус, ійе Іе ріепігуйге
г ІісЫаггаші розроіи \ѵ койсіеіе р. Магіі га¬
кораі, ай Іезіез ргоѵокоѵѵаі у йо еѵазіеу, иіі
ргоріог йе іиге, гаЬіегаІ зі§. Керіікиі^с
акіогоѵѵіе, а ій іпсіиізіііо езі ѵаіійа, йе
Іезіез рег айтіпісиіпт оГГІсіі Йо сесЬи
2§готай/.епі, ѵігіЬопае ІІйеі зиЬ сопзсіепІіа гегпаіі ѵегііаіет, ігат еі іпѵійіаш
опущ гайаѵѵаб піе тойе, Ьо іе§о йоЬггу
рггуіасіеіе у зіагзгепзіѵѵо іе§о ІусЬ Іаі
Іоѵѵаггузге, гшагІусЬ Іей Іийгі тезкггезгас
йо йиіайесіѵѵа Ігийпо, йо Іе§о йе іиге піе
Іуіко ех ѵізи, аіе Іей аийііи еі зсіепііа
Іезііз езі ѵаіійиз. Еѵазіа газ рогѵѵапе§;о,
иіі зіпе иііа огйіпагіа ргоЬаІіопе роікас
піе тойе, ко11е§аті зѵѵеті гшагіеті гакорапіа ріепі^йгу у ІісЬіаггбѵѵ піе йоѵѵіейгіе, Ьо поп епііз пиііа ргоЬаІіо. А йе ргоІезіасіі о Іо рг/есіико піети піе сгупііі у
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тіісгеіі, га Іо піесЬ йгі^киіѳ рогѵѵапу, Ьо
ти сгази йо ираті§1апіа ийусгаіі, а іейеіі асііо йеЬіІі поп регзесиіа, йаіеко \ѵі§сеу Ьопі риЫісі еі ессіезіазіісі, іако Іа
зрга\ѵа о ріепі^йге сесЬоѵѵе риЫісгпе у
ІісЫаггѳ йгеЬгпе койсіеіпе, а йо 1е§о зат
рогѵѵапу, роѵѵгбсіѵѵзгу га піеризк йо ЛѴіІпа ргоіезіасуі у тапіГезІасуі о ѵѵукиріепіи ріепі^йгу у ІісЬіаггбѵѵ піе гапіозі,
сопзресіігу игг^йоте^ тіеузса рогизгопедо
піе оЬѵѵіосІІ, ргозг^с у йотадаігус зі§, аЬу
рог\ѵапу ІісЬіагге іѵгбсіі, у ріепіцй'/.е, піе
зсЬойгцс г игг^йи, ех ^ио тапіГезІе іп
зиит сот той и т ргіѵаіига сопѵегііззе аррагеі, гаріасіі. 8<уй у згіасііеіу ищй гайгіескі ѴѴіІепзкі, рггусЬуІаігус зі$ йо гедиіу
ргаѵѵпоу, кібга ійет Іісеге гео, с[иой еі
асіогі йесгеѵіі, рогѵѵапеши Іезіез, ай^иоз
ргоѵосаѵіі, іп Гиіига іигіз Йіе зіапотеіб пакагаі.
\Ѵ зоЬоІ§,йпіа 25Іипіа, 1661 гоки—па
іпзіапсігу зіаѵѵеіпедо бгудіега Во§йгіеѵѵісга—зіойоѵѵпіка у тіезгсгапіпа \Ѵі1епзкіе§о, гарогѵѵапі згу йо згуйи у згксЬеІпедо
игг^йи гайгіескіе^о \Ѵі1епзкіедо рогѵѵет
зібѵѵпут рггег исгсіѵѵусЬ Апйггеіа РіоІгоѵѵісга у 8іеГапаМГ^с1а\ѵо\ѵіс/.а- зіи" рггузі^іусЬ, осгеѵѵізіо ройапуш, исгсті Ріоіг
Йапкіеѵѵісг, Магсіп Ріеігизгеѵѵісг—тіезгсгапіе АѴіІепзсу, а Іо йо гегпапіа з\ѵіайесіѵѵа, іако г піт ріепі^йге у ІісЬіагге
\ѵ койсіеіе раппу Магіеу рггей га\ѵоіо\ѵапіет ЛѴіІпа гакораі. Кібгу озоЬізсіе зіапгуѵѵзгу еі йе ѵега Гійеіісуие йерозіііопе айтопііі Ьіз ГогтаІіЬиз гесодпоѵегипі. Ріоіг
Йапкіетеісг гегпаі: Іг іа рггей тегі^сіет
ЛѴіІпа, зіийгус и рапа Сгі§іега Водйгіе\ѵісга, зкѵгупк^ г сесЬи з1ойо\ѵпісге§о гатеіогіет йо козсіоіа р. Магуі, аіе піе \ѵіет
іейеіі ріепі^йге у ІісЫагге Ьгаскіе \ѵ Іеу
зкггупі Ьуіу. Магсіп гай Реігизгешсг ро*
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рггу коёсіоіе р. Мпгуі Ь^сЦсу, гатеіогісш,
аіе піѳ гакорутеаіеш; о ріепцйгасЬ у ІісЬІаггасЬ сесЬотеусЬ, іегеіі те Іеу зкггупсе
Ъуіу, піетеіет. Ро Іакотеут гегпапіи ётеіасікбте рогтеапу Водйгіетеісг ііо еѵазіѳу гаЬіегаі зі§. КеГиІиіцс акіоготеіе, а ІиЬо рог¬
теапу (ІеГісіѳпз іп ргоЬаІіопе г Іеу гасуі,
2е Йеропепіез Іезіез піе теіейгіеіі у піѳ
теіейг^ о ріепі^йгасіі у ІісЫаггасЬ, іегеіі
те зкггупі Ьуіу, аІЬо піе, йе іигѳ гиегипі
Іоіаіііег іп саиза, іесіпак/е рггу іпс(иізісіеу ех рагіе зиа ойргатеіопеу йтеисЬ акіо¬
гбте а(1 іигатепіит гаЬіегаІі зі^. 8$й
гаё у згіаскеіпу игг^й гасігіескі \Ѵі1епзкі
рго Гегепсіа зепіепііа асі Гиіигаш іигіз
«ііет йеІіЬегаѵіІ.
\Ѵ ріціек, йпіа 8 Іиііі, 1661—тезргатеіе
у аксіеу, кібгц зіатееіпі Ратееі Маскіетеісг,
Апйггеу Лисітіетеісг, Иікоіау Іепеіетеісг,
ЛакиЬ Вцкготезкі, Магсіп Рипізгко, 8іапізіате Випіскі, КггузгІоГ КуЬаІІотеісг,
\Ѵа1епІу Кигеіетеісг, Маіуазг Іойезгко,
Вагііі Кгутеіайзкі—зіойотепісу утіезгсгапіе \Ѵі1егізсу, зтеоіт у тезгуІкісЬ Ьгасі тЫзгусЬ у саіедо сесЬи ітіепіет сгупі^с о
піеоййапіе кор ІггесЬзеІ Іггуйгіезіи у ра¬
гу ІісЬіаггбте ёгеЬгпусЬ зіатееіпети бгудіеготеіВодйгіетеісготеі зіойотепікотеі, рггесі
зцйет у згІасЬеІпуш ит^йет гайгіескіт
\Ѵі1епзкіш іпіепіотеаіі. Тепге з^й у згіасѣеіпу игг^й гайгіескі \Ѵі1епзкі, ехрейіеп<1о йеІіЬегаІіопет зиат зиргаГегепйа зеп¬
іепііа пирег Гасіа, Іакотец исгупіі йесізц:
Ропіетеаг рогтеапу, Ьег теіайотоёсі Ьгасі
тезгуІкісЬ ріепіцйге у ІісЬіагге ёгеЬгпе г
зкггупЦ йіа пазіедш^седо піерггуіасіеіа
рггег зі§ гакорапусЬ, піе йотеіойі, Іесг па
ётеіайкасЬ зтеоісЬ, <1о кІбгусЬ ргоѵосотеаі
изЫ, ргоіезіасіеу, тапіГезІасіеу, Іак Іег

сопзресііеу игг^йотееу тегді^йет теукорапеу іату у ріепі$йгу г ІісЫаггаті піе
исгупіі, отезгет іако г ^иізісіеу рггег
акіогбте теутеіесігіопеу (па кібгеу Ьопі ѵігі
зиЬ іигатепіо піетаі гегпаіі) раіеі, ге
ріепігріге Ьгаскіе па киротеапіе рзгепісу
оЬгбсіІ, у киріоп% га Іакотее ріепігріге
рзгепісу па Ьогд йгидіш зЫотепікот
гогйаі; іпзирегсігса Ьаз ргоЬаііопез ЙтеисЬ
г акіогбте асі іигатепіит гаЬіегаі^ зі§,
рогтеапу гае, пийіз ѵегЬіз (ціаіігісаііѵат
гезропзіопет зиат аГГігтапз, зітріісііег
аЛ еѵазіопеш ІгаЬіІ; гасгут рггусііііаі^с
зі§ до ргатеа, кібге пес асіогі, пес сііаіо
зіпе ргаесейепІіЬиз ргоЬезІаІіопіЬиз йеЙеггі
іигатепіит пакагиіе, ЫігзгусЬ ЙтеисЬ г
акіогбте сігса ^иізіііопет еі аііаз рго¬
ЬаІіопез зирегіиз зресіГісаІаз Йо рггузі^ді
іпіепіотеаі. (Іако рогтеапу рой *).
Іггуйгіеёсіе Іггу у рагу ІісЬіаггбте згеЬгпусЬ коёсіеІпусЬ Ьег теіайотоёсі тезгуІкісЬ
Ьгасі г зкггупЦ сесЬоте^ тегі^І, опусЬ піе
гакорутеаі, Іо теіазпіе га Іе ріепйціге рзге¬
пісу киріі у йгидіш зіойотепікот гогЬог§отеаІ у рггейаі, йекгеіет зтеоіт игпаі.
Ро кібгеу рггузі^йге та рогтеапу кор
Іггузіа Іггуйгіеёсі гаріасіб у ІісЫагге ёгеЬгпе акіогот тегбсіб. Арреііотеаі рогтеапу
ой Іакотеедо йекгеіи ех ео, ге піе іезі
Ыігзгу ай еѵазіопеш игпапу, йоз^йи іедо
кгбіетезкіеу тоёсі; з^й у игггрі ЬопогіПсепііззіте Іеу ге арреііасіеу йориёсіі. Ак¬
іоготеіе газ ро рогтеапут каисіеу йе рагепйо іигі йотадаіі зі§. Рогтеапу гай поп
Іепегі зе саиііопет ехео, ге попйитсопѵісіиз езі еі а Ьепе роззеззіопаіо Йе іигѳ
поп реіііиг саиііопет Йаге іпГегепз реіііі
зе ІіЬегит ргопипсіаге. 8цй у шедй, ех
фіо оШсіо Ьепе сопзіаі йе розіііопе сііаіі
•

*) Вылиняла строка.
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- 282 еі ай ргаезіапйпш саиііопет иіі йіѵѳгзат 1 сіѵііаіе саиііопет ргоІезІапііЬиз асІогіЬиз
асііопет поп езі сііаііопе ргоѵепіиз, 7а- ; йе йатпіз Шіяцио ехрепзіз виЬзесиІіз еі
сгут айіпѵепіі поп ргаезіапйат еззе а ! зиЬз<хріепйІ8.

1663 г. Февраля 16 дня.
Изъ книги

№ 5346. за 1663-1665 г., стр. 28—29.

56. Опредѣленіе Виленской магдебургіи по дѣлу о волшебствѣ настушкн.
Настоящее опредѣленіе Виленской Магдебургѣ
состоялось по слѣдующему случаю: у купца Филип¬
повича была служебшща Сташевская, которая слы¬
шала отъ Пастушки чаровницы такія слова: „если
меня удалятъ изъ этою дома, то съ мила случится
тоже самое, что случилось въ домѣ сапожника>
прогнавшаго меня изъ костелаа въ домѣ сапож¬
ника заболѣла чахоткой его жена, причиною ко¬
торой была Пастушка; когда Сташевская впустила
въ избу курицу, то оиа повертѣлась на одномъ
мѣстѣ и околѣла; паконецъ Сташевская видѣла
мѣшокъ, приклеенный воскомъ къ стѣнѣ, и когда

Лийісіит оррогіипит еі егітіпаіе Гегіа
зехіа апіе сіотіпісаш гетіпізсеге, сііе 16
шепзіз РеЬгиагіі, рег депегозит (Іопііпит
ЗіерЪапиш СагоІитВуІіпзкі—засгае ге§іае
таіезіаііз зесг.' айѵосаіит еі поЫІез ас
зресіасіез йй. зсаЬіпоз Ѵііпепзез Ъаппііит езі, аппо Ббтіпі тіііезіто зехсепіе;
зішо зеха^езіто Іегііо.
Іп саиза еі асііопе, ^иаш поЫІіз ас
зресІаЬіІіз оііт 8атие1 Еіііроѵѵісг— сопзиіагіз Ѵііпепзіз, йит айііис іп ѵіѵіз ехіагеі, рег §ёпегшп зишп Гатаіит ЗіерЬапит Мідига, розі йесеззит ѵего ірзіиз

спросила дочъ Пастушки, къ чему бы могъ служить
этоть мѣшокъ, та отвѣчала, для выдѣлки сыровъ.
На основаніи такихъ показаній отъ магдебургіи
требовал подвергнуть Пастушку иыткамъ. Магде¬
бургѣ, разсмотрѣвши это дѣло, а равно и обви¬
неніе противъ мѣщапкн Кулаковской, постановила
дѣло это прекратить, какъ пе доказанное и вздор¬
ное. Къ опредѣленію этому относится еще три до¬
кумента; заявленіе Сташевской, судебное разслѣ¬
дованіе, и настаиваніе Мигуры о преданіи казни,
которыя помѣщаются въ видѣ примѣчанія.

Ьаегейіз, ипа сит ѵійиа Ьопезііззіта
Ке§іпа Козігошска сопііпиапсіо Шащ, егітіпаіііег іпіепіаѵегапі Неіепае Бигкоѵѵпа,
оііт Лоаппіз Киіакотсзкі ѵійиае йегеіісіае,
пес поп СЬгізІіпае №со1аі Іліказгѳѵгісг,
сопзогііз гаііопе ргаезадіогит еі шаІеПсіогит, с)иазі іііаѳ ргіиз аГГесІіопет Ьуйгорісаш йеіпйе тогіет ргаеГаІо поЬіІі сіотіпі
Рі1іро\ѵіс2 саизаѵегипі еі іпіиіегипі. Іцйісіит ехрейіепйо йеІіЬегаІіопет, Іаіет
іпіег рагіез ргопипсіаѵіі зепіепііат: (^иапйодиійет рагз асіогеа, зоііз Іапіиттойо оріпіопіЬиз еі ргаезитрІіопіЬиз іппі-

- 283 ха, іп ѵоіѵіі ^иотіпи8 рег циаезііопсз еі
іогіигаз іпсиіраіае До таІеПсііз оЬіесІіз
еі рег ірзаз ошпіпіоДѳ педаііз ехатіпагепіиг, Дізрозіііопез ѵего іигіз сотшипіз, іит
еі ргадтаіісае запсііопез Досіогит поп
аіііег регтіііипі ргосеДеге аД іогіигаз сит
іпсиіраііз, пізі ргаесеДапі іпДісіа зиіТісіепііззіта еі іпДиЬііаіа, іДсігсо Десетііиг
тоДетаз сііаіаз, иіі ріѳпі іигіз еі іп вітііі Деіісіо пшщиат Ьасіепиз, ассизаі
пес иі ех йщиізіііопе еііат раіиіі ДіГГатаіаз, ргоріогез еззе аД еѵазіопет

теізеріігаа тапи іп еат гоіат: Лако рапи Гіііротсгоѵѵі піе Ьуіу ргаусгуп^ сЬогоЬу, іакйе йтіегсі, апі баДпусЬ шгб\ѵ піе сгупііу,—Бео еі вапсіа раззіопе
іііаз аДіиѵапіе. А ^иа зепіепііа пит арреііаіюпет аД засгат ге^іат таісзіаіет,
Дотіпит позігит сіотепііачітит, іпіегропеге ДеЬеаі, пес поп, розі с|иащ сит аіііа
сопзиссеззогіЬизсопГегепііат іпіЬіі.Дотіпиз
ЗіерЬапиз Мі^ига Десіагаіогет ее рготізеіі.

Примѣчаніе 1-е-

1663 г. Января 26 дня.
Илъ, кппгп

&

&31в, э«

іѳиз іѳог,

Г.,

стр. 10—11.

Разслѣдованіе Виленской магдебургіи о чародѣйствѣ Дурковны и Лукашевичовой.

Дисіісшш оррогіипит еі сгітіпаіе Гегіа зехіа
п сгазііпо Гезіі сопѵегзіопіз запсіі Раиіі арозіоі
<Не 26 шепвіз Дапиагіі рег депегозит (іотіпит
ЗіерЬапит Сагоіит Вуіійзккі, 8. г. т. зесгеіагіит
асіѵосаіит еі поЬіІез еі зресІаЬНез сіогаіпоз зсаЬіпоз Ѵііпепзез Ьаппііит езі аппо Ботіпі 1663.
Ратаіиз ЗіерЬапиз. Мідига—сіѵіз еі педоііаЮг Ѵііпепзіз, Іаіщиат ріеп. еі депег, поЬ. ас зресІаЬіІіз (Іотіпі Заіпиеііз Ріііротеісг, сопзиІагізѴіІпеп
зіз аедге (ІеситЬепІіз, сопіга Неіепат Бигкоѵпа,
Іхѵапі Киіакоѵзкі ѵісіиат, пес поп сопіга СЬгізііпат, Кісоіаі йиказгеѵісг, роіепіагіі Ѵііпепзіз,
сопзогіеш, іпЬаегеп(1о ргоіезіаііопі потіпе еіиз<1ет ргіпсіраііз зиі а(і ішіісіит еі асіа ргаезепІіа зиЬ ёаіа аппі ргаеіепііз, йіе (іесіта зерііша,
шепзіз Іапиагіі (Іеіаіит сгітіпаіе ргорозиіі: <2ио<1
Ш&е, поп ЬаЬіІа гаііопе Іітогіз сііѵщі, пес ѵегіІаз раепаз Іедит сопіга таіейсаз еі іпсапіаігісев гааІеПсіогит запсііаз, аизае зипі, ипа іііагит петре Неіепа Бигкоѵпа ѵісіиа ргосигаге,
аііега ѵего СЬгізІіпа йиказгеѵісгоѵпа зре йетопів аШсеге еі іпГазсіпаге тетогаіит (1т. сопзи-

Іагет ргіпсіраіет зиит ііа, аі яиоіійіе таіезсепсіо Іитогез іп регііЬиз еі зирга ѵепігет, тахітит іііі регісиіит атіззіопіз ѵііае тіпапіиг;
сопіга ииаз игдеЬаІ раепаз рготегііаз Двееті,’
еі іп чиапіит поп адпозсегепі (асіит, иі ех іп(іісііз еі зизрісіопіЬиз, рег еапсіет ргоіезіаііопет
епитегаііз, иі зиГГісіепІіЬиз яиаезІіопіЬиз еі ІогІигізч1гайап1иг. А(і чиат чиігіат еіизтойі сгітіпаіет іпзіапііат ех сагсегіЬиз айсіисіае гаетогаіае тиііегез, ргаетізза зоіеппі ргоіезіаііопе <Іе іпіизіа іпсагсегаііопе сопіга, рагіет асІогеат рег зиит (іеГепзогет (іт. МісЬаеіет Ргокоротсг орропеЬапІ, петіпет сарііѵагі еі Іопде
тадіз іпсагсегагі роззе, апіесіиага іиге ѵісіиз Гиегіі, ргоішіѳ ргіиз зе ех сагсегіЬиз ІіЬегагі реііегипі, апіеачиат зиат іппосепііат іп оЬіесІіз іизІійсаЬипІ. Ѵегит рагіе асіогеа геріісапіе, иио4
іпсиіраіае тогіегпае поп йеЬепІ (іітіііі ех (іеіепІіопе ргаезепіі, Іапдиат зизресіае еі ѵііез регзопае, (іопес зе Іоіаіііег іп оЬіесІіз ехридагѵегіпі, ехригдаге ѵего зе печиаяиат роззипі, вщшйет зідпа тапіГезІа таІеПсіогит іп тапзіопе, ^иат

- 284 Ьасіепив іп бото Іарібеа ргаеГаІі асіогіз ЬаЬиегипі, бергеЬепза зипі, розе гесеззиш еі шідгаііопет Шагит рег Кедіпат Ребопта Зіазгеѵвка,
иіроіе зассиіиз ѵасииз, пезсііиг іп ^иет Гіпет
саега рагіѳіі арріісаіиз, беіпбе даШпа рег еапсіепі 8іазгеѵ»зка іп еасіет шапзіопѳ іттізза ѵіх
роіиіе бигаге зрасіо биогит біегит, чиіа еіизтосіі ргаезіідііз таІеГісіогит аб іпіегітепбит Ьотіпѳз еі тобегпит асіогѳт огбіпаіі ѵіѵіз ргаезитііиг зиЫаІа, диае шаіейсіа ргаесеззегипі еііат
сгеЬгае соттіпаііопез Шагит, еі ітргоргіа пипс
асі еГГесІит бебисіа. Сііаііз ѵего еа отпіа, иіі

Примѣчаніе 2-е.

етепбісаіа зиГГгадіа поп роззѳ диі(Циат посего,
иіі тиІіегіЬиз ріепі іигів еі пипдиат Ьасіепив
іп вітііі сгітіпе поіаіів, аІІедапІіЬиз, еіаб еѵавіопет теізерііта тапи ІгаЬѳпІіЬив. бибісіит ргіивібе
ѵііа, тогіЬиз еі сопѵегзаііопе іііагит іпдиігегѳ ѵоІепбо, ргоріег теііогет іпГогтаІіопет ех то(1іо
зиі поЬіІев еі зресІаЬПез Ьітопет Моѵотіеузкі еі Сеогдіит Ра\ѵ1отеісг сит поіагіо огбіпагіо (іериіаѵіі, асі ^иат регадепбат саріаіо
оррогіипіогі Іетрогѳ ех іпзіапііа еіивсіет сіотіпі
асіогіз сісззсешіспі, еі ассигаіе ірзагит сопѵѳгзаііопет еі тогез іпѵезІідаЬипІ.

1663 г. Января 30 дпя.
Илъ книги & 5348. эм 1803-1885 г., сгр. 14.

Заявленіе членовъ Виленскаго магистрата

бибісіит оррогіипит еі сгітіпаіе Гегіа Іегііа
апіѳ Гезіит ригШсаІіошз Ьеаіае Ѵігдіпіз Магіае, біе 30 тепзіз бапиагіі, рег депегозит ботіпит 8іерЬапит Сагоіит Вуііпзкі, засгае гедіае таіезіаіів зесгеіагіит, асіѵосаіит еі поЬіІез
ас зресІаЬПез сіотіпоз зсаЬіпоз Ѵііпепзез ЬаппіІит еві аппо Б. 1663.
Ех іпзіапііа іюЬіІіз ас зресІаЬіІіз ботіпі 8атие1І8 Ріііротеісг— сопзиіагіз Ѵііпепзіз, аедге беситЬепІіз, рег депегит зиит Гагааіит 8іерЬапит Мідига, сіѵет еі педоііаіогет Уііпепзет,
асі іисіісіит пирог еі сііе Ьосііегпа ііегаіо Гасіа, бериіаіі ех тесііо іисіісіі поЬіІез ас зр-іез 8ітоп
Котеотіеувкі ёі Оеогдіиз Раѵгіотеісг—зсаЬіпі сит
поіагіо огбіпагіо, чиі ргаезепіе іигаіо іисіісіі Га.
тиіо Апсігеа Ріоігоѵісг асі ехсіріепсіит Іезііто піит бе таІеГісііз еі іпГазсіпаІіопіЬиз, рег Неіепат Бигкотспа, боаппіз Киіакотезкіѵібиат ргосигаІіз, регдие СЬгізІіапат ЭДсоІаі Еиказгешсг—роІепіагіі Ѵііпеп. ихогеш, тиідо Разіизгка сіісіат, іп
сіото ргаесіісіі поЬ Затиеііз Гіііротеісг—сопзиіагі8
пеГагіе раігаііз, ргаезепіаіат Кедіпат Ребогоѵа 8іа82 еѵзка еі сіеропепіет бесріепіі бото аисііѵегипі.
О^у ті§ ітсі рап РШро^псг—гауса гасіадп^і,

о волшебствѣ Христины

пастушки.

аЬут \ѵ катіепісу іедо то$сі дозробуш'% Ьуіа,
Разіизгка, па іті§ Кгузіупа, г Іут ві§ баіа 8ІузгеС рггебетп^: кіо тід гЦб ѵуребгі, піе гогіуіе зі§, у Іо до роіка, со згетеса, кіесіу ті$ г
топазіуги \ѵугидо\ѵаІ, Ьо зІузгеС Іо Ьуіо, іе зге\ѵсо\ѵа сі§іко Ьуіа гасііоггаіа у зсМа, аіе Іе зисііоіу іакоЬу Іаі Разіизгка обузкаіа. Кібгеу росЬ\?аікі оѣатеіаі^с зі§ Іаі 8іазге>ѵзка, дсіу зі§
сіо Іедо тіезгкапіа ѵргоѵ&бгііа, ріегѵѵіеу кокозг
ѵрийсііа, к1бг$ пахаіиігг озотгіаі%, а роіут сігидіедо сіпіа кг§сіѵгзгу зі§ гбесЫа. Ро\ѵіебгіаіа у
Іо, іе теогек г виготеедо рібіпа \ѵ Іут іѳ тіезгкапіи рггуіеріопу \ѵозкіет, паіагіа, а дбу и сбгкі Іеу Іо Разіизгкіеу руіаіа: па со Ьу Іеп ѵогек Іак рггуіеріопу Ьуі, рохѵіесігіаіа, іе таіка
тоіа збгу \? іут теогки гоЬіІа у Іак гозіа^ііа.
Nаоз^а^ек у Іо роѵіесігіаіа Іаі Зіазге^ѵзка: дсіут
гаги іебпедо \ѵ гупек агіат г вЬііеЬп^ іедото$6
рапа ѵбуіа \Ѵі1ейзкіедо, Іесіуйту роікаіі сігіеѵк§
Іѵапоѵеу Киіакоѵзкіеу, кібга рггезіггедіа, аЬу
осі рапіеу іеу піе Ьгаіа рігода, іе§1іЬу рггупіозіа
у оГіагоѵаіа, соЬу ѵ Іут га векгеі Ьуі, піе роѵіасіаіа.
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Примѣчаніе 3-е.

1663 г. Февраля 3 дпя.
Изъ книги Л 5316,

за 1ввЗ-1вв5 г., втр. 35-16.

Настаиваніе Стефана Мигуры о подверженіи

Лийісіит оррогіипит еі сгітіпаіе Гегіа Іегііа
розі (Іотіпісат іпѵосаѵіі, (Ііе йесіта Іегііа теп8І5 РеЪгиагіі рег депегозит йотіпит ЗіерЬапит
Сагоіит Вуіійзкі , засгае ге^іае таіезіаііз зегс.
айѵосаіит, еі п-іез ас зр-іез йз. зсаЬіпоз Ѵііпепзез Ьаппііит езі, аппо Ботіпі 1663.
Кагааіиз ЗіерЬапиз Мі^ига сопііпиашіо асііопега сгітіпаіет сопіга Неіепат Эигко\ѵпа, оііш
Лоапіз Киіакотезкі ѵійиат, пес поп 'СЬгізІіпат
Ьиказ2е\ѵісг роіепіагіі Ѵііпепзіз ихогет, ѵиідо
разіизгка йісіат, ео шадіз іііаз ассизаѵіі еі
сгітіпаііиз іпзІаЬаІ, (іиаіепиз ай ^иаез^іопез рег
Іогіигат сопйетпепіиг, ех дио таІеПсііз зиіз шогІет ассеіегаѵегипі йеіипсіо поЬііі Затиеіі Гііірозгісг, ^иі посіе ргохігае ргаеіегііа е ѵіѵіз йесейепйо, Іоіат сиірат еі саизат йесеззиз зиі аЬ
іІ8ііет ассизаііз ргосеззіззе ргоПіеЬаІиг, еі пе ітрипііа зіпі еогит іаііа зсеіега, еііат тогіепйо
ихогет зиат, пес поп тойегпит іпзіапіет, иіі
депегит зиит, ѵеі тахіте годакаі. Ѵегит іпсиіраіагит йеіепзог (і. МісЬаеІ Ргокороѵгісг, сит
еіизто(іі іпзіапііат иіі пиШз сегііз йоситепііз,
вей зоіа пийа ассизаііопе еі ргаезитрІіопіЬиз аі^ие зизрісіопіЬиз ѵапіз іппіхит геГеІІегеІ, еі ^иой
пирег регасіа іпяиізіііо, пиііит гоЬиг еі ѵаіогет

пыткамъ Дурковной Пастушки за волшебство.

ЬаЪеаІ, зічиісіет, а зоііиз еі ѵісае тиііегів йерозіііопе ѵійеіісеі Біазгеѵзкіеу, сиіив Іезіітопіит іп іиге піЬіІ орегаіиг, поп розйипі сопйетпагі ай яиаезііопез, йесіагагеі, чиіпіто ех ^ио
йеПсіІ .асіогеа рагз іп ргоЬаІіопе рег іпчиізіііопет аііепіаіа ІіЬегаз йе ріапо ргопипсіагі аіТесІагеі. Лийісіит йеІіЬегапз йе зирегіегепйа зепіепІіа, саизат ргаезепіет ай Іиіигат іигійісат геіесіі. Іпіегіт Магизгка, йе Ьопіз Оіейгоісіѳ йісІіз огіипйа, ргоіипс іп оЬзеяиііз арий ЗіерЬапит
Ногпозіаузкі—рісіогет, ехізіепз, іийісіаіііег ргаезепіаіа еі вегіо ехатіпаіа, іп яиет Ппет ргаесизІойіеЬаІ й-пат Зіазгеѵгзка, пе ранет Ігііісит,
аііаз ѵегпасиіа Ііпдиа рігое йепотіпаіига, зизсіріаі
еі зитаі, зі еі іп диапіит йотіпі ірзіиз ЬитапіІаііз, егдо тізіззеі виЬ іигатепіо сит еіеѵаііопе
йиогит йідііогит гесо^поѵіі Ьіз ГогтаІіЬиз: Н
іа підйу піе рггезіггедаіа рапі$ ЗіазгетезЦ, іако
опа ийаіе о Іеп ріго&, .у оѵѵзгет піс піеіѵіет о
сгагасЪ, Іуіко Іо кііакгоб зіузгаіат, іако Ьу*ѵзга тоіа рапі Неіепа Киіакоѵѵзка гіоггесгуіа у
рггекііпаіа рапа ГШро\ѵісга—гаус§, іе іеу пакіайо^ѵ піе \ѵгосі1, кіоге Іоіуіа па катіепіс§ опедо. <іиой асіісаіит езі.

- 286 -

1663 г. Іюня 20 дня.
Изъ нниги

N. 5346,

за 1663-1665 г.,

стр. 264-269.

57. Дарственная запись отъ Упитснаго подкоморія Андрея Курбскаго, князю Гедронтю па плацъ въ городѣ Ипльпѣ.

Упнтсвій подкоморій Андрей Курбскій и его
жена (изъ рода кн. Гедройтевъ) записываютъ дочери
и внукамъ жены Курбскаго плацъ пустой земли
на Зарѣчьи па вѣчныя времепа; дочь эта про-

исходила отъ перваго брака съ Путятой и была
въ замужествѣ за Полоцкимъ поднятіемъ Корса¬

Лидісіиш оррогіипиш еі сгітіпаіе Гегіа вехіа апіе сіотіпісат осіаѵат розі
репіесозіез.діе 6 шепзіз Лиііі регдепегозиш
дошіпиш ЗіерЬапит Сагоіит Вуііпзкі, засгаѳ гедіае шаіезіаііз адѵосаіиш, зесгеіагіит еі поЬПез ас зресІаЪіІез ддз. всаЬіпоз
Ѵііпепзез, Ъаппііит езі аппо Ботіиі 1663.
АЗ айесіаііопеш еі Іедіііззішаш ^иізіііопет иіадпіГісі ас депегозі (Іотіпі Апдгеае Кигрзкі Лагозіаѵѵзкі, (Іізігісіиз ІІріІепзіз зиссатегагіі, аЦие іііизігіззітае
(іисізае Саесіііае Ѳіедгоусіо\ѵпа Кигрзкіеу
Лагозіаѵѵзкіеу, дізігісіиз Йрііепзіз зиссашегагіае, сопіидит, рег іпкетипсіит зиит
Гасіат, ^идісіит поЬіІе зсаЬіааІе Ѵііпепзе, ад іпГгазсгірка ехсіріепда аЬ іізсіет
шадпіПсіз ас депегозіз дотіпіз сопіидіЬиз,
де тедіо зиі поЪіІез ас зресІаЪіІез дошіпоз ЗіерЬапиш Кагаз, Апдгеат Оіегкіетѵісг еі Оеогдіит Ратеіотеісг, зсаЬіпоз, сит
поіагіо іидісіі зиі огдіпагіо дериіаѵіі, согат сриЬиз іидісіаіііег дериіаііз регзопаИіег сотрагепіез зиргазсгіріі тадпіГісі до-

тіпі іпзіаиіез іп Іарідеа геіідіозагит ѵігдіпит, ад аедез запсііззітае Тгіпііаііз гіІиз дгаесі ргоргіа, іп ріаіеа Копзка дісіа,
Ьозрііаіез, раіаш, ІіЬеге ас Ьепеѵоіе, шадпіПсиз диідет дотіпиз зиссатегагіиз
ірзе рег зе, іііизігіззіта ѵего дисізза, иіі
іаешіпеиз зехиз, рег Іиіогет, ад Ьішс зоІиттодо асіит де ехідепііа іигіз таддеЪигдепэіз зитріит, поЬіІет.*)
ТѴувоскі, ехргеззіз гесодпоѵегипі Ьіз ѵегЬіз.
(іиіа І11І ех зресіаіі Гаѵоге еі іпсііпаііопе
ракета еі таіегпа егда депегозит дотіпит Ѵіадізіаит Когзак, росіііаіогет РоІосепзет еі депегозат дотіпат ВагЬагат
Рисіасіапка сопіидез, депегит еі Гіііат,
іп гесотрепзат атогіз, оЬедіепІіае, еі оЬзе^иіогит Гіііаііит зіЬі ргаезіііит, Гипдит, зеиагеат газат іп зиЬигЬіо 2аггесге, сегііз дгапісіеЬиз іпГга дезсгірііз зіІаш еі іасепіет, зиат ргоргіат еі Ьаегедііагіат, ргаеГакіз сопіидіЬиз, депего еі

комъ.

*) Въ подлинникѣ имя пропущено.

- 287 Шіае, розіегііаіісіие іііогит ^гаіиііо дедегипі, допаѵегипі, еі іп регреіиит аЪзсеззегипі, ад ЪаЬепдит, Іепепдиш, иіепдиш, иіі Ггиепдит, аедійсапдиш, дапдит,
допапдит, ѵепдепдит, соттиіапдит, аііепапдит еі іп циояѵіз теііогез изиз зиоз,
зиогишсіие зиссеззогит
сопѵегіепдит,
сит отпі іиге зио, дошіпіо, ргоргіеіаіе,
ргор^иііаіе еі Ьаегедііаіе, піЫІ зіЬі, еі
зиіз гіиіЬизѵіз аіііз зиссеззогіЬиз еі ЬаегедіЬиз, ад еапдет агеат ад ргаезепз допаіат іигіа гезегѵапдо, ѵегит Іоіит ас
іпіе^гит іиз, ^иод еі яиаіесшщие зіЬі
зегѵіепз ЬаЬегипІ, іп регзопат §епегозогит дотіпогит допаіагіогиш сопіи^ит
ІгапзГипдепдо ас дегіѵапдо іпіготіззіопет
рег еоздет ддз. оГПсіаІез деіедаіоз дагі
регтізегипі, кЦие іихіа Шегаз допаііопіз
Іаііиз, роіопісо ідіотаіе ргаесопсеріаз еі тапіЬиз зиіз ргоргііз ас зідіііаіогит зиЬзсгірІад
еі ад тапиз еогипдет дд. оіТісіаІіит, ад ід
дериіаіогит, роггесіаз; сціагит Іііегагит
із езі, иіі зе^иі^иг, де ѵегЬо ад ѵегЬит Іепог:
да Апдггеу Кигрзкі Лагозіатезкі—
родкошоггу ротеіаіи Иріізкіе^о у іа Сесіііа хіе//.па Сгіодгоусіотепа Апдггеіотепа
Кигрзка Лагозіатевка, родкотоггупа ІЛріІзка, сгупіету теіадошо у гегпатеату
Іут Іізіет иазгуш доЬготеоІпут теіесгузіеу даготеігпу гарізет, допозг^с до
теіадошобсі тезгет ѵѵоЬес у гозоЬиа, ко¬
ти Ьу о Іут Іегаг, у те рггузгіу сгаз теіеіи
Іидгіот теіедгіее паіегаіо, іг ту гтеузг озоЬу теіеггсііи тіапотеапе, догпатезгу 2усг1ітееу ки зоЬіе тііозсі у из!и§отеапіа |Ю
іе§о шозсі рапи ЛѴІадуаІаѵѵіе Когзаки,
родсгазгут у ро таігопсе іедо тозсі, іеу
шоЗсі рапіеу ВагЬагге Рисіасіапсе ЛѴІадузіатеотееу Когзакотееу, родсгазгупеу РоІоскіеу, согкі теу годгопеу, тпіе Сесіііеу

хі<$гпіе Сгіеудгоусіотепіе, г піеЬозгсгукіет
іе§отоёсі^ рапет
РисіаЦ Штіаіет
зекгеіаггет іе§о кгбіетезкіеу тобсі зріодгопеу, ротіепіопети іе^отойеі рапи ДѴІадузіатеотеі Когзакотеі, родсгазгети РоІоскіети, у таігопсе іе§о тойсі, іѳу гаоёсі рапіеу ВагЬагге Рисіасіапсе Когзако¬
тееу, родсгазгупеу Роіоскіеу, ісіішоёсіот
оЬадтеит за тут, дгіесіот у роіоткот
ісЪтоЗб' дагиіету у гарізиіету род АѴіІпет тіазіет теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіе§о зіоіесгпут, те теоіетеодгітеіе ДѴіІепзкіт
ІеіЦсет, па 2аггесги пагтеапут, ріас §гипІи §о!у, те окгапісгепіи ретепут Іег^су,
тіапотеісіе: Ьокіет іедпут од ріаси кіазгіога ісЬ тозс хі^/.у Аи^изіуапбте, рггу
ггесе ЛѴіІпотесе, дгидіт Ьокіет од тозіи
ки тіупотеі ДАоіетеодгіпзкіети, те теіеггсіі
ггекі ЛѴі1піо\ѵкі, а копсаті—іедпут копсет до ггекі ЛѴіІпіоѵѵкі ге тевЦреш теоіпут те Іеу ггесе ДѴіІпіотесе гуЬ Іотеіепіеш,
дги§іт копсет од иіісу 2аггескіеу дго§і
дойсіпса гтеусгаупедо, к 16га иііса г тіазіа ки тіупотеі ДѴоіетеодгіети рггег тозі
ідгіе. АТа кібгут Іут ріаси теоіпо Ь$дгіе
іе§отоёсі рапи Когзакотеі, родсгазгети
Роіоскіети, таігопсе іедо тоёсі, Ьидотеас
у Іут дошеш, од паз зоЬіе даготеапут,
гарізапут, теіадас, тезгеіакіе рогуікі зоЬіе
теупаудотеас у коти сЬс^с дас, даготеас,
гарізас у теіесгпеті сгазу згаіотеас, іаког
те тос, те дгіеггепіе игг^дотепіе те іпіготіззі^ родаіізту. Ка Іозту даіі Іеп іізі
пазг род ріесг^сті у родрізу і^к пазгусЬ
у ісЬтоёсібте рапбте ріесг^іаггбте, од паз
осгетеізіо иргозгопусЬ. Різап те ДѴіІпіе
гоки Іузі^с згезсзеі згезсдгіезі^І Іггесіе§о,
тіезцса ЛипЩдтеидгіезІе^о дпіа. 8е^иипІиг зиЬзсгірІіопез тапиит, ѵідеіісеі та§піПсогиш дотіпогит гесо^позсепііиш, еі

— 288 #епеговогит сіотіпогит ві^іііаіогит іа
Ііипс пкхіит: Апсіггеу Кигрзкі—рсхікошоггу роіѵіаіи Ііріізкіѳдо тр. Сесіііа біеДгоусіоіѵпа Кигрзка, г$к$ 8шр Ргоѳгопу
ріесг^іагг осгеіѵівіо осі ісіітойсібѵ? рапа
Апсіггеіа Кигрзкіедо, росікотоггедо ротеіаки Ііріівкіедо, у затеу іеутоёсі рапіеу Сесіііеу хі^пеу Оіе(1гоусіо\ѵпеу Кигрзкіеу—робкошогаупеу ІТріІзкіеу, Йо Іедо
Іізіи Деггу Раскіеіѵісг—кошотік гіетвкі
ТІріЬзкі г§к$ з\ѵ^. Ргозгопу ріесг^іагг (КІ
озбЬ \ѵуг тіашнѵапусіі Дап Тошкетеісг тр.
Ьосі ві{гі11огиш. Оиае еіизто<1і гесо§піІіопез шадпіПсогит сіотіпогит сіопапііит
Мет, с}иі зирга сіотіпі оГПсіаІез зиМеІе§аІі іисіісіі, аіфге іп зсгірііз асі іпвегешіит
асііз віЬі оЫаІа, ѵіва, ас Іесіа, еМепщие
іп Ьаегепсіо, ѵі§оге сіериіаііопіз зиае, асі

тетогаіит ГипДит, вей агеат асіргаезепз сіопаіат сіевсепсіепизв, ргаевепіс іигаіо іисіісіі ргаесопе ЗісрЬапо \Ѵепс1аѵѵотеісг, зесипсіит тогет ас сопвѵеЫіпет
Ьиіиз сіѵііаіів асІЬіЬііів іигів воІеппіІаІіЬив,
«гепегозоз (Іотіпоз Зопаіагіоз, вирегіиз эресіГісаІоз, тетіпе ітридпапіе, іпіготізіззае
асі і(1ет іисіісіит геѵегзі регіиіегипі, ваіѵа іигізсіісііопе сіѵііі еі оаегіЬив отпіЬиз.
ех сосіеш Гипсіо реп(1і ас оЬзегѵагі зоііііз,
сріат депегозі (Іотіпі сіопаіагіі тскіеті вііриіаіатапи Іепегірготізегипі,асзезеоЫі§аѵегипі Оиае отпіа тскіо ргаетівзо ехреДіІа, асііа ргаезепІіЬиз зипі сопві^паіа
еі рагіі розіиіапіі, депегозіз (Зотіпів <1опаіагіів, аиіЬепйсе виЬ ві§і11о сит огі§іпаіі ехігасіііа.

1663 г. Сентября 7 дня.
Изъ книги .V 5346, за 1663-1665 г. стр. 399-401.

58. Допросъ и разслѣдованіе подъ пыткою о воровствѣ служанки Зоськи.
У помѣщика Рудомины служаика Зоська (Со- водилось въ магистратѣ подъ пыткамп. Преступфія) украла нѣсколько серебряныхъ вещей, шитье лица созналась въ подробностяхъ своего воровства
и бѣлье; эти вещи она продала какому-то Бѣль- послѣ нѣсколькихъ пытокъ, которыя были прекра¬
сному и скорнячкѣ. Ключи она брала у служанки щѳны Рудоминою, довольствовавшимся иастояскорнячки. Разслѣдованіе по этому дѣлу пронз- щимъ сознаніемъ.

Дисіісіит оррогіипит еі сгітіпаіе Гегіа
зехіа іп ѵі§і1іа Гезіі паііѵііаііз Ьеаііззітае
ѵіг§іпіз Магіае, (Ііе верііта тепзіз 8ерІетЬгіз, рег §епегозит (Іотіпит ЗіерЬапит Сагоіит Вуіігізкі, васгае гедіае та-!

іезіаііз весгеіагіит, асіѵосаіит, еі поЬіІез
ас зресІаЬіІез (Іотіпоз зсаЬіпоз Уііпепзез
Ьаппііит езі, аппо Ботіпі 1663. Кедиігепіе §епегозо сіотіпо ТЬота Кшіотіпа,
саизае вирегіиз іпзіпиаіае асіоге, регвопа-

*

- 289 Іііег іп іидісіо Ьодіегпо гевідепіез поЬПез
ао зресІаЬіІев (Іотіпі Апдгеаз Ѳіегкіетеісг
еі .Тоаппез 2акггетезкі, зсаЬіпі сит поіагіо іигаіо, риЫісат Гесегипі геіаііопет,
^иотодо іп ргаезепііа іигаіогит іисіісіі
іатиіогит, петрѳ ЯасоЬі ЛѴазіІелѵзкі еі
Сазітігі Тагапотезкі, асі Іосит дезідпаІогит, Іогіигіз аддисіа ГиіЬ датпіПсаІгіх
8орЬіа, іп оЬзе^иііз еіиядет депегозі дошіпі асіогіз ехізіепз, еі ргіиз адтопііа,
иі ІіЬеге роііиз ргоПіегеІиг еаз, с)иае (1езідегапіиг, Гигіо аЫаІаз гез (Іотіпі зиі,
(]иат сгисіаііз еі (]иаезІіопіЬиз соттіііеге
согриз. С^иае зіс сит тадпо еіиіаіи іизііЯсаЬаІ зе а<1 ^иае1іЬе^ іпіеггодаіа дериІаіогит ех шедіо іисіісіі.
Шрггбд, §ду Іа 2оёка рггуѵѵіе<ігіопа
Ьуіа рггед зкіер, ддгіе тіеузсе ехатіпі
Іогіигагит дезідпотеапе іезі, руіапа Ьуіа
од игг^ди, іеёіі Ьу хѵі^сеу ёгеЬга у ггесгу
іедотоёсі рапа Кидотіпу піе Ьгаіа: ротеіедгіаіа, іе над копе\ѵ ёгеЪгпз у Іггу
Іугкі піе Ьгаіат теі^сеу; г ггесгу гаё у
Гапібте Іуіко \ѵгіеіа сгарк^ ЬаЙо\ѵап^ регіаті у зикіепк§.
Руіапа: кІоЬу гасЦ у ротеодет Ьуі до
Іеу кгадгіейу; ротеіедгіаіа: хе шкі, аіет
зі§ вата Іе§о гіедо исгупки дошуёіііа.
Каёка Іуіко, кібга и кизгпіегкі га ріаэіипк<2 Ьуіа, Іа ті пагаіаіа Віеізкіедо у до
гпаіошоёсі г піш рггутеіодіа, г кібгут,
датезгу ти ёгеЬго гтеуг тіапотеапе у викіепк§, иіасііаіат г \Ѵі1па.
Руіапа: іеёіі теіедгіаіа кизгпіегка, ге па
оіѵѵагсіо кіисг ройусгаіа: ротеіедгіаіа: іако
у рггед саіут зцдет рггезгіеу іигідукі, ге
піе, аіе Іуіко идатеаіат, ге па оітеагсіе
зрі/агпі, до кібгеу кіисг ггкото гдиЬіІатАд сопігопіаііопет рггутеіедгіопа Каёка,
со з?<> Ікпіе Іедо, йеЬу опа тіаіа рггутеіеёб
до рогпапіа г Віеізкіт, педотеаіа Гогіііег,

Іо Іуіко гегпатеаіа, іа Віеіакі Іеп, рока
татезгу ві<з 2 кизгпіегка, сг^зіо и пісу
Ьутеаі, у г Іеу окагіеу рггузгіа г піт до
гпаіотоёсі 2оёка; іако г піт патбѵѵііа
зі§, у роіут иіесЬаб тіаіа, ротеіедгіаіа
Каёка, ге піе піе теіедгіаіат. Роіут дду
ад ірзит Іосит Іогіигагит рггутеіедгіопа
Ьуіа 2оёка у игг^д і^ паротіпаі, аЬу піе
даіцс сіаіа зтеедо дг^сгуб, ргатедгітеіе ро¬
теіедгіаіа, іеёІіЬу теі^сеу ёгеЬга те іеу кгадгіейу Ьуіо у ддгіе Ьу опе родгіаіа, Іеду
Пгтііег педаЬаІ, а Іе ёгеЬго, до кібгедо
8І<2 гпаіа, ге рггу Віеізкіт гозіаіо, аззегеЬаІ. Регіу гаё, кібге г сгаркі ЬаЯотеапеу теургбіа, Іггу Іуіко згпигу рггедаіат
кизгпіегее. Руіапа, іеёіі кизгпіегка теіедгіаіа о Іут, ге Іе регіу г зкггупіе ітсі
рапа Кидотіпу тегі^іе Ьуіу, г гаги ротеіе¬
дгіаіа, іе піе теіедгіаіа, аіе дду ад сопГгопіаііопет рггутеіедгіопа Каёка геГегеЬаі, гет іа па Іепсгаз, кіеду Іе регіу
рггупіозіа, піе розіггедіат, Іуіко зіузгаІат гдаіека, кіеду кизгпіегка опеу руіа1а те Іе зіотеа: Біа Вода, сгу піетеіе о Іут
Каёка, зЦд дотуёіатеат віф іе тизіаіа
теіедгіеб кизгпіегка, зЦд іе 2оёка тіаіа.
А §ду игг%д иііітаіе 2оёк§ паротіпаі,
аЬу ргатед§ зегуг^ гегпаіа, іако Іеп кіисг,
у теіеіе гагу Ьгаіа, у іеёіі теіедгіаіа ки¬
згпіегка, па со Іеп кіисг рогусгаіа, Іеду
Іакге гегпатеаіа: Рггупіозіат г гаги козги1§ ІкасЦ, кібга Ьуіа те ргапіи до, ки¬
згпіегкі, скс^с опеу рггедаб, аіе кизг¬
піегка ротеіедгіаіа, ге піе роІггеЬиі^
Ікаскіеу козгиіе, аіе іеёІіЬуё г^Ькоте^ тіа¬
іа, Іеду ігѵ кирі§, 2асгут ігі терггбду рогусгутезгу и дгіетекі кизгпіегсгупеу Ыцсга, оітеоггѵіат зкггупі§, у теуй^ат ко8ги1§ щЬкоте^ у сгарк§ регіагаі ЬаЙотеапг$, г кібгеу зргбтезгу Іггу згпигу регеі
рггупіозіат до кивгпіегкі; Ъагго гада Ьу37

Іа зіозіга раппа Дасітеіда іуш регіот, у
руіапо тщ, іеёіі Ьу Кабка теіегігіаіа о
пісЬ, а §<1ут ротеіесігіаіа, іе піетеіе, сіоріего йаіі ті га піе сгіегу гіоіе. Роіуш
дги§$ гащ рогусгуіаш іе§ой кіисга и
затеу кизгпіегкі, кібгеу гтеіеггуіат зі§,
іе тат у бгеЬга Йо рггесіапіа у іпзгусЬ
ггесгу, аіе опа па Іо ротеіесігіаіа: Кіесіу

Ьу со піегпасгпедо—кирііа Ьут, Ьо оЬатеіат зщ, аЬут піе Ьуіа те кіоросіе, кіе(іу Іісе рогпащ. 2аіут ітб рап Кисіотіпа, сопіепіищс зі§ іут гегпапіет, аЬ иііегіогі ехатіпе зирегзесіотеаі, а іпіегіт
а<і зе^иезішт оЬтеіпіопусЬ тегщіо. Кеіі^ииш Ьиіиз саизае зсгіЬе, ргоиі весщНиг
іпГга.
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59. Жалоба старшинъ Виленскаго сапожничьяго цеха на бывшаго цеховаго стар¬
шину Станиславовича и цеховаго писаря Гавриловича по поводу невозвращенія
ими цеху цеховаго сундука съ имуществомъ.

Цеховые старшины сапожничьяго цеха прино¬
сятъ жалобу на своихъ предмѣстниковъ въ томъ,
что во время взятія Вильны непріятелями имъ по¬
ручены были на храненіе всѣ цеховыя дѣла, касса

и разныя вещи, но они не возвратили имъ до сихъ
поръ нѣкоторыхъ предметовъ; одинъ изъ нихъ
постригся даже въ священическій санъ и вышелъ
изъ-подъ юрисдикціи магистрата.

Асі асіа поЪіІіз оіТісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз регзопаіііег ѵепіепіез Ьопезіі РаиІиз Биікіиі еі ТЬеойогиз Яакиіюшсг, зѳпіогеа аппиі соліиЬегпіі зиіогиш Ѵііпепзіиш, зио іогітэдиѳ сопіиЬегпіі потіпе
а^епіез, зоіеппет ргоіезіаііопет, зегіріо
рагаіо ргаесопсеріат, сопіга Ьопезіоз РеІгит 8іапізІа\ѵо\ѵіс2, Сіітопіет Наигуіо\ѵіс2, ііісіет зиіогез Уііпепзез. оЫиІегипі
Іепогіз вечиепіів:
ІІстігі Ра\ѵеІ Бипйиі у ГЫог ДакиЬо\ѵіс2, зіагзі госгпі сесЬи зге\ѵзкіе§о, тіезгсгапіе УРіІепзсу, зтеоіт у ^тзгузікіеу Ьгасі
з>ѵоіеу зІагзгусЪ у тІосІзгусЬ ітіепіет сгу-

пі^с, зоіеппііег ргоіезіиі^ зі<} па исгстусЬ
Ріоіга 8іапіз1а\ѵоѵѵіс2а у Кіітопіа Наіігу1о\ѵісга, іако зІагзгусЬ рггеб \ѵгл§сіеш \Ѵі1па гос2пусЬ,а рапа ІдіказгаТосгуІоѵѵзкіе^о,
Мікоіаіа Сгеге^асга, Магсіпа Кііпнпѵісга,
іако ѵѵіейх^сусЬ о іусЬ г2есгасЬ сесЬоѵѵусЬ,
згеѵѵсб^ѴіІепзкісЪ, о Іо: іг ротіепіепі оЪгаІоіѵапі, таі^с \ѵ зѵѵоіт га\ѵіа<іу\ѵапіи рггей
\ѵгі$сіет ЛѴіІпа ѵѵзгуіек сесЬ у сіоЬго ЬгаІегзкіе. аррагаіа койсіеіпе, зкггупк^ г ріепі^йгті у рг2у\ѵі1еіаті, §Ау піерггуіасіеі
пазЦроѵѵаІ, Ыу р. 8іапізІаѵѵо\ѵісг, іако
госгпу, 2 ротіепіоп^ з\ѵ$ Ьгасі^ пашоѵѵт82у зі§, тегуікіѳ ггесгу сесЫте г зкіери

-
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гаѣгаѵѵзгу шіаі ѵѵургоѵѵасЫб па Ьезріесгпе
тіѳувсѳ. ^акой киріѵѵзгу копіа га сесЬо\ѵе ріепіфіге ѵѵурго\ѵа<І2І1і у ѵѵутейіі г
рапот Апсіггеіеѵѵккіт—різаггѳт па Іепсгаз сесЪоѵѵут, кібгу іегаг хіфігет гозіаі. А йе ро\ѵг6сіт?згу піе піаіо ггесгу
со пауІерз/усЬ піе сіозіаіе, уЬ^Цссій оЬйаіоѵѵапі кіікакгоіпіе иротпіепі, апі зіагаб
зі§ о Іо, апі Іей зргаѵѵу о зоЬіе сіаб, §(ЫеЬу ройгіеіі, піесЬо), ропо па зѵѵбу ѵѵіазпу ройукек оЬгбсіІі; Іесіу сЬс^с г піюі
о іе ггесгу сесЬоѵѵе ргаѵѵпіе сауш'6, Іако\ѵу гедезіг рогіайр зкггупЦ г ріепі^ігті
сесЬоѵѵеші, гЫусЬ рбЙога кузщса те піеу
Ьуіо, піе ѵѵіескіеб §гігіе рскігіеіі, гпаб ріепі^йгті ті^сігу зоЦ зі§ росігіеіііі; акзатіі сесЬоѵѵу па тагу потеу, козгкищсу
гІоіусЬ зіеатзеі іггусігіейсіе, о куш рап
Магсіп Шітотеісг та ѵѵіесігіес,
іат
розроіи Ьуі; какйе аііаз сігіесіппу па тагу,
коз/.іоѵѵаі гІокусЬ кггузка «ігіезі#;; сЬогц§;№іе кггу сесЬоѵѵе, ргосЫ у іппе гупзгкипкі, ккбге те гаѵѵіасіуѵѵаш'и зѵѵут тіеЬ, теутеіоту піе рггутеіейіі; ЬсЬкагге йгеЬгпе
лѵіеікіе, козгкицсе гІокусЬ зіесітзеі, Ьег
сопзепзи Ьгасі сесЬотееу у ргокезкапкбте.

-

піе хѵіедгіес па іаЦ рокггоЦ гоаіалѵііі. Так
Іей о Іе^асіасЬ гбйпусЬ, ккбге гиі Ьгасі ки
сіпѵаіе Войеу па оікагг Іедотеапе, йасіпеу
піе гіаі^ ѵѵЫотоЗсі, аіе па втебу ройукек
оЬгасаіі). тіапотеісіе: рап Мікоіау Сгегеѵѵасг ѵѵ зкіеріе, па сесЬ Іе&оѵѵапут, росі
ІиЩ8^сІЩ^_ШР'ѵзк*1 Іейісут, тіезхка, а
йасіпедо ройуіки у сгупвги (Іо сесЬи піе
(Іаіе; и рапа Мікоіаіа Міезгкіетеісга гіоіусЬ с/.кепкіейсіе па оЫід теіппо; и рапа
Ьиказга Тосгуіоѵѵзкіедо сігглѵі осі зкіери
сесЬоѵѵе&о йеіа/пе, как Іей сгкегсігіебсі раг
Ь616\ѵ, ро іесіпут Ьгасіе рогозкаІусЬ, (Іо
сесЬи паІей^сусЬ, разек ёгеЬгпу козгкиі^су кор оЗтпаёсіе, Іапсийек о(1 кор сігіеѵѵі^сіи. О ІусЬ кесіу тезгуккісЬ ггесгасЬ
\ѵувг різапусЬ сЬс^с ргоіезіапкез, іако госгпі зкагзі, (оссиггепгіо аЬу опусЬ пе"1ідепкіае поп ішрикагекиг у сесЬоѵѵе (ІоЬго
піе §іпе!о), теіескіеб у па ѵѵузя ггесгопусЬ
оЪйаІотеапусЬ йосЬойгіс, <1а1і к§ ргокезкасі^
зѵѵоі^ ѵѵезрбі г ге§езкгет сіо кзі^§ ЬштізкгаотезкісЬ га<кіескісЬ ЛѴіІейзкісЬ гарізаб.—(^иае ргокезіакіо езк аскіз соппокака
ргаезепкіЪиз.
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60. Листъ короля Яна Казнміра къ Внлепскому магистрату и всѣмъ Внлепскпмъ
жителямъ о томъ, чтобы

въ виду приближенія Московскаго

непріятеля никто

не осмѣлился оставлять города.
• Въ виду приближающагося къ Вильнѣ непріятеля
король Янъ Казиміръ настоящимъ листомъ строго
предписываетъ Виленскимъ горожанамъ, чтобы ни
одинъ изъ нихъ не смѣлъ отлучаться изъ города

подъ страхомъ конфискаціи имущества, чтобы прѳдприняли всѣ мѣры къ противодѣйствію непріятелю
и во всемъ повиновались назначенному на сей предметь губернатору.

Регіа зесипйа іп сгазііпо ГезЬі запей
Ьаигепііі тагйгіз, йіе ипйесіта тепзіз
Аи^изй аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто зеха§езіто (}иагІо.
Ай поЬіІе оШсіит сопзиіаге Ѵііпепзе ѵепіепз регзопаіііег §епегозиз йотіпиз Магапоѵѵзкі, ех соттіззо іііизігіззіті ас та§піПсі йотіпі Іііезаигагіі та^пі йисайіз ЬііЬиапіае, іаодиат зиЫетриз тойегпае&епегаііз Іойиз йисайіз Ьііішапіае ехрейіііопіз
зиргеші сіѵііайз Ьиіиз §иЬетаіогіз, а засга
ге§іа гааіезіаіе, йотіпо позіго сіетепйззіто, тзіііиіі, оЫиІіІ еіизйет засгае ге§іае таіезіайз Іііегаз ипіѵегзаіез, ^иіЬи8
поЬіІѳ оШсіит сопзиіаге риЫісе сит еа,
Чиа раг езі, геѵегепйа Іесйз еі ргойпиз
соттипііаіі, Іат тегсаіогіае, фіат ейат
А
.
® . .
сопѵосаіае ипіуегзііаіі іпйтаііз, еі ай поййат йейиейз, асііз риЫісіз соппоіагі йетап ѵіі. (^иагит Іііегагит Ьаес езі,
зеерпіиг зегіез:
. ап агішіегя, г Войеу Іазкі кгбі роізкі
еІаЬгксЬеІпут, зіатсеіпут *6у4отсі, Ьигшізіг/от, гаусот, Іатспікот у тсзгуікіети

шадізігаіотѵі, іийгіеѣ розрбізіѵѵи тіазіа
пазге^о зіоіесгпе^о \Ѵі1па, рой сяуі$ коі\ѵіек іигізйіей^ тіезгкаіг^сут, тгіегпіѳ пат
тііуш, Іазк<з пввщ кгбіетсзк^. 8г1асЬеІпі,
зіатееіпі тѵіегпіе пат тііі! 2а \Ѵ2І§сіет ой
>ѵіе1тойпе^о теоіетеойу Зтоіейзкіе^о, Ьеітапа роіпе^о \ѵ. х. Ыіе\ѵзкіе§;о, йозіаІесгпеу о роі^йге піерггуіасіеізкіеу \ѵіайо*
тойсі у о гатузІасЬ опедо, оЪатату зі§,
аЬу тіазіо пазге зіоіесгпе піе тіаіо па
зі§ іакіе^о іпзиііи. ОЬтузІаі^с Іейу \ѵсгейпіе зесигііаіет опети, сЬсету тіес ро
ѵѵіегпойсіасЬ \ѵазгусЬ у зегіо гозкагиіешу,
аЬу Ѣайеп г оЪуѵѵа1е16\ѵ, Іак \ѵ тіейсіе,
іако у ро ргяейтіеёсіасіі тіезгкаі^сусЬ,
зиЬ сопіізсаііопѳ Ьопогига, аЪзепіхтаб зі<}
ой тіазіа піе \ѵайуІ зі<2, у о\ѵзгет аЬу
тезгузсу йо оЬгопу опе§о рг2у§оІо\ѵаѵ?згу
зі<2, т§2піе ітреіот піерггуіасіеізкіт, (§йуЬу зіггег Воге па піе пазЦріІ), ѵѵзіг^і йа\ѵа!і, роѵѵіппойсі тс Іеу тіегге йозус сгупце у пат шепагизгопеу тсіагу йоіггутиі^с. Со Гизіиз ітіепіет пазгут \ѵіе1то2пу роЙзкагЫ тсіеікі \ѵіе1кіеео хіезітса Ьііетсзкіе^о, диЪетаіюг ой паз розіапотсіо-
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тезгузікіт зІисЬаІі у іе§о огйіпапзош рой1е§а1і, рой зиготеут гозкагиіету кагапіет. Бап те \Ѵагзгатеіе, йпіа теІбге§о шіезі$са Зіегрпіа, гоки Рапзкіе^о МБСЬХГѴ,
рапотеапіа пазгедо роізкіедо у згтеейгкіе§о XVI гоки. Ехіаі іЬійет зиЬзсгірІіо тапиз зегепіззітае таіезіаііз Іаііз: йап Ка2Ітіег2 кгбі; еі зідіііиш таіиз та§пі йисаіиз ЬііЬиапіае сит зиЬзсірІіопе ай саісет

еіизйет 8І"і11і. Апйгхеу Коіотеісг— різагг
те. х. Ьііетезкіедо. (^иой оіиійет засгае
ге§іаѳ таіезіаііз, йотіпі позігі сіетепііззіті, Іііегагит ипіѵегзаііит огідіпаіе, тойо
ргаеіпіззо ехЬіЬііит, ай асіісапйит оЫаІит ай поііііатгіие отпіит сіѵіит йейисіит ргаеГаІо Шизігіззіто ас та^пійсо
йотіпо іЬезаигагіо т. й. Ьіі. ай еіиз гецшзіііопет езі гезіііиіит еі ехігайііит.

1665 г. Марта 17 дня.
Изъ книги № 5346, за 1663—1665 г, л. 605.

61. Жалоба Виленскихъ позументщиковъ на своего довѣреннаго Томатевича но
поводу сдѣланиого нмъ подлога въ королевской привилегіи.
Виленскіе позументщики подаютъ настоящую пункты, которые явно противорѣчьи интерсссамъ
протестацію по слѣдующему случаю: вслѣдствіе спо- цеха. Томашевичъ внесъ эту привилегію въ акто¬
ровъ, возникшихъ у позументщиковъ съ евреями, выя книги Виленской консисторіи *) когда подлипбылъ командированъ въ Варшаву позументщикъ никъ былъ затерянъ, то Томашевичъ возобновилъ
Томашевичъ къ королю Владиславу IV, съ хода- ея текстъ изъ памяти, приложилъ двѣ печати отъ
тайствомъ о дѣлахъ своего цеха. Дѣйствительно другихъ актовъ одну Виленскаго бискуна, а другую
Томашевичу удалось выхлопотать у короля под- в. кн. Литовскаго, подвелъ королевскую руку и
твердительную привилегію для своего цеха; но требуетъ, чтобы эта привилегія была приведена
только въ эту привилегію были включены такіо въ исполненіе.

йийісішп оррогіииит еі егішіааіе Гегіа
Іегііа розі (Іотіпісат Іаеіаге, сііе 17 тепзіз Магііі, рег пцЬіІет ас зресІаЬіІет Йотіпит Ыісоіашп Кіісгехѵзкі, ргосопзиіі
Іосит ^епегозі йотіпі асіѵосаіі Іепепіет,
еі поЫІез ас зресІаЬіІез (Іотіпоз зсаЬіпоз
Ѵііпепзез, Ьаппііит езі, аппо Ботіпі 1665.
Ай іийісіит асіжціе зсаЬіпаІіа Ѵііпепзіа регзопаіііег ѵепіепіез Гатаіі Непгісиз

ГотЬепі^ег еі Реігиз Вггейег, сіѵез еі
раззатепіагіі Ѵііпепзез, зио еі зосіогит
еіивйет агііз раззатепіагіі потіпе, рагаіат іп зегірііз ргоіезіаііопет зиат
сопіга Гатаіит АІЬѳгІит Тотазяетсг,
Реігит Бипкеі еі Айатит 2позкіе\ѵісг,
ііійеш сіѵез еі раззатепіагіоз Ѵііпепзез,
йе ге іпіго сопіепіа ай асіісапйит оЫиІегипі іп Іепоге 8е^иеп^і: ЙаІо\ѵа1і у зо-

*) Привилегія эта находится въ Виленскомъ центральномъ архивѣ въ видѣ отдѣльной современной кош*
(& 106) съ ириложеніѳмъ еипскоиской печати, но не панѳчатана коммнссіей по причинѣ ея подложности.
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Іеппііег ргоіезіотеаіі зіатееіпі рап Непгусіі ГотЬепідег у ра» Ріокг 8ггедег—
тіезгсгапіѳ у разатапісу \Ѵі1ейзсу, зтеоіш у лѵау.увІкісЬ Іолаггузгбте Іе§о ггешіозіа разатаппісге^о ітіепіеш, па зіа\ѵеІпусЬ рапбте \ѴоусіесЬа Тотазгетеісга,
Ріоіга Юипкіа у Адата 2позкіе\ѵіе/,а—
раззашапікбте у тіезгсгап ЛѴіІепзкісЬ, аіе
ргітагіо еі ргіпсіраіііег па рошіепіопе§о
рапа Тотазгетеісга, о Іо у Іакотеуш зрозоЬеш: ге ротіепіопу рап Тотазгетеісг,
Цдцс лѵузіапу тегоки Іузцс зге&зеі рі$сдгіезіціут од сесЬи тезгузікіе&о діа рорагсіа зсге§и1пе§о, зргаѵѵу г йудаші, до
\Ѵагзгатеу, кібг^ зсг^іітеіе теу^гаі, теедіид
рггутеііеіи га бтефеу раті^сі кгбіа іедотоёсі \Ѵ1адузІатеа сгтеагіе^о, род гокіет
іузі^с згезбзеі Іггудгіезіут Іггесіт дпіа
дтеидгіезІе§о те16ге§о Лиііі, г&одпіе га тео4 \ѵзгузІкісЬ Ьгасі тібдзгусіі у зІагзгусЬ,
Іакйѳ Іотеаггузгбте у га сопзепзет згіасЬеІпедо та^ізігаіи \Ѵі1ейзкіе§о па тезгузікіо рипкіа у агіукиіу, те піт зресійсотеапе, Іатйе теугайопуш, кібгут рггутеііеіет тезгузсу Ьгасіа у Іотеаггузге сопіепіоѵѵаіі зі§, у г лѵіеікг^ рііпойсц. исгсітеойсігѵ, га ргатео ір-ипіотепе тіеіі. Аіе ге
рггеггесгопу рап Тотазгетеісг, піе копІепіиігр; зі<5 Іуті рипкіаті у агіукиіаті,
\ѵ ротіепіопут рггутеііеіи теугагопеті,
теутубіітезгу зоЬіе Іат те \Ѵагзгатеіе іпзгусЬ теіеіе потеусЬ рипкібте іп ргаеіидісіит зрбІЬгасі зтеоісЬ у Іотеаггузгбте, піе
шаіцс па Іо сопзепзи од сесЬц у Ьгасі
зтеоіеу, Іакге од зг1ас1іеІпе§о тарізігаіи
^Ѵі1епзкіе§о, аіе ргіѵаіа аиіЬогіІаІе еі Іетегагіо аизи оіггутаі сопйгтасігу га Іегайшеузге§о, зсгфЙітеіе пат ратіі^сего
кгбіа іе^отоёсі, рапа пазгедо тііойсітее§о, род гокіет \ѵузг тіапотеапут Іузі^с
згеббзеі рі^бдгіезі^іут, дпіа дгіетецІе§о

Аидизіа, г кібгсу сопГігтасііу рггуіасііатезгу до ЛѴіІпа, дду ргодикотеаі іп оЯісіо,
сЬс^с аЬу ЬуГа ргеуі^іа ад асіа; аіе згіасЬеІпу игг^д па Іопсгаэ госгпу, рггесгуІатезгу оп§ сит деЪіІа геѵегепііа, а розіггегрзгу, ге потее рипкіа гтудіопе рггуІогопо рггесітеко ргатеи, г ріегтезгеті аг¬
іукиіаті гііе гдадгащсе зі$, па кібге сопзеизи тадізігаіотее^о піе Ьуіо, піе рггуііуі
до злѵоісЬ акі. .Тедпакге ротіепіопу Тошазгете'ісг, піе изіащс № рггедзі^тегі^сіи
зтеоіт, аіе сЬс^с копіесгпіе ятее^о докагаб, ки згкодгіе гаІиігусусЬ ІегагпіеузгусЬ
у Іотеаггузгбте ісЬ.акІікотеатезгу 1$ сопПгтасщ іи Того зрігііиаіітесопзізіогги \Ѵі1ейзкіт,
дезегіотеаі, у піе Ьгаі теуріяега ай доріего те
гоки рггезгіут Іузігрс згеёбзеі згеёсдгіезці
Іггесіт, заті зоЬіе те доти зтеоіт,
піе те сапсеііагіеу парізатезгу род даЦ з\ѵ^ іако родаіі. Тепйе Тотазгетеісг
"ѴѴоусіесЬ, дозіатезгу у ріесг^сі піеЬозсгука ітс хі^дга Тузгкіетеісга—Ьізкира ЛѴі1ейзкіе§о, одіівіи іакіе§оё оддагзгу, зат
Тотазгетеісг до Іеу асіісаііеу рггуіойуі.
Маіо па Іут таіцс, парізатезгу гпотеи
озоЫітеіе 1§й сопПгтасі% ройіедпіеузг^, г
рипкіаті у агіукиіаті, рггег зі§ зате§о
теутуёіопеті, ад іпзіаг ргіѵі1е§іі (Ьо зат
огідіпаі га Мозктеу г^іпці) іті^ кгбіа іедотобсі, рапа пазге§о тііозсітее^о, ад погтат родрізи кгбіетезкіе^о, г^к^ зтеоі^
родрізаі, у одегтеатезгу ріесг^с теіе1кіе§о
хі^зітеа Ьііетезкіе^о од іакіеуё зргатеу
до Іеу сопГігтасіеу рггусізп%1, идаі^с йе
Іо сопЯппасіа, кібг^ кгбі іедотойс род¬
різаі; а Іо іезі Іаізг, у гдгада зсгега, Ьо
зат огудіпаі г^іпоі, іако зі§ теуйеу ротіепііо. 2асгут іпЬаегепдо іпсиіраіі Іакотеут агіукиіот рггег зі§ гтувіопут,
у сопЯгтасіеу опусЬ ройіедпіеузгеу. піе
Іуіко аиіЬогіІаІет іидісіі сгітіпаііз піе-

- 295 паіегпіе изигриіцс зоЬіе ѵѵ зргаѵѵу, з^сіо'ѵі §аупети до цдгепіа паіег^се, ѵѵігзеасіе зі§, щ(\щ у ехедииі^, аіе іех у до піепа1ейпе§о з^ди, тіапоѵѵісіе дисЬоѵѵпе^о
гаііопе Ьопі ге§ітіпіз, сгуаі^с іо іп сопѵиізіопет іигіздісііопіз еѵокиЦ. N8 озіаіек сій іпсиіраіі, од рапа РотЬепідега

ѵ/гщтау па роіггеЬ*} койсіеіп^ гІоіусЬ зіо
ойшдгіезі^і сгіегу, до койсіоіа піѳ. оддаіі,
аіе па зѵѵоі^ роіггеЬ^ ро сг$зсі оЬгбсШ.
Сге^о \ѵзгузІкіе§о доѵѵіодзгу опут, а сЬс^с
г піт, ад раепаз де гаегііІ8 сгупіс, родаіі
ргоіезіасііі к и гарізапіи до х'щ§, рго82^с, аЬу Ьуіа рггуіфа у гарізапа.

1665 г. Декабря 28 дня.
Изъ книги N0 5116, за 1664—1668 г.э стр. 196—199.

62. Актъ миролюбивой сдѣлки между Виленскимъ магистратомъ п купечествомъ
касательно городскаго устройства.
Въ этомъ документѣ приводятся разныя по¬ классами, участіе въ городскомъ хозяйствѣ и подробности миролюбивой сдѣлки между Виленскими винностяхъ, въ городскомъ управленіи и контролѣ
купцами—съ одной стороны и Виленскимъ маги¬ надъ городскимъ хозяйствомъ и расходами, и др.
стратомъ съ другой. Подробности эти указываютъ предметы. На основаніи этой сдѣлки обѣ догова¬
на причины, производившія раздоры и несогласія ривающіяся стороны обязались не испрашивать у
между горожанами. Таковы были неопредѣленныя [ польскихъ королей новыхъ привилегій, могущихъ
сословныя отношенія между этими городскими нарушать эти добровольныя условія.

\Ѵбуі, Ьигшізігге у гаусе, Іаѵѵпісу у різагге тіазіа іе§о кгбіеѵѵзкіеу тойсі ЛѴіІпа ошаушиіету іут паз/.ут идодііѵѵуга, аззесигасуіпут Іізіеш, іг изракаіаіцс піекібге
тіедгу паті, а соттипііаіет киріесЦ гасЬодх^се діГГегепсіе, іакоѵѵейту тіедгу
воЦ розіапоѵѵііі рипкіа, кібге, іако ту
заті, іак у зиксеззогоѵѵіе пазі шапиіепеге роѵѵіппі Цд^ регреіиіз іетрогіЬиз.
А парггбд ша§ізігаі госту г дгіезі^сіи
капдідаібѵѵ, а соттипііаіе ргаезепіоѵѵапусЬ, па згаГагзіѵѵо до ѵѵа"і у до кошогкі, дѵѵбсЬ та оЬіегас, кібггу Ъу зиГйсіепіез Ьуіі.
кібгут іакоѵѵуш оЬіегапіи

піе таіз ратжіе госяпі Ьигтізігге гадпусЪ зоЬіе ѵѵутадас дагбѵѵ. Сіи аісоттипііаіе ргаезепіоѵѵлпі, а од рапбѵѵ госгпусЬ оЬгапі, 82а1'аіге, игдепіе песеззііаіе,
га ѵѵіадотойсі^ у сопзепзет соттипііаііз,
піЫІ дегодапдо огдіпаііопі, роѵѵіппі Ь^д%
зѵѵуті гаіогус ріепі^дгті, кібге роіут тарггед ѵѵзгуікіеті іппеті роіггеЬаті
г ргоѵепібѵѵ тіеузкісЬ одЬіегас. 8гаГагге,
од та§ізігаіи рггудапі, аЬзіі аЬу тіеіі
гпіеѵѵагас іпГиіигит згаГаггбѵѵ соттипі¬
іаііз, аіе опусЬ ѵѵ рггузіоупут розгапоѵѵапіи тіес. КасЬипкі з ргоѵѵепібѵѵ риЫісгпусЬ у ехрепзбѵѵ, гагаг па гаіиігг ро §гот-
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пісасіі со гок таіц ЬусЗй, ехребіотеапе,
рггутеііеіа у ргатеа тевгуікіе рогг^бпіе
тай), Ьусій чѵрізапѳ те теігукф сіо кібгусЬ
теоіпу рапот зіагзгут Ь$бяе гатевге рггузІ§р, аЪу теіебгіеіі бе сопіепііз Шогит, а
рбкі піе Ъ^сігіе гезіаиготеапу гаіизг у агсЫтеиш \ѵ ш'т, аЬу па іакіт тіеузси теаготеапуш сЪотеапе Ьуіу, віагаб зі<} шату.
ІЛгипщие зиЬзеШит, іак габгіескіѳ, іако
у Іатепіскіе, ІиЬо Ьас іпіигіа іетрогиш
піе тойе рггузб аб іаіеш, іако те огбіпасіеу 6теі$іеу раті^сі паіаёпіеузгедо кгбІа 2удтипіа ріегтезгедо орізапо, питегит, іебпакйе зепзіш Цбгіету ві§ зіагаб,
аЬу сотріетепіотеапе Ьуіу. \Ѵ зргатеаоЬ
тезгеІакісЬ шату у ротеіппі Цбгіету бізрозіііопет іигіз тадбеЬигдепзіз зес}иі
у теебіид опеу з^бгіб, сЬуЬа іп беГесіи
ііііиз, боріого аб іиз соттипе гесиггеге.
■ѴѴіеІкіега аЬу аб погтат тіазіа Кгакотеа зрогг^бгоп ЪуІ, аЬу тадізігаі, поп виа
ргоргіа аиіЬогііаІе іако рггебіут Ьуіо,
аіе ипа сит соттипііаіѳ еі рІеЬе, Іак
гаііопе піекібгусЬ гтеусгаібте, іако у босЬоббте іигібісгпусЬ врізаі у віапотеіі, 2еЪу ргатебгітеут Ьуі рІеЬізсіІет. А іако
тадівігаі, іак у соттипііаз йабпусЪ потеусЪ агіукиібте у рощбкбте, паб теіаботойб у сопзепз тадізігаіи, и кгбіа іедотойсі, об баіу іедо розіапотеіепіа, теургатеотеаб паб ргатеозоЪіе зіий^се, піетеайуі
аі$. Тоіей оЬіесиіешу ро воЬіе, ге йабпедо г тіезгсгап піе ташу риЫісе іп Іосо
іибісіогит віотеу боікіітееті гпіетеайаб еі
іп соггідепбо ехибегаге, дбу рггубгіе кодо паротпіес; 61а сгедо у теі^гіепіе росгсітее озоЬот гпасгпіеувгут та Ьубг, га
врбіпут віагапіет соттипііаііз, оЬтуёІопе. \Ѵоба па тіеузсасЬ риЫісгпусЬ 61а
роіггеЬу піе іуіко ргітеаіпусЬ Іибгі, аіе у
яатедо тіазіа іп сазит іакотееу (піе бау і

Войе) ігтеоді, іако рггеб іут Ьуіа, іак у
іегаг терготеабгопа та Ьубй ех риЫісо аегагіо. Со апіе отпіа рр. згаГагге розігге§аб таі$ у піебЬаІусЬ гигпікбте кагаб.
Ріегтезга Іо ротеіппойб Ь$бгіе рапбте госгпусЬ тадізігаіотеусЬ розіггедас, аЬу ѵісІиііа рггег рггекирпібѵѵ па рггебтіейсіасЬ
у
роіи піе Ьуіу рггеутотеапе, аіе па
гупек рготеабгопе; а кібгу Ьу г ргеекирпібте у рггѳкирек лѵайуГ зі§ № роіи аІЬо
па рггебшіеёсіи, патееі у те гупки бо добгіпу бгіетеі^іеу со киріб, іебу у 4а ггесг
киріопа, та Ьубй па згрііаіе сопіізкотеапа, у вата озоЬа теі^гіепіет, аІЬо агЬіігагіа раепа кагапа. \Ѵо1по& Ьехтуіп^
раігісііз у озіабіут Іибгіот боЬгге газіийопуш, а Іей га іпіегсеззі^ рапбте т§йбте
ех соттипііаіе, іако рггеб іут Ьѵіо, соп(еготеаб шату. Аб шадізігаіит дегепбит
ІиЬо пат ватут ргатеи зіийу оЬіегаб зиЬіесіа, іебпакйе роііогет тэту тіеб гевресіит раігісіогит еі Іііегаіогит у т$йбте, кібггу іп зепіогаіи паубий* 8І$, Ьуіе
іуіко теоіпедо игобгепіа озіабіі Іибгіе Ьу1і. N8 веуту, сопѵосаііе у іппе ггесгурозроіііеу гіагбу, іако ех тадізігаіи бтеисЬ
розібте, іебпедо г ггутвкіеу, а бгидіедо
г гизкіеу Іатеісу, ташу теургатеотеаб, іакотеусЬ озбЬ, кібггу Ьу піе тіаіу зтеоісЬ
теІавпусЬ зргате, іак у соттипііаз киріеска та іггесіедо розіа зтеедо г рогг^бки
згеёсіибгіезі^і ш^гбте, аііегпаііш гаг г г гутзкіеу, абгиді гаг г гизкіеу вігопу, рггег
іебп^ гдоб§ оЬгас у рггубаб бо ІусЪйе
тадізігаіотеусЬ розібте, кібгу ротеіпіеп Ь§бгіе ровроіи, сокоітеіек бо оЪгопу ргате
у рггутеііеібте тіазіа Іедо Ь^бгіѳ паіейаіо
ргасотеас. У па іусЪ тезгуікісЬ іггесЬ ровібте та Ьубг козгі ех риЫісо аегагіо.
Йабпедо іп ровіегит кирса у тіевгсгапіпа ^Ѵііепзкіедо тіе шату об розіид шіеу-
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іий розі Ьозіііііаіет, теугаскотеаб зі§ ролѵіппі рггу іппусЬ ргоѵепіасЬ, ой Іоксі,
іипібте, дагсбте у іппусЬ тіаг, кібге зі§
окаггу Ъуйй зргатеіейіітее, піе шаігу рапотеіе гаусу госгпі теі^сеу Ьгас, іуіко ро згеЙсіи дгозгу; а іейіі Ьу розгіакотеапа Ьуіа
тіага те ІоксіасЬ, аІЬо те дтеісЬіасЬ у дагсасЬ Гаізгутеа, іейу (Іоріого раепа агЬіігагіа та Ъусій іеп ехсеззіѵ рокагапу. \Ѵ
рггутотеапіи сіо тіеузкіеу, іако іей у (Іо
гедезіги киріескіедо тадізігаі у соштипііаз таі$ рііиіе розіггедаб, аЬу Ьуіі 1ийгіе теоіпедо игойгепіа, со таіа аііезіасіаті у ётеіайесітееш Іийгі піеройеуггапусЬ йотеойгіб. Коѵііаіез у исіітеаі йайпусЬ,
кібге Ьу ргаесІісагепЬ соттипііаіі тегсаіогіае, піе ташу зіапотеіб. Міазіо Йіа зіапсуі рапбте йериіаібте, ггетеійотеатезгу розроіи сит соттипііаіе, па іггу сг§зсі зіозиііус зі§ (Іо (ііѵізіеу кгбіа іедотозсі ЛѴІаЙузіапа гогйгіеііб тату, аЬу саіе ехйіѵізіа те зтеут гозіатеаіа теаіогге. Седіеіпіе
у Гоітеагкі аЬу те мпіейЬапіе уйаізге зрпзіозгепіе піе згіу, зрбіпеу сит соттипііа¬
іе гайуіету ісЬ гасіу. Аззекигиіету рр.
кирсбте, ій г рггузІисЬапіа гас'пипки ргоѵепібте г тозіи аІЬо рггетеоги, па згрііаі
ё. Тгоусе паіейгуседо, рггусЬойггусусЬ, та
йтеау рр. кирсу ех рагіе готапа, а ройіид
рггутеііеіи Зідізтипсіі Лидизіі 1545 рггуіотпі Ьусій, аЬу рапотеіе зіапотепісге, ой
паз па гарізапіе дозросі пагпасгепі, га
согирііаті йгидісЬ катіепіс піе итеаіпіа1І у гіусіі Іийгі, дойсі, тіезгсгапот піе
парготеайгаіі, аііаз іп Ьос рипсіо (Іеіщиепіез, га іпзіапіігу рр. кирсбте соттипі¬
іаіі, зкагас піеойтеіосгпіе ротеіппі Ы}йгіешу. 8итт§ гІоіусЬ згезсіи зеі, 0(1 йусібте
паіейцс^, теге па гезіаигаіі^ тигбте оЬ-

гасаб ротеіппі Ъ§йгіету. А йе сій йуйгі
га Іаі йтеіе піе теуйаіі іеу репзіеу, Іей у
іипсіа г рапаті кирсаті тапи іигѳ адеге о іе геіепіа ротеіппійту. Бо зкіайапек тезгуікісЬ, у рапбте кирсбте исЬтеаІопусЬ ргорогііопаіпіу
тадізігаі ротеіпіеп Ь^йгіе диоЦ у зресійсе: ВаійасЬіт, па згсг^ёіітеу рггуіагй кгбіа іедо
тойсі зргатеіопу, аЬу іп агсіііѵо гозіатеаГ,
оййатезгу гезгЦ га таіегі^ паіекусгр зіагас
зі§ копіесгпіе тату. Мизгкіеіу аЬу ой
рр. кирсбте, кібггу теоіпоёс гегі^іі, ойузкапе
Ьуіу піе гапіейЬату. Во оріек ро кирсасЬ
у ггетіейІпікасЬ, гтеіазгсга сопйіііопіз теІіогіз рогозіаІусЬ, теіпуоаб зі$ піе тату,
сЬіЬа кібгу г паз іезіатепіет Ь^йгіе пагпасгопу, па іепсгаз озоЬіе тадізігаіптееу
теоіпо Ь^йгіе рггуііуб. А ропіетеай іо оіТісіит іезі риЫісига у пііейгу теузіидаті
тіеузкіеті гасЬиіе зі$, іейу ротеіпіеп Ь<$йгіе зіпе иііа ехсерііопе еі йіЯегепііа іо
опиз рггуігуб каййу тіезгсгапіп. ОЬіесиіету соттипііаіі тегсаіогіае, теуігутезгу пазге іегагпіеузге те тадізігасіе озоЬу Ъ$й^се,
ій йайпети те рггузгіе сгазу, ай дгетіит
тадізігпіипщие тесЬой/.цсети, піе рогтеоіету гаЬатеу киріескіеу ігасіаге, айЬу зі§
теейіид ргате у рггутеііеібте соттипііаііз
Йо гедезіги киріескіедо терізаі, у іейІіЬу
газгіо іакіе рогтеоіепіе, іо рго іггііо шаЬуб
гогитіаие. \Ѵгд1^йет дгозга йгидіедо, г
теаді Ьесгкотеедо у Ьгикотеедо кЦседо,
ро теузІисЬапіи гасЬипки, аЬу па гпіезіепіе
йіидбте (кібгусЬ тезгуікісЬ рогг^йпу Ъдйгіе
зрізапу гедезіг) Ьуі оЬгбсопу, зрбіпіе 2 ра¬
пу кирсу патбтеіс зі§ тату. Ыа кирсбте
у тіезгсгап газіийопуск, а озоЫітеіе раігісіизгбте, рег іпіигіат іетрогіз ройирайІуоЬ, тегді^й у Ьасгепіе, га іпіегсеззі^ сот¬
типііаііз, гтеіазгсга те сопіегоѵѵапіи теакапзбте, ро киріескіеу гаЬатеіе соггезропз 8
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Іоѵѵагбѵѵ піѳ паіейаі у рапбѵѵ кирсбѵѵ йеЬу
піѳ гпіеѵѵайаі, зегіоиротпіету; іпгіиапіит
Ьу газ парошиіѳпіа піесІЬаТ, росііид ргаѵѵа
іпбеіаіе зргаѵтіесШѵѵобб г піѳдо икгхуѵѵсігопеши исгупіб тату. \Ѵг$1ф1ет сашіігіаібѵѵ а соттипііаіе росІапусЬ саіе рггулѵііеу сошшипіІаІіЬиз гасЬоѵѵас тату, у
піе рогіапусЬ а соттипііаіе ѵѵіпусаб піе
роѵѵіппі Ь*}с1хіешу. СопІгуЬисіаті ѵѵзгеіакіеті киріескіеті рапоѵѵіе зіагзі госгпі
соттипііаііз тегсаіогіае гаѵѵіасіуѵѵас гааі^
у г пісЬ ѵѵугасЬоѵѵас зі<} согок роѵѵіппі.
Весгкоѵѵе у Ьгикоѵѵе піе (Іота и рапа
різагга ргоѵепіоѵѵедо, аіе ѵѵ котогге рггег
рапб\ѵ зхаГаггбѵѵ осіЬіегапе Ьубй та N3зі^риіцсусіі сгазбѵѵ ъ Іізіаті рапбѵѵ кирсбѵѵ
у тіезгсгап ѵѵузіаб піе роѵѵіппі Ъ^йгіету,
іп саизіз ІеѵіогіЬиз, апі ІакоѵѵусЬ пашісаб розіиг, Іесг паігрѵзгу ех риЫісо
когака розгіету. \Ѵг§Ц(1ет ріегікі гКизі
ргхусЬоіІхцсусЬ, іако йайпусЬ ро<1/.іаІ6ѵѵ
зіапоѵѵіс, Іак у рапбѵѵ кирсбѵѵ сні паЬусіа
опеу ойЬііас йасіпеті зрозоЬаті піе тату,
оѵѵзгет кайсіети киріс рогѵѵаіатѵ, Ьуіе
Ьу згкосІІіѵѵусЬ піе Ьуіо ройкирбѵѵ. Бо
зкиікбѵѵ рггуѵѵіейс тату, аЬу тозіоѵѵе и
8разкіеу у Вегпагсіуйзкіеу Ьгату па гхесе
\Ѵі1епсе, ро(Ии§ рггуѵѵііеібѵѵ піе §іпе!о. Мату Іей ипапітііег гаЬіе§аб, аЬу кгашу
сіетпе ѵѵ сіаізгз піе згіѵ гиуп§. 2ѵѵусгау,
кібгу ѵѵзгеіакіети ргаѵѵи ЬуІ, ій тадізігаіоѵѵ^ озогагу кііка йо гапіезіепіа па
піеу ргоіезіасуі Іак іп сіѵіІіЬиз, іако іп
сгітіпаІіЬиз рогѵѵет різапут рггурогѵѵас
ІггеЬа Ьуіо, гпозіету, аіе та Ьус кайхіеео
сгази у 0(1 кайсіеу озоЬу рггуі^іа, ео ргаесизіойііо, аЬу іп сгітіпаІіЬиз Гашоза піе
Ьуіа рггутоѵѵапа о(1 рр. різаггбѵѵ пазгусЪ
ргоіезіаііа, ай ъ (Іоіойепіет оСПсіі еі іийісіі.

А іебІіЬу сокоіѵѵіек іевгсге рапоѵѵіе кирсу
ргаеіепсіоѵѵаіі у (НГегепЦ іакоѵѵ^ гасЬоѵѵаІу,
Іоліу ро<Пид аззесигаііеу пазгѳу, ѵѵ гоки
Іузі^с згеббзеі «іѵгшігіеаіут ріегѵѵэгут, сіпіа
рі^іпазіедо ЫоѵѵетЬга (Іапеу, іп атоге 'еі
сапного зорігѳ тату. Аззссигиіешу ѵѵ Іут
рапбѵѵ кирсбѵѵ соттипііаііз тегсаіогіае,
йе іга§1§дет Іак росІапусЬ пат ехогЬіІапсуі, іако у Іегагпіеувгедо розіапоѵѵіепіа
пазге§о йагіпусЬ, апі \ѵ згрІасЬ у игг^сІасЬ
ротзі, апі ргіѵаІпусЬ ѵіпсіікі сгупіб піетату. Кібге ѵѵзгуікіе ѵѵузг ротіепіопе рипсІа, Іак Іей огсііпаіі^ кгбіа іе&о тойсі
ёѵѵі^іеу раті^сі 2удтипІа III, рггуѵѵііеіа,
(Іесгеіа соттізагзкіе у агіукиіу соттипііаііз засгозапсіе (іоіггутаб оЬіесиіету,
Ъуіе у зата соштипііаз киріеска зіизгпѳ
осібаѵѵаіа тадізігаіоѵѵі розіизгейзіѵѵо у Іей
ргаѵѵа у рг/.уѵѵііеіа ѵѵ Іакоѵѵеу, іако рггейІут тіаіа у Іегаг та, гасЬоѵѵаІа оЬзегѵапІіеу. А іеёІіЬуйту ѵѵ сгут коіѵѵіек рггесіѵѵко Іети пазгети розіапоѵѵіепіи у ог(Ііпасіеу, йекгеіога соттіззагзкіт ѵѵукгосгуіі, Іе<Іу ѵѵіпот ѵѵ декгесіе котізагзкіт
ро<11е§аб тату. У па Іоёту Іеп пазг и§о<1Ііѵѵу у аззесигасуіпу Іізі соттипііаіі зеха^іпіа ѵігогит (іаіі. Різап ѵѵ ЛЛТі1піе, йпіа
сЬѵи(1гіезІе§о бзтедо БесетЬга, гоки Рапзкіе§о Іузі^с згезсзеі згейсйгіезі^І рі^іедо.
Мікоіау КусЫег—Ьигтізігг госгпу;
Мікоіау Кіісгеѵѵзкі—Ьигтізігй;
ЕизІасЬіизг Згрігкоѵѵісг—Ьигтізігг;
РаѵѵеІ Воітіек—і. к. т. Ь. \Ѵ.;
8а1ѵа аЬ иігщие огйіпаііопе еі іигіЬиз
апіе еі розі ипіопеш Іат тадізігаіи,
^иат соттипііаіі сопзепзіз. Зіапізіаѵѵ
баѵѵіоѵѵіскі — Ьигтізігг ЛѴіІепзкі тр.
Ріоіг, \ѴІас1уз1аѵѵ Вуііпзкі
Кѵѵоскі тр.
Вагііотіеу Сіпакі—гауса УШейзкі; Апсіггеу (хіегкіеѵѵісг г. ѵѵ.; Ргокор ВогоГіеѵѵісг—
Ьигтізігг госгпу трр.; Аіехаікіег Ко-

- 299 шапоѵѵісг г^Ц; Лап ОЬигсеѵѵісг — Ьиг- іагг—Ъигтізігг ЛѴіІепѳкі; Стгге^ог/ Ковітізігг \ѴІ1ейзкі; Лап Кикоѵѵісг—Ьигтізігг гоѵѵіскі; 8атие1 Згусік тр.; Лап Яакггеѵѵтр.; Непгік Мопез—іедо кг. тозсі зекге- зкі; ЗіерЬап Копзіапііпоѵѵісг.
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63. Три декрета комиссарскаго суда о недопущеніи диссидентовъ къ должно¬
стямъ бургомистровъ я радцовъ и объ отчетности но госпиталю, подлежащемъ
духовпому вѣдомству.
Въ этихъ трехъ декретахъ комиссарскаго суда буждено уніатами противъ православныхъ также
были разсматриваемы спорныя дѣла, касавшіяся по поводу занятія послѣдними тѣхъ же магигородоваго самоуправленія въВильнѣ. Первое дѣло стратскихъ должностей: уніяты требовали лишенія
касалось опредѣленія диссидентскихъ правъ на званія бургомистра Дорофеевича; дѣло это было
занятіе магистратскихъ должностей; хотя като- отложено до разсмотрѣнія документовъ; третье дѣлики выхлопотали у короля запрещеніе, но на- ло о расходахъ госпитальныхъ и имуществахъ,
личный диссидентъ Монесъ и былъ оставленъ постановлено выслушивать подробный отчетъ продо конца своей жизни на магистратской дол- визоровъ въ присутствіи магистрата и члена
жности; на будущее время занимать таковыя коммиссарскаго суда,
диссидентамъ запрещено. Второе дѣло было воз-

Асі поЬіІе оГГісіит еіасіа ргаезепііа соп- зкіе^о, МісЬаІет Вгискіт Зокоііпзкіт,
зикгіа Ѵііпепзіа регзопаіііег ѵепіепіез поЬі- тагзхаікіеш Огзгайзкіт, коттіззагааті
Іез (Іотіпі Реігиз Вуііпзкі еі Апйгеаз Сгіег- іедо кгбіеѵѵзкіеу тойсі, па эдсксЬ соштізкіеѵѵісг, аппиі сопзиіагез гііиз готапі. Ігіиа зіопіз хазіайащсеті, сотрагиіі ѵѵіеіекпу
йесгеіасоттіззагіаііайеге іп іізсіет «іесгеііз іедо тозс хцйг Аіехапйег Коіоѵѵісг—кизсопіепіа, ай асіісапйит оЫиІегипІ. (^иогит Іозг \Ѵі1епзкі, ге.§епІ сапсеііагіі ѵѵ. х.
ипіиз із езі, диі зе^иііи^ іепог ѵегЬогит: ЬіЬеѵѵзкіегго, іако йеіе^аіиз рггеѵѵіеІеЬпеу
Коки Іузщс згеёсзеі зхейбсі/іезі^і згбзіе- карііиіу ѴѴіІегізкіеу, кібга ех ѵі оШсіі еі
§о, тіезіцса Зіусгпіа йпіа іейупазіе^о.
йесгеіі зиі розІг7.е§аі^с іпйетпііаіет ргаеРгхесі паті КггузгІорЬеш па Вак- го^аііѵагит сиііогига огШойохае Пйеі сазгіасЬ Тіятщ, шагзхаікіеш ѵѵіеікіш Шоіісае, йеіиііі пат Іо: ій рггесіѵѵко ргаѵѵ. х. Ьііетезкіе^о, КггузхІорЬет Ра- ѵѵот, рггуѵѵііеіот у огйіпаііош кгоіоѵѵ ісЬсет, капсіегхет ѵѵіеікіт ѵѵ. х. Ьііеѵѵ- тозсіоѵѵ роІзкісЬ у ѵѵіеІкісЬ хі^йці Ьііеѵѵзкіе§о, Сургіапет Раѵѵіет Вггозіоѵѵзкіш, зкісЬ, апіе ипіопет ѵѵ. х. Ьііеѵѵзкіе^о г
геГегепйаггет у різаггет ѵѵ. х. Ьііеѵѵ- когоп^ пайапусЬ, у сопка ргаезсгіріит
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Іети ас! іпзіаг Кгакоѵѵа рохѵгоіопедо, Йо
тадізігаіи \Ѵі1ейзкіе§о йіззійепіез іп геіідіопе ргоГеззіеу еѵапдеіісапае, іако р. Непгук Мопезз у йги§і рап ВеупЬоІй \ѴіІтасЬег, аидизііапае ргоГеззіопіз, з^ ѵѵхі$сі. Иа кібгц ргорозііі^ ойроѵѵіайаіцс ша§ізІгаІ ЛѴіІепзкі Іак іизІіГісоѵѵаІ; ій Іаѵѵіса ге1і§іеу гхушзкіеу каіоііскіеу, па кібгеу тейіеіаз тагізігаіиз сопзіііиііиг, піе
та \ѵ зоЫе апі сіегрі хайпе§о йіззійепіа
іп геіідіопе; іакох ргозі, аЪу іп розіегит
ѵѵіесхпеті схазу, ѵѵейіи^ ргаѵѵ тіеузкісЬ,
у огйупасуі кгбібѵѵ 'ісЬтобсібѵѵ роІзкісЬ
у лѵіеікісіі хі>\/аІ ЬіІеѵѵзкісЬ, рг/.есі ипі^
пайапусЬ у исхупіопусЬ, йекгеіет пазхут
хаЬгопіопу Ъуі йіззійепіош сиіизс^ие
ргоГеззіопіз еі зесіае ассеззиз йо тадізігаІи у игх^йбѵѵ тіеувкісЬ. Ташйе іп аШпепіі охѵѵаі зі§ піадізігаі ге!і§іеу гизкіеу,
кібгу сопзіііиіі аііегат тейіеіаіет тагізігаіи \Ѵі1ейзкіе§о, х Іут: ій ІиЬо рапбѵѵ
сііззісіепібсѵ ѵѵуйѳу тіапоѵѵапусЬ йо Іаѵѵісе
з\ѵеу ргхуі^іі апіесеззогоѵѵіе ісЬ іезхсхе
апіе Ьозіііііаіет, х кІбгусЬ Іейлѵо Іегах
кібгу іп ѵіѵіз зирегзіез, исхупііі Іо ха 1ізіеш іедо кгбіеѵѵзкіеу тозсі, кібгу хе
тіаі Ьуб ха рапет Ыопеззет, аІІе^аЬапІ
\ѵі$с, ій па пісЬ ѵѵутодіа Іо аиіЬогіІаз
піеЬозхсхука хі^сіа іе§о тозсі Йапизха
Кайхіѵѵііа, хѵоіе\ѵойу ргоіипс \Ѵі1епзкіедо,
ха піш зоіійе іпіегропоѵѵапа, у іпзхе иг§епІез айГегеЬапІ гаііопез. Рго рагіе хаб
тіапоѵѵапусЬ йіззійепііит аііедоѵѵапо, ій
йаѵѵпіеузХусЬ схазоѵѵ ргасІісаЬаІиг, іако
тіапоѵѵаіі кіікого ехетріа, хе ай та§;ізігаіит ѵѵхі^сі Ьуіі йіззійепіез у Гипсіі оГГісіо ах Йо бтіегсі, ѵѵі§с хе іейеп х пісЬ,
іако Іо рап \ѴіітасЬог лѵупіоз? зі<^ х тіазіа йо іпзхусЬ рапзіѵѵ, ргхех со гепипсіаѵіі іигі сіѵііаііз у ша§ізігаІиз; йги§і рап

Мопезз, ха сопзепзет іе§о кгбіеѵѵзкіеу
тойсі у ха еіесіі^ огйіпит сіѵііаііз у тасізігаіи оЬгапу, ѵѵхі^іу Йо Іаѵѵісе, у іий ой
йаѵѵпе§о схази ѵѵ піеу хозіаіе, оѵѵзхет гоки
ргхезхіе^о ха Ьигтізігха оЬгапу, Йо ргхузіс^і у Гипсііеу игх^йи зѵѵоіе°;о ргхуризхсхопу, зіпе сопігайісііопе, оп зкопсхуі;
ргозіі Іейу, зе сігса іиз пасіит сопзегѵагі.
Му Іейу соттіззагхе іе§о кгбіеѵѵзкіеу тоёсі, ѵѵузІисЬаѵѵзху оЬийѵѵи зігоп сопігоѵегзіі, геѵізіз іигіЬиз еі ргіѵііе^ііз тіазіа,
ропіеѵѵай х рокІайапусЬ у ргхей паті
схуІапусЬ ІусЬ йе рг/.уѵѵііеібѵѵ у огйіпасуі
тіеузкісЬ, еѵійепіег рокахаіо зі^, ій йо
ргаѵѵа тауйеЬигзкіедо, тіазіи Іети зіоІесхпеши ай іпзіаг Кгакоѵѵа ой кгбіоѵѵ ісЬшобсібѵѵ роІзкісЬ у ѵѵіеІкісЬ хігоді ЬііеѵѵзкісЬ апіе ипіопеп пайапе§о, у ой ѵѵзхуікісЬ игх^йбѵѵ тіеузкісЬ зіапи Іуіко Іийхіе
ге1І2[іеу каіоііскіеу гизкіеу з$ ргхуризхсхепі
у сарасез йесіагоѵѵапі, а ІиЬо Іо раиса аіІе^апіиг ехетріа, ій ргхезхІусЬ схазбѵѵ
йіззійепіез іп геіідіопе йо гайу тіеузкіеу
Ьуіі ѵѵхі^сі, Іо іейпак Іо сопіга сагйіпаііа
іига тіазіа йхіаіо зі§, рго аЬизи ргіѵііедіогит еі ехогЬіІапІіа ихпаѵѵзху, Іут Йесгеіет пазхут пакахиіету: аЬу іп ро¬
зіегит ѵѵіесхпеті схазу йо гайу Іаѵѵісе у
па иг/.^йу ѵѵзхеіакіе тіезскіе розрбізіѵѵо
у тадізігаі ЛѴіІепзкі, Іак Іаѵѵісе гхутзкіеу,
іако у гизкіеу Іийхі йіззійепіез іп геіідіопе іакіеу коіѵѵіек ргоГеззіі у зекіу іпіег
сапйійаіоз піе ройаѵѵаіі, апі ісЬ иііо ргаеІехіи ха Ьигтізігхбѵѵ, гайхіес, Іаѵѵпікбѵѵ,
різхагхбѵѵ у ха іпзхусЬ оГГісіаІізІбѵѵ оЬіегаіі, апі Іакіт ті^йху зоЬ^ тіеузса хазіайаб, оГПсіо Гипсіі йоризхсхаіі, оѵѵзхет аЬу
зі<$ ргхесіѵѵко Іети орропоѵѵаіі у іпіедгііаІет ргаѵѵ зѵѵоісЬ розігхедаіі, а Іо зиЬ
пиііііаіе еіесііопіз у раепіз па та§ізІгаІ
ех агЬіІгіо іе§о кгбіеѵѵзкіеу тозсі іп са-

- 301 вит сопігаѵепііопіз Іети сіекгеіотеі пазгеті іггешіззіЪіІіІег ехіепйепйіз. А со зі<з
Йоіусгѳ Іегагшеузге^о іп та^ізігаіи га8Іайаі^се§о зг1асЬеІпе§о Непгука Мопезза — Ьигтізігга, ропіетеаг іезгсге апіе
Ьозіііаіет рггег игг^й ііііиз Іешрогіз ЬуІ
Йо гайу га гезсгіріет, иі аПе^аІиг, іе§о
кгбіетезкіеу тозсі тегіфу, Іейу \ѵ Іут, іегеіі рггуіут игг^йгіе гозіатеаб та ай ѵіІае зиае Іетрога, рго йесіагаііопе іе§о
кгбіетезкіеу тозсі ойзуіату, шос^ іе^о
йекгеіи пазге§о.—Різап те \Ѵі1иіе,гоки,йпіа
у тіезіцса иі, эирга. Ехіапі сігса айітргезза зідіііа зиЬзсгірііопез еогипйеш, ^иі
зирга іііизігіззітогит йй. соттіззагіогит.
АІІегіиз ѵего йесгеіі соттіззагіаііз зе^иепз езЬ сопіехіиз ѵегЬогит:
Коки іузі^с згеёбзеі згеёсйгіезщі згбзіе§о тіезцса .Тапиагіі йпіа іейупазіего.
Рггей иаші КггузгІорЬет па ВаквгІасЬ йатеізмі, тагзгаікіет теіеікіт
теіе1кіе§о хі^зітеа Ьііетезкіедо, Кггузг¬
ІорЬет Расет, капсіеггет теіеікіт те. х.
Ьііетезкіе§оЗ, Сургіапет Ратеіет Вггозіотезкіт, геГегепйаггет у різаггет те.
х. Ьііетезкіедо, МісЬаІет Бгискіт - 8о
коііпзкіт, тагзгаікіет Огзгапзкіт, соштівзаггаті іе§о кгбіетезкіеу тоёсі, па
з^йасЬ соттіззіопіз газіайаі^сеті. сотрагиіі теіеІеЬпу осіес Магсіап Віаіогог—
агсЬітапйгуіа ЛѴііепзкі сегктеіе з. Тгоусе,
Іакге у шадізігаі іатеісе гизкіеу, те ипіеу
6тей}1еу г коёсіоіет ггутзкіт Ь^й^су, розіггедаі^с саіоёсі ргате, рг/утеііеібте у ргаего§аііте, Іийгіот ге1і§іеу гизкіеу те ипіеу
Ъ^суш, ойзтефеу ратіе(сі теіеІкісЬ хі^г^І ЬіІетезкісЬ у кгбібте роІзкісЬ пайапусЬ,
озоЫітеіе те тіезсіе Іут зіоіесгпут ѴГіІейзкіт гозІатеаЦсут, рггекіайаіі рггей
паті: іг Іийгіе ге1і§іеу гизкіеу те йізипіеу гозіаѵуаі^су, рггесітеко ргатеот у гтеу-

сгаіот, Іакіе огйіпаііот окоіо еіесііеу па
игг^йу тіезскіе орізапут, теаг^ зі§ ѵагііз
агІіЬиз Йо тадізігаіи у игг^йбте тіеузскісіі тейгіегаб зі$; іако піейатепусЬ сгазбте
рой еіесііз па Ьигтізігготезітео згІасЬеіпу
Ргокор ВогоГіетеісг, га Гасіі^ піекІбгусЬ
еіесіеш гозіаі, ІиЬо Іети теіеІеЬпу осіес
агсЬітапйгуіа сопігайісотеаі у гезсгіріа
іе§о кгбіетезкіеу тоёсі йтеоіакіе рокіайаі, ріегтезгу Іепогіз Іаііз; .Тап Кагітіегг еіс. игойгопети 8іерЬапотеі ВуІіпзкіети, тебуіотеі \Ѵі1епзкіети , зекгеІагготеі пазгети, Іакге зІасЬеІпут у зіатееіпут Ьигтізіггот, гаусот, Іатепікот у
тезгуікіети тадізігаіотеі \Ѵі1епзкіети тіазіа пазгедо 8Іо1есгпе§;о ЛѴіІпа, теіетіепат
тііут, Іазк§ пазг^ кгбІетезЦ. Игойгепі, згіаскеіпі у зіатееіпі, теіегпіе пат
тііі. ЪиЬо піе те^іріету, ге теіетозб
теазга тоге еі іпзіііиіо таіогит зиогит, теей!и§ ргате зоЬіе ой ёѵѵіфеу раті^сі
кгбібте ісЬ шоёсібте пайапусЬ, у ой паз
роІтеіегйгопусЬ, Іакге ройіид йесгеібте гбгпусЬ, Ігапзасііі соттіззагзкісЬ, у орізапіа рогг^йкбте окоіо оЬіегапіа озбЬ йо гайу тіеузскіеу розі^ротеас гтеукііёсіе, іейпак пат паіегу Іо тете, іпіітотеаб, сЬсцс
тіес у гозкагиі^с, аЬузсіе те Іут іако
пауозігбгпіеу зоЬіе розЦротеаІі, у Йо Іа¬
теісе гизкіеу піеипіібте рггутотеас піѳ
теагуіі зі<2, аіе рой!и§ йатепусЬ рггу еіесІіасЬ рогг^йкбте зргатеотеаіі зі§, зіггед^с
рііпіе сопѵиізіопет те Іут ргате у зтеоЬой, тіазіи саіети зІиг^сусЬ, геЬу піеропозііу. Іпасгеу тете, г ротеілпоёсі зтееу
у йіа Іазкі пазгеу піе иіггутиі?. Баи те
МоЬіІотеіе йпіа іггесіедо тіезцса Аргіііз
гоки Рапзкіе^о МБСЬХІѴ, раиотеаиіа кгбІетезіте пазгусЬ ро1зкіе§о у згтеейгкіедо
XVI гоки. Іап Кагітіегг кгбі, (Іосиз зіеі11і тіпогіз та§пі йисаіиз ЬііЬиапіае).

- 302 Сургіап РаѵѵеІ Вгаозіоѵѵзкі, геГегепдага у
різага ѵѵ. х. Ьііеѵѵзкіедо. — Вгидіе§;о аай
гезсгіріи іедо кгбіеѵѵзкіеу тойсі Іепог ІаІіз: Іап Кааішіега еіс. Бгодаопети 8іерЪапоѵѵі Вуіійзкіети, зекгеіагаоѵѵі пазаети, ѵѵбуіоѵѵі \Ѵі1ейзкіети, заІасЬеІпут
Ъигтізігаош, гаусот, іаѵѵпікот у ѵѵзауікіети та§ізІгаІоѵѵі шіазіа пазаедо зіо1есапе§о ѵѵ. х. Ьііеѵѵзкіедо, Іо іезі \Ѵі1па,
чѵіетаіе пат тііуш, Іазк§ паза^ кгбіеѵѵзЦ. Бгодаопі, заІасЬеІпі, ѵѵіетіе пат
тіііі №е Ьеа росіаіѵѵіепіа ѵѵіе1кіе§о пазае§о одЬіегашу Ц од ѵѵіе1еЬпе§о хі^даа Ьізкира \Ѵі1еіізкіе§о у од іпзаусЬ рапбѵѵ
гад у ига^дпікбѵѵ, ргау Ьоки пазаут Ъ§дцсусЬ, ргаезігоді, ае ѵѵѵѵ. сопіга Гипдатепіаіі, іига, зѵѵоЬоду, ѵѵоіпоёсі, зоЬіе у
саіети тіазіи од апіесеззогбѵѵ пазаусЬ
Йѵѵі^іеу раті^сі падапусЬ у од паз арргоЬоѵѵапусЬ, раззіт деііпчиепіез, кіеду іп зиттит аЬизит Іе ргаѵѵа пазае ргауѵѵода^
зі$, а аѵѵіазасаа іп еІесІіопіЬиз ад тадізігаіит регзопагит іпгеіідіопе сЬгізйапа
діззідепііит, кібгеші аа§§засга6 зі§ Іаѵѵісе
Іатесгпе іпдеЬіІе еі іііісііе гасг<$1у, Ъо іако
паз зіизапіе аГГісеге тизі, Іако огаа ѵѵѵѵ.
розІгае§ату, аЬу зі§ ргаеа іакіе аизиз іп
регісиіит зѵѵоісЬ де ІіЬега еіесііопе озбЬ,
до та^ізігаіи а§одпусЬ, піе родаѵѵаіі.
Харотіпату аа Іут ѵѵѵѵ. зѳгіо у ргаеа
Іеп гезсгірі паза іпіип^ітив, аЬу зі§ аЬЬіпс аадпусЬ іп геіі^іопе саіЬоІіса діззідепіез ад тадізігаіиш ргауризасаас, еі
іпіга сапдідаіоз адтіііеге піе роаѵѵаіаіі,
аіе аеЪу зі§ род!и§ ргаѵѵ, зоЬіе апіщиііиз падапусЬ, іп еІесІіопіЬиз аасЬоѵѵаІі,
аііаз тизіеіі Ьуйту Іе ѵѵзауікіе іп дего§аІіопет еі сопѵиізіопет іигіит одргаѵѵіопе еіесііе іпѵаіідаге, у Іеп асіиз, іако ііІе^іііте исаупіопу, рго іггіііз десіагаге. Іпасаѳу Іеду іп розіегит зиЬраепіз ех агЬі-

Ігіо позіго іп сопігаѵепіепіез, Іоііев ^иоІіез іггетізіЬіІіІѳг ігго^апдіз, піе исаупісіе
діа Іазкі пазаеу кгбіеѵѵзкіеу у а роѵѵіппойсі зѵѵеу. Вап ѵѵ \Ѵагвааѵѵіе дпіа XXVI
тіезі^са Зіусапіа гоки Райзкіедо МВОЬХѴ,
рапоѵѵапіа кгбіеѵѵзіѵѵ пазаусЬ роізкіедо у
заѵѵедакіедо ХѴІП гоки. Яап Кааітіега
кгбі; іосиз відіііі таіогіз та"пі дисаіиз
ЬііЬиапіае. Сургіап Вгаозіоѵѵзкі—геГегепдага у різага ѵѵ. х. Ьііеѵѵзкіе&о.—Кібгут
ѵѵуйеу орізапут гезсгіріот ргаеа рапа ВогоПеѵѵісаа у та^ізігаі ЛѴіІегізкі сопігатепііиш, кіеду поп оЬзІапІіЬиз Ьіз ад
еіесііопет опе§о па Ьигтізіггоѵѵзіѵѵо рггузЦріІі, ргозііі Іеду у дотаѵѵіаіі зі$, аЬуйту 1$ еіесіі^ аапіергаѵѵп% иапаѵѵзау, ротіепіопе§о рапа БогоПеѵѵісаа оГПсіо ргіѵоѵѵаіі, еі іпрозіегит десгеіет пазаут
ѵѵагоѵѵаіі, аіеЪу та^ізігаі Ѵ'ііепзкі па
аадпе ига^ду тіеузскіе дізипіібѵѵ оЬіегаб
у ргаутоѵѵас піеѵѵаауі зі§.
Іп сопігагіит ѵѵіеІеЬпу осіес Вапіеі
БогоГіеѵѵіса, зіагзау \Ѵі1епзкі сегкѵѵіе Й.
БисЬа, Іакае у заІасЬеІпу Ргокор БогоГіеѵѵіса, оЬгапу Ьигтізіга Іе^огосапу, ітіепіет зѵѵут у ѵѵзауІкісЬ рапбѵѵ тіезасаап
\Ѵі1епзкісЬ ѵѵ дізипіеу Ь^д^сусЬ, ѵѵуѵѵода^с Іо а ргауѵѵііеібѵѵ тіазіа, озоЫіѵѵіе од
Й. раті^сі кгбіа Кааітіегаа дапе§о ѵѵ
Рагсаоѵѵіе ѵѵ гоки 1451, Іакае ех расііз
сопѵепііз ті^дау оЬуѵѵаІеІаті когоппеті
у ѵѵ. х. Ьі(еѵѵзкіе§о геіідіеу §гаескіеу,
Іак ѵѵ ипіеу Ь^ЦсусЬ. іако у піе Ь^д^сусЬ,
па еіесііеу й. раті<$сі ТѴІадузІаѵѵа кгбіа
зрізапеті, у сопзіііиіі^ гоки 1636 арргоЬоѵѵапеті, Іидаіеа ех апіщио изи еі
ргахі асіи 1е§о, іа дізипісі іако до ргаѵѵа
тіеузскіе§го таудеЬигзкіедо, Іак до ѵѵзауікісЬ ѵѵоіпойсі, ргаегодаіуѵѵ у ига^дбѵѵ, аагбѵѵпо а Іидбші ге1і§іеу каіоііскіеу з%
ргауризасаепі, іакоа у оЬѵѵіпіопѵ Іегаапіеу-
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іиі оЗ іаівгезпазіи іезі тегі<$іу, еі іп роз- ипіаіот паіейу, у ой ІакотеусЬ игг^йбте
зеззіопе ас Гипсііопе §езіогит та^ізіта- ехсіийипіиг йізипісі, аіе хе йіа павіедиІит, Ье/. хайпеу сопігайісііі йоЦй хозіа- і^сусЬ піеЬезріесгепзіте піейатепусЬ сгазбте
теаі, у поѵіззіте па Ьигтізігхотезітео іе§о- ой піерггуіасіеіа розігоппедо, у теоіі у гохгосгпе, іако Ьепе тегііиз тіазіи, іезі оЬ- кагапіа рггетеіеІеЬпедо оуса теігороіііу
гапу. Пргазхаіі іейу паз, хеЬу іако ро- зтеедо, агсЬіѵит іако г іпзгеті гхесхаті,
тіепіопу р. БогоГіегеісх, оЬгапу Ьигтізігх Іак у г іакотееті рггутеііеіаші у зргатеаті
Йо ѵѵукопапіа рггузі§§і па Ьигшізігеоте- ипіопет сопсегпепііЬиз, ай аііа іиіогіа
зіио у Йо хазіайапіа шіеузса зтее&о, ой- Іоса, оройаі (Ьо ехіга йисаіиш тадпит
ргаѵ\’оѵѵапіа Гипсііеу Ьигтізіготезкіеу ЬуІ ЬііЬиапіае) теузіаіі утеутеіейіі, у іак рп*іргхуризхсхопу, іак хеЬу теоіпу ЬуІ аййііиз ко ісЬ ойузкаб піе то^; іейу иргазгаіі
Йо шадізігаіи у игх^йбге тіеузскісЬ 1и- паз, аЬуёту іп сотреіепіет йеіаііопет,
Й2Іош геіідіеу §гаескіеу, піе Ь^Цсут \ѵ ай ргойисііопет іусЬ типітепібте у рггуипіеу.
теііеібте рогтеоШі, а іпіегеа аЬу оЬгапу р.
Nа со геріісапйо ротеойотеа зігопа. ра- ОогоГіетеісг ай іигатепіа у газіайапіа тіеупотеіе ипісі-г теіеІеЬпут оусет агсЬітап- зса Ьпгтізігготезкіе^о ай йесізіопет Ііііз
йгіЦ зтеоіт ѵѵпозііі, ій га аііедотеапеші зирегзейотеаі, ропіетеаг гасЬойх;^ іп апрггутеііеіаші у ргатеаті рапоѵѵіе йіззійеп- §агіит еіесііопіз іеа;о кг. тойсі гезсгіріа,
сі, ай §ѳгепйоз та^ізігаіиз те тіезсіе піе те з^йгіе пазгут рокіайапе. А іак ту
шо§!і Ьуб рггуризгсгепі, ропіетеаг тезхуі- соттісагге і. кг. тоёсі, теузІисЬатезгу
кіе рггутеііеіа тіеузскіе, пайапе Іийгіот оЬийтеи зігоп сопігоѵегзіі, ропіетеазг тагеіі^гіеу пізкіеу геГегиі^ зі<> Йо ипіібте, а §ізігаі геіідіеу дгаескіеу, те ипіеу Ь§й^су
піе йіазійепібте, апі ргхутеііеу ётеі^іеу ра- у теіеІеЬпу оусіес агсЬішапйгііа \Ѵі1епзкі
ті^сі Кагітіегга кгоіа те гоки 1451, те аіе^отеатезху, іг йіа піеЬезріесгейзітеа ой
Рагсхотеіе йапу, о кібгуш Гіі іпепііо, зсЬіг- піерггуіасіеіа па теіеікіе хі^зітео Ьііетезкіѳ
таіукбте теезргхес ісЬ шойе, ропіетеай ех у шіазіо ЛѴіІегізкіе гасЬойг^сусЬ, агсЬі¬
іпіепііопе ргіпсіріз йапу ЬуІ, па теоіпозс ѵит г йесгеіаті, йо зргатеу іеу паіей^ой ройтеой тіезгсгапот \Ѵі1епзкіт, а піе сеші, га йізрозііц теіеІеЬпедо оуса теіго¬
па ргатео тауйеЬцгзкіе, у Іа сІаизиІа зиЬ- роіііу зтее§о, па тіеузсе йаізге у Ьезріесггеріісіе рег аррепйісет іаш іггерзіі, а піеузге г кіазіоги ё. Тгбусе, §йхіе йеропіе аііе^аіиз изиз, ій Ьгапо йізипіібте Йо потеапе Ьуіо, теузіаіі, у ай тапит іе§о
гайу іт орііиіаіиг, ропіетеаг гатезге ісЬ тезгуікіе§о піе таі^с, ргойисотеас іп зиЬоЬіегапо сит расіо сопѵегзіопіз ай ипіо- зійіит саизае зиае піе то§^: игусгепіа
пет, іако у Іегахпіеузхе^о рапа Ргосора Йііаііеу ай типітепіа, у ай ргойисііопет
ОогоЛетеісха Ьас 1е§е Йо Іатеісе у шаді- ргіѵі1е§іогит ргозііі, іейу аЬу поп геѵізіз
зігаіді техі^іо; те озіаіки §оіотеі Ьу Ьуіі теа- іигіЬиз ісЬ еі іпсо§пііа саиза з^йгепі піе
гііз ргіѵііе^ііз, йесгеііз, гезсгірііз кгбібте Ьуіі, йііасіеу іт йо рггузгіеу зеззіеу паісіітозсібте роІзкісЬ у теіеІкісЪ хіфЦі Ьі- згеу, кібга рггурайас Ь^йгіе га геаззитріі^
ЬеѵѵзкісЬ, іакйе у іппеші йокитепіаші теу- з^йбте пазгусЬ соттізагзкісЬ, рггег іпотеіезс; іх па ргаего§аііѵа §егепйогит та- іезсепіі% рогтеаіату у йоризгсгату, піе

- 304 йегодицс пітесгут рга\та зігоп, па кібгуш іегтіпіе оЬіейтеіе вігопіе г ргатеаті
у рггутеііеіаті зтееті зіатеаб Ъег Йайпе^о
рггурогтеи Ь§йгр А со зі§ йоіусге еіесііі
у рггувіедгі па Ьигшізігготезітео іе^огосгпѳ згІасЬеіпедо Ргокора Вогоііетеісга—
оЬгапе§о Ьигшізігга, — ропіетеаг гезсгіріапіі іе§о кг. тоёсі, те зцйгіе пазгут ргоЙисотеапеші, шадізігаіотеі іпіипсіит озі,
аЬу Йо Іатеісе ггутзкіеу піеипіібте рггутотеас піе теайуіі зі§, іесіу ту сопйезсепйепйо іп содпіііопет опусЬ, апі ргаеіийісапйо іигіЬиз, изиі еі ргіѵііедііз рагііит
рипсіош іеёіі, оЬгапу БогоПетеісг рггей сіесізіц зргатеу, Йо теукопапіа іигашепіи па
Ьигшізігготезітео іедогосгпе рггуризгсгопу
Ъуб та у газіайаб шіеузсе те гаіизги \ѴіІейзкіт те гайгіе Ьигтізігготезкіеу, рго йесіагаііопе іе§о кг. тозсі ойзуіату. А іпІегеа аЬу зргатеіейіітеозс ётеі^іа гаіатотеапа піѳ Ьуіа йоризгсгату, аЬу тадізігаі
тее тезгузікіт, тоге йоЦй изііаіо, розЦротеаі, тос^ іе§о йекгеіи пазге§о. Різап
те \Ѵі1піе, гоки, тіезіцса у йпіатеуй тіапотеапе§о. Ехігакі, сігса зі^іііа еі зиЬзсгірііопез ргоргіагит тапиит еогипйет, ^иі
зирга, іііизігітогит йотіпогит соштіззагіогит.
Тегііі ѵего Йесгсіі, ай асіісапйиш оЪІаіі, еа езі ^иае зециііиг зегіез.
Коки Райзкіедо іузіцс згезсзеі згезсйгіезіці
82бзіе§о тіезі^са іапиагіі згезпазіедо йпіа.
Рггей паті Кг/узгіорЬет па Вакзгіасіі
йатеізг^, тагзгаікіет теіеікіт те. х. Ілі,
Кг2уз2ІорЬетРасет капсіеггет теіеікіт те.
х. Ьіі. Сургіапет Ратеіет Вг/.озіотезкіт—
геГегепйаггет те. х. Ьіі. МісЬаІет Бгискіт—8око1іпзкіт, тагзгаікіет Огзгапзкіт коттіззагггГті іе§о кг. тоёсі, па здйасЬ соттіззагзкісЬ газіайаі^сеті, сотрагиіі теіеІеЬпу іе^отоёс хіцйг Аіехапйег

Коіотеісг кизіозг \Ѵі1ейзкі, гедепі сапсеііагіеу теіеікіеу те. х. Ьіі., іако Йеіедаіиз сарііиіу ЛѴіІейзкіеу, кібга ех ѵі оГйсц
еі йеЪііі зиі, розіггедацс іпйетпііаіет еі
іпіедгііаіет ЙбЬг згрііаІпусЬ, іпіиііі, іі
згІасЬеІпу тадізігаі ЛѴіІегізкі, сопіга ехі§епііат ргіѵііедіогит, гезсгіріогит у огйіпаііопит тіазіа іе§о, йоЬга згрііаіпо
піѳ агепйиіе, іако ротеіпіеп, ріиз оЯегепІіЬиз, аіе іе зат іггута, г иЫійепіет
рготеепібте згрііаІпусЬ, Йотатеіаіцс зі§, аЬу
г айтіпізігаііеу зтеоіеу зиГйсіепіет саісиІипг іп ргаезепііа йериіаіогит ех ѵепегаЬііі сарііиіо исгупііі, а іп розіегит ЙоЬга
іакотее ріиз оГГегепііЬиз агепйотеаіі. Nа
кібг^ ргорозііііу, ойротеіайаі^с та§івігаі \ѴіІепзкі, тепіозі, і'/. "Оібте іезі рггег айтіпізігаіогбтезтеоісЬ, кіогут сопсгейотеапе йоЬ¬
га згрііаіпе Ьуіу те гатеіайутеапіе, іп йеГесіи агепйаггбте, исгупіб гасЬипек, §йу
Цйгіе ройапу у іпзіііиіиз ргоЬозгсг вгрііаіпу розі Гаіа іегагпіеузгс&о, кібгети ех
ѵі Йесгеіі гедіі, а піе рггетеіеІеЬпеу сарііиіе г ргоѵепібте згрііаІпусЬ ротеіпіеп гасЬотеас. N8 іо геріісапйо ех рагіе ргге¬
теіеІеЬпеу сарііиіу ЛѴіІейзкіеу ротеіесіхіапо:
Iг сарііиіит зейе ѵасапіе тоге іпйеГесіи
ргаерозііі зирріеге ѵісез іе§о, у розіг/ейг
згкойу згрііаіпеу, іако зиргеті ргоіссіогез
ріогит іосогит. А іак ту соттіззагге,
теузІисЬатезгу оЬийтеи зігоп сопігоѵегзіі, у
опе йоЬгге теугогитіатезгу, ропіетеаг хіцйг
ргоЬозгсг згрііаіпу 6. Тгбусе Гаііз сеззіі,
йо кібге^о паіегаіо зІисЬас гасЬипкбте г
рготеепібте згрііаІпусЬ; іейу іп йеГесіи іе§о
тезкагиіету, аЬу айтіпізігаіогез ЙбЬг ІусЬ,
ипа сит шадізігаіи зиГГісіепіет саісиіит
еі гаііопез іат регсеріогит, с[иат йізігіЬиіогит, па іепсгаз рггей ітйб хі^йгет
рІеЬапет ЛѴіІейзкіт у теіеішогпеші ісЬI шойс рапаті соііедаті пазгеші, ітб рапет
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тагзгаікіет Огзгайзкіт исгупііі, у аііе$а(а зтеоіе теегіПкотеаІі, а Іо «іпіа іиІг/еувгедо. А §<1у «ігіеп іиіггеузгу рггузгеЗІ, оЗеЬгатезгу геіаіі^ о<1 ісЬ тоёсібте рапбте соііедбте пазгусЬ: іг іакотее гасішпкі те Іа к кгбікіт сгазіе рггеуггапе у теегіГікотеапе Ьусіг піе шо§Іу,
Іо іесіпак пат іпіітаіит, ій ітб рап рсхітеоіетеоЗхі \Ѵі1егізкі ргоѵепіа згрііаіпе га
гок іузцсгпу згеёбзеіпу зге&хігіезі^іу ріегтезгу па зі§ теуЬіегаІ. Му іе<3у соттіззагге, оЗеЬгатезгу Ьакотец о«1 ісЬтозсібте ра¬
пбте соііедбте пазгусЬ геЫі$ у саіеиіаіі^
теуйеу шіапотеап^, у теегіГісаііц іеу «іо <1а1й/едо у врозоЬпіеузге^о сгази, кібгу геаззитріі^ з^сібте пазгусЬ рорггеЗгіб та, о«ікЫату. Ротеіпіеп Ыу та^ізігаі Ь^сіхіе г
жітіпізкаіогаті зтееті га оЬсІезІіпаЦ ітб
рапа тагзгаіка Огзгайзкіе§о у осі паз

«іериІотеапе§о, патіеузсе пагпасгопе зіатеіб у ге тезгуЧкіе§о зід теугасЬотеаб, у ѵегіЛсаІі^ па §птсіе ехрепзагит еЬ горагаііопіз «ІбЬг згріЫпусЬ, Іакге регсеріогит
г пісЬ ргге«і ітйсі^ исгупіб. А іпіегва іпіип^ііиг та^ізігаіиі, аЬу о ргоѵепіа, іпЗеЬііе рггег ітб рапа роЗтеоіетеосіге^о у
іпзгусЬ. кІбггуЬу зі§ рокагаіу, гаЬгапе,
ргатепіе те з^Згіе іедо кгбіетезкіеу тойсі
іпйеіаіѳ сгупііі, у опусЬ «іосікхігііі, тосц піпіеузге§о (Іесгеіи пазге§о. Різап те \Ѵі1піе,
гоки, тіезі^са у Зпіа теуй тіапотеапе§о.
Ехіапі сігса зідіііа, іЪісІет асіітргезза,
зиЬзсгірііопез тапиит іііизігіззітогит <іотіпогит еогипсіет, ^иі зирга соттіззагіогит. С^иае диісіет «іесгеіа, іп еа иіі
ргаетіззит езі, іепогш аЫосціепІіа іп
зе сопіепіа, асііз сопзідпаіа зипі ргаезепІіЬиз.

1666 г. Января 21 дня.
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64. Оиредѣлевіе Виленскаго магистрата по дѣлу между членами шаиочннческагоцеха.
Между членами шапочпическаго цеха возникли

тстрать командировалъ радецъ для

разслѣдова-

споры ію слѣдующему поводу: во время выборовъ

нія дѣла на мѣстѣ. Оказалось, что дѣйствительно

въ цеховые старшины двое изъ кандидатовъ полу¬

цехъ призналъ права старѣйшинства

чили

датомъ, получившимъ меньшее количество голосовъ.

неравное количество

избирательныхъ голо¬

за канди¬

совъ—одинъ 14, а другой 4, но утвержденъ былъ
въ званіи получившій меньшее количество голо¬

Такъ какъ при этомъ оба кандидата еще

по¬

совъ, противъ чего и протестуетъ обиженный; ма-

что и было сдѣлано съ разрѣшенія магнстрата.

дрались, то цехъ предложилъ имъ идти на мировую,

\Ѵ ргатеіе те аксіеу иізсітее^о Мікоіаіа 1епзкіе§о, іако зіагзаедо Іе^огосгпе^о, з\ѵоКоёсіивгкі—сгарпіка, тіезгсгапіпа \Ѵі- іш у \ѵзяуІкіе§;о сесіпі сгарпісге^о ітіе.

39
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піет иГзсітееті РіоГготеі Іѵогіотезкіети,
Гакйе сгаресгпікотеі, тіезгсгапіпотеі ѴѴіІейвкіети, о Іо: ій оп, піе Ь«$Д^с ІедіГіше
у гдоДпіе 0(1 Ьгасі сесЬи сгарпісгедо па
Геп гок га згаГагга оЬгапу, га рготоЙ^
Гуіко іеДпедо рапа КікіГога, зГатедо г
зГгопу дгаескіеу, кіисг оД зкггупкі сесЬо\ѵеу роДапу зоЬіе шаЦс, тіѳузсе зга Га ѵзкіе іпДеЬіГе газі'аДзгу, те оЬг^Ьіѳ уте сесЬи піезрокоупіе зргатеиіе зі^, рггег со
До ШпусЪ згкоДі іпігаі ЬгасЦ сѳсЬоте^
рггутеоДгі, аЬу тіеузсе іедо иГзсітеу АпДггеу Окизгко, роДІид агГукиІбте, Гак оіі
82ІасЬеГпедо тадізГгаГи \Ѵі1ейзкіедо, іако
у рггутеііеібте, 0(1 кгбібѵѵ ісіі тозсібѵѵ паДапусЬ у роГтеіегДгопусЬ, гдоДпіе оЬгапу
газіаДІ, рггеД згІасЬеГпут игг^Дет ЬигтізГгготезкіш у гаДгіескіт "ѴѴіІейзкіт іпГепГотеапеу. Тенге згІасЬеГпу иггг^Д ЬигтізГгготезкі у гаДгіескі \Ѵі1ейзкі, ро оДргатеіопеу ро Дтеакгос рггег згІасЬеГпусЬ
рапбте Ріоіга Вуіійзкіедо у бгудіега КозГготеіскіедо, гаДгіес АѴіІейзкісЬ, рг/.у ЬуГпойсі тпіе різагга узіид игг^ДотеусЬ, иГзсіѵѵусЬ Кагітіегга ВегпаГотеісга у Дегге§о Когіотезкіедо, те сесЬи сгарпісгуга, 'ѵ
катіепісу згІасЬеГпедо рапа АпДг/.еіа Оегкіеѵѵісга, гаусу \Ѵі1ейзкіедо, те гасЬоДгцсусЬ ргаеГепзіасЬ ѵегіГісаГіі у опе ДозГаГесгпіе патіеузси игг^Дотеут теузіисііатезгу, Гакоте^ Геготеаі зепГепГі^: ІиЬо зі<} г
геІаГіі ісЬ тозсібте рапбте гаДгіес Іо рокагаіо, ій Кизгко сгГугпазсіс кгезек, а Ког¬
іотезкі Гуіко сгіугу па згаГагзГтео тіаі,
аіе ій ши газіебб изГоІи зГагзгедо у рггу
зкг/.упсе Ьгаскіеу рогтеоіііі, а со ѵѵі^кзга
кіисг До Геуйе зкггупкі сесЬотееу оДДаІі,
о со гаДпеу рггег Гак ДІиді сгаз сопГгаДісГіі апі ргоіезіасіі піе исгупііі; а рогтеапу сігса изит еі роззеззіопет игг^Ди зтее§о еі сігса Ьопогет До рггузі^ді па Гут,

ій ЬуІ гдоДпіе оД тезгуГкіеу Ьгасі па зга¬
ГагзГтео оЬгапу у кіисг До зкггупкі сесЬоѵѵеу га рогтеоіепіет тезгуГкіедо сесЬи,
рггег г$се рапа ШіГога—зГагзгедо па Геп
гок оЬгапедо, ДоЬготеоІпіе тіаі зоЬіе оДДапу, у ДоЦД те зрокоупут іпіеузси зтее"0 газіаДапіа у ийутеапіа
игг^Ди згаГагзкіедо гозГатеаІ, гаЬіегаі^с гасЬотеапіа рггу
Гут йе згаГагзГтеіе, ГиДгіей у падгоДгепіа
згкоД у пак!аДб\ѵ ргатепусЬ роГггеЬоѵѵаІ,
у Гей рггу8І$д<$ іеДпети г Ьгасі ризгсгаі,
кГбгеу іезіі Ьу ассерГаге піесЬсіаІ, ГеДу
Дагетпе аЬу Дтеіс рггузі^і піе Ьуіу, огаг
па гЬісіи зтеоіш, кГбге оД Козсіизгкі ЬуДй
тіепіі, роДІид ДекгеГи игг«$Ди тебуГотезкіедо те гоки Гегагпіеузгут 1 (>66, тіезігуса Дапиагіі ДтеиДгіезГедо ріегтезгедо Дпій
Геготеапедо, г іеДпе"о еГ зирег оГГісіо рг/.утеукопаб Десіаготеаі; рггеГо игг^Д г
гасуі теузг ротіепіопусЬ, рггузі^д? Гетий
Когіотезкіети па рипсГасЬ тегтеузг теугайопусЬ, піе теДаі^с зі^ іп саизаш ГасГі,
Дпіа Гггесіедо Ги рггеД зоЬа, теукопаб пакагаі. Ро кГбгеу теукопапіи рггу игг^Дгіе
згаГагзкіт рггег Геп гок гозГатеаб ротеіпіеп Ь^Дгіе. Бо кГбгеу аЬу піе рггусЬоДгііо, оЬіе зГгопу те паДгіеі идоДу До
іедо тозсі рапа бггедогга КозГѵотеіскіедо—
гаусу \Ѵі1епзкіедо, оДзуІаі^ зі^. СгДгіе ъ
рггуіасіеізкіедо ротіагкотеапіа Го зГап^Іо:
іг га гдоД^ тезгуГкіеу Ьгасі сесЬи сгаресгпісгедо рггузі^да, кГбг^ зирег оГГісіо теоіпедо оЬгапіа па згаГагзГтео Когіотезкі тіаі
теукопаб, іезГ сопДопотеапа тегаіетпуіи зрозоЬет Ьоіи зтеедо г рггузі^дгр роДІид Де¬
кгеГи тебуГотезкіедо Когіотезкі г згкоДаті у пакІаДаші ргатепуті оДзГ^ріІ. \Ѵіп^
іеДпак па игг^Д тебуГотезкі Козсіизгко га
Гепйе Ьбу гаріасіс зиЬтіГГотеаІ. Во кГбгеу
теДіаГу згІасЬеГпу игг^Д ЬигтізГгготезкі у
гаДгіескіАѴіІепзкі рггусЬіІаі^с зі^, рггу игг§-

- 307 сЫе вяаГагзкіш КогЛотезкіедо гасіютеаі, а те агіукиіасіі сесЬотеусІі орізапеші пакагаі.
рггузгіу сгаз зрокоупіе оѣийтеиш зігопаш Со тезгуіко (Іо хщ§ ЪигтізІгготевкісЬ у
рггу ргяутеііеіасіі іе§о кгбіетезкіеу тозсі гайгіескісЬ ЛѴіІепзкісІі іезі гарізапо.
госіютеас зегіо у росі теіпаті те ІусЬге
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65.

Привилегія короія Ина Казн міра, которою онъ утверждаетъ члепоиъ ма¬
гистрата диссидента Мопеса.

Король Яиъ Казнміръ, принимая во вниманіе

нравъ, настоящей привилегіей оставляетъ за Мо-

съ одной стороны годичное пребываніе диссидента

несомъ бурмистровское достоинство, во избѣжаніе

Монеса въ званіи бургомистра, а съ другой — при-

нанесенія ему безчестія,

вилегіи королей, .тишающія диссидентовъ такихъ I

Іп Ггециепіі зеззіопе еі сопзеззи поЫІіиги (Іотіпогит ргосопзиіит, сопзиіит,
сопзиіагіит, зсаЬіаогит Ѵііпепзіит зрогІиіів саисеііагіае, иі тогіз еі іигіз езі, ас!
асіиш ргаезепіеш зіисііо сопігге^аіогшп,
сотрагеиз регзопаіііег поЫІіз (Іошіпиз
Непгісиз Мопез—засгае ге§іае шаіезіаііз
зесгеіагіиз, ргосопзиі Ѵііпепзіз, іЬеІопеі
ша§пі сіисаіиз ІліЬиапіае аЗшіпізІгаІог,
ехЫЬиіІ Іііегаз з. ге§іае таіезіаііз, (Іошіпі позігі сіетепііззіті, асі поЬПет ша§ізігаіит Ѵііпепзет, (1е сіаіа Ѵагзаѵіае, (Не
ѵі§езіта ^иіп^а шепзіз Лапиагіі, аппо Ботіпі 1666 зсгіріаз. БиіЬиз засга гедіа
таіезіаз, (Іошіпиз позіег сіетепііззітиз,
ргаететогаіит поЬіІет (Іотіпит ргосопзиіет Ѵііпепзет, ѵі§оге гетіззае (Іесгеіо
соттіззагіаіі, поп ііа ргіЛет Ѵііпае іп
аппо Геіісііег сиггепіі 1666 (Не ип(1е-

У

и

Г4

сіша Лапиагіі ех зоіепіззітіз рагііит сопІгоѵегзііз Гасіае, сігса оГГісіит сопзиіаіиз
аоЬіІет (Іотіпит Непгісит Моиез, ех
гаІіопіЬиз іЬісіет іпзіпиаііз, аЗ ѵііае Іетрога сопзегѵаге (Пдпаіа езі, реіепз еазНет
а(1 асіа ргаезепііа іішпеігісагі еі зе сігса
§гаІіат засгае гедіае таіезіаііз, ((иае аЗ
(Нез ѵііае ргоігахегіісопзегѵагі, диагит ([иісіет Іііегаѵит із езі, суиі зесіиііиг, Іепог
ѵегЬогит: Лап Кагітіеіѵ., г Вогеу Іазкі
кгоі роіэкі, еіс. ИгоЛгопети Зіерііаиотеі
Сагоіотеі Вуііпзкіети—теоуіотеі, згІасЬеІпут у зіатееіпут Ъиппізіг/.от, гаусот, Іатепікош у тезгѵікіети тадізігаіотеі тіазіа
пазгедо ЛѴіІпа, теіегпіе пат гаііуш, 1азк<з
пазггу кгбіетезкгр Игосі/опу, зяІасЬеІпі у
зіатееіпі, теіегпіе пащ шііі! 7 робгітеіепіет
Іо піетаіут рггусІюЛ/.і пат теіебгіес, ж
тете, іп ргаеішіісіииі ргате у ріу.утеііеібте

- 308 •етееііопіз ргаѵѵа іпауйеЬигзкіедо, ой ёѵѵі<$іеу раші^сі кгоіб^ѵ ісЪтозсібѵѵ ѵѵѵѵ. падапе§о, у ой паз роіѵѵіегйгопедо, ѵѵагуііёсіе зі§ 82ІасЬѳІпе§о Непгіка Мопеза, іп
геіі&іопе сЬгізІіапа йіззійепіет, рггег таёізігаі, апіе Ьозіііііаіеш Ь^йцсу, (Іо гасіу
рг/,уі^1е"0 Йо Ьигтізіггоѵѵзіѵѵа Іа к гок рггурибсіб, рггегсо зііа іигіЬиз еі ІіЬегІаІіЪиз
1е§о тіазіа йегодаіит іезі. Лакой у ѵѵіеітогпі у игосігепі соттіззагге пазі, па
ггеѵѵійоѵѵапіе ргаѵѵ, Іети тіазіи пайапусЬ,
у па ѵѵеуггепіе ѵѵе ѵѵзгуікіе рогг^сікі тіеузкіѳ у зрогг^йгепіе опусЬ, (ак/.е па гогз^йгепіе ргаеіепзіопиш гезіапі, Ьипс аЬизит Йекгеіет зѵѵут іп регреіиит гпіеёіі,
а ѵѵ2§1$йет згІасЬеІпедо Мопеза, кібгу
зпас рег гезсгіріит позігиш, асі таіе паггаіа г сапсеііагіеу ѵѵ. х. Ьііеѵѵзкіедо оііѵ.утапу, (Іо гасіу ѵѵзгейі, іеёіі ѵѵ піеу гозіаѵѵаб
та, Йо паз йесіагаііопет ойезіаіі; Іейу
ту шѵайуѵѵзгу, іе згІасЬеІпу Мопез, поп
рег Іетегііаіеш зиат, аіе рег і^погапііаш
ргаѵѵ, Іети тіазіи зІи/^сусЬ, ЬепеГісіо гезсгіріи пазге^о, ІиЬо пиііііег оіггушапедо,
Йо гайу ѵѵзгейі, таі^с гезресі па ѵѵудойпе
ки паш у ки йоЬги огесгурозроіііеу розіи^і іедо, піесЬс^с аЬу рго тегіііз зиіз
іп (ІізЬопоге гозіаѵѵаі, Ц паз/^ йесіагаіі^
опе§о ѵѵ гайгіе тадізігаіи ІД'іІегізкіедо
ай ѵііае еіиз Іетрога гозіаѵѵиіету, со іейпак ѵѵ рггузгіу сгаз іп ехетріит ІгаЬі

піета, у ргаеіийісаге іигіЬиз тіазіа \ѴіІепзкіе&о піе Цйгіе то§Іо. СЬсету Іейу
тіес ро ѵѵѵѵ. аЬу згІасЬеІпу Мопез рггу
Іеу Іазсе у йесіагаііі пазгеу, зіпе иііегіогі
оЬоІо озоЬу іе§;о йіз(|иіэіііопе, ЬуІ гасЬоѵѵапу. \Уз2акге аЬуёсіе іп розіегит ЙайпусЬ йо та&ізігаіи, апі Йо іаѵѵісе йіззійепІет іп геіі^іопе ^иосип^ие потіпе пагѵѵапусЬ, ройіи^ йекгеіи поѵііег рггег
ѵѵіеітогпусіі у игойгопусЬ соттіззаггбѵѵ
Гегоѵѵапедо, рг/уризгсгас зиЬ пиііііаіе еіесІіопіз еі ргіѵаііопе оГГісіі оЬгапедо, а па
озіаіек зиЬ раепіз агЬіІгагіе іггетіззіЬіІіІег
іп сопіитасез ігго^апйіз піе ѵѵаісуіі зі§,
іпасгеу ѵѵѵѵ. піе чсгупісіе 2 роѵѵіппоёсі зѵѵеу.
Бап ѵѵ \Ѵаі-82аѵѵіе, йпіа XXV тіезі^са
Лапиагіі, гоки Райзкіе^о МБСЬХѴІ, рапоѵѵапіа кгбіезіѵѵ пазгусЬ роізкіецо у згѵѵейгкіе§о XVIII гоки. Зеяиііиг зиЬзсгірІіо
тапиз з. г. т. йотіші позігі сіетепііззіті іп Ьипс зепзит: Лап Ка2Ітіег2 кгбі.
(Ьосиз зідіііі таіогіз т. й. Ьіі.) ОиіЬиз
Ыегіз з. г. т. йотіпі позігі сіетепііззіті, іп ео, иіі ргаетіззит езі, Іепоге риЫісе геіесііз, поЬіІіз тадізігаіиз Ѵііпепзіз сит еа, ^иа раг езі, геѵегепііа, ай
асіа зиа сопзиіагіа зизсеріі; сиіиз огдіпаіе
іп агсЬіѵо оГГісіі зиі йерозиіі. Ргаезепз
ѵего іпзігитепіиш рагіі гедиігепіі рег
йерготріип ехігайі регтізіі.
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66. Привилегія короля Лиа Калмміра. данная Иилепскому нравоглавному мѣща¬
нину Прокопію Дорофеевичу на отравленіе должности бургомистра.
Король Янъ Казвміръ вслѣдствіе просьбы Про¬

даетъ за нимъ это званіе съ оговоркою,

что эта

копія Дорофеевича, православнаго Виленскаго бур¬

милость королевская должна распространяться толь¬

гомистра, вопреки проискамъ

ко

ско-католиковъ,

увіятовъ

настоящею привилегіей

и римутверж¬

дена С)иіп1а розі Гезіиш ригіГісаІіопіз
§1огіозіз5Ітае Магіае ѵігдіпіз, сііе ^иаг^а
тепзіз ІГеЪгиагіі, аппо Ботіпі 1666, іп
Ггедиепіі зеззіопе сі сопзеззи’ поЬіІіит
(Іошіпогит ргосопзиіит, сопзиіиш, сопзиіагіиш ас зсаЬіпогит Ѵііпепзіит, зрогіаііз сапсеПагіае, иіі тогіз еі іигіз езі,
аД асіит ргаезепіеш зІиДіо соп§ге§аІогит, сотрагепз регз опаіііег поЬіііз Дошіпиз Ргосоріиз БогоПеіеѵѵісг—сопзиі Ѵііпепзіз, ехЬіЪиіІ Іііегаз засгае ге§іае таіезіаІіз, Дотіпі позігі сіетепііззіші, асі поЬПет
тадізігаіит Ѵііпепаеш, Де Даіа Ѵагзаѵіае
Діе ѵідезіта дитіа тепзіз Дапиагіі, аппо
Ботіпі 1666 зсгіріаз, ^иіЬи8 засга ге§іа
таіезіаз, Дотіпиз позіег сіетепііззішиз,
ргаететогаіиш поЬПет Дотіпит БогоПеіеѵѵісг ѵідоге гетіззо Десгеіо соттіззогіа1І, поп ііа ргіДет Ѵііпае іп аппо Геіісііег
сиггепіі 1666, сііе ипДесіта Дапиагіі, ех
зоіеппіззітіз рагііит сопігоѵегзііз Гасіае,
сігса оГйсіит сопзиіаіиз, ех сіетепііа зиа
гедіа, еі гаІіопіЬиз іЬіДет іпзіпиаііз, зіпе
ргаеіибісіо Іатеп іигіит еі ргіѵі1е§іогит іпсіііае Ьиіиз сіѵііаііз теігороіііа-

на личность Дорофеевича

и

отнюдь не па

другихъ православныхъ мѣщанъ.

пае Ѵііпепзіз еі тадізігаіиз §гаесі, іп
ипіопе запсіа сит огЫоха ессіезіа готапа ехізіепііз, аД Десізіопет Ііііз сит
Дізипіііз сопзегѵаге Дідпаіа езі, реіепз
еаазДет ІіІегазаД асіа ргаезепііа іттеігісагі еі зе сігса §га1іат запсіае ге^іае
таіезіаііз сопзегѵагі. (|иагит с]иіДет 1іІегагит ізіе езі, суиі зес]иіІиг,ІепогѵегЬогит.
Дап Кагітівгг, г Воіеу Іазкі кгбі роізкі еіс. ИгоДгопеши 8іерЬапо\ѵі Вуііпзкіети - ѵѵбуіоѵѵі, згІасЪеіпут у зіаѵѵеіпут
Ьигтізіггут, гаусот, Іаѵѵпікот у ѵѵзгуікіети ша^ізігаіоѵѵі тіазіа пазге^о зіо1есгпе§о \Ѵі1па, ѵѵіетіе пат піііут, 1азк§
пазг^ кгбІеѵѵзЦ. БгоДгопу, згІасЬеІпі у
зіаѵѵеіпі, ѵѵіетіе пат тііі! Бапо пат зрга\ѵ§, іг§Ду рггеД ѵѵіеіто/.петі у игоДгопеті соттіззаггаті пазгеті, оД паз До тіа¬
зіа пазге^о ЧѴІІепзкіе^о ѵѵ реѵтусЬ Діа
ггеѵѵіДоѵѵапіа ргаѵѵ у рггуѵѵііеібѵѵ Іети
тіазіи зІиг^сусЬ, Іак/.е у Діа розіапоѵѵіепіа рог2^Дкбѵѵ у гогз^Дгепіа ргаеіепзіі ѵѵ
гасЬоДг^суск зргаѵѵасЪ гезіапеті, сопігоѵегзіа тіеДгу ипііаті упіеипііаші, ѵѵгаДгіе у |та"ізІгасіе ЦД^сеші, ѵ?2§1^Дет_

- 310 оѣгапіа Ргокора БогоГіетеісга па Ъигті- гайпуск йівсіиізіііі у сопігайісііі йо теузігготезітео Іе§огосгпе гасг§1а; Іесіу те Іеу копапіа па Іеп игг^й рггузі^і Ьуі рггузргатеіе теіеІеЬпу хіасій Еіаіогог, потіпаі ризгсгопу, тіес сЬсету. Со іейпак піе
ерізсоріі Ріпзкіеу, агсЬішаийгіІа \Ѵі1епзкі, піеша ргаеіийісотеас ргатеот у рггутеііерег іпіегѵѳпйопет зтеоіт у та^ізігаіи іот іп рагіет ипіібте зіиг^сут, у Іегагте ипіі Ь§сЦсе§о ішіепіет зіатеаі^с у теу- піеузга пазга йекіагаііа іуіко озоЬіе згегекопапіа рг/узі^§і па Ьигшізігготезітео згіа- §и1пеу згіаскеіпедо БогоГіетеісга, из^ие
скеіпети БогоГіетеісготеі, оЬгапети іако ай йесізіопет иііішагіат саизае ргаезеппіеипііотеі Ьгопі^с, па рокагапіе [ргате у Ііз шіейгу ипііаші у піеипііаші, о газіарггутеііеібте, іп рагіет Кизі, те ипіі Ь^сЦ- йаиіе у оЬіегапіе Йо кагйеу геіі^іі гизкіеу
сеу, зІигцсусЬ, йііаііі роІггеЬотеаІ, кібгеу зіигус к^йгіе.
2асгут оЬуйсіе тете, йо
ротіепіепі теіе1то/,пі у игойгепі сошіпіз- Іеу теугагопеу пазгеу (зіпе ргаеіийісіо ргате
загае пазі опут піе Ьгопііі у 1^ зргате§ ипііош зіиг^суск) Йесіагаііі зкіопітезгу зі§,
Йо роте16те§о зтеедо па сопііииаіі^ сот- згіаскеіпе&о БогоГіете іега йо рггузі^і у
тіззіеу га іппоіезсепііц гіагйи зтее^о ой- йо гагутеапіа игг^йи Ъигтізігготезкіе^о
Іогуіі. А гаііопе з?ЛасЬеІпе§о БогоГіетеі- рггуризсііі, сіісету шіеб у гозкагиіету,
сга, па Ьигтізігготезітео Іе§огосгпе оЬга- іпасгеу піе исгупісіе г ротеіппоёсі зтееу.
педо, іезіі ша Іііе репйепіс па Іеп зтебу Бап те ^Ѵагзгатеіе, йпіа XXV гаіезіцеа Лаиггцй рггуяддас у шіеуйсе зтее, Ь$й$с пиагіі, гоки Райзкіе§о 1666, рапотеапіа
піеипііеш, газіайаб, ропіетеаг гезсгіріа рапзіте пазгусЬ роізкіедо у згтеейгкіе^о
пазге іп сопігагіит газгіу ой паз рго йе- XVIII гоки. Зесціііиг зиЬзсгірЬіо тапиз
сіагаііопе ойезіаіі. Му Іейу, итеагаі^с тезгуі- з. г. т. йошіпі позігі сіетепііззіті, іп кипе
кіе Іеу зргатеу окоіісгпойсі, у касг^с Іо, шойит: Лап Кагітіегг кгбі, (Іосиз зідіііі
ге іезгсге зато опеу ргіпсіраіе пе^оііит таіогіз т. й. Ьіі.) (^иікиз іигіз з. г. т.
Йо го/з^йки соттіззагзкіе§о піе рггузгіо, йотіпі позігі сіетепііззіті, іп ео иіі ргаеа піескс^с аЬу рггег Іо зргатеіейіітео&і тіззит езі Іепоге риЫісае геіесііз, поЬіІіз
нтефеу піе иЫігуІо зі§, гтеузг ггесгопе^о тадізігаіиз Ѵііпепзіз, сит еа, (ціае раг
згіаскеіпедо Ргокора БогоГіетеісга, рггу езі, геѵегепііа ай асіа зиа сопзиіагіа зизІегагпіеузгут игг^йгіе Ъигшізіг/отезкіш, серіі; сиіиз ог^іпаіе іп агсЬіѵо оГПсіі зиі
па кібгу оЬгапу іезі, г сіетепііі пазгеу Йерозиіі, ргаезепз иі іпзігитепіит рагіі
кгбіетезкіеу гасЬотеиіету, кібгу аЬу Ьег ^иігепіі рег йерготіит ехігайі реппізіі.
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1666 г. Января 30 дня.
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67. Опредѣленіе Виленскаго магистрата по поводу нѣкоторыхъ безпорядковъ, возникшихъ
въ цехѣ шапочниковъ между ранено - католическими. его членами и православными.
Виленскій магистратъ, разсмотрѣвши обоюдныя

вергнуть соотвѣтствующему наказанію,

а на оу-

жалобы шапочниковъ римско-католическаго испо¬

дущее время цеху воздержаться отъ пьянства въ

вѣданія

по поводу нѣкоторыхъ

присутствіи королевскихъ привилегій; обществен¬

безпорядковъ въ цехѣ п выслушавши дознанія н
показанія радцевъ но этому дѣлу, сдѣлалъ поста¬

ныхъ денегъ не расходовать на частныя н безпо¬
лезные расходы,

новленія слѣдующаго содержанія: виновныхъ под¬

оказывать должное почтеніе старшимъ.

п православнаго

\У зоЫ)оіЬ<2 сіпіа Ігяусіяіезіедо тіезі^са Лапиагіі, гоки Іузіцс зяезбзеі зяеёМяіезі^і зябяіедо, \ѵ зргаіѵіе у аксіеу, к16г% исясіѵп
Віерап \Ѵа1епІупо\ѵіся—зіагзяу сесііи сяарпіе'/его ТѴіІейзкіёдо ех райе готапа, у
Лап Ватеіскі, вѵгоіт у ѵѵзгуікіеу Ьгасі ротіепіопедо сесііи ітіепіет, исясііѵети Лапоіѵі Ногоз7.се, 1ак2е зіагзяети 1е§ой сесЬи ех рагіе дгаеса, росііи" ргоіезіасіеу
арий асіа ргаезепііа \ѵ гоки піпіеузяут
іузце зяезезеі зяеёбсІгіеаЦі зябзіут, сіпіа
(3\ѵис1гіезІе?о згбзіе§о тіезі^са Лапиагіі
яапіезіопеу, а ргяесшпут зрозоЬет, Лап
Ногозяко ротіепіопут зіагзяут сяаресяпіеяут іѵ рипсіасЬ пі/.еу \ѵуга/.опусЪ асі
іпѵісеш ріѵ.есі зяІасЬеІпуга иггс^сіет Ъигтізігяоѵрзкіт гасіяіескііп \Ѵі1епзкіт іпІепіолѵаіі. Теп яе зяІасЬеІпу игяфі Ъигтізігяотезкі гасіяіескі ^Ѵііепзкі, ро осіргаіѵіопеу ргяея зяІасЬеІпуеЬ рр. Ріоіга ВуІіпзкіе^о у 6ту§іега Козігоѵѵіскіе^о—гадяіес ЛѴіІепзкісЬ, ргяу Ьуіпозсі шпіе різагяа у зіи" игя^йоѵѵусЬ исясіѵѵусіі Каяітіегяа Ветаіоѵѵісяа у Легяедо Кояіоіѵ-

а прежде всего

на церковь и

зкіедо \ѵ сесЬи сяарпісяуш, ргяу оі\ѵогяопеу зкгяупсе, \ѵе іѵзяуікіеіі ргаеіепзіасЬ у сііГГегепііасІі аЬ иігіпдие яасЬосІ/4сусЬ, ѵегіПсаііі у. опеу ііозідіесяпіе іп Іосо
іисіісіогиш иузІисЬаѵѵзяу, Іакоіѵц іѵе іѵзяуікісЬ рипкІасЬ, ех шиіио асіогаіи яасЬо(Ія^сусЬ ргогаиідоѵѵаі зепіепііц: А паргяосі,
гаііопе зіагзяейзітеа р. Ногозякі па іеп
гок, іі ро іѵукопапеу ргяузі^сіяе зіагзяе
тіеузсе яазіасіі, іасіпа ргяу Іеу яе ргяузі^дяе у роіуш піе яазяіа сопігасіісііо, у
ѵѵ зіѵеу ргоіезіасуі зіагзяепзіѵѵо опети
ргяуяпаѵѵаі^, ргяеіо сігса оЙГісіит зиит,
па кібге гая ргяузі^§1, яозіатѵас роіѵіпіеп
Ь^сіяіе. \Ѵ сігидіт яаё рипксіе \ѵя§1§і1еш
исясісѵе§о Апсігяеіа СЬагпаІоіѵісяа, па Іеп
сяаз т1ос1зяе§о Ьгаіа, кібге^о, іяпіе ргіѵаіа аиіЬогіІаІе, апі зат іесіеп рап Ногозяко, аІеяВазіІіга Лозкіеіѵісяеш—зіоіоѵѵут у Нгеііогут Віетіепоіѵісяет — зяаГагяет. о реѵѵпе піерозіизяепзііѵо у піеизяапоіѵапіе рапоіѵ зіагзяусЬ игя^сіоіѵі сіопіоззяу, сит аЛтіпісиІо іе§отойсі рапа
Лапа ОЬигсеѵѵісяа—Ьигтізігяа ЛѴіІейзкіе—
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§о па гаіизги озайгіі, §йгіе йгіеп у пос
зіейгіес тизіаі, ій піерозІизгпусЬ рггутеіІеіа у агіукиіу сесЬоѵѵе теіфйепіет кагас
рогтеаіаіц, Ногозгко осі ітреііііеу іакотееу
ѵѵоіпуш та гозіатеаб. А со зі§ ікпіе йтеисЬ
сгарек па \Ѵа1епіупотеісга, іейпеу га гіоІусЬ рі^іпаёсіе, йги§іеу га гІоІусЬ йтеапайсіе, те оЪг^Ьіе рггег Ногозгк§ рггеііапусЬ, іѳ, ій тіепі Ьуб Ногозгко гаріасопе, Цй азегііе зтеоі% сіеіезпе рггузі^е Йпіа
ітгесіе^о роітеіег(ігіс ротеіпіеп Ь^йгіе, йо
кібгеу аЬу іако те ггесгу шаіеу піе рггусЬойгіІо, па и§ой§ (Іо зг1асЬеіпе§о рапа
Копзіапіѵпотеісга гаусе оЫе зігопу ойзуІаіе зі$. \Ѵг§1чйеіп гайсгаркі, рггег Ногозгк<2 и СЬагпаІотеісга тегі^іеу, га кібг^
згейс гІоіусЬ гезійиі ргаеіепйотеаі, ій зі§
г іпциізіііеу рапа Коіозгкі — §озройагга
сесЬотее§о, Іо рокагаіо, ге Іо гезійиит
теезгіо те рогасЬипек, кіейу зі§ йо сесЬи
СЪагпаІотеісг текиротеаі, рггеіо у те іуш
рипксіе Ногозгко теоіеп газіатеас Ъ^йгіе.
Со гай зігопу ріепі^йгу сесЬотеусЬ роііогазеі гІоіусЬ га зіагзгепзітеа рапа Зіеіатеу,
ЗіерЬапа Айатотеісга, зіагзгусЬ сесЬи сгарпісгедо, ЗіерЬапа ЛѴекіегу — зіоіотееер,
рггег Йапа Ногозгк^, іако па іепсгаз згаГагга іе§ой сесЬи, ой з!атееіпе§о Апйггеіа І^іеггЬіскіедо, кирса тіезгсгапіпа \ѴіІепзкіе^о, ойузкапусЬ, а рггег Ногозгк§
іакоЬу па зтебу ройуіек оЬгбсопусЬ; ій зі(;
ротіепіопе риііогазіа гІоіусЬ те ге^езігасЬ
регсеріотеусЬ пауйш’е, кібге піе рггег іейпе§о р. Ногозгк<>, аіе рггег тезгуіек сесЬ,
іако зі^ г теуйаікоте у ге§езігбте гозсЬойотеусЬ йаіе теійгіеб, па гЬуікі з^ оЬгбсопе, а рой!и§ ргате у рггутеііеібте, ой
зтеціоЫітеусЬ кгбібте тезгуікіт сесЬот пайапусЬ, піе па со іппе§о рггусЬойу сесЬотее г зкггупкі Ьгаскіеу, іуіко па оііагг
у сЬтеаІ§ Вой^, ароіут па роІггеЬу риЬ-

Іісгпе, іако Іо па сЬогвдіете, Ь^Ъпу, йаг<3у, шизгкіеіу, ргосЬу, оіотеу у іпп^ аттипісіг} сесЬоте^ оЬгасас зі§ таі^. Рггеіо
ротіепіопе зитш$ паусіаіеу га ойш піейгіеі тезгуіек сесЬ сгарпіскі сопЬгіЬиеге у
(Іо зкггупкі геГипйеге гокіеіп гатеііуш роѵѵіпіеп Ьфігіе, зегіо іп Гиіигит рггукагицс, аЬу те рггузгіу сгаз йосЬойу сесЬотее
пі па со іппе§о, іуіко па оііагг, рггу сегктеі йтефеу Тгбусу гизкіеу Ь^З^су, а па
риЫісгпе роІггеЬу теуйеу ротіепіопе оЬгасапе Ьуіу. А йе зі§ Іо рокагаіо, йе рап
Зіапізіате Згуткіетеісг—кизгпіегг, тег§1§йет гаЬатеу сгаресгпісгеу таігопкі зтееу
йтеіе йагйгіе зргатеіб Йо сесЬи сгарпісге§о оЬіесутеаІ, а опі йгіезі^с гІоіусЬ §оіотееті тегі^іі, у Іо іп Іихит оЬгбсіІі, іейу
піеойтеіосгпіе йтеіе йагйу г ргорогсаті рогг^йпе йо сесЬи зргатеіс ротеіппі Ь$й%.
Ыакопіес тег§1§йеш гІоіусЬ озшпазіи, па
зтеіес$ йо сегктеі рггей Войут пагойгепіет рггег Ногозгк§ тегі^іусЬ, ій йгіезі^с
гІоіусЬ теуйаі, а гезійиит сігса геіепіогез, Іо іезі, рггу затут йе Ногозгсе рбіІога гіоіе^о, рггу \Ѵа1епіупотеісги іакге
рбііога гіоіедо, у рггу Йизгкіетеісги іуІей, піетеуйапеу па йтеіесе зкіайапкі гаІедіе, Іо іпйеіаіе оййас, у йтеіесе г ІусЬ
ріепі^йгу зргатеіс ротеіппі Ьі;йц. А г асіогаіи Йапа Ногозгкі рггесіте исгсітеети
.Тапотеі Зітеіскіети о іо, іакоЬу йо сгарек
гІоіо§1атеотеусЬ, раззатапу у когопкі Ьапіаіеготее рггузгутеаі^с га гЫе тіаі ийатеас у рггейатеаб, ропіетеай зі§ піе іакіе§о па рапа Зітеіскіе^о піерокагаіо, рггеіо рап Зітеіскі теоіеп. \Ѵ йгидіт газ рипксіе: ій Ю па исгсітеусЬ ЗіерЬапа \Ѵа1епіупотеіега у .Таиа Зітеіскіе^о, зіагзгусЬ рггезгІогосгпусЬ, рокагаіо, йе опі па игг^й
зіагзгепзітеа піе рггузі^§аіцс сесЬот гг^йгііі, йосЬойаті у гозсЬойаті згаГотеаІі,
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тѵсгуш зі<$ рггутеііеіош іе^о кгбіелѵзкіеу
тоёсі у аііукиіот сескотеут, осі згіаскеіпе§о тадізігаіи пасіапут, зрггесітеііі, а
гаіуш те теіпу зіесігепіа те теі^гіепіи, те
іусЬ ге агіукиіаск о піерозіизгпуск орізапедо, рорасііі у па теі^кзге кагапіе газіийуіі, кібгц раеп<з ищЗ тойегиі^с, рбікатіепіа теозки па оЙагг Ьгаскі зіагзі
рггезгіогоогпі, а <кчі§іе рбікатіепіа тезгуІек сесЬ га Іо, іг игг^сіотеі тесгезпіе о піетеукопапеу рггег зіагзгуск рггузі^сіге піе
огпаутіі, піеосіѵѵіосгпіе сіаб ротеіпіеп Ь§Згіѳ. А іп Гиіигит зегіо иггц<1 у рой теі-

паті, как те агіукиіаск сесЬотеусЬ іако у
те ргатеіе розроіііут орізапеті, сесЬ сгарпісгу паротіпа, аЬу гайпусЬ рііаіук у
гЬуІкоте рггу рггутеііеіаск іе§о кгбіетезкіеу шоёсі у оітеагіеу зкггупсе піе сгупііі,
ріепі^йгу сесЬотеусЬ пі па со іппедо, Іуіко па сктеаід Вогг^ у па роіггеѣу сесЬотее оЬгасаІі, зіагзгуск те паіегуіут розгапотеапіи тіеіі, зіагзі газ тІойзгусЬ те сіскозсі гг^сігііі, у сесЬ зргатеотеаіі, розіггедаі^с па зі<2 теіп, те ІусЬге рипкІа«Ь орізапуск. Со іезі гарізапо.

1606 г. Февраля 3 дня.
Изъ

КНИГИ

№ 5117, за 1666—1668 г, стр. 52.

68. Жалоба Вплепекпхъ кожевниковъ на рѣзниковъ потому поводу, что эти
послѣдніе незаконно продаютъ сырыя кожи.
Кожевники пркпослтъ жалобу па рѣзниковъ и
купцовъ, что они занимаются продажей сырыхъ

въ остальныхъ же случаяхъ

и выдѣланныхъ кожъ и требуютъ, чтобы

гались конфискаціи н вырученныя

рѣзни¬

камъ разрѣшено было продавать только т*Ь кожи,

цямъ

только

для

покрытія товаровъ

и витинъ

чтобы кожи подвер,
отъ продажи

деньги чтобы тли на ремонтъ городскихъ стѣнъ.

которыя остаются у нихъ послѣ боя скота, а кун-

Іпзіапііат ГасіепІіЬиз Ьопезііз Реіго Маікіетеіег еі Сазітіго Вагзгсгетезкі, аппиіз
сопіикегпіі сегсіопит Ѵііпепзіит зепіогіЬиз, зио ^оііиз^ие сопГгаІегпіІаІіз пошіпе
а§епІі!шз, сііаіі зипі асі покііе оГПсіит
сопзиіаге Ѵііпепзе іатаіі .Іоаппез Васгупзкі еі Оеогдіиз Весгуз—сопІиЬегпіі Іапіопит Ѵііпепзіит зепіогез, сопіга сіиоз регзопаіііег сотрагепіез еі Іегтіпит Ьосііег-

пит аііепІапІез,регпоЪі1ет МісЬаеІеш Ргокоро\ѵісг—ріепіроіепіеіп зиит, гергоДисіа
ргоіезіаііопе іп аппо іеіісііег сиггепіі 1666,
сііе іегііа шепзіз ГеЬгиагіі, арисі асіа ргаезепііа сопіга зепіогез Іапіопиш Гасіа, еозсіет ассизаЬапі іп ео: (^иосі ѵійеііееі 1апіопез поп іат ресога, ѵегит еііат сиіез
еі согіа, іп ргаеіийісіит сегйопит, соётапі, 1апіопіЬиз(іие зепіогіЬиз сиіез ех
40
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гѳГга§агіоз рго еіизшобі іпЬіЪійопе, раепіз агЬіІгагііз рипігі, еі сиіез Ьоѵіпаз іп
тасеіііз іихіа апйчиат сопзиеіибіпет ѵепиі ехропі рейегипі, ѵеіапіе ргаезегііт
ргіѵііедіо сопіігшаііопіз біѵае тетогіаѳ
Ѵіабізіаі ^иа^^і, іп аппо 1636, Ѵііпае (Ііе
15 ЗерІешЬгіз сопІиЬетіо сегбопшп Ьепі§пе
іпбиііо , ех сиіиз огідіпаіі, рагадгарЬит
Ігапзитріиш оЫиІегипІ, 8е^иепііз Іепогіз:
Так Іей зігопу зкбг кироѵѵапіа, аіѳ зигоѵѵусЬ, піеѵѵургаѵѵіопусЬ, аЬу піеѵѵоіпо Ьуіо
рггекиріопош ѵѵзгеіакіш, Іакйе ІейЙубот,
Таіагот, Іакйе у кирсот г іпзгусЬ тіазі
у тіазіесгек рггуіегбйут, па койбут у
ѵѵзгеіакіш тіеузси, іаѵѵпіе у роЦіпіе зкироѵѵас, кгот Ьгасі у тізіггбѵѵ Іе§о ггетіозіа койетіаскіедо, Ъіаіозкигпікбѵѵ; кгот
кирсбѵѵ "ѴѴіІегізкісЬ, Іут чѵоіпо Ь§бгіѳ 41а
рггукгуѵѵапіа Іоѵѵагбѵѵ, кібге ѵѵойі), Іак па
ѵѵогасЬ, іако Іей у па ѵѵісіпасЬ, а баіеу
іпзгут піеѵѵоіпо роб иігасепіет іусЬ зкбг
па иггцб Ъигтізіггоѵѵзкі у габгіескі ІѴіІепзкі, кібге Іакйе таі^ Ъубй оЬгасапѳ
па роргаѵѵу тигбѵѵ тіеузкісЬ. Такие Іей
ггегпісу аЬу йабпусЬ зкбг піе кироѵѵаіі у
зкироѵѵапусЬ аЬу піе рггебаѵѵаіі, кгот ІусЬ,
кібге заті и зіеЬіе г Ъубіа ЬіІе§о гааі$,
Іакйе аЬу йабпеті зкбгаті зигоѵѵеті у
ѵѵургаѵѵпеті піе Ьапбіоѵѵаіі у г тіазіа

піе ѵѵуѵѵогііі, рос! иігасепіет ІусЬ зкбг па
роргаѵг§ тигбѵѵ тіезскісЬ, а Іо Іак заті
рггег зі§, іако Іей рег зиЬогбіпаІаз регзопаз, аЬу зі? Іедо піе ѵѵайуіі. Ыа Іе зкбгу
дгаЬіопе тіеузсе реѵѵпѳ та Ъубй роб гаІизгеш, кібге га со зі<} рггебаѵѵаб рггег
згаГагге тіеузкіе Ь$сЦ, зрізаб зі§ таі^, у
роргаѵѵа г Іе§о тигбѵѵ тіезскісЬ Ъубй та.
Такйе зкироѵѵапіе у Ьашііоѵѵапіе зкбгаті
ѵѵзгуікіеті у іпзгут ггетіейпікот гаЬгопіопе Ьусій та, роб ѵѵіп^ иігасепіет ѵѵзгуікісЬ зкбг, іако 8І§ іий ѵѵуйеу тіапоѵѵаіо.
Сге§о ѵѵзгѵікіе&о зіагзі Ьгасіа 1е§о сесЬи
ЬіаІозкигпіскіе§о (1о"Ц6аб у розігге&аб
таігр А Іакоѵѵе ирогпе <1о игг§би ЬигтізІгаоѵѵзкіе§о у габгіескіедо ороѵѵіабаб,
г кІбгусЬ гагагет зргаѵѵіебііѵѵобб та Ъубй
исгупіопа, у Іе дгаЬіегу бо пісЬ таі^
Ъубй оббаѵѵапе. (^ио рагадгарЬо риЫісе
геіесіо, сігса еіизшобі ргіѵііедіит зе сопзегѵагі розіиіагипі, еі пе іп Гиіигит сиіез,
а ІапіопіЬиз, Іат ргіѵаііт, ^иат риЫісе
сойтапіиг, тасіаіогии^ие Ьоит согіа іп
тасеіііз ѵепиі ехропапіиг, зепіепііа оіГісіит со§і реііегипі. (}иат асіогит ргорозіііопет сііаіі ехаибііа рег поЫІет АгпоірЬит Хаіезкі—раігопит зиит, Іегтіпит
геѵібепбі ргіѵііе^іі ипа еі гезропбепбі сопсебі зіЬі реііегипі, еі рег іпіегіосиіогіат
оГПсіі аб ргітат іигіз оЫіпиегипІ.
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1666 г. Февраля 10 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666
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69. Жалоба Виленскихъ солодовниковъ на другихъ цеховыхъ, дѣлающихъ под¬
рывъ пхъ ремеслу.
Виленскіе солодовники при лосятъ жалобу па

причиняютъ убытки не только солодовникамъ, но

поименованныхъ, въ этомъ же документѣ разныхъ

и городу. Ссылалсь на 13 и 18 §§ своего устава,
солодовники требуютъ воспрещенія такихъ и

ремесленниковъ,что они скупаютъ привозный хлѣбъ,
мѣряютъ своими частными мѣрами, дѣлаютъ со¬

подобныхъ дѣйствій

подъ страхомъ

конфискаціи

лодъ и пиво и тайно продаютъ горожанамъ, чѣмъ

незаконныхъ товаровъ.

А(1 іпзіапііаш Ьопезіогит СЬгізІорЪогі
Ріріготеіс/, Магсі Масіиіетеісг, Зіапівіаі
ЗІизгкіетеісг—сіѵіит роіепіагіогит Ѵііпепзійга, сііаіі зипі асі поЫІо оГПсіит сопзиІаге Ѵііпепзе, рег Гатиіоз оЯісіі іигаіоз
Ъопезіоз Сазітігит Ветаіотеісг еі 6еог#іит Когіоѵѵзкі, Ъоиезіі Зіапізіаиз Ьіпіѳтеісг, Реігиз Разгкіетеісг—Іапіо, №соІаиз ЙиДгіетеісг — Іириіагіиз, 8ітоп Дапизгкіетеісг, Реігиз ВиДгетеісг—сіѵез Ѵііпепзез, сопіга срюз, потіпе Іоііиз сопіиЪегпіі зиі рег поЬіІет МісЬаІет Ргокоротеісг, ргорозіііопет іп зсгіріо рагаіо оМиІегипі Іепогіз зедиепЬ'з:
8Іа\ѵеЬпі КгаузгІоГ Ріріготеісг, Магек Ма¬
сіиіетеісг у 8іапіз1а\ѵ Зіизгкіетеісг—зіагзі
сесЬи з1оДотепіс2е§о \Ѵі1епзкіе§о, ітіепіет
зѵѵоіт у тезгуікіедо сесЬи зІоДотепісге^о
С2упцс,Да1і гарогтеас рггеД з/ЛасЬеІпу игг%Д
ЪигтізІг20\ѵзкі у гаДгіескі ЛѴіІеіізкі зІаиЫпусЬЗіапізІатеаЬіпіетеісга- §агЪагга, Ріоіга
Разгкіетеісга—ггегпіка, Мікоіаіа ЙиДгіетеісга—сЬшіеІиіка, 8утопа Дапизгкіетеісга—
Ьутезге§о Дга^агга у Ріоіга ВиДгетеісга—рііпіка, тіезгсгап ЛѴіІепзкісЬ, о Іо: іг опі,

шаі%с зтеоіе ггешіозіа у гаЪатеу, (те кібгусЬ іга асіоготеіе гасіпуш иіе рггезгкаДгаі$ зрозоЬет), іп сопѵиізіопет піе Іуіко
ргате у рггутеііеібте, сесЬотеі зІоДотепісгеши
0(1 6. раті^сі кгбіоте іе§о тойсібте роізкісіі
у теіеІкісЬ хі^І ЬііетезкісЬ, а озоЫітеіе
паіазпіеузгедо кгбіа іедотоёсі Іегашіеувге"0, згсг^іітеіе пат рапш^се^о, шііоёсітеіе
паДапусЬ, аіе іег у тезгуікіеши тіазіи
з1и/.%сус1і, теай^ зі§: Марггбй, 2 Дотбте
зтеусЬ, па рггеДшіеёсіи ЦД^сусЬ, а оД роіа
піеДаІекісЬ, па дозсіпсе гбгпе теуЬіе^ас у
До зіеЬіе §о$сіе у роДтеоДу ге гЪогеш
тезгеіакіт па Іаг§ рггуіегДге гарготеаДгас.
И кібгусіі Дгогеу, пігеіі па гупки гЪоге
рггекирітез2у, тіаг^ зте^ ргіѵаіпі}, а роДоЪпо паД зіизгпойб теі^кзг^, диЬщс ргоѵепі риЫісгпу, оД Іеу/.е тіагу рггусЬоДг^су, оДтіеггаі^, а роіуш Іакотее /Ьо2а па
зІоДу рггегоЬітезгу, гбйпут ІиДгіош роіа- .
іешпіе 2 Дотбте зтеоісЬ, піе текирітезгу зі§,
апі терізатез2у зі§ До сесЬи зіосіотепісгедо,
рггеДаі^ у рітеа па теузгупк гоЪі^. Кібге
ісЬ теузЦркі, І2 теугагпут Дтебт агіукиІот те рггутеііеіи, сесЬотеі зІоДотепісгети
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іггупазіети у озшпазіеши
рггесігепо,
Ооша^аіц зі§ аоіогоѵѵіе, аЬу роггеапі га Іо,
ге г Оошбге вгеусЪ ге роіо геуЬіедаіцс, гЬоге
рггекириі^, геіп^ о рггекирпіасЬ орів&ш},
рег зепіепііат поЪіІіз оГГісіі кагапі Ьуіі,
у іп Гиіигшп геЪу зі$ іедо піо геа/уіі зі^
зиЪ раепіз таіогіЬиз іпЬіЪеге. Роісібгс,
зіойу геугоЪіопо рггег пісіі йе затусЪ, у
гЪога піегоЬіопе рггег ІусЪйе роггеапусЬ
кирогеапе, у ге Ооти ісЬ паусіиігріе зі^.
аЬу гаЬгапе Ьуіу, у рег теОіит іак па
гезіаигаііц шигбге шіеузкісЪ, іако у 0о
вкггупкі сесііи зІоОогепісге^о, оЬгбсопе
Ьуіу. Роіггссіс, ропіегеай сіо тіагу ргоѵепі паіей^су §пЬіір іако риЫісиш Ьопит, а піетаі сопігасіаиі заті іп сгітеп
еі раѳпат ресиіаіиз рорасііі. Ро сгісагіс,
ех (]ио зіосіу, іако іогеаг зоЬіе піепаіеярсу у ргагеет гаЬгопіопу, ге Оотасіі згеусЬ
геугаЫа^ у рігеа гоЪіц, у опе зіосіу геугоЬіопе ІиОгіот роіаіетпіе рггеОац, аЬу
сопПзсаііо зІоОбге іусіі росііи" агіукиібге
аОіпѵепіа Ъуіа, у йеЬу іп регреіиит, (рбкі
сіо сесЬи зІоОогепісгедо піе герізг^ зі^ у
піе гекирі^) зіосібге геугаЫаб, апі ргаеОагеас, зиЪ раепіз, іп ргіѵііе^іо ехргеззіз,
піе геайуіі. Со росіаіг* заіѵо іиге аскІепОі.
соггі§епс1і, тіпиепОі те1іогап0іс|ие сеіега
гезегѵаіо, ргоіезіапіез сіе сіатпіз еі Ііііз
ехрепзіз.
Агіукиі іггупаФу: Такогеети йе рггекирзігеи гаЬіедаі^с іо зіапогеіету, ге кай-

Оу Ьгаі гаЬагеу зЫогепісгеу та шісб
гаос геусЬосігіб рг/.есі Ъгаш§ па рггеОтіейсіа, па сіго"і у іакісЬ сіопозіб, кібггуЬу
г тіезгсгап тіазіа іедо лѵайуіі зі§ гЪойа
гезгеіакіе ро (Іго^асЬ рггутиі^с, ІиЬо ки
з\ѵсши ргугеаіпеши рогуікогеі, а г^иЬіе
риЫіс/пеу, ІиЬо ро сг^йсі, іа к у па гупки гакирогеаб о^иіет, ІиЬо аІЬо сіо зкіо])бге па Згодойб гзурогеас, іакогее^о кайсіедо
сіопіезіопедо тадізігаі гаЬгапіет гЬойа,
а рег тсЗіит па роргаге$ тигбге тіеузкісЬ у па сесЬ зіосіогепісгу оЬгбсепіет, іейіі
Ьу Ьуі сіойгеіасісгопу, іпзгусЬ гай гееОІид
геузЦркбге кагаб Ъ^Огіе.
Агіуісиі ошпизіу. Ропіегеай зЫогепісу, рііпиі^с згееу гаЬагеу, кирсот у іппут
ггегаіозіот піе рггезгкасігаіі}, зііа іезі іако\ѵуеЬ кирсбге у іппе§о ггешіозіа Іисігі,
кібггу рггу киріесігеіѳ у ггешіейіе з\ѵут
сесЬогеуш зіосіу гоЬі^ у г пісЬ рігеа гоЪі$ гасгут аЬу іакогео ге гоЬіепіи зіоОбге роО га^гаЬіепіет опусЬ, кібгусЬ сігеіе
сг^йсі па сесЬ зіосіогепісгу. а іггесіа сг$й6
па игг^О тіеузкі ЛѴіІепзкі паіѳгеб та,
рггезгкоОу зІоОогепікот піе сгупііі. А іейІіЬу ггетіозіет зіосіогепіскіт Ьагеіб зі$
у гугеіс сЬсіеІі, аѣу <1о сесЬи зІоОогепісге§о гекирііі.
Сопіга сіиат ргорозіііопет сііаіі потіпе зирегіиз зресіГііаіі, рег поЬііет АгпоірЬит Яаіезкі ріспіроіепіет зиит, іегтіпит гезропОепОі реііегипі, ^иет сіе
ЪепеГісіо іигіз оЫіпиегипі.
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70. Жалоба Вплспскаго саножпичыіго цеха па Пнлепскаго же купца Качаповскаго по поводу незаконной торговли послѣднимъ саногамп.
Сапожники,

ссылаясь

па своп привилегіи

п

указывая па пезакошшл по ихъ мнѣнію дѣйствія
купца Капановскаго,

продавшаго

20 паръ сапо¬

говъ другому купцу, требуютъ, чтобы купцамъ
воспрещено было заниматься торговлей сапогами

ковъ яспо сказано: чмо купцы получаютъ свои до¬
ходы отъ купли и продажи, а ремесленники омъ
работы и продажи; при этомъ саножпикн съ раз¬
рѣшенія магистрата имѣютъ

свои лавки

и пло¬

тятъ городу погалипы за право торговли.

па томъ основаніи, что въ привилегіяхъ сапожпи-

ЗаЪЪаіЬо ргі«1іе сіошіпіса іиЬіІаІе, Йіе
Йесіта (іиіпіа шепзіз Маіі, аппо Боіпіпі
1660. Сііаіиз езі ад поЫІв оГйсіиш сопзиіаге Ѵііпепзз, рго <1іе Ьойіегоа, ГатаІиз ТЬеойогиз Касгапотезкі, сіѵіз еі пе§осіаІог Ѵііпепзіз, ех іпзіапііа Гашаіогиш
8іапіз1аі Ріесгиготеісг еі ТЬеойогі Батеісг,
зепіогиш сопІиЬегпіі зиіогит Ѵііпепзіига
еіРеІгі ТѴегзоскі аЦие Лпсігеае Виутеіігаук, сіізрепзаіогит еіизйеш сопІиЬегпіі
аптюгиш, пошіпе Іоііиз сопІиЬегпіі зиі
зиіогіаііз еі зио адепііит, чиі іпЪаегепйо ргіѵііе^ііз зиіз, а зегепіззітіз гедіЬиз
Ъепі§пе соііаііз, ргорозіііопет зиат рег
поЬіГет .Тоагшет Ьізіескі, саизае ргаезепІіз раігопит, сопіга зирга потіпаіит ТЬеосіогит Касиапотезкі, сіе ге іп еа ехргезза Гогтаіаш, іп зсгірііз оЫиІегипІ, іп
кипе уиі зеяиііиг шойиш.
Іпіепіотеапа іезі асііа о<1 рапбте згеѵѵебте
рапи Еіейоготеі Касяапотезкіеши, кирсо\ѵі ЛѴіІегіакіети, гаііопе сопѵиізіопіз
ргіѵі1е§іогиіп засгае гедіас таіезіаііз, осі
паіаэпіеузгусЬ ісЬтойсібте кгбібѵѵ роі-

зкісЬ ЗіерЬапа у йудшопіа паіІапусЬ: ѵі
рап Касгапотезкі теайуі зі§ ргаейатеас
Ьбіу раг г йтеайгіебсіа те ЛѴіІпіе кирсотеі сіги^іеши рггесітеко ргатеи у теоіпобсіош, сесЬотеі згетезкіепіи пайапусЬ. Іп
сопйппаііопеш ргорозіііопіз зиае ргойисиі^ асіогез ргяутеііеу іе§о кгбіелѵзкіеу
пюЗсі 2у§типІа Іггесіедо, те кібгуш
Іак різге: Шити^ие а (іиочиат іп йотіЬиз Іат риЫісіз, еріат ргіѵаііз рег
аііегіиз сопсііііопіз Ьошіпез саісеоз йіѵеп(1і, ѵѳі аііипйе іпсіѵііаіеш Ѵііпепзет айѵеЬі, сит ій тахіше геіриЫісае огйіпеш
ІигЬаге, еі сошшойіз ірзоз тацізігоз оріЙсіі йеГгаийаге сопзиеѵегіі; іп сопігагіит
поп Іасіепіез, оГйсіит, зиЬсиіиз іигізйісІіопе Іаіез герегіі Гиегіпі, айѵегіеге ІепеЬііиг, еі айѵегіепйі ріепат Гасиііаіеш ЬаЬеЬіІ, ^иоз пето Іиегі зіЬі ргаезитаі.
Бги§і рггутеііеу ЗіерЬапа кгбіа: Ието
аисіеаі ргороііз ех іііогит согіа ай йіѵепйепйит ІаЬогез зиіогеоз ехегееге, аиі
Агтепіз, ѵеі ЬозріІіЬиз ай Ьозріііит сошшипе сіѵііе—ѵиідо заГіап йісіо, ех согіо
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^иае йеіпсіе Ьіс Ѵііпае іп (Іатпит еі йеІгітепіит Іоііиз сопІиЪегпіі, іпсіе зіЬіѵісіит (іиаегікапііз, йіѵепйегіпі, ^иапс1о с^иійеш Ьиіс агШіоіо орегаш поп йесіегіпі,
і^ие Ший поп йійісегіпі. Ѵегит Іашеп
ІіЬегиш егіі ГгаІгіЬиз ІаЬогез ргороііз еі
Агтепіз ех іііогит согіо йіѵегзі §епегіз
сопйсеге, зі ѵійеіісеі ех игЬе ехрогіагепі,
ас еѵеЪегепі іп аііа Іоса асі йіѵепйепЙиш, Рпйе Іосиіепіег раіеі, іе Йайеи теахуб зі§ піеротеіпіеп Ьбібте Іи те ЛѴіІпіе
ргхесіатеаб, аіе ісЬ ках^ ха тіазіо теутеохіб, аІЬо теупозіс па іпзхе тіезуса ки
ргхейапіи.
Кібгут ргхутеііеіош арріаийицс тадізігаі йезііпаѵіі Іосит риЫісит еі ргіѵіІедіаіит Йо ргхейатеапіа Ьбібте, ой кібге§о тіеузса ретепц те гок зхетесу ріас^
ктеоі^ тадізігаіотеі, піе ро йтЬагасЬ Іейу,
піе ро зикіеппусЪ, апі когхеппусЬ кгатасЬ, Ьбіу ргхейатеапе Ьуйх тащ, аіе іп
Іосо риЫісо, ай ій йезііпаіо. Мііііаі рго
рагіе Іосі ае^иі^а^І8 гаііо, сціае зетрег
Ьогіаіиг ай орііта: а паргхбй еіутоп
ѵосіз, Ъо киріес йісііиг ой киріепіа у ргхейапіа, гхетіейпік ой гоЬіепіа ургхейапіа,
у іако кирсотеі ргіто еззепііаіе езі киріе
у ргхейае, гхетіеёпікотеі Іакхе еззепііаіе
хгоЬіб у ргхейас, зЦй раіеі Іисиіепіег, хе
киріес Іо Іуіко ргхейатеас та у Іут Ьапйіотеас, со кирі, а піе Іо, со гхетіеёпік
хгоЬі. Іпіегезі Іо ай Ъопит ге^ішеп сіѵііаііз, аЬу кахйу ройіид зіапи зтеоіе^о
зтеоіеу рііпотеаі хаЬатеу у Ьапйіи, киріес
Іоксіа у теаді, кібга ти паіеху Йо киріесІтеа; гхетіейпік техаіет зтеоіеіі іпзігитепібте, кібге ти паІеЦ Йо гхетіозіа;
іако зикіеппік зикпа, когхеппік когхепіа
рііпотеас та, Іак гхетіейпік гхетіозіа,
гЦй рохутеіепіе та. У іако гхетіейпікотеі

піе теоіпо зикпет, апі когхепіет кирсхуй
у опе ргхейатеаб, как у кирсотеі піе теоіпо іуш кирсхуб, схут зі<} гхешіеёпік ху\ѵі у Ьапйіиіе. А Іо сііа Іедо, хе огйо
апіша гегит у ех соттипі іііо ргіпсіріо:
^иат дшздие погіі агіет, іп Ьас зе ехегсеаі. Ассейіі у Іо, іе §йуЬу кирсотеі теоіпо Ьуіо Ьбіаті Ьапйіотеаб, Іой у зикпіаші
«оіотееші, схаркаті у іппеті Іотеагаті,
кіоге х гцк гхешіейпісхусіі росЬойхц, оЬ
рагііаіет гаііопіз, у Ьуіо Ьу и іейпе§о
кирса тезхуіко, сопіга огйіпет Іоііиз геіриЫісае, те кібгеу йізііпсііо тіейху кпрсет а гхешіеёпікіет, у тіейху кирсет а
кирсет оЬзегѵаІиг, Ьо йізііпсіа гаііо Ыатеаіпіка ой зикіеппіка, зикіеппіка ой когхеппіка, у іппусЬ, йаіеко лѵі^сеу зхетесбте
ой кирсбте.
Ай ехігетчт сопзиеіийо ірза, кібга орІіта езі Іедит іпіегргез, у зато сойхіеппе иеху паз йоётеіайехепіе, хе хайпети
кирсотеі піе теоіпо Ьбіаті Ьапйіотеаб Іи
те \Ѵі1піе, у піе Іуіко Іи те ЛѴіІпіе аЬ апІісцю, аіе у те іппусЬ тіазіасіі хайепкиріес Ьбібте піе ргхейаіе, аіе іе заті зхетесу ргхейаіір іако Іо те ЬиЫіпіе, те Кгакотеіе, те Шгзхатеіе у тезхе/іу, §йхіе зхетесу зтеоіе іаікі таіц. 2е Іе§о Іейу ргхейІут піе Ьутеаіо, Іос у Іегах Ьуб піе та,
іако Іо поѵііаз ойіоза.
ОйуЬу Іо тіаіо ішрипе иузб рапи Касхапотезкіети, кирсотеі \Ѵі1ейзкіети, ІоіІегепіиг іига еі ргіѵі1е§іа кгбібте ісЬтозсібте, аЬ апіісщо пайапе, Іоііегеіиг іосиз
ргіѵііе^іаіиз, а ша§ізІгаІи йезідпаіиз; еіутоп ѵосіз піі зопагеі, Ьопит ге§ітеп сіѵііаііз еѵапезсегеі; соттізсегепіиг (|иайгаіа гоіипйіз, пиііа еззеі йізрагііаз еі
йізсііпсііо, тіейху кирсет, а гхетіеёпікіет
у тіейху кирсет а кирсет, Іоііегеіиг йеп^ие сопзиеіийо §епега1із, іп гедпо Ро-

- 319 Іопіііе та§пос|ие йисаіи ЬііЬиапіае гесерІа; іоііегеіиг Йепиуие Гипйиз каріісе ё. Апиу, ой оуса ёіѵі$іе&о ирггуіѵііеіоіѵапеу, Ьо
Ьу іоііегеіиг гаііо еззопііаііз сопіиЪегпіі
згеѵѵсбіѵ, рггушіеіаті кгбіблѵ ісЬтоёсібѵѵ
йоЬгге оЫѵагоіѵапа. Ргозггу іейу 82в\ѵсу,
аЬу іе Ьбіу Ъуіу па игг^йгіе рокіайапе,
кібге з^ іийісіаіііег гаагезхіоіѵапе, аЬу ро-‘
Й1и§ рга\ѵ у рггуѵгііеібіѵ па згрііаі аІЬо
па кар1іс§ ё. Аппу Ьуіі оййапе; а рап
Касгапотезкі (пе аііі іат Шісііоз аийеапі
аизиз) аЬу тиісіаш еі етепйат іийісіі

заріасіі. Со йо з^йбѵѵ ѵѵазгтоёсібіѵ тііобсіѵѵусЬ рапбѵѵ асіогсз ройаі^, заіѵо іиге
аййепйі, тіпиепйі те1іогапйк]ие зіЬі гезегѵаіо, ргоіезіапйо йе йатпіз еіііііз ехрепзіз зесиііз, еі зиЬзесіиепйіз. Сопіга сіаат
ргорозіііопеіп геріісапйі еі ргіѵііедіа сопіиЬегпаІіа зиіогит Ѵііпепзіига геѵійепйі,
іегтіпит рег осіаѵат поЬіІіз «Гоаппез Вегкіпотсг—геГегепйагіиз Ѵііпепзіз, потіпе сііаіі ТЬеойогі Касгапотезкі еі соттипііаііз тегсаіогіае Ѵііпепзіз рго еойет
Касгапоіѵзкі іпіегѵепіепіе ассеріі.
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71. Возраженіе Виленскаго купечества па жалобу

сапожничьяго цеха, въ ко¬

торой купецъ Качановскій обвиненъ въ незаконной продажѣ 20 наръ сапоговъ.
Въ этомъ возраженіи купцовъ противъ протес¬
та сапожпиковъ

повторяются прежніе доводы со

чего они требуютъ пересмотра этихъ привилегій;
что купцы, хотя и не имѣютъ въ своихъ приви¬

ссылками на §§ городоваго права. Купцы остаются
при своихъ мнѣніяхъ, т. е., что привилегіи са¬

легіяхъ опредѣленнаго указанія

пожниковъ выхлопотаны у королей и исправлены

обозначены общимъ названіемъ „агЬеГасІіѴ.

безъ

вѣдома

и согласія

на торговлю са¬

погами, тѣмъ не менѣе въ нихъ и такіе товары

магистрата, вслѣдствіе

ЫоЬіІіз Лоаппез Вегкіпстісг, геГегепйагіиз
Ѵііпепзіз, иіі еі іап^иат йеГепзог саизае
ргіпсіраііз зиі сііаіі ТЬеойогі Касгапоігзкі
еі соттипііаііз тегсаіогіае Ѵііпепзіз, рго
еойет Касхапоіѵзкі іпіегѵепіепз, йііаііопі
іп ео оЫепіае заіізіасіепйо, геріісат соп¬
іга ргорозіііопет зиіогит ехЬіЬиіі зсгіріо
зесіиепіі ехагаіат іепогіз еіизтойі: КерН1ш па рггуіоііеге у рипсіа рапот вгеіссот
зіагззут а сотттИсЛе ройапа. Ргойи-

коѵѵаіі рапоте згетесу ргіѵііе^іит засгае
гедіае таіезіаііз 8і§ізтипйі іегііі, кібгу
ѵрургатеііі и кгбіа іе§о тозсі іп аппо 1597,
йіе 20 Магііі, іѵ кібгут іак орізиіе: Еі
^иошат рго огпаіи аііагіз зитріиз Гасеге,
опе^ие сіѵііаііз ргоГеггѳ іепеЬипіиг, йі§пит еззе іийісатиз, иі пето іп сіѵііаіе
Ѵііпепзі, сиісипцие іигізйісііопі зиЬіесіиз,
агіет ехегсеге аийеаі, диі іп Ггаіегпііаіет іпзсгіріиз еі зизсеріиз поп зіі, поіи-
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рег аЦегіиз сопДіііопіз Ііотіиез саісеоз
ДіѵепДі, ѵеі аІіипДе іп сіѵііаіеш Ѵііиепзет аДѵеЬі, сиш іД тахіше геіриЫісае
огДіпеш ІигЪаге еі согашосііз ірзоз тадізігоз оріГісіі ііеГгаисІаге сопзѵеѵегіі. Іа сопігагіит Гасіепіез оГПсіит, зиЬ сиіиз іигізДісііопе іаіез герегіі Гиегіпі, аДѵегіеге
ІепеЬііиг еі аДѵѳгіепДі ріепат Гасиііаіеш
ЬаЬеЬіі, ([иоз пето іиегі зіЬі ргаезишиі.
N8 іеп ргуѵѵііеу іаііз гезропзіо.
Рапотеіе зге тесу Ьег сопзепзи поЬіііз шадізігаіиз и кгоіа іе§ошоёсі іеп рггутеііеу
теургатеііі, а тэту теугайпе ргатео: Диг.
Мип. агіукиі йгіетіеіпааіу §1оз. ггетіезпісу
тезгузсу, Ьу Іег у юіазіо теоіпе Ьуіо, а рапа
паД зоЬц тіаіо, аЬо піе тіаіо, іакйе у
тіезгсгапіе тезгузсу роД1е§1і теІаДге у гозкагаиіи Ьигтізігготе у гаДгіес, сЬосЬу іег
Ьш-тізігге у гаусе рапа аЪо кгбіа паД
зоЬі* тіеіі; Ьо ій рап аЬокгбІ тезгуікіедо,
со ки ДоЬгети ггесгурояроіііеу паіегу,
зат До§1гр1аб піе тоге, рггеіо па тіеузсе
зтее оЪіега у теузаДга игг^Дпікі у рггеіойопе,
кібггу іе§о До^ЦДаі^.
2. Сі гаДпусЬ изіате, апі теіікіеггбте зіапотеіб зоЬіе ки ройуікотеі зтееши піѳ то83: Ьег теоіі у рогтеоіепіа гаДгіескіе^о,
аЬо рапа гіетіе опеу, аЬо рггеіогопедо те
тіебсіе, а іо зі<з гогитіе о зргатеасЬ, кібге Ьу роітеіегДгепіа роіггеЬотеаІу, Ьо те
ггесгасЬ таІуеЬ, кібге гаДпеу згкоДу шіазіи піе піоэд, роітеіегДгепіа піе роіггеЬиі^.
3. Дезіі Ьу іег сесЬ кібгу коітеіек Іізібте
аЪо роітеіегДгепіа па рогг^Дкі зтее роіггеЬотеаІ, іако §ДуЬу Изіу іт ріегтеіеу оД
тіазіа Дапе ро§іпе1і, іеДу о іпзге гаДгіес
ргозіс, у опі опе іт Дас то^гр Ди г. Мип.
агіукиі 44 §1оз. іо іи ехргеззе теугайа, ге
ріегтеіеу оД ша§ізігаіи таіц ргозіс о роітеіегДгепіе рогг^Дкбте, а іо Діа іе§о, і/

поЬіііз ша^ізігаіиз тееуггатезгу те агіукиі у
со ДоЬгс§о арргоЬаі, со згкоДІітее^о теуггиса.
Пет ргоДисотеаІі Дги^і рггутеііеу 8іерЬапа кгбіа іп аппо 1579, Діе 1-та ДиІіі: Кето аиДеаі ргороііз ех іііогит согіо
аД ДіѵепДепДит ІаЬогез зиіогеоз ехегсеге,
аиі Агпюпіз ѵеі ЬозріііЬиз, аД Ьозріііиш
соттипе сіѵііе, ех согіо іііогит ѵиідо
зарЬап Дісіо, ІаЬогез зеи саісеатепіа сопГісеге, сроД ДеіпДе Ьіс Ѵііпае іп Датпит
еі Деігішепіит іоііиз сопіиЬегпіі, іпДе
зіЬіѵісіит (ціаегііапііз ДіѵепДегепі, <|иапДозиіДеш Ьиіс агііПсіо орегат поп ДеДегіпі, пе^ие іИиД ДіДісегіпі. Ѵегит іатеп ІіЬегит егіі ГгаігіЬиз ІаЬогез ргороііз,
еі Агтепіз ех іііогит согіо Ді ѵегзі депегіз сопПсеге, зі ѵіДеІісеі ех игЬе ехрогіагепі еі еѵеЬегепі іп аііа Іоса аД Ді¬
ѵепДепДит іДопеиш; §Дгіе ргатеіз, йаДеп
теайуб зі§ иіеротеіпіеп Ьбібте іи те \Ѵі1піе
рггеДатеаб, аіе ісЬ каг^ га тіазіо теутеогіб.
К. ЬиЬо іеп рггутеііеу піЬіІ сопіга поз, аіе
іо парггбД тепазгату,. ій у іеп рггутеііеу
Ьег сопзепзи зг1асЬеіпе§о та^ізігаіи те.
шозсібте §Дгіе теіет іо геГиіиі^с.
Вуі па іепсгаз кгбі іе§отойс те ’ѵѴ ііпіе; піе ргозг^с поЬіІет та§ізігаіит о роітеіегДгепіе агіукиібте, рапотеіе згетесу и
кгбіа іе^отоэсі теургатеііі. Со сгуіат г
ісЬге рггутеііеіи: РгоіпДе сит Ьіс Ѵііпае
ргіпсіраііогез ѵігі агііПсіі зиіогиш аД поз
ѵепіззепі, Ьитііііеі^ие поЬіз рег сегіоз
сопзіііагіоз позігоз зирріісаззепі, иі соттипііаіет зеи сопіиЬегпіиш ігаіегпііаііз,
іп ірзо еогит агііГісіо, ііешс|ие іиз зіѵе
зіаіиіа, сіиіЬиз зѳ ге^еге еі шойегаге йеЪеЬипі, аиікогііаіе позіга ге§іа арргоЬаге,
гаіійсаге, сопГігша^ие йі§пагепіиг, іп
Ііипс 8иЬзе^иеп^еш шойиш; Іо іий піе ой
82ІасЬеІпе§о ша^ізігаіи, аіе ой зате§о
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кгбіа ігаойсі. А со парізапо: Ыешо
аисіеаі ргороііз, иіі зирегіиз зсгіріит, зіс
геГиіаіиг; \ѵ Іут рггуѵѵііеіи піѳ різге:
пето аиЗеаі шегсаіог, аіе пето аисіеаі
ргороііз, а ргороііз зідпіГісаі рагіасг, кібгеши гакагиі^ г ісЬ зкбг, ѵиідо заГіап, гоЬіб, а родоіоѵѵіи рггеЗаѵѵаб Огтіапот аЬо
доЗсіот, кібгу Ьу па рггезгкоЗс^ ѵѵзгуікіети сесЬи аЬо иуту рогуѵѵіепіа кайЗе§о сесЬоѵѵедо Ьуі, ропіеѵѵаг зі§ іедо піе
исгуі. IV іут хе рггуѵѵііеіи ргаѵѵі: Ѵегит
іатеп ІіЬегит егіі ГгаігіЬиз ІаЬогез рго¬
роііз еі Агтепіз Шогит согіо сііѵегзі депегіз сопГісеге, зі ѵісіеіісеі ех игЬе ехрогіагепі еі еѵеЬегепі іп аііа Іоса; аіе киріес піе гоЪі зат, Іесг сіаіе згеѵѵсоѵѵі, тадізігоѵѵі, г гбгпедо заГіапи Ъбіу ггоЬіб»
у гаріасі осі гоЪоіу кот их? згеѵѵсоѵѵі. Тесіу
іий кирсоѵѵі ѵѵоіпо рггесіаб, Ьо ки Іерзгеши опуш, і.е дЗу За кіікасіхіезігр, раг Ьбібѵѵ игоЬіб згеѵѵсоѵѵі, кіікасігіезщі гіоіусіі
осі гоЬоіу ѵѵейтіе. Бо іедо тату агіукиі
13 ѵѵ рог/.і}(1касЬ киріескісЬ: Сит сопзепзи поЬіІіз тадізігаіиз ЗеіпЗе ісіеш агіісиіі
сопГігтаіі ргіѵііедіо ргіпсіріз Ѵіасіізіаі
([иагіі 1636, Зіе 3-ііа ЗеріешЬгіз, дЗгіе
іеп агіукиі іак оріеѵѵа:
ІѴзгузсу іи ѵѵ ЛѴіІпіе игоЗгепі, кібггу
коіѵѵіек ѵѵ гаЬаѵѵасЬ киріескісЬ оЗ гоЗгісбѵѵ зѵѵоісіі розіедек іакі ѵѵгіеіі, у оп ЗоЦЗ сопііпиц, у ѵѵзгузсу рггусЬоЗгу, кіб¬
ггу г тІоЗзгусЬ Іаі ѵѵ тіейсіе ІѴіІеіізкіт
и рапбѵѵ зѵѵусЬ розіидиі^с окоіо ЬапЗІбѵѵ
киріескісЬ гогтаііусЬ, ІиЬ іо па іокіеб,
ѵѵадз у іпіаг§ зикпет, ахатііаті у гбг¬
педо пагѵѵізка іеЗѵѵаЬпеті сгатіеіаті,
дгиЬгупаті, тисЬаіагаті у Ьапзгкоіаті,
рібіпет, ггфкаті, коггепіет гбгпут, супгі, тіеЗгіц, оіоѵѵет, геіагега, атЬагпеті
агіеіасііз іоѵѵагаті, іисЬЦ, зкбгаті, ѵѵозкаті, Іоіаті, сЬтіеІаті. іпет, копорігр

роріоіаті, зоЦ, ёІеЗгіаті, іигескіеті у
регзкіеті коЬіегсаті, оропаті, кііітаті
еіс. еіс., у гбгпеті пароіаті еіс. у іакіедо
коіѵѵіек пагѵѵізка роЗоЬпеті іоѵѵагаті; іи
поіапЗит атЬагпеті, агіеГасііз іоѵѵагаті,
кіеЗу со киріес За гоЬіс ггепгіезпікоѵѵі у
гаріасі, ѵѵоіпо г кгати рггеЗас, іако та¬
ту ій зішііі, За киріес игоЬіс ге ёгеЬгет
игЗесгк§ гіоіпікоѵѵі, га гоЬоі? гаріасі у
рггеЗа іе г кгати коти сЬсе, ггетіейпік
іакйе, со игоЬіѵѵзгу ѵѵ Зоти, піезіе Зо кирса па АтЬагу у рггеЗаіе, іако Йіозагг, тизгкіеіу, ЬапЗоІеіу, різіоіеіу, оЬизгкі гбйпе,
аііаз зіекіегкі, згкаіиіу, оЬісіа Зо кгатбѵѵ;
коѵѵаіе: догЗгіе гбгпе Іаіпе у диіпіоѵѵе, гаѵѵіазу; зіоЗІагге—зіоЗІа; гутагге згіеіе, ра¬
зу гбгпе, игЗесгкі; гатзхпісу атеііе, тіесгпісу згаЫе оргаѵѵіаіср па АтЬагу кирсот рггеЗаі^; згеѵѵсу іакге Ьбіу игоЬіѵѵзгу
кирсоѵѵі, га гоЬоі$ Ьіопр А Зо іедо поп
заіізГасегепі іоіі геіриЫісае рапоѵѵіе сесЬоѵѵі, дЗуЬу іако апі^иііиз г тіазі іппусЬ гбАпі кирсу іоѵѵагу гбгпе піе рггуѵѵогііі, а кирсот гпоѵѵи рггеЗаѵѵаІі, ѵ. д. ге
ОЗапзка, г Кгбіеѵѵса гб&пеу супу, тіеЗгі,
оіоѵѵа киріес рггуѵѵіогзгу, ѵѵоіпо ти ко¬
ти рггеЗаѵѵас у па згіик§ г кгату ’
рггеЗаѵѵаб іако тізу, іаіегге , Пазгу
супоѵѵе , коііу, Ьапіе у іппе ѵѵзгеікіе а
ѵѵзгеікіе Іоѵѵагу, кібге ѵѵоіпо .кирсоѵѵі ЬапЗіоѵѵас, ііе сгут гесЬсе, роЗІид ргаѵѵ у
рогг^Зкбѵѵ соттипііаііз у пипсщат заііз¬
Гасегепі рапоѵѵіе сесЬоѵѵі геіриЫісае, а и
кирсбѵѵ ѵѵзгуікіедо Зозіапіе.
Сопки 1-тат гаііопет. Різг^ осі рапбѵѵ
згеѵѵсбѵѵ, іг кібгут рггуѵѵііеіот аррІаиЗицс тадізігаі Зезііпаѵіі Іозит риЫісит,
еі ргіѵііедіа, іат Зо рггеЗаѵѵапіа Заі 1осит аЗ ѵепЗепЗиш поЬіІіз тадізігаіиз,
аіе ргозі соттипііаз поЬіІет тадізігаіит,
аЬу Зе поѵа гаЗісе Запе Ьуіу агіукиіу ра41
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шобсіош, сіеіпсіе егіі сопйгтаііо ргіпсіріз
іако сошшипііаз та, у іппе сесЬу, Ьо
ібгіе сіе Ъопо гедітіпе сіѵііаііз еі ипіѵегзае геіриЫісае.
Сопіга 2-Лит. Мііііаі рго рагіе ѵізаефіііаіів, Ьо киріес бісііиг об киріепіа у
рггебапіа, ггетіеёпік гай 0(1 гоЬіепіа у
рггебапіа. То ргатеба, 2е киріес кирітезгу
зкбгу сіаіе (Іо гоЬіепіа ггетіейпікотеі, іако
у іегаг исгупіі пазг киріес рап Касгапотезкі, Іесг піе зат гоЬіі, баі згетесотеі
гоЬіб у гаріасіі га гоЬоі^, аіе теоіпо кирсотеі тезгеікіеті іотеагаті Ьатііотеаб, ііе
іакіеті коітеіек тойе.
Сопіга З-Нит. Іпіегезі а<1 Ьопит гедітеп сіѵііаііз, аЬу кайбу робіид зіапи зтеоіедо зтеоіеу рііпотеаі гаЬатеу у Ьапбіи; киріес Іоксіа у теаді, ггетіебпік тегаіет зтеоісЬ іпзігитепібте, Іесг киріес піе іуіко
іоксіет, теадгр аіе гбйпеті іотеагаті, сіоІойопо іей іо те агіукиІасЬ агіе/асШ, іо
іезі ггетіебпіеггу гоЬоі? рггесіатеаб теоіпо.
Сопіга 4-іит. ОгбуЬу теоіпо Ьуіо Ьбіаті
кирсотеі Ьапсііотеаб, іоб у зикпіаті доіотееті, тбтеіету ге теоіпо, Ьо батезгу ггетіеёпікот* ъ зкбг ѵиідо заГіап игоЪіс,
теоіпо у рггебаб.
Сопіга 5-іит. Сопзиеіибо ірза, кібга
іезі орііта Іедит іпіегргез, у ваше собгіеппе исгу паз бойтеіабегепіе, йейабпети кирсотеі піетеоіпо Ьбіаті Ьапсііотеаб,
Ьо піе іуіко іи те ЛУіІпіе аЬ апіісуио, аіе
те іппусЬ тіазіасЬ йабеп киріес Ьбібте
піе рггебаіе: іако рггеб іут кирсот піеЬгоппо Ьуіо киротеаб у рггесіатеаб, аіе
гатезге теоіпо Ьуіо піе іуіко Ьбіаті, згаЬІаті, зіггеІЬ^, киІЬакаті, іигескіеті зкбгаті, а іппеті гбйпеті іотеагаті у паро-

іаті Ьапбіотеаб (піе іако іегаг, о у згетес
згупк та, у іппі сесЬотеі со піе ротеіппі
тіеб, ргозі поЬіІет тадізігаішп соттипііаз, аЬу іт згупкі тезгеікіе гакагапе Ьуіі рег абтопіііопет те тіебсіе ргітагіо, дбуй пароіут зесипсіагіо дбу зі§
теайуб Ь^(Ц, тезгуіко соттипііаз гаЬіеггѳ
робіид ргате у рггутеііеібте зтеоісЬ), іебу
іако рггебіуіп теоіпо Ьуіо баб гоЬіб ггетіейпікош у гаріасіб, Ьак у іегаг піето§§ гаЬгопіб.
Сопіга 6-кт. СгбуЬу Іо шіаіо ітрипе
и у66 рапи Касгапотезкіеши, іоііегепіиг
іига еі ргіѵйѳдіа кгбібте ісЬтобсібте аЬ
апіісуио пабапе; Іесг иі зирегіиз зсгіріит,
ге Ьаес ргіѵііедіа ргіпсірит ітреігаіа
аЪзс]ие сопзепзи поЬіІіз тадізігаіиз, а іи
р. Касгапотезкі те іут піе піе теіпіёп, Ьо
г зкбг теІазпусЬ іигескісЬ <іаІ гоЬіб, іебу
іе піе зат гоЬіі, кіесіу згетесотеі гаріасіі
га гоЬоЦ.
Ргозі іесіу соттипііаз поЬіІет тадізігаіит, йеЬу іе рггутеііеіа кгбібте ісЬшовсібте, кібге аЪзсіие сопзепзи теазгтобсібте
Ьопі гедітіпіз ітреігаіа, рогг^бкі зтеоіе
ігиііпат поЬіІі тадізігаіиз росіаіі, пе зіі
посіѵит іоіі геіриЫісае; рап Касгапотезкі
аЬу г агезгіи Ьуі итеоіпіопу, у со багетпо рапа Касгапотезкіедо рапотеіе згетесу
ІигЬотеаІі, аЬу іо бекгеіет зтеоіт поЬіІіз
тадізігаіиз пакагаі, ехрепзаз рапа Касгапотезкіедо аЬу згетесу опети тегбеііі,
у аЬу зі§ теі^сеу піе теайуіі ІигЪотеаб ра¬
пбтекиребте, тиісіат еіешепбаш іибіеіо
гаріасіб, теаІиЦ гаіойус рго агЬіігіо те.
ісЬтобсібте, аЬу аЬЬіпс йабеп піе Ьуі г
киребте іигЬотеапу, тезгакой ітйе ройуіек,
кіесіу киріес опут сіаіе Ьбіу гоЬіб.
То тез/уіко робатезгу те. тобсіот, пазгут шііобсітеут рапот, соттипііаз, заіѵо еі іііаезо іиге аббепбі, тіпиепбі, те-
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ѳхрепзіз, зесиііз еі зиЬзечиепсІіз. Іи сопітагіит зепіогез сопІиЬетіі зиіогит, іп
ргіта іпзіапііа ііепотіпаіі, рег зиит саи-

зае раігопит поЫІет .Іоаппет Ьізіескі
«Зиріісаге ѵоіепіез, Іегтіпит а<і Гиіигит
, іигіз сопсесіі реііегипі еі оЫіпиегипі
('

1666 г. Мая 24 дня.
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72. Вторичное возраженіе Вмеесквгь сапожниковъ противъ купца Качановскаго
•
и всего купечества.
Въ этомъ вторичномъ возраженіи сапожниковъ
противъ Виленскаго купечества повторяются тѣже

въ цехъ, или же отказались отъ этого вида торговли. Справедливость этого вывода опи основыва-

самые доводы и по поводу тѣхъ же обстоятельствъ,

ютъ какъ па томъ,

которые были уже изложены въ первомъ ихъ
протестѣ; разница заключается только въ нѣкото-

ведливо дозволить купцамъ извлекать двойную выгоду изъ одного и того же предмета, что против-

рыхъ частностяхъ и способѣ выраженій. Сущность

но законамъ божескимъ, такъ

этой полемики заключается въ томъ, что сапожники отстаиваютъ свои права на торговлю салогами и требуютъ, чтобы купцы или записывались

легіи, дарованной купцамъ, въ которой ничего не
сказано на счетъ продажи сапоговъ,
#

Шаііопі ай йиріісапйшп оЬіепІае заІізГасіепйо поЬШз йоаппез Ьізіескі, иіі
еі Іапс)иаш ріепіроіепз сопІиЬегпіі зиіогит Ѵііпепзіиш, зсгірішп йиріісаііопіз сопІга геріісат Гашаіі ТЬеойогі Касгапотезкі — сіѵіз еі пе^оііаіогіз Уііпепзіз, Іит
еі соттипііаііз тегсаіогіае Уііпепзіз, ргойихіі, еит Іепогеш, ргоиі іпГга іп зе сопІіпепіет. Nа гер1ік§ роотапе^о, гакіогут
зі<5 Іоіа соттипііаз Ьіегге, йиріісапі асіогез
8е^иеп^іЬиз:
Керіісаі сііаіиз у рггу піт соттипііаз,
іе Іе ргху\ѵі1еіа акіогбте з$ зіпе сопзепзи
тадізігаіиз, а11е§ицс ргаѵѵо іигіз типісіраііз. агі. 19—21 §1озз. Кяетіеёпісу еіс.;

йиріісапі асіогез ^ио ай сопзепзшп ргіто:
7»е Іе ргхутеііеіа з$ сит сопзепзи, Ьо огйіпаііо Іосі а та§ізІгаІи йо рггейаѵѵапіа
Ьбіоіѵ зіпе сопзепзи геаіі Ьуйй піе то^іа;
а піе Іуіко ша^ізігаі, аіе у заті кирсу
па Іо рог\ѵоШі, Ьо па Іепсгаз піе сопігайіко\ѵа1і,;а1е тіісгеіі; а ро\ѵіайаі$: ^иі Іасеі
сопзепііге уійеіиг. Бгіаіо зі§ Іо іпіег ргаезепіез, то§1і іпіга аппит еі йіеш сопігайісеге Іети. Кібгу копзепз ша^ізігаіи саіе- *
§о іезі зіѵѵіегйиопу йекгеіет соттіззагзкіт
аппі 1646, йіе 18 ЗерІешЬгіз, Ьо §йу та§ізігаі, пагпасгуіѵзгу тіеузсе Йо рггейа\ѵапіа
Ьбібѵѵ у опе иргиуѵгііеіотеаіѵзгу, йота^аі
зі$ ой зге\ѵс6ѵѵ ро йѵѵіе коріе ой зхетссбіѵ ой

что было бы весьма неспра-

и

самой приви-
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Іоксіа, згетесу зирріікотеаіі, кагапо іуіко ро
коріе ріасіб осі тіеузса. 2асгут піе Іуіко
сопзепзиз, аіе у сопПгтаііо Ьиіиз сопзепзиз рег йесгеіит іезі Геготеапа у сопГігтотеапа. Оиоай іиз іак Йиріікиіф йе ІиЬо Ьу сопзепзиз піе ЬуІ, іесіу Ьу згетесу
рггу зѵѵоісЬ теоІпойсіасЬ гозіатеаб тіеіі,
ргаѵѵо іакіе іезі іигіз типісір. йе іо гогитіеб зі§ та о ггесгасЬ, кібге Ьу іаЦ
коітеіек згкой§ тіазіи рггупозііі. А йе
іо рггутеііеіа поп іттіпепі сіатпит геіриЫісае еі та§із1гаіиі, аіе іезгсге ргоѵійепі Ьопо гедішіпі. 2асгут Ьаес Іех іііоз поп зігіп§іі, гтеіазгсга кіесіу іо регііпеі асі Ьопит ге^ітіпіз, гасгут Ьаес іех
іііоз поп зігіпдіі, гтеіазгсга кіесіу іо регііпеі асі Ьопит ге§ітеп сіѵііаііз, аЬу киріес
киріесічѵа, гхетіейпік г7.етіозІа рііпотеаі.
2- (Іо. Нет, йе ріегѵѵіеу ша§ізігаі ровіапотеіі сесЬу, а роіут кагаі зі§ опут
зіагаб о рггутеііеіа сесЬоѵѵе, пагпасгуі опут
тіеузса Йо ргхесіаѵѵапіа \ѵ іагдасЬ Йо огЙіпки, те рорізасЬ Йо рогг^йки, тергосеззіасЬ іихіа ргіогііаіет ргіѵііедіогит, іако
па рорізіе г ог^йет, па ргосеззуі г ётеіес.р іак у па іагди г іотеагет іейеп йгидіети ргаеіге у ргаерейіге піе тойе, ргоріег роііогііаіет еі ргіогііаіет ргіѵі1е§іогит, іос іий тизіаі Ьуйй сопзепзиз па
рггутеііеіа, кіесіу ЬуІ огйо іихіа ргіѵііедіа
ой тадізігаіи пайапу.
3- іго. Со зі§ ікпіе іехіи рггутеііеіи 8іе.рЬапа кгбіа, піесЬау ій$ йозгкоіу, а іат
іт Іеріеу теуііитасг^, оЬзегтеиі^с сопзігис> ііопет дгаттаіісат еі ѵосіз зопапііат, а
‘ піесЬау пійеу рггесгуіаі% те іутйе рггутеііеіи, йе іо ехргеззе кай^ Ьбіу г \Ѵі1па
теутеогіб ай йіѵепйепйиш іп аііа Іоса, йіа
іе§о, йе зі$ рапотеіе кирсу іе§о ггетіозіа
піе исгуіі.
Шіщ рггутеііеіа пазге, аПе^иі^с рггу-1

теііеу паіаЗпіеузгедо кгбіа ішсі \Ѵ1айузІатеа сгтеагіе^о аппо 1636, уагіукиіу, зоЬіе
пайапе осі ша®і5Ігаіи аппі 1629. Биріісапі асіогез: со зі§ ікпіе агіукиібте, іо з$
ргіѵаіа аиіЬогііаів іп аппо 1629 розіапотеіопе, а роіут аппо 1636 зітеіегйгопе; гасгут ро агуіапзки ісЬ кггёсііі, асг те Іаі
згейб піе зітиі еі зетеі, гасгут таі^
Ьусій ехсошипікотеапе аЬ ессіезіа готапа,
зіѵе а гериЫіса готапа. Іпзирег Йе іа
арргоЬаІіа іезі іпсІіГГегепз Йо іусЪ, аІЬо
йо іпзгусЬ агіукиібте. А со паутеіс^кзга,
йе іат те агіукиІасЬ піе різг^, йе теоіпо
Ьбіаті кирсот Ьаийіотеаб, §йгіе тезхуікіе
Ьапсііе у гаЬатеу іп "епеге еізресіе кирсот з$ орізапе у осегкіотеапе; гас/.ут
роѵгіасіаіц: пе зиіог иііга сгерісіат, тегсаіог иііга тегсет.
Со зі§ ікпіе рггухѵііеіи іак сіиріікиігр
йе оп піі Гасіі сопіга асіогез, Ьо іат рапот кирсот піе рогтеаіаі^ Ьбіаті Ьапйіотеаб: а ІиЬо Ьу у іо Ьуіо, піЬіІ сопіга
поз ѵаіегеі, Ьо зі§ піергеДко оскпеіі рапотеіе кирсу, а соттипіз ге^иіа іш-із езі:
С^иі ргіог іетроге, роііог іиге. Рггутеііеу
зхетесбте зіагзгу іаі 107 осі киріескісЬ.
Рго зесипйо, йе те пазхут рггутеііеіи ехргеззе роіойопо, аЬу іи те ЛѴіІпіе пікі аііегіиз сопсііііопіз Ьото, окгот згетесбте
Ьбібте пе ргхесіатеаі, аіе іе г тіазіа теутеогіі у теупозіі, іп аііа Іоса. 2асгуш ехргезза йосепі, зирргезза ѵосепі; а опі зирргеззе іуіко йосЬойг^ у теі^сеу зоЬіѳ рогтеаіаі^, Іац, пігіі іт рап йокіог кагаі,
ех геЬиз іаізіз, сопіесіигаІіЬиз еі ГаііІіЬиз
іп ѵегЬіз агіісиіо 13 ехргеззіз, ітЬагпеті
агіеГасііз іотеагаті; ітЬагпе газ іотеагу
агіеГасіа з$ гбйпе ой іотеагбте ггетіебпісгусЬ; Ьо іако ггетіейпік піе кирсгу іотеагаті атЪагпеті, іак ітЬагпік піе ротеіпіеп кирсгуб ггетіезпісгуті, у іако іт-
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кирі и ггетіейиіка па гузк зѵѵбу, у Іо
Іеші, кібге піе з$ рггуѵѵііеіаті іктсі гакагапе, Іак у згеѵѵсу рогѵѵоіііі Ьу па Іо
ітЬатікот, аЬу опі и пісЬ Ьбіу кироѵѵаіі
у роіут рггейаѵѵаіі, §йуЬу Іедо ѵѵ рггуѵѵіІеіасЬ опуш піѳ гаЬгапіапо, Ьо Ъу Іуш
затут згеѵѵсу ѵѵі^кзгу рогуіек шіеіі у
рг^йзгу 0(іЬуі па Ьбіу, аіе Ьу піе Ьуіо г
ѵѵіеІЦ згкой^ уозгикапіет Іийгкіиі, §йуЬу парггбй згѵѵіес и ітЬагпіка зкбгу па
Ьбіу, а роіут ітЬатік Ьбіу и згеѵуса; а
па озіаіек иЬо§і згІасЬсіс и ітЬагпіка
Ьбіу кироѵѵаб тіаі, Йѵѵоіакі Ьу ігаЬагпісу тіеіі ройуіек у па ЬбІасЬ у па зкбгасЬ, а йѵѵоіакі ройуіек ех ипа ге іиге йіуіпо ргоЬіЬіІиз езі, іако у па «Іиріех сепзиз.
Рісгжгц гаііа гер1ісш%с ргою% йе поѵа гайісѳ аЬу Ьуіу йапе агіукиіу згеѵѵсот, піе ѵѵіет ()ио іиге, с)ио Гіпе ріегѵѵзгусЬ апіесеззогбѵѵ гиіпоѵѵаб зіаіиіа у
йесгеіа ѵѵ Іеу зрга\ѵіе Гегоѵѵапе Іатас; со
га агіукиіу Ьуйй таігу, іеіеіі піесіо, йеЪу
згеѵѵсу Ьбіу йоЬгге гоЬііі, у ройІи§ зіизгпойсі рггейаѵѵаіі; гасгут заті піе ѵѵіейггр
сге§о зі§ іт сЬсе: йізріісеі Бео зіиііа рготіззіо, аісіио реііііо.
Зеситіат геріікиігус гаііопет, еіутоп *)
ѵійеіісеі ѵосіз, Іак зі§ ѵѵутаѵѵіаіф йе киріес піе гоЬі Ьбібѵѵ, аіе ріасі ой гоЬоІу у
Йорібго рггейаіе. Іпзга Іо іезі киріб у рггейаб, іако еіутоп ѵосіз зопаі, а іпзга ой
гоЬоІу Іуіко гаріасіб у рггейаѵѵас, сге§о
піе Іуіко еіутоп ѵосіз, аіе у рггуѵѵііеіа
іе§о кгбіеѵѵзкіеу тоЗсі піе рогѵѵаіаі^.
Тегііат гаііопет геріікиі^с сігсиіит
*) Въ подлинникѣ: еіЫтит.

ѵіііозит ^ие^і^, (|иотойо ^иІ8 айссіив, ііа
йе аіііз еі йе во ірзо іийісаі, гогитіѳ, йе
со опети ріасеі, Ьос ІіЬеІ.
0.иагіа гаііо Ьуіа: йе Ьуіо Ьу иѵѵзгуікісЬ ѵѵзгуіко у и когйедо лѵзхуіко; опі
геріісапі, йе ѵѵоіпо, а ѵѵоіпоёсі Іеу піе рокагиц у гогити зі§ піе гайг$, іако Ьуіо
и \ѵзгуІкісЬ, Ьуіо ѵѵзгуіко, дйуЬу Ьуіо
ѵѵоіпо ѵѵзгуікіт ѵѵзгуіко, у іакоЬу поп тізсегепіиг сріайгаіа гоіипйіз.
IІиШат гаііопет геріікицс ргіпсіріа
реіипі, еі циой аззегапі, поп ргоЬапІ. Му
гае икагиіету ѵѵ рггуѵѵііеіасіі, йе Іо піе
Іуіко гоЬіб, аіе у гоЬіопе йо \Ѵі1па рггуѵѵогіб у Іи ѵѵ тіебсіе ЛЛЧІейзкіт опе ргге¬
йаѵѵас піе ѵѵоіпо йайпети аііегіиз сопйіІіопіз сгіоѵѵіекоѵѵі, окгот згеѵѵсбѵѵ.
Ех с|ію Іей у рггуѵѵііеіа згеѵѵсбѵѵ з^ зіагзгѳ у ріегѵѵзге зіет Іаі ой киріескісЬ, па
кібге у сопзепз тадізігаіи іезі йекгеіет
соттіззагзкіт арргоЬоѵѵапу, іп ()шЬив йоІойопо ехргеззе у Гизіззіте оЬѵѵагоѵѵапо,
аЬу йайеп зі^ піе ѵѵайуі Ьбіаті Ьапйіоѵѵаб;
ргозіету аЬу Іе Ьбіу Ьуіу па игг^йгіе рокіайапе, у па оііагг ѵѵуйапе, у ѵѵіпа з$йоѵѵі аЬу Ьуіа гаріасопа, ройіив; ргаѵѵ у
ѵѵоіпоёсі, рапош згеѵѵсот пайапусЬ.
Кібг^ йир1ік§ рапоѵѵіе згеѵѵсу ройаіц,
заіѵо іиге аййепйі, тіпиепйі, теііогапйі^ие гезегѵаіо, ргоіезіапйо йе йатпіз еі
Ііііз ехрепзіз, зесиііз еі зиЬзе^иепйІ8.
Ех айѵегзо сііаіа рагз, ѵійеіісеі ТЬеОйогиз Касгапоѵѵзкі еі сошшипііаз тегсаІогіа Ѵііпепзіз, сопіга йиріісат зиіогит
Ігіріісаге ѵоіепз, рег зиит саизае йеГепзогет поЫІет йоаппет Вегкіпоѵѵісг Іегтіпит зіЬі ішреігаге годагипі, (]иет йе
Ьепейсіо іигіз сопзесиіі зипі.
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73. Вторичный отвѣтъ Вилеискохъ купцовъ па второе возраженіе сапожпичьяго
'
цеха.
Въ этомъ документѣ

купцы возражаютъ про¬

пошлины

вмѣсто двухъ,

насмѣхаются надъ ихъ

тивъ протестами сапожниковъ, доказываютъ имъ,

выраженіями въ протестами, что они ставятъ на

что на основаніи привилегій они имѣютъ право
торговать и сапогами, ставать па видъ сапожни¬

алтарь не свѣчи,

камъ, что они

платятъ только

а сапоги,

и требуютъ у маги¬

страта взысканія за превышеніе сапожниками сво-

1 копу локтевой | ихъ правъ.

Регіа фі&гіа розі (Іотіпіеат сапіаіе, сііе
26 тепзіз Маіі, аппо Ботіпі 1666, потіпе сотшипііаііз шегсаіогіае Ѵііпепзіз рго
іатаіо ТЬеобого Касгапоѵѵзкі — сіѵе еі
педоііаіоге Ѵііпепзі, іпіегѵепіепіі Іегшіпо Ъобіегпо заІізГасіепбо поѣііез Лоаппез
Вегкіпоѵѵіс/,, иіі беГепзог саизае ргаезепІіз еогиш, Ігіріісат зиат сопіга зсгіріит
биріісаііопіз, реграгіет асіогеат, петре
зиіюгез іп ргаеіегііа іигісііса гергобисіаш,
ехЫЬиіІ, іп іепоге зе^иеп^і.
Ш бир1ік§ рапбѵѵ згеѵѵебѵѵ Ігіріісапбо Іо
іпГегипІ: Лакойту сіѵііаз, аііе^ищс ргаѵго
іигіз шипісіраіів агі. 19 §1оз., ге зіпе сопзепзи поЬіІіз та&ізігаіиз йабпусЪ ргаѵѵ у
ѵѵіікіеггбѵѵ гхешіейпісу зіапоѵѵіс піе то§^,
зіс биріісапбо обрізиц, йѳ Іе рггуѵѵііеіа
33 сит сопзепзи, аіе піе поЬіІіз тадізігаІиз, Іуіко теге зашусЪ рапбѵѵ згеѵѵебѵѵ,
Ьо ргаѵѵіе огбіпаііо Іосі а та§ізІгаІи бо
рггебаѵѵапіа Ьбібѵѵ зіпе сопзепзи геаіі Ъубй
піе то"1а, у.е сопзепз поЬіІіз та§ізІгаІиз
Іосі бо рггебаѵѵапіа Ьбібѵѵ рапот згеѵѵсот ЬуІ; ег§о у па ѵѵзгуікіе агіукиіу згеѵѵсот ЪуІ сопзепз. Кедаіиг соп5е^иеп^іа,

іакоЬу зиЬ Іп1е11і§і1иг: йе Ьасиіиз іасеі іп
ап^иіо, ег§о ріиіі; 2-с1о. №е Іуіко ргаѵѵіе
та^ізігаі, аіе у заті кирсу па Іо рогѵѵо1ІІІ, Ьо па Іепсгаз піе сопігабісоѵѵаіі, аіе
тіісгеіі; а роѵѵіабаі^:
Іасеі, сопзепіігѳ
ѵібеіиг. I оѵѵзгет поЬШ тадізігаіиі позіга
соттипііаз гаѵѵзгѳ о Іут іпіітоѵѵаіа, у
іегаг ѵіа іигіз ъ згеѵѵсаші іб$ сопзе^иепіег у г сігидіті адепі, йе іпогбіпаіа ргіѵііе^іа аЬзсіие сопзепзи поЬіІіз та^ізігаіиз, ргоргіа аиіЬогіІаІе тіто та^ізігаі, зоЬіе ѵѵургаѵѵиі^ и кгбібѵѵ ісЬтоёсібѵѵ, со
роѵѵіппо іети гаЬіе§ас; а со різгц: диі
Іасеі, сопзепііге ѵібеіиг; габгі Ьу з/.еѵѵсу г
зѵѵеті рггуѵѵііеіаті тіісгеіі, Іесг сотти¬
пііаз о Іо а§іі, ій іако зата соттипііаз
сит сопзепзи поЬіІіз тадізігаіиз агіукиіу
та об ѵѵаз/.тойсібѵѵ тіІозсіѵѵусЬ рапбѵѵ беіпбе сопГігтаІіопет ргіпсіриш, Іак копіесгпіе бота§а зі*2 соттипііаз, аЬу у згеѵѵсу
у іппе сесЬі ѵіа огбіпагіа агіукиіу тіеіі
сит сопзепзи ѵѵазгтойсібѵѵ шіІойсіѵѵусЬ ра¬
пбѵѵ. Бгіаіо зі§ Іо ргаѵѵіе іпіга ргаезепіез,
шодіі іпіга аппит еі біет сопігабісеге
Іети, Ьа у оѵѵзгет §6у кгбі ітойс йѵѵі§-
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у бгіаіо зі§ Іо іпіга ргаезепіез, аіе опі
рошт^тезгу тадізігаі и кгбіа ітсі рггутеііеу теургатеііі, а аіе іуіко іпіег аппит
еі (Нет газп^іі г іуш рггутеііеіеш, Іесг
тее зіи ІесіесЬ ві§ оскп$1і, кіебуісЬ сотшипііаз роЪибгіІа; сопзепз ргатеіе іезі саІедо тадізігаіи зітеіегбгопу бекгеіѳт соттіззагзкіт аппо 1646, (Не бесіта осіаѵа
ВеріетЬгіз, Ьо дбу тадізігаі, пагпасгутезгу тіеузсе бо рггебатеапіа Ьбібте у опе
ирггутеііеіотеатезгу, ргоргіа аиіЬогііаіе ботадаі зі§ об згетесбте [Ю бтеіе кору об
Іоксіа, згетесу зиріікотеаіі, кашю Іуіко
ро коріе ріасіс об тіеузса; гасгут аіе
Іуіко сопзепзиз, аіе у сопГігтаііо Ьиіиз
соазепзиз рег бѳсгеіит іезі Геготеапа у
сопГігшотеапа. То шадізігаіотеу сопзепзиз
па Іатекі згетесот Ьуі, а піе па агіукиіу;
зпаб згетесу те ЬбіасЬ агіукиіу дбгіе тезгуН, аІЬо бо Іатеек рггуЪіІі. С^иоаб іиз іак
биріікиц, ге ІиЬо Ьу сопзепз піе Ьуі, іебу Ьу згетесу рггу зтеоісЬ теоіпоёсіасіі гозіатеаб тизіеіі, баіц і§ гаіігр Ьо іо зі? гогитіеб та о ггесгасЬ, кібгеЬу іакц коітеіек згкоб^ тіазіи рггупозііі, іесг ехргеззит іиз ЬаЬетиз, піе таі^ зоЬіе ргате
теіеікіеггбте гоЬіс; ботада зі§ соттипііаз,
аЬу шиісіат еі етепбаш игг^ботеі га і§
гаіі^ гаріасііі згетесу, Ьо таіогі аиіЬогііаіе сЬс% тіеб, пігіі таігр
2-йо. Каііо тоЫНит, іако па Іатекі та¬
дізігаі ІрозЦріІ, іак бо огбупки те рорізасЬ у рогг^бки те ргосеззіасЬ іихіа ргіогііаіет ргіѵііедіогит. А іппе агіукиіу
дбгіе? сгу іег іо агіукиіу Іатекі у ргосеззіе? а піе тбтеі^, ге поп роззипі іоіі геіриЫісае заіізГасеге. Со зі^ ргатеіе ікпіе
рггутеііеіи ЗіерЬапакгбІа, піесЬау, ргатеі, бо
згкоіу іб^, Ьо ехргеззе каЦ Ьбіу г

"ѴѴіІпа теутеогіб, аІЬо теупозіс, у отезгет
кіебу піе гпаі^ згкоіу, піесЬ зі§ бгидіедо
исгопедо руіац, со іо іезі ргороіііае, а
іат ехргеззе іп ргіѵііедіо 'ргіпсіріз, пето
аибеаі ргороііз. 2абеп зі§ піесЬ піетеайу
| г рагіасгбте, у рагіасгот каЦ теупозіс га
тіазіо, аіе піе кпрсот, Ьо кирсу теугагпе
агіукиіу таігр агіеіасііз НЬегит Ьапбіотеас, киротеас у рггебатеаб.
2Ьііаі$ ргатеа у рггутеііеіе пазге, аііедицс зтебу рггутеііеу кгбіа \Ѵ1абузІатеа у
агіукиіу пабапе об тадізігаіи, биріісапі
іо згетесу: Агіукиіу іе з^ ргіѵаіа аиіЬогііаіе
розіапотеіопе, а роіут зітеіегбгопе; ргоіезіаіиг зоіеппііег соттипііаз па згетесбте, у
ботада зі§ раепу, Ьозпабсоесі, рѳпез,ѵіат
зебепіез, таі^с аіукиіу киріескіе те г§ки,
сгуіаіі іе об кодо бапе, зітеіегбгопе а поЬііі тадізігаіи, піесЬ ге осгу те г§се шінир ропіетеаі іак піе теібгір
Рггутеііеу згетесбте ргатеіе зіагзгу іаі зіет
у зіебтіи об рапбте кирсбте, у сопзепз
ргатеіе тадізігаіи іезі бесгеіет соттіззагзкіт арргоЬотеапу. Тот иіі зирегіиз парізаі, сопзепз па Іатекі, а піе па агіуки¬
іу, у 61а іедо, ге зг; Іатекі, піе теоіпо кирсот Ьоібте рггебатеаб, батезгу бо гоЬоіу
згетесот, ргоззф Іебу, аЬу Ьбіу па игг^бгіе
рокіабапо у па оііагг оббапо. №есЬ згете¬
су зтеіесе па оііагг зіатеіаіз, а піе Ьбіу,
соттипііаз ргозі, аЬу агезгіи Ьуіі теоіпе
Ьбіу рапа Касгапотезкіедо, аЬу згетесу теіп§ игг^ботеі гаріасііі, ехрепзаз тегбсііі, па
гаіизги зіагзі гозіаіі, рггутеііеіа аЬу па игг§бгіе рокіабаіі у аЬу зі§ теі^сеу піе теагуН ІигЬотеаб кирсбте; теаіиі? аЬуёсіе теазгтозс гаіогуіі, ботада зі§ заіѵіз цііегіогіЬиз батпіз еі ехрепзіз Ііііз, 8е^иепбіз
еі зиЬзесиііз.
Абѵегзиз с; и об ігіріісаііопіз зсгіріит

- 328 шосіо зирегіиз ргаетіззо рег рагіет сііа- аГГесІаІіопет асіогеае рагііз еівбет сопсезІат ехогаі, диасігиріісашіі Іегтіпиз яб виз езі аб біет попат бипіі.

1666 г. Февраля 27 дня.
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74. Протестъ Виленскихъ купцовъ противъ солодовннчьяго цеха.
Виленскіе купцы приносятъ жалобу па Виленскпхъ же солодовниковъ, что эти послѣдніе безъ
вѣдома и согласія магистрата выхлопотали себѣ
у короля привилегію, идущую въ разрѣзъ съ тавою же привилегіей всему городу. По этому поводу купцы н указываютъ на 9 пунктовъ прнвилегіи своихъ противниковъ, въ которыхъ заклю-

для себя купцы считаютъ стремленіе солодовпиковъ выйтп изъ-подъ .городской юрисдикціи; не¬
соблюденіе установленныхъ формъ для полученія
званія мастеровъ, а именно не представленіе образцовнхъ работъ; стремленіе подчинить своему
контролю магистратскую прислугу и подорвать
хлѣбную торговлю исключительно въ свою пользу

чается явныя противорѣчія. Наибольшей обидой

ЗаЬЬаіЬо апіе Гезіит з. Сазішігі сопГез-1
зогіз ргохіша сііе 27 шепзіз РеЬгиагіі ашю
Б. 1666. КоЪіІів (Іошіпиз боаппез 8еЬезііапоѵѵісг—поіагіиз сотшипііаііз Ѵііпепзіз, пошіпе еіизбет іпіегѵепііопет іп саи8а іпіга роіепіагіогит зирегіиз поіаіогиш
іп зсгіріо оЫиІіі Іаіет: Сошптпііаз тегсаіогіа зеха§іп(а ѵігогит, \ѵ зргаѵѵіе сесЬи
зіобоѵѵпісге^го піекібгут рапот кирсош, Іо
іезі р. МікоІаіотЙибгіеіѵішті, р. 8іапізІаѵѵолѵі Ьіпіетсготсі у Зутопопі бапизгкіе\ѵіс20\ѵі, с1га"аг20хѵі зіибге киріескіети, о
Іо; ѵ/, тіпю рг/,у\ѵі!еу іедо кг61е\ѵзкіеушоёсі,
сесЬоті опусіі пабапу, зіосіу у ріѵѵа г пісЬ
гоЪі'з, гЬо/.а кирищ, у рггуѵеііеіоѵѵі ісЬ
зрггесііѵіаігу зі§, рггеб згІасЬеІпут иг2$сіеш Ьигтізігготезкіт у гасіхіескіт ЛѴіІепзкіт іпіепіоіѵапе у іпіегѵепіеибо, а рггусЬПацс зі§ бо ргоіезіаііеу, а ргіта поіі-

Ііа хѵургахѵіепіа Іе§оі ргауѵѵііеіи па рапбѵѵ
з!о<!о\ѵпі1с6\ѵ гапіезіопеу, рго іпГогшаІіопе
згІасЬеІпе^о шадізігаіи \Ѵі1епзкіе§о Іо
\ѵпозі: іі Іеп іе§о кгбіеѵѵзкіеу шоёсі, рапа
пазиедо ті1оёсі\ѵе§о, ргхухѵііеу, 2 агіукиІаті зѵѵеші, пиііііег, і11і§іііше, еі аб таіе
паггаіа, сопіга іига еі ргіѵі1е§іа сіѵііаііз,
а гаіут еі сотшипііаііз, ех Ьіз гаііопіЬиз оіггутапу, ас рег сопзесіиепз іпсотреіепіез асіогез, еіасііо.
1-то. Сопіга іиз ехргеззит та^беЬигдепзе сіѵііаііз Ѵііпепзіз, Оіі ё. раті^сі тѵѵѵ
хігул^І ЬіІе\ѵзкісЬ, ароіут кгбібѵѵ ісЬтоёсібѵѵ роІзкісЬ, апіе ипіопет пасіапе у арргоЬоп’апе, кібге у Гипбатепіет тіазіа у оЬутеаіеіот іе§о оЬгопг^ іезі, уробіид піедо ка/.бети сесЬо\ѵі опабапіе агіукиібѵ? у роге%бкб\ѵ и гаадізігаіи зіагаб зі<2 ІггеЬа, рапоіѵіѳ
зіобоіѵпісу рггуіѵііеу іе§о кгбіехѵзкіеу то-

- 329 йсі оіггушаіі, а (Іо Іедо піе Іуіко рратео
шаусІеЬигзкіо кайбети тіезгсгапіпотеі \ѴіІейзкіѳпш іа\ѵпе, рбапте зІос1о\ѵпікб\ѵ «іо(ІІо, аіѳ Іей у бѳкгѳі іедо кгбіелѵзкіеу тозсі ётеіфѳу раті§оі 2удтипІа Іггесіедо,
па геІасуіпусЬ згріасіі шіебгу з/ЛасЬеІиут
шадізігаіеш \Ѵі1еіізкіт а піеЬпзгсгукіеиі
рапет СЬаІескіш, тебуіет Ьутезгут \ѴіІепзкіт, \ѵ гоки 1620 (Іпіа 11 Маіа Гегоцапу, г кібгедо теугайпіе раіеі Ьіз ѵегЬіз:
(сопІиЪетіиш тесЬапісогит агіійситогбіпаііопез) тадізігаіотеі сесЬот агіукиіу
пабатеаб паіейу; аіе у оргбсг (Іекгеіи тодіо Ьу зі§ ботузііс у теусгуіаб, о зрозоЬіе
зіагапіа зі§ рогарікбте сесЬотеусЬ у г
теіеікіегга ро роізки бгикотеапедо, кайбети теіаботедо, дбгіе з% Іакотее теугайпе
зіотеа: сесЬбте у ггешіеёіпікбте рогггрікі
тадізігаіотеі аІЬо иг/^ботеі Ьигтізіг/отезкіети у габгіескіети зіапотеіб паіейу. А
гаіуш іий у кгбі ігабб абетіі зіЬі роІезіаіет рггеа пабапіе Іакотеедо ргатеа
шадізігаіотеі.
Зеситіо. Теп рггутеііеу іедо кгбіетезкіеу
тозсі рапотеіе зіоботепісу оіггутутеаіцс, оЬебіепІіащ шадізігаіотеі гатезге ргаезіапбат, Іеде еі ічгатепіо Гігшаіат, рггезЦріІі, дбу о пабапіе агіукиібте сесЬотеі
зтееши ргозітезгу у бесіагаіі^ об ісЬтозсібте рапбте тадізігаіотеусіі оіггутатезгу
Іакотегу, ій рапотеіе зіоботепісу теат Ь§ба
агіукиіу, г ргатееш шаубеЬигзкіт у рггутеііеіаші тіазіа ѴРіІегізкіедо гдабгаі^се
зі§, зіпе иііо ргаеіибісіо теубапе, опі Іакоте^ тегдагбгітезгу бесіагаіц, бокцб іпп^б ггисііі зі§. 2 кібгедо розЦрки іатепе
піерозіизгепзітео, у г Іедо піерозіизгепзітеа агдиіі ргатео іиг. тип. агі. 19 г
рогг^бки ргатеа таубеЬигзкіедо Ьіз ГогтаІіЬиз: ггетіейіпісу, га кІбгусЬ рапотеіе
зіоботепісу іейеіі йзаігу Ьубй гогитіепі, у

тезгузсу тіезгсгапіе ротеіппі Ьубй розіизгпі гтеіеггсЬпобсі габгіескіеу, а піе теуЬііаб
зі$ ъ ісЬ розіизгегізітеа, сЬоб Ьу Іей у тіазіо теоіпе Ьуіо, у іппедо рапа паб воЬ%
теуйзгедо шіеіі, аЬу зѵѵоіеу рггузідбгѳ (Іозіб исгупііі. 2 кібгедо рга\ѵа іатепіе рока/.иі^ зі$ рапотеіе зіоботепісу розіизгепяітеи рггуяфф па тіеузкіе ргатео роітеіегбгопедо рггезЦрпі, у таі$ га Іо Ьубй ка¬
гапі.
3-ііо. РггезЦріІі рапотеіе зіоботепісу у
рггузіфде зтеощ па зіагзгепзітео сесЬи зтее50 (іейеіі зі§ іезгсге бе іиге паггеаб сесЬ
тоге), игг^ботеі теукопап^ у дбу те іутйе рггутеііеіи парггбб піе ргозііі о боіойепіе Іедо агіукиіи, аЬу віобу зргатеіебіітеіе
піе тіезгаі^с (іако у іппе сесЬу зтее ггепііозіа Ьег рггузабу обргатеиі^) теугаЬіаІі,
аЬу изіатеаті потееші пікодо піе оЬсі%йа1і,
а опі піе Іуіко тіазіо, аіе у тезгуікісіі
оЬутеаІеІбте те. х. Ьіі. оЬсцйуІі, дбу Іо те
рггутеііеу зтебу теіойуіі, аЬу койбу об Ьесгкі зіоби па Іагд рггутеіегіопеу ро дг. 6
ЬііетезкісЬ бо зкггупкі сесЬотееу ріасіі,
іако те агіукиІасЬ раіеі.
4-іо. Кайбу сесЬ г рогг^бкаші у агіукиіаті зтееті, па Іакотеут Гипбатепсіе
та Ьубй гакіабапу у роіут гасЬотеапу:
Ргіто, аЬу Гаізге те ггетіеёіе піе Ъуіу;
роіШге, аЬу Іибгіе теоіпедо у рггузіоупеигобгепіа бо сесЬи рггуітотеапѳ Ьуіі;
роіггесіе, аЬу тіаі шаузіготезітеа зтеедо
орізапіе робіид паіейуіойсі у зіизгпоёсі затеу згіикі. ГГ рапбте зіоботепікбте гай теѳ
тезгуікіт рггутеііеіи у агіукиІасЬ Іедо піетазг, аЬу Гаізгеггбте розіггедапо, Ьо робоЬпо Ьу г згкоб^ ісЬ Ьуіо, дбуЬу бо
гЬойа боЬгедо у йтеіейедо—"пііедо у рггуЦсЫедо піе тіезгаіі, бо рзгепісѳ какоіи
піе кіабіі, у і^сгтіепіа г отезет піе Ьгасііі у іппусЬ гЬог ІгапзГогтаІіеу піе сгу42

\

- 330 пііі. І)пщ ѵѵ Іеп йе ргеугоіеу піе ѵѵіойуіі:
аЬу іибхіе \ѵо1пе§о у рос7.сіѵѵего игобхепіа сіо сес’пи ргхушоѵѵаіі, піѳсЬс^с робоЬпо хгхео зі§ роѵѵіпоѵѵасіѵѵа х лѵіеікіѳті ра¬
пу; роіггесіе, йабпеу вхіикі шаузігоѵѵзіѵѵа
зчѵе§о піе;оріза1і, лѵіедг^с робоЬпо боЬгхе
о Іут, йе у пауіісіізху сЫор а паіига
ишіе|зІобу гоЬіб. Моггіі Ьу рггупашпіеу рапоѵѵіѳ зіосіотепісу ргаѵѵпу ргхуѵѵііеу па сесЬ
вѵѵбу ѵѵургаѵѵицс, о іпГоппасіц бги^ісЬ
сесЬбѵѵ, іако Іо рапбѵѵ хіоіпікбѵѵ, сугиіікбѵѵ, кгаѵѵсбѵѵ ргозіб, аіе йе ѵѵіебхіеіі о
Іут,йѳ поп аиЬзізІепІ, оігхутаіі, іакі сЬсіеІі.
5- іо. Теп ргхуѵѵііеу іеао кгбіеѵѵзкіеу
товсі, ѵѵ агіукиіе Ігхесіт ргеех рапбѵѵ
з1ос!о\ѵпік6\ѵ іп сопѵиізіопега ргіѵі1е§іогит,
па ехбіѵѵізі^ тіазіа, па Ігху сх^зсі б Іа
віапсіеу рапбѵѵ бериіаібѵѵ ос! кгбіа іе^отойсі пабапусЬ, ргхег рапбѵѵ зіобоѵѵпікбѵѵ
оігхутапу іезі, §бу ІіЬегІасиу катіепісу
зѵѵеу, 0(1 ѵѵзхеікіеу зіапсіеу, ѵѵ Іепйѳ ргхулѵііеу ѵѵіойуіі; ргхех со іаѵѵпіе раіеі сопѵиізіа рггулѵііеіи, саіеши зІиЦса гаіазіи,
иі ѵібе'ге Іісеі іп ргіѵііе^іо ехбіѵізіопіз.
Иа со у бесгеіа з^ соштіззагзкіе аппо
1646 еі 47 оігхутапе, аЬу йабпе кашіепісе, паѵѵеі кіазхіоте, кібге піе зі) апіе
ипіопет ІіЬегІоѵѵапе, роб Іеп сі^хаг па
зіапсі^ рапбѵѵ бериіаібѵѵ робіе^аіі.
6- іо. Сій рапоѵѵіе зіобоѵѵпісу агіукиі
бхіезізіу, іп орргоЬгіит поЬіІіІаІіз та§ізігаіи ЛѴііепзкіедо Іакоѵѵут рагадгаГеш:
ѵѵі§с кібга Ьу озоЬа ѵѵ тадізігасіе Ь^бцса, ІиЬ Іей ро хеубсіи опеу рохозіаіа таійопка, Ьопезіит ѵісіипі зхикаі^с,
хаЪаѵѵ^ зіоби гоЬіепіа сЬсіаІа обргаѵѵоѵѵас,
Іо іеу Ьех ѵѵрізи бо ге^езіги ѵѵоіпо Ьубй
та, іебпак йе схеіабхі ѵѵрізас; ргхех со
піе Іуіко орргоЬгіит тадізігаіиі іпГегипІ,
аіе Іей поЬіІііаІіопет та"ізІгаІиз тесЬапісо
агІіПсіо сопігатіпаге изііш'з у іезхсхе іигіз-

бісііопет паб сяеіабгіі* тадізігаіоѵѵ^, паб
кібп} у ітб рап ѵѵбуі піе та робіид ѵѵіікіегга, изиграго іпіепбипі.
7- то. Іп орргеззіопет ргіѵііедіогит
соттипііаііз тегсаіогіае аЬу рапоѵѵіе кирсу, іейіі сЬсц віобу гоЬіб, ргхеб піеті ороѵѵіабаіі 8І§, у бо ге^езіги ѵѵрізуѵѵаіі; ргхех
со піе іпзхедо хатуёіащ, Іуіко аЬу хЬойет рапоѵѵіе кирсу піе Ьапбіоѵѵаіі, а іакой шойе Ьубй киріескі Ьапбеі, іакохЬойет, кібгут кирсу Ьапбіиі^с робіи" ргаѵѵ
у ргхуѵѵііеібѵѵ Іе§о бокахаіі, йе йубхі, 1иЬо ѵѵзхуікіѳші іп депегс Ьапбіиіг* Іоѵѵагаті, ѵѵуіцѵѵзху ойугесЬ, ѵѵі^сеу піе Ьапбіиііі хЬойеш, Ьо ѵѵугайпіе ѵѵ рг/.уѵѵііеіи соттипііаіі тегсаіогіае пабапут зопаі: ѵѵзхеікіт хЬойеш Ьапбіоѵѵаб.
8- го. N8 бітіписі^ Іей роѵѵа^і вхіасііеіпе§о та^ізігаіи иргозііі зоЬіе, гаііопе сопІгаѵепііопіз ргіѵііедіо ѵѵіпу, кІбгусЬ бѵѵіе
сх^зсі ѵѵргхббу бо зкгхупкі ісЬ зіобоѵѵпісгеу іёб, а іг/.есіа тагізігаіоѵѵі бозіаб зі*з
та, баще /.паб ргхех Іо, ій ѵѵі^кзхеу роѵѵа§і сесЬ зіобоѵѵпіе/у, а пійеіі та^ізігаі,
у ѵѵі^сеу ІггеЬа іебпети сесЬоѵѵі па ргхеріеіе ріепі^бгу, а пійеіі тагізігаіоѵѵі па
оЬгоп^ са1е§;о тіазіа у ісЬ затусЬ.
9- то. На іаѵѵпе шопороііит у ргхеки])зіѵѵо ргаѵѵет /. рогх.^бки ргаѵѵпе^о Гоі.
274 у Гоі. 276 гакахапе, оігхутаіі Іакоѵѵ^ кІаи/.иЦ ѵѵ ргауѵѵііеіи зѵѵут: х "ишіеи
іебпак зхІасЬѳскісІі о^иіет хЬой па
зіобу хасі^дас, у опе бо тіазіа ргхуѵѵохіе ѵѵоіпо Ь^бхіе зіобоѵѵпікот сесЬоѵѵуш.
То іий іаѵѵпе шопороііит воЫе иргозііі,
ха кібге ІггеЬа ѵѵіп^ ѵѵіут йе рогх^бки
різапг^ зкагаб. Раіеі Іебу х ІусЬ гасіі, ій
ргхесіѵѵко ргаѵѵа ѵѵ оігхутапіи агіукиібѵѵ
зѵѵоісЬ рапоѵѵіе зіобоѵѵпіеу розЦріІі.
Иакопіес ѵѵ затут ргхуѵѵііеіи зіобоѵѵпіехут рго согопібе Іа' іезі роіойопа сіаи-

- 331 8ИІ.Ч (йкцншкиш іигіз езі), Іе пасіаі^ зі$ паз, іп іиге сіезсгіріаз, ехіепбі. Со росіаіе

у аррЬЬиіц агіукиіу. А у.е Іеп рг/.утеііеу
у агіукиіу, сопіга ехрѵеззиіп іиз теургатеіоие, рег зѳ ірзит пиііііаіі зиЬіасегеІ, га
Іут ргозі соштипііаз тегсаіогіа, іпсотреіеиііа асіогаіиз еі асііоаіз абіпѵепіа,
ІусЬ кирсбте, рго ^иіЬиз іпіегѵѳпіі, ІіЬегоз
ргоиипсіагі, а па рап6\ѵ зЫотепікбте рае-

соштипііаз, заіѵо іиге аіісіешіі, соггідеп(1і, шіпиепсіі, шеііогапііі еі іп Іоіо гезегѵап(1о ас ргоіезіапбо «іе (Іатпіз 1іІізс|ие ехрепзіз.
Сиі іпіегѵепііопі зепіогез роіепіагіогит
сопігаііісепіез, Іегтіпит гезропзіопіз розіиіагипі, сіиеш сопзесиіі зипі.

1666 г. Іюня 9 дня.
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75. Четвертое возраженіе Виленскаго сапожничьяго цеха па возраженіе Вилен¬
скаго купечества.
Цехъ сапожниковъ приноситъ вторичную жа¬

ка) считаютъ неправильнымъ, потому что по слова;

лобу на Виленскихъ купцовъ по поводу споровъ,
возникшихъ между этими согражданами изъ-за

рю Кнапіѵша это слово

различнаго пониманія привилегій:

погами съ вѣдома и разрѣшенія магистрата, вслѣд¬

сапожники по¬

означаетъ перекупщика-

далѣе указываютъ, что занимаются торговлей са¬

ставивъ на видъ купцамъ, что право торговли са¬

ствіе чего

погами предоставлепо только лицамъ, занимаю¬
щимся этимъ ремесломъ, требуютъ, чтобы Вилен¬
скіе купцы или отказались отъ торговли, или же

наконецъ

записались въ цехъ и пес л и общія издержки и
на содержаніе алтаря и па городъ; толкованіе же

въ случаѣ обоюдныхъ недоразумѣній, а право са¬

и платятъ локтевую пошлину городу;
указываютъ на

давность своихъ при¬

вилегій и і$ соглашаются на ремиссъ, потому что
таковой можетъ быть допущепъ закономъ только
пожниковъ не подлежитъ никакому сомнѣнію.

слова ргороіа въ значеніи рагіасіа (самодѣлыцмч

Регіа С)нагія, розі (Іотіпісат ехаисіі сііо
9 тепзіз Іипіі аппо Бошіпі 1666.
ЗаІізГасіепсІо Іегтіпо еі (Іііаііопі оЫепІае поЬіііз Лоаппез Ьізіескі, раігопизсаизае Зіапізіаі Ріесгиготеісг еі ТЬеобогі
Заѵѵісг, зепіогиш сопІиЬегпіі виіогиш
Ѵііпепзіит, Реігі \Ѵегзоскі аЦие Аибгеае Виутеіісгук, (Іізрепзаіогит еіизбет сопІиЬегпіі еі Іоііиз сопІиЬегпіі Шогиш, (іиаіігиріісат іп зегірііз, сопіга ІгірІісаш рагііз сііаіае, оЬіиІіІ іп Іепоге, ^иі
зедиііиг Іаіі:

Ка ІгірІіЦ роятеапес'о диаіігиріісапі асІогез:
СЬс^с рогтеапу асіогбте ос/у гатусіііб,
согаг Іо іш іакіеё агіукиіу па осгу теуг/.иса, кІбгусЬ Іи зге тесу піе ргосіисохѵаіі;
аіе ргобисотеаіі рггуѵѵііеіа: іесіеп кгбіа
ЗіерЬапа аппо 1579, а 6ги§і 8і§ізшип(1і
I Іегііі 1597, гагаа розі ипіопеш пабапе;
те кібгусіі рггутеііеіаск піе різге габпусЬ
агіукиібте, аіе Іуіко гаііопез биаз ргішо
еззепііаіез у сопзіііиііѵаз сопІиЬегпіі зиіогиш: Ріегтга аЬу /асіеп Ьбібте піе гоЬіІ

- 332 кібгу піѳ іезі те сесЬи, а йгида аЬу йадеп
піе капдіотеаі кбіаші аііегіиз сопсііЬіопіз
Ьото, аІЬо Іеп, кібгу зі§ Іедо піе ис/уі
г/етіозіа. Те /ай (і\ѵіе гаііопез іп диокиз
Гипдашепііз зипі розііае, іп си Ни ѵідѳіісѳі
Веі еЬ огпаіи аііагіз у іп опегіЬиз сіѵііа¬
ііз, копо ѵісіеіісек риЫісо сіѵііаііз, Ьо Іат
ехргеззе різ/е: Еі диопіат рго огпаіи аі¬
іагіз витріиз Гасеге, опегасіие сіѵііаііз регГѳгге ІепеЬипІиг, дідпит еззе іидісатиз, иі
пето іп сіѵііаіе Ѵііпепзі, сиіизсипсіие іигізсіісііопі зиЬіесІиз, агіеш ехегсеге аидеаі,
^иі іп Ггаіегпііаіет іпзсгіріиз поп зіі, поШпорив а ^иоріат рег аііегіиз сопдіііопіз Ьотіпез іп (ЗошіЬиз, Іат риЫісіз, сріат
ргіѵаііз саісеоз діѵепді ѵеі аііишіе іп сіѵііаіет Ѵііпепзет адѵекі еіс. О Іо/ Іи
ипит ргорісг а1іи(1 сопзепзит сііа сЬлѵаІу
Во/еу у ро/уіки тіазіа, /ака/апо ѵісеѵегзаіііег отпіЬиз іп депеге еі зресіе аііегіиз
сопсііііопіз ЬотіпіЬиз Ь616\ѵ гокіб у рг/едатеас, зиЫаІо Іе<іу ипо, Іоііеіиг еі аііисі,
зиЫаІа гаііопе Гипдаіа, Іоііеіиг у гаііо
Гипсіашіі: іеёіі кирсу Ьбіу рг/ед^теас скс$,
Іо роѵѵіппі рго огпаіи аііагіз зитріиз Га¬
сеге еі опега сіѵііаііз регГегге, у сіо сесЬи
терізас зі§ таі;у, іихіа ргіѵііедіит сопіиЬетіі Ьиіиз.
Кя Іеп Іе(1у рг/у\ѵі1ѳу піе піе осірізиі^,
па ЗіерЬапа кгбіа ітозсі рг/утеііеу Іак
о<Зрізиіч,: /е Іо Іуіко го/ишіес 5І$ та, иіі
Іііега сіосеі о рагІас/асЬ, о ОгтіапасЬ у
дозсіаск, а піе о \ѴіІепзкіск кирсасЬ. №ескау/е рг/ес/уіаіц, (11а с/едо Іо Ьгопі Огшіапот у дойсіош, а паудгу те рг/уѵѵііеіи,
/е ргоріег (Іатпит еі деігітепіит Іоііиз
сопІиЬегпіі, зі([иі(1ет Ьиіс агІІГісіо орегаш
поп дедегіпі, песіие іііші сіісіісегіпі; Іос
оЬ рагііаіет гаііоиіз ідет езі зепііепііит
у о ІиІеуз/пусЬ кирсасЬ, дду/ у рг/е/ пісЬ
Мет сіатпит еі сіеігіщепіиш іттіпегеі

сопІиЬегпіо, ропіетеай у опі Іедо зі§ піе
ис/уіі г/етіозіа, а іейіі іт па Іут таіо,
о Іос шаі'з те рг/утеііеіи дгидіт ехргеззе
у ипіѵегзаіііег: у тез/уікіеіі аііегіиз сопсіі¬
ііопіз ІисІ/іасЬ. А со різге, /е ргороіа /па¬
с/у рагіас/а, піесЬау те Кпаріиз/а *) тееуіщ, а пау(Ц ргороіа — рг/екиріеп, 'піе
рагіас/.
Рго Гипсіатепіо саизае ро/теапу кіад/іе
іиз типіеіраіе, агі. 19, йе Іе рг/утеііеіе
зц зіпе сопзепзи поЬіІіз шадізігаіиз теургатеіопе. ІІка/иіету сопзепз а рагіе геі,
Іосиш ѵідеііееі риЫісит (Іо Іагди піе ргокиіету асііз, Ьо родіп§1у рег Ьозіііііаіет,
аіе ге ірза <іотеО(1/^с Іедо аЬ Ьопезіо, аЬ
иіііі, у аЬ акзигдо, і<і ех сопігагіо зе(]иегеіиг, ко ѵегіііиг іп кос аиікогііаз у дехІегііаз покіііз шадізігаіиз Ѵііпепзіз, кібгу
асі писіат Іуіко реііііопеш з/етесбте піе
тбді Іосиш кипе дезііпаге, аіе тизіеіі
з/етесу ргойисеге Іе рг/утеііеіа згеоіе, кібге
тадізігаі (1окг/е итеайутез/у, піе Іетеге,
аіе геГІехе у сопзідегаіе ро/теоШ з/етесот
Іо тіеузсе до ргхесіатеапіа Ьбібте, аііаэ
пезсігеі, диісі еі рго (цю сопсесіегеі, (|иос1
діееге езі акзигдит. 2а с/ут у ро/теапети акзигдит езі педаге і(1, ех (іио Іаіе
8е^иеге^и^ акзигдит. А піе Іуіко тіеу¬
зсе до рг/едатеапіа кбібте па Іагди, поп
гесизапіе рег Іоі аппоз соттипііаіе, з/етесу
од шадізігаіи оіг/утаіі іихіа ргіѵііедіа,
аіе у тіеузсе до огдупки па рорізіе, до
рог/іудки па ргосеззіеу, іихіа ргіогііаіет
у роііогііаіет ргіѵііедіогиш шаі^. 2ас/уш
геаіет сопзепзит од шадізігаіи таігр
ко піе Іуіко Іо іезі копезіаііз, аку те зіо*) То есть, Словарь Кпапія, Тііезаигиз Роіопо-іаііпо-цгаесиз Огед. Спарі.
1626, Саезагіі 1643.

Сгасоѵіае
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- 333 іесгпуш тіебсіе Іасіа рагіасге ггетіозіа
піе гоЬШ, аіе Іей у иіііііаііз, йе іеп сесЬ
гагбтепо г Згидіеші сесЬаті опега сіѵііа¬
ііз регГегге тизі, у ретеп^ со гок тіазіи
0(1 Іокоібте ріасі сроЦ, гЗуЬу ІеЗу па
ішЬагасЬ Ъбіу рггеЗатеас теоіпо Ьуіо, ІоЬу
іоксібте піе роіггеЬа Ьуіо.
(}иоаЗ іиз типісіраіе, Іо рго позіга
шііііаі рагіе, Ьо іат ехргеззе Зоіойопо
рагадгарЬ Іеп: А іо зі§ гогитіес та о
ггесгасЬ, кібге Ьу роітеіегЗгепіа роіггеЬохѵаіі у згкоЗ$ іакц тіазіи ргхѵпозііі; а
ргяуѵѵііеіа асіогбте роітеіегЗгепіа піе роІггеЪиі^, згкоЗу йаЗпеу тіазіи иіе піоз^,
у о\ѵзгет ройуіек, Ьо те пісЬ ріегтеіеуроІойопо: Еі сціопіат рго огпаіи аііагіз зитріиз Гасеге, опе^ие сіѵііаііз регГегге іепеЬипіиг. Тей Зоріего Ьбіаші ЬапЗІотеас
у опусЬ гоЬіс тезгуікіт гакагапо аііегіиз
сопЗіоііопіз ІиЗгіот у іут, кібггу піе з^
Зо сесЬп терізапі.
ІДтеіегЗхаі^с іиз типісіраіе аііедиіц сопзіііиіі^ 1550 іп ѵегЬіз: сесЬу іуіко (11а
щЗбте у роіѵ.грікбте коёсіеіпусіі гасЬотеиіету. Оиа іесіу аиіЬогііаіе, ^ио іиге рапотеіе кирсу сесЬ асіогбте гиіпиЦ, кібгу
іезі сііа козсіоіа Войе^о, (11а сі^йагбте тіеузкісЬ розіапотеіопу аЬ апіщио?
Рівхгі рогтеапу у соттипііаз, йе о іо г
згетесаті гатейЗу іиге а^еЬапі у іега/,
адипі. ІІкайсіе сЬос іеЗеп (Іекгеі: рггег
Іаі зіо у зіе(1т то§1а Ьу зі§Ьу!а узкопсгус іа зргатеа. Тегах тбтеі, а§ипі, аіе
іуіко рег тосіит іпіегѵеиііопіз, кібга піЬіі ѵаіеі.
Різг^, йе асіогез поп зиГГісегепі іоіі
геіриЫісае; у піе ротеіппі, апі іо роЗоЬпа
іиіесгпупі зхетесот іоіі зиГГісеге геіриЫі¬
сае, Ьо те кайЗут тіеЗсіе іезі реіпо згетесбте, кібггу (ІеЬепі зиГГісеге сіѵііаіі. 2а
сгут у згетесу іейіі зиГГісіипі сіѵііаіі іп

еІаЬогашіо, (Іаіеко теі<$сеу іи іп ѵепЗепЗо,
Ьо зпаЗпіеу Ьбі рггеЗаб, пійіі §о ггоЬіб;
гасгут пиііа гаііо рогтеапусЬ. Різг^, йе и
пісЬ те агіукиІасЬ різге, йе теоіпо ЬапЗ¬
Іотеас агіеГасііз, аіе рггусіаіе: ітЬагпеті
агіеГасііз іотеагаті, а Ьбіу піе з^ іотеагу
ітЬагпе, аіе сесЬи згетезкіе§о, кібге па
іоксіи піе па ІшЬагасЬ—таі^ ЬуЗй ргге(Іатеапе. Сгети те агіукиІасЬ різге зкбгаті, іисЬіаті, сітсаті, заГіапаті, теозкаті, Іоіатіі а піе різге Ьбіаші, Йтеіесаті,
Ьо зід іут иЬоЗгу ІиЗгіе йутеі^, а зкбгу
у Іоіе и кирсбте кириц.
А ІиЬоЬу у ехргеззе (іоіойопо те агіу¬
киІасЬ Ьбіаші, со па іо тбтеісіе, йе іо
рггутеііеіа пазге зіагзге з$ Іаі 107 ой теазгусЬ, кібгут теу рггег іак теіеіе Іаі, апі
йа(1еп іппу піе соиігаЗісотеаІ? Со па іо
тбтеісіе, йе рггутеііеіа пазге теугайпе, а
теу сопзе^иепіе1• іуіко Зо зкбг (Іо Ьбібте
зі§ іпіегезиіесіе? Рггег кгиру Зо іадіеі піезі^даусіе, Ьо іо ехргезза Зосепі, ехргезза
посепі. Кедиіа іигіз езі, ^иі ргіог іегароге, роііог іиге, сгети (Іігесіе у саіЬедогісе піе оЗрізаІі: аЗ сопзиеіиЗіпет §епегаіет аЬ апЦио ѵесеріат іи те ЛѴіІпіе,
аЗ еіутоп зеи зопапііат ѵосіз, аЗ Ьопит
гедіиіеп сіѵііаііз, йе іо іеЗеп Згидіеши те
ЬапЗІасЬ рггезгкаЗгаб піета? сгети іо
тезгуіко іасііа сЬсесіе ргаеіегіге зііепііа?
а (]иі іасеі, Зе іиге сопзеиііге ѵіЗеіиг.
Ргоріег Ьаес ІеЗу аііедаіа у ргоЬаіа ргоЗ2ц згетесу, аЬу сігса ргіѵііедіа, кібгусЬ
рег іоі аппоз петіпе ргоЬапіе гайутеаіі,
па кібге у сопзепз поЬШз шадізігаіиз ге
ірза, ІиЬо піе асііз, рокагаіі, у ргатео іи¬
гіз типісіраііз агі. 19 у сопзіііиііц 1550
аііедотеаіі, аЬу рггу іусЬ рггутеіІеіасЬ у
теоІпозсіасЬ Ьуіі гасЬотеапі: а рогтеапу
аЬу гаііопе сопѵиізіопіз ргіѵііедіогит Ьуі
кагапу; аЬу Ьбіу гаагезгіотеапе па игг^-
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заіѵо іигѳ аскіепсіі. тіпиешіі, шеііогапсі^ие, ргоіезіаийо ііе сіатпіз еі Ііііз ехрѳпзіз зесиііз еі 8е^иепс1із.
А іп (ріапіит Ьу рогтеапу у рггу піт
соштипііаз гетіззуі сіотацаі ех ео ргіпсіріо, іо сиіиз езі сошіеге, еіизйет іпіегргеѣагі; іесіу іш Іо рогтеоіопо Ъусіг піе
та. Ьо гетізза Іуіко іп атЬіігиіз ЬуЗг та;
а ргяутеііеіа асіогбте згу іа\ѵпе у теуга/.пе,
рго зесипсіо іо те рггутеііеіи Відівтип<1і
іегііі (Іоіогопо іеп рагаггарЬ: іп сопігаіит ѵего Гасіепіез іидісіиш, зиЬ сиіиз

іигтгіісііопе Іаіез герегіі Гиегіпі, а^ѵегіеге іепеЬііиг, еі айѵегіешіі ріепат ТасиіІаіет ЬаЬеЬіі, с]иоз пето ІигЬаге зіЬі ргаезитаі. 2а сгут Іа гетізза ЬуІаЬу у сопІга гаііопет аііаіат, у сопіга рипсіит
Ьос ргіѵііе^іо аііе^аіит.
Розі сиіиз ^иа(^гир1ісае Іесііопега, сит
рагіез іоіит пеяоііит саизае ргаезепііз
(Іесізіопі оГПсіі соттізіззепі аЦие еатіет
(Іезирег Геггі розіиіагепі, поЬіІе оГГісіит
сопзиіаге Ѵііпепзе, рго аизси11ап(1а еагіет,
іегтіпит сотрагепйі іп Гиіига іигіз аззі§паѵіі.

1666 г. Октября 18
Изъ

книги

ДНЯ.

№ 5117, за *666—1668 г., стр. 480—487.

76. Возраженіе Виленскихъ купцовъ противъ цеха солодовниковъ.
Виленское купечество на иротестацію солодов¬
никовъ даетъ слѣдующіе отвѣты:
1) купечество настаиваетъ, что солодовники по¬
лучили привилегію безъ вѣдома магистрата, по¬
тому что о разрѣшеніи ничего въ пемъ не гово¬
рится, и слѣд. „а(1 шаіе паггаЬа;и
. 2) совѣтуетъ въ дѣлахъ оффиціальныхъ болѣе
ссылаться па права и закопы, а не на личныя
разглагольствованія;

(майстерштуки) для полученія званія мастера,
и указываетъ на тѣ способы приготовленія солода
и пива, которые практикуются въ Гданскѣ и кото¬
рые представляютъ собой спеціальное знаніе дѣла;
въ противномъ же случаѣ предлагаетъ уничтожить
цехъ, такъ какъ приготовить солодъ съумѣютъ и
простые пивовары;
5) обвиняетъ солодовпнковъ также въ томъ,
что переводъ домовъ купеческихъ изъ подъ одной

3) доказываетъ, что дѣйствительно солодовни¬
ки злоупотребляютъ 6 грошовой пошлиной и взи¬
маютъ ее даже съ пріѣзжихъ, не смотря

горисдики

въ другія совершается по вліянію са¬

михъ солодовниковъ;

па то,

6) въ запрещеніи купцамъ выдѣлывать солодъ

что такихъ частныхъ пошлинъ не смѣетъ назна¬

общество видитъ такое же явленіе, какое можетъ

чать

предложить и солодовникамъ, чтобы они не смѣли

рѣчь-посполитая даже въ

самыхъ крити¬

ческихъ обстоятельствахъ;
4) обвиняетъ солодовниковъ въ томъ, что они
принимаютъ въ свой цехъ кого угодно (а не Іе^іііті огіиз), не представляютъ образцовыхъ работъ

покупать хлѣба, а только выдѣлывать
солодъ;

изъ него
,

7) въ остальныхъ пунктахъ купеческое обще¬
ство

представляетъ

дальнѣйшія

объясненія

но
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оно не идетъ

противъ королевскихъ привилегій,

а только указываетъ,

что привилегія видана со-

Регіа зесипйа ірза йіе запсіі Ьисае еѵап§е1ізІае, (Ііе сіесіта осіаѵа тепзіз ОсІоЬгіз, аппо Ботіпі 1666. Іп Іегшіпо Ьойіегпо ай йирііоапйит оЫепІо соттипііаз
тегсаіогіа Ѵііпепзіз йиріісаш сопіга йиріісат роіепіагіогит оЫиІегипІ зесіиепііз
Іепогіз ѵегЬогит: Соттипііаз тегсаіогіа
зехадіпіа ѵігогига, йиріісапйо сопіга геріісат сесЬи зіойотепісге^о, а парггбй па
ароіо", ]§6гу па кііки гасуікасЬ піе роІггеЬпусЬ иГипйотеаб рагз изііиіе, Іак іпГегІ.
1- то. СесЬ зіойотепісгу гапозі ргоіезІаІі($, ій соштипііаз сит сііаііз іп сопсіісіо і(1/.іе, Іо іпіизіе оЬіісіІ, со сопйісІатеп зиЬ <Зо1е у Іасііе ойргатеиіе зі?, аіе
10 іпасгеу, §йу соштипііаз, \ѵіс1хі\с іпсигзіопет, рга\ѵ у рггу\ѵі1еіолѵ саіедо тіазіа
(Іітіпиііопет, аиіЬогіІаІіз зг1асЬеІпе§о та"ізігаіи сопѵиізіопет, Іакйе ргате зтеоісЬ,
Іийгіезг гаопороііит еі сагізііат ираігиіцс піе пйзі^риіе (іако рагз аззегіі) па
рггутеііеу іе§о кгбіетезкіеу тойсі, аіе іпѵаіісіиіе оп ех гаІіопіЬиз. іп іиге еі 1с$ге
Гипйаііз, а диосі іиге 61, іизіе 61, отезгега
соттипііаз ргоіезіаіиг па сесЬ зіойотепісгу, ій пиііііег еі аіі таіе паггаіа рггулѵііеу г піезіизгпеті у ргатеи рггесітепеті аііукиіаті зоЬіе лѵургаѵѵііі.
2- йо. 6(1'/.іе рагз саіитпіозе гаггиса, ій іпІегѵепііо соттипііаііз Іетегагіа, зсоттаііса, еі ех пиііо Іегтіпо; ІггеЬа те Іут раг11 егиЬезсеге,зіпе еі сопіга 1е§ет Ісхіиі,
аЦие Іетегііаіет у зсоттаіа зоЬіе рггурізас.Ъо Іеіетегііаз па Іепсгаз пагутеаі^ зі<},
кіесіу кіо рггу іакіеу Г7.ес7.у зіпе иііа Іггута
зі§ гаііопе, а Іи ііе гасуі, Іуіе ргате, ііе ргате
а1е§отеапусЬ іпіегѵепііеу, Іуіе ргатейу у

лодовпнкямъ а(і таіе паггаіа, противъ закона и
прежнихъ привилегій, даровашшхъ городу и куп¬
цамъ еще прежде уніи.

зіизгпозсі; шттаШѵ гай йайпусЪ піетазг,
сЬіЬа ех ео, йе рга\ѵ(1у рапотеіе зіойотепісу піе ІиЬщ, Ьо осгу коіе. Тегтіп гай
Іеар'іітиз, Ьо рапотеіе зіойотепісу Іегаг па
тпіеузгусЬ кирсасЬ Йокагаб ѵаіогет у
ехесиііеу рггутеііеібте' зтеоісЬ изііицс, у
па теі^кзгусЬ роіут кирсасЬ, а 7,а1ут у
сотшипііаіеш тегсаіогіат зітіііа іп зітіІіЬиз ехрегігі гасЬсгр гтеіазгсга оіггушатезгу 7, Іегагпіеузгеші рогтеапеші йекгеі оГГісіі сопзиіагіз сіо ргаѵѵ зтеоісЬ ІегагпіеузгусЬ, ай таіе паггаіа теургатеіопусЬ, геГегиі^с зі<$.
3-ііо. ОЬіісіІ реіиіапііат соттипііаіі;
ройоЬпо піейатепо 2 згкоіу сесЬ зіойотепісгу, Ьо Іей іезгсге йгиді гок іако пазіаі,
у ІггеЬа йеЬу гпотеи (Іо піеу роѵѵгбсіі, а
о Іерзге розіагаі зі<$ ерііеіит, Ьо гаріоп^б те
Іут зі$ ІггеЬа, Іо соіийісіаіііегйг.іеіееі аііе§аІиг згкоіп^ пахутеас реІи1апІі;р Nакопіес
те Іут йе аро1о§и рггурізиіе рагз соттипііаіі
ехадегапсі;* ргате і^с, йе зіпе аззізіепііа рапбте гайгіес, Іакйе рапбте зІагзгусЬ зтеоісЬ іпіегѵепіі^ роііапо; аіе те Іут піе йхітеиі»2 зі§ зігопіе, со піе теіе о рогг^йкасЬ
у ргатеасЬ соттипііаііз шегсаіогіае зеха^іпіа ѵігогит у Йіа 1е§о йусг<$ 2 йтеіеша
рапаті гаусаті, іако ргаезійепіаті ройсгаз зеззуі соттипііаііз у зіагзгеті сгупіс, а піе сит Іоіа сотіпипііаіе зеха§іпІа ѵігогит піе Іуіко схупіс, аіе у розЦріб
піе то^. Соттипііаз газ тезгуіка, г§ойгі\ѵзгу зі^ г зоЬ^, рой1и§ теугайпедо агіукиіи
г рггутеііеіи зоЬіе з1ий^се§о, теуЬотіе сгупіс, зіатеаб 2 ойротеіайаб тойе, а гтеіазгсга гезресіи Ьопі риЫісі, піе Іуіко зтее§о,
аіе у са!е§о тіазіа, у огаг піешаі хі^зітеа.
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соттипііаіо па іо оЬгапу тойе сгупіб, а
іако робІп§ ргатепедо ахіота вресіаіііаз
дѳпегегаіііаіі тойе бегодаге, іакйѳ есопѵегзо §епега1ііаз піе того вресіаіііаіі бего§аге, батю іебу рагіі бо іакотеедо гаггиіи, кібгу ц заіѵагѳ піе шойе, ибатеаб
зі^. Так іебу ароіод сесЬи зіоботепісгедо
гейііотеатезгу, рггузІ$риі<$ аб гаііопез рагііз.
(}ио а(11-тит, §бгіе рагз аззегіі, ій іеп
рггухѵііеу ■ сит сопзепзи та^ізігаіи га кгб1б\ѵ ісЬтозсібте 2удшипіа III, \Ѵ1абузІатеа IV у іегагиіеузгедо рапа згсх^йІітеіе
пат рапиі,^се§о пабапу іезі, іо Гаізіззіте
а11е§аі; Ьо ргаутеііеу те гоки рггезгіут
1665 г теігукі ѵѵіеікіеу теіе1кіе§о хі^віѵѵа
Ьііетезкіе^о ѵѵубапу, огдіпаі гай гоки 1665
ѵѵургаѵѵіопу, № кібгут росг^тезгу об ріегѵрзгеу Іііегу іуіиіи кгбіа іедотозсі, ай бо
озіаіпіеу Іііегѵ, іо іезі баіу іе§о рггутеіІеіи, підбгіѳ піе тазг, ій іе агіукиіу
лѵрггбб об ша§ізігаіи пабапе, аіе зішріісііег аб таіе иаггаіа и кгбіа іедотойсі,
іп ргаеіибісіит піе іуіко оЬу\ѵаІе1б\ѵ аіе
у са!е§о тіазіа, иргозгопе. Татйе аззегіі, ій шеііогаііо ргіѵііе^іі тойе Ьубй Ьег
сопзепзи, зіпе иіііиз ргаеіибісіо, аіе іи
саіедо тіазіа Ьо у тадізігаіи у соттипііаііз, у іппусіх Ъегргатепіе, іако зі<$ те іпіегѵепсіеу орізаіо; сопсіибепбо те іут рипксіе гпотеи соіа зі§ ротеіабаі^с, йе у теІіогаііц Сит сопзепзи оіггутаІі, аіе иЫ бе
кос, тезгак сапсеііагіа пікоти піе гатеагіа, іейеіі іезі те сапсеііагіеу, теубабг^, а іейеіі піетазг—ігибпо теубас, Ьо поп епііз
пиііае раззіопез. Ішіепіет гай соттипііаііз §бу іпзіапііа бо ісЬтойсібте рапбте
та§ізІгаіотеус1і гасЬобгіІа, Ьибиіцса зі§ те
іут сопзепзіе па теургатеіепіе рггутеііеіи
рапот зіоботепікош бапут гатезге ехсиготеаіі зі§ і§погааіі^; сапсеііагіа гай піе

іезі іак те гогит оЬпайопа, йеЪу зіпе зсііи оГПсіі сопзиіагіз іакотее теубатеаіа сопзепза, гтеіазгсга підбу піе Ьутеаіе.
<}иоаЛ 2-Лит. вбгіе гоЬогет соттипііаіе габаіе ех ео, йе піероіггеЬпіе сесЬ
зіоботепісгу бе поп оЫепіо и та^івігаіи
сопзепзи аг§иіі; іи іий піе ротаіи рагіі
бгітеиі§ зі<з, йе зіпе Ггопіе изііиіе икагаб
сопзепз, кібге^о апі ргіѵаіпедо апі 1ігг$ботее§о об та^ізігаіи піе оіггутаіа, у
піе тойе тіес; гасгут піесЬ рагз ваша
егиЬезсаі, а піе бги§іедо о іо рггургагеиіе,
Ьо а11е§аге іо, сге§о ргоЬаге піе тойе,
Ігизіга, а ко§о ргатеет аг^иіц^ бе поп
оЬебіепііа, ргатеет, піе гасуікаші теутатеіас зі<}.
Циоай 3-ііит. Ій кайбу сесЬ іаізги
ротеіпіеп зі§ теаготеаб, аіе сесЬ зіоботепі¬
сгу піета у бокагаб ти іггеЬа, іо ти аззегіі: ій об Ьесгкі зіоби рггутеогпе^о ро
§гозгу 6 зіизгпіе Ьгаб, іако іп риЫісит
соштобит сесіш зтеедо тойе. Ти іий ва¬
ша рагз зоЬіе поп сопзіаі, §бу тбтеі іаізги теаготеаб зі§ ІггеЬа, а сгетий па гаЬіейепіе опѳти те агіукиіу зяоіе теіпу у
кагу піе теіойуіі, гтеіазгсга па іакотее^о,
кібгу Ьу тіезгаі боЬге г рггуі^сЫут у
г рг/.у"ПІ1ут гЬойет, і^сгтіеп г отезет,
г кібге§о тпіеузга еззепііа, а ріепі^бге
Іей, со у га і^сгтіеп, рзхепіс§ г Цкоіет,
аіе ІггеЬа па іо ботеоби, а кіебу Ь^бгіе
ботебб, со га раепа, пиііа те рггутеііеіи
у те агіукиІасЬ орізаиа. ІѴргатебгіе тбтеі^ рапотеіе зіоботепісу, йе кіебу рітео г
зіоби ге гЬойа рггуі§сЬІе§о аІЬо рггудпіІе§о ггоЬіопе, рггег киЬе! сіес піе тойе,
іо тегбсіс ріепЦбге, аІЬо гпасгп^ исгупіб
беГаІкаЦ, аіе ЙеЪу па бги§і гаг іедо піе
теайуі зі§, йабпеу піе тазг раепу. Со зі§
ікпіе Іаибиш згейсіи§гозготее§о об Ьесгкі
зіоби, іе (іако зі§ те іпіегѵепсіеу парізаіо)
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шодіо Ьу іо Іаидит сесЬотеі зіигуб, іеду
тизіаіо Ьу сит зсііи тадізігаіиз исЬтеаІопе Ьусіг у іо па іусЬ, кібггу сіѵіііз гозіаігу іигіздісііопіз, па рггуіегдгусЬ газ апі
<3е Іеде, апі де пзи тодіо Ьу зі<$ ехіепсіолѵаб; аіе рапотеіе зіодотепісу, рошіп^тезгу
огдіпаііопет сЬагііаііз, кібга а зе іпсіреге к аіе, па сидгусЬ геисііі зі^, изііиігус
па тезгуікісЬ те. х. Ьіі. віапасЬ доказав
втеедо, сгедо у ггесгрозроіііа, сЫЬа аиі
игдепіе еі ргаедпапіе песеззііаіе, сгупіб
піе тоге.
<ЦиойаЛ 4-іит. СесЬ зіодотепісгу па
гаііе Гипдатепіаіпе, па кібгусЬ тезгуікіе
сесЬу Гипдиігу зі^ піе одрізатезгу, ротеіада:
поп отпіаотпіЬиз аріа. №е ргаесгу іедо
соттипііаз, аЬу поп отпіааріа Ьуіу, аіе
кіеду Іех роіггеЬиіе, ІгаеЬа аріаге. Огдіпаііа соттіззагзка тіедгу тадізігаіет у
соттипііаіе гоки 1646 зіаіа, у гезсгіріаті кгбіа іедотобсі арргоЬотеапа, іак іег
сЗесгеіаті у ргаеіидісаіаті гбгпеті игоЬоготеапа, теугагпіе ро тезгуікісЬ тіезгсгапасЬ рггузі^дІусЬ роіггеЬиіе: аЬу до тіеузкіеу у сесЬбте, Іидгі теоіпі еі Іедіііті
огіиз рггутотеапі Ьуіі, а и рапбте зіодотепікбте па іо агіукиіи те саіут рипксіе піе
тазг, родоЬпо піе сЬсгу г теіеікіеті рапу
гггеб зі§ ротеіпотеасітеа. "ѴѴгдІ^дет гаЬіеіеш'аГаІзгот у теузіатеіепіа згіикі аііедапі,
іе ех суио сесЬ ггегпісгу, Ъоііизгпісгу, а рг/.у
іут у дагЬагзкі, піе таі^ па іо агіукиібте,
па іоіу іт педаіиг аііедаііо. Со зі§ ікпіе
сесЬи ггегпісгедо, іеп іако роіггеЪпу ро
тезгуікіт бтеіесіе іезі,у ІиЬо згіиктаузігготезітеа ад іпзіаг дгадісЬ сесЬбте піе та, іедрак ретепе іппе па іо з^ изіатеу, тегдіддет габ Гаізги рііпо розіггедаі^, аЬу Ьуд1а сЬогедо, гагагопедо, рггер^дгопедо, іак

іеі тігуз дпіІусЬ піе киротеапо у піе
рггедатеапо; зіодотепісгу габ сесЬ іедеп
ге тезгуікіедо бтеіаіа те ЛѴіІпіе у іо Ьег
згіикі, у Ьег гаЬіеіепіа Гаізги, Ьо теоіпо
рггуЦсЫв у рггудпііе гЪоіе рггегоЬіб па
зібд, а тодіі Ьу ро згіик таузіготезітео,
пабіадиігус сесЬ коптеізагзкі, кібгу дду
зоЬіе ргатеа у агіукиі^па зіапотеіепіе сесЬизтеедо теургатеотеаіиовдапзкіссЬ сесЬтізіггбте розіаі, у гіатЦд сорі^ дозіатезгу и ісЬтобб рапбте тадізігаіотеусЬ теургатеіі, розіаб, а пауЪаггіеу геЬу итіеіі, іако
зібд згтеісотеас па рітео диЬеІ пагтеапе, кібгу зібд ггбіпеті іаттеугаЬіащ рггургатеаті,
а іебІіЬу Іепііі зі§ до Одапзка розуіаб, рггупаутпіеу іи Ьу розіапотеііі, теіеіе дпі тосгуб, гобсіс, а роіут зизгуб, рггупаутпіеу
піе іак Ьу гіе те ЛѴіІпіе рітеа паудотеаіу
эі§, іако іегаг. Со зі<} ікпіе Ьоііизгпікбте,
и іусЬ іезі згіика, іе ротеіпіеп кагду
тезЦриігусу до сесЬи когисЬ ретепут кзгіаііет теузіатеіб, га розіггеіопу габ те гоЬосіе
Гаізг ретепгу таігу орізапгу каг$ іакге у
дагЬагге. II рапбте зіодотепікбте габіюгит
апі тегтіапкі: те іут габ рипксіе ротеіада
рагз, іѳ чиап^и^иѳ погіі агіет, іп Ьас
зе ехегсеаі; гасгут піе ітгеЬа сесЬи зіодотепісгедо, Ьо піе таі кагду рагоЬек у
сЫор, кібгу га рітеотеага зіигу, итіе гоЬіс зібд.
АЛ 5-іит. N8 аііедотеапгу гаііопе ЬЪегіаііеу катіепісе зтееу огдіпасігу соттіззагзк% зігопа піе одрізатезгу, ротеіада: ге іа
ІіЬегіаііа піе ргіѵаіит аіе риЬЬ’сит сопсегпіі; іо педаіиг, сЫЬа іедпедо сесЬи
ргіѵаііззітит, іако ротеіадаіц, те сгаз 2е
рггутеііеіа кгбіа ітбсі, ргіѵііедіа еиш ге^иігипі Іосит; га іа к о тегу Ьу рагііз іііаіігу
гадпеу Ьу па ІгуЬипаІ у згсг^біітеу іодо
кгбіетезкіеу тобсі рггуіагд піе Ьуіо катіепісу, Ьо кагду Ьу піе іуіко па зтее іті§>
43
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аЬу гасгеу розіггедаіа іе§о, йеЬу г рос! іигуЗукі тіѳузкіеу катіепіое Зо Зги^ісЬ
іигуЗік піѳ рггепозгопо. А сгу сотшипііаіі іигізЗісііопет еі іиЗісіа сопзегѵаге
паіейу? Сгу опа з^Згі? А іо теіЗг§ рагз
Ьаггіѳу та§ізігаіо^ а піе рагіі рггушатеіа те іеу тіегге; Т со сіо іе§о, заті рапотеіе зІоЗотепісу (Іо іедо з<^ рггусгуп^,
роЗацс окагуЦ Зги§іт теупіезіепіа зі§ г
іигузЗіксіеу тіеузкіеу у ипікпіепіа аесріаІііаііз опегит, Ьо раігг^с згІасЬіа па ісЬ
ІіЬегаіц, віагас зі§ у о зтеоіе сопапіиг.
АЛ 6-іит. Каііопе сопѵиізіопів рггутеіІеіи поЬіІііаііз та^ізігаіи \Ѵі1епвкіе§осоттипііаз піс піе оЗрізиіе, піс піе те^ірііус,
йе розі Іасіаіп іусіі сопігоѵегзіі рггегітб
рапа різагга геіаііопет ша^ізігаі г^апіс
піе гапіесЪа піероіггеЬпу рапбте зІоЗотепікбте айекі.
АЛ 7-тит. Каііопе іпсотраііЬіІііаііз,
йе піе тоге огаг Ьусіг кирсет у зІоЗотепікіет, іо сопіга зе рагз оЬіісіі; зІоЗбте
піе теоіпо гоЫб (Заіо поп іашеп сопсеззо)
кирсотеі, а гЬойа киротеас теоіпо, іак е
сопігагіо піе теоіпо зІоЗотепікош гЬойа киріб а зІоЗу гоЬіс; а зиЫаіа саиза іоііііиг еНесіиз.
АЛ 8-ѵит. 2е зігопа згсгоЗгге аіе піе
г зтее§о розЦриі($, піѳ Згітеіс зіі}, Ьо сиЗгут Іаіѵѵо згаГотеас, зтеоіе піесЬ сесЬ Загиіе рр. та§ізігаіотеут—а піе сисіге, па
кібге сгуЬаі^с оЬатеіас зі§ іггеЬа, аЬу у
зтеедо піе иігасопо, роЛид опе§о Затепе§о рггузіотеіа: кіо рггесі кіт Зоікі коріе, зат те піе терасіпіе. Со зі<$ ікпіе те
іупгйе рипксіе гаііопе ігасіисііопіз, сіагто
зі§ о іо Ггазотеас, Ьо ^ЗуЬу те гедезіга рагііз тееуйггапо, ретепіе Ьу теі^сеу росг^зіек, а пігеіі роіггеЬпусЬ паіегіопо ггесгу.

АЛ 9-пит. Каііопе топороііі піѳ осірізатезгу зігопа аззегіі, йе 31а іе<го гЬойе у
зІоЗу теугоЬіопе зкириі^, йеЬу роЗсгаз гіеу
Зго§і піе Ьуіо сагізііеу. А іезі йе іо ргате(1а? песіиасіиат—Ьо іатепіе кайЗети раіеі,
кіеЗу сігода гіа, іо гЬойе гатезге Згойзге, у
пі§3у рапотеіе зІоЗотепісу га гіеу Зго§і, іак
іо піе іако га ЗоЬгеу, піерггеЗаЗг^ зІоЗи.
АЛ 10-тит. бЗгіе рагз іпзіігаіоготеі
заіѵат аЗ соттипііаіет гаііопе сопігаѵепііопіз ргіѵііе^іогит з-ае г-ае тіііз
■гасЬотеиіе асііопет, іеу соттипііаз піе
оЬатеіа, Ьо поп сопігаѵепіі ех таііііа еі
І11е§іііте, аіе ех гаііопіЬиз іп іигеГипЗаііз, иіі аЗ таіе паггаіа иргозгопу іпѵаііЗаі, отезгет соттипііаз рапи іпзіі^аіоготеі
заіѵат Зо сесЬи з1оЗотепісге§;о, Йѳ опі
сопігаѵепіипі іигіЬиз еі ргіѵііедііз, іезгсге
апіе ипіопет, іЗсіие а ргіта сіѵііаііз
ГипЗаііопе тадізігаіиі соііаііз, аЦие ѵагііз
Зесгеііз засгае ге§іае таіезіаііз, іЗдиѳ
геіаііопит Гогтаііз, іп Затпит Гізсі, ргаеіиЗісіит поЬіІііаііз еі іоііиз соттипііаііз тіазіа \Ѵі1па, іп топороііит еі сагізііат іакотеу рггутеііеу у агіукиіу оіггутаіі
гасЬотеиіе асііопет.
ІІкагатезгу ІеЗу у г іпіегѵепііеу; у г іегайпіеузгеу геГиіаііеу, ій рапотеіе зіоЗотепісу, па сесЬ зтебу зіпе зсііи тадізігаіиз, рггесіте теугайпети ргатеи агіукиіу
зтеоіе у рггутеііеу Іаш и іе§о кгбіетезкіеу
тозсі теургатеііі, ргозі іпсотреіепііат асіогаіиз еі асііопіз аЗіпѵепігі, зе сігса іига
еі ргіѵі1е§іа сопзегѵагі, сііаіоз ІІЬегоз ргопипііагі, ргоіезіапЗо Зе Затпіз Іііі^ие
ехрепзіз зиЬзесиііз еі зиІтіиепЗіз, заіѵо
іиге аЗЗепЗі, щіпиепЗі, соггі§епЗі, гаеІіогапЗі еіс. гезегѵаіо.
Сопіга ^иат Зиріісат ігіріісагѳ ѵоІепЗо,
зепіогез сопіиЬегпіі роіепіагіогит оЬііииегипі іегтіпит аЗ Гиіигит іигіз.
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Протестъ цеха солодовниковъ противъ Вилепскаго купечества.

Вслѣдствіе споровъ,

между Вй-

совершено па основаніи королевской привилегіи

ленскимн купцами и солодовниками, послѣдніе по¬

и имѣетъ въ виду общественные интересы; гораз¬

дали третью протестацію слѣдующаго содержанія:
Солодовники протестуютъ противъ купеческа¬

до полезнѣе было бы со стороны купцовъ не пе¬

возникшихъ

го обвиненія, будто они выхлопотали себѣ коро¬

реводить своихъ домовъ изъ-подъ городской юрис¬
дикціи подъ замковую;

левскую привилегію безъ вѣдома магистрата, по¬

такъ какъ купцы пользуются правомъ хлѣбной

тому что опн имѣли разрѣшеніе во время короля

торговли, то это уже и показываетъ,

Сигизмунда

имѣютъ нрава дѣлать солода,

третьяго;

а что касается

въ привилегіи, то даковыя
безъ вѣдома;
что солодовники
по 6 гр.

съ бочки,

берутъ

произойти и

чего не разрѣша¬

ютъ имъ и привилегіи;
солодовники протестуютъ также и противъ об¬

пошлины съ солода

виненія купцовъ, будто они наносятъ ущербъ го¬

это вѣрно; но они отдаютъ

родскимъ доходамъ, когда покупаютъ хлѣбъ безъ

*/» этихъ пошлинъ городу
ютъ себѣ;
требованіе купцовъ,

И ТОЛЬКО */« оставля¬

городской мѣры, ибо они платятъ городу V» до¬
ходу, и только Чм оставляютъ себѣ;

чтобы солодовники пред¬

ставляли образцовыя работы
цехъ,

могли

перемѣпъ

что они не

при поступленіи въ

совершенно незаконно потому, что есть и

протестуютъ также и противъ оптовой закуп¬
ки хлѣба у помѣщиковъ будто

съ цѣлью обога¬

щенія, напротивъ того, солодовники производятъ

другіе цехи какъ кожемяцкій, скорпяжескій и рѣз¬

закупки

ни цкій, которые тоже не представляютъ такихъ
работъ;

хлѣбъ и нисколько не запрещаютъ и другимъ ли¬

что солодовники

освободили

отъ постоевъ, это вѣрно,

свою каменпцу

въ видахъ сохраненія низкихъ цѣнъ на

цамъ заниматься также торговлей, только не для
выдѣлки солода,

но такое освобожденіе

Нопезіі СЬгізіорЪогиз Ріріготеісг, Магсиз Масіиіетеісг, 8іапіз1аиз 81изгкіе\ѵісг,
зепіогез сопіиЪегпіі роіепіагіогит, сіѵез
Ѵііпепзез, пошіпе іоііиз сопіиЪегпіі а§епіез, гезропзіопет сопіга іпіегѵепііопет
соттипііаііз тегсаіогіае Ѵііпепзіз оЪіиІегипі, іп 8е^иеп^і ѵегЪогит сопіехіи:
Рапоіѵіе зіагзі сесЪи зЫоѵѵпісяе^о, потіпе еі со^потіпѳ іп ргорозіііопѳ зресісЙгсаіі, ішіепіет зѵѵут у \ѵзгуікіеу Ъгасі
з\ѵе§о сесЪи, ргаетізза зоіеппі ргоіезіа-

ііопе сопіга рагіет сііаідш, ге піе сЬс^с
іп ассизаііз еі оЬіесііз йігесіе зргалѵібві^,
росірадзгу іиі зіапіе Іііе сошпіипііаіеш тегсаіогіат, а іс^с ъ зоЪ$ іп сошіісіо па
рга\ѵа у рггу\ѵі1еіа пазЦриі^, іегаг іпіегѵепііо соттипііаііз тегсаіогіае іетегагіа
еі зсоттаііса, іп апіто Іііет сопіезіапсіо,
(Ьо ех пиііо іегтіпо іто реіиіапіег іпіегѵепіепйо), аіе іуіко пе ѵійеаіиг зіЪі зареге, 8е^иепіі тосіо геГиіаІиг:
Апіо отпіа піт рггусі&іе асі геГиіаііо-
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сопзиіагі Ѵііпепзі поіапсіит, хѳ соштипііаз тѳгсаіогіа, іако ріегипкріе ехшіегапз, іп риЫісіз педоіііз ІгасЬашііз тіазіа
Іедо зоіа рег зе, зіпе ехргеззо сопзепзи
тадізігаіиз, еі аззізіепііа ісЬшоёсібѵѵ рапбѵѵ гаусбѵѵ иігіизсіие гііпв, Іак Іе-/. віагзгусіі зѵѵоісЬ госгпусЬ, піе тохе ^иі(1^иаш
аііепіаге, апі зі(} Іех коти зргаѵуоѵѵас тоехрегіепііа Іедо ірза досеЬ, §(1у Ьоѵѵіет
рогуѵѵаі^ сотшипііаіет, ех ео ірзорогѵѵу
Ьиг/4, іе піе (Іокіагіаі^ ісЬтоёсібѵѵ рапбѵѵ
гаусбѵѵ у зІагзхусЬ; Іакхе соіишипііаііз
тегсаіогіае іа іпіегѵепііо піе ѵѵіеѵігіеб, іако
лѵурасНа, зіпе сопзепзи ісЬшоёсібѵѵ рапбѵѵ
у зІагзхусЬ еіизііет соттипііаііз, зіпе
иііо іегтіпо, у піе тіаіа Ьусі/, ргхуі^іа,
іако іийісіаіііег сіотадаіі зі§, ахЬѵ зі§ сііаіа рагз сит асіогеа рагіе Гіпаіііег гозрагіа; а хе ѵізит Гасіі поЬіІі оГГісіо соп¬
зиіагі Ѵііпепзі па Ц іпіегѵепііц оіірізапо,
Іегіу поп сіегодапсіо ^иі(^^иат іигі зио,
заіѵо еііііогит асіогаіи, сопіга сііаіоз іп¬
іегѵепііо Соттипііаііз тегсаіогіае зе(іиепІі то(1о ЬгеѵіЬиз геГиІаіиг.
АЛ 1-тит. Кедаіиг, аЬу аіэдие соп¬
зепзи тадізігаіиз рггуѵѵііеу тіаі Ьуб ѵѵургаѵѵіопу, ргхеугхес зі§ сіоЬгхе ІгхеЬа, хе
га 2удшипІа іггесіедо ргаеѵіо сопзепзи о<1
тадізігаіи ѵѵургаѵѵіопу у оіггутапу, га
\Ѵ1а(1уз1а«а газ схѵѵагіедо хпоѵѵи у Іегаг
зхсхфіііѵѵіѳ пат рапицседо арргоЬоѵѵапу
у рег соріаз г теігік ѵѵусіапу, апі Іи ге^иігі^иг сопзепзиз тадізігаіиз (іо ѵеуі^сіа
ехігасіет рег соріаз ргхуѵѵііеібѵѵ. А іехеіі
теііогаііо іака ргіѵііедіі зіап^іа, Іо тодіо
Ьу Ьусіб зіпе сопзепзи, дсіух пиііі Гіі ргаеішіісіит, іеііпакхе еі теііогаііопет ргі¬
ѵііедіі поп зіпе сопзепзи оіггутаіі, кібгу
сопзепз та Ьусій ѵѵ сапсеііагіеу.
АЛ 2-Лит. №е роІггеЬпіе агдиіі сот-

типііаз (Іе іпоЪегііепІіа рапбѵѵ віогіоѵѵпікбѵѵ ргхесіѵѵко тадізігаіоѵѵі, іе іакоЬу аЬз^ие сопвепзи лѵургаѵѵіб тіеіі, со весив
рокагиіе зі<;; гасгут еі агдиепз соттипііаз егиЬсзсеге тизі.
АЛ 3-ііит. Йе кахсіу сесЬ та Іедо ѵѵагоѵѵас зіе„ аЬу Ьег ргхузасіу Ыпеу у Гаів/.и хабпедо гхотіозіо 8\ѵе осіргаѵѵоѵѵаі,
іезі Іо Іак, аіе Іедо сесЬо\ѵі зЫоѵѵпісхети пісгуш піе (іо\ѵо(і/л сотшипііаз, хас/.ут (іагетпіе Іо оЬіісіІ, апі Іей ргхех
Іо аддгаѵаіиг тіазіо у ѵѵзхузсу оЬуѵѵаІеІе
ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵа Ьііеѵѵзкіедо, іе ро дговгу 6 оіі Ьесхкі зЫи па гупки Ьіог^. Еаііо, Ьо Іа а(! сагЬопат риЫісат, іехеіі
кіеііу со ѵѵехт:*, поп іп ргіѵаіит, зеД іп
риЫісит соштосіит сесііи Іедо; каріісу
зѵѵеѵ, гб/.пе опега ропозх^с (схедо рохѵѵапі
піе схѵпіц) оЬгасаігр
АЛ 4-іит. Йе каіЛу сесЬ Іе рипсіа
та оЬзегѵаге, аЬу Гаізге ѵѵ гхетіеёіе піе
Ьѵіі, аЬу ѵѵоіпедо игоіі/.епіа 1и(І2І ргхушо\ѵапо, аЬу тіаі з/.іикі зѵѵедо гхетіозіа.
Кяр. Коп отпіа отпіЬиз аріа, апі ѵѵз/.уікіе сссііу сопсопіапі ѵѵ зѵѵоісЬ агіукиіасіі
у ргхуѵѵіІніасЬ, ^ио(^ іизіит еі аі^ииги езі
роѵѵіппі сгупіб у роб 1 ид зѵѵусЬ агіукиІбѵѵ зргаѵѵоѵѵас зі$. Аіе йеЬу ѵѵзхуікіе сесЬу, петіпе ехсеріо, тіеіі тіеб іп отпі¬
Ьиз зііпііез оЫідаІіопез, іако Іо ѵ. д. ѵѵоіпусЪ Іибгі ргхутоѵѵас, з/.іикі гхетіозіа
зѵѵедю ргаезепіоѵѵас, ѵі(1е1иг еззе іпсгесііЬііе, Ьо несипсіиш аззегііопет соттипіІаі'з Іг/.еЬа Ьу ге ѵѵзгуІкісЬ сесЬбѵѵ ѵѵіеіѳ
ги§оѵѵаб, кібгху газіайзху, іига сіѵііаііз рггуі^ѵѵзху, Ьо ѵѵіеіи реѵѵпіе ѵѵ сесЬасЬ /озіаіц;
сесЬ іесіпак рапОѵѵ зіойоѵѵпікбѵѵ (іо 1е§о зі§
піе гпа, аЬу Іисігі піеѵѵоІпусЬ тіаі рггутоѵѵаб. Каііопе гаё 82Іик зѵѵе§о ггетіозіа,
па Іепсхаз зі§ зргаѵѵоѵѵаб роѵѵіппі Ь^сЦ,
кіейу §(ігіо сесЬу у. д. коу.еиііаскі, Ьаі-

- 341 іизгпіокі, гаѳіпіскі еіс. зреоітіпа эиае агііз рокайа, а іегаг піщ Іо рокайгр ипизЧиіз(]ие ^иаш поѵіі агіеш іп Ьас зѳ ехегсеаі, а Іийгіот роіёоітеут іпЬаЪіІііаіет,
іакоЬу тісіі Ьуйй рагіаогаті, Гаізііаіе іакоЬу тіеіі гЬойе Гаізхогсаб, у Іцкоі (Іо
рзгепісе зурас, оЬіісеге еі поп ргоЬаге піе
дойгііо зі§, о со зоіеипііег ргоіезіиі^с зі§
ай раепаз іп іиге йезсгіріаз ЬфЦ сгупіб.
АЛ 5-іит. 2е кашіепіс§ сесЬопг^ ІіЬегІолѵаіі ой дозсі, егдо езЬ сопѵиізіо ргіѵіІедіогит сіѵііаііз—педаіиг, Ьо Іо ІіЬегіаІіо поп ргіѵаіит, зей раЫісига, диій сіѵі¬
іаііз сопсетіі, дсіу піе іуіко (1е Ьопо сопіиЬегпіі, аіе Іей йе Ьопо еі сошшойо сі¬
ѵііаііз сопзиііиіір а сіо іедо ргіѵііедіа запсІае гедіае таіезіаііз ргіѵііедіаіиш Іосит
^е^иігип^. Зіизгпіеу Ьу соттипііаіі тегсаіогіае розіггедаб іедо, аЬу катіепісе 2
рой тіазіа йо ргатеа гашкоѵѵедо піе рггепозгопо, іако іий лѵіеіѳ ІакісЬ катіепіс
іезі у ѵѵі^сеу Ь^йгіе, іако піекібг/ѵ па
іуш зеутіе йокагаб сЬсі}, аіе Іеши гіи
оЬѵіаге, аЬу іигізйісііо сіѵіііз у озіайіобсі
піе ойрайаіу ой шіазіа, а пійеіі рег орргеззіопет \ѵзайгас доёсіа па йот ирггутеііеіоѵѵапу у рой тіазіет Ь^йцсу.
АЛ 6-іит. Йейеіі Іо соттипііаз та зоЬіе рго орргоЬгіо, йе регзопаз, іп тадізігаіи ехізіепіез, йо сесЬи зіойоѵѵпісгедо
рггушиігр ійцс игдепіе раирегііаіе; Іейу Іи
рго Ьепейсіо шаІеГісіит оййаіе сотшипіІаз, га Іо Ъошет ІггеЬа Ьу іезгсге ройгі^коѵѵас, а піе Іаіас, дйуй Гасіит езі ай
іпзіапііат ^иа^итйат регзопагит іп
тадізігаіи піедйуё ехізіепііиш; а йе Іегаг
соттипііаз іп орргоЬгіит зоЬіе Ьіегге,
ІиЬо поЬіІѳ оГГісіит сопзиіаге Ѵііпепзе
піе о іут піе тот, іейу рапоѵѵіе зіойотепіеу па Іо сопзепііипі, аЬу \ѵі§сеу регзопае іп тадізігаіи ехізіепіез, зиЬ раепіз, '

іп ргіѵііедіо ехргеззіз, зіой6\ѵ піе гоЬііі
іп ргаеіийісіит сесЬи.
АЛ 7-тит. №ѳ іезі іо орргеззіо соттипііаііз, йе зі§ кай^ рапот кирсот оротеіайас у \ѵрізушб зі<2, аіе іезі Іо сопзегѵаііо ргіѵііедіі еі іигіит сопіиЬегпаІіит,
йеЬу іейеп па йгидіедо \ѵ ггетіеёіе у гаЬадѵасіі зтеуеЬ піе пазіедотеаі; изг^йгіе іо
саѵеіиг, дйуй Іо іезі іпсотраІіЬіІе, Ьуб
огаг кирсет у зіойоѵѵпікіет. .Тейеіі рапо\ѵіе кирсу гбйпут гЬойет піе гоЬіопут
Ьапйіиіц у па хѵісіпу зурі^с \ѵой^ у рггу%ѵой^, іой іий тизг^ Ьуйй ойігусгепі ой зіойп у гаЬа\ѵу зіойоѵѵпіегеу, йо сгедо рга\ѵа піе таігр у зіойотіікбтс га кирсбѵѵ
сгупцс, йагетпо Іегаг Ьгопіц.
АЛ 8-ѵит. №е іезі йітіпиііо Ьопопз •
тадізігаіиз, йе йте сг$ёсі лѵіпу па шадізігаі, а іггесі^ сг§ёс йо зкггупкі сесЬоѵѵеу
рег ргіѵііедіит кагапо а сопігаѵепіепііЬиз ойЬіегаб, дйуй іо Гасіит езі ех сопзепзи тадізігаіиз, апі \ѵ Іут сопігайісііо
тадізігаіи гасЬойгі, іуіко іо соттипііаз,
Цйі}с сигіоза, сіісіаіа Ьу тадізігаі ро\ѵаЙ2Іс сит сопІиЬегпіо. А іейеіі о со піѳ
іуіко Іггесі;} сг^ёс ех Ьопіз сопГізсаііз іегагпіеузгусЬ рогтеапусЬ, (кібгусЬ сотти¬
пііаз піезіизгпіе Ьгопі), аіе іоб у тезгуіко оГіагиіг|, поп йегодапйо іейпак ^иійеріаш ргапи зтеети. Каііопе гай ігайисІіопіз, іакоЬу тіеіі рггерііаб іпігаі^ сесЬо"’З. Гаізит іезі, о со ^иат зоіеппіззітѳ
ргоіезіапіиг.
АЛ 9-пит. 2е г дитіеп згІасІіескісЬ
гЬойе па зіойу одиіет кириігр аЬу тіаіо
іо Ьуйй топороііиш, педаіиг; дйуйіо піѳ
йіа Іедо сгупЦ, аЬу заті іейпі кироѵѵаіі
у йгодо рггейашіі, аіе отезгет ѵѵудайгаіі^с тіазіи, аЬу Йгойупу піе ЬуЬ, дйу па
2іі} йгод§ гЬойе сЬо\ѵаі^, па іепегаз еѵійепйо сагізііат одиіет кириі^ у йгидіт

- 342 кіо сЬсѳ киріс піѳ гаЬгапіаіц, Ьуіо Ьу піе
па гоЬіопіѳ зЫи киротеаіі, со Іуіко затут рапош зЫотнкот паіейу.
Шаііз іесіу гаІіопіЬиз, рег соттипііаІет тегсаіогіат Шаііз, рапоѵѵіе зіо4о\ѵпісу ргозг^ поЬіІе оГПсіит сопзиіагѳ Ѵііпепзѳ. аЬу поп оЬзІапІе іпіегѵепііопе пиіШег іііаіа, рогіѵапі, іп ргорозіііопе зресіПсаіі, гіігесіѳ асі ргорозіііопет зргатеіс 8І§
еі раепаз іако сопіга Ігапздгеззогез 1е§із еі
сопіешріогез ргіѵііедіогит засгае гедіае
таіезіаііз рѳг зепіепііаіц зиЬіге то§1і. А
іейеіі со соттипііаз шегсаіогіа асі раг-
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Іет асіогеат та, ^оіоѵѵі зі§ зргаюіб, а
Іегаг Загетпо іп сопсіісіо ісіг^с Гасезсегѳ
сЬс% Іо пе^оііит. Со росіаі^ заіѵо іиго
а4(іеп(1і, соггі^епсііциѳ іп Іоіо зіЬі гезегѵаіо ргоіезіапсіо еіс. еіс.
Каііопе сопігаѵепііопіз рг/.уѵѵііеіот і.
кг. тойсі, ргаетізза зоіеопі ргоіезіаііопѳ
сопіга соштипііаіет, ваіѵат асііопет іпзІі§аІогі гезегѵатиз, ргоіезіапсіо 4е ііатпіз еіс. еіс. Есііатеіго соттипііав тег¬
саіогіа Ѵііпепзіз сопіга кос зсгіріит роІепіагіогит (Іиріісаіигат ргошіззіі.
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78. Возраженіе цеха Виленскихъ солодовниковъ противъ притязаніи Виленскаго же
купечества.
Послѣ продолжительныхъ и чрезвычайно витіе¬

иіе купцами

образцовой работы—неумѣстно; чт-

ватыхъ разглагольствованій о разныхъ вопросахъ
въ большей или меньшей мѣрѣ соприкасающихся

обвпненіе въ поддѣлкѣ солода—-неосновательно,
равно какъ и заявленіе купцовъ, что пелыш быть

съ предметами спора, солодовники въ 9-ти пунк¬

въ одно и тоже время и купцомъ и солодовникомъ

тахъ указываютъ на безосновательность купе¬
ческихъ требованій относительно правъ и приви¬

и т. д. Вообще въ документѣ атомъ солодовники

легій,
они

которыми пользуются солодовники.

доказываютъ,

устроено

что пріобрѣтеніе

съ вѣдома

магистрата;

Такъ

привилегій

обнаружили

сильное стремленіе

къ краснорѣчи¬

вому и остроумному изобличенію неправоты, сво¬
ихъ аитагонпстовъ.

что требова-

Коки 1666, тіевцса КоіѵетЬга 3 (Іпіа.
Зіаіѵеіпі рапоіѵіе зІоЗоѵгаісу, потіпе
\ѵзгуІкіе§о сесЬи зЫоіѵпісгедо, ргаетізза
ргоіезіаііопе сопіга зсгіріит, пес поп Гатозит ІіЬеІІит соттипііаііз Ѵііпепзіз,
Ьаес диае весіиипіиг іпГегипІ:
№т рггусігіе асі геГиІапсІаз гаііопез
соттипііаііз тизі зі<$ сесЬ зЫоіѵпісгу

гасігііѵіб, гѳ соттипііаз Ѵііпепзіз іп
Іітіпе сопігоѵегзіагит зиагит іггаііопаЬіІіІег ароіодит, іакоЬу іп аЦиіз
гаііипсиііз Гипсіаіит, \ѵзротіпа, у рг/.ег
Іеп аро1о§, ^иі(і іпіепсііі, поп сопзіаі. \Ѵіету Ьоѵѵіет ех сІеГіпіІіопе Сісегопіз зесипсіа асі Огаі. ій ароіодиз
піс іпзге§о, іепо ГаЬиІа, іп ^иа Ьгиіа

- 343 апігааііа Іосціі іпігойисипіиг. РггесгуІаб о Іуш у Саіеріпа ѵѵоіпо, 4ѳ зі<2
Іак та гогитіеб. Ти габ тезргатеіе Іегагпіѳузгѳу поп <1ѳ ГаЬиІіз Езорі, вей (іо сопвегѵаііопе ргіѵііедіогиш в. г. таіезіаііз
Ігасіаіиг.
і\Л 1-тит. ІІгаяіІа зі$ соттипііаз,
го рагв асіогеа ргаетізза ргоіезіаііопе сопЙісіатеп оЬіісіІ еі ргоЬаІ г рогтеапеті
Йгидіеті зіойотепікаті, кІбгуеЬ гесеріиіе,
у с/.упі пиііііег йізііпсііопет сопіІісЬатіпіз ротеіайаі^с, ій сопйісіатеп зиЬйоІо
ойргатеиіе зіі;, а Іи іпасгѳу: Ьо рга\ѵіѳ теій/цс іпѵегзіопот іигіит еі ргіѵііедіогит,
йігаіпиііопот аиііюгііаііз тадізігаіиз, гаопороііит, сагізііат, піе пазЦриіе па рг/.устііеу кг. ітсі рапот зіойотепікош пайапу,
аіе Іуіко іпѵаіійиіе. Иа Іо гезропсіеіиг. О
ргатеа вгкойа ві$ дпіетеаб, Ьо Іо ретепа
у іаѵѵпа, ій іп сопсіісіо ійгіе соттипііаз
2 рогтеапеті, а Іедо Гасіііз ргоЬаІіо, Ьо
іий віапіе Іііе іпдгеззі випісоштипііаіет,
у Іегяг піе сЬс$ віатеаб ваті рогѵѵапі ех
регзопа зиа, Іуіко соттипііаз еѵіпсепйо
Ьгопі. Сопйісіатеп Іей аЬу зиЬсІоІе еі
іасііе тіаі зі§ гатезге ойргатеотеаб (иі
соттипііаз вирропіі) педо: дйуй раіат
еі Іісііѳ ргаезегііт іп сопІгасІІЬиз Ьопае
Гійеі сопсіісіогіѳ Ьуб тойе, Ьо сопйісіит
віѵе сопйісіатеп езі, ^иой іп соттипііе
езі (іісіиіп, ісі еві рготеззіо віѵе расіит іпѵісет Гасіит р. Гезіав;’ тойе 1е(1у сопгіісІатеп іп Ьопат еі іп таіат рагіет зшпіпіІісііе. віпе Йатпо еі ргаеішіісіо ргохіші,
іііісііѳ (иі соттипііаз) сит Йатпо еі
ргаеішіісіо сесЬи зіойотепісгедо Іегаг сгупі. Ііет рг/.узіигиі^с ві§ згІасЬеІпети тадізігаіотеі '.Ѵііепзкіети аззегіі, ій піе па8І«?раіе па рггутеііеіа кгбіа у тозсі, Іуіко
іпѵаіійиіе ех гаІіопіЬиз іигіз. (}иаегіІиг,
со га (ІіГГегепІіа ІусЬ зібте піе метрик,

аіе іуіко іпѵаІЫиІе, Ьо іейіі іпѵаіійиіе»
Іоб іий у пазЦриіе; пазЦротеаб габ у іпѵаіійотеас випі ізіа ійепііса. Ііет ([иаегіІиг: кіо йаі соттипііаіі роіезіаіет іпѵаІійапйі еі іпіегргаеіапйі (іесгеіа в. г. таіезіаііз? росІоЬпо вата рггег ві§ соттипіІав изиграі віЬі іига таіезіаііа, аіе іако
Іо іеві регісиіозит еі ѵіІирегаЬіІе, тойе
зі§ гесоіідотеас. Возіб Ьу Ьуіо соттипі¬
іаіі сіеіаігісет адеге. А іегаг піе теіейгіеб,
іако віатеа, сгу Іо асігіх, сгу (Іеіаігіх, сгу
асиваігіх, сгу сгітіпаігіх, сгу гесеріаігіх,
сгу ргаеѵісігіх, сгу іпзіідаігіх? Аіесаѵепйит соттипііаіі, аЬу Іетегагіо аизп іпѵаіійиі^с сесЬотеѳ рггутеііеіа у агіукиіу
зтеоісЬ Іей піе пайѵѵегейгііа.
А(1 2-Лит. 2е Іетегагіат еі ех пиііо
Іегтіпо іпіегѵепііопет пагтеапо, рго саІишпіова оЬіесІіопе воЫе соттипііаз Ьіегге, а рггу Іут рагіі асіогеае егиЬезсеге
кайе, іакоЬу зіпе Іеде Іс^иепіі ІетегііаІет Іей ргоІіЬіІи зио іако Іедізіаігіх іпіегргаеіиіе, ротеіайацс: ійіетегііаз паіепсгаз
пагутеа ві<}, кісйу кіо рггу іакіеу гасуізіпе
иііа Іггута зі^ гаііопе, а те іпіегтеепііі
габ втееу, со гаііо Іо ргатео Ьуб ротеіайа,
іако огаспіа Арроііпіз. Тегтіпит Іей іпІегѵепііопіз ротеіайа Ьуб Іедііітит, а Іо
ех еа гаііопе, аЬу па теі^кзгусЬ кирсбте
у па ваиц роіут соттипііаіет іп вітііі,
сгедо піе теайуіі зі§, Іей у оЬѵіапйо Ііиіс
таіо тпіеузгусЬ Іегаг оЬгопіц Іе Гиіііез
гаііопез еі Іитиііиапіез зіс йііідипіиг. №е
іеві Іо саіитпіоза оЬіесІіо, аіе геаіів ѵегіІаз, Іуіко йе Іо соттипііаз таііііозѳ іпІегргаеЬщс, зата воЬіѳ йагетпо рггурівиіе еі рагіі асіогеае егиЬезсеге рго ве
кайе. Тетегііаіет Іей сЬс^с еѵііагѳ, йшп
еат ехріісаі, тадіз іпсиггіі. А Іо дйу
воЬіе те зкггупсе (зіс) зтеут рггурізиіе,
сгедо іп геі ѵегііаіе піе тазг. Біа Іер-
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еі Ігіріех Іетегііаз сгуіаб 8.8. ІіЬ. Іегііо
агіісиіо 13, ііеш іиге типісіраіі агіісиіо
41-шо; Іат зиГГісіепІег різхе сіе 3-р1ісі
Іетегііаіѳ, со зіийепйо Ьгеѵііаіі оризгсгаш,
сотшипііаз іако сигіоза еі оііоза рогтеоіі
зоЬіе рггесгуіас у гесоііідотеас ві§ тойе,
іейіі' Іей ех Ігіріісі Іетегііаіе аіісіиат
поп іпсиггіі. Тегтіпиз Іей іпіегѵепііопіз
пиііиз, сЫЬа, іако ваша аззегіі соттипіІаз, ех саиза іпіегѵепііопіз, Іо іезі, аЬу
асіогез іп розіегит піе теайуіі зі§ па зіагвгусЬ кпрсбте, аІЬо па сотшипііаіет, Іесіу
Іегаг шІойзгусЬ кирсоте (ай рег іпіизііііат)
Ьгопйр Йейеіі Іо іезі Іегтіпиз іпіегѵепііопіз еі гаііо іигіз, піесЬау зі§ сотшипііаз
оз^сігі.
АА 3-ііит. №е тазг о со зі§ игайас,
апі асіогез сіо згкоіу ойзуіаб, йѳ реіиіапІет іпіегѵепііопет (іакой Іак іезі), пагуѵѵаіа, піе Іуіко Ьотеіет іпіег зсЬоІагез,
аіе Іей Іеті сгазу ті^сігу гбйпеті зіапу
р1еттс|ие іп сошшипііаіе реіиіапііа па уйиіе зі<г у ^бг§ Ьіегге. Рггеіой ргоріег
соегсепсіат еапсіет реіиіапііат, піе теасігі
ех оссазіопе сІеПпіІіопет опеу теіейгіес:
Реіиіапііа езі Іазсіѵіа зеи еГГгапаІіо іттосііса асі сіиосІІіЬеІ ѵіііитарреіепсіо сіісіа.
Сісег. іп Сак та. Вагйгіеу Ьу зі^соттиБІІаз игагіІа.дйуЬу ітргоЬат ргосасет іпзапат іпіегѵепііопет пагтеапо, §йуй ройіид
Іе§ой Сісегопа 2-йо йе огаі. реіиіапіег, ійет
езі, чиой;ітргоЬе, ргосасііег, іпзапііег, ІиЬо
Іе§о рег тойезііат зиат рр. зіойотепісу
піе різаіі у піесЬс^ різас. йейпак йе сот.
типііаз \ іЬіепзіз езі реіиіапз, тапіГезіе раіеі; а гай Іо піе іезі реіиіапііа:
1-то зіапіе Ые рр. зіойотепікбте сит сіІаііз ргоріег ргіѵаіиш соттойит ай соттипііаіет рггуі^б; 2-§о зіпе иііо Іегтіпо
іпіеггишрепйо сигзит іизііііае, іпіегѵепііо-

пет ѵехаіогіаш гапіейб; 3-ііо, ргіѵііе&іа в.
г. шаіезіаіів Іетеге іпГгіпдеге еі іпіегргаеІагі; 4-Іо, ісЬтобб рапбте гаусбте у зІагзгусЬ
зтеоісЬ госгпусЬ а риЫісіз пе^оіііз ехсіи(Іеге, різгцс Ъагго те іпЬегѵепЬіі зтеоіеу гисЬтеаІе те Іе зіотеа: ІггеЬа Іо теіейгіес рагіі,
ій рр. гаусу у рр. зіагзі сотшипііаііз піе
Іуіко сгупіб, аіе апі розЦріб піе то^гр
Сотшипііаз газ ваша рггег зі<$ теуЬогпіе
сгупіб, зіатеас у ойротеіайас (тоге). Йейеіі Іакіе ргатео таігр ІггеЬа опе ргойисеге. (^иаегііпг, па сбй ісЬтозс рр. гаусбѵѵ
госгпусЬ ех тадізігаіи сіо зіеЬіе ргозг^ йериіаге? па со зІагзгусЬ госгпусЬ ех иігосріе гііи со гок оЪіегаігр? А §йу гатеойу ргатепе ггбйпеті сесЬаті таіц, с)иаегііиг: сгети Ь^сі^с §епегісе рогтеапі рогтеу ггайаі^? ротеіайацс, йе зіпе ехргеззо
сопзепзи еі аззізіепііа ісЬтозс рапбте гаусбте у зІагзгусЬ зтеоісЬ госгпусЬ пес асііѵе, пес раззіѵѳ сотрагеге тоа^. А те Іеѵагпіеузгеу газ іпіегѵепііі зтеоіеу піе Іуіко
йе ісЬшозб рапбте гасігіес у зІагзгусЬ зтеоісЬ піе роіойуіі, аіе ргогзиз рег сопіешріит ехсіисіотеаіі, ротеіасіаі^с: йе тату
отпет роіезіаіет Ьег ісЬтойб рапбте гасігіес у зІагзгусЬ зтеоісЬ адепйі. А ЫбгуЬу
зіп§и1агіІег Ьуі іп соттипііаіе Іапіае роІепііае гас1пе§о піе шіапийр апі зсгіріа
те іпіегѵепііі зтеоіеу, апі ѵегЬо іийісіаіііег,
у дйу асіогез руіаіа, аЬу зі§ йесіаготеаіі,
з кіт зргате§ таі^ тіес, йайеп ві§ піе
ойгутеа, у ІиЬо Іо зепІепІіаЫег пакагапо,
аЬу ісЬтойс рапбте гайгіес у зІагзгусЬ
зтеоісЬ госгпусЬ, іейеЬ сЬсг$ ѵіа іигіз сгупіе, ай іпіегѵепііопет' терізапо, Іейу піе
Іуіко те Іут піе сЬсіеІі рагеге йесгеіо поЬіііз оШсіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз, аіе іезгсге іп таіогет сопіетріит йесіаготеаіі
зі<$ г Іут іп зио зегіріо: йѳ сотшипііаз
Ьег ісЬтоёс рапбте гауебте у зІагзгусЬ зтео-
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ісіі госгпуоЬ теуЬогпіе сгупіс тоге, йакаі іи тоге Ьуб таіог реіиіапііа еі іпоЬейіепііа, кіейу рггу етеоіек іак лѵіеіи ротіепіопуоЬ ехогЬііапсіасЪ, піе сЬсе тіеб
па(1 воЦ йасіпеу гтеіеггсЬпойсі? (}иі аиіет роіезіаіі гезівііі, Бео гезізііі. Наес
циае асі ехігаѵа^апіез еі ехіга огсііпагіаз
гаііопез, іп аро1о§о зресіПсаіаз; іегаг сцю
ай гаііопез огйіпагіаз, іскціе поп апішо
соиіезіапйі, (Ьо піе теіейгіеб сит дио
адеге), аіе іуіко дгаііа іпіогшаііопіз поЬіііз оШсіі сопзиіаг Ѵііпепзіз піе теуризгсгаіі}, іейпак ех геаіи рогѵѵапусЬ Ьаес
Яиае 8е^иипіиг асіогез іпГегипі. Ай
1-тит. Вагго іо іетегагіо аизи соттипііаз рег айѵегЬіит Гаізіззіте тезгуікіе іггу рггутеііеіа Зідізтипйі, ѴІайізІаі
еі Іоаппіз Сазішігі, Геіісііег тойо гедпапііз гпозі, рюѵѵіайаі^с, ге дйу асіогез піе
шіеіі сопзепзит у піе шод% ргоЬаге; іггеЬа
зі? іи йоЬгге соттипііаіі гесоіідотеаб, іегеіі іо ай гет тепозі, іакоЬу тезгуікіе іггу
рггутеііеіа зегепіззітогит зирга іпзіпиаіогит аЬ8^ие сопзепзи тадізігаіиз тіаіу
Ьуб рггег рапбте з(ойо\ѵпік6\ѵ оіггутапе.
йегеіі іо іак іезі, ^иае^і^иг: сгетиі соттипііаз, Ь^йцс сигіоза, іп отпіЬиз сігситзресіа га ІггесЬ кгбібте, 2удтипіа,
ІѴІайузІатеа у йапа Кагітісгга, згсг^ёііте іегаг пат рапищседо, теіейггус о іуш і
сесЬи зіойоѵѵпісгут у о агіуЫасЬ іедо,
гайпеу підйу сопігайісііі піе сгупііа? аіе
іегаг, кіейу зтеоісЬ коііедбте у зіойотепікбте,
ай соттипііаіет зіапіе Іііе рггуі^іусЬ,
сесЬ зіойотепісгу згика у г піті сгупі, Іе¬
гаг соттипііаз сопігайісіі ійс}ие пиііііег.
А ІиЬо сесЬ зіойотепісгу піе ротеіпіеп зі<$
соттипііаіі йе сопзепзи зргатеотеас, іуіко
згІасЬеіпети тадізігаіотеі Шепзкіети,
іойу у іегаг, еѵііапйо отпет зизріііопет,

йоѵѵойгі сопзепзи, гаЬіегаідс ві§ Йо заіпусЬ
ге ісЬтойсібте рапбте госгпусЬ, аппо 1664
па іепсгаз те тадізігасіе газіайаі^сусЬ,
тіапотеісіе йо іедотобсі рапа ВоЬіша у
соііеді іедошоёсі рапа Кикотеісга, іи2
гшагіедо, розісиіиз йесеззиш йгийгу зирегзіііез ісЬшоёб рапотеіе соііедотеіе іезіітопіит ргаеЬіЬеЬипі, &е сопзепз Ьуі іп
зоіеппі Гогта оіггутапу, тіаі іедотобс
рап Киготеісг, іако огйіпагіиз різагг, №
г^ки, ійгус йо з^йбте іедо кгбіеѵѵзкіеу тойсі іепге сопзепз оййаі іедотобб рапи
Ріоіготеіоготеі, іако ѵісез дегепіі, іедошойб
рап Ріоіготеісг оййаі рр. зіойотепікош, тіапоѵѵісіе рапи Л<1ато\ѵі віеійотеісготеі у
рапи КггузгіоГотеі Зокоіотезкіеши, кібггу
ройгі§котеа\ѵзгу га іеп сопзепз згіі йо дойпеу раті^сі іедотоЗб рапа ѵгбуіа ЛѴіІейзкіе^о, гесепіег гшагіедо, ргозг^с о гай$
у рготоіі^, аЬу га іут сопзепзет рггу\ѵі1еу и кгбіа іедошойсі теургатеіс шодіі;
іакоі іедотоёс рап тебуі, рр. зіойотепікбте
йігідотеатезгу г іут сопзепзет йо іедотойсі рапа Коіоѵѵісга—різагга те. х. Ьіі.
тее тезгуікіт Ьуі рошоа} у гасЦ йо теургатеіепіа рггутеііеіи, кібгу зі§ геГеготеа!
йо ріегтезгусЬ рег Ьозіііііаіет гдиЬіопуск.
Іпчиапіит газ ^иій оЬііиг поЬіІі оГЯсіо
сопзиіагі Ѵііпепзі, іейу доіотеі іедо рр.
зіойотепісу іигатепіо сотргоЬаге.
АЛ 2-Лит. 2е рапотеіе зіойотепісу, йеГепзіѵе таігус зі§, ехргоЬгаіат іпоЬейіепііат сопіга ірзат соттипііаіет геіогС]иепі, іейу о іо поп іат ігазсепйит, ^иат
роііиз егиЬезсепйит езі, Ьо іиг ргоЬаіиг
сопзепзиз, кібгу рег соттипііаіет ргоіегѵе педаЬаіиг. Бо іедо агдиіі соттипііаз йе іпоЬейіепііа рр. зіойотепікбте, аіе
іако геѵегепіег еі оЬейіепіег зата сот¬
типііаз согат тадізігаіи зргатеиіе зі§, ра44
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сесЬ з1обо\ѵпісгу соштипііаіі роѵѵіеб/іеб:
^иоб ІіЬі бізріісеі іп тѳ, Ьос іи ірзасоггіде іп іе.
Ай 3-Пит. Каііопе Га1з/о\ѵапіа /Ьойа
у 8І0(16лѵ езі тега ітрозіига. Осі /ас/^сіа
сесЬи зіоботспіс/е^о /абеп о іо піезкагауі, апі іе/ кібгу ъ рапбте зіобоѵѵпікбте
о іо Ьуі сопѵісіиз. Йе іп агіісиііз зиіз піе
боіойуіі іе§о, йѳ йабпедо Гаізги у рггузаііу \ѵ гЬоги с/упіб піе таЦ, рг/ег іо
поп зе^иі^и^, апі зі<з та гогитіеб, йеЬу
ГаІ520\ѵапе /Ьо/е тіеіі гоЬіб. \Ѵі$сеу ро(ІоЬпо \ѵ бги^ісЬ сесЬасЬ пауб/іе зі<} бе
Гаізііаіе зизресіоз еі сопѵісіоз (иЬі саиіеіа Ы}(Ые боіойопа бе поп абтіііепба
Гаізііаіе), аіе рапо\ѵіе зІобо\ѵпісу, ІиЬо Ьапс
саиіеіат Іііегаіііег ехргеззе піе таіір
іебпак отпет Гаізііаіет геаіііег еѵііаге
изііиіц. Каііопе габ 6 §г. об Ьес/кі па
іаг§и а^гаѵаііопет ѵѵз/уікісЬ зіапбте багетпо аііедаі. (^иаегііиг: со іо га Іибгіе
гбйпе^о зіапи а§§гаѵапіиг? /абпедо соштипііаз реѵѵпіе піе рока/е, аЬу зі<$ кібгу
тіаі о іо изкаг/ас па рр. зІобоѵѵпікб\ѵ;
Ьо іейеіі кіебу ро 6 §г. \ѵе/пц, іебу іуіко
об іусЬ, кібг/у роЫі/и тіазіи о тіі кііка зіобу гоЬіг^ у рг/ебащ, іп ргаеіибісіит
сесЬи, у іо теуЬгаѵѵз/у па Ьгасі\ѵо каріісу зѵѵоіеу ехрепбиігр
Аіі 4-іит. Йе бесгеіет сотшізагзкіт
у гезсгіріет з. г. ш. саиіит, аЬу бо тіезкіеу у бо сесЬи Іибгі теоІпусЬ еі 1е§іііті огіиз Ьгапо, іо сопсебііиг, Іесг /е іе§о іп агіісиііз зиіз рр. зіоботепісу піе бо¬
іойуіі, ібео поп зедиііиг. пес ргоЬаіиг, аЬу
тіеіі рг/утотеас Іибгі поп ріепііигіз еі іі1е§іііті огіиз. Йе баіо іе§о поп сопсеззо,
Ьу іе/ кібгу сесЬ зіапіе еіизшобі бесгеіо
соштіззагіаіі сЬсіа! рггутотеаб Іибгі поп

ріепі іигіз, біаіедо соттипііаіі пиііа іпіигіа іпГегіиг; §буй ЬепеГісіо рго зе іпігобисіо сиіІіЬеі гепипііаге Іісеі. Каііопе /.ай
зг1асЬеіпе§о та"ізіготс8І\ѵа ѵѵ гоЬіепіи зіоби Ьагго сигіозе зегѵаіиг соттипііаз,
сЬс^с аЬу аб іпзіаг іпзгусЬ сесЬбѵѵ згіик§ іакг) \ѵузіатеі1і. (^иаегііиг: зЦб іак лѵіеіка сигіозііаз соттипііаіі, йе \ѵ гоЬіепіи
зіоби з/іик та§ізіго\ѵзітеа сЬсѳ чѵібгіеб? Ьу1а зіага соттипііаз апіесеззогіа тобетае
сощтипііаііз. з іедо сесЬи зіобу рогаЬіапо, рііапо у бгі^кошпо, а з/іик та§ізіго\ѵзігеа підбу зі§ піе руіапо, апі зіоббѵ? па
с/агпе рітео зтаісотеас, апі бо (ібапзка
61а паикі \ѵ гоЬіепіи зіоббте піе обзуіапо;
а ісйеіі изііпіе /^баі.-у \ѵіб/іеб агіет еі
зресітеп иг гоЬіепіи зіобблѵ, іебу тойе зі<2
бо\ѵіебгіеб и іусЬ йе рапб\ѵ зіоболѵпікбѵѵ,
кібгусЬ гесепііззіте бо зіеЬіе рг/уі^іі, іп
ргаеіибісіит ргагс у рг/утіеібгс сесЬи
5Іоботспіс/е§о.
Ай 5-іит. Біа ІіЬегіасуі катіепісу сесЬоѵѵеу аЬу ІгуЬипаІоѵѵі у г. р. шіаіо Ьуб
сіазпо, педаіиг, §бу/ роб с/аз іако\ѵусЬ
/іа/ббѵѵ тез/уікіети тіазіи сіазпо Ьу\ѵа,
іако зата соттипііаз бо/паѵѵа у іейеіі
1іЬегіаіі{у іеу катіепісу сесЬ зіобоѵѵпіс/у
оіг/утаі, іебу іо тоге еі ехетріо бги§ісЬ
сесЬбѵѵ ис/упіі, ^ие ргоріег сопзегѵаііопет ргіѵі1е§іі з. г. таіезіаііз.
Ай 6-іит. С/ети соттипііаз піе обрізиіе піе па іо, іакоЬу бітіпиепбо аиіЬогііаіет та§ізігаіиз рр. зіоботепіеу тіеіі
терізу\ѵас аб сопіиЬегпіит зиит регзопаз
іп та§ізігаіи ехізіепіез, аіе бо геіаііі ітс
р. різаг/а обкіаба, §го/^с сгут зі$? а рр.
зіобоятіеу пі бо сге§о зі§ піе сгиі^, у
оѵѵзгеш сігса Ьосрипсіит, іп огбіпе зехіит іп ргорозіііопе зресібсаіит зіоіцс,
сопзегѵаге.
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АЛ 7-шит. Каііопо іпсошраііьііііаііз, йѳ
огаг Ъуб кирсеш у зІоЗоѵтікіеш ішріісаі,
ѵѵ іут рипксіе Ьагхо соттипііаз зиЫіІііег сіткигиіе, а іейеіі ай гет еі іийісіозе,
па (Іесізіц згріспѵіѵ рр. зІсхЗо\ѵпісу ризгсгаі$.
Аіі 8-пт. №ѳ іпіегѵепіепз соттипіІаз йігесіе піе осірізиіе, іакоЬу зЦ(1 тіаіа
йітіпиі аиіЬогііаз ша^ізігаіиз, йе ех Ьопіз сопіізсаііз сг&6 па тадізігаі, а па оіІагг <ілѵіѳ сг^бсі оПагиі^. Іпзцрег Ьу у ѵѵзгуіко, іако зі§ іий гаг сіесіаготсаіі, апі Іо г
сийге^о ЪфЫѳ сіапо (іако зирропіі сошшипііаз), аіе ех сопіиЬегпіо, сопіга ^иоЗ рессагипі рогтеапі зиЬ ргоіесііопе соттипіЬаііз гозіаі^с.
Ай 9-пит. Каііопе топороііі йе піе ойрізапо у Іегаг піе ойрізиі^, гаііо Ьо пиіІит езі топороііит, апі рагз тоге ргоЬаге, §йуй топороііит іпіег раисоз ріегиШ(І.ие ехегсеіиг, Іи гай саіу сесЬ зіойотспісгу, іпЬаегепсІо ргіѵііедіо з. г. таіезіаііз, іако у сіги^іе. сесЬу, 8Іпе ргаеіиаісю аііогит зоЬіе розЦриц. Ройіид

2(1апіа соттипііаііз коййу сесЬ йе топороііо ассизагеіиг. 2е еѵііапсіо сагшііат
гЬоге кириЦ, а роіут іизіо ргаеііо ргге<1аі^, зЦй піе тохезі§ гогитіеб топороНига, у огезхет \ѵу§ос1а тіазіи.
Ай 10-тит. Оопсіікіепйо різге, ій соттипііаз піе оЬаѵтіа зі§ Іе^о, йе асіогез
заіѵат асЪ'опет іпзіі^аіогі гаскотеаіі, гаііопе сопігасіісііопіз еі пиііііег іпѵаіісіаііопіз ргіѵііе^іогит ротеіаЗаі^с, йе Іо поп ех
таііііа сгупі, аіе ех гаІіопіЬиз іп іиге
Гипсіаііз. Кібга Іо ргаезитрііо іейеіі та
зиссейеге соттипііаіі ѵаійе йиЪіІаІиг. А
рр. зіосіотопісу Іегаг іп Ьитііііаіе, геГиіаІіз гаІіопіЬиз іпіегѵепіепііз соттипііаііз,
іпЬаегетІо ргіогі зиае ргоіезіаііопі соп¬
іга сошпіипііаіеш, гаііопе ѵехаіогіае іпІегѵепііопіз, Іит еі сопіга сііаіоз гаііопе
ргаеіепзіопит, зиШсіепІег іп ргорозіііопѳ
зресіГісаІагит, ргозх^ іисіісіаіет йесізіопеш. Со Іегаг росіац, заіѵо іиге асісіепсіі,
пипиепйі сопч'депйщие, іп Іоіо зіЬі гезегѵаіо.
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79. Отвѣтъ Вп.іепскнхъ кожевниковъ на жалобу Виленскихъ же евреевъ но
поводу арестовапія кожъ, вывозимыхъ изъ г. Вилміы послѣдними.
Виленскіе евреи подали па Виленскихъ же ко¬
жевниковъ жалобу,
нихъ,

что эти послѣдніе напали па

насильственно овладѣли кожами

на была только на 10 лѣтъ и срокъ ея давно уже
истекъ; сундукъ былъ открыть Виленскими слесаря¬

и сунду¬

ми въ присутствіи радцевъ и присяжныхъ слугъ

комъ, въ которомъ хранились разпыя драгоцѣппо-

н въ немъ найдено было нѣсколько шеляговъ, ку¬

сти, не смотря па то, что они имѣютъ на право
торговли королевскую привилегію и декретъ.
разсмотрѣніи

этого дѣла

оказалось

По

слѣдующее:

сковъ матеріи, нѣсколько хлѣбовъ и другія мело¬
чи.

Не смотря па это евреи

вѣкъ брались подтвердить истинность своей жа¬

кожевники арестовали нѣсколько возовъ съ кожами

лобы присягой.

на основаніи

призналъ не дѣйствительной.

цеховыхъ своихъ привилегій

и съ

въ числѣ 24 чело¬

Магистратъ настоящую

жалобу

вѣдома бургомистра; королевская привилегія выда¬

ЗаЬЬаіЬо розі сіотіпісат зеха§езіиіае
ргохіта, сііе 19 тепзіз Ь’еЬгиагіі, аппо
Ботіпі 1667- Іп іегшіпо Ьобіето асі гезропбепбищ сопсеззо, сііаіі зепіогез сопіиЬетіі сег(1опит сопіга ргорозіііопет іибаеогит зсгіріига гезроизіопіз оЫиІегипі,
іп іепоге іаіі: БІатееіпу рап Апбггеу Огиупо\ѵісг, Кагітіегг .ІисЬпотеісг, Магсіп Міікііошси, Ріоіг №етеіега, зіагзі сесЬи §агЬагзкіе^о, шіезгсгапіе ѴѴіІегізсу, сопіга ргорозіііопет іибаеогит Ѵііпепзіит ЬгеѵіЬиз
гезробепбо.
АЛ 1-тит, іпГегипі, іі. петіпі Гасіі
іпіигіат,
іиге зио иіііиг; хасгут
у тосіегпі сііаіі, таі^с ргатеа у рггухѵііеіа, осі паіайпіеузгусіі кгбібте ісЬтоёсібѵѵ роІзкісЬ у теіеікісіі хі^Ці ЬііетезкісЬ зоЬіе пабапе, а шіапотеісіѳ об втеі§іеу раті^сі кгбіа ітсі 2у§типіа Ш-§о, (1е
<1аіа Ѵагзаѵіае па зеутіе теаіпут, сіпіа 6

тіезіцса Ктеіеіпіа гоки Рапзкіе^о 1606,
а ргхег ёѵѵі^Ьеу раті^сі кгбіа ішсі \У1абузІа\ѵа IV, бе баіа те \Ѵі1піе, бпіа 18 шіезі^са
Зіегрпіа гоки Рагізкіедо АШОХХХѴІ сопГігтотеапе, кібгеті саиіит езі: іі пікоти
зкбг зиготеусЬ іи \ѵ тіезсіе ЛѴіІепзкіт,
іак па іаѵѵпут гупки, іако у роЩпіе зкироѵѵаб піе тѵоіпо, а сопзеоиепіег у теутео2І6. Маіцс іебу сііаіі ріѵ.езіго,^, і2 йусігі
теуіехбгаё тіеіі ъ зкбгаші іи те тіейсіе
зкиріопеті, ргозііі бпіа 9 БесетЬгіз 2
теіесхога ітсі рапа Ьигтізігга о рггубапіе з1и§, іо іезі, Кагітіегга Роб1іскіе§о
у 6гу§іега Купкіетеісха, г кібгеті са!$
пос сііаіі па губбте зігге§1і; а те іут §бу
йубгі теуіегбгаіі, рапотеіе дагЬагге зкбгу
Ругу зІидасЬ рг2узі§§ІусЬ, теугеу патіепіопусЬ, о добгіпіе сгтеагіеу бо §озробу
Ьгаскіеу гарготеабгііі. Рггусгупа іе§о піе
іппа, іебпо ге ітсі рапа Ьигтізігга, кіб-
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о сопзіііит, соЪу а іуш саупіб тіеіі, Іесг
Йе іо іп соттіззіз ойпіейіі, аЬу йо Йоти з^йотее§о аарготеайгііі, іа кой тапйаііз рагиегипі. Іпіегіт дйу йо йоти э^йотеедо ітс
рап Ьигшізіга ргаузаейі, ай гедиізіііопет
рапбте ^агЬагабте, па геѵізі^ ротіепіопусЬ
теоабте ісЬтобсібте рапбте гайпусЬ йериіотеаб гасауі, іо іезі: ітсі рапа Зіапізіатеа
Еийпака у ітсі рапа йегаедо Ратеіотеісга—гаусбте \Ѵі1епзкісЬ, я ітсі рапет
різагает у а з!и§аті ргаузі?§Іуші Кааішіегаепі Вегпаіотеісает у Лег аут КоаІотезкіт; §йаіе йо іеу йе геѵізіі рап Лап
Ѳгопозіаузкі, ЗіерЬап вготайакі, лѵоіетеойаітеа \Ѵі1епзкіе§о іепегаіотеіе, ийусі Ьуіі.
Тоб іейу піе дтеаііотепіе, пес рег ѵіт, аіе
ргаеѵіо сопзепзи оГГісіі, еі сит айтіпісиіо еіизйет оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз,
ргау зІидасЬ а игіесгога рггуйапусіі, з^
гаЬгапе зкбгу ісіі, іп ргаезепііа ісіішозб
рапой гайгіес агеѵійотеапе у ргаеа ітсі
рапа різагаа зрізапе, ргаеіісаопе іп зесціезіго аозіаі^. То іак теутеіойзау сііаіі, іпсотреіепііа асііопіз айіпѵепіа, НЬего а
іегтіпо еі саиза ргопипсіагі, еі зе сігса
іига еі ргіѵііедіа сопзегѵагі ргозагр
АЛ 2-Лит. Ка гезсгірі аііе^отеапу, ае
Йуйот теозкіет, Іоіет, зкбгаті теоіпо Ьапйіотеаб, па іо іак ойротеіайаш: ій йе §гаііа
зегепіззіті ргіпсіріз йуйот Шепзкіт ротіопеті іотеагаті, піе теі?сеу, іейпо ай
йесеппіиш Ьапйіотеаб роатеоіопо, йесеппіиш йаѵѵпо ехрігаѵіі; аасаут у ргіѵііе§іит ірзо іетрогіз Іарзи ирайіо еі шіпіте зиіТгадагі роіезі.
АЛ 3-ііит. Ьесгеіі геіаііопіз, кібгут
іакоЬу тіаі Ьуйй арргоЬотеапу гезсгірі, 1
сгупіг* те ргорозіііі зтееу тепііопет, а Ц

іп оГПсіо піе рокіайаі^, а ргатео йізропіі; ій
поп заііз езі аііе^аге, пізі зесіиаіиг ргоЬаге, аііаз—іиз йеіісіі, зі ргоЬаііо йеіісіі; еі
Яиой поп ргоЬаіиг, рго поп дезіо ЬаЬеіиг. Тоб іейу іеп йесгеі, ай саизат ргаѳзепіет теуйеу аііедотеапу, патпіеу піе
зіийу, Ьо §йаіеё іуіко іп зрасііз іта^іпагііз Ьуйй рокааищ.
АЛ 4-іит. Иа ргатео аііе^отеапе іак
ойротеіайа зі?: Ій піе іпіизіе, аіе іизііззіте з^ гаЬгапе теогу а зкбгаті, Ьо изііапіиг іиге зио сііаіі піе ѵіоіепіег, Ьо а
теіайошойсіі* игг?йоте^ еі сит аййіііопѳ
Гатіііае. Тоб іейу тиісіат еі етепйат
зоіѵеге поп тегепіиг. Со зі? ікпіе ргау■і«і. па кібгц, зі? затосаіегпазі йуйаі ааЬіегаі%, іак ойротеіайаш: Ій ісЬ іа роікаб
піе тойе, Ьо іо іезі асііо сіѵііііег іпзіііиіа,
а іп асііопіЬиз сіѵіІіЬиз іпзіііиііз поппізі
ипіса, а паутеі?сеу іп іегііа шапи, а піе
затосгіегпазі ааЬіегаб] Ьу зі? зігопу йо
ргаузі?§і тіаіу, со іезі ргаесітеко теугайпети ргатеи іигіз захопісі. А зиЬЬоіу у
сгітіпаіііѳг іпзіііиіа Ьуіа, іейу Ьу іо роі¬
каб йуйбте піе шо^іо, §йуй еііат іп асііопе сгітіпаііит поппізі зеріет іезііит
^е^иі^ііиг ргаезепііа.
АЛ 5-іит. О ааЬгапіе зкгаупкі іакоЬу
§теа1іотеие у опеу ойеткпіепіе те дозройаіе ргіѵаіпеу, еі йатпогит па §т. 2458
саизаіиг. Так зі? іивііГісиі^ сііаіі: іа о
зкгаупсе піе теіейгіеіі, опеу піе §гаЬі1і у
ргітеаіпіе піе ойтукаіі, аасаут аЦйеІісііиг, йе йайпусЬ гаесау, іак тее ёгаеЬгае,
ріепігрІаасЬ, регіасЬ, іако у Ыатеасіе піе
изакойаііі. Саедо з^ осиіаіі іезіез, зіийау
иѵа?йотеі рг2узі?§1і, кібггу паіепсааз ргаезепіез те §озройаіе Ьуіі, іос іейу ѵіоіепііа пиііа соттізза; аіе іа зі? а іусЬ теоабте сгіегесЬ те іейпут ройсааз гетеігіеу
зкгаупка, (кібгеу йуйаі иііго ойЬіе^Іі), па-

- 850 Іагіа, ккбгц ісЬтоёс рапоѵѵіе гадпі зіозаггоѵѵі осіешкгщс кагаіі, ддгіе піе ѵѵі^сеу
зі§ паіагіо, іесіпо зх.еЦдаші /ЛоіусЬ рбіітаупазка у рбікогак; акіази схагпедо Ьикіузкіедо Іоксі зіедшіпазсіе, діѵіе кикіе
сЫеЬа, рігод, кагка ро йудоіѵзіш різапа,
ггетукі до паЬойейзкіѵа, ріесхепіа; піе
как, іако іудгі орасгпіе идащ у Идет
ісіітоёсібіѵ рапбѵѵ гадпусЬ \ѵ кеу тіеггѳ
іп диЪіит ѵосапк. О со зіизгпіе Ьу іусІгі
кагапі Ьуд/ тіеіі, ъ ккбгеті о ко заіѵат
зоЫе іп Гого сопі| ѳкепкі, иасЬоѵѵищ аскіопет сікакі. А о зкггупсе, іако па кепс/лз
піе шедгіеіі сікакі, піе дгаЪіІі у опеу піе

одшукаіі, как у ѵѵіедгіеб піесЬс^ у кегаг
опеу йе герекікіопега а поЬіІі гаадізкгаки
Ѵііпепзі піе Ьгопщ. ЫоЬіІез ікасуие дедискіз рапоѵѵіе рогѵѵапі, іако іп ргіто рипс1о, как у № кут іпсотрекепкі аскіопѳ адіпѵепка, ІіЬегаз а кегтіпо ек саиза ргопипсіагі, ек зе сігса іига ек ргіѵііедіа сопзегѵагі ргозггу, заіѵо іигѳ аддепді, соггідепді,
шіпиепді, теііогапді, іп коко зіЬі гезегѵако,
гергокезкапдо де датпіз ек Іікіз ехрепзіз, зесикіз ек зиЬзециепдіз.
Есопѵегзо іидаеі зиргадіскі, сопкга гезропзіопет сікакогит сегдопшп геріісат
іп зсгіркіз дате зиЬтізегипк.

1667 г. Октября 31 дня.
Изъ
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80. Жалова Виленскихъ портныхъ товарищей на своихъ мастеровъ и старшинъ
по поводу нанесенія послѣдними побоевъ во время общей сходки.
Товарищи цеха портныхъ

внесли жалобу па

цехъ;

мастера въ своемъ засѣданіи,

заставивши

своихъ мастеровъ по слѣдующему случаю: въ Виль¬

ждать себя очень долго, постановили: разложить

ну пріѣхалъ изъ Риги съ лососями товарищъ Вер¬

Вернике на скамьѣ и высѣчь нагайками. Верни¬

нике; портной Христіанъ пригласилъ его къ себѣ

ке, узнавши о такомъ рѣшепіи бросился спасать¬

на работу, обѣщая заплатить ему и за лососей и

ся чрезъ окно,

за лошадь, но всѣхъ денегъ не запддтилъ. Когда

сы и били сколько хотѣли;

Вернике потребовалъ денегъ, то Христіанъ не толь¬

изъ своей избы товарищи и спасли отъ истязаній

ко не захотѣлъ отдать ихъ, а еще обезчестилъ ру¬

Рейтера,

гательствами, такъ что Вернике принужденъ былъ

докъ и благопристойность.

искать себѣ другого мѣста.

ныхъ обстоятельствъ товарищи

Примѣру его послѣ¬

довалъ и другой товарищъ—Рейтеръ.
обратился

Христіанъ

съ жалобой на своихъ товарищей

но мастера поймали его за воло¬

сохранивши

па шумъ прибѣжали

при этомъ

вполнѣ

поря¬

Вслѣдствіе изложен¬
и обратились съ

жалобой на своихъ мастеровъ въ магдебургію.

въ

Регіа зесипда іп ѵідіііа Гезкі ошпіиш
запскогшп діе 31 тепзіз ОскоЬгіз аппо
Ботіпі 1667.

Ѵепіепкез регзопаіікег ад іидісіиш ек
аска зсаЬіпаІіа Уііпепзіа Ьопезкі Іоаппез
\Ѵегпіке, Адапшз Кеукег ек Магкіпиз

- 351 Вггозі — зосіі агііз загіогіае бегтапісае
паііопіз, зио еі сопзосіаііиш зиогит пошіпе адепіез, ргоіезіаііопеш зиат, іп зоІеппі іогша сопзсгіріаш, сопіга Гатаіоз
СЬгізІіапиш ДѴеіпгеісЬ — загіогет, сіѵет
Уііпепзет, еі аііоз та^ізігоз еіизйеш агііз
вагіогіае, зепіогез еі іипіогез, сошріісезс]ие еогиш, ірзіз теііиз поіоз, йе іпігосопіепіа ай асіісагкіиіп оЬІиІегиаІ іп Іепоге ѵегЪогит зе<іиепІі:
Йаіоѵѵаіі еі сріаш зоіеппіззіте ргоіезіолѵаіі № кггуѵѵйгіе у оЬеІйге піегпозпеу, рап
Лап ДУегпіке, Асіаш Кеуіег у ѵѵзхузсу Іоѵѵаггузге ггешіозіа кгаѵѵіескіе§о, па Кгузіуапа ДѴеупгеусЪа та§ізІга у па ѵѵзгузІкіеЬ
зІагзгусЪ у шадізігбѵѵ кгаѵѵсбѵѵ сесЬоѵѵусЬ,
Іийгіей у ротоспікбѵѵ опусЬ о Іо у Іакоѵѵуш
зроЬет. Іг ігйу рггуіесЬа! <Зо ЛУіІиа рап
ДУегпіке, таіас йгіеѵѵіеіпазсіе Іозозібѵѵ ЕузкісЬ зрггейаб, окйаіоѵѵапу Кгузіуап росгоі
§о патаѵѵіас па гоЬоі$ (іо зіеЬіе, гагбѵѵ кіікапаёсіе розуіаі, аЬу сЬсіаІ гозіаб па гоЬосіе и піе^о, оЬіесиіце ѵѵі^кзг^ сопіепІасі^ йаб, пій іпзгут у Іозозіе гаріасіб;
іакой зіагдоѵѵаі коййу Іозоз га Іаіег Ьііу
Ъег дгозгу рі^сіи роІзкісЬ, у га копіа Іакге
шіаі гаріасіб рі<$б Іаіагбѵѵ ЬіІусЬ. Кібгу Іо
ргоіезіапз (ІаІ зі§ пашбѵѵіб у розіапоѵѵіі Іак
г Кгузіуапеш ДУеупгеісЬет, рбкі зат рго¬
іезіапз гасЬсе гоЪіс и піе§о, йоЦй тіаі
Ьуб. Іпіегеа / Воѵѵзка кирсоѵѵі, со га
Іозозіе гозіаі лѵіпіеп, кібге па сгесііі ѵѵгіоі,
у па Іегтіпіе тіаі ріепі^йге осЬѵіеаб, іако
зі§ зиѣтіііоѵѵаі, сЬс^с зі§ иізсіс ргоіезіапз
кирсоѵѵі р. ДУегпіке ргозіі и р. Кгузіуапа
ДѴеіпгеісЬа о Іе ріепщйге га Іозозіе, у
у га копіа. Кібгу Іо рап Кгузііап
шіоѵѵзгу га игаг§ у піе сЬс^с ріасіб роІаіаІ у розготосіі зіоѵѵу піеисгсіѵѵеші,
рггутаѵѵіаі^с (Іо таікі, Іакі оѵѵакі зупи,
тизіаі ргоіезіапз г ѵѵагзіаіи изЦріб. А ро#

Іут $гйу пагаіиігг рггузгейі ргоіезіапз йо
ДУегпіке у аротіпаі зі? росгсіѵѵіе, іейеіі
зіоі рггу зіоѵѵіе зѵѵоіш, йе тіаі га ѵѵзгузіко
гаріасіб, Іак га гоЬоІ§, га Іозозіе у га
копіа, ойротеіейгіаі пш іпсиіраіиз Кгуз¬
іуап: ІЙЙ йо 1е§о йіаЫа, дйгіеё Ьуі піеросгсіѵѵедо, Ііиііаіи, іейеіі піе рбуйгіезг,
ѵѵпеі сі§ кай§ Ьауйикош оЬисЬаші гЬіб у
ѵѵурсЬаб, іако піеросгсіѵѵе^о. Кібгу га Іо¬
зозіе, га копіа іаіагбѵѵ йѵѵагезгіу піеріасіі, у га Іггу піейгіеіе га гоЬоІ§ гІоіусЬ
Іггу піе оййаі; іейу шизіаі г ѵѵіеікіт сопіешріет йо йги§іе§о тадізіга ойеуёб па
гоЬоЦ, рбкі й!и§ ойузсге га Іозозіе, га ко¬
піа у га гоЬоЦ гІоіусЬ іггупайсіе, йо рапа
Лапа Каузгу. Бги§і рап Айат Кеуіег іоѵѵаггузг, ѵѵійгг^с ѵѵіеІЦ гпіеѵѵад? іоѵѵаггузга зѵѵе§о, йеЬу у опе^о іой піе роікаіо,
тизіаі і$б іакйе йо йгшредо та^ізіга йо
рапа Кеутапа. 2 іеу рггусгупу Кгізііап
ДѴеупгеісЬ, роЬипІоѵѵаѵѵзгу ѵѵзгузікісЬ зіагзгусЬ у тадізігаі, аЬу іоѵѵаггузге ѵѵ піейгіеі^ рггез/.Ц. Іо іезі, іггуйгіезіеео ОсіоЬга
йо сесЬи рой ѵѵіеІЦ \ѵіп^ гакагапі Ьуіі,
айеЬу зі$ геЬгаІі. Кібггу сгупігрз йозіс
розіизгейзіѵѵи сесЬоѵѵеши у гозкагапіи,
г^гошайгііі зі§ о §ойгіпіе гѵѵусгаупеу г
роіийпіа па ѵѵібг^ §ойгіп§, піе ѵѵіейг^с пі
о сгуш, со зі§ г піті зіас тіаіо, у ѵѵ ігЬіе
зѵѵеу зіейгіеіі зкготпіе, рбкі опут йай
гпас ѵѵей1и§ гѵѵусгаіи, кіейу рггузб таі^ йо
ігЬу, §йгіе рапоѵѵіе зіагзі у та§ізігаіоѵѵіе
зіейг^. Кіе йаѵѵаіі гпаб йо зате§о ѵѵіесгога, аіе гѵѵіекаіі итуйпіе, геЬу тодіі ѵѵ
ѵѵіесгог ргоіезіапібѵѵ геігуб.
Лакой ра¬
поѵѵіе зіагзі ѵѵ ѵѵіесгог іий кагаіі гаѵѵоіас
йо зіеЬіе Лапа ДѴетіке у Айата Кеуіега.
8кого ѵѵезгіі йо ігЬу, гагаг йггѵѵі газсгерііі,
ѵѵгоіа гаткпг^с кагаіі, роіут у йгидісЬ
йѵѵисЬ, кібггу итіеі^ ро роізки гаѵѵоіаіі,
геЪу ДѴетікіети рггероѵѵіейгіеіі ро піе-

- 352 тіески, іакі та бекгеі ропіеёс те сесЬи.
Кібгети іо Кггузхіоіотеі Апісетеісготеі ротеіесЫеІі рапотеіе зіагзі, хеЬу \Ѵегпікіети
ІІитасгуІ ро піешіески: іг тац бтеапайсіѳ
шадізігбте, па гебіи гозсі^дпотезгу, паЬаукгу до ройггбсі ігЬу Ьіс. Кібггу дбу обротеіебхіаі Кггузгіоріі Апісетеісг рапот
зіагзгуш, іі іа опети піо шод? ротеіебхіес
іебеп, хеЬу Ьуіі тезгузсу іотеаггузге ргеу
іут, піе кахатегу рггуйб бгидіт, у хабпеу іизііПкасіеу піе рггуітпцс, \Ѵіегпіка
гагах іедо Кггузгіо/а росх?Й Іаіас, <Іо
таікі рггутатеіацс у паЬаукгу Ьіс, тіапоѵѵісіе Копзіапіу, у дбу розгхбб іхЬу хебеі розіалѵііі, сЬсдб \Ѵегпіка тегігус у гозсцдшуб те?бготепедо, у те гхетіезіе Ьіедіедо
іотеагаузха, тизіаі піеЬогак ргхех окпо
исіекас. Татхѳ до те окпіе га кибіу рогтеатезгу, іагдаіі у Іггутаіі, а бгибгу ъ
ігЬу теурабзху те окпіѳ те рбі теізгцседо,
кііаті у паЬаукаті Ьуіі па бтеіегб добгіпу,
іако Ьиііаіа іакіедо, у дбуЬу піе сіотуйііі
зі? окпет исіекас, Вод теіе соЬу зі? х піт
(Ігіаіо, д«3уй у окпа кагаіі рохатукас,
іеЬу сіетпо Ьуіо, тбді Ьу сігиді похет
г гапкоги те росіетки те дготасіхіе ргхеЬіб. Кеуіега хаб рогтеатезху па робтебгхи,
кібгу тіаі сііизік? па зхуі, сі^дп?1і га копіес техіг^тезху іебеп <Зо (Ігидіедо, у таіо
до піе ікіатеііі, дсІуЬу іотеагхузхе бгибгу,
кібггу зіебгіеіі те ігЬіе зтееу, теурабзгу
піе о(1гаіотеа1і, ретепіе Ьу Ьег те^іріепіа
ибатеііі, у гатогботеаіі, іак гтеаіі, аг зі?
сЬизіка гогегтеаіа, кібгу іиг у теоіас піе

тбді, гсгегпіаі Ьуі па хіеті Іещс, а ро
іут тезху8ІкісЬ гасгеіі Ьіб, сгут кіо тбді.
бебпакге іотеаггузге сісЬо тезгузіко гпозііі, іггейтееті Цсі^с, у вграбу осіразапе те
ігЬіе зтееу роіойопе тіеіі у йабеп ро пі^
піе зхебі. А д(1у іиг роіут Ьаіазіе Ьуіо,
дбу іий згіі сіо бопш, роЬгатезгу вграсіу
зтее, іе(1у іт дтеаііет роо(1еутотеа1і, кібгусЬ
бгіетеі?6 тегі?іо, кареіизгбте сітеа, ріазгсг
іе<1еп у сіо ігЬу зтееу сесЬотееу рапотеіе
тадізіготеіе гапіейіі. Оііс^с іесіу іотеаггу¬
зге тезгузсу г рапу зіагзгеті у тадізігаті
тезгѵзікіеті ргатеет сгітіпаіііег іп іисіісіо
сотрозііо сгупіб, сіаіі I? зтееу гаГоЗп^ ргоіезіасіеу сіо хігуд ІатепісгусЬ ЛѴіІепзкіеЬ
гарізаб, ргозхгус аЬу рггуі?іа у гарізапа
Ьуіа, у аЬу сопзресііа іедо гЬісіа рггег
зіид рггузі?д[ус1і осіргатеіопа Ьуіа, хгусіаіі.
Ргоиі аббііі зипі Ьопезіі боаппез Зіетіопотеіег еі Затиеі Осіупіес. ^иі Гасіа еі
ехресіііа сопзресііопѳ, Ь ѵіт Гиіеііз зиаѳ
геіаііопіз гесодпоѵегипі: ЛѴісЗхіеІійту и
•Тапа \Ѵегпіка ріеса гЬііе зіпіе, кгтеі^ гасіекіе, зикпіа гсіагіа, сгоіо рагигаті гбагіе, дсіу до га теіозу исіекаігуседо ргхех
окпо іггутаіі. ІГ Адата Кеуіега зикпіа
росіагіа, те Ыосіе тезхузіка, кібгу зі? іег
изкаггаі, ге до те іут гагіесЬизікгу, кібггу,
зхуі? оЬтеііа, таіо піе исіатеаіі. 11 Маіуазга
Вгуріпзкіедо па ргатееу г?се гпак кпѵігу
гасіекіу зрисЫу, об ибеггепіа кііет.' Сіг
зі? изкаггаіі, ге піекібгут ріазеге, піекібгут зграбу роЬгапо. <^иоб соппоіаіит
езі.
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81. Оиредѣлепіе короля Іоан на Казміра по дѣлу цеха Внлеогкпхъ ііозушепщвковъ католиковъ еъ диссидентами.
Въ зпдворномъ ясеессорскомъ судѣ разсматри¬
валось сиорноѳ дѣло между позументщиками р.-ка¬
толиками съ одной стороны и диссидентами—съ
другой по поводу затраты цеховымъ старшиной
Шреттеромъ цеховаго сундука еъ привилегіями и
доиьгами и неисполненія диссидентами религіоз¬
ныхъ обязанностей; но выелушапіи повѣренныхъ

обѣихъ сторонъ, судъ постановилъ: подвергнуть
Шреттера присягѣ, что онъ не по своей винѣ по¬
терялъ цеховой сундукъ, а диссидентовъ заста¬
вить нсполпять религіозныя обязанности, подъ
страхомъ взысканія камня воску за неповиновеніе
цеховымъ правиламъ.

8аЪЬеіЬо ргійіе йотіпісаехаийі, йіе ргіта тепзіз Липіі, аппо Ботіпі 1669. АЗ
іпзіапііат Гатаіогит АІЬегІі Тошазгеіѵісг,
Айаші Хпозкіеіѵісг еі Реігі Бипкіеп—сіѵіиш еі раввашепіагіогиш Ѵі1пеп8Іит, сііа¬
іі зипі іп йіет Ьойіегпат Гатаіі Реігиз
8/геІег еі Непѵісиз Р'опЬедеп — сіѵез еі
раззатепіагіі Ѵііпепзез, ай ехесиііопеш
йесгеіі засгаѳ гедіае таіезіаііз Ѵагзаѵіае
зиЬ аппо ай Ъипс тіііезіто зехсепіезіто
зеха§езіто зерііто, йіе зерііта тепзіз
ЛиШ Іаіі. СопІга циоэ сошрагепіез регзопаіііег еі Іегтіпит Ьойіегпит регетріогіит аііспіапіез, гергойисіо еойет йесге¬
іо, іп ргітіз реѣіегипі: (}иа(епиз отпіЬиз
сопіепііз ііііиз геіесііз еі иі гасгіз езі
сит йеѣііа геѵегепііа риЫісаІіз еі асііз
ргаезепІіЬия іизегііз, ипиз сііаіогит Пет¬
ре Гатаіпз Реігиз Вггеіег іп ргіто рипсІо, іигатепіит ехрейіаі, іп гоіат іЪійет
йѳзсгіріат; іп зесипйо ѵего рипсіо, ех
Яио сііаіі тадізігі раззатепіагіі, іп геіідіопе йіззійепіез, йеѵоііопі сопзиеіаѳ рго

циоІіЬеІ циагіиаіі, а іетроге Іаіі (іесгеіі
поп айГиегипІ, ійсігсо иі раепат іп ео¬
йет йесгеіо ехргеззат Іидеапі, петре Іоі
Іарійез сегае ргаезіапйо, сцюі иптего циагІаііа ргаеісгіарза зипі. ($иат еіизтойі
іпзіапііат сііаіі ’циі зирга раззатепіагіі,
іп ге1і§іопе йіззійепіез, аийіепйо, циоай
ргітит рипсіит ехесиііопі йесгеіо ѳасгае
гедіае таіезіаііз ипиз іііогит Гатаіиз
Реігиз Зггеіег поп гесизаЬаІ, іигатепіит
зіЬі іпіипсіит ехріеге; циіпіто ііехіз §епіЬиз ай сгисібхі ітадіпет, іп Гасіе ІоІіиз поЬіІіз оЕПсіі зесипйит гоіат іп еойет йесгеіо васгае гедіае гааіезіаііз йезсгіріат, ехріеѵіі. (}иой ѵего аіііпеі зе¬
сипйит рипсіит, поп йеѣеі ехіёпйі раепа іп йесгеіо засгае гедіае таіезіаііз ехргезза, рго ргаеіегіііз аЬзепІііз, пізі ^иаз
іп Гиіигит, розі риЫісаІіопет еіизйет
йесгеіі, соттізіззепі. Ш)і1еоШсішп сопзиіаге Ѵііпепзе аийіііз иігіизцие рагііз рго
еі сопіга гаІіопіЬиз, огеіепиз рег зиоз раІгопоз іпйисііз, іп ео рипсіо, пита Іет45

- 354 роге іаіі йесгеіі, ѵеіа Іешроге риЫісаІіопіз тойетае, раепаш аЪзепІіагит зиагшп Іидеге сііаіі йеѣеапі, гіеІіЬегагѳ ІапІізрег сепзиіі, йопес иігасіие рагз еазсіет
гаііопез, рго еі сопіга аййисіаз, іп всгірІіэ роггідогепі, іпзІапІіЬиз ѵего іізйеш сі¬
іаііз, иі іп розіегиш гргіІіЬеІ Шогит поІіог еззеі йе сеііо Іешроге, ерю ітшіпеге
йеЪеІ сіеѵоііо сціагІиаНз, Ьос ійет поЬі1е ойісіиш рег іпіегіосиіогіат зиаш йесіагаѵік, ^иаіепиз аппиі зеш'огез шагізігі іп
розіегиш ошпез сопІиЬегпаІез зиоз рег
зсііейиіаз ргіеііе Ігапзтіззаз оЬйезІіпагепІ.
Бесгеіі ѵего засгае ге^іае таіезіаііз ай
іпзегепйиш асііз ргойисіі, Ыс езі С|иі зе^иі^и^ Іепог: Лоаппез Сазітігиз, Пеі §гаііа гех Роіопіае еіс. ЗідпіПсатиз ргаеяепІіЪиз Іііегіз позігіз, (рюгит іпіегезі. ипіѵегзіз еі зіпдиііз, йеѵепіззе ай поз іийісіипкіие позігит рог ѵіат арреііаііопіз. а
зепіепііа поЬНіз оЯісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз іпіегрозііае, саизат еі асііопет іпіег
Гатаіоз ЛІЬегІит ТЬошазгеѵѵісг еі Айапшш /позкіеѵѵіег—сіѵез еі раззатепіагіоз
Ѵііпепзез саіЬоІісае геіі^іопіз, аЬ ипа асІогез. еі Гашаіоз Реігит 8ггеІег, пес поп
Непгісиш Б'опЬе§еп—сіѵез ііійега ас раззашепіагіоз Ѵііпепзез, йіззійепіез іп ге1і§іопе, аЬ аііега рагіе сііаіоз; ійдие іпргітіз Гатаіиз Зггеіег гаііопе орргеззіопіз ргіѵііе^іогит, а зегепіззітіз апіесеззогіЬиз позігіз сопІиЬегпіо разэатепіагіогит соііаіогит, Іит еі шииішепіогит,
йесгеіогит, іп Гаѵогега еіизйега сопІиЬегпіі Іаіогит, ипа сиш зегіпіо. іп ерю йисепіі ішрегіаіез, росиіит аг^епіеит, сит
аіііз ѵідіпіі ері^ие ѵазіЬиз агдепіеіз сопІіпеЬапІиг, уиае отпіа ійет сііаіиз, зиЬ
ргаеіехіи сопзегѵаііопіз сопка іттіпепІѳт Ьозіііет іпсигзіопет, сопіипсіа та¬
ли сит Лоаппе РШ еі Апйгеа НіЬегІ,

пезсііиг чиогзит еѵехіі; рго зесипйо иіег(|ис сііаіі, гаііопе поп оЪзегѵаІае огсііпаІіопіз, сроай типіа еі оЬзес|иіа ессіезіазііса, ех ерю сііаіі тапіГезІе йесгеіо соттіззагіаіі сопігаѵепіепйо, пиііат ргогзиз
ргоѵізіопет аііагіз, а рготиігаііопе еіизЙет йесгеіі Гесегипі, пееріе йеѵоііопі зіаІиііз ІеіпрогіЬиз іпІегГиегипІ, ій сігсо раепаз огйіпаІіопіЬиз йезегіріаз йесегпі розІиІаЬапІ. Іп (]иа саиза, йііаііопе ай геѵійепйит йесгеіит соттіззагіаіе, еі ай
гезропйепйит іп иігоеіие рипсіо сііаііз іпйиііа еі сопсеяза, сит іійет сііаіі іизііГісаге зе ѵеііепі, Іит геіі^іозиз раіег /іеІепіетеісг, огйіпіз тіпогит йе оЬзегѵапІіа
сопѵепіиз Ѵііпепзіз сопсіопаіог огйіпагіиз.іпіегѵепігеі, гееріігепйо, (щаіепиз іійет
сііаіі, поп зоіит іихіа огйіпаііопез, іп ргіѵііе^іо огі^іпаіі ехргеззаз ргоріег поп
ргаезіііат Ііасіепиз ргоѵізіопет аііагіз еі
аЬзепІіат. сит песеззе егаі, аііепйеге йе¬
ѵоііопі, іп срюІіЬеІ еріагіиаіі ргаеіегіііз
ІетрогіЪиз. зей еііаш іихіа расіит сопѵепіит, е сегіо раіепіе ейііит, зиЪзсгірІіопесріе тапиз геіі^іозі раігіз ТЬотае
Бі"Ои, ргоіипс сизіойіз геіідіозогиш разіогит Ьегпагйіпогит аііогишсіие раігит
шипііит; сііаіі ѵего. ргаетізза сопіга рас¬
іит ргойисіиш ргоіезіаііопе, сит іійет
расіит иіі ргіѵаіат зегіріигат, еі ііз іпзсііз сотрозііит, піЬіІ іп іиге орегагі, йеіпйе геіігіозоз ітропепйі раепат сопіиЬегпаІіЬиз, иіі заесиІагіЬиз регзопіз, поп
ЬаЬеге Іаиіат роіезіаіет, ійетеріе зегірІиш оѵйіпаііопі ргіѵііе^іо арргоЬаге, сопІгагіит еззе іпГегепІ. Іп ргіпсіраіі ѵего
саиза іизІіГісапйо гаііопе орргеззіопіз ргіѵііе^іогит еі зегіпіі сит іпіго сопіепііз,
ипиз ех сііаііз пе^агеі, ас іп зиЬзійіит
ай іперіізіііопет ргоѵосагеі, йериіаііеріѳ
е тейіо оШсіі аппиі сопзиіагез, сит по-
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сопІиЬетаІез гесодпоѵепші, риоЗ Зісіиз,
ВггеЗег, апіе іпсигзіопет МозсЬоѵіІісаіп
ргохіше еі поѵіззіте асі сопІиЬегпіит аЗзсііиз Гиіі, пес ео іетроге сарах егаі,
сіі ргаего§аііѵат зепіогаіиз Іапсціат аЗЬис Іуго "егегеі, зеЗ Іипс Іетрогіз ЗеІипсіі Лоаппез Рііі еі Лоаппез КгіЗпег—
зепіогаіит аштит аЗтіпізІгаЬапІ, арікі
риоз, иіі зепіогез, зсгіпіит сит ргіѵііе§ііз еі Іоіа вирреіесіііі аг^епіеа, зі риае
іиіі песеззагіо, еі сіе гесціізііо огЗіпаІіопіз, агіісиіогип^ие іп ргіѵііегіо ехргеззогит ѵесопсіііиш егаі, реІепЗо зе ІіЬегит
іп ео рипсіо ргопиисіагі. Іп зесипЗо ѵего рипсіо аЬзепІіат аЬ оГПсіо еі оЬзеЧиііз ессіезіазіісіз сиіра ірзогит асіопіт,
<}ш зепіогаіит §егепс1о, Зе іпсісіепііа сріагІиаііз Іетрогіз поІіЛсаге ЗеЬиегапІ, еі поп
поіійсаѵегипі, иі Ьас гаііопе зиит іпіепІит еі сопаіиз іп орргеззіопет зиі огЗіпаіиз. ѵеі тахіше рготоѵеге роззіпі, сопІідіззе аІТігшапІез. ШЬПе оГГісіит сопзиІаге Ѵііпепзе, іпЬаегепсІо іпсіиізіііопі,- рег
отпез сопіиѣегпаіез ипіГогтіІег сіерозііае,
Яиа ЗеЗисІит езі, сііаіит апіе ірзат те¬
ге Ьозіііііаіет асі сопІиЬетіит зизсеріит
еззе, еипсіетсще поп роіиіззе Іат сііо,
пізі рег §гаЗиз, асі зепіогаіит сопІиЬегпіі зиі зиЫітаѵі, ас сопзесціепіег зсгіпі¬
ит сит ргіѵііедііз іп зиа ргоѵізіопе поп
ЪаЬиіззе; іЗсігсо, иіі аЬ іпсотреіепіі еі
Гегше шепіаіі асііопе, сііаіит ЗггеЗег Іі¬
Ьегит ргопипсіаѵегаі; заіѵа Іатеп гереІепсіі тапепіе а зиссеззогіЬиз ргаеіаіі Лоаппіз РШ еі Лоаппіз КгіЗпег—зепіогит
рго Іетроге ехізіепііит. КіЬіІотіпиз оЬ
ЗеГесІит ірзіиз огідіпаііз ргіѵііе^іі ШиЗ
отпіЬиз сопІиЬетаІіЬиз раззатепіагііз,
соттипіЬиз ехрепзіз ех теігісіз Іетегіз та§пі Зисаіиз ЬііЬиапіае, риапіосіиз

сіерготеге еі іп розіегит аЗ погтат еі
ргаезсгірііопет агіісиіогит, іЬіЗет сопІепіогит, ргаесаѵепЗо, пе зіпе аЗЗіІашепІо, ргосигаіа отпіа типіа, Іат ессіевіазііса, сціат сопІиЬегпаІіа, Ігасіагѳ іприігепі. Іп зесипЗо ѵего рипсіо, ех сцю пе§1есІа Гиіі Ьасіепиз ргоѵізіо аііагіз, еі поп
аЗіѵегипІ сііаіі рго сцюІіЬеІ сціагіиаіі Зеѵоііопі сопзиеіае, ех сиіра еі оссазіопе
ірзогит асіогит, ЗеЬеге Іепегі іп розіе¬
гит отпез та^ізігоз, іихіа огсііпаііопет
ргіѵііе^іі а зегепіззіто ѴІаЗізІао риагіо,
ге"е Роіопіае, Ггаіѵе позіго сЬагіззіто,
сопІиЬетіо зио е1аг§іІае еі поп зесипЗит ргаезсгіріит ргіѵаіит геіідіозогит
раігиш Ьегпагсііпогит, ге^иіагі еі іп ро¬
зіегит іптиІсІапЗіз ехсеззіѵіз еі іів, чиі
Зеѵоііопі аЗеззе поіиегіпі, ѵеі педіехегіпі, аЗ тепіет еіизЗет ргіѵііе^іі, зе
§егеге ЗеЬеге, отпезсріе геЗіІиз аііагіз,
Ьасіепиз геіепіоз, зіпе отпі ехсерііопе,
рго ргіпіа соп§гедіІіопе зиі сопІиЬегпіі
геГипЗеге Зетапсіаѵегаі арреіаііопетсіие
аЬ еаЗет зепіепііа рег асіогеат рагіет
іпіегрозііат, аЗтізегаІ, ргосеззи саизае
ргаезепііз, Іаііиз Зіе ргаетіззіз оЫориепІе. Іп Іегтіпо ііасціе ЬоЗіето, ех еаЗет
арреііаііопе еі гесодпоііопе позіга іпсіЗепіе еі Ьисизрие сопііпиаіо, асіогеа рег
поЬіІет Ьаигепііит Міпкіешсв, сііаіа ѵе¬
го рег поЬіІет АгпоІрЬит Йаіезкі—ріепіроіепіез зиоз, рагІіЬиз сотрагепІіЬиз,
ас Зе ѵаІіЗііаІе зепіепііае поЬіІіз оШсіі
сопзиіагіз Ѵііпепзіз зесит ЗізсерІапІіЬиз
сопігоѵегзіазсіие, іп іпГегіогі зиЬзеІІіо аііег?аІаз, геаззитепІіЬиз, ас поЬіІі Зітопе
Киготся, потіпе тагізігаіиз еі соттипііаііз Ѵііпепзіз іпіегѵепііопет ех ео, риоЗ
зі асіогеа рагз асІЗіІатепІа посіѵа, сопіга
іига еі ргіѵі1е§іа тадізігаіиі Ѵііпепзі зегѵіепііа, аЗ таіе паггаіа оЬіепІа ЬаЬегеІ,
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сопігоѵегзііз іізбетфіе Ьепе ігиііпаііз, зепівпііаш поЫІіо оШсіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз
теііогапбат еззе бихігаиз, иіі ^иібет
теііогатиз бесегпепбо; ^иа^епиз сііаіиз
Гатаіиз Реігиз Зггеіег, іп ргіто рипсіо
согрогаіі еѵабаі іигатепіо, іп еат гоіаш:
бако па іепсгаз зіагзгут піе ЬуІ, зкг/.упкі сесЬотееу г ггесгота, о кібге іезі оЬтеіпіопу піе ЬгаІ, и зіеЬіе опеу піе тіаі
у піѳ зкоггузЫ; іако іеу згкобу рггусгупіе ЬуІ. Розі ^иоб ргаезіііит іп Ьос
рипсіо ргаебісіот Зггебіег ІіЬегит ргопипсіатиз. Іп зесипбо ѵего рипсіо, диаіепиз сііаіі отпез та^ізігі раззатепіагіі,
іп ге1і@іоие біззібепіез, беѵоііопі рго (|иоііЬеі циагіиаіі сопзиеіае, іп розіегит зиЬ
раепа Іарібіз сегае, іп ргіѵііе^іо позіго
ехргезза, іггетіззіЬіІіІег Іисгісіа іпіегаіпі,
аііацие оЬзециіа еі оІПсіа, Іат ессіезіазііса, ^иат еі сопіиЬегпаІіа, іп огсііпаііопіЬиз ргіѵііе^іі зегепіззіті ѴЫізІаі сіиагіі Ггаігіз позігіз (Зезі<іегаІіззіті ехргаезза,
абітріѳапі еі ехе<іиапіиг, ішип&іптв; заіѵат піЬіІогаіпиз поЬііі таарзігаіиі еі соттипііаіі Ѵііпепзі, гаііопе посіѵогит аб-

Зііатепіогит, ві чиае герѳгіа Гиегіпі, сопіга сопіиЬегпіит раззатепіагіогит, гѳяегѵатиз асііопет ргаезепііз (Іесгеіі позігі
ѵі§оге, рго Оиійз ехссиііопе ібет пе§оііит асі поЬіІе оГПсіииі сопзиіаге Ѵііпепзѳ,
іп іегтіпо, бит рагз рагіет аб іб 1е"іііте абсііаѵегіі, регетріогіе гетіііітиз.
Іп сиіиз геі Пбет зі§і11ит та§пі бисаіиз ЬііЬиапіае ргаезепііЬиз езі арргеззит.
Баіит Ѵагзаѵіае, біе зерііта тепзіз бипіі, аппо Вотіпі тіііезіто вехсепіезіто
зехаігезіта зеріігао, ге§;погит. позігогит
Роіопіае еі Зиесіае бесіто попо аппо. 8і§Шит тадпі бисаіиз ЬііЬиапіае еі зиЬзсгірііо тапиз: СЬгізіорЬогиз Рас—зиргетиз ша§пі бисаіиз ЬііЬиапіае сапсеііагіиз.
Кеѵізит іііизігіззіті СЬгізіорЬогіз Рас—
зирргеті та"пі бисаіиз ЬііЬиапіае сапсеііагіі, Соипепз. Ріпзсеп. Кохіпесеп. Кіезгсгеіеп., \Ѵі1котіг., \ѴІ1кіопеп., Озігіпеп.
еіс. сарііапеі, зііѵагит Ыеутопесеп. ргаеГесііб оесопотіае ОЫеп. абтіпізігаіогіз;
Сазігаігиз РисЬаІзкі, бесгеіогит сигіае
та§пі бис. ЬііЬиапіае поіагіиз. —Соггехіі
Коіопіау. (}иае ^иібст отпіа асііз сопзі^паіа зипі ргаезепііЬиз.
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82. Жалоба Смоленскаго стражника Издсбскаго на Вилепскаго мѣщапипа куз¬
неца Андреевича,

о незаконномъ завладѣніи планомъ бывшей

Виленской цер¬

кви св. Екатерины.

Вытепомянутой Издевскій протестуетъ противъ
кузнеца Николая Андреевича, который безъ вся¬

существующей болѣе въ данное время церкви ев.
Екатерины и тѣмъ нарушилъ права самаго Из-

каго права завладѣлъ церковнымъ илацомъ въ г.

дебскаго на этотъ же плацъ.

,

Вильнѣ, па Савпчь улицѣ, принадлежащимъ не¬

Регіа звеипда апіе Гезіит запей МаіЬаеі арозіоіі еі еѵапдеіізіае, йіе 19 шепБІ8 ЗерІетЬгіз, аппо 1667.
Оепегозиз йотіпия ІгйеЪзкі рагаіат
іп зегірйз ргоіезіайопет сопіга Шсоіашп
Апйггеіеѵѵісг ГеггіГаЬгиш Ѵііпепзет, йе ге
іпіго сопкепіа ас! асйсапсіит оЫиІік іп
іепоге зскіиепй.
Коки кузщс згебезеі згебейгіезіцк 8І6йте§о, тіезі^са ЗерІетЬга 19 йпіа, па
игг$йгіе Ьигтізігатзкіт гайаіескіт тіазка іе§о кгбіеѵѵзкіѳу тобсі зІоІесгпе§о
ЛѴіІпа, гаіотеаі у оротайаі ітб рап Мікоіау Кагітіега ІгйѳЬзкі, вігагпік 8тоІепзкі, гіетіапіп іе$о кгбіеязкіеу тобсі
теоіеѵѵойгіеѵа Тгоскіе^о, га тегі^сіет рестпеу теіайотобсі, па зіасѵеіпедо Мікоіаіа
Апйггеіеѵѵісга, коѵѵаіа, шіезгегапіпа \Ѵі1ейвкіе^о, о Іо у какояут зрозоЬѳт: іі. оЬ-

Ыоѵѵапу Апсіггеіесѵісг, піетаіцс гайпе^о
рггузЦри у рга\ѵа, па з\ѵ$ 8ІиЦсе§о озоЬі>, аіе дѵеаНоѵѵпіе, тіто ргатеа йа\ѵпе, гаіиі^сети ргоіезіапіоѵѵі ітб рапи
зігайпікотеі ѵѵіесгубсіе віи^се, ріас) сегкіетпу, Каіаггупоткі пагтеапу, ѵѵтіебсіе
іедо кгбіеѵѵзкіѳу тобсі \Ѵі1піе, па иіісу
Заѵгісг парггесіѵѵ згѵѵіескіе^о сесЬи \еЩсу, ѵѵ токи кегагпіеузгут Іузіг^с згебезек
вгеббйгіезі^к зібйтут оЪіоѵѵзгу, г розеззіеу
ітсі ѵѵуЬіѵѵзгу у ойеЬгаѵѵзгу, пазі^риіцс па
ргаѵѵо ѵгіесгузке ехриізі^ исгупіі, а йот
па піт гЪийоѵѵаѵѵзгу, йоЦй тіезгка у и2уѵѵа, йо піе§о
ітб рапа зігагпіка 8тоІейзкіедо піе йоризгегаце. \Ѵ сгут ітб
рап зігагпік піе таЦ таі^с кггужЦ, а
сЬссус г рггеггесгопут Апйггеіеѵѵісгет іп
Гого Гогі іиге а^еге, йаі Іо зѵѵоіе ороѵѵіайапіе йо
гаріваб.

1067 г. Декабря 1 дня.
».

*
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83. Универсалъ короли ЯнаІІІ-го воспрещающій ввозъ товаровъ въ предѣлы ве¬
ликаго княжества Литовскаго подъ
постановленной

Король Янъ III оповѣщаетъ
кн. Литовскаго,

въ особенности

ющихся торговлей,

всѣ

Фирмою

на этотъ предметъ пошлины.

сословія в.

людей

что государственный

шляхетскихъ товаровъ безъ уплаты

занима¬
скарбъ

пошлинъ; король и оставляетъ на видъ такое укло¬
неніе отъ пошлинъ шляхтѣ и строго требуетъ ни
будущее время точнаго исполненія закона,

отно

несетъ значительныя убытки вслѣдствіе уклоненія , сящагося къ этому иредмету.
подъ разными предлогами

отъ уплаты торговыхъ

]?егіа зесшніа іп осіаѵа вапсіі Лоаппіз
аровіоіі, розі паіі ѵііаіеш СЬгізІі, шепзеДапиагіо іііе ІегЬіа, аппо Бошіпі гаіііезіто
зехсепіезішо веріиа§езіто осіаѵо. Іп Іегтіпо ЬосПегпо, согат іпіе^го та§ір4гаіи
Ѵііпепві, зеззіопаіііег рго Ігасіапсііз риЫісіз сіѵііаііз ие§оіііз сои§ге§аЬо, регзопаііІег сотрагепз поЬ. (Іотіпиз ВагіЬоІошеиз
Супакі—зесгеіагіиз з. г. таіезіаііз, адшіпізігаіог Ьііеіопеі ѵеіегіз ш. «1. Ьіі., ргосопвиі Ѵііпепзіз, Іііегаз ипіѵегзаіез засгае
геціае таіезіаііз ііе ге, іпіга сопіепІа, риЫісе ад асіа поЬіІіз оШсіі сопзиІагіз Ѵііпепзіз зизсірі еі іпдгоззагі реІііі, циае зипі зе^иеп^із Іепогіз ѵегкогит.
.Іап ігаесі, х Вохеу Іазкі кгбі роізкі,
ѵѵіеікі хщ&ѳ Ьііетезкі еіс. "ѴѴзхет те
оЬес у кохсіети х озоЬпа, коти Іо теіедхіес паіеху, озоЫітеіе іазпіетеіеітохпуш,
теіеітоіпут у игодхопут зепаіогот, <1і§паіогхот, тезхуікіети гусегзітеи у зхІасЬсіе, Іакіе те тіазІасЬ, тіазІесхкаеЬ у

тезіасЬ (ІисЬотепусЬ, хщі$сусЬ, райзкісЬ
у зхІаскескісЬ шіезакащсут, тезхеіакіеу
сопдісіеу у піетеіегпут худот киріескіт
у ЬашПаті зі§ Ьатеіцсут Іидхіога, іазк^
паззд кгбІетезЦ. ОосЬодх^ паз теіадошозсі, іе те теуЬіегапіи сеГ, туі зІагусЬ, ргоѵепіи зіоіи пазхецо \ѵіе1кіе§о хі^зітеа ІдІетезкіе^о, зкагЬ паз/, теіеікіе ропозі рг/.езхкоду у дітшисуе, кіеііу піекібгху оЬутеаіеіе теіеікіедо хі^зітеа ЬіІетезкіе§о іак
хадгапісхпусЬ, іако у ІусЬіе рапзіте иазхусЬ когопу роізкіеу у теіеікіедо хіфітеи
ЬіІетезкіе§о, кирсбте, гбхпеті Іотеагаті
ЬапдІиі^сусЬ, род ргоіексуе зтеоіе Ьіогас.
х иупщ іпігаіу зкагЬи пазхе^о, Цдет у
теод^, шіапотеісіе Штеіш} ѵхек$, ІиЬо ха
зтее исіаі^с теіазпе, аІЬо хакиріопе у птод киріопусЬ піе ріасгр: хтеусхаупіе тоиеЦ доіпь іако апіе у роэі Ьозіііііаіеш Ьутеаіо, ргхерготеадхац у зоЫе рохуікі схупіц; со іе 2 кгхутед^ паз24 теіеікц у ргхесіте ргатеи розроіііеши дхіеіе ві«{. О ргхезхіе Іакотее зхкодіітее зкагЬи пазгети ро-
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зі^ркі іп Того сотреіѳпіі г ѵѵукгосгопѳші
оиупіб кагаШту. А Іегаг іут иЛіѵегзаІпут паягут Іізіеш иротіиату \ѵ. у тѵ.
У пііеб сЬсету, аЬу зі§ пікі піѳ іѵагуі
лѵі^сеу киріескіе іетѵагу роЛ Іуіиіет згіасЬѳскіт, іакіткоітек ргаеіехіет, Іак Ігргіет іако у ѵгоЛ$ ргеергоѵаЛгаб, у пііакіш зрозоЬот зкагЬи пазгети изхсгегЬіаб, зі]Ъ сопГізсаІіопе іоѵѵагбіѵ у раеп, \ѵ
ргаѵѵіе розроіііут іѵугагопусЬ, Ло сгедо
ѵі. \ѵ\ѵ. іигівсіісііе шаі^се, аЬубсіе оШсіаІізіот зкагЬи пазгедо, рошоспеті Ьуіі,
йріату сі іпіипдітиз. Кирсу хяё, лѵосігѵ
у ЦЛет ЬапЛІиі^се, гаЛпеті ИЬегіасуаіиі, аЛ таіат іпіогшаііопет оіггушаиеші,
оопзіііиііаті іѵіеікіедо хі^зііѵа Ьііеіѵзкіегпіезіопеті, кібгусіі у Іут Іізіет паз/.ут каззиіету, газіапіас зі^ піе тац.
Кеѵізіе Іак па зіаікасіі іѵоЛпусЬ, іако у
іѵогаоЬ, (кібгеті (Іо гіотбіѵ зѵѵусЬ Ьег
ика/лпіа зі§ ріваггоѵгі ІиЬ зиЬзІііиІоѵѵі сеіпоти ѵѵіегЛгас, апі зкЫаб іоіѵагу піе
шаі^), піащ ЬуЛг оЛргаѵѵоіѵапе, Іакге ргазіотеіе у іѵзтеіакіе Іисігіе, кирш^се у рггеЛаѵѵаі^се роЛІид Лаѵѵпедо гіѵусгаіи, Л о
зкагЬи пазгедо ЛоЗс сгупіс у оЛ Іотеагбіѵ

ъ дгапісу ѵ/ рагізіѵѵа пазгѳ, Іакйс га дга-

піс$ іѵусЬоЛгдсе, топеЦ ЛоЬггу роЛІид
Лапедо іпзігисіагга роігіпш, оЛ сопвшпи'ЧсусЬ у гоЛгаіи рагізііѵ пазгусЬ піерггуѵѵогпусЬ, апі оЛсЬоЛг^сусЬ га дгапісу тоиеЦ згеіцгп^ ріасіб таі%. Кгуіотіе итукаі^сусЬ сеі шуі пазгусЬ ріасепіи іѵзгеікіеті зрозоЬаті зкагЬ пазг роіѵіпіеп розсідас у Іоіѵагу Іакоіѵе соиПзкоіѵаб, гаЬіедаіцс зіѵеуіѵоіі у ЛеГгаиЛасуі ргоѵепіи
пазгедо. А игг^Лу іѵзгеіакіе ротосу роІггеЬпеу ЛоЛаіѵаб роЛІид ргаіѵа таід; іѵ
сапсеІІагіасЬ іѵушагас, іѵ зкагЬоіѵусЬ иазгусЬ зргаіѵасіі у ехіоі-зіе сгупіс піе Ье/Ц.
Іп сопіга ѵепіепіез газ ргаіѵи Лапети
у Іеши иротіпаіпети ипіѵегзаіоіѵі, зкагЬоіѵі пазгети кггуіѵЛ<$ іѵзгеІЦ зегіо ЛосЬоЛгіб гіесату. І)ап іѵе (ЛЛаіізки Лпіа 1-та
БесетЬгіз, гоки Рапзкіедо МБСЬХУП
рапоѵѵапіа пазгедо IV гоки. Лап кгбі. Ь.
з. МісЬаІ Бгискі—Зокоііпзкі.
^иае еіизтоЛі ІНегае ипіѵегзаіез з. г.
таіезЫіз риЫісе зеззіопаіііег Іесіае еі аЛ
асіа поЬіііз оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз сит
іасиііаіе риЫісапЛі рег аГГіхіопет соріагит
аЛ рогіат ргаеіогіапат зизсеріае зипі.

-
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-

1668 г. Февраля 27 дня.
Изъ книги

№ Б117,

за 1666-1668 г, стр. 1193-1197.

84. Возражепіе Виленскихъ позументщиковъ

католиковъ

па отвѣтъ иозуиент-

щиковъ диссидентовъ.

Виленскіе позументщики по поводу взаимныхъ

зать фактами,

а не словами;

3) точно

также и

споровъ съ своими товарищами диссидентами да¬

расходованіе штрафныхъ денегъ на свои частиыя

ютъ объясненія

нужды.

на слѣдующія обвиненія дисси¬

При этомъ католики возмущаются тѣмъ,

дентовъ: 1) что измѣненія своихъ привилегій они

что Виленскіе диссиденты позволяютъ себѣ злоу¬

добились совершенно законно, такъ какъ на осно¬

потребленія, выходящія изъ ряда обыкновенныхъ,—

ваніи ихъ увеличены штрафы за непосѣщеніе дис¬

они не только не ходятъ въ костелъ сами, но

сидентами костеловъ; 2) что подлогъ королевской

запрещаютъ ходить даже своимъ товарищамъ.

подписи и печати

в. к. Литовскаго нужно дока¬

Рег іа зесипйа іп сгазііпо (Іотіпісае
гетіпізсеге, сііе ѵі^езіта зерііта тепзіз
Рекгиагіі, аппо Ботіпі 1668. ЫоЪіІіз Ьаигепііиз Міпкіеіѵісг, Гатаіогит АІЬегІі
Тотазгетеісг, Асіаті Хпозкіеѵѵісг еі Реігі
Бипкіеп, ріепіроіепз, сопіга сііаіогит гезропзіопет геріісат рагаіат окіиііі, вегіеі
Ыіз:
біаѵѵеіпі рапотеіе раззатаппісу саіЬоІісі
асіогез, іп ргорозіііопе, сіе потіпе еі содпотіпе зресіГісаІі, а(і гезропзіопет ро гіесопусЬ рапбѵѵ раззатаппікбѵ? тізігебѵѵ у
Іоѵѵаг/.узгбѵѵ ісЬ йіззійепібѵѵ, ііійепі йе потіпе еі со§потіпе зресіГісаІоз, аефіепіі
тойо Ьгеѵііег геріісапі сопіга ргітит
рипсіит, §йгіе рагз сііаіа ргоіегѵѳ аззегіі еі поп ргоѣаі, аЬу асіогез зирга потіпаіі, шіаооіѵісіе рап Тошазгеѵгісг, тіаі
іп ргаеіийісіит тезхуікіедо сесЬи раззатапісхе^о, зикйоіѳ еі іп зиіз аіііз сопІиЬегпаІіЬиз сопйгшаііопет ргіѵііе^іі г
рггуйапіет ѵѵіеіи поіѵусЬ у піезІизгпусЬ

агіукпібѵѵ, \ѵурга\ѵоіѵаб тіаі. Деу.еіі сопПгтаііопет сит теііогаііопе оігхутаі,
Іейу ргаеѵіо сопзепзи саіЬоІісогит еі йіззійепііиш, і<^^ие ргошоѵепйо копит сопІиЬегпІі зиі еі діогіат Беі, ко Іс§о йокахаі, рег сопЯгтаІіопет іизіе окіепіат,
йе рго акзепііа па ретепе пакойейзііѵа,
іий піе ро згеёсіи §гозгу, іако ргхей Іут
рег сопріетіиш Йа\ѵа1і. аіе йаіеко \ѵі?кзг^
раеп§, \ѵ йекгесіе кгбіа ітоёсі аззезогзкіт, аппо 1667 Гегоѵѵапут, орізап^ кагапі куйй тащ. А йе у йокуй йекгеіот
кгбіа іедотоёсі рггег Іо зі§ акзепіищс ой
пакойейзііѵа йозс піе схупц, аіе Іей тапіГезІе сопігаѵепіипі, §йу сопГігтаІіопет
ргіѵі1е§іі окіепіі еі рег йесгеіит аргокаІі, Іетеге іпѵаіійаге изііиіц, іЦйаі^с іакоку ріесх^б іѵ. х. Ьіі. у г$Ц іедо кгбіеѵѵзкіеу шобсі Пп§еге тіеіі, а па йоіѵбй Іе§о у ргоіезіаііц, зик аппо 1665 Магііі 17,
ай асіа іийісіі зсакіпаііз Ѵііпепаіз ыіпіезіоп^ ргойихегипі; ^иаегі^иг: г Ц ргоіезіа-

- 361 іі$ теуіеібхаіз, кібга іий ірзо іиге еѵапиіі. Баіо поп сопсеззо, Ьу іех Іа ргоіезіаііа тіаіа аЦиет ѵаіогет, Іесіу ро зіагети, ргаеіег еіизтобі ргоіезіаііопет, ге^иі^еп^и^ ргоЪаііопез, Іисе шегібіапо сіагіогез, а іегах хабпеуо ботеоби піѳ таі^.
Каііопе ріесх^сі \ѵ. х. Ыі. у иГогтотеапіа
г$кі іеуо кгбіетезкіеу тозсі, убуЬу сокоіѵѵіек Ьуіо асі оЪцсіепбит, бозуб схази
Ьуіо, іак іетроге соттіззіопіз, убу зі§
ргатеотеаіі о иіаіепіе ргхутеііеібте у іпзгусЬ
гхесху, іако іех іетроге ішіісіогит аззезогіаііиш, убу зі§ рапотеіе біззібепіез рга¬
теотеаіі у ргхеугаіі. Каііопе сегіагит ргаеІепзіопит, апауЬагхіеу гаііопе сопПггааіі
ргіѵііеуіі, 2е у іегах рег іетегагіаз зиаз
оЬіесііопез сопПгтаііопет ргіѵііеуіі з. г.
т. еі бесгеіит аззеззогіаіе ітриупапбо,
сопігасіісипі, іб([ие ргаешізза зоіеппі ргоіезіаііопе гаііопе еіизтобі сопігаѵепііопіз,
заіѵаасііо іпзііуаіогі гезегѵаіиг. .Іига а рагіе сііаіа сопіга оЬіепіат сопПгтаііопет,
аЬзсіие сопзепзи тауізігаіиз, пиііііег аііеуапіиг розі саизат Іисгаіат, іп іибісіо
аззезогіаіі, іако те кгбікіт схазіе (іо ехесиііеу ЦсЦ асіогез ргхутеобхіб.
Сопіга 2-Лит. Ріесх^б ітб хі$бха Ьізкира іакоЬу те Іаі сігсііег бхіезі^б об зргатеу іакіеузі обегѵѵатезху, аб асіісапбат сопПгшаііопет еіизбет ргіѵііеуіі ргхуіохуб
тіеіі, іо іезі Гаізит, а хе ехЬіЬіііопет
сопПгтаііопіз г ріесх^сіц іакоЬу тзх$ сііаіі ботауаі^ зі§, іебу рго ѵегіГісаііопе
ргобисипі асіогез, а рокахе зі§ іо, хе іезі
зіуіііит ехіга отпет зизріііопет, сига
зиЬзгірііопе тапиз поіагіі огбіпагіі, іо іезі
ітсі рапа Кибпака, апі о іут теіебхіаі
рап Тотазхетеісх, іако заш рап Зхгеіег,
ргхех рапа 2позкіетеісха у рапа Бипка,
хкзі^у копзізіогзкісЬ теутотеаі, ріепі^бхе
ехрепботеаі, те боти зтеут ргхерізотеас

батеаі, 61а робрізи Іеу2е асіісаііѳу, ітсі
рапа Кибпака, те боти зтеут тіаі, ігасіотеаі.і со ргоЬаЬііиг геуезігаті, г§Ц теіазпі* рапа Зхгеіега різапеті: угозху 33. іа
теубапіе асіісаііеу баі, ІиЬо піебаі, теі^сеу
паб угозху 21, а те бтеипазіи хіоіусіі
икгхутебхіі; те ІусЬ 2е геуезігасЬ бокіаба, 2е га ріесх^б іак^ё баі хіоі. 2 уг. 2,
іакаЬу іо ріесх^б Ьуіа, піесЬ зід рап 8хгебег бесіагиіе.
Сопіга 3-ііит еі 4-іит. Тох сііаіі, со іп
ргіто рипсіо тепозііі, ііегаііз іегах тепозх^,
іакоЬу асіогез, ргаезегііт рап Тотазхе¬
теісх г$к<$ кгбіа іеуотоёеі иГогтотеатезху
у ріесх^б. те. х. Ьіі. хЦб іпп^б техі^тезху,
бо іеу сопПгтаііеу ргхусізпцб тіаі; іо
ігхеЬа поп пибіз ѵегЬіз аззегеге, аіе рег
ехЬіЬіііопет иГогтотеапеу г^кі іеу о кгб¬
іетезкіеу тоёсі у ріесх^сі те. х. Ьіі. хЦб
іпп^б техі^іеу, ргоЬаге іпситЬііиг.
Сопіга 5-іит. АЬу саизаз сгітіпаіез іп
сопіиЬегпіо кіебу тіеіі з^бхіб, іеуо іакйѳ
рагз абѵегза пісхут піе аргоЬиіе; убуЬу
іакіе зргатеу кгітіпаіпе Ьуіу, зат Ьу ретепіе рап Зхгеіег х рапет Тотазхетеісхет
у х бгиуіті коііеуаті тизіаі Ьу з^бхіб,
ропіетеах рег Ьіепіит ргху зкгхупсе Ьгаіегзкіеу Ьуі ргхузабпут, іебеп кіисх тіаі
рап Тотазхетеісх, а бгиуі рап Зхгеіег,
іебеп Ьех бгиуіеуо піе тбуі схупіс. Бо
іеуо кіебу? коуо? у о со з^бхопо? асііз
сопіиЬегпаІіЬиз тіеіі Ьу іеуо бебисеге, піе
Ьуіо іат схази бо з^бхепіа зргате кгітіпаІпусЬ, кіебу рапа 2позкіетеісха у рапа
Бипка па зіагзхепзітео оЬгатезху, іеуох бпіа
хгхисііі у зкгхупк^ харіесх^іотеаіі, у об
іеу о схази рег ігіеппіига хабпеу зсѣабхкі
піе тіеіі, бо теукопапіа ргхузі^уі па зіаг¬
зхепзітео піе ргхуриёсііі. Со поп зіпе таупо батпо еі ргаеіибісіо асіогбте іегахпіеузхусЬ Ьус тизі. Апі зоЬіе рагз сііаіа
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- 362 тоге пасід^аб сгітіааіѳ ішіісішп ех ео,
ге зрга\ѵиідс зі^ росііи" гтсусгаіи у агіукиібѵѵ сѳс1го\ѵусЬ, кагапо піекібгут іочѵаггузгот, па зсЬабгк^ рггусЬобгдсуш,
зграбу роЬгаб у опе па иггдб осісіас, Іо
Іісііе еі ІаибаЬіІііег исгупііі у сгупіб ротгіппі 8$.
Сопіга 6-іит. Еѵосаііопеш Ыгёе рег
іоіиш піе то§д ргоЬаге, Ьо іейеіі ройусгопусіі об сопзізіогіит (диоб поп пе§аіиг), Іесіу аб іпзіаиііаш іпзіі^аіогіз зрігііиаііз, рогутеапо, ібдие ех беіаііопе раігит Ьегпагбіпогит, кібгут іпситЪіі рго"ѵізіо еі сига оііагаа у паЬо/.еіізіѵѵа, па
кібгусЬ рапоѵуіе біззібепіез піе Ъулѵаіі у
піѳ Ьуѵшц, ІиЬо ротеіппі Ъулѵаб, о со у іе¬
гаг опут асііо іпіепіаЬііиг, рггег со асІогез у піе зд у піе Цбц сиІраЬіІез.
Сопіга 7-тит. .Тако ѵѵ кайбут рипксіе, іак у \ѵ іут, іакоЬу асіогез ріепідбге,
па оііагг у па сЪтеаІд Вогд паіегдсе,
тіеіі зоЬіе іп ргіѵаіит соттобит оЬгбсіб, Ъагго таііііозе габаід, а іак/.е пибіз
ѵегЬіз, пі сгут іедо піе ргоЬиіцс. Шша§аід зі§ ехЬіЬіііопет гедезігбѵѵ еі бесіагаііопет: дбгіе у па іакд роіггеЬ$ іеу баіі
у оЬгбсіІі. \Ѵ2буб іакіе ггесгу різгдс у
габаідс, опут іпситЪіі ргоЬаге; теіебгд іо
боЬгге заті рогтеапі, іе рггег Іаі іггу
згеід^а пізкдб бо зкггупкі іпігаіу піе Ьуіо,
гкдб Ьу со тіеіі зоЬіе рггутеіазгсгус. беіеіі рап ЕоиЬе§еп §г. 184 баі, іебу іо
піе па козсіеіпе роіггеЬу, аіе текирпе§о
бо сесЬи баі, іеті іег ріепі^бгті піекіо
іпзгу бізропоѵѵаі, іуіко зат ге рап Зггеіег,
Ъ^бцс па іепсгаз рггузіабпут рггу зкггупсе, со геуезігаті ргоЬаЬііиг; а іегаг асіогіЬиз рег шаііііат зиттат габаід, сге§о
ргоЬаге піе то§д.
Сопіга 8-тт. бе2е1і заті рапотеіе
тізігготеіе біззібепіез, ѵі§оге ргіѵііедіі з. г.

таіезі. еі агіісиіогит сопіиЬетаІіит, роѵѵіппі па паЬойепзітео бо койсіоіа зиЬ раепа, іп бесгеіо зас. ге§. таі. ехргезза, Ьутеаб; сгети іотеаггувгот зѵѵоіт, (кІбггуЬу
заті зропіе габгі сЬобгіІі) бо койсіоіа 61а
паЬогепзНѵа сЬобгіб гаЬгапіаід. Ыіе тазг
іе§о ро іппусЬ тіазіасЬ, іако іи рапотеіе
біззібепіез теубгіѵѵіаід, Ьо піе іуіко заті
зирегіогаіі сопігабісипі, аіе Iеі, у іогеаггузгбѵѵ г зоЬд іп еапбет сопігабісііопет
росіддаід, о со зоіеппііег ргоіезіиід зі§.
А іегаг ропіеѵѵай іп оЬіесііз сгітіпіЬиз,
иі ргаетіззит езі, іоіаіііег беГесегипі, іебу
асіогез, іпЬаегепбо ргорозіііопі зиае, а сгупідс сгітіпаіііег, реіипі бесегпі раепат
іаііопіз роб1и§ ргаѵѵа 88. ІіЬ. 2, агі.
8-ѵо, иЫ ЬаЬеіиг: диоб ипиздиіздие ѵііаге беЬеі а Гаіза ассизаііопе, диіа аііаз
зиЬ раепат асизаіі. Ііет 88. ІіЬ 3, агі.
60 іп діозза: 8і ѵего рег сопіитеііат диіб
сопіга еит оррозиегіі, еапбет зоіиз зиіегге іепеіиг, диат ех обіо еі іпѵібіа сопі¬
га іііит іпіепіаге ѵоіиіі. бегеіі іег ѵібеіиг поЬіІі оГГісіо сопзиіагі еі іибісіо зсаЬіпаіі Ѵііпепзі раепат сгітіпаіет, ѵібеІісеі раепат іаііопіз, соттиіаге іп раепаш тіііогет, іебу асіогез сопзепііипі
ргаезіііо Ьіз сопбіііопіЬиз: 1-то, аЬу іак
заті тізігапѵіе, іако у іотеаггузге, кібггу
зі§ роб зиріікд робрізаіі у іакіе Гаізге
робаіі, а піе бо\ѵіеб1і, г сесЬи ргесгизЦрііі, ібдие іпеѵосаЬіІііег, аЬу пі§бу зі^бо
сесЬи піе ѵѵгасаіі у ггетіозіо раззатапісге
иігасііі; 2-бо, риЫісероб сгаз здббте аЬу
сит зоіеппі бергесаііопе асіогбѵѵ іп зирегіиз ѵѵзгуікіе рипкіа іако Гаізгуѵѵе геѵосоѵуаіі; 3-ііо, аЬу іп раепат гедаг па
гаіизги іпіга сегіит іетриз теузіатеііі;
4- іо, па тезгуікіе згрііаіе гІоіусЬ іггузіа;
5- іо, іе рггег обі^сіе гоЬоіу у іоѵѵаггузгб\ѵ рггег Іаі іггу бо згкобу рггутеіеб-

-
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И асіогбте ІегагпіеузгусЬ, Іе<1у геГизіопет сіе ргоргіоаЬу исхупііі іп зитта ай
тіпиз Іузіцс хІоІусЬ; 6-іо, (Іатпа еі Ііііз
ехрепзаз ой Іаі (ггесЬ 7.1 окусЬ іузі^с.
Со росіаіц, заіѵо іиге асИепсіі, тіпиепсіі,

-

сотбепсЬфю, іп Іоіо зіЬі гезегѵаіо, ргоіезілпсіо сіе ЗатпІ8 еі Ііііз ехрепзш Е сопѵегзо рагз сііаіа (Іиріісаіигат ее іп осіі(1ио Зесіагаѵіі.

1668 г. Марта 14 дня.
Изъ книги № 5117, за 1666—1668 г.э стр. 1215-1221.

85.

Протестъ Ви.іеискііхъ

позументщиковъ

диссидентовъ

.

противъ

1

;

своихъ

-

,м

то¬

варищей католиковъ.

Позументщики диссиденты, въ оправдапіе свое

цѣлію, чтобы обстоятельнѣе познакомиться съел

противъ обвинепій и нападокъ сотоварищей сво¬

содержаніемъ; за что заплатилъ 33 злотыхъ Руднаку; 4) готовы также доказать, что пе только пе¬

ихъ рнмско-католиковъ, представляютъ слѣдующія
объясненія: 1) диссиденты всегда охотно пойдутъ
въ костелъ,

по только чтобы туда ходили и ка¬

чать, но и подпись руки короля его милости со¬

толики (чего опи пе дѣлаютъ) и чтобы назначаемо

вершенно подложная; римско-католикн занимались
разбирательствомъ уголовныхъ дѣлъ и уже три го¬

было для посѣщенія костела такое время,

когда

да не возвращаютъ арестованныхъ соболей; 5) дис¬

дѣйствительно отправляется церковная служба; 2)

сиденты доказываютъ, что не консисторія, а ка¬

диссиденнты остаются при своемъ

толики цеховые позывали ихъ

мнѣніи,

что

къ отвѣту за не¬

позументщикъ Томашевичъ выхлопоталъ привиле¬

посѣщеніе костела; наконецъ диссиденты съ удив¬

гію Варшавскихъ позументщиковъ незаконно, при¬
ложилъ къ ней печать в. к. Литов, отъ другого

леніемъ спрашиваютъ:

документа,
воды;

на что опи имѣютъ неоспоримые до¬

3) дѣйствительно Шретеръ списывалъ ко¬

стойчиво требуютъ

отчего католики такъ на¬

отъ диссидентовъ посѣщенія

костела и въ тоже время запрещаютъ ходить сво¬
имъ товарищамъ католикамъ.

пію съ привилегіи рпмско-католиковъ, но съ тою

Регіа диагіа апіе (Іотіпісат іисііса ргохіта <1іе 14 тепзіз Магііі, ашю Бошіпі
1668.
Сііаіі раззатепіагіі, потіпіЪиз зирга потіпаіі геріісат асіогит раззатепіагіогит, рагаіит (Іиріісаііопіз зсгіріат,
рег еипсіет диет зирга ріепіроіепіет
оЫиІегипі, іп іепоге іаіі:
81а\ѵеІпі рап Ріоіг Зггеіег у НешІгусЪ

РоиЪе^еп—раззатапісу ТѴіІейзсу, біззігіепіез, кібгху ітіепіет зѵѵоіт у ітіепіет
іоиаггузгбиг <1ир1ісап(1о сопіга геріісат р.
\ѴоусіесЪа Тошазгешсга, Адата 2позкіетеісга, Ріоіга Бипка, каіоіікбѵг, іо тепоз7^.
АД 1-тит, Ротеіасіац, іакоЬу р. Тотазгеѵѵісг, ргаеѵіо сопзепзи саіЬоІісогит еі
Діззісіепііит ргіѵі1е§іит сопГігтаііопіз, г
рггубапеті теіеіи поѵ?усЬ у піезІизгпусЬ

—
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агіукиібте, ТѴагайатезкіт раззатаппікот
зіийіусу, шіаі теургатеотеаб, рог Іоіит сі¬
іаіі педапі, аіѳ Іуіко па Іо розіапу Ьуі
рап Тотазгетеісг сіо \Ѵагз/атеу, іако іи/,
іп гезропзіопе іасіпш езі, ЙеЬу Іуіко г
Йуйаті \Ѵі1епзкіегаі зргаѵѵу рорагі, а оп
зі§ йотуйіі ргоргіо тоіи ьат Іакотеу рг/утеііеу г рг/уйаікаті потеусЬ у піезІиз/пусЬ
теіеіи агіукиібте теургатеотеаб, у ргхуѵѵіогз/у Іакотеу рг/утеііеу г \Ѵагз/атеу те сесЬи
ргае/епіотеаі рггесі Ьгасіц, ротеіайаіцс: і/.
Іо сопГігшаІіа кгбіа ішйсі, рапа паз/едо
шііозсітеедо, пат Іега/ з/С2$61ітеіе рапицседо, у ро<іріз г§кі теіазпеу кгбіа ітйсі
шіалѵаі у ротеіайаіз асіогез, йе сіаіеко
теі§кзг^ раепгу те йекгесіе кгбіа ітэсі аззезогзкіт, аппо 1667 Геготеапут, орізапіу
кагаиі Ьуб шайр Со у сііаіі аГГігшапІ.
йе Іак іезі у піе зрггесітеіаі^ зі§ Іети
Йекгеіотеі іедо кг. тоёсі, аіе газ Іак тбтей* сііаіі: ій рг/утеііеу \Ѵаг87.атезкісЬ раззатаппікбте у агіукиіу потее, кібге Ьуіу
піезіиз/піе рггуйаиѳ, рг/е/ рапа Тошаз/етеісга теургатеіопе, рег йесгеіит іедо
кг. тоз'сі аззезогіаіѳ з<* /піезіопе, аіе рггу
рг/.утеііеіи зтеіцІоЫітееу раті^сі кгбіа ішЙсі \Ѵ1айуз1атеа сгтеагіедо, 53 раззашаппісу ЛѴіІепзсу гасЬотеапі, Іо тапіГезІіззіте
раіеі, йе зі§ асіогез заті йесгеіотеі іедо кгбІетезкіеу тозсі, сопігаѵепіипі. Ротеіайаі^
асіогез, ій сііаіі у йоЦй аЬзепІиі^ осі паЬойепзітеа у йозіб піе сгупігр Ыа Іо Іак
ойротеіайаі^ сііаіі: піесіі Іуіко заші асіо¬
гез рііпиіг* у піе аЬзепІиі^ зі^ ой паЬойепзітеа, іако гтеукіі, а сііаіі іако сЬоййііі, Іак у Іега/ сЬсгу сЬосІ/іс у рііпотеас, Ьо асіогез гаротеіейгіатез/у о досЫпіе бзтеу па паЬойепзітео, заті підйу піе
Ьутеаігр у йасіпедо о бзтеу досі/іиіе те
койсіеіе рг/уз/ейз/у піе пауйгр Іуіко /теосЦ, аІЬо ргоЬийр аЬу раеп§ идопііі. Ка |
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раеп§ сііаіі піе йЬаі%, кіе(1у зд рііпеті
у заті сЬсіеІі сііаіі, аЬу раепа теі§кз/а
Ьуіа па піерозІизйпусЬ сіо паЬойейзІтеа,
а Іо (11а іедо, йе асіогез с/.§зіо заті аЬзепіиігу зі<з, (Іо коёсіоіа /ака/.атез/у, заші
піе рг/усЬойгц; аіе іий осі Іедо с/.ази роІг/еЬиі^ сііаіі, аЬу віида иг/.іріотеу гатеагѳ
Ьуі те коёсіеіе, кіесіу с/аз Ьутеа паЬойейзітеа, зиЬшіііиіц зі§ зіий/е /атезге ріасіб,
аЬу сопзиготеаі, йеЬу теіага сіапа Ьуіа,
кіо Ьуі те кобсіеіе, кіо піе Ьуі. Со зі($
Ікпіе ргоіезіаііеу зиЬ аппо 1665, сііе 17
ис/упіопеу рег сііаіоз, іакоЬу шіеіі г пі^
ргееа Іаі Іггу /аразб, Іакйе у / зирІіЦ,
у оіо піе с/упШ, аіе кіесіу асіогез с/упі^
ай раепаз етегііаз, Іесіу ъ Ц ргоіезіаіі^
теуіейййайр кібга ірзо іиге еѵапиіі. Медаіиг, йеЬу піе тіеіі с/упіб, йотеой/^ сі¬
іаіі поІаІі% ітб рапа різаг/а, йе іезі ргойисіа сііе 15 Аргіііз, аппо 1667, Іо поп
еѵапиіі, кіесіу ѵідіІаЬаиІ. 2айаі% у Іо, йе
сЬоб Ьу у тіаіа іакі ѵаіог Іа ргоіезіаііо,
Іесіу ро зіагети рег еіизтоііі ргоіезіаііопет і^иігепіиг ргоЬаІіопез, Іисе тегісііапа сіагіопез, а Іегаг йасіпедо йотеойи піо
таі^. Nа Іо Іак ріас^ сііаіі: піе тод^
теі^кзге (Іотеосіу Ьуб, кіесіу еѵісіепіег зі§
рокагиіе рг/.у рг/.утеііеіи \Ѵаг5/атезкісЬ
раззатаппікбте ріесг^б те. х. Ьіі. оййагіа,
кібга ріегтеіеу (Іо іакіеузі зргатеу Ьуіа
рггуіо/.опа, ргхег р. Тотазгетеісга, Іо іи
іий асіогез піе тод^ зі^ гаріегаб йайп^
тіаг^. Кібгу Іо рггутеііеу согат поЫІі оГПсіо сопзиіагі Уііпепзі доіотеі сііаіі ргойисеге, йеЬу зі§ рггураіггуіі йоЬгае асіо¬
гез, йе піе іпасгеу Ьуіо у Іегаи іезі; ЬіоГ% 5І§ у йо рггузі^ді сііаіі па іуш, йе ой
зргатеу іакіеузі оййагзгу ріе с/.^с те. х. Ьіі.
рггуіойуі йо рггѵтеііеіи ІѴагзгатезкіедо р.
Тотазгетеісг у /.потей оййагі. А ро рггузі^й/е, аЬу теейіид ргатеа асіогез, тіапо-
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ѵѵ ргхуѵѵііеу, раззашаппікош АѴагехаѵѵзкіт
зІшЦсу, іп ргаеіибісіит Іиіеузхут раззатаппікот, ѵѵургаѵѵіі Ьуі рап Тотазхеѵѵісх,
бо кібгедо ріесх^б Ьуі рггуіойуі, об іакіеузі зрга\ѵу обегѵѵаѵѵзху, а роіут обіці.
Сііаіі ргхеб ісЪтобб рапу коттіззаггаті
ргаехепіоѵѵаіі у вкагхуіі зі§, дбхіе па Іеп
схаз Ы$бцс ітб рап Кигоѵѵісх—різагх габхіескі, ргаезепз па гаіизхи, схази коттіззіі роѵѵіебхіаі ісЬтозсіот: іх Іи зргаѵѵа ѵѵіеіка, піе шаіо схази ѵѵехтіе, йеЬу
Іи ѵѵргхбб согат оГГісіо сопзиіагі Ѵііпепзі гохргаѵѵ§ лѵгі^Та, іебпакхе бекгеі ісЬтойс рапбѵѵ сошшіззагхбѵѵ зіап^і, хе ргху
ба «пут ргхуѵгііеіи раззатаппікбѵѵ ЛѴіІепзкісЬ хасЬоѵѵапо. Йабаіа асіогез у Іо,
хе пиііііег іига а рагіе сііаіа сопіга оЪІаіаш сопГігшаІіопет аЬзсіие сопзепзи ша^ізігаіиз пиііііег аііегапіиг, розі саизат
Іисгаіаш іп іибіеіо аззезогіаіі у заіѵат
асііопет іпзіідаіогоѵѵі гезегѵапі, іако ѵѵ
кгбікіт сгазіе асіогез ЦсЦ ргхуѵѵобхіб.
N0 Іо Іак ріасгр іх піе сііаіі сіекгеіолѵі
іе§о кгбі. шозсі аззеззогзкіети сопігаѵепіипі, аіе асіогез, кіебу зі<? Ігхутаі^ \Ѵагзха\ѵзкіт раззатаппікот рггулѵііеіи пабапе^о, кібгу рег бесгеіит іезі хиіезіопу,
іак зі<5 іи/, лѵуйеу бойс парізаіо, у ргху ргхулѵііеіи й. раті^сі кгбіа ішсі \ѴІабузІаѵѵа
схѵѵагіе^о хасѣоѵѵапі вц, бота^ац зі§ соп¬
іга асіогез гаііопе сопігаѵепііопіз раепаз
бесеті, у піесіі роіох^ бекгеі іедо кгбІеѵѵзкіеу тойсі аззеззогзкі, Іап) зі§ ргхеутщ, кіо па раепу хазіихуі.
АЛ 2-Лит. Ъе Ігакіолѵаі ішб рапа Кибпака р. 8/геІег у ргхерізаб Іеп ргхуѵѵіІеу кахаі, \Ѵагзхаѵѵзкіш раззатаппікот
зіих^су, поп пе^аі, кахаі ргхерізоѵѵаб, Ьо
Іеп ргхуѵѵііеу х ріесх^сі^ кгбІеѵѵзЦ, кібг^
Іегах оббагіі, ргхуіохуѵѵзху об іакіеузі ш-

вхеу зргаѵѵу, сЬоѵѵаІі хаѵѵвхѳ ѵѵ 8кгхупсѳ
сесЬоѵѵеу ѵѵ хаткпіепіи; а рап Зхгеіег.
кахаі Ьуі корЦ ргхерізаб, йеЬу ві*? тбді
боЬгхе ргхеугхеб, со ѵѵ Іут ргхуѵѵііеіи іезі,
у Іибхі ргаѵѵпусЬ рогабхіб. Рояігхедзху р.
\ѴоусіесЬ Тотазхеѵѵісх, па со р. Зхгеіег
кахаі ргхерізаб Ц корі^, р. Тотазхеѵѵісх
иргозіі и р. Зхгеіега, тбѵѵі^с: іх Іо різто
піе рі<$кпс и 1е§;о ргхуѵѵііеіи, дбхіе ріесх^б кгбіеѵѵзка ргхусійпіопа, аіе баутуі^
корц рі^кпіе, кібг^ ргхерізаіей, розіагат
зі§ о робріз ітб рапа Кибпака у оігхушаѵѵзху Іо, хе ітб рап Кибпак робрізаі,
ргхузхебі р. Тотазхеѵѵісх х ітб ранет
Кибпакіет бо боти р. Зхгеіега, §бхіѳ
ітб рап Кибпак оЬіаб іабі, роіут бо Іеу
коріеу шаі^с и зіеЬіе оп^ ріесх<$6 ітб хі§бха Тузхкіеѵѵісха — Ьізкира \Ѵі1егізкіе§о,
іих розі Гаіа ѵѵ гоки 1662 ро гесирегоѵѵапіи ЛѴіІпа ргхусізп^І; Ьо ітб хі^бх Ьізкир Гаііз сеззіі ѵѵ Кгбіеѵѵси, ѵѵ Іаі кііка.
Тос Іебу сііаіі Іак боѵѵобхз, хе об іакіеузі
іпзхеу зргаѵѵу ріесх^б ргхусійпіопа, піе тощ зі§ асіогез харгхес, хе ро зтіегсі іих
ітб хі$бха Ьізкира ргхусізпеіі, сЬобЬу у
икахаіі робріз ітс рапа Кибпака, хе зі§
робрізаі, Іо хаіуш піе ібхіе у піе Ь§б%
зі$ то§1і заіѵѵоѵѵаб у Ьгопіб Іут, па хіоі.
33, іако баі р. Ріоіг Вхгеіег, Іак у Іегах
ргху Іут зіоі, хе баі хі. 33 сх^йб рапи
Тошазхеѵѵісхоѵѵі, а бпі§^ Абашоѵѵі 2позкіеѵѵісхоѵѵі, піесЬау зі^ х зоЬ;у гасЬиі^;
таі^ ге^езіга р. Зхгеіега и зіеЬіе, таі^
Іех у зѵѵоіе. А піе рокахе зі^ Іак, іако
асіогез роѵѵіабаі^, хе рап 8хге1ег зкгхуѵѵбхіі хіоіуск ІѵхупазЦ, іакоЬу Іа ріесх^с
Ьуіа, ргозхіу асіогез, аЬу зі§ бекіагоѵѵаі р.
8хгеІег, хе баі хі. 20, па Іо Іакц, бесіагаІі^ баіе р. Зхгеіег, іх об кібгедо ргхуѵѵі¬
іеіи обігуі р. Тотазхеѵѵісх роѵѵіебхіаі: іі
іа па 1§ ріесх^с ѵѵубаіет хіоі. 20, кібге
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тизіаі тегбсіб р. Тотазгетеісготеі р. 8/геІег.
Ай 3-ііит еі 4-іит. 8ігопу ріесг^сі
осМагІеу у г$кі кгбіа іедотозсі, сіозубіий
те гезропзуі у Іеу сіиріісе, теуйеу сіозіаіесгпіе зі$ теугагііо, а согаг зі§ руіаі^ асіогез, гогишіецс, со то#% потее^о теута§а6,
икагиі^ сііаіі Іеп рггутеііеу рггесі згІасЬеІпут ша§ізІгаІет \Ѵі1епзкіт, у іті§ кгоіа
іе§отоёсі росірізапе, а піе теіазпа г$ка
кгбіа іе^ошобсі, а р. Тошаз/етеісг ікіатеаі,
іе теіазпа г$ка кгбіа іе§ошоёсі, рапа пазге§о ті1озсітее§о.
Ай 5-іит. Ротеіайаі^ асіогез, ійкгішіпаібте піе з^сігііі те сесіги, сііаіі ротеіасіаі*Ь ій зі^сігііі, Ьо Іотеаггузгош йтеит зграйу о<1 Іаі ІггесЬ тегідіі, гсіа ті зі<} у піе
осісіаіі, у зкіасіаі^ зі$ р. Зггеіегет: ійрег
Ьіеппіит рггу зкг/.упсе Ьгаіегзкіеу Ьуі рггузіасіаі^суга. Туш зі$ піе
теутбтеіб,
Ьо р. 8/геІег піе Ьуі па Іепсгаз, кіесіу
вг^сікііі у кіесіу зграсіу гадгаЬіІі; (Іо кзіцд
кгішіпаіи піе гарізотеаіі асіогез (На Іе§о,
аЬу шо"1і иіаіб у кагу иу&5 у йеЬу сіотеосіи піе Ьуіо, хе з^(1/.і1і. Іако гай ротеіагіаіг*, йе па игг^сігіе з^ зграсіу роіо/.опе;
піесЬау ргоЬиіц, іако гагаг осі Іаі ІггееЬ,
зкого га^гаЬіІі, па игг^сі 0(1с1а1і, іейеіі ро
хасг^іеу зргатеіе; іейеіі іи/, роіойуіі ро гасг^іеу зргатеіе, Іо іш Іа згіика піе иу(1/.іе,
іе
тизіеіі теіп§ гаріасіб, хе зі<$ піе
те зтег* ггесг теіг^саіі; у /потей іизІіГікиіц
зі§ Іак асіогез, хе зргатеиЦс зі§ теедіид
/теус/аіи у агіукиібте сесЬотеусЬ, ка/апо
піекібгут Іотеаггузгош. па зсЪас1гк§ рггусЬобг^сут, зграсіу роЬгаб у опе па игггрі
осісіас, Іо Іісііе еі ІаисІаЬіІііег ис/упііі у
сгупіб ротеіппі з^. Ыа Іо Іак гезропбеІиг: сгети піекібгут Іуіко (Ітеит, а піе
тезгуікіт? Тос ІусЬ з^сігііі, кібгуш роЬга1і, Іуш зашуш зі§ теугпатеащ, йе з^сігііі,
піе роІггеЬа Іерзгеу ргоЬаІіеу, аЬу га Іо
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раеп<$ ропіеёіі рапотеіе асіогез, йе зі§ піе
зтеоіеу ггесгу теайуіі, кгутіпаіу осіргатеотеа1І те сесЪи.
Ай 6-іит. Ротеіабаі^ асіогез: ій рег
Іоіаш еѵосаііопеш сііаіі ргоЬаге піе шоеф, Ьо іейеіі рогутеапо опусЬ осі сопзівіогіиш Уііпепзе, Іо ех сіеіаііопе раігиш Ьегпагсііпогиш а<1 іпзіапііаш іпзіі^аіогіз. №е
шоея асіогез пе&аге ргатесіу, кіесіу сііаіі
«Іотеосіг^, йе піе ех сіеіаііопе раігиш Ьегпагсііпогиш, аіе ех сіеіаііопе р. Тошазгетеісга зашедо еі аііогит еіизсіеш сопіиЬегпіі зепіогиш, §с!/іе у рогеѵѵ ргосіисеге
§оІотеі согаш поЬіІі оШсіо сопзиіагі Ѵііпеизі сіе сіаіа 1665, сііе 25 Магііі, ргосі.
26 Магііі росіапу па іиіго. Ботеіойзгу сі¬
іаіі еѵосаііопеш, сіоша^аі^ зі§ теіпу тее(Ии§ сопзіііиііі 1598 гі. 500 аЬу піе зсЬо&щс г игг^сіи гаріасііі.
Ай 7-тит. Асіогез ехсизиі^ зі^, шбтеі^с:
Ій текі/^ Іо заші рогтеапі, йе рггег Іаі
Іггу згеЦда пі зЦсІ іпігаіу сЗо зкггупкі
піе Ьуіо, зк^сіЬу йеЬу шіеіі зоЫе со рггутеіазгсгуб, іейеіі р. РопЬедеп гі. 184 сіаі,
Іо піе па койсіеіпе роІггеЬу, аіе ѵѵкирпе§о (Іо сесЬи сіаі, Іеші Іей ріепі^сігті піе
Ісіо іпзгу сіізропотеаі, іепо заш р. 8/.геІег,
Цсі^с па Іепсгаз рггузасіпуш рггу зкггупсе. Ыа Іо Іак р. 8/геІег осЗроѵѵіасіа: Ропіетеай сЬс^ асіогез ге^езігаті ргоЬаге,
Ыу у р. 8/геІег Іе§о роІггеЬиіе, §4уг
шаі^ асіогез гедезіга р. Зггеіега и зіеЬіе у зтеоіе теіазпе, піесЬ зі^ гасЬиі^,
дсі/.іе у па со теусіаіі; а іейеіі со іезі, аЬу
йосіаіі (Іо козсіоіа оусбш Ьегпагйупот па
Вой^ сЬтеаІ^.
Ай 8-ѵит. Іейеіі заті рапотеіе шізігготеіе сііззісіепіез ѵі^оге ргіѵі1е§іі 5. г. т.
еі агіісиіогит сопІиЬегпаІіиш ротеіппі па
паЬойепзІтео <іо койсіоіа зиЬ раепа, іп 4есгеіо з. г. т. ехргезза, Ьутеас, сгѳтий

— 367 іотеаггузгош зтеут, кібгау Ьу заті зропіе
габгіЬу сЬсхІгіІі бо коёсіоіа па паЬогей8Ітео сЬобгіб гаЬгапіаіц; піе тазг Іедо ро
іпзгусЬ тіазІасЬ, іако рапоѵѵіе біззісіепіез
теубгітеіаі^, Ьо піе іуіко заті зирегіогііаіі
сопігасіісипі, аіе Іег у Іотеаггузгбте, іп
еапбет сопігасіісііопет росівдац. Iі, асіогез заті \ѵусігі\ѵіаі^, кіесіу зі§ зрггесітеіаіц
«іесгеіолѵі іе§о кгбіетезкіеу тоёсі аззеззогзкіети у рггутеііеіотеі зіатепеу раті$сі
кгбіа ітоёсі \Ѵ1а(1у8Іатеа сгтеагіедо: V/.
кіебу Іотеаггузг гозіапіе тізіггет, тіазіи
рггузі^йе, Іо па Іепсгаз розроіи г (Ігидіеті тізіггаті сЬобгіс (Іо койсіоіа у Іо реіпіб, со роІггеЬа, ротеіпіеп Ьфігіе; аіѳргоІегѵе асіогез рггу рггутеііеіи, раззашаппікот \Ѵагзгаѵѵзкіт пжіапут, рег Іоіит
сопігаѵепіипі (Іесгеіотеі іе§о кгбіетезкіеу
тозсі аззеззогзкіети, піесіатепо те ^Ѵагзгатеіе Геготеапети, те гоки 1667 (Ііе 7-та
Іипіі, §<І2Іе ті^бгу іетіг зігопаті сЬсе
тіес, аЬу раззатаппісу теесііид рггутеііеіи ‘

у агіукиібте, об 6. раті^сі кгбіа іедотозсі Шабузіатеа сгтеагіе^о пасіапусЬ, зргатеотеаіі зі§. I Ьат миіпеу тегшіапкі піе
тазг, аЬу Іотеаггузгбте (Іо ротеіппойсі коёсіеІпусЬ росі^§апо, а рггесіе асіогез,
Іг/утаі^с зі§ тогбісиз
\Ѵаг82атезкіедо
рггутеііеіи, іатепіе зрггесітеіаіз4 ві§ Іак сіесгеіотеі іе^о кгбіетезкіеу тойсі аззеззогзкіети у рггутеііеіотеі зтеети теіазпети, об
6. раті^сі кгбіа іе^отозсі 'ѴѴІабузІаѵѵа
сгтеагіе§;о пабапетп, рггу кібгут у Іегаг
гасЪотеапі з^, аЬу асіогез Іе зате тезгуікіе раепу, кІбгусЬ зі§ сіотадаіг^ па рогѵѵапусЬ, ропіейіі, ропіетеаг тезгуіко (Іесіисііиг рггесітеко опут, йе тее тезгуікіт
ргоіегѵе сопігаѵепіипі. Со ро(1аі§, заіѵо
іиге абЗепбі, соггі§еп(іі, теііогапбі, ргоІезіапбо сіе (Іатпіз еі Ііііз ехрепзіз.
Іп оррозііит асіогез Іегтіпит асі Ігіріісапбиш, и^иапіиш песеззііаз ехрозіиІаѵегіі, оЬііпиегипІ.

1669 г. Мая 2 дня.
Изъ
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86. Инструкція Внлепскаго магистрата
<

элекційиый

.

Виленскій магистратъ,

дапная депутатамъ отправляемымъ па

сеймъ

отправляя своихъ по-

въ

Варшаву.

этомъ магистратъ очень обстоятельно перечислилъ

•словъ на избирательный сеймъ въ Варшаву, далъ

всѣ тѣ документы, въ которыхъ значится,

имъ инструкцію слѣдующаго содержанія:

Виленскій магистратъ имѣетъ право наравнѣ съ

1) Посламъ вмѣняется въ обязанность выхлопотать у короля и чиновъ рѣчи-посполитой под-

другими сословіями посылать своихъ депутатовъ
па государственные сеймы,

твержденія прежнихъ привилегій и вольностей, да-

2) Вмѣняется въ обязанность ходатайствовать

рованныхъ

предшествовавшими

королями;

при

что

о сохраненіи Виленскаго войтовства за магистра-

- 368 томъ

по примѣру Кракова и другихъ городовъ,

не сборщикамъ, а прямо въ казначейство, и уста¬

какъ

украшенія

новленіи таксы па предметы по примѣру другихъ

магистратскаго достоипетва;

о

неподсудности горожанъ земскимъ, гродскимъ и
трпбуиальскимъ
подробный

судамъ.

пѳречепь

стративныхъ
помѣщенныхъ

При этомъ приводится

королевскихъ

и админи¬

постановленій по этому

предмету,

въ разныхъ судебныхъ бумагахъ,

городовъ.
7) О разрѣшеніи Вилепскимъ купцамъ вносить
пошлины пе серебромъ, а ходячей монетой.
8) О возобновленіи моста на Виліи и уничто¬
женіи

неправильно составленныхъ декретовъ въ

каптуровыхъ судахъ.

статутѣ и даже хроникахъ.
3) По примѣру Кракова вмѣняется въ обязан¬
ность добиваться дѣйствительнаго голоса на сей¬
махъ не только по дѣламъ городовъ, но и по об¬

9) О сохраненіи за городомъ права пользова¬
нія старымъ мытомъ.
10)

Въ случаѣ объявленія поголовпаго воору¬

щимъ дѣламъ рѣчи-посполнтой; при этомъ пред¬

женія

лагается посламъ

положенія,—службы и вооруженія, были распре¬

за пріобрѣтеніе

такого голоса

снести со счетовъ долгъ рѣчн-посполитой въ 100,000
4) О сокращеніи непомѣрнаго количества раз¬
существованіе которыхъ порож¬

даетъ полное нестроеніе
ніи и хозяйствѣ

чтобы тяжести военнаго

дѣлены между городомъ и рѣчью-посполитой.

11) 0 выдачѣ изъ меньшихъ метрикъ ограни¬

злотыхъ.
ныхъ юрисдикъ,

ходотайствовать,

въ городскомъ управле¬

и оставленіи

конституціи 1601 года.
5) О принятіи мѣръ,

только трехъ

номъ распредѣленіи податей съ города;

о сохра¬

неніи городскихъ документовъ и привилегій, от¬
данныхъ посламъ; о неподсудности горожанъ ду¬
ховной юрисдикціи.

противодѣйствующихъ

четырьмя

улицами

Все остальное магистратъ поручаетъ посламъ.

кото¬

Изъ документа этого видно, что Виленскій ма¬

и ведетъ

гистратъ не только усвоилъ себѣ форму инструк¬

слишкомъ быстрому разшнренію еврейства,
рое завладѣло уже

по

ченія Виленскихъ городскихъ земель; о правиль¬

въ нихъ торговлю и промыслы.
6) О разрѣшеніи горожанамъ вносить подати

ЗаЪЪаіЬо апіе ботіпісат раітагшп ргохіта <3іе 13 шепзіз Аргіііз, аппо Ботіпі
І669.
Іпвітсііа осі та^ізігаіи \Ѵі1егізкіе§о
ісЬ гаойсіот рапот Раѵѵіотеі Воішогеі—
зекгеіагготеі іе§о кгбіеѵѵзкіеу тобсі, чѵбуІо\ѵі \Ѵі1ейзкіети, Ва11гошіеіо\ѵі Супакіети—гаусу, Зутопоѵѵі Кагітіеггоѵѵі Коіо\ѵісхо\ѵі—зекгеіагаош іе§о кгбіетезкіеу
тобсі, різагхоѵѵі \Ѵі1епзкіети, па зеут
еіексуіпу ро аМісаІіі іе§о кгбіеѵѵзкіеу тобсі \Ѵагзгаѵѵзкіеу, ѵѵ гоки Іегагпіеузгут
Іузіцс вгейсзеі згезсйгіезі^іут (Ігіеѵѵіціут,
тіезі^са Маіа ѵѵІбге§о сіпіа рггурабаі^су,
іасЗ^супа <1апа.
РггуЪуѵѵзгу (За рап Во§ згсг^іітеіе (іо
"^Ѵагзгаѵѵу, зіагаб зі§ оіо шаі^, аЬу огаз
аибіепііі и іабпіе ѵѵіеІтойпусЬ ісЬтоё-

цій шляхетскихъ, по добивался также и шляхет¬
скихъ вольностей и правъ.

сібѵѵ рапбѵѵ ріесг^іаггбѵѵ ѵѵіеікіедо хі$зіѵѵа Ьііеѵѵзкіе^о у іе§о тойсі рапа (ЗігесІога коіа гусегзкіедо гіесіпаѵѵзгу, иігаріопе§о іе§о тіазіа (іезібегіа рггеіо/.уіі, ирга82аі%с, аЬу \ѵ озоЫіѵѵуш гезрексіе «31а хѵіеікіе§о ягиіпоѵѵапіа, у изІаѵѵісгпусЬ сі§2агоѵѵ тіес гасгуіі.
Ргаѵѵа у рггуѵѵііеіа апіе еі розі ипіопет 0(3 ѵѵіеІкісЬ хі^ЦІ ЬіІеѵѵзкісЪ, а роІут кгбібѵѵ ісЪтобсібѵѵ роІзкісЬ тіазіи
Іети пабапе, Іакгѳ сопзіііиііе, іп гет
тіазіа парізапе, а гѵѵіазгсга 1667 Іііиіо
ІгуЪипиІ, у іппе, кібге зі§ іп Уоіитіпѳ
Іедит паубиіц, Іакге \ѵ сопГаебегаІіасЬ
рггезгіусп, у Іегагпіеузгѳу, §бяіѳ ѵѵуга/.піе
тіазіа сігса іига зиа іп іпіедго гасЬоѵѵапо, Іак аЬу іп біэдиізіііопот піѳ рггусЬобгііі, аіе піерогизгепіе гасЬоѵѵапѳ ЬуЗу,

'

- 369 зіагаб зі^ шаіц, дйуй те Іут ваіиз еі іпіедгііав саіедо тіазіа ѵегіііиг.
А йе ройсгаз еіесііі рггезгІусЬ, піт ай
пошіпаііопет рапа рггусЬойгіІо, йейисііопет іигіз ой шіазі, те іут рипксіе, іако
ай зиГГгадіа паіей}, роіггеЬотеапо, іако зі§
іо йаіѳ теій/.іес г рггезгІусЬ у Іегагпіеузгеу сопГейегаііеу; іейу икагас ргіѵііедіиш
поЬіІііаііз, кібгуш Йо еіесііі па зеутіе
Сгойгіепзкіш, іезгсге рггей ипі% рггуризгсгепі іезіезту. Сгедо йезшу іп изи Ьу1і, йотеіейс ройрізаші, па зеутіе рггей
ипі^ 1564 іііиіо гесезз, § па кібгеу Гоі.
51 еі 52 Ьуіі теіепсгаз розіаті г тіазіа
ЛѴііеизкіе^о Виказг ОрасЬотезкі у 2епоп
2агаескі. Іезі йгиді ройріз па еіесііі ётеі<$іеу раші^сі №ІайузІатеа сгтеагіедо; Іггесі
ройріз па еіексуі кгбіа іедошобсі Ка/.ітіегга; сгтеагіу ройріз па аЬйісаііі іедой
кгбіа Ка/лтіегха; рі^іу ройріз па іегагпіеузгеу сопГейегаііі.
А піе іуіко йо еіесііі, аіе іей ай зіаіит геіриЫісае паіе/.ету, у шіейгу зіапаті ггесгу розроіііеу роіісгепі іезіеёту
N8 іо іезі іазпу йотебй, те іеу/е сопзіііиііі 1564 Гоі. 51—теіусЬ зІотеіесЬ: па кібгу іут оЬусгаіет рггег паз гіойопу зеут
теіеісу розіотеіе гЬіітеу ггиреіп^ шосц, у
2 /иреіпуш рогисгепіет, іак 2 йисіютепедо,
іако у 2 Зтеіескіедо, зепаіогзкіедо, гусегвкіедо у тіеузкіедо зіапи розіапі Ьуіі; іо іезі
іе рапу Іасіпзкіт і^гукіет пійеу орізапе.
Татйе па копси з$ ройрізу розібте тіа¬
зіа \Ѵі1ейзкіедо; гЦй тапіГезіе іциеі, йе
ай зіаіит паіейету, а гтеіазгсга у гЦй,
кіейу Аидизііпиз Коіипйиз—тебуі \Ѵі1епзкі, ай соггесіигат іигіит зеутет 2 іппеті рапу гайаті Ъуі пагпасгопу. Іако
ві§ іо йаіе теійгіес те копзіііиііі 1569 Гоі.
194 §, гаргойЦ іезі у іггесі йотебй те
сопГоейегаііі ро бтіегсі бтеіфеу раті^сі

Худтипіа кгбіа Гоі. 208 те іусЬ зІотеіесЬ:
ту гайу йисЬотепе, бтеіескіе у гусегзітео
тезгуікіе у тіазіа когоппе; іой те сопГігтаііеу Непгісі гедіз Гоі. 227 §: тезгеш те
оЬес у тіазіи іакйе те сопГігтаііі еіесііопіз ВіерЪапа кгбіа те Апйгаеіотеіе гоки
1576—Гоі.-242 §: Такйе тіазіа йо іедо
асіи паіей^се, оЬтеіезгсгату ипіѵегзаіаті
урізапіет зтеут, аиіЬогііаіе іоііиз геіри¬
Ыісае гіагйи іегагпіеузгедо, аЬу Ьутеаб
кп іеірп асіотеі согопаііопіз піе отіезгкітеаіі. Рггукібгеу ргаегодаіітеіе, аЬу у іегаг тіазіо \Ѵі1епзкіе гозіатеаіо, рііпо ісіі
тойсіот рапот розіот гіесату. ЛѴбуіотезітео \Ѵі1епзкіе те теіеіи іпзігисііасіі, гбйпусЬ теоіетеойзіте у ротеіаібте ѵепіііаіиг,
сЬс^с до ой тадізігаіи у тіазіа ойепѵаб,
па со ехетріа, кібге сит ргаеіийісіо ргате
тіазіа Ьуіу, аііедапі; окоіо сгедо зегіо
росЬойгч, 2 ргате апіе еі розі ипіопет
пайапусЬ, іакйе ъ йекгеіа геіасуіпедо рокай^, йе іо тебуіотезітео ;пзіти1 сит тадізкаіи сЬойгі, у рі'йіид ргате іпсбгроготеапе тіазіи гозіаіе, а йо іедо йе у те
Кгакотеіе у тее Ьтеотеіе тебуі сіѵііаіепзіз,
поѵііег те Котепіе у те МоЬіІотеіе гозіаіе,
у іо іуіко згсгедиіпіе іезі тадізігаіиз Йесиз, а тегііогит ргаетіит, кібге кгбіотеіе рапотеіе га газіиді Ьеп§ тегіііз та¬
дізігаіиз сопГегиі^.
ТСІ<>с у те іут піе ой таіедо сгази
рггесіте паз аІІаЬогаіиг, аЪуйту зі§ іп сгітіпаІіЬиз ех Іосо Йеіісіі, Іакйе га оЫідаті, те дгойгіе, те гіетзітеіе у те ігуЬипа1е зргатеотеаіі. Сгеши ІиЬо іий га Іазкц,
Вощ гаЬіедІа сопзіііиііо 1683 ііі. о тйасіі Гоі. 24, дйгіѳ іат іп сіѵіІіЬиз, іако
іп сгітіпаІіЬиз Гогит тіеузкіе раіі ротеіппійту ,сит арреіаііопѳ га йтебг; зиГГісіепііиз іейпак теутеіейб у икагаб г рггутеііеібте апіе ипіопет, іако рег отпіа іига
47

— 370 аЪ ошпі іигізбісііопе ехешріі гозіаіету.
Бо іе§о 3. раші^сі кгбі ЗіерЬап кіесіу ігуЪипаІ зіапотеіі, тіазіа іигізбісііопі зиае ге§іае у зиссеззогот зтеоіт кгбіот рапот
20зІа\ѵіІ; іако іо теібгіеб те сопзіііиііі Ігу¬
ЬипаІзкіеу, ііі. со щйгіс тащ., у ро<1 іуіиіет, теіабга з^бгібте тагзгаІкотезкісЬ,
к1бгц оЬусгаупіе аііѳдотеас, Ьо ки копсотеі іезі §епега1ііаз, кібг% рго зиа рагіе
ігаЪипі, аіе іезі рггесіте іети гешебіит,
ѵ? іеу йе сопзіікиііі ігуЬипаІзкіеу Ііі. ТѴагипек, Гоі. 13. Бо сгедо зТийу зіаіиі теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо, гогбгіаі 3, агі.
13 §. А со зі$ іакйе іезіі ігуЪипа! зіиді
вгІасЬескіедо в%бгіб піе шойе, робіид теуйеу ротіепіопеу сопзіііиііі ІгуЬипаІзкіеу,
іііиіо ІѴагипек, айЪу зі$ зргатеіебіітеобсі и
рапа иротіпаі; родоіотеіи тадізігаіиз ге§іиз 2 гаіезгсгапіпа зргатеіебіітеойо, а піе
кіо іпзгу сгупіс ротеіпіеп, па іо іезі теугайпу 2 г02СІ2Іа1и 3 агіукиіи 35; піе тащ
іей тіеб з^ббте ргіѵаіпусЬ с1ото\ѵусЬ, па
іо іезі сопзіііиііа ІгуЬипаІзка, ііі. теіабга
Гоі. 20 сопзііі. 1598 Гоі. 704, ііі. о §°зробасЬ; сопзіііиііо поѵеііа 1667 ііі. ігуЬипаі. Кібге аЬуіп зио гоЬоге гозіатеаіу,
Ьо зресіаіііег шіазіи \Ѵі1ейзкіети зТий%
рііпо іпѵідііапбит. Біа іедо іей у Ьапіііе га (Іесгеіаті, іп ехіето іибісіо оіггутапеті, па тіезгсгап піе таі% Ъубг теубатеапе; сопзіііиііа 1598 ііі. о ЬапіііасЬ
Гоі. 695, ваша патееі соггесіига іигіит,
со Ьагго іезі поіапбит, ІиЬо рогѵѵоіопа,
аЬу зіпе ргаеіибісіо іигіит ипіопіз, па іо
іезі сопзіііиі. 1581 Ііі. агіукиіу Гоі. 380.
Ргатеа гай шіазіи \Ѵі1епзкіети з^ рггеб
ипі^ пабапе, у зеут ипіопіз зітеіегбгіі,
іос іп (ІиЬіит ѵосагі піе шод^. Тог та
те зоЬіе сопГігтаііо зіаіиіи те. х. Ьііетезкіедо па росг^іки Гоі. 2-бо: іг зіаіиі іигіЬиз еі ргіѵііедііз ипіопіз згкобгіс у иЫі-

йас піе та. А йе кгбіотеіе рапотеіѳ тіазіот ргате боіггутас ротеіппі, робіид рггузі$ді, кібг^ па ипіі теукопаіі, Гоі. 177 те
іусЬ зІотеіесЬ: агІиЪищс у оЬіесиі%с рггеб
рапет Водіет, боЬгут, иізсітеуш, згіасЬескіт у сЬггеЗсіапзкіт зіотеет пазгут,
ій іо тезгуіко, со зі<$ іи парізаіо, гпас,
іггутаб, бгіегйес, теуреіпіас, заті г роіоткаті зтееті, па теіесгпе сгазу Ь§бгіету, Ьег Гогіеібте тезгеІакісЬ, піе рггутеосіг^с пісгедо 2 іусЬ ггесгу па теіекі те
йабп^ те^іріітеобс, апі обтіап<$, апі обзіггеіітеащс зі<2 Іей пі те сгут об іеу іебпойсі. А іе тезгуікіе ггесгу, іи розіапотеіопе у оЬтеаготеапе, апі рггег іедо кгбІетезкіеу шоёсі, апі рггег рапу га<Іу, у іппе тезгуікіе зіапу, урозіу гіетзкіе оЬбуда пагосібте га зрбіпут гегтеоіепіет, апі
роіебупкіеш об кібгеу сг^йсі у зігопу піе
таі$ підбу теіесгпеші сгазу Ьуб пагизгопе у обтіепіопе, аіетеіеогпіе саіе у шоспе гасіютеапе Ьубг таі%. Ыакопіес еѵіпсипі зате кгопікі, а гтеіазгсга Ріазескіе§о Гоі. 51 о ІгуЬипаІе іак різг^с: АЦие ііа
ВіерЬапиз гех, зе ірзит, еі гедез Гиіигоз
дгаѵі Іеѵаѵіі опеге, еі огбіпет есщезігет
іп зідпо аихіі, ІіЬегіаіе, ііііиз агЬіігіо,
ргаетіззіз іибісііз ргаеіег рагѵа петре
сгітіпит аігосіогит, сщае ірзе гех сит
зепаіи іп сотііііз депегаІіЬиз гедпі бідпозсеге сопзиеѵіі, ас ргаеіег Іііез Гізсі
гедіі, сіѵііаіиі^ие, ірзі геді біггесіе зиЬіесіагит, С[иае еііат іп тахіто питего
аб іибісіит гедіит Ьисиз^ие сопПиипі,
еі регзопае аиіае гедіае заііз педоііі абГегипі, иі тігит зіі, ^иотобо оііш зиГГісеге роіиегіі гедіиз ІаЬог, еііат ипіѵегзі
есріезігіз огбіпіз іигдііз аибіепбіз. А йе
зі^ батепо те гаіизги з^бгіб паріегаі^, рггесіте ргатеи, кібге теугайпіе тіеузсе забот
гіетзкіт ДѴіІепзкіт те гатки пагпасгуіо,
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89; па аііедаііе гай ЬиЫіпа, Ріоігкоѵѵа,
те Ьіітеіе Мійвка, Ыотеодгбдка, ротеіедгіеб: у/, дівзішіііа од ргате тіазіа ЛѴіІеіізкіедо таіі} іига, икагаб ргауіуга гезсгірІа кгбіетезкіе, кібгуш гаіизг од з^дбте
ІгуЪипаІзкісЬ іезЬ исЬгопіопу.
Ыіазіо Кгакотезкіѳ розіагаіо зі§ па зеутіки депегаіпуш Когсгупзкіт о Іеп агіукиі, аЬу сігса іига зиа еі ргіѵііедіа сопвегѵеіиг; гасгут у ісЬ шойсіош рапот
розіоиі іпіегегіі, іейІіЬу опуш Іеде риЫіса ргатеа зітеіегдгопо, аЬу у тіазіа \ѴіІепзкіедо іига иройіедгопе піе Ьуіу.
Сіг рапотеіе Кгакотеіапіе зіагаіц зі§,
аЬу тодіі герагаге ѵосет асііѵага па зеутасЬ у па зеутікасЬ іп саизіз сіѵііаіит,
у іако пакгбіа іедо тойсі, іак у па тагзгаіка розеізкіедо аЬу зиГГгадіа тіеб то¬
діі; кібге 4аІ зі§ Воге, і/ ісЬ апіесеззоготеіе пазі тагпіе зігасііі. \Усгут ісЬ
тойсіот рапот розіот пазгут іпѵідііаге
роІггѳЬа, аЬу родіид теугагпедо рггутеііеіи иоЬіІіІаІіз те зргатеасЬ у родаікасіі шіазіа ѵосет асііѵат тіе<3 тодіі; сгедо па
зеутасЬ Ыігко рггезгіусіі іиг га ІазЦ
Вог^ іп изи Ьуіі, у ѵіѵа ѵосе дезідегіа
зтеоіе ргоропотеаіі. Сгедо аЬу зпадпіеу докагаб тодіі, Ьу Іей іп ѵіт дгаіііидіпіз
(11ид од г/есгу розроіііеу па зіо Іузі^су
гІоІусЬ теіппу даготеаб, аіе у ргаегодаіітеу, рггед ипііг^ падапеу, піе иризгсгаб, діа
Іедо даіету десгеі коттіззагзкі, кібгут
діиді тіазіа з$ Циккпѵапе.
Кб2пе те Іут тіейсіе іигугдукі, Іак теіеік% сопГизі^ исгупііі, ге апі гг^ди, іако те
рогг^дпуЬ тіазІасЬ Ьутеа, апі розіизгѳйзітеа іп рориіо, діа Іак теіеіи ргоіесііі, апі
оЬзегѵапііі паіейуіеу тадізігаіиз, апі зесигііаіет, Іак га рокоіи, іако у родсгаз
Ігтеод падсЬодг^суоЬ, апі зіизгпедо те гат-

кпіепіи ораіггепіа тіеб піе то'/.е. Йкгрі
Іидгіот Іойпут, сидгогіетсот, Гогузгіегош, гіут у доЬгут, тегоіа оітеогет зіоіц, кібггу роіут гогтеіокзгу зі^ рогбіпусЬ
кг^ІасЬ, іедпі Ьапдіе зтее риЫісе у ргіѵаІіт, гтеіеік^ згкод^, піеіуіко тіазіа, аіе
Іей у зкагЬи ггесгу розроіііеу одргатеиі^,
род сі^гагу сіѵііаііз родіедаб піе сЬс^,
теагі, рорізбте, у сопІгуЬиІіі шіеузкісЬ
ипікацр Іудгі ІойпусЬ, втеотеоІпусЬ рггесЬотеиіц, а рггесіе Іедо піегггріи теіп<$, піе
па кодо іппедо, Іуіко па тадізігаі теаЦ,
кібгу Іак іезі те зтеоіеу іигігдісе соагсіаіиз,
і.е Іедтео іиг кііка иііс, у Іо коіо гаіизга,
до іигіздісііеу тіеузкіеу паІеЦсусЬ, Іісгу.
Кготіа Іедо зііа катіепіс у дотбте рггег
сопзіііиііе у рггутеііеіа, рггег койсіоіу, кіазгіогу, згрііаіе г іигіздікі тіеузкіеу оде82Іо; па со озоЫітеедо гезресіи саіеу ггесгурозроіііеу роІггеЬа, аЬу іигіздіса іедо
кгбіетезкіеу шойсі тіеузка до озіаіпіеу
гдиЬу піе рггузгіа.
Тедог сЬсе докагаб ітб хирк Коіепда,
теігороіііа Кііотезкі, аЬу Гогшаіет тбді
тіеб іигіздісііопет, сгети, ІиЬо іий ропіеЦд сопзіііиі. 1601 гаЬіедІа у Іуіко Ігез
Гогтаіез іигіздісііопез десіаготеаіа; о Іо/,
зі§ у Іегаг ісЬтозб рапотеіе розіотеіе віагаб Ь§дц, аЬу теі^сеу ІусЬ іигугдук, до доЬгедо пцди теіеісе згкодг^сусЬ, піерггуЬутеаіо, Окоіо сгедо г ісЬтойсіаті рапу
ріесг^іаггаті те. х. Ьіі. п. т. р. у г затут іедотойсіет хі^дгет теігороііц Кііотезкіт тбтеіб, аЬу ргоріег Ьопит расіз
сЬсіа! зирегзедотеаб.
Йудгі те Іеу зіоіісу іп тедііиііо, г теіеікіт тіазіа озгресепіет, газіадзгу у іий
род вашу гаіизг до катіепісу Муіазгетезкіеу родеткп^тезгу зі$, а со рггедпіеузгеиіісе: №етіесІц, 8к1апп$, Іаікоте^, й.
МікоІаузЦ оЬі^тезгу тезгуікіе Ьапдіе, згуп-
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аіе Іей у па рггесітіеёсіи га тиготеапут
тозіеш ГипДотеаб росгупащ; сгеіасій сЬггезсіапзЦ сЬотеаі^, те піедгіеіе у гбйпе «іпі
зтеі^іе гоЬщ, а сЬггеёсіапіе рггег Іо пізгсгеі^. АЬу гаіут Іо Іак згкосШтее шіазіи таіит, тіазіи теі^сеу піе згеггуіо, у
Іак те ЬашіІасЬ, іако те згупкасЬ піе рггсзгкасігаіо, рііпети ісЬшойсіоте рапбте розібте зіагапіи роіесату.
Богпаіо шіазіо ЛѴіІепзкіе, іака іезі Ігисіпа и ісЬтоёсібте рапбте роЬогсбте, рггу
осісіатеапіи ріепіе^гу ехресііііа, у те осісіатеапіи ктеіібте Ігшіпозс; зіагаб зі§ гаіут
Ь§сЦ, аЬу іп Гиіигит росіаікі тіеузкіе піе
Йо роЬогсбте, аіе сіо зкагЬи тепозгопе Ьуіу.

Бекгеіа те каріигге ’ИГіІейзкіт па гбйпусЬ озбЬ, Іак та&івІгаІотеусЬ, іако у ргіѵаіогит сіѵіит, сит ргаеіисііііо іигізсіісІіопіз сіѵіііз оіггутапе, аЬу па каріи¬
гге ^епегаіпут зказотеапе Ьуіу, зіагас зі§
Ь^сіср
0(1 піета1е§о сгази г розіаті кигГізгІгга
ітсі ВгапсІеЬигзкіедо ехрозіиіиіету, аЬу
росііид Ігапзасііі тіазіа ЛѴііепзкіе^о, г
шіазіаті Кгбіетеіскіеті исгупіопеу, іотеагбте г Кгбіетеса сіо Осіапзка рггеризгсгас
Ьег Ьгапіа шуіа піе гаЬгапіаІі; о со зі§ у
Іегаг зіагас рііпо роІггеЬпо Цсігіе.

Ка зіаге туіо, тіазіи \Ѵі1епзкіети іе¬
згсге рггесі ипіі} пасіапе, іезіі Ьу іакотеа
Ігисіпойс гасЬо«ігіІа, икагас рггутеііеу па
Ргеііа гегит, у Іе па ріаси Ь§сЦ, те Іо туіо зіий^су, у сопзІіІиЦ 1589 Ііі. сіа,
кІбгусЬ іако розЦріс, аЬу «іо сіаІзгусЬ ко- Гоі. 555, кібге Іо сіе тіазіи ІѴіІейзкіеши
згібте те теургатеотеапіи па 1§ Іах$ розібте теіесгпеті сгазу арргоЬотеапо.
піе рг/усЬоіІгіІо, гпіоззгу зі§ г рапу роРозроіііе гизгепіе ісйіі Ьу исЬтеаІопе
зіаті іппусЬ шіазі асіаесіиаіаз іпіЬипІ гаіі- Ьуіо, аЬу иігаріопе Іе тіазіо рос! Іеп сі§опез.
йаг піе ро(11еіга1о, ропіетеай іпіетае (Іо¬
№е тиіеу у Іо ргетіі сіѵііаіет, ге та зесигііаіі рготеійотеаб тизі: теагіу зтее
згеЬгп^ топеЦ сіа те. х. Ьіі. кирсу теу- тіетеас, гипсііе, теаіу, згіакіеіу, оЫаткі,
ріасас тизг$ осі сге§о аЬу теоіпі Ьуіі/ апзгргеіегу, згапсе паргатеотеас тизі, сіо
тодіі, ісЪшозсібте рапбте ріесг^іаггбте у сге§о аЬузі($ гезриЫіса рггуіойуіа, иргаішс рапа ро«ізкагЬіе§о иргазгас, аЬу та- згаб таіц, Ьо иЬосігу Іисігіе ройоіаб Іети
і^с па Іегагпіеузге сгазу гезресі, сиггепіі піе шо<ф. А тег§1§с1еш ша^ізігаіц боуЙггеб, аЬу (Ыойопа Ьуіа сопзіііиііа 1621.
топеіа ехасІогіЬиз осіЬіегас кагаі.
Мозі тиготеапу па ггесе "ѴѴіІіі рос! тіазіет ѴѴіІепзкіт, іезгсге рггесі шш* іезі
Гипйаііопіз ге§а1із, рггусЬосібте у гозсЬосібте со^піііо, Іакйе герагаііо опе§о Іегагпіеузга іигіЬиз таіезіаііз паіейу; іпіітаге
га Іут роІтгеЬа Ь^сігіе, пе (ціісі йеігішепІі іигіздісііо гедіа раііаіиг, а рго іпіогшаііопе ротеіесігіес, йе гесЗіЬиз Іатесгпе
па герагаіі^ піе теузіагсг^, кібге зі§ Іегаг
па гезіаигаіі^ койсіоіа у катіепіс оЬгасаі$.

Ма Ъусіг те теігусе шпіеузгеу о§гапісгепіе сит зиіз ІаІіГипсіііз тіазіа ЛѴіІепзкіе§о, кібге йе іезі Ьагго роіггеЬпе, сіотеіебгіатезгу зі§ осі ітс хі^сіга Міупескіе§о, рггезгіе^о шеігукапіа, о гоки, росі
кібгут Іо о^гапісгепіе Ьуіо, ехігасіет
г теігукі теуі^с.
Росіаікі іейеіі Ьу іакіе исЬтеаІопе Ьуіу,
аЬу Ьег исіцйепіа тіазіа 1е§о Ьуб то§1у,
ропіетеай йасіпеу сіоіасі ІіЬегаІіі піе тіаіо.
А Іе ц роіггеЬпе сіо Іѳгагпіеузге§о
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ісЬшоёсіот раиот розіош дай}, родіид
озоЫіѵѵедо гедезіги у геѵегзаіи о<і ісЬтойсібѵѵ дапедо.
№ зргаѵгасЬ ріогит Іедаіогит, лѵусіегкаГГб\ѵ, Гиодаііопит хопо(іосЬіа1іит, аЬу
сіѵез ад Гогит зрігііиаіѳ росцдапі піе
Ьуіі, віагаб зі§ роІггеЬа.
Рг/у 4ут декгеі зеуто\ѵу га кгбіа іедотойсі Йудшбпіа Аидизіа апіе ипіопеш
Геготеапу, кібгу та Ъудй ргеед гокіеш 1552
па іедпі} іигудук§, іако еіісііиг г декгеіа
тіедгу тадізігаіеш а оусаті Ргапсіа/капаші Гегстапедо, г теігукі ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵа Ьііеѵѵзкіедо ехігасіет ѵѵуітц. СаеІега дехіегііаіі ісЬтойсібѵѵ рапбіѵ розібте

рго Іосо, Іетроге, еі оссазіопе гесоттепдиіі} аі^.
Різап \ѵ ТѴіІпіе гоки тіезщса у (Іпіа
лѵуйеу шіапотсапедо. Ехігасі, зідіііит тадізігаіиз еі зикзсгірііо поіагіі іп Ьиис тосіит: N8 \ѵ1азпе ѵѵзкагапіе «згуікіедо шадізігаіи ісЬтоёсібте рапбѵѵ ЬигтізІг/.6\ѵ у
гадгіѳс тіазіа ЛѴПейзкіе^о, зеззіопаіііег
гдгошад/.опедо, 8утоп Ріоіготеісг—гауса
у різагг ЛѴіІепзкі родрізаі т. р. (}иае
српдеш іпзігисііо, іп еа, иіі ргаетіззит
езі, Іепогіз оЫодиепііа ргаеГаІіз поЬіііз
дотіпіз пипіііз сіѵііаііз даіа ад регреіиаш геі тетогіаш, реііі. сопзідпаіа езіргаезепІіЬиз.
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87. Протестація Виленскихъ кс. бернардіиовъ на позументщиковъ диссидентовъ.

Сппдпкъ бернардннскаго ордена подалъ протестацію отъ имени всего ордена на старшинъ

рѣ, п когда замѣчено было ихъ отсутствіе па
квартальной обѣдиѣ, то они, явившись къ па-

позуыенщиковъ

стоятедю,

диссидентовъ

въ томъ, что они

успѣли

увѣрить

его,

что

были въ

пе исполняютъ религіозныхъ обязанностей, лежа-

костелѣ;

іцихъ на нихъ на основапіи королевской привилегіи, и пе. посѣщаютъ церковпыхъ службъ,

ихъ во лжи, что носвндѣтедьствовапо было и возпыхъ,

чѣмъ наносятъ

оскорбленіе

католической

но другіе цеховые католики обличаютъ

вѣ-

Рашаіиз МаіЬіаз К1аго\ѵзкі—зупсіісиз [ ѵепіепз регзопаіііег ай асіа поЬіііз оіТісіі
огйіпіз раігит Ъегпагсііпогит сопѵепіиз сопзиіагіз Ѵііпепзіз, рагаіат іпзсгірііз оЬѴііпепзіз, потіпе агітсхіиш геѵегепгіі еі іиііі ргоіезіаііопет, сопіга Гатаіит Регеіі^іозі Раігіз ЗіерЬапі Кошапотся— ігиіп Зггеіег еі Непгісит РопЬе§еп, сісизіосііз еі §иаг«ііапі еіизсіеш сопѵепіиз, I ѵез еі раззатепіагіоз Ѵііпепзез, Яѳгеіпіго
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сопіепіа, сиіиз Ыс езі, с(ш зссціііиг Іепог.
Йаіоѵѵаі у зоіеппііег ргоіезіоѵѵаі зі§ зіаѵѵеіпу рап Маіуазг Кіаготѵзкі— зупдук
лѵіеІеЪпусІі оусбѵѵ Ьѳгпаііупбѵѵ ітіепіеш
хі^сіга ЗіерЬапа Котапоѵѵісга, кизіозга у
диагйуапа паіепсгаз сопѵепіи ѵѵіеІоЬпусЬ
оусбѵѵ Ъетайупбѵѵ, па шадізігбѵѵ у Іоѵѵаггузгбѵѵ сесЬи раззатапіскіедо о Іо, ій
опі, сопіешпепйо еі сопігаѵепіепйо іаѵѵпіе
ргіѵііедііз, осі паіабпіеузгусЬ кгбібѵѵ зоЬіе
пайапусЬ, зесипсіит Іепогет опусЬ ас
тапйаіит піе зргаѵѵиі^ зі§ (у аЬу петіпѳ
ехсеріо, шадізігоѵѵіе, у іоѵѵаггузге ѵѵзгузсу
па тзгасЪ ЬгаскісЬ у кѵѵагЫпусЬ Ьуѵѵа1І) піе Ьуѵѵаі^ у роѵѵіппоёсі зѵѵоісЬ піе реіпіі|, рггег со ѵѵіеіка у піегпойпа сЬѵѵаІу
Во/.еу йітіпиііо йгіеіе зі$ а озоЫіѵѵіе
па рапа Ріоіга 8ггеіега у Непгука РопЬедепа—тадізігбѵѵ, іако йіззійепібѵѵ, кібггу сіпіа йѵѵисігіезіедо сгѵѵагіедо 8ерІешЬга, апі заті, іако шадізігоѵѵіе, апі Іо¬
ѵѵаггузге піе Ьуѵѵзгу па шзгу зріеѵѵапеу
ѵѵейіид роѵѵіппойсі с^иагЫпеу, рггузгіі (Іо
ѵѵіеІеЬпедо хі^йга ЗіерЬапа Котапоѵѵісга,
кизіозга ѵѵуй ротіепіопусЬ оусбѵѵ Ьегпагйіибѵѵ у кип ройзЬдеек іаѵѵпу киіцс, ийаіі
рггесі ѵѵіеІеЬпут оусеиі кизіозгет, ій па
іеу тзгу Ьуіі, у гІоіусЬ згейб ріепі^йгу
(роѵѵіппі Цй^с ѵѵі^сеу йаб) осісіаіі, кібгѵт
ѵѵіеІеЬпу оусіес кизіозг, рггу дѵѵаІіоѵѵпусЬ
гаЬаѵѵасЬ зѵѵоісЬ, г оусаті сопѵепіи зѵѵе§о ай ргітат, аіе Ьагго зіпізігат геіа-
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Ііопст, сіаѵѵзгу ѵѵіаг$, Ьег йасіпедо гаігисіпепіа, аііезіаііа, ій па іеу тэгу Ьуіі у па
осіііапе ріепіцсіхе г ройрізет г§кі зѵѵеу
Йаіі. Іпіегіт рг$1ко ро пісЬ Ьгасіа іедой
сесЬи, рап Ріоіг Бипкіеп у рап А(1ат
Хпозкіеѵѵісг рггузгесізгу, огаг г Ьгасі.^ зіагзг<і 6ѵѵі§1еу Аппу, тіапоѵѵісіе Масіеу Маигісу ЗгсгегЬіскі, \ѴоусіесЬ Ьиіозіагізкі
Ьогепз Війгіпзкі, ТЬотазг Кіітазгеѵѵзкі,
гегпаіі, ій йайеп г рапбѵѵ (Ііззісіепібѵѵ піе
Ьуі, ѵѵ сгут ѵѵіеІеЬпу оусіес кизіозг розіггедзгу зі§, йе Іо іп Ггаийет опедо исгупііі. Іакот Іесіу рггег оуса ѵісагедо іедой сопѵепіи зѵѵедо оусбѵѵ Ьегпагйупбѵѵ,
ітіепіет оуса кизіозга у саіедо сопѵепіи
па гаіизги согат іийісіо рггу іепегаіе рапи Апсіггеіи Варіпзкіт па ІусЬ рапбѵѵ
йіззійепібѵѵ ргоіезіоѵѵаі, у оуса кизіозга
аііезіаіі^ аппіЬіІоѵѵаІет у Іе ріепйрігѳ
(Іапе рггу Іутйе іепегаіе па гаіизги роІойуіет, (піе пагизгаіг^с пі ѵѵ сгут ргаѵѵа
гасг^іедо зіагзгеу Ьгасі о і^й йітіпиііо
сЬѵѵаІу Войеу г опеті), Іак у Іегаг па
різтіе па Іей затѳ тіапоѵѵапе озоЬу рапа
Ріоіга Зггеіега у Непгука РопЪедепа о
іаѵѵпу ройзі^рек, у іппусЬ ѵѵзгуІкісЬ ра¬
пбѵѵ раззатаппікбѵѵ, кібггу піе Ьуіі у піе
ЬуѵѵаЦ, (Іо коёсіоіа апі роѵѵіппоЗсі зѵѵоісЬ
піе реіпіі}, па різтіе ргоіезіаіі^ ітіепіет
зѵѵоіт у саіедо сопѵепіи \Ѵі1епзкіедо ЙаІет Йо кзі^д тіеузкісЬ ЛѴіІеіізкісЬ ки
гарізапіи. (^иой асіісаіит езі.
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88. Протестація ІІнлеискаго купечества противъ цеха солодовниковъ.

Въ этихъ трехъ документахъ послѣдовательно

управленіи

и

вполнѣ

подчиняются магистрату;

излагается процессъ между Виленскими купцами
съ одной сторопы и солодовниками съ другой.

требуютъ, чтобы купцы пе смѣли торговать соло¬

Истцами въ этомъ дѣлѣ били купцы. Они дока¬

по закону.

зываютъ, что солодовники

выхлопотали себѣ у короля привилегію безъ вѣдо¬

мнѣніе, что они считаютъ такое явленіе крайпе
пепормалъпымъ и существованіе солодовничьихъ

ма и согласія магистрата, на основаніи

которой

требованій незаконнымъ, такъ какъ солодовники

подчинялись ихъ цехо¬

пе подвергаются такому риску, какъ купцы, и не

требуютъ,

чтобы купцы

вымъ требованіямъ,

совершенію незакопио

какъ частные люди,

не смо¬

тря на то, что они дѣйствительные граждане, при¬
нимаютъ дѣятельное участіе

въ мѣстномъ само¬

Регіа сціагіа апіе Гезіит запсіі Ггапсізсі сопГеззогіз, йіе зесишіа тепзіз ОсіоЪгіз, аппо сктііпі 1669. А<1 іпзіапііаш
поЪШиш Ргапсізсі ВигЬа еі Аіехапйгі ІдпаІ07ѴІС2—сопзиіагіит Ѵііпепзіит, е шейіо
тадізігаіиз асі соттипііаіет зеха^іпіа
тігогит (Іериіаіогиш, пес поп а(1 іпзіаиііат Гатаіогит МаіЬіае Кіагоѵѵзкі еі 6аЬгіеііз Зіепсгуіо—зепіогиш, аппо ргаезепіі
іп еасіет соттипііаіе тегсаіогіа ргаезійепііит, еі потіпе іоііиз еіизйеш соштипііаііз а^епііит, сііаіі зипі а<1 поЬіІе
оГГісіит сопзиіаге Ѵііпепзе, і'атаіі Асіатпз Оіеійотѵісг, Вазіііиз Кггутайзкі—
зепіогез, МаіЬіае Іосіизгко, Реііх Маскіетеісг—сіізрепзаіогез аппиі сопіиЬегпіі роіІепіагіогит; сопіга сіиоз регзопаіііег сотрагепіез еі іегтіпит ех асісііаііопе іп
(Нет Ьодіегпат іпсійепіеш, аііепіапіез,
Іесіо іпргітіз (іесгеіо засгае ге§іае шаіе-

домъ, хотя они и имѣютъ на это полное право
При этомъ купцы высказываютъ свое

уплачиваютъ тѣхъ пошлинъ,

которыя уплачива¬

ютъ купцы и за границей и у себя дома. Языкъ
этой жалобы отличается особенною витіеватостью

зіаііз, зиЬ (іаіа апиі тіііезіті зехсепіезіті зсхадезіті осіаѵі, сііе ѵіеезіта ргіта
тепзіз Аи^изіі, Уагзаѵіае іп геІаііопіЬиз
ргоргііз, ех аеіогаіи еопшДет зепіогиш
сопіиЬегпіі роііеиіагіогиш Іаіо, йейихегипі іи ргітіз ѵегЬо іепиз: (|ио тосіо ірзітеі зепіогез, Іоіиищие сопіиЬегпіиш
роііепіагіогит, сопігаѵепіипі тапііезіе еіЙет сіесгеіо, йеіпйс Іаііиз Іосо ргорозіііопіз, рипсіа еіизйет сопігаѵепііопіз іп рагаіо зсгіріо [юггехегипі еі Йесіагагипі;
сиіиз Ьіс езі, с^иі зедиііиг іепог:
Іе§о тойс рап Ргапсізгек ВигЬа у іе§о
тоЗб рап Аіехапйег Ісітаіотеісг — гаусе
\Ѵі1епзкіе, іако соттипііаію шегсаіогіае
зеха§іпіа ѵігогит ргаезійепіез, рап Маіуазг Кіагоѵѵзкі, рап ОаЬгуеІ Зіепсгуіо—
еіизйет согатипііаііз зепіогез аппиі, по¬
тіпе зио еі іоііиз соттипііаііз а»епіез,
гаро2«а\ѵз2у рогчѵеш різапут рггеіі згіа-
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ТѴіІейзкі исгйсіѵѵусЬ Адата Оіеідоѵѵісга,
Вагуіедо Кггуѵѵіаіізкіедо—зіагзгусЬ, Маіуазга ІодизгЦ, 8гсг§зпедо Маскіетсга—
згаГаггбѵѵ сесЬи зіодоѵѵпісгедо, шіезгсгап
ЛѴіІейзкісЬ у ѵѵзгуіек сеск зіодоѵѵпісгу у
рггесіѵѵко піт Іо ргоропиі.у у ѵѵпозг^: 2е
зіодоѵѵпісу соиігаѵепіипі декгеіоѵѵі іедо
кгбіеѵѵзкіеу тоёсі, рег ріиз изиграііопет
еі ехіепзіопет сопіга соттипііаіѳт, со
Іа к дедисііиг: зопаі Іо \ѵ сіекгесіе кгоіа
іедо шойсі, (срюд сиіІіЬеі ргіѵаіо Іісііиш
рго зиа песеззііаіе еІаЬогагѳ роііепіат,
поп іатеп ад ѵейдепдит еі ргоріпапдит). Со га гаііо еі ерю ргаеіехіи, ге іе¬
гаг зіодоѵѵпісу, иііга тепіет декгеіи іедо
кгбіѳѵѵзкіеу тойсі, гаЬгапіаі^ кирсот соштипііаііз рег ріиз ехіепзіопега декгеіи
іедо кгбіеп’зкіеу тоёсі вГосіу дота игокіопе ѵепдеге еі ргоріпаге, сит діѵегзогит діѵегзаѳ зіпі гаііопез; ѵѵзгак киріес
ехіга гедезігит соттипііаііз тегсаіогіае,
аІЬо сесЬоѵѵу ехіга гедезігит сопіиЬегпіі
Ь^дцсу, Ьото рориіагіз у ІиЪо сіѵіз Ѵііпепзіз, іедпак ргіѵаіа регзопа. Со зі<з гай
ікпіе соттипііаіет тегсаіогіат зресіаіііег, егесііо опеу Гипдиіе зі§ іп ргіѵііедііз
зегепіззішогит рег ргіѵііедіа еі десгеіа
зегепіззітогит, іит десгеіа соттіззогіаІіа тиііа ЬаЬепі зіЬі сопсезза; ргаезідепіо\ѵ дѵѵбсіі гадгіес ех тадізігаіи та зоЬіе
рггудапусЬ, рггу кібгусЬ соттипііаз зѵѵоіе гггріу одргаѵѵиіе; іаг соттипііаз ад
сопзіііа де Ьопо риЫісо еі тадізігаіи адтіііііиг іак \ѵ \Ѵі1піе, іако ехіга па зеутасЬ, де сопзегѵаііопе іигіит еі риЫісо
Ьопо рготоѵепдо ипііа ѵігіиіе гадг^; гас/ут дезирег гаііо езі, ргіѵііедіаіае сот¬
типііаііз, а вітріісі ргіѵаіо сіѵе, рег сопзедиепз іеду пиііііег еі рег ѵіоіепііат
зіодоѵѵпісу ехіепдоѵѵапіа декгеіи засгае

гедіае таіезіаііз зирег соттипііаіе тегсаіогіа изііиі^.
Баіо поп іатеп сопсеззо: сЬосіаЬу ех
таіа іпГогтаііопе, ѵеі деГепза, аиі аЦио
то(1о соттипііаіет роіойопо іп рагііаіе
сит ргіѵаііз, іеду рггесіе кгбі іедотойс,
ЬаЬііа теііогі іпГогтаііопе игпаѵѵзгу діГГегепііат ргіѵаіогит сит ргіѵііедіаііз сіѵіЬиз, реѵѵпіе іакоѵѵу агіукиі у ѵѵзгуіек
рг/уѵѵііеу (ропіеѵѵа/. зіпе сопзепзи еі всііи шадізігаіиз иіѵѵоггопу) зказоѵѵаі Ьу.
А ге іегаг рег ехргеззит іуіко зі§ ёсі^да
зирег ргіѵаіоз сіѵез, а піе па соттипііа¬
іет, іеду тиііо тадіз зіодоѵѵпісу сЬоб
Ьу сЬсіеІі зио, аиі аіісиіиз депіо рег ехіепзіопет пасі^дас рагііаіет іп Ьос рипсіо
ргіѵаіі сит ргіѵііедіаіа соттипііаіе, піе
тодз, сит іиге ехргезза досепі, поп ехргезза посепі.
Зіодоѵѵпісу ддуЬу сЬсіеІі тогдісиз декгеі сопіга ргіѵаіоз Гегоѵѵапу, сопіга соттипііаіѳт пасі^дас, іеду сопігаѵепіипі
іетиг декгеіоѵѵі іедо кгбіелѵзкіеу тозсі,
зиЬ еадет даіа Гегоѵѵапеши, ддгіе кгбі іедо
шоёс агіісиіит десітит іегііит ргіѵііедіі роіѵѵіегдга, рогѵѵаіацс шіедгу іппеші
іоѵѵагаті тесЬапісгпеші еі агіѳ гоЬіопеті, гЬо/.ат і ѵѵзгеіакіедо годгаіи, іак зигоѵѵеті, іако рггегоЬіопеті Ьапдіоѵѵаб, пароіаші, Іщиогаші іакіедо коіѵѵіѳк пагѵѵізка, тіаг^ рггедаѵѵас. А ге іегаг зіодоѵѵпісу піезіизгпіе гаЬгапіаі^ ѵепдіііопет еі
ргоріпаііопет зіодблѵ, іеду іут затут
сопігаѵепіипі декгеіоѵѵі кгбіа іедо тозсі.
Оду зіодоѵѵпісу изііиі^ іи рагііаіе кіазб
гаііопе зіодбѵѵ гоЬіепіа ргіѵаіоз сит сот¬
типііаіе тегсаіогіа, іеду піЬіІ аііид іпіепдипі, іуіко геЬу Ьуіі Мсіогез еідіііогез аіііз, іаког у 53 тіііе тодіз еі агііЬиз
Іисгі розеззогѳз; зіодоѵѵпісу Ьоѵѵіеш Цдцс
рггу ріепі^дгасЬ, до згІасЬіу іейдг^с гЬо-
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йа гакириц, Іо іпсіе сагізііа \ѵ тіеёсіе. Іеггаз, тагіа, заха, х іа 1ц ргасц, козгіет,
^хеіі гаё кібгу згІасЬсіс, Ь^І^с роіггеЬпу ро йгогасЬ, сіа, туіа, йопаіуѵѵу ріацс,
киріб, аІЬо Іей роййапу згІасЬескі рг/,у- зіапіе ѵагіаііопе топеіае, г іакіт піеЬеглѵіегіо гЬога іакіе, Іо гаЬіедаіі* ааті у ріесгепзЬѵет гй гост іа у иЬбзІѵѵа зѵѵе^о,
рггег сгеіайй га тіазіо, га рбі шііе, га іакіе гагоЬкі то^ тіеб, зпайпіе каййу
ші1«2, піе ризгсгаігр: сіо тіазіа, у паѵѵгаса- шѵайуб тоге. 2асгут ех ргаетіззіз, ас
цс гагаг (Іо йошбѵѵ іигівйісііеу тіеузкіеу, Іосо Іетрогес|ие ргаетіііепйіз аіііз гаііоЬізкиріеу, гаткоѵѵеу, Ьарііиіпеу у згіа- піЬиз, піе то§ц зіойоѵѵпісу іпЬіЬего ѵепсЬескісІі йѵѵогбѵѵ, Іатйе піе роІггеЬиіу; йіііопет еі ргоріпаііопет зіойбтѵ соттиапі тіагу Ьесгкі тіеузкіеу, осі кібгеу ро- пііаіі тегсаіогіае, ропіеѵѵай зиргета роѵѵіппі ріасіб Ьесгкоѵѵе, заті ойшіеггаі'з, Іезіаз піе гакагиіе. А йе иііга сопіепіа
гасгут ѵѵ Іут затут гупек одоіосіѵѵзгу йекгеіи іе§о кгбіеѵѵзкіеу тоёсі ехіепйеге,
па сагізіі^ гагаЬіаіц, а Ьесгкоѵѵе"о рго- еі ріиз изиграге зіойоѵѵпісу изііиіц; Іейу
ѵспіи шіеузкіедо піе йаігр Бо Іе§о ІиЬо асіогеа рагз, соттипііаз Ѵііпепзіз, реііі
га (ІоЬгеу сіго"і паѵѵіог^ гЬойа Йо тіазіа, раепаз сопігаѵепііопіз сопіга ірзоз йесегсіг зіойоѵѵпісу, паййацс пас! Іапг, гЬойа пі, аІЬо іе<го тоёб рапи іпзіусціогоѵѵі іп
зкириі^, а гаіут шіазіи у иЬоігіт гге- Того Гогі рггесіѵѵко опут гезегѵагі асііопет.
шіеёіпікот сагізіі^ лѵіеікг^ рой сгаз ІгуЬиРоѵѵібге рагз асіогеа, ройіи» агіукиіи
паіи, Ьуіпоёсі кгбіа іе§о тоёсі, рой сгаз Іггупазіедо, Іутйе йекгеіет у іппеті
зеутікоѵѵусЬ, соштіззагзкісЬ гіагйбѵѵ сгу- зіпіегйгопе^о, ѵѵ кібгут ѵѵугайпіѳ зопаі:
піц, йе Іейѵѵіе со гЬога па сЫеЬ піе па рі- ій йайеп іппу, кіо піе іезі іп гедезіго
\ѵо тоге зоЬіе киріб. Сій зіойоѵтісу паки- соттипііаііз тегсаіогіае, піе шойе Ьапйіоріѵѵзгу гЬога, ѵгіеікі ройуіек таігр парггбй стаб, гЬой зигоѵѵусЬ у рггегоЬіопусЬ зкироге сгІегесЬ Ьесгек гЬога, па зібй рггего- сѵас, рггейасѵас, ѵѵіпа, шіойбѵѵ у іппусЬ паЫопе^о, таі% рггугозіе^о зіойа рі^Ц Ьесг- роібсѵ згупкоѵѵаб, ргозі сііаііз іпЬіЬегі Гогік^; а іезгсге кіейу тіейгу рзгешсг^ у і$сг- заііопет Ггитепіогит еі йізігасііопет ротіеп йоЬгу, г!ц рзгепіс§ ЦкоІоѵѵаЦ, іак- Іепіагіогит, Іак Іей згупкоѵѵапіа шіойбѵѵ, рійе і^сгтіеп, оѵѵіеё у іппе ройіеузге тіе- ѵѵа у іппусЬ ріІусЬ ггесгу; заіѵо іііге аййепзгаі^ гЬойа; іакій Іейу гузк г зате^о гЬо- йі, соггі^епйі, тіпиепйі теііогапйцие гейа, а сбй ріепі§йпіе§о Іисгит оргбсг Іе- зегѵаіо, ас ргоіезіапйо йе йатпіз 1іІіз<}ие
6° тащі №е рггейаігѵ гаё зіойбѵѵ, ай кіе¬ ехрепзіз, зиЬзесиІіз еі зиЬзедиепйіз.
йу аІЬо гіа йгода, аІЬо йго§іе гЬойе, аІ¬
Сопіга ^иат а рагіе зепіогига сотти¬
Ьо кіейу ІгуЬипаІ, соттіззіе у тпе ри- пііаііз тегсаіогіае, ргіиз ѵегЬоІепиз ргоЫісгпе гіагйу ѵѵ \Ѵі1піе Ъутсащ, у Іак Іеі- Іаіат, йеіпйе іп зсгірііз ргойисіат ргок% ргасз, піе іегйг^с рггег тогге, апі ро розіііопет сііаіі, ^иі зирга, зепіогез еі
йго^асЬ ѵѵіеІкісЬ, піе ріас^с Іей сіа, ту- Йізрепзаіогез сопІиЬегпіі роііепіагіогит поІа, йопаіуѵѵ, згоззоѵѵе^о, ѵѵіеікіе ройуікі, тіпе еіизйет сопІиЬегпіі зиі Іегшіпищ
г гоЬіепіа у рггейаѵѵапіа зіойбѵѵ шаігр геѵійепйі еі гезропйепйі рго іиіига іигіз
Кирсу гаё соттипііаііз тегсаіогіае, рег оЫіпиегипІ.
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1669 г. Октября 30 дня.
Изъ книги № 5119,

за 1669—1672 г.,

я.

112—113.

89. Опредѣленіе Виленскаго магистрата, позволяющее цеху солодовниковъ пред¬
ставить свое объясненіе противъ протеста купеческаго общества.
Еегіа ^иагіа розі Гезіиш запсіогиш 8ішопіз еі Іидае арозіоіогит, <Ііе Ігі^езіта
тепзіз ОсЬоЬгіз, апао Ботіаі 1669.
Апіеди&т зепіогез сопІиЪегпіі роііепіагіогит, ^иі зирга потіпіЬиз еі со^потіпіЬиз ехргеззі, ад ргорозіііопет Гатаіогит зешогит соштипііаііз тегсаіогіае,
огеіепиз еі іп зегіріо гезропдегепі, ргіиз
ех гесіргоса адеіілііопе, сопіга еоздеш
зепіогез, Іоіапщие соштипііаіет тегсаІогіат есіііа, иг§еЬапІ ехесиііопет десгеіі
засгае ге§іае таіезіаііз, ех асіогаіи зио
Іаіі, пішіиш иі пиііиз тегсаіогит іп розіегшп атрііиз ргаезитегеі ргаерагаге
роіепіат, пізі .ад ргоргіоз дотезііеоз изиз
еі зі суиіз дергеЬепдеІиг сопігаѵепіге Іаіі
ѵіѵае ѵосіз засгае ге§іае таіезіаііз едіеіо,
^иа^епиз сопГізсаІіопе еіиздет Іоііиз роІепіае тиісіагеіиг. Іп сопігагіит ѵего

^иігепІіЪиз зепіогіЬиз соттипііаііз тег¬
саіогіае ехЬіЬіІіопет ірзіиз аиіііепіісі десгеіі, еі агіісиіогиш, циоз рег ргіѵііе^іит
засгае ге^іае таіезіаііз зепіогез сопІиЬегпіі, адео(]ие ірзит сопІиЬетіит ітреігаѵіі; іідеіп зепіогез роііепіагіі, поп зоіит
гесизагипі ргодисеге еа, чиіпіто ргоіезіапіез ех оГГісіо оЬіѵегипІ. Розітодит
Гасіа гесоііесііопе депио гедеипіез ад оГіісіит зиЬтізегипІ зе ргодисеге іп аиіЬепІісіз іпзігитепііз, Іат ірзит десгеіит,
^иат еі ргіѵііедіит засгае ге&іае таіе¬
зіаііз, іп с|ио сопііпеіиг огдіпаііо агіі¬
сиіогиш зио сопІиЬегпіо зегѵіепііит, еі
ех ипо сопіга ргорозіііопет а рагіе зепіогит соттипііаііз тегсаіогіае іп зегірІіз десіагаіит, іп Гиіиго гезропдеге; циод
еіз оГГісіит поЬіІе сопзиіаге Ѵііпепзе ііегаіо сопсеззіі.
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1669 г. Ноября 6 дпя.
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90. Реянссійпое опредѣленіе Виленскаго магистрата по дѣлу цеха солодовни¬
ковъ съ Виленскомъ купечествомъ.
Регіа сціагіа іпіга осіаѵат Гезіі Запсіогит отпіит, (Не зехіа тепзіз ЫоѵетЬгіз,
аппо Бошіпі 1669.—Сопіга ргорозіііопет
іп зсгіріо а зепіогіЬиз соттипііаііз тегсаіогіае біо зесипба тепзіз ОсІоЪгіз, аппо
сиггепіі ргобисіаш, ассеріо Ьіпіз ѵісіЬиз
Іегтіпо гезропзіопіз зепіогез роііепіагіі
гесизагипі гезропбеге, еа роііззітига зивріііопе тоіі, по бепио ех поѵііег сопдиізіііз гаІіопіЬиз рег бесгеіит засгае гедіае
таіезіаііз, асііо іпіег зѳ еі соттипііаіет
тегсаіогіат адііаіа, Ъасіепиз еѣ рег бесгѳіит засгае ге^іае таіезіаііз іп ргоргііз
геІаІіопіЬиэ зорііа, гесгибезсегеі. ЫоЪіІе оГГісіит сопзиіаге Ѵііпепзе ео іп сопзібегаІіопе ЬаЬіІо, цпой Ьіпіз ѵісіЬиз иііго зиЬтізегипі зе ргаеГаІі зепіогез роііепіагіі
аб ргорозіііопет, рег зепіогез тегсаіогіае

соттипііаііз ргобисіат, гезропбеге; ібсігсо диаіепиз еіизтобі иіігапеае зиЬтіззіопі заІізГасіипІ, рег іпіегіосиіогіат зиат
бесгеѵіі; еі ^иа іпіегіосиіогіа со^піііопе
оДісіі сит зепіогез роііепіагіі аб іибісіа
засгае ге^іае таіезіаііз ареііаііопет тоѵегепі, оІГісіит, пе ^иіб ^гаѵатіпіз иіі
іп рипсіо ехесиііопіз бесгеіі засгае гедіае
таіезіаііз зепіогез роііепіагіі рег бепе§аІіопет еіиз зепіігепі, сит еа, диа раг
еаѣ геѵегепііа, еапбет арреііаііопет абтізіі, аззі^паіо Іегтіпо ргозециепбае розі
ехрігаііопет Іітііаііопіз тобегпае іп чиаІиог зеріішапіз ргоІезІапІіЬиз аЬ иіг^иѳ
рагІіЬиз, бе батпів еі Ііііз ехрепзіз, ргаезегііт зепіогіЬив соттипііаііз тегсаіогіаѳбе ргаесірііапіег іпіегрозііа арреііаііопе. (}иоб асІізргаезепІіЪизсопзі^паІитезІ
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1669 г. Ноября 22 дня.
Изъ нниги № 5118, за 1668—1674 г., стр. 811—813.

Й'і. Рескриптъ короля Михаила по поводу жалобы Минскихъ золотыхъ дѣлъ
мастеровъ на другихъ мастеровъ того же ремесла въ вел. ки. Литовскомъ.

Минскіе золотыхъ дѣлъ мастера обратились къ
королю Михаилу съ жалобой па Виленскихъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ, что эти послѣдніе не признаютъ выдаваемыхъ ими свидѣтельствъ, заставляютъ учениковъ, поступающихъ къ пимъ, учиться
вновь своему ремеслу, укрываютъ у себя и невоз-

вращаютъ бѣглыхъ хлопцевъ (мальчиковъ) и дѣлаютъ другія противозаконія; вслѣдствіе этого ко¬
роль и повелѣваетъ Виленскимъ мастерамъ не
нарушать королевскихъ привилегій подъ страхомъ
денежнаго взысканія,

Гегіа зесипйа апке Гезіит з. Магіае
Маейаіепаѳ, йіе ѵідѳзіта тепзіз Іиііі, аппо Ъотіпі 1671. ЗрескаЬіІез ек Ьопогакі
(іотіпі МакЫав Ьийоѵіеиз Ваісеготеісг
ек Айатив 8ара1котеісг—сопзиіагез Міпзсепзез, зепіогез сопкиЬегпіі аигі ГаЬгогит
Міпзсепзіиш ргойихегипк гезегіркит з. г.
т., (1. п. сіетепкіззіті, Геіісікег ге^папкіз, іп ргаезепкіа і'атакогит зепіогогит аппиогит сопкиЬегпіі аигіГаЬгогит Ѵііпепзіит, ай аизсиікапйит Ьоссе гезегіркит поЬіІі оГйсіо сопзиіагі Ѵііпепзі ассеззікі іп саизат зосіогит ек Йізсіриіогит
Міпзсепзіит еіизйет агкіз йізропепз, іп
сиіиз МакЬіае бгеукег регзопаіі сотрагікіопе регте, позкгі іийісіі зсаѣіпаііз Ѵііпепзіз ргокипс Іосит огйіпагіі сопзиііз кепепкет, ик ай покікіат отпіит сопкиЬегпаііит аигі ГаЬгогит Ѵііпепзіит йеѵепіак
риЫісе Іеско, рекіегипк оГГегепкез аскіз
ргаезепкіЬиз іп§гоззагі ек зіЬі рег йерготркит ехкгайі, сиіиз гезегіркі Іескі ек риЫі-

сакі, кепог (1е ѵегЪо асі ѵегЬит 8е^иіки^
езЦие каііз:
МісЬаІ, ъ Войеу Іазкі кгбі роізкі у к. 6.
Зіатеекпуш сесЬтізкггот, шізкгаош у тезгуккіт ?Локпіскіе§о г/ешіозіа сесЬот \ѵ г62пусЪ тіазкасЬ, как когошіусЬ, іако у те.
х. Ьікетезкіедо, озоЫітеіе те зкоіесгпуш те.
х. Ьікетезкіедо шіезсіе павгуга ІѴіІпіе Ь§Й^суш, теіетіе пат тііут, 1азк§ пазг%
кгбіетезкц. ЗІатеекпі, пат теіетіе тііі!
Вопіезіопо іезк пат рг2Ѳ2 піеккбгусЬ ра¬
пбте гай у иг/.^пікбте, ргау Ьоки пазгут
Цй^сусЬ, ^иегітопіит ітіепіеш тезгуккісЬ гіокпіекіедо ггетіозіа тіезхегап пазгусЬ МіпзкісЬ, іі теіегпозб теазгл іп ѵіІірепйіит рггутеііеібте, ргате, зтеоЬой у
теоіпобсі, ой паіазпіеузгусЬ кгбібте ісЬ
тозсібте роІзкісЬ у теіеІкісЬ хіДО ЪікетезкісЬ, апкесеззогбте пазгусЬ, Міпзкітгіокпікот рггукіайет іпзгусЬ тіазк пайапусЬ
у сопГігтотеапусЬ, кийгіей па соткетрк
МіпзкісЬ гіокпікбте у па орргеззіг* исгпібте,

— 381
ѵѵ Мігізкіш сесЬи \ѵес11и§ гѵѵусгаіи ѵѵугѵѵоІопусЬ, (31а згсге^Ыпедо ройуіки зѵѵе&о
гіоіпісгкбѵѵ ѵѵ Міпзкіт сесііи ѵѵуисгопусЬ
у ѵѵугѵѵоІопусЬ, §<3у г Іізіеш, ѵѵесЗІид гѵѵу¬
сгаіи од сесЬи зоЬіѳ (Запут, сіо ѵѵіегпобсі
ѵѵазгеу па гоЬоі§ рггуп'^Згиі^, піе рггуітиіесіѳ, гасіащс іт, іакоЬу піе Ьуіі ргаѵѵсігіѵѵеті исгпіаші; а га іут • ротгібгпіѳ Іе§оі ггетіозіа, кібге іи2 сІоЬгхе г паикі
бѵѵісгепіа сесЬоѵѵусЬ тізіггбѵѵ МіпзкісЬ
итіеі^, исгуб зі§ рггутизгасіе, сЫорсбѵѵ
осі пісіі гбгпеші зрозоЬаті (іо зіеЬіе осітаѵѵіасіе у гЬіе§1усЬ (Іо зіеЬіе сЫорсбѵѵ
ѵѵугіаѵѵаб піе сЬсесіе. Такоѵѵут ІесЗу іпсопѵепіепсуот у Ьегргаѵѵіи па сіаізгу сгаз
гаЬіе§аі^с, сЬсету шіеб у зегіо росі хакіа(Зет \ѵіпу аІЬо гаг^кі (ЗѵѵбсЬ іузі^су кор
ІіІеѵѵзкісЬ, кібгеу роіоѵѵіса зкагЬо\ѵі пазгепш, а (Згида зігопіе гаІоЫіѵѵеу іп сази
сопігаѵепііопіз іети ІізЬоѵѵі пазгети паіеу.еб Ы;с1гіе, рггукагиіету, аЬуЗсіе ѵѵіепюёс
ѵѵазга, зіозиі^с зі§ сіо ргхуѵѵііеібѵѵ у ргаѵѵ
Міпзкіт гіоіпікот зІиу^сусЬ, исгпібѵѵ ѵѵ
Міпзкіт сесЬи ѵѵуисгопусЬ у ѵѵугѵѵоІопусЬ

га Іізіаті, г сесЬи аиіЬепіісе ѵѵусіапеті,
§(3у Зо к!6ге§о тіазіа, а ояоЫі\ѵіе (Іо \ѴіІейзкіе^о рггуѵѵ^сігиіз, (Зо роѵѵібгпедо исгепіазі§ ггетіозіа хіоіпіскіедо піе рггутизгаіцс, (Іо гоЬоІу зѵѵоіеу, іако ЗоЪгге ѵѵуисгопусЬ у ѵѵугѵѵоІопусЬ \ѵ сесЬи исгпібѵѵ,
Ьег гасіпеу ігисіпоёсі рггуітоѵѵаіі, сЫор¬
сбѵѵ осі тізіггбѵѵ МіпзкісЬ заті рггег зіе¬
Ьіе, апі рггег гасіпе зиЬоічЗупоѵѵапе озоЬу,
осітаѵѵіаб піе ѵѵагуіі ві§, гЬіе§1усЬ Ьй'л
сЫорсбѵѵ га Іізіоѵѵиз Міпзкіе^о сесЬи геЧиізіЦ Ьег гасІпусЬ (Зііасуі ѵѵусіаѵѵаіі у
гасЗпе&о опут сопіетріи іп розіегит піе
исгупііі, исЬоЗг^с ѵѵіпу ѵѵугеу тіапоѵѵапеу
у піеіазкі пазгеу. Бап ѵѵ Кгакоѵѵіе, (Зпіа
(1\ѵи(ЗгіезІе"о ѵѵібгедо шіезщса ИоѵѵетЬга,
гоки Рапзкіедо Іузіцс зге&зеі згейбсігіезігіі (1гіеѵѵцІе§о, рапоѵѵапіа пазге§о ріегзгедо гоки. Ехіапі іп еосіет гезсгіріо
тапиз ірзіиз ге»іае таіезіаііз еі зідіііі тіпогіз сапсеііагіі т. 3. Ь.: МісЬаІ кгбі.
ЛѴаІегіап Зіапізіаѵѵ ІисЗіскі — агсЬЫіакоп
ЛѴіІепзкі, різагг ѵѵ. х. Ьііеѵѵзкіедо. (^иосі
асііз ргаезепііЬиз езі сопзідпаіит.
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1670 г. Мая 8 дня.
Изъ книги № 5118.

за 1668-1674 г, стр. 457-462.

92. Протестами Виленскихъ позументщиковъ католиковъ противъ нозумснтіциковъ диссидентовъ.
Виленскіе позумептщики католики принесли
королю жалобу на своихъ сотоварищей диссиден¬
товъ, что они не иосѣщаютъ костельныхъ службъ,
за что и были штрафованы королевскимъ декре¬
томъ; не смотря на это диссиденты не исполня¬
ютъ по прежнему лежащихъ на нихъ обязанно¬
стей, чѣмъ оскорбляется чувство закопиости ка¬
толиковъ. Король, по размотрѣніи этого дѣла, удо¬

стовѣрившись что диссиденты посѣщаютъ бернардинскій костелъ, въ чемъ и старшина пхъ учи¬
нилъ присягу, постановилъ: па будущее время стро¬
го исполнять декретъ и заплатитъ въ видѣ снис¬
хожденія только 'к кампя воску; избрать четы¬
рехъ нарочитыхъ старшинъ, которые бы оповѣ¬
щали о времени постельныхъ службъ и слѣдили
за посѣщеніемъ оныхъ.

8аЬЪаіЬо ргісііе йошіпісае осиіі, йіе осіа- Зггеіег, Непгук РопЬе^еп—та^ізігаіоѵѵіе,
Іап ЗоЬапзкі, Іап Вгасіиѵеіі, \Ѵа1епіу Когѵа тепзіз Магііі, аппо Ботіпі 1670.
СіЬаіі зипі ай поЬіІе оГГісіит сопзиіаге іотезкі, Раѵѵеі ЗгиЪегі, Напз Кеіп, Коіеп
Уііпепзе Гатаіі Реігиз 8/.гес1ег еі Неп- Іапзеп—іоѵаггузге сесЪи раззатаппісгедо,
гісиз РопЪе^еп—сіѵез раззатепіагіі Ѵіі- г й6Ьг ісЬ, г озоЬ у 2 зргатеу пііеу ѵѵупепзез, іп ге1і§іопе саіЬоІіса йіззійепіез, гагопеу, па іпзіапііі* у ргатспѳ рорагсіѳ
і^ие ай іпзіапііат іатаіогит АІЪегІі игойгопе^о іпвіідаіога \ѵ. х. Ьііе\ѵзкіе§о,
Тотазхетсг, Айаті 2позкіе\ѵісг еі Реігі 2 йеіаііі зіаіѵеіпусіі \ѴоусіесЪа ТотазгеѵѵіБипкіеп, еізі йіззійепіез, зей іп саиза сга, Айата Хпозкіетеісга у Ріоіг а БипкіеіпГгавсгіріа ипит сит саіЪоІісіз зепііеп- па о іо: іі опі рогѵѵапі, іак заті та"іІез, ай ехесиііопет йесгеіі засгае гедіаѳ зігоѵѵіе, іако у іо\ѵаггузг6\ѵ ай зиат соптаіезіаііз Сгасоѵіае, зиЬ іетриз Геіісіз со- Гігтапйо таііііат, сопігаѵепіепіез ргіѵігопаііопіз іп аппо ргохіте ргаеіегііо тіі- 1е§ііз ге§ит еі апіесеззогит позігогит,
Іезіто зехсепіезіто зехиа^езіто попо, йіе ас йесгеіо соттіззогіаіі, іп аппо тіііезіто
ѵідезіта зехіа тепзіз ЫоѵетЬгіз Іаіі, сп- зехсепіезіто зехиа§езіто зехіо, тепзіз Іапиагіі йіе йесіта зехіа Іаіо; іак&ѳ йекгеіиз Ыс езі ^иі аефіііиг іепог:
МісЬаІ, 2 Вогеу Іазкі кгбі роізкі, ѵѵіеі- іоѵѵі аззезогзкіети, аппо тіііезіто зехсеп¬
кіе х\ф Ьііеетзкіе і і. й. Огпаутиіету іезіто зехиа^езіто зерііто, йіе зерііта
Іут Іізіет йекгеіет пазгут, іі гарогиапі тепзіз Іиііі Геготеапети, оЬейіге піе сЬсіеЬуіі рггей паз у з$й пазг аззезогзкі ро- 1і еі, ^иой тахітит езі, іе іак заті тагѵтет тапйаіет пазгут, па тетгапіе §ізіготеіе, іако у ктаггузге \ѵ козсіеіе па
гіетвкіт \Ѵі1епзкіт ѵідоге сопзіііиііі зеу- тзгасЬ ЬгаскісЬ, зесипйит іиз еі ргіѵіти е1есіііпе§о яупіезіопут, зіачеіпі Ріоіг 1е§іа піе Ьуяаіі, ѵѵозки паіейуіедо у зкіа-

- 383 чіапек йо зкгхупкі піѳ оййатеаіі у оййатепб піѳ сЬсц, у іппусЬ ротеіппоЗсі сесЬо\ѵусЬ, іако сопіитасеа еі сопігаѵепіепіез
отпіЬиз, реіпіб піе сЬсгр іако Іо № ро«теіе тапйасіѳ пазгут йозіаіесхпіе орізапо у йоіохопо іезі. Ыа Іегтіпіе іссіу піпіеузхуш, х ротіепіопе§о рохтеи шаткій
у г гедезіги зсріотеего ргхурасііуш у ха
ргхутеоіапіет зігоп сіо ргатеа ргхех зхіасЬеІпе^о Асіата 8огок^, іепегаіа пазхедо
йтеоте§о те. х. ЬіІетезкіе§о, зігопа ротеосіотеа ргхех ріепіроіеиіа зтее^о, зхіасііеіпее;о ЛѴатегхуйса Міпкіетеісха, зіатеаіцс у ргорозіЬігу. тапйаіотеч геаззитиіцс, ха зргхесітеіейзігео сіекгеіотеі згціи пазхего аззезогвкіедо, піѳ Іуіко раепаз, іп йесгеіо іпіегрозііаз, аіе Ы те зіаіисіе те. х. Ьііетезкіедо сіезсгіріаз, па рохтеапусЬ ехіепсіі
Йотатеіаі зі§. Ш со »йу рохтеапі ргхех
ріепіроіепіа зтее§о зхІасЬеІпедо АгпоІрЬа
Йаіезкіеіго ехсерііопет Гогі йесііпаіогіат
орропегепі, хе Іа зргатеа ргхей зхІасЬеІпуш игх§йеш Ьигшізігхотезкіш у гяйхіескііп ЛѴіІсгізкіт хасх^іа іезі, у Іаш согаш
іисіісіо ргітае іпзіапііае йеіеппіпагі йеЬеі, аіе хе йоЦй поп езі ехсизза сопзіііиіііі аип' тіііезіті зехсепіезіті Ігідезіті
Іегііі аііедотеатезхѵ, ргхуіут рІеЪізсіЬ гаіазіи "ѴѴіІеіізкіети пайапу, §йхіе саиіиш, іх
тезхуікіе зргатеу, кібге Ъопиш ге^ітеп
сіѵііаііз сопсегпипі, согаш поЬіІі оГГісіо
сопзиіагі Ѵііпепзі шазіісагі ротеіппе, сііотеатезху, еойетгетіііеге аГГесІаЬапІ. ЕсопІга ріепіроіепі асіогбте геррИси^с оррозиіі:
іх саизае сопігаѵепііопіз сіекгеіот пазхут піей/іе іпсіхіеу, іепо и «ріи пазхе§о
Гогищ зогіігі ротеіппе, Ітеіегйхцс, ахеЬузшу
рохтеапуш ргосейеге пакахаіі, йотатеіаі
зі^- Му кгбі ргхех рапбте гай у игх^йпікбте пазхусЬ іІтеогпусЬ, па зцйу аззезогзкіе
хазіайаіцеусЬ, Ьасхцс, іх ротеойотеа зігопа

о зргхесітеіейзітео сіекгеіотеі пазхоти схупі, ргхеіо айіпѵепіо Того зігопот ргосе¬
сіеге пакахаіійшу. Іп ргосейепйо ріепі¬
роіепі зігопу рохтеапеу тепозіі, іх опі патпіеу піе зргхесітеііі зі§ сіекгеіотеі з^йи
пазхедо, отезхеш опі ти йоЗб исхупііі, §йу
іп ргішо рипсіо ргхузі<2§<$ іесіеп х рохтеа¬
пусЬ Зхгеіег ргхесі зхІасЬеІиут игх^йет
Ьигтізігхотезкіт у гайхіескіт \Ѵі1епзкіт
теукопаі; а хе іп зесипсіо рипсіо, зсііісеі
тех§1<$йет теіпу катіепіа теозки, іп сопІгаѵепіепіез хаіохопеу, и адйи Ъигтізігхотезкіе^о у гасіхіескіе^о АѴіІепзкіего іезі іпсіссізпш, те Іут сііаіа рагз іпсиірагі піе
тохе, "йух гаііопез іп огйіпе асі ехріісапйат тепіеиі сіекгеіи з^сіи пазхедо па різтіе тесйіи» гозкахапіа игх^сіотеедо сіас
сЬсіеІі у доіотеі Ьуіі, а хаіуга хе сопігаѵепііе у Іа теіпа хаіохопа іезі, піе а Іетроге Іаіае зепіепііае, аіе а сіаіа ехесиІіеу йесгеіи пазхе^о гохитіес зі§ та; ех
Чио рег ехргеззиш йоіохопо іезі, сіит
рагз рагіет асі ісі Іе^іііте айсііаѵегіі,
а Йо 1е?о сріііу теіе1еЪпе§о хіе,йха кизіозха ЛѴіІейзкіе^о сопѵепіи оусбте Ьегпайупбте ЛѴіІейзкісЬ, хе чиагЫу ріасііі, у па
тзхасЬ Ьутеаіі рокахиіа. Іпзирег ропіетеах йесгеі геГегаіезі^ йо огйіпаііеу ргхутеііеіи паіайпіеузхедо ЛѴІайузІаѵѵа схтеаіІего, дйхіе рбікашіепіа теозки, а піе катіей теіпа хаіохопа іезі, те Іуш Іейу рипксіе йесгеіит теііоготеапу рег ехргеззши
хаіохепіа теіпу ройіи? огйіпаііеу Іуіко рбікатіепіа теозки роІгхеЬиі'чс, а ргаезепіі
асііопе ІіЬегІаІет ргозіі. Іп сопігагіит
зігопу ротеойотееу ріепіроіепі сопігаѵепііопет йотеойх^с тепозіі: іх ІиЬо те ріегзхуш
рипксіе харохтеапі Йо ехесиііеу йозуб исху¬
пііі сіекгеіотеі, §йу ргхузі^ іейеп х ро¬
хтеапусЬ зіатееіпу Зхгеіег теукопаі, іейпак
хе те йгигіш рипксіе сопігаѵепіит езі.

- 384
§буй ролѵіппі Ьуіі піе сгекаб рогтеи (Іо тагізігбте каіоіікбте, айеЬу па кайбу ()иагехесиііеу, к 16га піѳ то^Іа Ьус йабпа ігГ- іаі беѵоііопі іпіегзіпі, теіп§ катіепіа
8га пасі зат бекгеі з^би пазге^о, ропіетеозки, те ріегзгут бекгесіе пазгут гаіо'ѵа/, г осгетеізіеу оЬи зігоп сопігоѵегзіі йопі}, (робіие; кібгедо у те іпзгусЬ рипкГеготеапу у асі поііііат рггутеіебгіопу іезЬ, сіесЬ гасЬотеасзі§ таі^) іпісгропітиз, бо
а іетроге іебу Іаіі бесгеіі лѵіаіе гаіойо- сге§о іотеаггузге іе"о ггетіозіа зігіп^і
пеу, Ыс те огбіпаііеу, іако у те бекгесіе піе ротеіппі Ы$(Ц. ЛѴі^с аЬу рощбек
теугайопеу, робіе^аб ротеіппі. Со 5І<$ ікпіе тіебгу піеші те сесЬи у те рогг^бкасЬ
бесгеіи теііогаііі, іа піе іезі роіггѳЬпа, козсіеІпусЬ іако пауіерзгу Ьус тб"І, зіагу Ьус піе тоге, ех ерю теіпа катіепіа тео- згусЬ тіебгу зоЬ^ іп сріаіиог зеріітапіз
зки гаіойопа у гаг ше1іого\ѵапа іезі, клѵііу об риЫісаііеу іего бекгеіи рггузі^ІусЬ
габ іако еѵепбісаіа зиПѴагіа зиЬгерііііе ос! оЬіопр кібггу тезгуікіе^о рогг^бки рггехіерка кизіозга, йе з^ оіггутапе, аііезіа- зігге^аб ротеіппі Ь$бгр Сій зіагзі рггуіі$ іп сопігагіит лѵусіат^ ргоЬо\ѵаІ, а га- «і§§1і аппиаііт оЬгапі зиЬ раепіз, іізбет
іут лѵіпу катіепіа теозки, рго сціаІіЬеі рггурабацееу тзгу (ріагіаіпеу сгаз, кагоб тзгу чиагіаіпеу аѣзепііа па рогтеапусЬ бети тадізіготеі рггег тІббзгусЬ бепіттезкагапіа ргозіГ у бошатеіаі зі$. Му кгбі, Ііаге ІепеЬипіиг, сге^о тезгуікіедо теіеІеЬрггег рапбте гасі у иг2<>бпік6те пазгусЬ пу хі^бг кизіозг, рго Іетроге Ь^б^су, ех
(Іѵѵопіусіі, па з^басЬ паз/.усЬ аззезогзкісЬ беЬііо оГГісіі зиі боугггу у аііезіаіі^ гесіиігазіабацсусЬ, іеу зргатеу рггезІисЬатезгу гепііЬиз теубатеас Ь^б/.іе, тос^ піпіеузгѳу оп§ г \ѵпозгопусЬ аЬ иігіпчие сопіго¬ §о бекгеіи пазгедо бекіаготеатезгу, па зкиѵегзіі боЪгге теугогитіатезгу, ІиЬо Ьу па іесгп.у, а піе обте!осгп% ехесиіщ бо згіарогтеапусЬ ІегагпіеузгусЬ бе гі^оге іигіз сЬеІпе§о игг^би Ьигтізігготезкіедо у гатеіпа катіепіа теозки те бекгесіе пазгут бгіескіе^о \Ѵі1епзкіе§о па іегтіп гатеісіе
аззезогзкіт те гоки іузщс зге&зеі згозс- рггурабаіэсу, дбу зігопа зігоп? рггу робгіезіаіут зіббтут тіезі^са Іипіі зіббте- гтеіе, обзуіату. Ка со 61а Іерзгеу теіагу
§о бпіа Геготеапут, іпіегрозііа, зіизгпіе ріесг^с те. х. Ьііетезкіе^о рггусізпцс гозехіепботеапа Ьубй тіаіа, іебпак ех сіе- кагаіібту. Ьап те Кгакотеіе бпіа бтеитепііа іибісіі, шобегапбо аб ргаезепз те- бгіезІе§о згбзіе^о тіезі^са ЫотеетЬга,
біеіаіет, іо іезі рбікатіепіа теозки, а/.е- гоки райзкіедо іузіцс згезс зеі згебббгіеЬу кайбу 2 рогтеапусЬ рго іпіегеззе зио зі^і бгіетеі^іе^о, рапотеапіа пазге^о ріегте2а аЬзепіі^ об зіисііапіа тзгу бтеі^іеу, па згего гоки. Ехіаі зідіііит та§пі бисаіиз
кагбу ^иа^іаI обргатеиі^сеу 8І§, Пе гагу ЬііЬиапіае еі зиЬзсгірііо тапиз іііизігіззіпіе зІисЬа! об баіу рошіепіопе§о бекгеіп ті ботіпі сапсеііагіі ша"пі бисаіиз Ьі¬
пазгедо рггусЬобг^се, па огбоЬ§ оііагга іЬиапіае іп Ьипс тобит: СЬгузгіорЬ
раззатаппісге^о, те кобсіеіе оусбте Ьегпаг- Рас—капсіегг те. те. х. Ьііетезкіедо. 2а
бупбте \Ѵі1епзкісЬ Цб^се^о, ргаеѵіа 1й|ш- зргате^ іаёпіе теіе1тойпе§о СЬгізгіорЬа Ра¬
баііопе бе іасіо теубаі, бесіагиіету. Іп Ги- са—капсіегга те. те. х. Ьііетезкіе^о, Коіигит газ іак па рогтеапусЬ тізіггбте, теіепзкіе^о, Ріпзкіедо, Кіезгсгеізкіедо, Коіегаг гозіащсусЬ у па роіут пазЦриі^- гіепіескіе§о, Озігупзкіе^о зіагозіу, ІезпісусЬ біззібепібте, іако іег па тезгуікісЬ сге^о Кіетопоузкіе^о, екопотіеу Оііізкіеу

асітіпізігаіога—Кагішіега РисЬаІзкі—різагй сіекгеіотеу те. х. Ьііетезкіедо. Соггехіі Аиіопіетеісг.
Розі сиіиз сіесгеіі засгае гедіае таіе¬
зіаііз риЫісат геіесііопѳт, асіогез разза¬
тепіагіі, потіпіЬиз зирегіиз вресійеаіі,
ішіііаіат ехесиііоиет игдепсіо рѳіѳЬапІ,
^иа^епиз сііаіі раззатепіагіі, іи геіі^іопе
саііюііса сііззісіепіез, тесііеіаіега ропсіегіз
сегае аііагі еогит сопІиЬетаІі, ас! аесіез
геіідіозогиіп раігиш Ьегпагсііпогит ехізіепіі, ргаезепіі сіесгеіо засгае ге§іаѳ
таіезіаііз асііисіісаіат рго зогіе еі іпіегеззе зио, іихіа сотриіит аЪзепІіагит а
сіеѵоііопе ессіезіазііса, сиі іихіа агіісиіоз
сопІиЬегпаІез еі ргіога засгае гедіае таіезіаііз йесгеіа зіаііз Іетрогіз асіеззе ІепеЬапІиг, іп раеиат соиіитасіагиш зиагит, рго диоЬиз еі гаесііо аииіз ішіііаіе
регзоіѵаиі, Ьопитс|ие соиІиЬетіі огсііпет
рег еіесііоиет зепіогит сопІиЬегиаІіит
іпзіаигепі.
Соиіга сріат асіогит іпзіапііат сііаіі
раззатепіагіі аііезіаііопез асітосіит геѵегепсіі раігіз сизіосііз Ѵііпепзіз ргосіихегииі,
ргоЬапсіо, чиосі сопзиеііз (ІеѵоІіопіЬиз іпіегГиегипІ, еі зоіііат репзіопет регзоіѵегіпі, ргоіисіе сігса еазсіет аііезіаііопез
сопзегѵагі реііегипі; герІісапІіЬиз асіогіЬиз, аІІезІаІіопезс|ие еіизтосіі іп ргаеіисіісіит сіесгеіі засгае ге§іае таіезіаііз оЬІепіаз еззе аззегепІіЬиа, поЬіІе оШсіит

сопзиіаге Ѵііиепзе, геіесііз асітосіит геѵѳгепйі раігіз сизіосііз аІІезІаІіопіЬиз, іизирег аЬиисІаиІі іигатепіо еазсіет сотргоЬаге, іп еат гоіат сііаііз іпіипхіі: іако
ро Геготеапуш сіекгесіе іе§о кгбіетезкіеу
тойсі со ({иагЫ ЬуШту те коёсіеіе йтеі^Іеу Аппу, кіесіу зі§ тзга и оііагга раззатаппісге^о осіргатеотеаіа, у іако 1$ аііе8ІаІі§ осі іе§о тойб хіфіга кизіозга піе
росЫ^рпіе оІгеутаШту. (^иоасі зесипсіит ѵего рипсіит еіесііопіз зепіогит, сціі
иі соттосііиз еі зіпе тога е%і роззіпі,
ісіет оШсіит е тесііо зиі поЬіІез сіотіпоз Іоаппет Вегкіпотеісг еі 8іерЬаиит
Копзіапіупотеісг—сопзиіагез, ипа сит поІагіо асі сопІиЬегпіит раззатепіагіогит
сіериіаѵіі. (^иі регасіо типегѳ сіериіаііопіз зиае, асі Іосиіп іисіісіогит геѵегзі, геІиіегииі: ^иос1 Гатаіит АІЬегІит Тотазгетеісг рго зеиіоге, Реігит Зггеіег рго
сіізрепзаіоге аппиіз еіе^егіпі, ^иоз оШсіит ргаезепз арргоЬаѵіІ. фиш зепіеиІіат, сит іп ео рипсіо, иЬі іигатепіит
сііаііз іпіипсіит езі, асіогез раззатепіагіі
поп ассеріагепі, еі асі іисіісіит засгае ге^іае таіезіаііз арреііагепі, оГГісіит сит
еа, чиа раг езі, геѵегепііа сіеіиііі, Іегтіпип^ие ргозес|иепііае іп ехрігаііопе 1ітііаііопіз іисіісіогит засгае ге§іае таіѳзіаііз розі сигіаііит иІгк}ие рагіі ргоргіит аззідпаѵіі. (^иосі асіісаіит езі.
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93. Вводъ Виленскаго братства скорняковъ во владѣніе демонъ иа Коиской улицѣ
въ г. Вильиѣ.
Делегатъ Св.-Троицаой церкви Алексѣй Сергѣйкевичъ и представители скорпяжескаго цеха
явились въ магистратъ и заявили, что согласно рѣ¬
шенію магистрата и утвержденію короля, брат¬

ство ихъ вступило во владѣніе домомъ по Кон¬
ской улицѣ; при этомъ церковное братство оста¬
вило за собой право юридически вѣдаться съ скор¬
няками по поводу этого владѣнія.

ке ёггоб$ шіезщса Магса сіпіа бтеибгіезіе^о згбзіе^о, токи Рапзкіедо Іузцс
згейбзеі зіебтбгіезізіе^о. Рггеб згІасЬеІпут игг^бет Ьигтізігготезкіт у габгіескіт \Ѵі1ейзкіт теіеІеЬпу осіес Аіехіеу
ЗегЬеукіетеісг, іако бе1е§аІиз ргаезЬіІег
сопѵепіи йѵѵі^іедо Вагі1е§о, 2асопзепзет
те Воі1гѳте1еЬпе§о іедотоёсі оуса Дапа МаІасЬотезкіе^о, зіагзге^о \Ѵі1епзкіе"0, у га
сопзепзет са!е§о Іе§02 соптеепіи ётеі^іе§о Вагііедо, рггу сегктѵі 6сті§1еу Тгбусу
те ипіеу бтеі^іеу Цб^седо, Іибгіег Ог/едогг Ригііетеісг, бап Йешріа, Ріесіог 8іерЬапотеісг у Опе§оп Наропотеісг, озоЬіёсіе розіапотеітезгу зі$ зіагзі Іедогосгпі
Ьгасітеа кизгпіегзкіе^о, зтеоіш у саіе^о
Ьгасітеа зтее&о ітіепіет сгупі^с іпзіапсі^,
аЬу ѵі§оге агіукиібте, те гоки Іузіцс згеёбзеі згебсбгіезщіут бгіетеіціут тіезі^са
8ерІетЬга сітеипазіе^о бпіа, об з/ІасЬеІпе^о тадізігаіи \Ѵі1епзкіе§о, зеззіопаіііег
зоЬіе пабапусЬ, а 2 Іазкі кгбіа іе§отоёсі,
рапа пазгедо, те гоки Іузі^с згевбйеі зіебтбгіезціут, тіезіцса Магса бтеипазіе^о бпіа
арргоЬотеапусЬ у сопГігтотеапусЬ, тодіі

Ьуб іпігошіііотеапі бо катіепісе па Копзкіеу иксе, те ретепусЪ §гапісасЬ 1е2%сѳу,
§бгіе г батепа іезгсге рггеб гатеоіотеапіет
піерггуіасіеізкіт, ехегсіііиш Ьгасітеа зтеедо тіеіі, ргозііі у роІггеЬотеаІі. ЗгІасЬеІпу игг^б Ьигтізігготезкі у габгіескі ЛѴіІебзкі, итеайаі^с Ьуб зіизгп^ Іакоте^ іпзіапсіц, Іак теіеІеЬпедо оуса Аіехіеіа 8егЬеукіетеісга, іако беіедаіа потіпе іеро¬
тоне і оуса бапа Ма1асЪотезкіе§о, зіагзге§о па іепегаз соптеепіи "ѴѴіІейзкіе^о Вагі1е§о бтеі§Іе§о у саіе^о соптеепіи тепозг^се^о, сегктеі Войеу 61а ретепусЬ гезрекІбте Ьуб рогуіесгп^, іако Іег у рапбте зіагзгусЬ Ьгасітеа кизгпіегзкіедо, зтеоіш у саІе§о Ьгасітеа ітіепіет тепозг^сусЬ, ргоріег
ехегсіііит Ьгасітеи ісЬ роІггеЬп^ ггесг
теібгце, рггег со у зате агіукиіу, об са1е§о згІасЬеІпедо та^ізігаіи пабапе, а
рггег кгбіа рапа сопГігтотеапе у арргоЬотеапе, іп зио ѵаіоге еі ѵі§оге гозіатеас
то§ц, згІасЬеІпусЬ рапа Ріоіга Тиікіотеіега, рапа бапа Вегкіпотеісга, ѵісез па
Іепегаз §егепІет, рапа ббгерЬа КеЬегІа—
гаусу госгпедо, рапа ЗіерЬапа Копзіап-

- 887 іупотеісга, рапа Мікоіаіа ОЬигсетеісга —
гайгіес госгпусЬ, па іпігошіззі^ йериіотепі. Кібггу ісЬтоёб, йозуссгупі^с Гипксіеу зтеоіеу, г різагяет огйіпагуіпут, рг/.у
зІидасЪ игг^йотеі рггузі^дІусЬ, исгсітеут
Кагітіегги Вегпаіотеісги у Йеггут Когіотезкіт, Йо катіепісе теувг ггесгопеу,
ѵиідо пагтеапеу „Ьгаізітео кизгпіегзкіе,“ те
Ц2, ротіепіопц катіепіс§, зоіііа еі изііаіа ргахі, ѵідоге ІусЬге агіукиібте, Ъгасітеи
кизгпіегзкіеши ой зіеЬіе пайапусЬ. а рггег
іедо кгбІетезЦ тоёб, рапа пазгедо тііовсітеедо, арргоЬотеапусЪ у сопПгшотеапусЬ,

іпіготіііотеатезгу, з/ЛасЪеіпедо рапа йеггедо Ратеіотеісга — гаус§ \Ѵі1ейзкіедо, іако
рготеігога іедогосгпедо йбЬг зярііаІаусЬ
у зіатееіпедо рапа ТЬеойога Згракотезкіедо, зтеут у саіедо Ъгасітеа Ргеепабтеі^івгеу
Водагойгісе, рггу сегктеіе ётеі§іеу Тгбусе те \Ѵі1піе, те ипіѳу йтеі^іеу Ь^й^седо,
те рѳтепуоЬ ргеІепзіасЬ тепіезіопе іпіегтеепсіе (о кібге теоіпо Ъ^йгіе іак зяІасЬеіпети рапи гаусу Ратеіотеісготеі, іако у рапи Згракотезкіети у саіети Ьгасітеи, г
саіуш Ьгасітеет кизгпіегзкіт, о піе іиге
сгупіб) рггузі^діі. Со іезі гарізапо.

1670 г. Сентября 10 дня.
Изъ книги № 5118, за 1668—1674 г., стр. 601-604.

94. Мировая сдѣлка между Виленскими позумептщиками католиками и дисси¬
дентами.
Между позументщиками—католикам и и дисси¬
дентами возникли безконечныя несогласія изъ за
исполненія религіозныхъ обязанностей; дѣло это
переведено было наконецъ въ королевскій судъ.
Декретомъ королевскимъ диссиденты были обви-

нены. Вслѣдствіе этого диссиденты принуждены
были не только заплатить судебныя издержки, но и
подчиниться на будущее время р.-като л и чески мъ
религіознымъ обрядамъ.

Регіа диагіа розіГезіит паііѵііаііз ЪеаіІ58Ітае Магіаѳ Ѵігдіпіз, йіе йесіта теп8І8 ЗерІетЬгіз, аппо Юотіпі 1670.
Согат поЬШ ойісіо сопзиіагі Уііпепзі
сотрагепіез регзопаіііег Гатаіі Айатиз
2позкіетеісг еі Реігиз Бипкіеп—сіѵез раззатепіагіі Ѵііпепзез, иіі сопіиЪегпіі раззатепіагіогит Ѵііпепаіит зепіогез, пошіпѳ зио еі іоііиз сопІиЬегпіі раззатепіа-

гіогит оЫиІегипі сегіат ігапзасііопет,
іпЬег зе, ѵійеіісеі геіідіопет огЬойохат
саіЬоІісат ргойіепіез — ех ипа, еі йіззійепіез аЬ еа—ех аііега рагііЪиз, тейіапіѳ
поЬііі йотіпо Зітопѳ Сазітіго Киготеісг — засгае гедіаѳ таіезіаііз зѳсгеіагіо,
оСГісіі сопзиіагіз поіагіо, іпііат еі сопсіизат, тапіЫ^ие еіизйет поѣіііз йотіпі тейіаіогіз аЦиѳ зиіз виЬзсгіріат,

- 388 ^иаш іп таіогет еі бгтіогет сегіііийіпет, иі асііз іп§гоззагеІчг ргаезепііЬиз
годаѵегипі, сиіиз зегіез езі іаііз:
8іап§1а и§ойа у ргхуіасіеізкіе ротіагкоѵѵапіѳ тіейху паті \ѴоусіесЬетТошазхеѵѵісгет. Айатет 2позкіеѵѵісхеш у Ріоігеш
Бипкіепеш - каіоіікаті раззашаппікаті
Шейзкіеші—х іейпеу, а тіейху тпг^ Ріоігет бхгеіегет—шіезхсхапіпеш, іакйе раззашаппікіет ЛѴіІепзкіт—г йгидіеу зігопу
о Іо у іакоѵѵуш зрозоЬет: іх со лѵіеікіѳ
тіейху паіпі ѵѵх^Цйеш роѵѵіппойсі у аЪзепііі
койсіеІпусЬ хасЬойхіІу ргаеіепзіе, о кібге
ту піѳ то^с ргхей зхІасЪеіпуш игх^йет
Ъигтізігхоѵѵзкіт у гайхіескіт’ Шепзкіт
гозргаѵѵіб зі<2, игойсііійту ргхей з^й іе§о
кгбіеѵѵзкіеу шойсі арреііакі^, дйхіе тпіе
Ріоіг а Зхгеіега у Непгука РопЬе§епа, ІакХе раззатаппіка \Ѵі1ейзкіе"0, піейаѵѵпо х іе§о йѵѵіаіа хезхіе^о, йіззійепібѵѵ,
йесгеіет іе§о кгбіеѵѵзкіеу тойсі ѵѵ гоки
іузі^с зхейбзеі зхейсйхіезі^і йхіеѵѵі^іут,
йпіа йѵѵийхіезіе§о зхбзіе§о тіезі^са N0ѵѵетЪга Гегоѵѵапут, окгуіо; іейу ту аЬ и(т^ие иХуѵѵзху дойпусіі у хаспусЬ Іийхіі
тіапоѵѵісіе) \ѵ Во§и' ѵѵіеІеЬпусЬ ісЬшойсібѵѵ хі*у/,у 8іеГапа Котапоѵѵісха—сизіозха,
Тотазха Рі^опіа—йебпііога оусбѵѵ Ьегпагйупбѵѵ сопѵепіи Шепзкіе^о, іак іе±
ітс рапа 8ушопа Кахітіегха Кигоѵѵісха—
зекгеіагха іедо кгбіеѵѵзкіеу тойсі, різагха
^'ііепзкіе^о, іако іеу зргаѵѵу йоЬгхе йѵѵіаЙ0те§о, ргху Ьуіпойсі опусЬ ѵѵ гоки іегахпіеузх.ут іузі^с зхейбзеі зіейтйхіезі^іут, тіезі^са Аи^изіа йхіеѵѵііуіе§о йпіа,
іккоѵѵе исхупііійту розіапоѵѵіепіе, тіапоѵуісіе: іх ту ѵѵух ротіепіепі асіогез раззатаппісу каіоіісу па ѵѵзхуікіт, іако зі^
піХёу ротіепі, у іако зі^ зат р. Зхгеіег
зиЬтіііоѵѵаІ, ргхезіаіійту у йо§ойхі1ійту
з4, у 4 и§ой§ піеойтіеппіе хасЬоѵѵаб у

йоігхутас тату; іа хаб Ріоіг Ьхгеіег
шіѳзхсхапіп у раззатаппік ЛѴіІепзкі, ропіеѵѵах, іако зі§ лѵуX ротіепііо, Йесгеіет
іе§о кгбіеѵѵзкіеу тойсі х хезхіут рапет
Непгукіеш РопЪепдепет іезіейшу окгусі,
кібгут кахйети г паз рго зио іпіегеззе
'ѵіп<$, ѵѵ іутхе, сіесгесіе ѵѵѵгахоп;}, ріасіб
пакахапо; іейу х ргхуіасіеізкіе^о ѵѵупаіахки у хоЪороІпе&о тіейху паті рошіагкоѵѵапіа, таш у роѵѵіпіеп Ь^Й§ у Ц и§ой^ тоі^ йес1агиі§ зі§, ех теа рагіе харіасіб йо зкгхупкі сесЬоѵѵеу рбііогазіа хіоІусЬ роІзкісЬ, іг/ета гаіаші йіѵізіт, тіапоѵѵісіе: ріегѵѵзхц гаЦ хіоіусіі рі^сйхіезі^і
іп іпзіапіі йо зкгхупкі сесЬоѵѵеу ѵѵпіейс,
йга§% гаі§ ІакХе хІоіусЬ рі^сйхіезі^і па
Вохе Кагойхепіе ѵѵ гоки іегахпіеузхуш
ргхурайаі<|се;. гезхі§ хай па \Ѵіе1капос ѵѵ
гоки ргхузхіут іузіцс зхейбзеі зіейтйхіезіціут ріегѵѵзхуш ргхурайацс^. ѴѴзхуікіе
ігху гаіу па ротіепіопусЬ іегтіпаеЬ, гокіет у іегтіпет хаѵѵііут, оййаб у харіасіс зиЬтіііиі§ «і§, ѵѵагиі%с у іо, іх ропіе"ах хезхіу рап Непгук РопЬе§еп ѵѵо
ѵѵзхуікісЬ ІусЬ ргаеіепзіасЬ йо іеу зргаѵѵу
іпігаі, іейу іа ех рагіе теа піе шат ѵѵ
іо ѵѵзЦроѵѵаб, аіе \ѵе ѵѵзхуікіт ѵѵоіпѳ іиз
гесціігепйі йо йоЬг у зиссеззогбѵѵ опе§о
У 'ѵоіпо ротіепіопуш асіогот х рохозіа4 'е8° та!Хопк% іиге а§еге у з\ѵоісЬ
ргаеіепзіі рой!и§ йесгеіи іе§о кгбіеѵѵзкіеу
тойсі іиге ѵіпйісаге. Со зі^ хай ікпіе паЬохепзіѵѵа <|иагіа1пе§о, іейу зіозиі^с зі§
йо йесгеіи іе§о кгбіеѵѵзкіеу тойсі роѵѵіппі Ь^йхіету ѵѵзхузсу та§ізігоѵѵіе раззатаппісу, іак каіоіісу, іако іех іп гѳ1і§іопе йіззійепіез, па кахйеу (}иагіа1пеу тзху
йѵѵі^іеу, хѵѵусхаупусЬ схазбѵѵ ргхурайаі^сеу, ѵѵе схѵѵагіек о §ойхіпіе 7-теу хгапа
ѵѵ койсіеіѳ йѵѵі^іеу Аппу и оусбѵѵ Ьегпагйупбѵѵ и оііагха йерозіііопіз йе сгисе

- 389 Рапа у 2Ьаіѵісіе1а пазгедо ойргаѵѵці^сеу
зі§, Ьуѵѵас, піе росі^даіцс роЗ Іо коіѵаггузг6\ѵ кедо ггешіозіа раззашаппісгедо, котггузгоѵѵ іѵзгуккісЬ іп депеге, аіе ропіеші. рег сіесгекшп іедо кг61е\ѵзкіеу тозсі
кошггузге з$ иѵѵоіпіепі, кесіу ѵѵоіпеті \ѵіесгпеті сгазу Ьус таіц. Кког$ ко идо(1<2
иіесгпеші а піеоіігоѵѵпеші сгазу, іѵсаіе
аЬ икхйщиѳ гасЬоіѵаб у опеу Ьупаутпіеу
сгут сопкгасіісоіѵаб піе тату. І)о ккбгеу зі§ г$кота \ѵ1азпеті пазгеті роЗрізаѵѵзгу у ісЬшозсібіѵ рапбіѵ шесііакогбіѵ
о роікріз гцк иргозііѵзгу, рггесі згІасЬекпуш игг^сіеш Ьигтізіггоіѵзкіиі у гасігіес-

кіт ЛѴіІегізкіт рггугпаб піеобѵѵіосгпіе роѵѵіппі Ьфігіету. Різап \ѵ \Ѵі1піе <3піа сігіеіѵцкедо тіезі^са Аидизка гоки кузі^с згевсзек зіеііпкігіезі^кедо. Ехкапк виЬзсгіркіопез
кат тѳсііакогіз, ^иаш аскогит, тоііетогит раззатепкагіогит. Теу идо сіу ше(1іаког 8утоп Кигоѵѵісг—різагг \Ѵііеіізкі шр.
Во кеу идо(1у гѵѵу2. ротіепіоиеу, іако аског, ро(1різиі§ зі§ г§Ц зѵѵ^ Асіат 2позкіеѵѵісг тр. Іако аског рггукотпу Ъ§сЦсу
рггу г\ѵуг рошіепіопеу идоіігіе Ріокг Випкіеп шр. (}иае (іиісіет кгаизаскіо, тоііо
ргаетіззо гесодпіка, аскіз сопзідпака езк
ргаезепкіЬиз.
*'
•

1672 г. Марта 28 дня.
Изъ книги № 5118, за 1668- -1674 г.,
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95. Протестація Виленскаго цеха скорняковъ противъ шапочниковъ.
возникшихъ между це¬

этомъ пѣтъ узаконеннаго сусцепта; 3) королевскія

хомъ скорняковъ и шапочниковъ, первые подали

привилегіи вовсе не запрещаютъ скорнякамъ зани¬

протестацію на жалобу послѣднихъ слѣдующаго
содержанія: 1) скорняки остаются при своемъ мнѣ¬

маться издѣліемъ и продажей шапокъ; 4) денеж¬

Вслѣдствіе раздоровъ,

ніи, что привилегія шапочниковъ выхлопотана у

ные взносы на содержаніе храмовъ скорняки упла¬
чиваютъ вдвойнѣ—и костелу бернардиновъ и рус¬

Владислава IV незаконнымъ образомъ; 2) никакого

скимъ церквамъ,

декрета въ актахъ магистрата, о которомъ упо¬
минается въ привилегіи, составленнаго въ пользу

находятъ пужнымъ дѣлать различія между раз-

шапочниковъ

Бога, славимаго въ Св. Троицѣ.

не было, такъ какъ въ документѣ

ІРегіа зесипсіа іпкга оскаѵаш іезкі аппипсіакіопіз Ьеакіззішае Магіае Ѵігдіпіз, скіе
ѵідезіша оскаѵа тепзіз Магкіі, аппо Вотіпі 1672.
Іа кегтіпо ЬоЗіегоо аб гезропёешіит
рег зепіогез реШопит, потіпіЬиз ек сод-

потому что въ своемъ цехѣ

новѣрцами, потому что всѣ исповѣдуютъ

не

одного

потіпіЬиз зирегіиз (Іезсгіркогит, ассерко, розк геѵізіопет еіизсіеш Іедіз а рагке зепіогит рііеакогиш, ргаеШскиз поЬіііз Доаппез Згуткіеѵѵісг—«ІеГепзог саизае сікакогит реШопит, риЫісѳ оЬіесік,
^ио(1 апкесеззогез рііеакогиш, поп зоішп
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поЪПе оШсіит сопзиіаге Ѵііпепзе зирріапіагѳ аизі зипі, зесі еі ірзат сапсеііагіаш з. г. таіезіаііз, диопіат агіісиіоз
сопзсгіріоз еі сопсеріоз рег зе зиЫоІе, поа
оЬіепіа Іісепііа еі сопзепзи а та§ізігаіи,
иі іигіз еі тогіз езі, оЬіиІегиоі аД сопГігтаііопет з. г. тзііз; іп ргоЬаііопет
еіизтоДі зирріапіаііопіз соттопзІгаЬапі
поп іапіит ДезіДегагі іп ргіѵі1е§іо сопйгтаііопіз з. г. тііз аррозіііопет зідіііі та^ізігаіиз, зе(і еі зиЪзсгірііопет поіагіі огДіпагіі, ргоиі іп аіііз ргіѵі1е§ііз сопіиЬегпіогит зетрег відіііі еі зиЬзсгірііопіз по¬
іагіі тепііо ііегі зоіеі, ^иат оЬіесііопет
огеіепиз ргоіаіат іизіиз іДет поЬіІіз <Іоаппез Згуткіетеісг—раігопиз реіііопит іп
рагаіо зсгіріо ехріапаѵіі, сиіиз зегіез Ьаес
езі, ^иае зе^иі^иг:
81атееіпу рап Дап Йетріа, Еііазг
Вагіозгетеісг — віагзі іе^огосгпі Ьгаізітеа
кизгпіегзкіедо, іак
ітіепіет
зтеоіт,
іако ітіепіет тезгуікісЬ кизгпіегзкіе^о
ггетіозіа Ьгасі, іако гаг ргоіезіотеаіі зі$
іп оШсіо сопзиіагі Ѵііпепзі те гоки 1668,
тіезі^са Маіа бзте&о <іпіа, па рапбте
сгарпікбте, аііаз кизгпіеггбте \Ѵі1ейзкісЬ,
іп §епеге еі зресіе тезгуікісЬ, іак зиЬзе^иепіег ргоіезіицзі§ іоііез диоііез еііат
согат аззезогіаіі з. г. т. іисіісіо па
ротіепіопусЬ рапбте сгарпікбте киіпеггбте ЛѴіІепзкісЬ о іо: іг піе іуіко ётіе1і у теайуіі ві§ роб та^ізігаі
ЛѴіІепзкі исгупіб робеуёсіе, §Ду аД ІіЬііит парізатезгу зоЬіе рипсіа у агіукиіу, сесЬотеі
зтеети зіий^се, іакоЬу га сопзепзет, огаг
теіаДотоёсі^ ісЬтоёс рапбте Ьигтізіггбте
у саіедо коіа 82ІасЪеіпе§о та^ізігаіи ІѴіІепзкіедо, іп аппо 1666 газіабаі^седо, До
сопПгтаііі піеётіегіеіпеу раті^сі пауіаёпіеузге§о кгбіа ІУІаДузІатеа сгтеагіе§о го¬
ки 1687, Дпіа 27 тіезцса Магса роДаІі,

аіе патееі у роД сапсеііагі^ іедо кгбіетезкіеу тоёсі роДеуёсіе исгупііі, а іо зргатеотеаіі рггег піеіакіе§оё Дагтоіісга, кібгу
па іепсгаз рг/у сапсеііагіеу кгбіетезкіеу
Ьатеіі зі§, а роіут Мозктеісіпет гозіаі,
со еѵіДепііззіте раіеі г вашего ІусЬйе
сгаресгпікбте рггутеііеіи у сіагіиз Іисе
тегіДіапа Ьаес зирріапіаііо сопзіаі у ГаЬгісаііо агіісиіогит, диазі а ша§іаігаІи
Ѵііпепзі огДіпаіогит, Ьо іат різге: ге
ргаезепіотеапе Ьуіу па раг^атіпіе Іізіу г
асі гаДгіескісЬ \Ѵі1епзкісЬ, іакоЬу теуДапе
г іуіиіет: ргосопзиіез еі сопзиіез в. г.
тііз Ѵііпепзез іп т. Д. ЬііЬиапіае теігороіі, поіит іезіаіипкіие Гасітиз согат
поЬіз оГПс^ие иозіго еіс. еіс. у роіут
агіукиіу аД ІіЬііит різапе. N3 копси гаё
іуіко: Даі те ЛѴіІпіе, тее ёггоД§ рггеД ётеі§іет ётеі§іе§о Мікоіаіа Ьізкира, Дпіа 3 тіезі^са БесешЬга, гоки 1636, роДрізи гаё
гаДпедо у ріесг^сі піе зресіГісиіе, сге§о
іако піе Ьуіо, іак іей у те,сапсеііагіеу іе§о кгбіетезкіеу тоёсі піе теурізапо у піе ДоІойопо, іак роДрізи різагзкіе^о, іако ріесг§сі, Ьег сге§о піе г сапсеііагіеу гаДпеу
рег ехігасіит теуДапо Ьуб піе тоге; а
гтеусгау іеп, ге §Ду зргатеа іака До хі^§
асіісотеапа Ьуіа, ІеДу рег ехігасіит сапееііагіа теуДаі^с 2аДпе§о піе оризсі зіотеа
у тезгузіко оД таіа До теіеіа зресіГісиіе,
іак Даі§ тіеузса, Дпіа у гоки, іако роД¬
різи г§кі різагзкіеу у ріесг^сі рггусіёпіопеу. А со теі^кзга, §Ду кизгпіегге До
теігукі іе§о кгбіетезкіеу тоёсі иДаІі ві§,
сЬс^с гпаіейб іак зтеоіе Датепе ргатеа па
Ьгасітео кизгпіегзкіе, оД кгбібте рапбте тіІоёсітеусЬ паДапе, іако у сгаресгпіскіети
сесЬотеі зіиг^се, теіеДгіеб, іеДу іуіко зтеоіе
зіаге паіейіі ргатео, §Дгіе уіппусЬ тезгуі¬
кісЬ сесЬбте \Ѵі1епзкісЬ ргатеа оД ДатепусЬ
сгазбте, сгарпікбте га^гкісЬ гпаіейс піе то-

- 391 діі, у /Цд зирріапіаііо піе іуіко родз/іасЪеіпу шадізігаі ѴѴіІепзкі, аіѳ у род сапсеііагі^ іедо кгбіеѵѵзкіеу шозсі еіісіі. О со
заіта іпіс р. іпзіідаіогоѵѵі до р. с/аресгпік6\ѵ гешапеі асііо. Рго зесипдо: ѵѵ іушіе рг/уѵѵііеіи зегепіззіті гедіз Ьадізіаі
^иа^^і, с/арес/пікот зіи/^седо, шіед/у
іппеті агіукиіаті № агіукиіе з/бзіут зресіГісаіиг десгеіит з. г. тііз, /а кібгут
іакоЬу іт с/аркі рг/уз^д/опо гоЬіб /гб/педо коіоги зикпа у Гиігет родвгуѵѵаб,
іуіко піе ориз/аб, сЬіЬа іега/ піе Іуіко
ориз/аі^, аіе у ѵѵуіодаиіі піе итіеі%с окіадаіц. Теду дду \ѵ гоки 1668 адііоѵѵаіа зі§
іа/, зргаѵѵа, дотадаіі зі§ киз/піег/е, діе
16 Маіі оШсіозе, аЬу іеп десгеі род зігасепіет ргаѵѵ ргодисоѵѵаіі, ога/ у сопзепз
з/ЛасЪеіпедо иг/^ди \Ѵі1ейзкіедо зирег
едіііз агіісиііз ад Ьопит огдіпепі еі гедішеп сопіиЬегпіі рііеаіогит, іакоЬу г акі
гад/іескісЬ \Ѵі1епзкісЬ, зЬозиіцс зі§ до ротіепіопедо десгеіи, аиіЬепіісе ѵѵудапу, па
игг§д/іе рокіадаіі, сгедо іако піѳ тіеіі
підду, іак іе/ піе ргодисоѵѵаіі у піе то/е
іи піе зиЬзізіеге гаііо, рег раігопит саизае па іепс/аз іііаіа, /е рег іпіигіат іетрогит, дгаззапіе Ьозіііііаіе, іак десгеі
іедо кгбіеѵѵзкіеу тозсі, іако у іппе докишепіа родіпдіу, ргаеіег ипіеит ргіѵііедіит сопПгтаііопіз з. г. тііз Ьадізіаі
4-іі—о кібге /діпіепіе зргаѵѵ ргоіезіаііі іп
іетроге ис/упіопеу (ІиЬо айесіоѵѵаіа рагз
па іепс/аз) піе рока/уѵѵаіі. Ти зиЬзедиііиг,
/е піе тіеіі десгеіи тіапоѵѵапедо іедо
кгбіеѵѵзкіеу тозсі, родоіоѵѵіи сопзепзиз
тадізігаіиз Ѵііпепзіз, Ьо ѵе іедпеу сесЬоѵѵеузкг/упсе розроіи / рг/уѵѵііеіет ѵѵз/уікіе типітепіа сЬоѵѵаіг* у сЬоѵѵаІі, іако/
тіаіу іпз/е зргаѵѵу / зкгеупЦ /адіп^с, а
іуіко іедеп рг/уѵѵііѳу од /диЬу іакоѵѵеу
/асЬоѵѵапу ргодідіо диодат /озіаі. А скоб

Ьу даіо поп сопсеззо, рег іпіигіат іетрогит іак десгеі іедо кгбіеѵѵзкіеу гаоЗсі,
іако у сопзепз тадізігаіиз Ѵііпепзіз /діпіопу Ьуі, іедпак асіа піе родіп^Іу, реѵѵпіе Ьу у ѵѵ іпеігусе іедо кгбіеѵѵзкіеу тобсі десгеі паіе/іопу Ьуі, ога/ у сопзепз
тадізігаіиз Ѵііпепзіз, ропіеѵѵай ѵѵ іеуйе
іедо кгбіеѵѵзкіеу гаойсі теігусе асіісоѵѵапу,
раіеі у /Цд, іе /адпедо піе тіеіі десгеіи
ѵѵ іеуіе іедо кгбіеѵѵзкіеу тоЗсі сопГігтаііі, ІиЬо ѵѵ агіукиіе з/бзіут, піе тіапиіе
кібгедо гоки, тіезЦса у / кіт іеп де¬
сгеі Ьуі, а /ѵѵус/ау, іе у ѵѵ ро/ѵѵіе кіеду до
ехесиііі десгеіи рг/уро/уѵѵаЦ, іеду д/іей,
гок, тіезЦс, кібгедо десгеі зіап^І, вресіПсаіиг. 2ас/ут зедиііиг, іе зиЬгерііііе сопІиЬетаІіит рііеаіогез оЬііпиегипі. ()иод
аіііпеі /аб со раігопиз рііеаіогит рег іоіит ѵѵпозіі у іутпѳдиіе, іе реШопез піе
тіеіі зіапіе Іііе /адпусЬ с/арек гоЬіб, а/
до содпіііі з^ди іедо кгбіеѵѵзкіеу тобсі
у ога/ ргодисоѵѵаі десгеі поЬіІіз оГГісіі
сопзиіагіз Ѵііпепзіз, іп аппо1662 ЗеріетЬгіз
30 Гегоѵѵапу, у /поѵѵи іп аппо 1668 діе
26 Маіі геаззитоѵѵапу, ѵѵ кібгусЬ іакоЬу
тіаіа Ьуб іпЬіЬіііо, аЬу киз/піег/е /ад¬
пусЬ піе гоЬііі с/арек у піе рг/едаѵѵаіі,
іеду іо Ьупаутпіеу тііііагѳ піе шо2е іп
рагіет рііеаіогит, Ьо десгеі поЬіІіз оГГісіі
сопзиіагіз Ѵііпепзіз іп аппо 1662 тепзіз
ЗеріетЬгіз 30 іпіегдит рагііз /сапсеііагіі
ѵѵуЦіу, іпѵаіідоѵѵапу. Іакой ѵѵ дгидіт декгесіе, іп аппо 1668, діе 26 Маіі іп еадет таіегіа Гегоѵѵапу, піе та ѵѵ зоЬіѳ
и/папіа іпЬіЬіііі с/арек гоЬіепіа, аіе оѵѵз/ет піероіг/еЬпе киз/иіег/от с/арек гоЬіс /аЬгопіепіе у рг/едаѵѵапіе иг/%д з/іасЬеіпу тадізігаі \Ѵі1ейзкі и/паі, од сге¬
до піе іуіко с/арпісу арреііоѵѵаіі, аіе паѵѵеі у тапдаіу до з^ди іедо кгбіеѵѵзкіеу
тобсі, піе копіепіиЦс зЦ гешіззЦ родаѵѵ-
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згу (ргхесіѵѵко кібгети у ргоіезіаііа те
іутге гоки 1668 йпіа рціедо ОсіоЬга ргаѳа
рр. кизгпіеггбте Йо хіад ІатепісгусЬ \ѴіІѳйвкісЬ гапіезіопа іезі), заті піе аііепіотеаіі,
оЪатеіацс зі§ па зіеЬіе раеп, кібге ісЬ піе
тод$ тіп$6, у іегаг поѵііег, рггег іак йіиді
сгаз тіісгатезгу, гарогтеатезгу кизгпіеггбте,
(кібггу у ргатео г сопзспзет поѣіііз шадівіаіив Ѵііпепзіз таі^), дйу іеуіѳ іпЬіЬіііі теейіид йатепедо йесгеіи шіапотеапе§о айесіотеаіі, у аЬу сгарек піе гоЬіІі у
піе рггейатеаіі кизгпіегге, Йотадаіі зі^
киіпегге, іейу поЬіІе оіГісіит сопзиіаге
Уііпепзе піезіизгп^ Ьуб аГГесІаІі^ сгарпікбте іпЬіЬіІіі рег йесгеіит піе игиаі, па
кібгут рііеаіогез рггезіаіі у г арреііаіі^
зі$ піе ойгутеаіі. Со гай раігопиз рііеаіогит тепіозі, іп аддгаѵаііопет кизгпіеггбте,
іакоЬу рег зирріапіаііопега тадізігаіиз Ѵіі¬
пепзіз, піегааі^с гайпедо сопзепзит па
гоЬіепіе сгарек, іуіко йатепе рггутеііеіе
пагоЬіепіе у зусепіе іпіойбѵѵ, па Іо ргаеѵіа ^иат зоіеппіззіта ргоіезіаііопе кизггііегге тбтеігр ге зусепіе тіосібте, апіищііиз Ьгаеітеи пайапе, у ргіѵііедііз піейтіегіеіпеу раті^сі кгбібте ісЪтойсібте арргоЪотеапе таі^, а со зі§ ікпіе ггетіозіа кизгпіегзкіедо, піе Іуіко зикпіе тезгеікіт Гиігет росізгутеаб, сгаркі гоЬіб, опе оризгас,
теуіоді Йо пісЬ зоЬоІе йатеас, сеіотеаб, рггузгутеас, г ахатііи сгаркі гоЬіб, опе зоЬоІет окіайас (сгедо сгарпісу підйу піе
гоЬііі у піе итіеіз), згсгедиіпіе Іуіко ггешіозіи кизгпіегзкіети рггупаіегаіо у г
йатепусЬ теіекбте у сгазбте, іако гаЬіаІі,
Іак у іегаг га сопзепзет поѣіііз оГГісіі
сопзиіагіз Ѵііпепзіз у роітеіегйгепіет і. к.
т. гоЫ^. Киіпегге гаё іако Іуіко тадіегкі згсгедиіпіе киіпегбте, Іак у іегаг ісЬ
іо ггетіозіо, (те кібгут гайпеу піе сгупііі
рггезгкойу кизгпіегге, іак йатепе теіекі

' ротпі^,

іак тіазіа і. к. тоёсі когоппе
Маіеу у "ѴѴіеІкіеу Роівкіѳу, іак гіеті піегаіескіеу тіазіа ирггутеіІеіотеапусЬ кизг¬
піеггбте таі$, кібггу сгаркі г тезгеікіт ГиІгет гоЬі^, а сгаресгпікбте озоЫітеусЬ,
ргбсг те №етсгесЬ кареіизгпікбте, а те
Роізсге киіпіеггбте піе гпаі^, а піе іуіко
те іут ротіепіепі сгаресгпісу кизгпіеггот
кггутей^ сгупі^, ге рііпотеас піе сЬс^с киіпегекіеу зтееу гоЬоіу, іо іезі, гоЬіепіа тадіегек, іиі. зі§ те гоЬіепіе сгарек т^нкісЬ,
опусЬ ройзгутеапіе, у теуіодаті (сгедо у
те рошіепіопут зтеут піе таі^ рггутеііеіи)
окіайапіе теіогуіі, аіѳ патееі у Гиіга зиготее, іако іо: Іізу, Ьіаікі, гаі^се, кгбіікі
кириі^, теургатеиі^, іакге кипу у іут тезгуікіт Ьапйіиі^ у іпзге зиготее кириі$ у
теугаЬіаі^ Гиіга; со іегеіі зіизгпа аііівзіто
зиЬіісііиг іийісіо. А ІиЬо іо раігопиз ріІеаіогит Йаіе рггусгуп^, сЬс^с опусЬ рггуогйоЪіб зігоп§, іе а іетроге іттеттогаЫІі киіпегге поп зіпе етоіитепіо іак
тіазіа, іако у койсіоіа Войедо гбгпе сіѵііаііз ропозг^ опега у зтебу оііагг те койсіеіе таігр іезгсге іо таіо па пісЬ, Ьо
па йтеіе сопігіЬиіі^ йгіеЦ, іейп$ іо Йо оііагга оусбте Ьетагйупбте, іо йо сегктеі,
а теі^сеу всІіутаЫкбіо, пігеіі ггутіап, у
іак теі^кзга зкіайапка ійгіе йо зсЬузтаіікбте у іат огйоЬа, а пігеіі йо оііагга
ггутзкіедо, а диой таіиз, ге гайпедо сесЬи піе тазг, те кібгут Ьу озоЫіте^ Кий
зтеоі^ кагЬоп^ тіеіі, а озоЫіте^ ггутіапіе,
аіе га іейпо іак йо кагЬопу па ВоЦ сЬтеайатеаб, іако у рой теіп$ іеуге оііагу
у Кизіп у ггутіапіп у йіззійепі аЬу віисЬаІі, піе іак, іак сгарпісу. Кизгпіегге
гай, іак ггутіапіе, йізипііу, іако у сийгогіетсу піегогйгіеіпіѳ іейпеу оГіагге Войеу у оііагготеі, и йтеі^іеу Тгбусе Ь^й^сети, Йозуб сгупі$ у піеозраЦ теуйтеіайсга-

- 393 у теущйгаЦ огйоЪ§, зоіеппііег сЬтеаЦс
Во "а, теі^кзге пійеіі сгарпісу ропозг^ссіѵііаііз опега, а со теі^кзга сгупіцс йойб
рггутеііеіош, осі кѵбібте рр. шіІоёсілѵусЬ
апЦшЧиз пайапуш, згрііаіз те Вогіе ретепеті сгазу г кагЬопу у вкгеупкі сіеріеш, Іо іезі йгтеаті те шгогу ораігиі^,
Іийгіот те пісЬ Ь^й^суш теуйутеіепіе оЬтуё1аі% у гбгие коёсіоіу теозкіет па йтеіесе сгази пагпасгопедо оЪзуІаіц, Іоі сіатепусЬ сгазбте апіесеззоготеіе сгупііі у Іегаг
зпссевзоготеіе сгупіб піе рггевіай); рггесітеко свети піезіизгпа сгаресгпікбте оЬіесІіа рег раігопеш саизае, йеЬу піе тіаіа
Ъуб г Ъгасітеа кизгпіегзкіе^о, Іа к огйоЬу
шіазіа, іако у сіітеаіу Войеу аисііо, кібгеті гаііаті піе товд сгарпісу зтеоіе зіаЬіііге агіукиіу. А іако зі§ іий зиГПсіепІег
теутеіосііо, іе ройеуёсіе сгаресгпісу рой
тадізігаі ЛѴіІепзкі, огаг у сапсеііагіц і.
к. тйсі исгупііі, Іак у Іегаг рго Гтаіі йо¬
те ойг^с, ге сопзепзи іако піе тац, іак до
піе рокаЦ, а іиге типісіраіі тадйеЬиг§епзі аѵіісиіо 44 іп §1озза гакагиіе ргатео теугагпіе Ьіз ѵегЬіз: тесЬапісі рІеЬізсііит ѵеі сопзіііиііопет іпіег зе Гасеге
тіпіте роззипі іп соттойит сопІиЪегпіі еогит, зіпе сопзепзи сопзиіит, зі аіідиа сопГігтаІіопе іпйі§иегіпІ; у йаіеу Іашге: сопІиЬегпіит зіі ^иойсип^ие зіі, зі 1іІегіз іпйі^иегіі, зирег сопзІіІиІіопіЪиз запсіііз, ѵеі зі Гогзап Іііегаз а сіѵііаіе зирег
еогиш ІіЬегІаІе сопсеззаз атізегіі, а сопзиЫи аііаз ехреіеге йеЬеІ. У іий Іо Іе^о
раігопиз рііеаіогит піе гпіезіе ргатеа, §йу
еойет агіісиіо 44 тепіозі, Ьаес Гогтаііа
іп Ьос іпІе11і§епйогит: зі аіщиа сопГігта¬
Ііопе йезирег іойі§иегіі, іп саизіз ѵего
тіпітіз, диае пес ріигітит ѵег§иіІ іп
Йатпит сіѵііаііз, сопГігтаІіопе Ьас іпйі^еЬипІ, іий іеп рипкі піе рго теііога-

Ііопе ріІеаІогіЬиз зегѵіі, аіе іп сопйетпаІіопет опусЬ у ргатеа гиіпаііопет, Ьо
опусЬ сопГігтаІіопет іакоЬу рег сопзепзит та§із1га1из Ѵііпепзіз 2 йаЦ те рггутеііеіеи і. к. тзсі рока/.иі^; а піе іп ті¬
пітіз саизіз, аіе те теіеікіеу ггесгу, а зиГПсіепіет ргоЬаІіопет сопзепзиз поп озІепйипі. А йаіеу со еойет Іехіи а11е/?аІ:
С^иойзі ІіЬегІаз Ша а ргіпсіре еізйет
сопзепза Гиіі, сопзиіез сопГігтап(1і пиііат
ЬаЬепІ роіезіаіеш; у Іеп рага^гаГ поп тіІііаі рго рагіе рііеаіогит, аіе рго рагіе
реііопит, Ьо со опуга апіі^иііиз зегепіззіті гецез пайаіі, Іо 8иЬзе^иеп^ег пазЦриі^се гедез зегепіззіті арргоЬотеаІі, а
сгаресгпісу гайпе^о г йатепусЬ сгазбте ой
кгбібте рр. тіІоёсітеусЬ пайапіа піетаі^с,
соозепз зоЬіе иітеоггутезгу ройзіедпіе г
сапсе11агі% тадізігаіи \Ѵі1егізкіе"0 у і. к.
тёсі ройзгейзгу, Іепйе ітіепіет іакоЬу
згіаспеіпедо тадізігаіи \Ѵі1егізкіе2о Йо
ройрізи у сопГігтасіі зегепіззіті ге§із
ріае тетогіае Ьайізіаі ([иагіі ройаіі, со
зио Іосо еі Іешроге Гизіиз йейисеіиг.
Тегаг ге рггесітеко теугайпети исгупііі
ргатеи ройзЦрек у ройеуйсіе, Іак рой ша§ізІгаІ \Ѵі1ейзкі, іако у сапсеііагіц і. к.
тбсі игоЬіІі, піе ойзЦриі^с іп Іегтіпо гапіезіопеу ргоіезіаііі, йота§аі^зі§ игпапіа
ргатеа піезіизгпе^о киіпегзкіедо у гакагапіа, аЬу теі^сеу сгарек піе гоЬііі, аіе
та§іегкі киіпіеготеаіі, рггуіут раепа агЬіігагіа гаііопе зирріапіаііопіз рой згіасЬеІпут та^ізігаіет \Ѵі1епзкіт іп оЪііпепйо сопзепзи, Іак Іей геГизіопі йатпогит еі Ііііз ехрепзагит па 6000 гІоІусЬ,
заіѵа рггуіут шапепіе асііопе іпзіі^аіогі
гаііопе зирріапіаііопіз рой сапсеііагіа і. к.
іпЗсі іп оЬііпепйа еопПтаІіопе агіісиібте
зтеоісЬ, со ройаЦ заіѵо іиге аййепйі, тіпиепйі соггі§епйіс[ие іп Іоіо зіЬі гезег50

-
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ѵаіо. Сопіга ^иаш Іаіещ оЬіесІат зирріапіаііопет а сііаііз, петре зепіогіЬиз
реШопит асіогез, диае зирга рііеаіогез
зоіеппііег ргоіезіаіі зипі, йе іш^иа зиі еі
зиогит апіесеззогииі <4е1аІіопѳ Іегтіпит-

-

^иѳ геѵійепйі ргіѵііе^іит а Ггаіегпііаіѳ
гесепіег ітрепаіат еі геріісапйі сопіга
зсгіріит (Ііе Ьойіегпа асі поЬіІе оГПсіит
ргойисіит оЬііпиегипІ.

1672 г. Апрѣля 7 дня.
Изъ
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Протестъ цеха Ви.іепскпхъ шапочниковъ противъ цеха скорняковъ.

Цехъ Виленскихъ

шапочниковъ (женскихъ—

королевскія привилегіи п права и затѣмъ испра¬

ЬіаІОіЦонъкісІі) приносить жалобу на Виленскихъ

вили одинъ артикулъ, по которому будто и скор¬

скорняковъ,

някамъ разрѣшается шить такія же женскія шапки.

что эти послѣдніе обманнымъ обра¬

зомъ выпросили у нихъ на время, для прочтенія

Еегіа ^иіп^а апіе йотіпісат раішагиш
йіе 7-та тепзіз Аргіііз аппо йотіпі 1672.
Ай поЪіІе оГГісіит сопзиіаге Уііпепзе асІацие еіизйеш оГГісіі сопзиіагіз ѵепіепіез
регзопаіііег Ьопогаіиз ІоасЬітиз ЗеЪезІіапоѵѵісг, Йоаппез 2йаштісг, Іоаппез Зіѵѵіскі, МісЬаеІ Сгегеузкі, Іапдиат зепіогез
рііеаіогит сопІиЬегпіі, потіпе зио Іоііизцие сопІиЬегпіі зиі Ѵііпепзіз адепіез, рагаіат 'іп зсгіріо оЬіиІегит ргоіезіаііопет
зиат сопіга Ьопезіит Іоаппет 2етр1а,
ТЬеойогшп 8іерЪапотеіог, СЬгізІорЬогшп
СЬосЫоѵѵзкі, ЕизІасЬіит Оигопоѵѵісг ІоІапкіие Ггаіегпііаіет реіііопит Уііпепзіит,
сиіиз Іепог із езі, иі 8е^иі^иг:
Му ІоасЬіт ЗеЬезІіапотсісг, Іап 2йапотеісг, Іап Зіѵѵіскі, МісЬаІ Сгегеузкі—зіагзі
сесЬи сгарпіскіе^о Ьіаіо^іотезкіеу гоЬоІу,
зтеоіш у са!е§о сесЬи ітіепіеш зоіеппііег
зі§ ргоіезіиіету, рггесііѵко исгсііѵусЬ Іапа 2етр1§, Еіесіога 8іерЬапоѵѵісга, КггузгІорЬа СЬосЫо\ѵзкіе§о, ЕизІасЬіе^о бигопо ѵѵісга, іако зіагзгуск Ьгасіѵѵа сгарпіс-

кіе§о у па саіе ЬгаІзІ\ѵо кизгпіегзкіе \ѴіІепзкіе, Іакге у па Іапа 2ико\ѵзкіе§о, різагга па Іепсгаз сесЬи пазгедо о Ю у Іакоѵѵут зрозоЬет: іг опі Ь^сіцс \ѵ гдойгіѳ
хѵенрбГ г паті иргозііі и паз, аЬуёту іт
роглѵоіііі рга\ѵ у рггу\ѵі1еібѵѵ пазгусЬ рггеуггеб, Іакоѵѵе пат рггуггекзгу зіоѵѵа, „іг
ту ѵугогигаіаѵѵзгу рггутеііеіе \ѵаз/.е \ѵ
рггетузі сіо іеіго/. сееЬи“; ту гогитіеіцс ге
Іо Іак згсгегге тб\ѵіц, рггуіѵііеібѵѵ, рга\ѵ
у агіукиібѵѵ, осі паіазпіеузгусЬ кгбібѵѵ роізкісЬ у \ѵіе1кісЬ хі%й^1 ІіІеіѵзкісЬ сесЬи
пазгети пайапусЬ, опут роіѵіеггуЩту,
іаког ищъвгу (Іо зіеЬіе ргатеа у рггуѵѵіІеіе па зі§ ргхерізаіі, а со ѵрі^кзга ргіѵаіа
аиіЬогіІаІе, зіпе сопзепзи та^ізігаіиз, агІукиІ зоЬіе рггурізаіі, ге теоіпо гоЬіс сгаркі Ьіа1о§1оп’зкіе, іаког іи г у ргасіісаіиг,
ге гоЬі% сгаркі іп ргаеіийісіит, еі поп
тесііосге йатпиш сесЬоѵѵі пазгети. О
кібге Іакоіѵе исгупіопе ройеуёсіе у о роргаѵгіепіе агіукиібіѵ у рггу\ѵі1еіб\ѵ пазгусЬ
сЬс^с ту г оЬгаІоѵѵапеті ргаѵѵпіе розЦ-

- 395 ріб, йаіету
тапіГезІаІі^ сіо хіад; Ьиг- 1 рівапа у чіо хіад рггуі^іа Ъуіа. ^иос1 асшізігготезкісіі "ѴѴіІопзкісЬ ргозх^с, аЬу га- іісаіит езі.

1673 г. Января 11 дня.
Изъ
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Жалоба Виленскаго магистрата па полковника Фердіапп о неудачной по¬
стройкѣ имъ моста черезъ рѣку Вилію.

Во ленскій магистратъ приноситъ жалобу

на

въ Фердіапи

ускорить постройку моста по коп-

королевскаго полковника, итальянца Фердіани по
слѣдующему поводу:

тракту. Фердіани обѣщалъ, что зимой слѣдующаго

Виленскій магистратъ захотѣлъ было построить

нетъ чрезъ рѣку арку моста. Наконецъ было пре¬

на рѣкѣ Виліи мостъ обыкновеннымъ способомъ и нс

ступлено къ возведенію арки. Высота ея оказалась

дороже 7000 злотыхъ; но въ это время появился
со своей моделью Фердіаип н при содѣйствіи Ви¬

весьма значительною: мостъ возвышался наравнѣ

года при помощи льда возведетъ лѣса и переки¬

ленскаго католич. епископа и Вилепскаго воеводы

съ самыми высокими костелами; посерединѣ его
Фердіапи воздвигъ крестъ. Виленскій магистратъ

взялъ на себя

обязательство построить таковой

смотрѣлъ на это зданіе съ чрезвычайнымъ любо¬

же мостъ не дороже 6000 злотыхъ. Постройка
этого моста составляетъ весьма курьезный фактъ

пытствомъ и подозрительностію,—-тѣмъ болѣе, что
па постройку его городу пришлось израсходовать

изъ Виленской городской жизни.

въ три раза болѣе условленной суммы. Самъ Фердіани отклонилъ отъ себя прямую отвѣтственность

казалъ

плотникамъ

Фердіани при¬

соотвѣтственно

своей

мо¬

дели выстроить прежде весь мостъ на берегу Внліп. Чтобы помѣстить его, пришлось сиосить до¬

за неудовлетворительность своей постройки и по
особому контракту

передалъ окончаніе ея одно¬

ма, а чтобы защитить отъ ненастпой
выстроить весьма значительныхъ

погоды—. му плотнику. Наконецъ приступили къ разборкѣ
размѣровъ са¬ лѣсовъ. Мостъ затрещалъ. Испуганные рабочіе въ

рай.
Затѣмъ Фердіани сталъ укрѣплять берегъ
и построилъ съ обѣихъ сторонъ рѣки каменный

лѣса были сняты, мостъ при начавшемся ледоходѣ

фундаментъ на 15 локтей въ ширину.

провалился въ Вилію и поплылъ по теченію

разсьшную

бросились спасаться

и прежде чѣмъ
на

Послѣ разныхъ передѣлокъ этого фундамента подобіе большаго судна. Пораженные этимъ собы¬
Фердіани всетаки не былъ увѣренъ въ его проч- I тіемъ горожане не знали что дѣлать; когда же
ности и выражалъ даже боязнь, что нагорная спохватились, чтобы спасти хоть матерьялы и по¬
(правая) сторона Виліи не сдержитъ тяжести его
замѣчательной постройки.
Магистратъ, ничего не понимая въ такой хи¬
трой влошской инвенціи,

обратился

слали возиыхъ, то эти

послѣдніе,

прокатившись

по Виліи до Нѣмана, нигдѣ не нашли
обломка этой

ни одного

замѣчательной влошской инвенціи-

съ просьбой

Лѣта отъ нароженья Сына Божого ты- родубовскимъ, подвоеводпмъ Виленскимъ,
сеча шестьсотъ семьдесятъ третего, мѣсеца йаіоѵѵаіі еі фіат зоіеппіззіте ргоіеГенвара одинадцатого дня.
зіоѵѵаіі \ѵз2уікісЬ іигівйік шадізігаіиз у
На врадѣ господарскомъ кгродскомъ сотшипііаз тіазіа іе§о кгб1е\ѵзкіеу шоВиленскомъ передо мною Петромъ Ру- ёсі 8Іо1ес2пе§о \\і1оа па іе^отоЗсі рапа
доминою Дусяцкимъ — старостою Ста¬ Яапа ВарІізЦ РегЯуапа—риікстпіка іе§о
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кгбіеѵѵзкіеу тойсі о Іо у те Іакотееу зргатеіе: ій со сопзіііисіа зеути гоки рггезгіедо тозі па ггесе ЛѴіІіі ъ рготеепібте
згрііаіпусіі йтеі^іеу Тгбусе ггутзкіеу тіа¬
зіи "ѴѴіІейзкіеши г рггуіойепіеш зі§ бе
био, іпіга зраііиш биогиш аппогит, Ьиботеаб пакагаіа Ьуіа, бо кібгеу зіозищс зі§
гаІоЫіѵѵу шадізігаі /агаг па теіозп§ те гоки пазЦрицсут Іузі^с згейсзеі зіебтбгіезщіуш ріегтезгут гайутевгу сіейіоте зіагвгусЬ.па Іепсгаз те \Ѵі1піе Ь^б^сусЬ, гіасЬа!
бо Іедо тіеувса, дбгіе рг/еб Іут тозі
па ггесе ЛѴіІіі ЬуТ у ро одіабапіи у теегіПсаІіі тіеузса, Іак Іей батепусЪ Гипбатепібте у ігЬіс, па кІбгусЬ тозі рг/.ебІуш зіаі, у ро сопГегепІіі г сіезіаті, батету тоб$ у кзгіаііеш Ьиботеаб розіапотеі1І, гагаг бггетео параіе, кІбгусЬ роІггеЬ^
сіебіе па ріегзг^ Ьус ротеіабаіі, бо ігЬіс
киротеаб рапи рготеі/оготеі у згаГагготеі
згрііаіпеши кагаіі. бакоі па Іепсгаз згіасЬеІпу рап бап Вегкіпотеісг—гауса, рготеігогет—у рап МаіЪіаз М’апбегПоІ, киріес у тіезгсгапіп ЛѴіІепзкі, згаГаггет
Ъ§бг|с, рбі озту кору бггетеа па раіе бо
зІагусЬ іипбатепібте кирііі Ьуіі, у гасцдпотезгу сіезібте Іег раіе гоЬіб у доіотеаб
пакагаіі, гаіиі^су гай тадізігаі, аЬу зиГГісіепііа еі соггезрепбепііа козгіи па Іей
тозі Ьуіа, па ретепе Іаіа рггетебг агепботеаі, гпіоззгу зі§ ге тезгуікіеті іигізбіксіаті робутіа бтеоіе исЬтеаШ у теубаі, а
гаіут тезгеіак^ аборІаЬаІ паіегуіойс. ІпІегеа г Ьоки оЬ/аІотеапу ітс рап Регбуапі, риікотепік іедо кгбіетезкіеу тозсі,
рггег ітйсі рапа Супакіедо обегтеатезгу
зі§, а гпас піе іпп^ іпіепсі^, Іуіко аЬу те
Ьіітеіе со§ аб аррагепііат а те ггесгу затеу па ротеіеігги піе теузіатеіі, терггббу
добпеу раті^сі іабпіе теіеітогпети іедотойсі хі§бги Аіехапбготеі баріегіе—Ьізки-

ротеі ѴѴіІейзкіети, а роіут іайпіе теіеітойпеши ііпйсі рапи теоіетеобгіѳ ЛѴіІепзкіети, Ьеітапотеі теіеікіети теіеікіедо
хі^зітеа Ьііетезкіедо, Іак іеі, ісЬтойсіот
рапот коттіззаггот, па Іепсгаз бо тіазіа
ЛѴіІпа об іедо кгбіетезкіеу тойсі гезіапеті, кагаі у робаі тобеіизг сгу Iеі. аЬгуа
г бгетепизгек шаІусЬ, сѵѵіесгкаші зрі§ІусЬ,
пакзгіаі агсиіагіз Гідигае па безгсе ггоЬіопу, ибаіг|с у иретепіащс, і.е Іакоте^ тапіег^ у тоб^ ггоЪіопу тозі у тоспу піе
Іак теіеіе, іако па ігЬісасЬ козгіотеас Ь^бгіс, Ьо пап бггетеа а гтеіазгсга Ьаіек
паб кор згейб, йеіага Іе/. паб кіікабгіезі%1 згІаЬ піе теупібгіе, а гаіут Іеп тозі
паб згейб Іузі^су гІоІусЬ ріиз ѵеі тіпиз
піе Ы$бгіе козгіотеаі. Ѳбу Іебу тобеіизг
рапа Регбіапіедо, па Ьиботеапіе тозіи теутуйіопу, іако г/есг потеа, а робоЬпо піе
Іуіко те Ьіітеіе, аіе па тезгуікіт йтеіесіе
піетеібгіапа, а баіеко Ьаггіеу піе ргакіікотеапа, согба еі апітоз тезгуІкісЬ, а пауЬаггіеу ргоріег тобісит зитріит аггіриіі еі роззіЬіІіІаІет Гігтііаііз, Іепге
тобеіизг, г бгетепизгек ггоЬіопу, па кібгут у патеі^кзгу шгуг зіатеаі^с гіатаб
піе шб^І, ех ге осиііз зиЬіесІа икагутеаі,
ргаетізза гай оЬіеІпіса ішйсі рапа Регбуіапіе§о піе Іуіко рггег піедо затедо, аіе
у рггег ітйсі рапа Супакіедо сегІіГісаЬаІ,
рггузгіо тадізігаіотеі у тіазіи ЛѴііепзкіети, гтеіаз/сга га тапибисііеу ісЬтойсібте
рапбте зепаіогбте у ісЬтойсібте рапбте коттіззаггбте, па Іепсгаз те ЛѴіІаіе Цб^сусЬ,
ориз Ьиботеапіа тіазіи теебіид тобеіизги
рапаРегбуапіедо гасгупас. А парггбб ех
пипс г рапет КггузгІорЬет Маіиіетеісгет, тіезгсгапіпет Апіокоізкіт, о Ьаікі,
йеЬу робіид аГГесіасіі рапа Регбуапедо
теузіатеіі, копігакі исгупіі, сіейібте па Іудобпіотец гтбтеіі гоЬоЦ, тадізіготеі за•
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- 397 тети Магсіиотеі Рікотеі, те іудаіегі ро
гІоІусЬ дтеидаіезіи, іотеагхузаотеі гав і- ^о
Кгізііапотеі ро аЫусЬ дтеипазіи розіцріі,
іеіахо зіагдотеаі, у тее тезауікіш іак додатеапіещ таіегуі, іако у ааріаіу гаетіебпікотеі дозіс исаупіі; о тигаоЬ ааё па іепсйаз йадпѳу ргаеа рапа Регдуапіе§о піе
Ьуіо теашіапкі. Бгаетео ааіуш іпіга ргаеГіхит те копігаксіе Іешриз зризаеаопе у
па Ъгае& теутеіесаопе Ьуіо, сіеёіе Іей ро¬
діи" шодеіизаи у аЪгузи рапа Регдуіапіего ааой$1і піѳтеідаіапе ориз гоЪіб, у "ду
тозі аіі погтат агсиіагіз %игае, сіезіе
я дгаетеа па гіеті «ЗогаЬіаІі, у іиа озіаіпну когісауіі с[иаіег$, оЬааІотеапу ітб рап
риікотепік агоаишіатезау, зпаб йе іакдіиёа> сгу Іеі згугока Гідига агсиіагіз піе
зігаута, терготеадга Йаіицсу тадівігаі (Іо
теіеікіе^о, а ргатеіе піегпозпе^о козаіи, ехрозіиіиіцс копіесапіе, аЬу ро оЬизігоп гаекі ЛѴіІіеу Гппдашспіа у тигу па Іей тозі,
од зашеу гаекі ай <Зо Ьгашу у тигбте
сіатепусі), па Іоксі ріеіпаёсіе діидіе, па
дтеадаіеёсіа заегокіе, па озтпаёсіе теузокіе тиготеаіі. ЙаІоЫітеу та§ізігаі, ІиЬо
рогу (Іо гоЬіепіа тиги, іако те окгорпгу
іезіей піе теідаіаі у піе родоЬіепзітео іе§о
шозіи, йе тергабду зат агоЪіопу, а пійеіі
Гипдатепіа пай и§оіотеаие Ьуіу, ираіготеаі іедпак аЬу зі§ 0(1 тіазіа піе даіаіа іака те іеу шіегае піетеу"ода, іп іпзіапіі
рапи рготеіаоготеі у рапи зааГагаотеі зіги§
па теойепіе катіепі а Ьгаедбѵѵ гхекі \ѴіІіеу киріс, саеіадй (Іо ІусЬйе зрозоЬіепіа
катіепі паіцс у теоаіс, теарп§ у се§1§ аакиротеас, йтеіг корас, тиіагабте аасі^пгус
пакаааі. РагешЗо тапсіаііз у опусЬ ехечиепсіо рап рготеіаог у. рап зааГага тезауікіеё°> со (Іо тиги паіейаіо, со даіеп зіги§іет катіепі теогбте ро кіікасіхіезі^і рггурготеадгііі, се§Іу, теарпу у йтеіги іпотпі

(Іосіатеаіі зиГГІсіепііа, таузіготеі у саеіадаі
тиіагзкіеу со іудаіей ріасііі. \У1дггус іо¬
ду ітб рап риікотепік, йе шадізігаі теваеІакіе (іосіаіе песеззагіа у пі тесаут піе
веЬодгі, со Ьу тіаі сіеёібте у іппусЬ гоЬоіпікбте (іако зат аззесигаЬаі, йе аітіе
паіеріеу тозі Ь^даіе зіатеіоп) (Іо зіатеіепіа іе§ой шозіи 7,гоЬіб ргау теодаіе, іо ітбс
рап Регдуапі каааі заорі* пааіойепіе тозіи агоЬіб у род пі% гоаеЪгатезау дгаетео
пакзаіаіі зтеедо шодеіизаи па гіеті агоЬіопе аіоауб, роіут идаі зі§ іедоа гоки
до ѵегіГісаііі тигбте у Гипдашепібте, род
іеп тозі гоЬіопусЬ. У §йу опе руіаі запигет а оЬи зігоп гаекі \Ѵі1іу у ргаеа гаек§ шіегагус, іеаеіі іе тигу ех оррозііо зоЬіе теузіатеіопе згу гбтепе, аііёсі розігае?!,
йе од тіазіа тигу, іут со аа Л/Ѵі1щ, піе
53 гбтепе, аасаут апотеи апозіб, дгидіѳ
сіозаб у ргаутиготеас, аіппе Гипдатепіа
шиготеас, па со тезауіко те гоки іузігус
заеёсзеі зіедшдаіезці ріегтезаут, рап рго¬
теіаог у рапотеіе зааГагае, еГГесііѵе аІоіусЬ
рі§б іузі^су саіегузіа саіугдаіеёсіе Ігау теудаіі. КазЦріІа ааіут аіта, до кібгеу іа¬
ко дгаетео аіоаопе те заоріе, іак тигу пакгуіе аозіатеаб тизіаіу. РгаусЬодаі роаіудапа гоки іузігус заеёсзеі зіедтдаіезігуі теібге§о теіозпа, кібгеу §ду ааіиігусу та§ізігаі
ааса^іе ориз сопііпиаге ргаеа рготеіаога у
зааГагаа изііиіе, у аЬу зат тозі зіатеіопу
Ъуі рапа Регдуіапіедо агуда, аііёсі рап Регдуіапі ротеіада, йе ігаеЬа даіеу Гипдатеп¬
іа, іак а іеу зігопу ЛіѴіІіеу у аа Ьгаш^од
тіазіа, іако у а іатіеу од §6гу, йеЬу іакгосапе Гипдатепіа тозі піегоарагі, §оіотеас, ротеібге дгаетео па раіе у па гузаіотеапіе киротеас, піе тбтеітезау апі апіоззау
зі§ піе о іут ргаеа саку аіт§. ЗаіізГасіепдо у те іут ааіиігусу та^ізігаі теоіі оЬйа1отеапе§о, а піе таіцс ріепі^дау §оіотеусЬ,

іак зхріІаІпусЪ, іако у зѵѵоісЪ, Ъіегхе ха
аззесигаіі^ зѵѵоіа ой роЪогсбѵѵ тіазіа \Ѵі1ейзкіе§о Ігоіе ройутпусЪ, кібге ѵі<гоге
Іаисіит ѵѵоіеѵѵойхіѵѵа ЛѴіІейзкіе^о па иігхутапіѳ ѵѵоузка ѵѵіеікіе^о хі^зіѵѵа Ъііеѵѵзкіе§о искѵѵаіопе Ъуіу, Ыгёе ой Йуйбѵѵ ^ио1$ йогосхп^ па тигу ргхусЪойхг^ у ѵѵуйегкаГГ осі зитту зхрііаіпеу, и пісЬ Ь§й^сеу, паІейуЦ ойеЪгаѵѵзху, пакопіес катіепіс^ юріі&івд ѵѵ ѵѵіеікіеу зитшіе и ра¬
па Ргосеѵѵісха, гаусу \Ѵі1епзкіе§о, хаГипйоѵѵаѵѵзху, па ^е^иізі^а Іак ск> тиги, іако
у па киріепіе йгхеѵѵа рапи ргоѵѵіхогоѵѵі у
рапи вхаГагхоѵѵі ѵѵусіаіе. Кібгху рап ргоѵѵіхог у зхаГагх рііпозсі, схиіобсі у ргасу зсѵеу
йокіайацс, кашіепіе сойхіеппіе зіги^іеш
зргоѵѵасіхаіі, се"1<} у ѵѵарп§ іий ха §оІоѵѵе
ріепіцйхе, іий іп іійет риЫісат тіазіа
ѵѵхіоѵѵзху (Іо гоЬоІу ѵѵуйаѵѵаіі; хѵѵіг еі аііа
песеззагіа хпасхупіет ѵѵзхеіакіт йойаѵѵа1і; тиіагхот—таузігоѵѵі у Іоѵѵагхузхот,
Іак Іех рошоспікот со Іуйхіеп ріасііі; тау¬
зігоѵѵі сіезіеізкіети у ѵѵзхуікіт сіеёіот
хаѵѵзхе Іу^ойпіоѵѵе йаѵѵаіі ріепщйхѳ; йгхеѵѵа іесіпедо па раіе, рой гузхіоѵѵапіе у па
вате гузхіоѵѵапіе, ха сіѵѵа Іузі^са ХІоІусЬ
ріиз ѵеі тіпиз зкирііі; зѵѵогпіе сху Іех
§оййхіе ѵѵіеікіе, кІбгусЬ іуікоігху хе Йѵѵи
зхІаЬ гоЬіопо, (Іо ѵѵі^хапіа у кгедюѵѵапіа
тозіи, гоЪіс кахаіі; ѵѵі^с хе со Іуйхіей
козхіи па таіегіе гбхпе, а пауѵѵі^сеу па
гхешіезпіка ро кііка зеі хЫусЬ ѵѵусЪоЙхііо, зитріиз Іех (ІеГісіеЬаІ, ргхузхіо ха
іпзіапсіз іазпіе ѵѵіеітохпе^о іе§о тозсі
рапа ѵѵоіеѵѵойу ЛѴіІепзкіе^о катіепіс^ зхріЫпц, Іагтоііпзка пахѵѵашр ѵѵ зиттіе
Йхіеѵѵі$сіи Іузі^су хІоІусЬ, и зхІасЬеІпедо
рапа Ріоіга Ргосеѵѵісха, гаусу \Ѵі1епзкіе§о, хазіаѵѵіс. Кібге ріепігріхе роіут пі
па со іппедо, Іуіко зхсхе^иіпіе па зате§о гхетіебпіка, Іо іезі сіе$1$, тиіагха у

харІаЦ ха се§1у, ѵѵарп§, Іак Іей ха зхіаЪу
ѵѵузхіу. бйу Іейу іий тадпа аррагепііа
Гипйатепіи у тигу рой тозі, кІбгусЬ
ѵѵхйіий аЬ иігафіе рагіе па з^йпі зхеёсйхіезіці, а ѵѵузокісЬ па зцйпі зхезб, Іак Іей
па риіігхесіа з^йпіа ріиз тіпиз зхегокісЪ
у йаѵѵпе тіезхкапіа ргху Ъгатіе тозіоѵѵеу
тигоѵѵапе, Іо іезі ріѵѵпісе, зкіеру, іхЪу,
піетаіут козхіет ѵѵузіаѵѵіопе, хпіезіопе
Ъуіу, Іийхіей у гузхіоѵѵапіе х йгхеѵѵа па
хіеті рагаЬаІиг еі отпіа песеззагіа зиррейіІаЪапІиг, хпоѵѵи рап Е’егйуіапі гесиггіі
Йо тиги, аззегепйо, ій х Іатіеу зігопу
гхекі \Ѵі1іеу ой роіапіе Іуіко тиг, аіе у
§6га (кібга па кііка тіі ійхіе) піе зігхута. Іакой заІізГасіепйо тадізігаі іпіепііопі еі аГГесіаІіопі рапа Е’егйуіапіе^о у
§6г§ ха тозіет корас у тиг а Гипйатепііз ха Ъгат^ ой роіа рой дбг^ ех иігочие
Ъгату Іаіеге егі§еге кахаі. 2асх$1о Іапйет
іп Аидизіо раіе рой гузхіоѵѵапіе, Ъу гузхіо¬
ѵѵапіе ѵѵей!и§ тойеіизхи рапа Регйіапіедо
зіаѵѵіб, а йокопсхуѵѵзху опе іп ЗерІетЪгі,
тозі зат аІЬо гасхеу Гідигат агсиіагет,
Ъийоѵѵаб. I Іейѵѵо со росх^іу зате§о тозіи
Ъийупек, аііёсі розігхедізху, йе ѵѵузхе пай
паіейуіойб гузхіоѵѵапіе хгоЪіІ, з^йпіет хпійуб у опе кгбсіс; а роіут хгохитіаѵѵзху,
йе у зкгбсопе гузхіоѵѵапіе піе зігхута, хпо¬
ѵѵи йгигіе гузхіоѵѵапіе ѵѵе ёгхойки у ройрогу рой ріегѵѵзхе йаѵгас у гоЪіс кахаі.
ЛѴіейх^с Іейу тадізігаі, хе согах [ехсо"іІапйо іпѵепсіе ѵѵіозкіе, оЪйаІоѵѵапу тіазіо
йо ѵѵіеікіедо козхіи, а хаіуіп у зхкойу со¬
гах ѵѵі^кзхеу іп іпГіпіІит ргхуѵѵойхі, хаѵѵіега ха роѵѵойет зате^ой рапа Еегйуіапіе"о о^иіпу х рапет Магсіпет Рікіега,
сіеёЦ, йпіа йѵѵийхіезіе^о зхбзіедо тіезі^са
ЗерІетЪга ѵѵ гоки Ыізко ргхезхіут копІгакі, аЪу зат тозі рой!и§ тойеіизхи Іе§ох рапа Гегйуіапіедо ѵѵ Іут хе гоки Ыі-

- 399 зко ргхезхіут те ретепут схавіе, те копігаксіе теугаіопут, теувіатеіі, па іутйе
тозсіѳ рошозі Йаі, гузхіотеапіе гохеЬгаІ,
раіе, па кібгусЬ гузхіотеапіе віоі, х теойу
теуіоі, Ьиітеагкі аІЬо гасхеу Гипсіашепіа
тиготеапе х оЬи вігоп г/.екі ЛѴіІіеу, хеЬу
піе херзоѵѵаі І6Й, раіаші оЬі! у идгипіотеаі, оЪіесатезху опети ретепеші гаіаші
хІоіусЬ <іѵѵа іузігуса теуіісхус, іакох ргхеЫг ой зтеі*;Іедо МісЬаІа па гок саІу ха
Йтеа іузіцсе хІоіусЬ рапи ІбхерЬотеі КоЪегіотеуш агепйоѵѵатезху, ргхех іе§ох рапа
КеЬегіа хІоіусЬ іузі^с зхезбзеі теуіісхуі, у
піе хозіаіо теі^сеу ргху рапи рготеіхогхе
іуіко хІоіусЬ схіугузіа. 2а іакотеут іейу
копігакіет ^иізііа \ѵзхуікіе йойапе, гхетіеёпікотеі со йхіеп ріасопо, у хасіпеу, іако ой хаіиігусе^о тадізігаіи, іак ргоѵѵіхога, кібгу йе зио теуйатеаі, піе Ьуіо теіпу.
2іехйхаііу іех іут схазет йо тіазіа ЛѴіІпа па диЬегп^ іайпіе теіеітохпу іе^о шойб
рап теоіетеойа Зшоіепзкі у іе§о тойб рап
ройзкагЫ теіеікі теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіего, ргхей кібгеші ісЬтойсіаші оЬхаІотеапу рап риікотепік піе о йгхетеіе у
тоёсіе затут піе тбтеіі, іуіко зхсхедиіпе чиаегітопіе па Гипйатепіа у тигу
схупіі. МѴсгут, &йу гаііопе тигбте та§ізігаі аззесигаЬаі у аЬу гузхіотеапіе х рой
тозіи іп сазит пазі^риі^сеу патеаіпойсі
лѵуЬіегас кахаі, іе§о тоЗс ЦйаІ, ротіепіопу рап риікоуѵпік, зІаЬозс тигбпг оЬіісіеЬаі. Іейпак роіут зкого тозі хгеі^хапу у
хаткпіопу Ь§йхіе, гузхіотеапіе ѵѵуЬіегас
йесіаготіі. \Ѵі§с кіейу у тигу іихіа роззіЬіІііаіет иііітіз йіеЬиз КоѵетЬгіз сопІіпиеЬапіиг, у тозі іех сігеа йссішат іегііат БесетЬгіз ѵѵ гоки ргхезхіут, іп агсиіагі зиа Гі^ига хаткпіопу у хаѵѵагіу Ьуі,
кібге^о ѵѵузокойс койсіоіот, те тіезсіе Ь§й^сут, ае^иіра^аЬа^иг, у іе§о тойс рап

Гегйуіапі о гохеЬгапіе гузхіотеапіа гесіиігеЬаіиг, іппеу рап Регйуіапі піѳ йатеаі
ргхусхупу, іуіко хе (11а піезкопсхопе^о тиги у Ьиітеагкбте піеоЬііусЬ, піѳ тоге кахаб гѵзхіотеапіа ѵѵуЬіегаб. Іакох зиЬзе^иепіег у ха ргхуЬусіет іайпіе теіе1тохпе§о
іедо тозсі рапа теоіетеойхітеа \Ѵі1епзкіе?о,
Ьеішапа теіеікіе^о \ѵіе1кіе§о хі^вітеа Ьііетезкіе^о <1о \Ѵі1па, ргхей затут йе іе§о
шойсіц рапет теоіетеойц піе іппгу гаііц піегохЪіегапіа гузхіотеапіа сіачѵаі, іуіко іе, хе
тигу піейо^оіотеапе, сЬс^с опе йгхетеет
ргхех хіт$ и^гипіотеас, ро\ѵі6ге ?еЬу тадізігаі гоЬоіпікош ріасіі. Іпіегеа хаз, ро
ойіехйхіе іазпіе теіеітохпедо іе§о тойсі
рапа теоіетеойу ЛѴіІепзкіе^о, кгхухе іакіей
и теіегхсЬи шозіи гоЬіб кахаі, о кібгусЬ
пі§йу апі рап Б’егйуіапі, апі сіеёіа піеЬозхсхук Магсіп Гік изіпіе, апі \ѵ копігаксіе хайпеу піе схупіі техтіапкі; йойаі іейпак у Йо іусЬ кгхухбте хаіиігусу шадізігаі
ргхех зтее§о рготеіхога тезхуікіе гесціізііа,
харіаіа іех гхетіейпікотеі сойхіеппіе йосЬойхіІа у тезхуікіе§о еГГесііѵѳ те іут гоки ргхезхіут іузі^с зхезбзеі зіейшйхіезі^і
теібгуш хІоіусЬ йтеайхіезсіеіузізсу у х теіегхсЬет, па таіегіц, гоЬоіпіка, гхетіейпіка
у іппе гедиізііа, іако ге^езіга \ѵ зоЬіе хатеіегаі^, ргхех рапа рготеіхога теусіапо. Ыазіедиіе коіо Вохе§о-пагой/.епіа, \у. іут хе
гоки ргхезхіут хіта 1§да, ро N0^3^ хаз
Іесіе, схѵѵагіе§о йпіа гезоіиііа опеу росхупа зі§ у сойхіеіі піе аи^тепіит Ьіегхе;
ѵосаіиг рап Еегйуіаиі ай сопзіііит, іак Йо
тозіи, іако у па гаіизх сошрагеге піесЬсе, сіе^іе іех иротпіепі, аЬу гузхіо\ѵапіе
гохЬіегаІі, хайп% тіаг^ Ьех рапа Б’егйуіапіе§о іх піе Ъ<$Й% гохЬіегас, йесіаготеаіі
зі»$. Аіоіі іейпак, аЬу гхетіезпіеу іакіеу
теіпу па хаіиі^су та§ізігаі піѳ зкіайаіі,
іак іеі, у иазі^риі^сут зтеі^іетТгхесЬ кгб-
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Іо іезі бпіа згбзіе^о Іаппиагіі те піебгіеіе,
бпіа 6вте§о еіизбет ртгурабаідо, осі гоЪоіу піе теутатеіаіі, йаіицсу таерзігаі
оіггутиіе ^иіп^а ргаебісіі Іаппиагіі Іісепіі^ осі іе^о тоёсі хі<$бга оІТісіаІа, ргоіипс
Ъ$б^се$»о, аЬу те бгіеп ТггесЬ кгбіі гоЬіс
коіо іе§ой шозіи у гогеЬгапіе гузгіотеапіа
теоіпо Ьуіо. Іакой у сіезіе, шацс зиіТісіепІіаш тезгеіакіеу таіегіеу у огаг гоЬоІу
зтееу аз^ие асі зеріітат Іаппиагіі падго(1<2, гоЬііі у тезгуіко сгупіс §оІотеі Ъуіі,
§буЬу згсгедиіпе іе^о тоёс рапа Регбуіапе§го піегазгіо гогкагапіе. РггусЪобгі
бгіеп бгіезі^іу тіезі^са Іаппиагіі те токи
Іегагпіеузгуш, кібгедо теіеікіе теосіу па
ЛѴіІіеу гЬіегаб у кга росіпозіб зі<} росгеіа.
Тебу оЬЫотеапу іедо шоёб рап Регбуіапі, риікотепік іедо кгбіетезкіеу тоёсі, г
теіеікіт ре(бет г тіазіа рггуЬутезгу, а
теібг^с іатепе іий регісиіит тозіи, кагаі
сіеёіош гузгіотеапіе теуйзге, роб зробет ва¬
шего тозіи Ь^б^се, теуЬіегаб. ббу Іебу
кііпу, кібге тіебгу тозіет у гузгіотеапіет Ьуіу, ѵѵуЬіІо, тозі зат зігазгпіе г
теіеікіт Іггазкіега у дггтоіет забгіс зі§
у іггезгсгеб росг^І, йе сіеёіе, роб гузгіотеапіет теуйзгуш гозіаі^с, об зІгасЬи па
гузгіотеапіе пігзге ирабас тизіеіі. Агаіуш,
61а пазІ(>риіцсеу посу, сій сіеёіе йабп^ тіаггѵ баіеу гузгіотеапіа теуЬіегас піе то§1і,
отезгет тезгузсу ргесг обезгіі, те посу Іе¬
бу ротіепіопе§о бпіа бгіезі^Іе§о Іаппиагіі
о §обгіпіе бзтеу, теегЬгатезгу зіе теоба у
кга, таі^с Іей ро зоЬіе роі^йпу теісЬег,
тезгуіЦ тасЬіп^ ротіепіопе^о тозіи, іп
аеге шіебгу §6гаші теузіатеіопц, а Іуіко
зтеогпіаті геіагпеті зрі§Ц, теезрбі г гузгІотеапіет у раіаті еі сит отпіЬиз гециізіііз Гипбііиз гпіозіа Іак баіесе, ге
пес ѵезіідіит опе§о гозіаіо, теуі^тезгу згсге{гиІпусЬ тигбте, кібге апі об кгу, апі об

теобу піе піе 53 рогизгопе, аіе те саіоёсі
гозіаіу. 2піоззгу Іак рошіепіопу тозі теоб^ у кг^ теезрбі г Іутйѳ тозіет ріуп^с,
сокоітеіек оЬѵіит тіаіа, іако зіги" па
катіепіе киріопу, па Ьгге^и ЛѴіІіі Ь^б^су,
рггетебг, Іак Іей роіут баіеу роб Ьикізгкаті теіеіпу, зігиді у бггетеа згІасЬескіѳ
у киріескіе, па Ьггеди гіойопе, іебпе гіатаіа у зкгизгуіа, бги^іе піе теіебгіес бок^б рогапозііа. Мозі гаё зат, па згтаіу
гогегтеатезгу, па гбйпусЬ тіеузсасЬ, Іак
па ЛѴіІіі, іако у па №етпіе гогггисаіа,
сгедо оЬутеаІеІе іатесгпі, рег аііиѵіопет
бозіатезгу, і^иізііу теубатеаб піе сЬс^.
2асгут згІасЬеІпу тадізігаі \Ѵі1е іізкі, па
Іепсгаз рггег Іакотец ргоІезіаіі<\ у шапіГезіаііг* икагатезгу у па роіут сЬс^с ботеобпіеу икагаб, ій тезгеіака об піедо бо
Ьиботеапіа 1е"0 тозіи бобатеапа Ьуіа зиГПсіепііа, ій йабпеу г піедо піе Ьуіо теіпу,
аіе іако козгі, Іак у згкоб§ рггег зтеоіе
теіозкіе іптеепсіе іедо іпоёс рап Регбуіапі
саизаѵіі, Іебу сЬс^с о іо тезгуіко г іе§о
тоёб рапет Б'егбуіапіт, риікотепікіет
іе§о кгбіетезкіеу тоёсі, сгупіс, і§ зтеоі^
тапіГезІаІі^ у ргоіезіаііа ки гарізапіи бо
хіц" §гобгкісЬ \Ѵі1епзкісЬ робаіе.
При которомъ оповѣданыо и.жалобѣ по¬
становили енералове его кор. малости квитъ
свой реляцыйный ку записаиыо до книгъ
кгродскихъ Виленскихъ признали, въ тые
словы писаный:
ба 8атие1 2Ьіпзкі у іа
Апбггеу
Ьаріпзкі, іепегаіотеіе іе§о кгбіетезкіеу
тоёсі теоіетеобгітеа 'Ѵі1епзкіе§о, гегпатеату, ійесЬту Ьуіі ийусі об згІасЬеІпе§о тадізігаіи \Ѵі1епзкіе§о, бпіа іебупазіе^о тіезі^са Іапиагіі па о^Цбапіе
тозіи ираб!е§о па ггесе \Ѵі1іі, рггег іедо
тоёс рапа Регбуіапіедо, риікотепіка іе§о
кгбіетезкіеу тоёсі, Ьиботеапе§о, §бгіе оЬа-

401 огутезгу теіеІЦ згкод^, іі тесаіѳ ъ дгипіи
теутегбсопу ираді, у ггѳЦ \ѴіЦ роріупоі,
гагаг ъ іѳдо тойб рапет Іапет Вегкіпотеісгеш—гаус$ \Ѵі1егізкіт у зіидаті рггузі^діеті, Ка/.ітіеггет Вегпаіотеісгет, Кагітіеггет Родіідгкіш теіодгі тезіадгу, &і
род Коѵѵпо іасЪаШшу, сЬс^с Іак дггетео,
іако у йеіаго, ддгіеѣу зі$ коітеіек іуіко
па Ъгге&и рокагаіо, агезгіотеаб, у па §готад§ гіойутезгу пагад одузкаб, аіе §дусЬту аг род Котепо іегдгііі, іадпеу ггесгу, апі дггетеа піѳ паІегІісЬту, іе саіе
тезгу&о \Ѵі1і^ роріупеіо, піс іеду піе паІагзгу, г пізсгут іег пагад ротегбсіб тизіеіізту. I паІосЬшу даіі
геІаЦ пазяц

у огая опгѵ рггуяпаіібту, те гоки Іузцс
згеббзеі зіедтдгіезці 4ггесіе§о дпіасгіегпазіедо тіезі^са Іапиагіі. У того квиту
реляційного подпись рукъ енераловъ ты¬
ми словы: 8атие1 2Ьійзкі, іепегаі іе§о
кгбіетезкіеу тойсі теоіетебдгітеа І^отео^годгкіе^о, \Ѵі1егізкіедо; Апдггѳу Ьаріпзкі, іепе¬
гаі іе§о кгбіетезкіеу тоёсі ротеіаіи Огзгапзкіедо г§к%.
Который тотъ видимусъ ихъ мил.
паномъ магистратовымъ Виленскимъ въ
року теперешнемъ тысеча шестьсотъ деветьдесятомъ, мѣсяца Марца третего дня
есть выданъ. Писалъ у Вильни.

1673 г. Января 12 дня.
Изъ книги N8 5121,

за 1673—1676 г., я. 10.

98. Жалоба полковппка Фердіапп па Виленскій магистратъ о педоетавлеиіи ему
пужпыхъ пособій и матеріаловъ для постройки моста.
Извѣстный строитель моста па р. Виліи въ
Вильнѣ, итальянскій полковникъ Фердіанн, прино¬
сить жалобу на Виленскій магистратъ, что этотъ
послѣдній, располагая всѣми капиталами на устрой¬
ство моста, не розыскивалъ рабочихъ, не платилъ
имъ денегъ, вслѣдствіе чего при разлитіи воды

неоконченный мостъ разрушился и былъ унесенъ
водой; Фердіанн дѣлаетъ это заявленіе съ тою
цѣлію, чтобы такая пеудача не имѣла сквернаго
вліянія па его репутацію по части строительнаго
искусства.

Бопіозі до теіадошойсі игг^дотееу
зтеоіз яаіозп^ шапііезіасі^ іе§о шойс рап
Лап ВарЬізіа Регдіапі — риікотепік іедо
кгбіетезкіеу тойсі, оротеіадаі^с у гаіиі^с
па зяІасЬеіпу тадізігаі іе§о кгбіетезкіеу
тойсі \Ѵі1епзкі, іп §епеге па хѵзгуікісЬ, Іак па іе^о тойсі рапа тебуіа у ісЬ

шойсі зіоіесгпедо тіазЬа іедо кгбіетезкіеу
тойсі рапбте Ьигтізіггбте, гауебте у Іатепікбте—о Іут, дду те ргяезгіуш гоки іузще згеёбзеі зіедтдгіезі^і ріегтезгуш, тіезі^са Липіі, родегаз йтеі^іа игосгузіедо
госгпедо, Іоіезі Вояе§о сіаіа у одргатеиі^сеу ргосеззуі гтеусгаупеу, згІасЬеІпу ша51

— 402 дізігаі ЛѴіІеіізкі іе§о тоёсі рапа риікоѵѵпіка, рггег гбйпѳ гаспѳ озоЬу о № иргазгаі у гасі^аі, аЬу іедо тоЗС рап риікотепік 2Ѳ2\ѵоШ па іо, ргасу у зіагапіа
зѵѵедо гасгуі рггуіогуб коіо Ьисіоѵсапіа шозіи па ггесе ѴѴіІіі, іи росі шіазіет \ѴіІепзкіш, па іут тіеузси, дсігіе у рггесі іут ріегѵѵзау тозі Ьуі, рггесі га\ѵоіе\ѵапіеш
Мозкіеѵѵзкіт, оЬіесиі^с у иреѵѵпіаі^с \ѵ іут
ЫоЫітеедо, ге тезгуікіедо, со іепо Ъ§сігіе роіггеЬа, шаіегуі, сіггесѵа, йеіага,
тигоѵѵапіа, іакге сіезібтс, гаи1аггб\ѵ у
ггетіезпікбѵѵ тезгеІакісЬ, росііид роіггеЬу,
іо \ѵзгуіко згІасЬеіпу ша^ізігаі тіа! у ротсіпіеп Ьуі сіосіатеас у ріасіс опут, шаі^с
іи2 и зіеЬіѳ па іо зит§ ріепі^сігу гіогоп^
у ѵѵуЬгап^, §(1гіе йаіиі^су, Ь§сі$с іут иЬегріесгопу у иреѵѵпіопу, га іакоѵѵут иреѵѵпіѳпіет у гбгпусЬ ісЬ тоёсібѵѵ іазпіе
лѵіеІшойпусЬ ісЬ шоёсібѵѵ рапбте зепаіогб\ѵ иЬезріесгепіет, гасгг^згу гаІоЫпѵу
г сіеёіаті, тиіаггаті, икагатезгу опут у
сіатсзгу аЬгуз, іако тіеіі со гоЬіс, а зат
гаІоЫісѵу Іедо сосігіеппіе сІодЦсіацс у 4огогпіе рііпиіас, дсігіе ггаги згІасЬеіпу та§ізігаі гасЬ^саі^с ггетіеёпікб\ѵ, опут заті ріасііі, а роіут іт сіаіеу іут піесіоготіеу росг^іі зрга\ѵо\ѵас зі§, ріѳйіфігу
ггетіеёпікот піе 4а\ѵас у піе ріасіб у па
зѵѵбу рогуіек оЬгасас. Тесіу гаІоЫігсу о іо
згІасЬеіпедо тадізігаіи ирогаіпаі піероіесіпокгоіпіе у зкагд§ з\ѵ;р іак рггесі іаёпіе теіеітогпуті іе§о тоёсц рапет росізкагЬіт тсіеікіедо хі^зіта Ьііеѵѵзкіе^п,
іако рггесі іаёпіе сѵіеішогпущ іе^о тоёсі^

рапет жнеѵѵосЦ 8то1епзкіш, а № озіаіки
у рггесі затут іабпіѳ теіеітойпут іедо
тоёсі^ рапет теоіетѵос!^ \Ѵі1епвкіт у Ьеішапет ѵѵіеікіт теіеікіедо хі^зіѵѵа Ьііесѵзкіедо, дсігіе іаёпіѳ теітогпі ісЬ тоёс
рапоѵуіе зепаіогоѵѵіе, згІасЬеіпу тадізігаі
осіузкиіцс (іо зіеЬіе, рггу Ьуіпоёсі затедо
рапа ѵѵбуіа \Ѵі1ейзкіе§о у (ІгидісЬ піероіесіпокгоіпіе иротіпаіі, аЬу сіозіб сгупііі,
у сѵзгѵікіедо сіосіасѵаіі, ггетіезпікот ріа¬
сііі, §4уг гаІоЫісѵу гасІпусЬ ріепі^сігу осі
згІасЬеіпедо тадізігаіи піе Ьгаі у піе
згаГотеа! г кібге^о піесіаѵѵапіа гасѵсгази
іак таіегуі у піеріасепіа ггетіеёпікот \ѵ
Іегагпіеузгуш гоки іузігрз згейбвеі зіесітсігіезіір; іггесіт, тіезі^са .Тапиагіі ге сіпіа
йгіезі^іе^о па сігіеп іесіупазіу, тозі розіа\ѵіопу па ггесе \Ѵі1іу осі дсѵаііосѵпедо пазЦріепіа лѵосіу у парагсіа Іосіи гіашаі зі§
у тспітсесг герзосѵаі зі§, піе г гасіпеу рггусгупу гаІоЫпѵедо, іуіко тезгуіко іо зі§
зіаіо га затут ирогеш у піесіозіб сгупіеоіет ггетіезпікот у піесіосіаѵѵапіет
исгезпіе таіегуі. 2асгут гаіоЫітеу ропозг^с \ѵ іут осі згІасЬеіпе^о тадізіаіи піеѵѵіпп^ рошбсѵкз У оз!а\ѵ§, а сЬс^с у доЙ\ѵ Ь?с1цс па когсіуш тіеузси, іо іезі рггесі
іазпіе теіеішогпут ітсіа рапет и'оіесѵо(Ц у ітб р. Ьеітапет сѵіеікіщ теіеікіедо
хі^зіѵѵа Ьііетекіедо, піеѵѵіипоёс зѵѵ^ окагас у ротбсѵк§ гогргаѵ?§ тіес у Ьопог
з\ѵбу гасЬотеас, о роепу ргасѵпе у озгкосіу тбсѵіс, іако\ѵе оросѵіасіапіе з\ѵе росіаі
ки гарізапіи сіо хі^д дгосігкісЬ ЛѴіІепзкісЬ гарізас.
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1673 г. Февраля 20 дня.
♦

Изъ книги № 5121, за 1673—1676 г.,

я. 18-19.

99. Жалоба полковпика Фердіапи па Воле пек Ій магистратъ о песправсдливомъ
обвниепін его въ пеудачпомъ устройствѣ моста.

Оберштеръ его королевской милости Фердіани 1 Варшаву, чтобы они тамъ требовали отъ него
приносить жалобу па Виленскій магистратъ по удовлетворенія, считаетъ его одного отвѣтственнымъ
поводу неудачной постройки имъ моста на р. Ви¬ за всѣ убытки, понесенные городомъ, желаетъ по¬
лій, что не онъ виновенъ въ разрушеніи его, а садить его въ тюрьму и обезчестить его имя въ
масса льду, снесшая мостъ; не смотря на это ма¬ потомствѣ признаніемъ за нимъ полнаго невѣже¬
гистратъ далъ знать объ этомъ своимъ посламъ въ ства въ строительномъ искусствѣ.

Лѣта отъ нароженья Сына Божого тысеча шестьсотъ семьдесятъ третьего, мѣсесеца Генвара двѣнадцатой) дня. На врадѣ господарскомъ кгродскомъ Виленскомъ,
передо мною Петромъ Рудоминою Дусятскимъ, старостою Стародубовскимъ, подвоеводимъ Виленскимъ, ЫоѵѵаІ у оЪсцгІіѵѵіѳ г теіеікіш гаіет \ѵ піегпоёпеу кггуѵѵ<Ые у оЫЛгв зтеоіеу ргоіезіотеаі іедотозб рап Лап Варіізіа Гегбуіапі, оЬегзгІег
іе§о кгбіетезкіеу тойсі, па згІасЬеІпусЬ
рапбѵѵ Ріоіга Ву1іпзкіе§о, вгге^огга Козіготскіе^о, іако іп сарііе Ьигтізіггбіѵ
госгпусЬ, гг^сі у диЬегпі^ тіазіа ІггутацсусЬ у тезгуіек іп §епеге еі зресіѳ шадізігаі тіазіа іе§о кгбіетезкіеу тойсі ЛѴ ііпа, 2 (Зокіайет соттипііаііз тегсаіогіае
Ѵііпепзіз, о Іо у Іакоѵѵут зрозоЬет: іі
ротіепіепі оЪЫоіѵапі затіг теіп^ урггусгуп% гпіезіепіа тозіи па ггесе \Ѵі1іі, га
игусіет ватусЬ ге оЪгаІоіѵапусЪ, рггег
рапа Ріка, сіеёЦ, зіатс росг$1е§о Ы$<Цс,

а сЬс^с згкосІ§ ех 'оссазіопе еогшп (диой
зио Іосо еі Іетроге Гизіиз сіесіисеіиг ас
(ІесІагаЪіІиг) гбгіаіап^, па піетеіппусЬ Іи(ігі гѵѵаііб, зіеЬіе гай затусЬ ге ѵѵзгуікіе§о осгуйсіб у Іут ротіепіопе§о Ѣа1иі%се§о «іоЬг^ и Ішігі гериІаІі% у <іо6ѵѵіа<ісгоп^ іп агіе агсЬіІесІіса регіііат ѵѵ оЬісІ^
\ѵ роіошпу сгаз робас, піе Йозуб паіут
таі^с, іг рег іпипсіаііопет у парагсіе
дтеаіітѵпеу кгу 1о4и Іе^о тозіи ѵузгуік^
\ѵіп§ Іеу згкоДу па гаіиі^се^о іе^отойсі
рапа Гег(Іуіапіе§о піетѵіппіе у піезіизгпіе
опе§о вашего саизат іакоЬу гпіезіепіа
тозіи Ьуб тіепцс гіогуіі у Іакотее есЬо
ро ѵзгуікіт тіейсіе у \ѵоіеѵ?6«І2І\ѵіе ЛѴіІепзкіт у іппусЬ кгаіасЬ риёсііі, аіе Iеі
ѵеіапсіо Іакотеу зѵѵбу розіедюк еі апіпшіѵегзіопет опедо сЬс^с ипікп%б, ишуёііѵузгу рггуіут, геЬу рго еогит сиіра піе¬
зіизгпіе у піепаіегпіе кіо іппу 1и§еаІ раепаз, у іеёіі іакотее «іо ротіепіопеуо гаІищсе^о тіеіі ргаеіепзіе, зоіііа еі оггііпа-

•
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гіа іигіз ѵіа піе розЦрш'^с, аіѳ аЬ ірза
ехесиііопе росгупаіцс, йтіеіі у лѵайуіі ві§
ротіепіопедо іедотобсі рапа Регйуіапіедо
ргхесітеко ргаѵѵи розроіііети тезгеіакіт
Ьехріесхейзітееш оЬтеаготеапедо, поп сопѵісіит пе^иѳ іийісаіит агезіаге, іи іиге
ойіозіввіто гайпеу па зіеѣіе ѵѵіпу піесгицседо, піе теіейгіей г кІбгусЬ рггусгуп,
іпѵайіаге, о<і схедо пароіуш Іапіі аизиз
тегіцтевгу росЬор у тевхеіакіеті зрозоЬаті
іп гиіпат /.аіищеедо ітсі рапа Гегйуіашего изай/лѵѵвгу ві<з, іакоЪу опедо и тезхуікіедо йѵѵіаіа ехозит геййеге роззепі потеп, ай ргосегез гедпі у йо зтеоісЬ ісЬшойсібте рапбте розібте, те \Ѵагзхатеіе па
бтесгаз Цй^сусЪ, ивхсхуріітеіе айіпзіаг
іатозі ІіЬеІІі гохрізаіі Іівіу, піезіизхпіе
тезхуікіедо Гогіиііі сазиз, ех еогит оссавіопе реграЬгаЬі, па ротіепіопедо Ыиі%седо кіай^с сгітеп, а рггу Іут еі тадпогит потіпит ЬотіпіЬиз, а ^иогит сопвіііо еі оЬзедиіо заіѵа геіриЫісае, піе ргхеривхсхаі%с, тіапотеісіе іедотойсі рапа теоіетеойу \Ѵі1ейзкіедо, Ьеітапа теіеікіедо
теіеікіедо хі^зітеа Іііетезкіедо, іакоЬу есопаіи хаіиі^седо ітсі рапа Е'егйуіапіедо те
егесііі Іедо шозіи шіаі йерепйеге, у піе
Іак опедо гайу, аіе гасхеу отатіепіа (ват
ѵіг сопвіііі Ье(й^с) вІисЬаб, иргазгаі^с ргху
Іуш, хеЬу па Ыш^седо, те пісхуш піетеіп-

педо, аЦиой іогшагеі іийісіит, кійгедо
піе схекацс, віпѳ диаѵіа іисіісіі Гогта,
хдіеік у Іитиіі па Ыицседо ітсі рапа
Гегйуіапіедо роЬийхітезху у дтіпотеі іакоЬу оп лѵзгуІкісЬ пакіайбте теайопусЬ у вкіайапек гЬйопусЬ, рег ітрегіііат виат
тіаі Ьуб ргхусхуп^, тейатезху орасхпут
цсіапіет зѵѵоіт аіі Іапіиш аизиш хаіивгопу рггутеіейіі дтіп, йе отпі тойо па
гйготеіе Ыиі^седо у Йігеріі^ Гогіип теезрбі ъ оЬііаІотеапеті ірзіз игдепІіЬиз на¬
зайяас зі§ у риЫісе рггедгагаб росгеіі, ой
схедо дйуЬу хаіиі^су, \ѵ2І^\ѵагу ойпіекібгусЬ Іийхі ргхевІгод§, піе сЬгопіІ, ретепіѳ
регіспіит ѵііае еі гегит виагит зиЬіге
тизіаі Ьу, у йо озіаіпіеу ргхузхейі Ьу гиіпу. Ропозх^с іейу Ыиі^су ітб рап Регйуіапі теіеікіе ргаеіийісіит, а сЬсгус піетеіппойс зтеоі% Води у Іийхіот вио Іосо
еі Іетроге у хе піезіизхпіе ой тадізігаіи
ЛѴіІейвкіедо (кібгу Іоііив сиірае еі йатпі ассизаіиг) ітайисііиг, еі сопіга аедиит
еі іизіит іп гиіпае ргатеа розроіііедо
у хдтеаісепіе рокоіи орргітііиг, аиіЬепІісе рокахас, Ц втеоі§ хаІоЬі? у оротеіайапіе
йаі йо кзі^д ки харізапіи.—Што есть записано, съ которыхъ и сесь выписъ подъ
печатью врадовою его милости пану Яну
ВаптисгЬ Фердіанему есть выданъ. Писанъ у Вильни.
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1673 г. Марта 28 дня.
Изъ связки Виленскаго гродскаго суда № 129,

за 1673 г., док. 4.

100. Жалоба Онлепскихъ солеппнковъ па Внлепскаго бургомистра Ивана Огурцевпча о томъ, что онъ торгуетъ солью, пе будучи записалъ въ цехъ солепішковъ.

Виленскіе солеппики, ссылаясь иа свои приви¬
легіи и права, протестуютъ противъ злоупотреб¬
леній бургомистра Огурцевпча, который, не смотря
на пеоднократиыя заявленія солеппнковъ — запи¬

саться въ ихъ братство, нѣсколько лѣтъ торгуетъ
солью безъ всякихъ пошлинъ и взносовъ въ цеховую
кассу.

ОЬсЦгІіѵѵіе хаіотѵаіі у зоіепіззіше ргоІезіоѵѵаіі 8Іа\ѵеІпі .ТакиЬ АшЬгозоѵѵісг у
Деггу Агезгіоѵѵісг, зіагзі госгпі кирсбѵѵ
"ѴѴіІегізкісЪ зоіепеу гаЬаѵѵу, ітіепіет зѵѵоіт у ѵѵзгуікіедо Ьгасіѵѵа зѵѵе§о сгуш'^су,
па 82ІасЬеІпе§о іе&отоёсі рапа Йапа ОЬигсеѵѵісга, Ьигшізігга \Ѵі1ейзкіе§о, о Іо у
Іакоѵѵут зрозоЬет: іг іе§отоёсі па ѵѵіеіЦ иутеу згкой<> ргоіезіапібѵѵ, піе Ъ^сЦс
ѵѵрізпут йо геіезіги ЬгаІегзкіе§о кирсбѵѵ
зоіепеу гаЬаѵѵу, сгупі^с іаѵѵп^ сопѵиізі^
огйупасуі ргаѵѵ, рггуѵѵііеібѵѵ, ой пауіайпіеузгусЬ кгбібѵѵ ісЬтоЗсібѵѵ роІзкісЬ у
ѵѵіеІкісЬ хігр^І ЬіІеѵѵзкісЬ Ьгасіѵѵи зоіеппісгеши гбгпусЬ Іаішііобсіѵѵіе пайапусЬ, а
роіут йекгеіаті кгбібѵѵ ісЬшобсібѵѵ аззеззогзкіеті у геіасуіпеті гоЬогоѵѵапусЬ у
копГігтоѵѵапусЬ, піе Іуіко йоЬгге рггей
іпсигзі^ па тіазіо АѴіІепзкіе піерггуіасіеізЦ, гасг^ѵѵзгу рггезгкой? ѵѵ ЬапйІасЬ у
згупкоѵѵапіи іоѵѵагбѵѵ, вгсге^біпіе Ьгасіѵѵи

зоіеппісгеши зІиіЦсусЬ, (о со па опсгаа
апіе Ъозіііііаіет г рггуйапіет з1и§ игг$йоѵѵусіі Іоѵѵагбѵѵ зѵѵусЬ сопГізсаІі% ропіозі),
сгупіб у йоЦй піе ргг^зіаіе, збі, ёіейгіе,
тазіо у іппе Іоѵѵагу, Ьгасіѵѵи зоіеппісгеши
зІиЦсе, гбйпеті шіагаті рггейаіе, згупкиіе, піе Ы$йцс ѵѵ геіезіг Ьгасі зоіеппеу га¬
Ьаѵѵу ѵѵрізпуш, апі зкагЬоѵѵі іктсі у ггесгу-розроіііеу йозус сгупЦс ѵѵ ріасепіи
сгороѵѵе^о у згоззоѵѵе^о, ой кібгедо ріасепіа згсге§б1піе Ьгасіѵѵо зоіеппеу гаЬаѵѵу йе¬
кгеіаті кгбібѵѵ ісЬшойсібѵѵ иѵѵоіпіопе іезі
ѵѵіесгпеші сгазу. Рггег кібг* Іакоѵѵі* рггезгкой^, ой Іак ѵѵіеіи Іаі Ьгасіѵѵо ргоіезІапібѵѵ ІегагпіеузгусЬ кіайгіе зоЬіе згкойу
па рі^іпазсіе Іузі^су гІоІусЬ, а Іо ѵѵг§1§йет Іе§о, іг Ьгасіѵѵо ваше ргоіезіапібѵѵ ѵѵ
гбйпусЬ іийісіогит зиЬзеШасЬ, ой Іаі сгіегйгіезіи, ѵѵг§1§йет сгороѵѵе^о г зкагЬет
ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵа Ьііеѵѵзкіе§о ргаѵѵиі^с
зі§, піешаіу зишрі зрепйоѵѵаіо, оЬгаІоѵѵа-
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пу іедотоёб рап Ъигтізігг, йайпеу копігіЬисіеу,' іако йекгеі іктсі геіасуіпу \ѵ гоки 1664 Геічтапу кайе, йо Ъгасічѵа ргоіезіапіоѵѵ піс піѳ йаі, апі ргаувЦрй, о\ѵвгет оЬіеіпісаті шѵойгіі Ыатееі оЬіаІотеапу іе§отой6, ой іа к ѵѵіеіи Іаі, рггеггесгопе іоѵѵагу и кашіепісу з\ѵеу ѵѵіазпеу
згупкиіе, рггейаіе, шейг^с йоЬгге, іі па
згупкснѵапіе іотеагбте зоІепісгусЬ з$ аззі§поѵеапе у пагпасгопе Іаѵѵкі гг$й<те воіеппісге, гупксте, риЫісгпе, ргаѵуаті у огйіпаііаті сотттівзагзкіеті оЬ\ѵаго\ѵапе,
ргхег со оЬЫоѵѵапу ітб рап Ьигтізігг,
піе іуіко ргоіезіапіот рггезгкой^ піета1^, іако ві§ ротіепііо, исгупіі у йоЦй
сгупі, Іесг у иуш§ рготеепіот тіеузскіт,
піе йаі^с ріаіи йогосгпе^о йо котогкі
тіеузскіеу ргоѵгепіотееу, ват озоЦ та^івігаіоте^ у паіо рггузі^"!^ Ъ§й^с, соЬу
тіаі розігяедаб, аЬу іако ъ пауіерзгут

(ІоЬгет ггес/у-розроіііеу тіеувкіеу Ьуіо.
О кібп) Іо іата$ сопѵиіві^ ргаѵу, рггуігіІеібте, йекгеібѵѵ, ой пауіайпіеувгусЬ кгбібѵѵ
ісЬтойсібѵѵ Ъгасітеи ргоіезіапібѵѵ пайапусЬ, о згкойу \ѵ рггезгкойгіе Ьапйібѵѵ,
іт вІи^сусЬ, іако ѳі§ теу&еу ротіепііо,
зіаіе, теоіпе ргатео ітсі рапи іпзіі§аіого\ѵі теіе1кіе§о хі$зі?ѵа Ьііеѵѵзкіе^о о ргаеіепзіао вкагінте, тег^йет піеріасепіа
ой іак теіеіи Іаі сгоротеедо, іакіе (згІасЪеіпети та^ізігаіотеі \Ѵі1епзкіети о сгупзаѳ
йогосгпе ріаіи гасЬоѵѵаѵѵзгу) сЬс^с ргоіезіапіостіе г ігасі^ рапет ОЬигсеѵѵісгет,
Ьигтізіггет \Ѵі1ейзкіт, іп Того Гогі ргаѵѵпіе сгупіб, йаіі і$ зтеоЦ 2а1оЪ§ у ргоіезіаіі^ йо
хі^§ ^гойгкісЬ \Ѵі1епзкісЬ гарізас. Коки
1673 йпіа 28 Магса іа ргоіезіасуа йоакі
ройапа. Лап Бгтіоѵѵвкі, ройзіагойсі \ѴіІепзкі.

1673 г. Іюня 5 дня.
Изъ книги № 5118, за 1668—1674 г., стр. 1581—1583.

101.

Жалоба Виленскихъ мѣщанъ и цеховыхъ па солодовппчій цехъ.

Виленскіе мѣщане—каменщики, плотники, гопчары приносятъ жалобу на солодовничій цехъ по
слѣдующему поводу: въ день празднованія Божьяго тѣла, когда собирались всѣ цеховые къ ратушѣ, чтобы участвовать въ церковной церемоніи,

налъ первое мѣсто у ратушного алтаря и научилъ
другого солодовника произвести безпорядокъ. Этотъ
другой солодовникъ выстрѣлилъ изъ мушкета и прострѣлялъ въ 4-хъ мѣстахъ хоругвь, при чемъ произносилъ угрозы на безопасность самихъ цеховыхъ,

то солодовничій старшина со своей хоругвію за-

Еегіа зссшкіа іпіга осіаѵат Гезіі засга- Іипіі аппо Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто
ііззіті согрогіз СЬгізІі, сііе ^ит^а тепзіз зеріиа^езіто Іегііо.
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АД поЬіІе оГГісішп асіэдиѳ ргаезепііа
сопзиіагіа Ѵііпепзіа ѵепіепіез регзопаіііег
Гатаіі СЬгізІіапиз біезіег, Вазіііиз \ѴоусіесЪотеісг—тигагіогиш, Негтапиз Норр,
Раиіиз КіеуДазг—ІідшТаЬгогит, Геііх РаиІотеісг, Іоаппез ЙгутЪогзкі—Гі§иІогит зепіогез аппиі, сіѵез Ѵііпепзез, зио еі сопіиЬетіогит зиогит погиіпе зоіеппііег с]иаезіІі зипі, іп еі сопіга Гатаіоз Апатит
біеІДотеісг, Вазіііит Кггетеіапзкі, зепіогез
аппиоз еі СЬгізІорЬогит Разгкіетеісг, <3ізрепзаіогет сопІиЪегпіі роііепіагіогйт, сі¬
ѵез Ѵііпепзез. (^иат ^иае^ітопіат зиат,
іп зсгіріо рагаіо ргаесоисеріаш, асі асіісап(Іит оЫиІегииІ іп Іепоге Іаіі:
Йаіолѵаіі у ргоІезІо\ѵа1і зіатееіпу рап
СЬгізІіап Оіезіег, рап Вагуіі \ѴоусіесЬотеісг—тиіагге, рап Негтап Норр, рай
Ратееі Кіеусіазг—сіейіе, рап 8гсг§зпу Ратеіотеісг у рап Іап ЗгутЪогзИ—§апогагге,
віагзі у сесЪпіівІгге Іедогосгпі, тіезгсгапіе
ЛѴіІепзсу, ітіепіет зтеут у \ѵзгуІкіеу Ъгасі зтееу сескотееу, па рапа Асіата біеІДотсял у Вагііе&о Кгетеіапзкіе^о у па рапа
КггузгІоГа Разгкіетеісга, згаГагга госгпе§о сесіш зіосіотепісгегго ѴѴіІепзкіедо, о Іо
у Іа ко те у т зрозоЬет: іг те гоки Іегагпіеуз'/.ут Іузіцс згеёб зеі зіеДшДгіезі^І Іггесіт,
тіезігуса Іипіі ріегте$ге§о Дпіа, Іо іезі те
Дгіей Во/.едо сіаіа, §Ду ргоіезіапіотеіе г
с1юг;у"ѵѵііу зтегу, у ге тевгуіЦ Ьгасігу у Іотеаггузгаші зтееті сесЬотееті, До ісЬшоёсібте оусбте ЪегпаДупбте \Ѵі1епзкісЬ рггузкіі, Іат хе тееДІиг Дапе§о огДупапзи у
гтеусгаіи, га сЬоп}§теі^ ггегпісЦ іДцс, а
рггусЬоДг^с рггеД тегоіаші гаіизга \Ѵі1еп-

зкіе^о зіаіі у сгекаіі, аЬу іппе сЬог^теіе,
рггеД піті іД^се, зтеоіе сегетопіе рггеД
оііаггет згІасЬеІпедо тадізігаіи ЛѴіІепзкіе»о ехреДіотеаІі, Іат ІеДу оЬгаІотеапу
Разгкіетеісг, гаротпіатез/у Ьоіагпі Вогеу
у згодозсі ргатеа розроіііе^о, па ІиД/і зтеатеоІпусЬ орізапе^о, зпас таііус Датепу гапког у піепатеійс рггесітеко затусЬ йаіиі^сусЬ у сЬогадтеі ісЬ, Йтіаі у теагуі ві§
терггбД г сЬогіудтеігу сесЬи зІоДотепісгедо
теуЫе^ацс, рггеД оііаггет зіап^с, а Іат
зіапгутезгу, зІоДотепіка, іети затеши ітіе¬
піет у рггегтеізкіет Іеріеу теіаДотедо,
пашбтеіс у зиЪогДупотеас, аЬу рггу Іеу зоІеппсу ргосеззіеу у рггу Ьуіпойсі іайпіо
теіеішогпусіі ісЬ тозсібте рапбте зепаіогбте,
ІиДгіег згІасЬеІпе^о та^ізігаіи ЛѴіІейзкіе§о розіггеііі, іакой зіггеіітезгу г тиз/.кіеіи піѳ теіеДгіеб сгу киЦ, сгуіі Іей раріегет паЬіІедб, Дгіиг сгіегу те скогг^теі
кііаукі Диріеі ге гіоіеті Іііегаші исгупіі
у герзотеаі, тезгуіко Іо сгупщс ки теіеікіеу
згкоДгіе, кггутеДгіе у гпіетеаДге Ыиі^сусЬ;
іакой у заші оЬгаІотеапі іезгсге оДротеіеДй
у росЬтеа!к§ па гаІіщсусЬ исгупііі, тбтеі^с
Іеті зіотеу: піе Іуіко ге теазг^ сЬог^діете
розіггеіопо, аіе у теаз затусЬ та^ізігбте
зіггеіас Ь^Дгіету. О кібге Іо розіггеіепіѳ
сЬог^теі у герзотеапіе, ІиДгіег о оДротеіеДг у росЬтеаІк? па гДготеіе, Іакйе о
згкоДу у пакІаДу ргатепе у о теіпу те ргатеіе розроіііут орізапе, сЬс^с гаіиі^се г
оЬйаІотеапеіпі о Іо тезгуіко іп іого сотреІепіі ргатеет сгупіб, Даіі 1§ зтеоі^ ргоіе5ІаІі% До хі%5 игг^ДотеусЬ гарізас. Со іезі
гарізапо.
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1675 г. Февраля 23 дня.
Изъ книги N9 5121, за 1673—1676 г., я. 256.

І02.

Жалоба Вилепскпхъ сакьяппиковъ на простыхъ кожевниковъ о сдѣлан¬
ныхъ послѣдними насиліяхъ н побояхъ.

Въ цехѣ кожевниковъ, распадавшемся на пѣ- | разныя насилія падъ красно-и черно-кожевниками.
сколько отдѣловъ (красно-кожевниковъ, бѣло-ко- Въ ЭТОЙ жалобѣ указываются разныя подробности
жевниковъ и велико-кожевниковъ) возникли раздо¬ такихъ насилій, носящихъ на себѣ слѣды груры, вслѣдствіе которыхъ въ разное время и въ бости и необразованности тогдашнихъ Виленскихъ
разныхъ мѣстахъ велико-кожееники производили горожанъ.

8аЪЬаіп ргісііе (іотіпісае ^ит^иадезітае <1іе 23 тепзіз ГеЬгиагіі, аппо 1675.
Йаіотеаіі у зоіеппіззіте ргоіезіотеаіі зі§
исгсітеі базраг Шотеісг, ІакиЬ вауіетеісг,
зіагзі госгпі, ІакбЬ Ьаготезкі, КгузгіорЬ
8кіЬа, зіоіотеі сесЬи сгагпо-у сгегтеопозк6гпікотее§;о, киг«іуѵѵапік6ѵѵ, ітіепіет
зтеоіт у тезгуікіе§о сесЬи зтее^о сгупцсу
па исгсітеусЬ Кагітіегаа Вагзгсгетезкіедо,
Ратеіа Сгаукотезкіерр, зіагзгусЬ госгпусЬ
сесЬи згаго-у Ъіаіо - теіеікозкбгпікбте у
тезгуікіе^о сесЬи ісЬ г^готасігеше о іо у
іакотеут зрозоЬет: іг опі, рггеротпіатезгу
Ъоіагпі Во/.еу у зго§озсі ргатеа розроіііе§о, па гисЬтеаІусЬ, ІеккотуйІпусЬ у зтеатеоІпусЬ Іисігі орізапедо, гбгпеті зрозоЬаті па сесЬ гаІиі^сусЬ рггутеііеіаті кгбібѵѵ
ісЬтоёсібте гоЬоготеапу, пазі^риі^с, гбгпѳ
кггутесіу Ьгасіот сігіаіас гѵеукіі, іаког у
росігіаіаіі іг^с, Ьіі^с па гбгпусЬ тіеузсасЬ
йаІиі^сусЬ, а парггбсі те піесігіеі^ рггесі
пагобгепіет Вогут, <1піа . . БесетЬга, го-

ки Ыізко рггезгІе§о 1674, дсіу іесіеп 2
гаіиі^сусЬ Ьгасі, па ішіе ТЬошаз Ѳаубгіетеісг, газгесіі сіо згупкотепеу ійЬу те катіепісу рапа вгге^огга бігосгупзкіедо 2
сіоіЦ зтеоц, сЬс^с
тебсікг^ ігакіотеаб,
§сЫе іег Ьуіі оЬгаІотеапі зіагзі теіеіко зкбгпісу 2 оЬгасід. зтеоіц, у о теургатеотеапіи
зкбг згагусЬ 2 зоЬ$ гогтатеіаіі, піерозігге^згу 2аІицсе§о ваусігіетеісга, іашіет §4у
тібсізгу іпсиіраіогит розігге§І опе§о у
зіагзгут зтеоіт ротеіесЫаі, тбтеіі\с: „іезі
іи сгатозкбтік іесіеп, рггезіисЬутеа зі§
тотеіе пазгеу”, ех пипс іесіеп г оЬгаІотеапусЬ зіагзгу, па ітіе Кагітіегг Вагзгсгетезкі, рогтеаі зі^ 2 тіеузса зтеедо 2
гезіоіа, а піето§%с рг^іко ираіггуб гаіицсе§о ваусігіетеісга тіесігу §шіпет Іисіи,
тпіетаі^с геЬу тібсізгу іе§о піергатесі^
ротеіесігіаі, йтеа гагу рі<$йсі;\ те
«Даі,
а §<1у тібсізгу оЬгаІотеапедо Вагзгсгетезкіедо зіагзгедо зтее§о тегі^тезгу га г§к§
па ігЪ§ теурготеасігіІ у гаіицседо Оау-

Дгіеѵѵісга раісет опети икагаі, Іе<3у іпсиіраіиз Вагзгсгеѵѵзкі па ваусігіешсга, Ьег
Дата зоЬіе иашпіеузгеу рггусгупу, ггисіі
зі$ іако 1е\ѵ, а ропѵаѵѵзгу опе^о ггисіі о
гіѳтіф, таі^с §о роѵѵоіі, Ьіі рі$бсі$, ЙиЙ,
шогДо\ѵа! у §ДуЪу зат рап Зігосгуйзкі у
ДгиДгу ІиДгіе, іакіе сіоіка гаіиі^се^о піе
оДгаіотеаІі, ре\ѵпіе Ьу опе§о зкаіесгуі. №еДозуб па іут тацс, гоки іегагшеузге^о
1676, Дпіа 21 ГеЬгиагіі, зіапіе тіеДгу
оЬіета сесЬаті Ше, Гасіпиз Гасіпогі ситиІапДо, Дгидіедо г ЫицсусЪ Ьгасі, КггузгіорЬа \Ѵузоскіедо,
іепге оЬЫоѵѵапу
Вагзгсгеѵѵзкі, Додопіѵѵзгу, іп Того риЫісо
па гг^Дгіе Згеѵѵзкіт, о §ос!гіпіе ріегѵѵзгеу
зроІиДпіа, соІеДге зѵѵеши зіагзгети госгпети, па іті§ Раѵѵіоѵѵі Сгаукоѵѵзкіети,
Ьіс кагаі, кгот Дапіа патпіеузгеу рггу¬
сгупу, іако/. га роѵѵоДет Вагзгсгеѵѵзкіедо,
Даі рі^сі^ \Ѵузоскіети \ѵ §<$Ь<$; кібгу §Ду
Іо сіегрііѵѵіе гпіозгу изЦріІ, сЬс^с зі§ о
Іо ѵѵ сапсеііагіеу гарізас, Іесіу §о падпаѵѵзгу іеп/.е ротіепіопу Сгаукоѵѵзкі, г шіоДзгут зѵѵоіш Ріоігет АУіІкіет, па Даікоѵѵеу
иіісу, а ропѵаѵѵзгу га ѵѵіозу о гіетіф иДеггуіі у ІіапіеЬпіе а піетііозіегпіе кіуті Ьііі,

га уѵіозу іаг^аіі у реѵѵпіе Ьу иЬіІі, §<1уЪу
розрбкіѵѵо піе оДгаіоѵѵаІо. Ш озіаіек тиііірІісапДо Гасіпога, пагаіиігг Дпіа рцікоѵѵе§о Іо іезі. Дпіа 22 РеЬгиагіі, ^гДу Йаіицсу Казрег Изоѵѵісг, аіагз/у госгпу, о §о<1гіпіе іггесіеу г роіисіпіа з/.еДІ иііс^ Даікоѵѵц Ьезріесгпіе, іашге зі§ зроікаі г іесіпут
Ьгаіет оМаІоѵѵапусЬ ѵѵіеікозкбгпікбѵѵ, па
ітіе Іеггут Кізіеіет, До кібгедо §Ду йаІиіг^су ІІзоѵѵісг ггекі Гогтаіііег: „ѵѵу аі§ ргаѵѵиіесіе ъ паті (іагетпіе, а йуДош заті
зкбгу рггеДаіесіе, со зі^ (І/.іеіе рггесіѵѵко
рга\ѵи“, іесіу іпсиіраіиз іак зі§ о іо гогіаДІ,
іе гагаг ргоіезіапіа зіоѵѵу изгсгуріпѵеші
геійуі, гДезресіоѵѵа! сгсі, ѵѵіагу у сІоЬгеу
гериіасіеу оДз^Д/.іІ, па озіаіек сгіоѵѵіека
зіаіесгпе^о Ьіс сЬсіа! у реѵѵпіе Ьу гЬіІ,
"сІуЬу тіосізгу Ьгаі рггу зіагзгут зѵѵоіт
піе Ьуі оЬеспу, росЬѵѵаІкі іесіпак исгупіі
Гогтаіііег: „іг ѵѵаз іасу оѵѵасу, піеросгсіѵѵеу
таікі зупо\ѵіе, §Дгіе іесіпо газкосгету, ѵѵ
гіеті§ роѵѵЬііашу." — О со ѵѵзгуіко ргоіезіапіез, сЬс^с сит іпсиіраііз асі раепаз, іп
іиге Дезсгіріаз, ѵіа іигіз сгупіб, ііаіі і?
зѵѵоі$ ргоіезіасу^ До хц§ гарізас.
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1675 г. Января 19 дня.
Изъ книги № 5121, за 1673—1676 г., л. 240—241.

103.

Жалоба старшинъ

Виленскаго

цеха

кожевниковъ о томъ,

что

кожевничьяго цеха па младшихъ того же

послѣдніе

несвойственно

принимали

па

себя

работы, принадлежащій первымъ.

Кожевгаіки, такъ называемые „велико-шкур¬
ники1, подали жалобу на другихъ своихъ сотова¬
рищей „мало-шкурниковъи, что эти послѣдніе,
имѣя право выдѣлывать только небольшія крас-

ныя и черныя кожи, принимаютъ заказы и выдѣлываютъ кожи большаго размѣра даже въ зна¬
чительномъ количествѣ, чѣмъ причиняютъ велико-шкурникамъ значительные убытки.

ЗаЬЬаіЬо ргіЛіе сіошіпісае зесипЛае розі
ЕрірЬапіаш, (Ііе попаЛесіта шепзіз Лапиагіі, аппо Вотіпі тіііезішо зехсепіезішо
зеріиадезіто, ^иіп^о.
Ргоіезіаііо сегАопит сопіга аІго8 сегАопев. Нопезіиз Сазітігиз Вагзгсгетезкі еі
Раиіиз Сгаукиз, сегЛопез сопІиЬегпіі таіогит согіогит, иіі зепіогез аппиі, зио
еі іоііиз сопІиЬегпіі зиі пошіпе ргоіезіаііопет зиат іи рагаіо зсгіріо сопіга базратот Иаотеісг, ЛакоЬиш Огаукит — сег¬
Лопез тіпогит согіогит, ііісіет зепіогез
аппиоз еі іоіиш сопіиЬетіит іііисі, ііе
ге іпіга сопіепіа, а<і асіісапсіит оЬіиІегипі іп іепоге зе^иепіі.
ЗгІасЬеіпу Кагітіегг Вагзгсгетезкі, Ра\ѵеІ Сгаукиз—зіагзі сесЬи теіеіко-зкбгпікбте, ітіепіет зѵѵоіт у ітіепіет са!е§о
сесЪи зтеоіе§о, зоіепп^ гапозііі тапіГезіаіщ у ргоіезіаіщ па зІатееіпусЬ Казрага
ІІзотеісга, ЛакиЬа Сгаукиза, зіагзгусЬ сесЬи таіозкигкпікбте у па тезгуікісЬ іп
^епеге сопГгаігбте, а озоЫітеіе па зіатееіпе§о \ѴоусіесЬа Вотекіза, Лапа СиЛеІа,
Ріоіга №етеіега, ЗіерЬапа Кагкі, Лі^Лггеіа

К^Лгіка, Магсіпа МіІЬиіояѵісга у іе§0 исгпіа КггузгіорЬа МісЬаІа Ватегупаусіа у
КггузгіоГа Кигіупеіа, КггузгіоГа ЙтеіегЫа,
Аііаша Раізга, ЛакиЬа, згаГагга іедогосгпе§о, Магсіпа Без/.гаусіа КггузгіоГа 8кіЬ§, Лапа Бгигсі^, ЛакиЬа Ьарѳука, Кггу¬
згіоГа Вузотезкіе^о, ЗіерЬапа Котеаіетезкіедо о Ю у іакотеуш зрозоЬет: іг оЬгаіотеапі, піе вргатеищс аі($ роЛІид ргате у
рггу\ѵі1еібѵѵ, іегеіі кібге шаі^ осі паіайпіеузгусЬ кгбібѵѵ зоЬіе паЛапусЬ, роЛІи§
ЛатепусЬ рогг^Лкбте у гтеусгаібте сесЬоѵѵусЬ, іакге агіуки1б\ѵ, сит сопзепзи згіасЬеіпе§о та§ізігаіи М'ііепзкіедо зоЬіе па¬
ЛапусЬ, а іатепіе зі§ зрггесітеіащс зіагоЛа\ѵпут ргаѵѵот у рггутеііеіош, оЛ паіазпіеузгусЬ кгбібхѵ ісЬшозсібте апЦиііиз
сесЬотеі теіеікозкбгпікбте паЛапут у тіІоёсілѵіе сопГеготеапут, іако рггеЛіут гбгпеті сгазу гбгпусЬ тіезі^су у Лпі піепа1егп$ гоЬоЦ зоЬіе гоЬііі, іо іезі: зкбгу,
зоЬіе піепаіег^се, вгаго у Ьіаіо теургатеоѵѵаіі, піе тащс Ло іеу гоЬоіу гаЛпедо рга\ѵа у рггузі^ри, іуіко Ло сгегтеопеу а сгагпеу гоЬоіу. Так іег у те гоки Ыігко ргге-

- 411 зйут Іузіцс згебсзеі віейтйяезщі сгтеагІут, тіезцса КотеетЬга рфпаз&до сіпіа,
оЪЫотеапу рап МісЬаІ Ьатегіпауііз зкбг
рі^сзеі (іо теургатеу згагеу у ЬіаТеу, рг/есітеко ргатеот у рггутеііеіот, сесЬоѵѵі теіеікозкбгпісгети пайапут, и зіатееіпедо рапа КггузгІорЬа Кай/іиіа у и іпзгусЬ кирсбте у тіезгсгап ЛѴіІеіізкісЬ ѵѵхі^іі у теургатеііі, рггег со те теіпу, те ргатеасЬ у рггутеіІеіасЬ орізапе, рорайіі, отезгет Іексе зо-

Ьіе теа^с гтеіеггсЪпойб у йгодобс ргатеа
ровроіііедо, розіропиіцс ргатеа у рг/уѵѵіІеіа паіаёпіеузгусЬ кгбібте ісЬтоёсібте, тбі.пе осіролѵіе<Зйі у рггедго/.кі рг/есітеко іяіиі%сут у рггссітеко рга\ѵот у рггутеііеіот опусЬ сгупііі у сгупіб піе рггезіащ.
0 со тезгуіко, сЬсгус ротіспіепі ргоіезіапІо\ѵіе г оЪЫотеапоті ргатеет сгупіб, сіаіі
^ зтеоіц ргоіезіаііц ки гарівапіи.

1675 г. Августа 5 дня.
Изъ
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Виленскаго

магистрата и купеческаго общества,

данпый

Степану Кушелнчу па двѣнадцатплѣтнее владѣиіе частью городскихъ земель.

Виленскій магистратъ, принимая во вниманіе I датъ лѣтъ, съ уплатою ежегоднаго чинша въ 30
печальное и бездоходное положеніе городскихъ зе- злотыхъ, свои земли, лежащія за Остробрамскимъ
мель въ каковое состояніе онѣ пришли послѣ и Рудшщримъ предмѣстьями, подъ горами
и
разоренія ихъ непршпелсмъ (Московскими вой- между горами. Документъ этотъ важенъ въ томъ
сками), заключилъ настоящій контрактъ съ Ви- отношеніи, что изъ него можно извлечь свѣдѣшя
ленскимъ купцомъ и мѣщанипомъ Стефаномъ Ку- о части городскихъ земель,
шеличемъ, по которому отдалъ ему на двѣнад-

\Ѵ ропіесігіаіек, шіезщса ЗерІетЬга йпіа
іггуйгіезіедо, гоки Рапзкіедо Іузщс згеёсзеі зіейтйгіезщі рщіедо. Бо хцд згіаскеіпедо игг^йи Ъигтізігготезкіедо у гайгіескіедо ^Ѵііейзкіедо озоЬіёсіѳ рггузгейзгу
зіатееіпу рап ЗіеГап Кизгеіісг, киріес,
тіезгсгапіп \Ѵі1епзкі, копігакі па дгипіу
ретепе, те Іутге копігаксіе теугагопе, Іак
ой згІасЪеіпедо тадізігаіи зеззіопаіііег,
іако Ы а соттипіі аіе тегсаіогіа веха-

діпіа ѵігогит, іийгіег у рапбте згаГаггбте
ІедогосгпусЪ, а шадізігаіи еі а соттипііаіе Ье^сусЬ, те гоки іегагшеузгут іузігус згеёбзеі зіейтйгіезщіут рщіут, тіезіцса Аидизіа рі^іедо сіпіа зоЬіѳ (Іану, г§Ц рапа різагга гайгіескіедо у г§Ц рапа
різагга соттипііаііз тегсаіогіае ройрізапу, рой ріесг^сщ тадізігаіотеіу у рой ріесг^сщ ігЪу киріескіѳу, ройаі ки акіукотеапіи іеті зіотеу:

- 412'Шуі, Ъигтізігге, гаусе, Іатепісу у тезгуІек тадізігаі, Іакге сотшииііаз тегсаіогіа зехадіпіа уігогит тіазіа іедо кгбіетезкіѳу шобсі зіоіесгпедо ЛѴіІпа, у згаГагге
Іедогосгпі, Іак а тадізігаіи, іако а соттипііаіе гозіаі^су, С7.упіету теіабото Іут
пазгуш копігакіет, іг ту, теібг^с, іако
дгипіу у Гоітеагкі, (іо тіазіа рггупаіейуіе,
терггббу ргеег піерггуіасіеіа зризіозгопе, а
роіуш гапіебЬапе у оризгсгопе, Ъагго шаіу
сгупіс рогуіек, гасгут сЬс^с, робіид огсііпасіеу паіабпіеузгусЬ кгбібте ісЬтобсі роізкісЬ у теіеІкісЬ хі^І ЬіІетезкісЬ, аисііопет іпігаіу богосгпеу сіо тіазіа рггусгупіб, піекібге дгипіу га рггебтіебсіет
Озігут— ро ргатеіе, а Кибпіскіт—ро Іеѵѵіе,
роб дбгаті у тіебгу дбгаші Іег^се, кібге зі§ росгупаі^, іб^с г тіазіа и1іс$ КіетеІотеісг, а теусЬобг^с те роіе ро ргатеіе, ро
гарггебтіебсіи иіісу Агагусг, аі бо дбгу
ех оррозііо бгидіеу Ьгату тиготеапеу па
рггебшіебсіи Кибпіскіт, піе оробаі козсіоіа бтеі^іедо ЗіерЬапа Цб%сеу, а роІут бо добсіпса Кибпіскіедо у дбгу, па
Іутіе добсіпси Ъ^б^сеу, рггусЬобг^с, па
кібгут зіир тиготеапу, Видзапотезкі гбатепа пагтеапу, зіоі, об кібгедо бгода тіебгу дбгаті ро Іетеіе Цб^са аі бо зіира
тиготеапедо, па добсіпси №етіескіт зіоіг^се^о, дгипіу кЦ; а / ІатЦб, об зіира
ротегасаіцс бо тіазіа добсіпсет теіеікіт
№етіескіт, аг бо Кигтиги, гаЦг Ьгатц
Озіг^ Ъ^б^седо, а об Кигтиги дбгаті, ро
гарггебтіебсіи Озігут Іег^сеті, аі. бо
рггеггесгопеу иіісу Кіетеіотеісг копсг^;—га
гдобпут пазгут, па іепегаІпусЬ зеззіасЬ
сопзепзет па Іаі бтеапабсіе, піегогегтеапіе ро зоЬіе іб^се, кібге те гоки іегагпіеузгут Іузі^с згейсзеі віебтбгіезідіут
рі^іут, те бгіеп бтеі^іедо МісЬаІа, робіид
потеедо каіепбагга росг^іу, а те гоки, ба

Рап Вбд, рггузгіут Іуаі^с згебйзеі обтбгіезі^іут зіббтут,
Іакотеедог бтеі^іа
копсгуб Ъ^бд, г ріасепіет сгупзги ро гіоІусЬ Іггубгіезіи со гок піеросЬуЬпіе, аб
аегагіит риЫісит па бгіеп бтеі^іедо Магсіпа, пі тесгут Іедо Іегтіпи піе росЬуЬіаідс, зіатееіпети рапи ЗіеГапотеі КизгеІісготеі, кирсотеі у тіезсгапіпотеі \Ѵі1епзкіети, Іакге рапіеу таігопсе у бгіаікот
іедо гатеіебіібту те тос, бгіеггепіе у арокоупе игутеапіе рибсііібту. Ма у теоіеп
Ь^бгіе рап 8іеГап Кизгеіісг, рапі таігопка у бгіаікі іедо, рггег Іе Іаі бтеапабсіе,
теугеу ротіепіопусЬ,
дгипіу теугоЬіопе
газіетеаб, гагобіе габ ІггеЪіб, дпоіб у теугаЬіаб, сЬгбзІи, па ІусЬйе дгипІасЬ Ъ§б^седо, Іакйе ъ Іазбте тіеузкісЬ, Ьег габпеу об паз у ІебпісгусЬ рггевгкобу, па
одгобгепіе теугоЬіопусЬ угазіапусЬ дгипІбте робіид роІггеЪу гагуб у огаг г ІусЬ
дгипібте, іако пауіерзге зоЬіе теупауботеаб рогуікі. Рггег кібге Іаіа, теу/.еу орізапе, габпеу у паутпіеузгеу рггевгкобу
апі ту заті, апі рготеігоготеіе у згаГагге
пазі сгупіс піе тату, Іак апі габеп г
оЬутеаІеІбте тіазіа \Ѵі1ейзкіе§о сгупіс піе
Ь^бгіе тбді; отезгет об кагбедо, кібгу
Ьу іаЦ рапи Кизгеіісготеі, таігопсе у
бгіаікот опе§о сгупіі рггезгкоб^, га бапіет гпас, Ьгопіб у розЦротеаб ротеіппі
Ь^бгіету. Ро теубсіи газ ІусЬ Іаі, іезіі
Ьу па баізге сгазу Іе дгипіу рап Кизге¬
іісг, таігопка у бгіаікі іе§о Іггутаб сЬсіѳ1і, Іебу г паті зіизгпу копігакі гатеггес
та. беёІіЬу габ те ІусЬ ІесіесЬ Рап Вод,
(сгедо зіггег Войе), па рапа Кизгеіісга у
рапі^ та!гопк($ опедо бтіегс борибсіс гасгуі, Іебу зиксеззогот ісЬ Іедо копігакіи
ту у пазЦрсу пазі боіггутас ротеіппі.
\Ѵо1по Іег Ь^бгіѳ рапи Кизгеіісготеі Іѳ
дгипіу, іутйе ргатеет, га теіаботобсі^ у
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у сопзепзет пазгут, оЪутеаіеІот у тіезгсгапот іеЗпак іигіЗікі шауЗеЪигзкіеу
риёсіб. А іегаг іеп копігакі пазг г роЗрізет г^к рапб\ѵ різаг/бте пазгусЪ, рггу
ріесг^сіасЬ іак ша§І8Ігаіи, іако у соттипііаііз, рапи ЗіеГапотеі Кизгеіісготеі ЗаІівту. Різап те \Ѵі1піе, Зпіа рщіедо Аидизіа, гоки іузщс згейбзеі зіесІтЗгіезі^і рщіе»о. II іедо Іізіи копігакіотее&о гарізи
роЗрізу г^к рапбте різаггбте з^ іакотее:
2а копзепзот у теіаЗотоёсщ іоііиз зеззіопіз у ісЬтойсібте рапбте Ьигтізіггбте у
гаЗгіес іе§огосгпусЬ г$к§ пщ роЗрізаІет:
ЛбгерЬ 2аЬогзкі — різагг Іатеісе гизкіеу

гаЗгіескі \Ѵі1епзкі. 2а г^оЗІітеут па зезвіеу іепегаіпеу соттипііаііз тегсаіогіае
Ѵііпепзіз сопзепзет Зо іе"0 Іізіи копігакіотее§о гарізи ітіепіет іеуге соттипііаііз роЗрізаІет зі^: Лап ЗеЪевііапотеісг — різагг еіизЗет соттипііаііз. Ьосиз зідіііогит. Кібгу іо ЗоЬготеоІпу копігакіотеу гаріз іезі Зо хі%§ ЬигтізігготезкісЬ у гаЗгіескісЬ ІѴіІеіізкісЬ рггуі^іу
у терізапу, а зіатееіпети рапи ЗіеГапотеі
Кизгеіісгоѵѵі, іако зігопіе роіггеЬищсеу,
г ІусЬге кзщ" г затут огідіпаіет теуЗапу. Со іезі гарізапо.

1678 г. Марта 10 дня.
Изъ
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Опредѣленіе Внлепсваго магистрата касательно увольненія трехъ мѣщанъ
Котишевскаго, Жагевича н Савнча отъ уплаты стараго мыта.

Въ этомъ опредѣленіи Виленскаго магистрата
значится, что вслѣдствіе просьбы трехъ вышепомянутыхъ Виленскихъ мѣщанъ объ увольненіи
ихъ отъ уплаты стараго мыта, мнѣнія членовъ

магистрата раздѣлились на три части: одни совершенпо несоглашадись на увольненіе, другіе допускали его чрезъ годъ, а третьи—большинство—
согласились на немедленное освобожденіе.

\Ѵе сгтсагіек, тіезі^са Магса сіпіа сЫезщіе^о, гоки Рапзкіе§о іузщс згеёбзеі
зіеЗтЗгіезіці бзте^о, па Згізіеузгеу риЬІісгпеу зеззіеу, рггу Ьуіпозсі ітсі рапа РатеІа Воіта, зекгеіагга іе§о кгбіетезкіеу
тойсі, тебуіа \Ѵі1епзкіе§о, у рггу Зозіаіесгпут г§готаЗгепіи ісЬтозсібте рапбте

Ъигтізіг2б\ѵ у гасігіес, іак ггутзкіеу, іако
^гескіеу Іатеісе, рггег сеЗиІу па тіеузсѳ
гтеусгаупе зргозгопусЬ, тіапотеісіе, згіасЬеіпусЬ рапа АпЗггеіа Сіегкіетеісга у рапа
Мікоіаіа ОЬигсетеісга, госгпусЪ Ьигтізіггбте, іиЗгіег у згІасЬеіпусЬ рапа ЕизіасЬіе^о Згрегкотеісга, зекгеіагга іе§о
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кгбіетезкіеу тоёсі, рапа Аіехапсіга Котапотеісга, рапа Яапа ОЬигсетеісга, рапа
БіеГапа Кагазіа, зекгеіагга іедо кгбіете¬
зкіеу шоёсі, рапа (хгге^огга Козіготеіскіедо,
рапа Батиеіа Бгусіка 2а1езкіе§о, зекге¬
іагга іе§о кгбіетезкіеу тоёсі, рапа Яегге§о Ратеіотеісха, Ьигтізіггбте, у згІасЬеІпусЬ рапа Ргапсізгкя ВигЬу, рапа Яапа
Вегкіпотеісга, рапа ЯбгеГа Апіопотеісга,
зекгеіагга іе§о кгбіетезкіеу тоёсі, тпіе
різагга рапа Маіуазга К1аготезкіе§о, рапа
Яапа Кошапотеісга, рапа Аіехапсіга ВгаЙусга, рапа Біапізіатеа КеЬегІа, рапа Біеіапа Кизгеіісга у зг1асЬеІпе§о рапа \Ѵатеггепса Міпкіетеісга, різагга гаЯгіескіе^о
гііиз готапі, теоіпоёс зіаготуіпа, 0(1 ріасепіа зіагедо туіа, іейеіі та Ьуб Яапа у
рогтеоіопа сопсигиі^сут Яо піеу зіатееіпут рапи Ггапсізгкотеі Косізгетезкіеши,
рапи ЯбгеГотеі Йа^іетеісготеі, рапи Неііазготеі Батеіоготеі, Яізриіаіит еі сопігоѵегзит іп Ігіріісі; ІеЯу ісЪшоёб гозіатеаіі
те ЯШегепсіеу, іеЯпі Ъотеіет: аЬу аЯ Яесигзит Ьиіиз аппі оЯІойопа Ьуіа запсіеЬапі;

ЯгиЯгу, аЬу Іегаг Яапа Ьуіа, піе рггесгуіі;
Іггесі гаё, Іоіаіііег аЬу Яапа Ьуіа, сопігагіит ІепеЬапІ.
ТусЬ ІеЯу ісЬтоёсібте,
кібггу аЯ Яесигзит аппі оЯкІаЯаІі, іп питего ѵоіа диаіиог гозіаіі; а ІусЬ, кібггу
аЬу гагаг Яапа Ьуіа, Ігіа Яесет ѵоіа поІаіа зипі, па озіаіек ІусЬ ісЬтоёсібте,
кібггу аЬзоІиІе аЬу піе Яапа Ьуіа, Ігіа
Іапіит гесепзепіиг. Ргаеѵаіепіе ІеЯу ріигаІііаіе, гѵѵіазгсга оЬ гезресіит, иіі ѵепіііаІиг Ыігко рггузгіеу пазЦриі^сеу соптеокасіеу у зцЯбте аззезогзкісЬ рггузгІусЬ те
ЪиЫіпіе, па кібгеу гбйпут озоЬот ечиезігіз огЯіпіз гаЯапусЬ шапЯаІбте песеззагіо роріегаб роІггеЬа, со Ьег гпасгпе^о
зитріи Ьуб піе тойе, иіі Ьепетегіііз,
Іаш ех регзопіз зиіз, диат ех регзопіз
сопзап^иіпеогит, ротіепіопут
рапот
сопсиггепіот ѵі§оге ргате у рггутеііеібте,
оЯ іаёпіе оётеіесопусЬ
I ЬіІетезкісЬ у
паіаёпіеузгусЬ кгбібте роІзкісЬ Яапа іезіу
рогтеоіопа оЯ ріасепіа зІаге§о туіа теоіпоёб. Со іезі гарізапо.
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1675 г. Октября 2 дня.
Изъ книги N0 5121,

І06.

Жалоба Виленскихъ портныхъ

ровъ но поводу нападенія,

за 1673- 1676 г.,

л. 361.

на Виленскихъ же золотыхъ дѣлъ масте¬

сдѣланнаго

послѣдними

на первыхъ во время го¬

родской переписи гражданъ.

Виленскіе портные приносятъ жалобу па Ви¬
ленскихъ золотыхъ дѣлъ мастеровъ, что во время
городского смотра (роріза) они отважились сдѣ¬

лать вооруженное па нихъ нападеніе, при чемъ
отрубили два пальца портному Данкевичу и т.
обр. довели его до убожества.

Йаіотеаі еі дгаѵі сит Моге апіті зиі ргоіезіотеаі зіатееіпу Дап НгеЬоготеісг—шіезгсхапіп кгатеіѳс ЛѴіІепзкі, ішіепіеш гі^сіа
зѵѵе§о исгсітеедо 2асЬагуазга Бапкіетеісга,
іугапзко зкаіесгопедо, іакхе кгаѵѵса тіезгсхапіпа АѴіІеіізкіедо, сгупщсу па зіатееіпусЬ рапа Дегее§0 Ліехапсіготеісга, Аидизііпа 2е1і§тас1іега, іако зіагзгусЬ госгпусЬ сесЬи гіоіпіскіе^о, у па тезгуікісЪ
іп §епеге еі зресіе гіоіпікбте АѴіІепзкісЬ,
озоЫітеут зрозоЬет па рапа КггузгіорЬа
МісЬаІотезкіедо, ДбгерЪа.*), гіоіпікбте
іакге ЛѴіІеозкісЬ, у 2е§аІіпзкіе"0, іотеаггузга іе§02 сесЬи гіоіпісге^о, о Іо: ійоиі
№ гоки іегагпіеузгуш 1675, тісзіцса ОкЬоЬга
ріегтезге^о (Іпіа, ройсгаз рорізотеапіа зі§
тезхуікіе^о іп §епеге шіазіа \Ѵі1епзкіе§о,
па тіеузси гтеукіут рорізи осіргатеиіцсе§о зі§, па сопіешрі у тег§аг(1§ саіеши тіазіи АѴіІепзкіеши, Іа к хе ргхеіохопут сгупі^с у те оЬкІ^ у розтіетеізко іпзхуга тіа8Іош, рапзітеот у пагосіош робаіцс, теуйіатезгу зі<} ъ гіут итузіет зтеут, тіа-

зіо теепеготеапіа рггеІохопусЬ у іппусЬ
теіеіи Іисігі, зіапи у добпойсі гбхпусЬ рггуіотпусЬ, рорізотеі рггуракищсусЬ зі<}, у
тіазЬо шосіезіе, іако паіеху рорізапіа зі§,
таі^с піеіакій гапког па кгатесбте, йтіеіі
у теахуіі зі§ іитиііет, г згаЫаші (ІоЬуІеті, 2 кггукіет, Ьаіазеш, зігаеіаі^с паразб,
па зіоіцсусЬ кгатесбте, апі о сгут піетеіе(І^.гусусЪ у шезросЫетеацсусЬ зі§, Іаш/.е
параіізгу зіггеіаі^с, зіеЦс, іишиіі теіеікі
тегпіесііі. АѴ кібгуш Іо іакотеут іитиісіе
у пайсіи дтеаНотепуш ЫоЫітее^о 2асЬагуазга Бапкіетеісга, г іпзіупкіи зпаб зіагзгусЬ госгпусЪ гіоіпікбте, КгаузгІорЬ МісЬаІотезкі, ЛбгерЬ.гіоіпісу, у.
2е§а1ійзкі, іотеаггузх іе§оі сесЬи, паріегтееу парасізгу, іако те ріеп Іугапзко сіеіі,
у §<іузі§ г§к% гіогуі, раісе ти сітеа гсіѳ1І и ргатееу г§кі у іггесіе§о пабсіеіі у
теіесгпіе оЫесгуІі Іак, ге іих гоЬіс г§Ц
піс піе Ъ^ігіе тбді, рггег со бо теіеікіе§о иЪбзітеа іиг рггузс тизі. СЬс^с іебу
ргоіезіапз, о Іо тезгуіко г ротіепіопеті
гіоіпікаті, ипа сит іпзіігаіоге оШсіі сгітіпаіііег сгупіс, і§ ргоіезЬаіі^ 4аІ (іо хі<*§

*) Фамилія опущена.
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1а\ѵпісгусЪ ЛѴіІегізкісЬ гарізаб, (^иат зиаш сіиаегеіат еі сіідііогиш атриіаііопет
оМихіі, сопзресііопе поЬіІіит сіошіпогит
Зітопіз ІІошапо\ѵіс7, еі Ломтю Ратеіо\ѵіс2—зсаЬіпогит сит поЫНогит сіериіаіогит Гогі еіизтосіі геіаііопіз асі асіа Гесегипі. Рггу Ьуіпозсі зіид ргаузі^дІусЬ
Леггедо Катіпзкіедо у Лапа Ргиз/упзкіе§о, дсіу ораіголѵаіі рап 8апуЬ, рап 8аЛо\ѵ-

зкі у рап Ьезіпзкі—сугиіісу: „\Ѵі(ЫеШту
и 2асЬагіазга Бапкіеѵѵісга—кгаѵѵса \ѴіІепзкіедо и г^кі рга\ѵеу сЬѵа раісе, іеЛеп
таіу, а сігиді \ѵеЛ1е піедо исі^іе, у гс>ка
рг/,у раІсасЬ ргеесфа, Ъфкіе каІеЦ; кібге Іо окаіесгепіе шіапосѵаі Ьус зіаіе осі
оЬйа1о\ѵапусЬ Щ'А тіапоѵѵапуоЬ". (}ио(1
соппоіаіиш езі.

1676 г. Декабря 18 дня.
Изъ книги № 5123, за 1676—1679 г., стр. 677.

107.

Уппвереалъ Литовскаго подскарбія

Сапѣпі

къ Виленскому магистрату

н

обывателямъ о томъ, чтобы купцы прѣснаго меду и водки пс смѣли торговать
безъ предварительной уплаты въ казпу питейной пошлины.

Подскарбій в. кн. Литовскаго Сапѣга сихъ
универсаломъ предписываетъ, чтобы па будущее
время Виленскіе купцы—христіане и жпды, по¬
купая бочками прѣсные меды л водку, пе смѣли

скрывать ихъ у себя дома безъ оповѣщенія сбор¬
щиковъ чопового и шеляжнаго, такъ какъ вслѣд¬
ствіе этого причиняется убытокъ казнѣ.

Гегіа зесшиіа апіе Гезіит ігіит гедит,
тепзе Лапиагіі Ліе диагіа, аппо Бопііпі
тіііезіто зехсепіезіто зеріиадезіто зеріішо. Кезсгіріит зеи Іііегае ипіѵегзаіез
аЬ іИизігіззіто еі тадпіПсо Лотіпо іЬезаигагіо т. <3. Ь. асі шадізігаіит зегіріае еі рег депегозиш Лошіпит Сазітігит
Іатеоготсвкі, поіагіит агсепзет, оЫаіае, ас
согат поЫІі оГГісіо сопзиіагі Уііпепзі, зеззіопаіііег сопдгедаіо, Іесіае, асіізфіе іпдгоззаіае, іепогіз зе^иепіІ8:
ВепеЛікі Ра\ѵе1 па Сгегеі ЗаріеЬа,
росІзкагЬі тсіеікі, різагг ЛѴіІеизкі тѵіеікіе-

до хі^зітса Ьііеѵѵзкіедо, Козіаѵезкі, Ееіосѵзкі, Оікіепіскі зіагозіа, згІасЬеіпут ісЬтоёсіот [«тот ѵѵбуіосѵі, Ьигтізіггош, гаусот, Іаѵѵпікот, оЪутеаіеІош, тіезгегапот
тіазіа іедо кгбіесѵзкіеу тозсі зіоіесгпедо
ЛѴіІпа у \ѵ піш кирсот ргеуЪуІут у піерггуЬуІут, роззеззуе з\ѵе таі^сут, огпаутиі§. Мат (Іопіезіоп^ рггезігод§, іе гбіпі
кирсу, іак сЬггеёсіапіе, іако у йускі \ѴіІейзсу, кириі^с тіосіу рггаЗпе Ьесгкаті,
киГаті, ёІеЛгіоѵѵкаті, шіеЛпісаті, іисЫей
доггаікаті, киГаті, Ьег оротеіасіапіа з\ѵедо па ехасііеу сгоротеедо, роіаіетпіѳ ѵг
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(Іоту зтее зкіайаі^ у Іак япотеи ргяейаѵѵаі^, ргхег со те рготеепсіе сяоротеут у
82ѲІ^2пут іезіг піе таіа иута у йеігаийаІіо. Рггеіо, іі іезі у Ьус тоге Ьег Ыое§о козгіи оротеіайапіе, па со у Йатеоу
гтеусгау піезіе у Іегаг Ьуб ротеіпіеп па
рогг^йек, г теіайге игг^йи ше§о ^е^иі^иі^,
аЬу йайеп киріес сЬггейсіапіп, ІиЪ гуй,
кирітезгу со гіусЬ Іотеагбте, тіойу рггаЗпе у §отШ,' аЪу піе терггбйу йо котог, рітепісу зкіербте зкіайаіі, ай зі($ оротеіейг^ па сгоротеут у згеі^гпут. \Ѵсгут
па зрггесітепусЬ теіпу, те ргатеіе орізапе,
ехіепйотеапе гозіаі^. Со аЬу тезгет йо
теіайотойсі йоуйс шо§1о, г^кг\ зі(^ тоі^ рггу

ріесг$сі теу ройрівш§Оап те ЛѴіІпіе.
аппо 1676, тіезі^са ОкІоЬга 18 сіпіа.
Ь. з. ЗиЬзсгірІіо аиіет тапиз іііизігіззит
ас та^піПсі (Іотіпі Лезаигагіі ш. <1. Ъ.
іп Ьипс зециііиг то<1ит: Вепейікі ЗаріеЬа, росІзкагЬі теіеікі теіеікіедо хі^зктеа
Ъііетезкіего, тр. Ьесііз ідііпг риЫісе 1і4егіз ргаетіззіз ипіѵегзаІіЬиз рег зеззіопет
сопсіизит езі, иі Іапіізрег йесіагаііо рготиі^апйагит Іііегагит ипіѵегзаііиш зизрепйаіиг, йопес Іат сит соштипііаіе,
сршп еііат аіііз іигізйісііопіЬив еаейет
Іііегае ипіѵегзаіез іппоіезсапі, ^ие ійео,
пе зоіиз та§ізЬгаІиз іп ргаеіийісіит аііагшп іигізйісііопит аЦиій Гасеге ѵійеаіиг.

1677 г. Марта 6 дня.
Изъ

108.

Жалоба старшинъ

книги

№ 5125, за 1677—1680 г., л. 50.

Виленскихъ

золотыхъ

дѣлъ мастеровъ

на товарища

своего, золотыхъ дѣлъ мастера Осина Барчинскаго, но поводу его неподчиненія
цеховымъ правиламъ, грубости и дерзости.

..

Золотыхъ дѣлъ мастера приносятъ жалобу на
своего сотоварища Барчинскаго, что онъ относится къ королевскимъ привилегіямъ и правамъ,
предоставленнымъ ими цеху, весьма неуважительно,
равно какъ и къ цеховымъ старшинамъ и ихъ
постановленіямъ; такъ при выдачѣ цехомъ уста-

повденпаго свидѣтельства, не смотря на предостереженія, Барчинскій выхватилъ изъ рукъ до^
кументъ, изорвалъ его, обезчестилъ цеховыхъ
старшинъ бранными словами и одному наплевалъ
въ бороду.
^

ЗаЬЬаіЬо апіе йотіпісат іпѵосаге йіѳ
зехіа тепвіз Магііі, аппо Ботіпі 1677. Ѵепіепіез ай асіа поЬіІіз ойісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз іатаіі Лоаппез КоЪасеѵгісг еі Ьогепз Ѵіііаіе, ацгШсез сіѵез Ѵііпепз. зепіогез

| аппиі сопІиЪегпііаигіГіситДатзиопотіпе,
^иат аііогит Ггаігит еіизйет сопіиЬегпіі іасіепіез, рагаіо зегіріо ргаесопсеріат
ргоіезіаііопет іп еі сопіга ГатаІитЛозерЬит Вагсгуйзкі, ііійет аигііісет сіѵет
53

- 418 Ѵііпепзет, де го, іпкго сопкепка, ад аскісапдиш оЬІиІегипІ. Іепогіз ведиепііз:
Зіптеекпі Іап КоЬасгетеісг, тіезгсгапіп
гіоіпік \Ѵі1епзкі, у рап Ьогепс ЛѴіІІаіе, какіе
гіоіпік ЛѴіІегізкі, зіагзі кедогосгпі сесЬи гЫпіегедо, ітіепіет зтеоіт у ітіепіеш тезгуккіеу іппеу Ьгасіеу кедоі сесЬи саіедо
гіокпісгедо, г теіеікіт а піегпоёпуш гаіет
^иат зоіеппіззіте ргокезкотеаіі иа зіатеекпедо ДбгерЬа Вагсгупзкіедо, какіе тіезгсгапіпа гіокпіка Шейзкіедо, о Іо: іг оп
оЪгаІотеапу, піеротпцс па Войу Ьоіаіп. згодозе ргатеа у рггузі$д<$ зтец, родсгаз рггуі^сіа тіеузкіеу и згІасЬекпедо игг§ди гадгіескіедо ЛѴіІейзкіедо теукотшц, (па Іо,
аЬу ЪуІ как згІасЬекпети тадізкгакотеі
ТѴіІепзкіети, іп регзопа гедіа рег сіерепдепкіаш озкаіцсети, іако у еесЪотеут зкагзгут рггузі^діут, ос! кедоі згІасЬекпедо
тадізкгаки зирсг іипіогез гтеіеггсЪпоёб тацсут, розіизгпут), кеду піе іуіко ргаѵѵот.
ргіѵііедіот, од паіаёпіеузгусЬ кгбіблѵ рапоте тіІозсітеусЪ сесЬотеі гіокпісгети Ьепідпе сопГеготеапут, огаг у рога\дкот
гтеукіуіп сесЬотеут зрг/ссітеіаіас зі§, тішо
яиЬтіззі.'і зте% у ротеіпповб піерозіизгпут
ЪуІ уіезк, аІепатеекгтеіегесЬповсізгІасЬекпедо тадізкгаки ЛЛ'іІепзкіедо те гтеукіеу ротеіппоёсі, ііе сесіютеі зрггесгпуш Ы^Цс,
как родсгаз ргосеззуі госгпеу па игосгузкоёс йтеі^ка Вогедо сіаіа, іако у родсгаз
рорізбте, одргатеиі^сусЪ зі<$, па ккбге кайду
сесЬотеу копіесгпіе теусЬодгіс тизі, уаЬу
кагду теусЬодгі!, рггег тібдзгедо сесЬотеедо
оЬтеіезгсгаі^, оп оЬгаІотеапу, ко тезгукко
зоЬіе Іексе ротеагаі^с, у ротеіпиоёб к§, /.датепа
идтпкотеап^, гапіс зоЬіе тацс, отезгет зі§
пайтіетеаі^с, піе рггуЬутеаІ у піе сЬодгіі, у кегаг іп капка зкаі^с регкіпасіа
апішизги, русЬу у піерозіизгепзктеа, па
ІгуитрЬ риЫісгпу оЬгапедо оуса 8. риЬ-

Іісе одргатеиі^седо зі<}, га теоіц іайпіѳ теіеітойпеео іедотоёсі хі§дга Ьіакира \Ѵі1ейзкіедо у га гозкагапіет згІасЬекпедо шадізкгаки Шегізкіедо, рггу оЬтеіезгсгепіи рггег
тібдзгедо сссЬотеедо піе згеді у піѳ сЬсіа!
ібб, іатепе піерозіизгепзктео, гтеіеггсЬпоЗсі
зрггесітеіейзктео рореіпіаі^с у рггузі»}^ 8те^
| Іаші^с; іезгсге у іут піе копкепк Ь^сігус, а
сопѵеііепдо іига ек ргіѵііедіа, од паіабпіеузгусЬ кгбіоѵѵ рапбте тіІобсітеусЬ сесЬотеі
гіокпіскіети Ьепідпс падапе, риЫісе рггу
гдготадгепіи Ьгасіеу те сесЬи родсгаз
зсЬадгкі, дду до ироіпіпапо, аЬу тодезкиз
у розіизгпу ЪуІ, у гг^дгіі зі$, іако агіукиіу
оріетеаі^, Ьесіу оЬгаІотеапу рап Вагсгупвкі,
тіазко тосіезкуі, изгапотеапіа рггутеііеібте,
дду іедпедо тіодгіапа гтеукіут оЪгг^дет
теугтеоіапо у опети Іізк гтеуогаупу од теугтеоіепіа сит сопзепзи отпіит Ггакгит
(!апо, оп оЪйаІотеапу, теугтеатезгу г г^к, іп
сопзрески отпіит, рггу рга\ѵасЬ у рггутеіІеіасЬ, розгаграі, а тіазко изгапотеапіа зкагзгусЬ зіотеу піерггузкоупѳті ІаіаІ, ІгуІ,
згошосіі, те Ъгод§ зкагзгети рітеаі у, Ъагдгіе теусЪодг^с, росЬтеаІкі гаЪісіет а гаріасепіет сгупіі. Бокедо, теіе1Циут<2 рггу
каріісу коёсіоіа дапа нтеі^кедо сгупігус оікагготеі у оПегге, па тзге йтеі^ке теедіид
оЬгг^ди у гтеусгаіи піе сЬодгі, а дду до
иротіпаі^, кеду Ьгасіц Іаіе у гпіетеага.
ОзоЫітеіе те зтеоіеу гатегі^козсі озкаіцо, у
сЬс^с орасгпут зтеут идапіет (іако гтеукі
Іидгіе идатеаб) зкагзгусЬ кедогосгпусЬ у
зкоЬтеусЬ, таі^с па пісЬ гаі^кггопу гіу
итузі, ротзку ІегагпіеузгусЬ гаІиі^сусЬ до
згІасЬекпедо з^ди Іатепісгедо \Ѵііепзкіедо
(іакоЬу до тіеіі сгітіпаіікег те сесЬи зтеут
г котеаггузгет, пагтеапут Ргізкегет, з^дгіб
у десгекотеаб), орасгпіе идаі, идатезгу іпсотрекепкег до з^ди піепаіегпедо ро/.теаі,
те хі^ді тагаі, саизат Ьопі гедітіпіз и

- 419 зтІасЬеіпедо цди Іа\ѵпігае§о ИПейзкіе^о
тіпиз з^д/.іб паіе^сц ргозеіритаі, у (Іо
5/к0(1 піетаіусіі рг/урпжадаібизііиіе, піерггезіашіе гауицс росЬѵѵаІкі. О со ѵѵзгуіко
сЬс^с ргоіезіапіез 7. оЫаЬтапут рапет
.ТбтерЬет Ваггауйзкіт, ѵіа іигіз а(1 рае-1

паз детегііаз гаупіб, рговііі, аЬу ІаЫоЬа
(Іо
з/.ІасЬеІпе^о иг/.е/іи Ьигтізітѵѵзкіедо у гадгіескіе^о ЛѴіІепвкіе^о Ьуіа
тарізапа. (^иае асіів ргаевепІІЬиз езі соппоіаіа.

1677 г. Іюня 19 дня.
Изъ книги № 5125, за 1677—1680 г, л. 76.

109. Жалоба Виленскаго скорияжескаго цела на солодовннчій цехъ, который во
время

крестнаго хода

вытиснулъ

первый изъ занятаго имъ по праву

мѣста.

Скорнякижалуются на солодовниковъ, что въ день 1 пики вытиснули ихъ изъ этого мѣста, ири чемъ
Божьяго тѣла эти послѣдніе произвели разбой и сдѣлали на одного изъ нихъ вооруженное нападеніе,
безпорядокъ; дѣло было такъ: скорняки всегда стоя- которое могло бы кончиться очень печально, еслибы
ли четвертыми но время церемопін, но солодов- не послѣдовало вмѣшательство публики.

ЗаЪЬаіЬо розі Гезішп рспіееозіез, шепзе
Іипіі діе диодѳсіта, аппо Вотіпі гаіііезіто зехсепіезіто зеріиа^езіто зерііто.
ЙаІо\ѵа1і у зоіеппііег ргоіезіоѵѵаіі зіі} игасілѵі Магсіп ВисІ2Іе\ѵіс7, у Мікоіау N0сеѵѵіга, зіагзі сесЬи ЪеІЬизгиіекіедо, з\ѵоіт
у саіе^о сесЬи ьиге^о ітіепіет ргаесіѵгко
саіети сесЬо\ѵі зІодо\ѵпіскіеши, озоЫіѵѵіе
рггестко исясіѵѵут А(1ато\ѵі Видгісгот
ѵ біеМотсігаочі, зіосіошіікот, о Іо: Іі опі,
гаротпіатезгу Ьоіайпі Вотеу, піе гезрес4ищс па дгіеп зтеі^іу у игосгузіу, озоЫі\ѵут рокоіет ас Ігаі^иіІІіЬаІе риЫіса оЬ\ѵаготеапу, у піе ратіфщс па гтеіеггсЬпоёс
игг^ди, пад зоЦЬфЦсе§о, дпіа \ѵгаогаузгеео, Іо іезі, \ѵ дгіей Во/.е§о сіаіа, \ѵ
іепгааз, дду сЬтеаІа Возка Ъгапіаіа ро

тіеёсіе у \ѵ зегсасЬ зіі} ѵѵіегиуеЬ ротпа/аіа, §дяе ро иІісаеЬ Во^а рг7,уІотпе§о
\ѵ Іаіетпісу пай\ѵі^Ізгеуо закгашепіи 2
паЬотеіізІиеш у гадойсіц дтіп Іиікі ѵру$1%да1, йтіеіі у ѵѵа&уіі зі§, изигрицс зоЬіе
ріепѵзте рггеспѵко рга\ѵи у (іа\ѵиети
ттеустаіот, ргаед сесііеиі ЬеНизгпіскіт,
тіеузсе, (кібггу ялгегѳ сіиагіі іп огіііпѳ
сЬодя^), зиаѵѵоіпіе Іитиіі чѵхпіесіб, іакот
деіасіо ъ ро§огзтепіеш гбтпусЬ Іидгі ѵѵ/піесііі, у кіеду іп оссигзит оусот Гіапсізгкапот діа иі^кзхеу сгсі Ьозкіеу іепйе сесЬ
Ьеііизгпіскі ъ дги§іті сесЬаші ъ татки
«узтеді, рошіепіепі Ьгасіа у Іоѵѵагтузгѳ
сесЬи з!одо\ѵпігае§о па сесЬ Ьеііизтпіскі
па иіісу 2аткоѵѵеу, род козсіоіеш бѵѵі^іе^0
Дапа, пеГагіо аизи рогѵѵаіі зі§, §геззит

- 420 ісЬ гаіатотеаіі, рощйек гтіезгаіі, а гтеіазгсга ротіѳпіопу Айаш Вийгісг рггеггесгопедо Магсіпа Вшігіетеісга, ргоіезіапіа
зіагзгедо, оі апіе ідпагиш сесііи зтеедо
тизгкіеіет піетііозіегиіе - ийегёуі у лѵі^сеу
Ьіб сЬеіаІ, Іесг дйу ти зі§ Вийгіетеісг
агеГеІіпц, оп затедо ВисЫетеісга рогтеатезгу сіо тиги дтеаііотепіе рггурагі у іако
зііиіеузгу зІаЬедо сгіотеіека, зоЬіе ѵігіЬиз
ітрагет, о тиг ЙиЦс, згеГеІіп^ те г§ки
іедо роіашаі, родгисЬоЫ, тбтеі^с Іе Гогтаііа: „піе Іуіко
згеГе1іп§, аіе діоте^ ІоЬіе зкг^сітезгу, гаріас^.” біеМотеісг газ,
іакйе зЫотепік, г тизгкіеіи «іо Іедог
Вийгіетеісга гтіеггаі, кібгедо ретепіе Ьу
Ьуіі гаЬіІі, дйуЪу зі<2 іт орропотеаі; аіе

іе піе іпіеіі пай кіт теі^сеу теукопутеаб
згодо&і, йо$с тіеіі па іет, і.е Йокагаіі

со сЬсіеІі. Кібгуш Іакотеут розЦркіет
рггесітеко Води, рга\ѵи розроіііети у
гтеіеггсЬпозсі иг/.^йи (кібгу тезгеікгу зкготпозс рггукагаі) теукгосгуіі, йгіеп іепётей?Іу у Іак теіеікі акі, Ьогат аШззітае расіз, пеГапйо зсеіеге еііісепііозо ргодгеззи
(ІеЬопезІагипі еі сопіатіпагипі, рог/^йек
шіазіа Іиіесгпедо росопГипйотеаІі, теіпу
гаіет у кагапіс зіизгпе гавіийуіі. О со
сЬс^с ротіепіопу сесЬ Ьеііизгпіскі ъ сесЬет зІойотепіскіш, тіапотеісіе Вийаіетеісг
г Вийгісгеиі у ОіеМотеісгет ргатеиіе сгупіб, «1а1
зтеоі$ ргоіезіаііз іо хщд гарізаб.

1677 г. Августа 7 дпя.
Изъ

ПО.

ННИГИ

№ 5122, за 1675—1680 г., стр. 194—196.

Освобожденіе Виленскомъ

магистратомъ

мѣщанина

Онанксвича отъ вся¬

кихъ обыкновенныхъ городскихъ повинностей и иослугъ вслѣдствіе впесеиія имъ
въ оный извѣстной денежпой суммы.

Виленскій купецъ и мѣщаннпъ Опанкевпчъ
предложилъ Виленскому магистрату извѣстное
количество денегъ съ условіемъ, чтобы онъ ос¬
тавленъ былъ въ числѣ Виленскихъ гражданъ,

но только уволенъ былъ отъ повпностей, исклю¬
чая назначаемыхъ сеймомъ и идущихъ въ спе¬
ціальные городскіе доходы.

збЪоІ^, тіезщса Аидизід йпіа зібйтедо, гоки Рапзкіедо Іузі^с згеёсзеі зіейшйгіезщі зібйтедо.
ТѴбуі, Ьигтізігге у гаусе шіазіа іедо
кгбіетезкіеу тозсі те теіеікіт хі^зітеіе
Ьііетезкіт зіоіесгпедо ЛѴіІпа. \Ѵзгет те

| оЬес у кахйети г озоЪпа, коти Ьу о
Іут іегаг у па роіут теіейгіеб Ъ^йгіе
паіегаіо, а озоЫітеіе пазіерсот у зиксеззогот пазгут те тадізігасіе газіайащсуш, рго ^ио^ит гаіі ЬаЬШопе саѵетиз,
теіасіото сгупіету: Іг зіатееіпу рап Затиеі
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Орапкіеѵѵіс/, тіезгсгапіп у киріес \Ѵі1епзкі, іусщс воЫѳ гргаего§аіі\ѵ у теоіпоёсі,
тіазіи зіоіес/пеши (ні 6\ѵі<;іеу раті^сі кгбІбѵѵ ісЬшоёсіби' роІзкісЬ у ѵгісІкісЪ хщЦІ ЬіІетевкісЬ пайапусЬ, сіезгуб у огаи о4 розроІііусЬ Іедоі шіазіа роз1и§ \ѵо1еп Ъуб,
па роіггеЬу риЫісгпе, кібге оЬ Месіит іп
аегагіо сіѵііаііз ріепі^Згу ргоѵійегі піе то§з
ре\ѵпі\ к\ѵоі§ сиггепііз шопеіае тсуііогуб у
(іас «Зекіагоѵѵаі, ЪуІеЪу ос! ѵѵз/еІакісЬ роз!и§, ^иосип^ие потіпе пагтеапусЬ, кібгуш
ех ѵі іигатепіі, зирег іиз сіѵііаііз ргаезіііі,
зиЬеззе ро\ѵіпіеп, зеззіоиаіііег тѵоіиіопу
Ъуі. Іако/. ту \ѵбуі, Ъигтізігге у гаусе,
\ѵісІ2^с іако\ѵ<у осЬоіі? у бекіагасі^ ротіепіопе§о рапа Затиеіа Орапкіс\ѵісга, гѵѵіа8/с/а §с1у ех пипс 1§к\ѵоЦ ріепі^гу пат
\ѵу1ісгуІ, /піозз/у зі$ зрбіпіе г рапу коіе§аті паз/еті, оЬоіеу гаутзкіеу у "гескіеу
Іаѵѵісу па риЫіс/пеу зеззіеу, рг/.е/. сесіиіу
росііи" гпус/аіи /.Іо/.опеу, г^готабгоиеші
у га /.§0(1 пут тезгувікісЬ іусЬге раиб\ѵ
ко1е§6\ѵ пазгусЬ сопзепзет рѵ7.еггес/опе§о
рапа 8атие1а Орапкіет'с/а осі тегеІакісЬ
роз!и§ тіеузкісЬ, тіапоѵѵісіе юаГагзіѵѵа,
те ѵѵасі/е асітіпізігоѵгапіа, оріек, кѵѵаіегтІ8Ігго\Ѵ8І\ѵа, роѵѵіппойсі у іипксіеу коёсіоІош, сегЬѵіош, згрііаіот у Ьгасіѵѵош рггу-

/ѵѵоііусЬ, \ѵуЬіегапіа росіутпе§о, ро§І6ѵупев°> у іппусЬ рихіаікбѵр, ^иосип^иѳ потіпе
пагѵѵапусЬ, Іа к зеутет, іако еі соттипі
сіѵііаііз Іаийо розіапотеіопусЬ, Іак Ьеі ѵѵзгеІакісЬ роз!и§, іакіт коіѵѵіек зрозоЬет у
рггегѵѵізкіеш, іегаг у па роіут тіапоѵѵапусЬ, у кібге ІиЬо іи піе зг* іѵугайопе, іеДпак тіеб сЬсету изсріе асі ѵііае ірзіиз
івтрога, (\ѵуі^\ѵвгу сопігіЬисіу риЫісгпусЬ у исЬѵаку зеутотегу розіашжіопусЬ,
іак іей ріасепіе ро\ѵайС7.е§о, Ьес/ко\ѵе§о у
іппусЬ рготсепіб\ѵ тіеузкісЬ), попоЬзіапів
иііа сопігайісііопе шѵоіпііізшу. Іакоіі іут
Іізіет пазгуш ІіЬегіиіету у шѵоіпіату,
аззекигиіцсзашігазі^ у зиксезогбте пазгусЬ,
Йе рг/.у іеу з\ѵоЬос1гіе у лѵоіпо^сі, 0(1 \ѵз/еІакісЬ роз!и§ <1о гуѵгоіа з\ѵе§о саіе у піерогизгепіе гозЬшаб та, \ѵ сгут Гиіет іигаіат Юііиз тадізігаіия оЫі§иіету. А іега/. 61 а Іерз/еу регепозсі у і\ѵіегсІ2е, с!оіе§о
Іізіи пазхе§о 1іЬегіасуіпе§о г^кгу рапа різагга пазге§о гас!/.іескіе§о рг/узі^§1е§о
росірІ8апе§о, ріес/^6 иг/.^сіотегу риЫіс/п^
рг/усізпіуб гозкагаііэту. Бгіаіо зі($ \ѵ \Ѵі1піе,
(Іпіа зіб(1ше§о тіезі%са Аидизіа, гокиРапз1*іе§о іузіцс згезбзеі зіесітсі/іезі^і зібсіте§о.
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1681 г. Октября 8 дня.
Изъ книги № 5124, за 1677-1695 г., стр. 266-269.

ж,„6. Виленскаго радць. Дягилев.™ иа партия*™!» ща», «• —И
безчинствъ и разбоевъ во время переписи и смотра.

Виленскій радца Дягнлевичъ приносить жало¬
бу на Виленскихъ портныхъ по случаю безпоряд¬
ковъ, произведенныхъ ими во время смотра. Дѣ¬
ло было такъ: 7-го Октября 1681 г. выступили
со своими хоругвями въ поле граждане, должен¬
ствовавшіе явиться па смотръ. Впереди шли куп¬
цы, крамары (лавочники) и двѣ хоругви евреевъ;

ва ними слѣдовали портные. Когда они останови¬
лись въ полѣ, то между сосѣдними цехами возник¬
ли споры. Радца послалъ туда магистратскихъ
слугъ, чтобы они напоминали портныхъ о поряд¬
кѣ; но портные этихъ слугъ избили. Затѣмъ по¬
ѣхалъ самъ радца, портные и его побили. Затѣмъ
I напали на евреевъ и прогпали ихъ съ поля.

Регіа циагіа розі Гезіиш з. Ргдпсіясі
сопГеззогіз, сііе осіаѵа тепзіз ОсІоЬгіз, аиио
иі торга (1681). Ай иоЬІІеш шадізігаіит
іпІе§гиш Ѵііиепзеш регвопаіііег ѵешепв
поЬіііз йоттиз ЗіерЬапиз Ізаасиз ВавЪііеіѵісг, сопзиіагіз Ѵііпепзів, потіпе зио
еі Гашиіогиш еіизйеш ша&іаігаіиз іигаіогиш, пес поп ваіеііііит ргаеіогіапогит,
зоіеппііег еі чиійеш егітіпаіііег іп еі
сопіга Гатаіоз Сазітігиш Апіопіеѵѵісг еі
Ъисат Віийотеісг, сопІиЬегпіі загіогит
Ѵііпепзіит аппиоз зепіогез, ЗіерЬапит
Маіизеіѵісг еі Доаппеш Козгеіѵзкі, зосіогит еіизйет агііз загіогіае ргаезійепіез,
ас Іоіит сопІиЬетіит загіогит Ѵііпепвіит ргоіезіаіиз езі Іепоге Іаіі: Ітзб рап
ЗіерЬап І/аак ВгіаЬі1е\ѵісг, гауса \Ѵі1епзкі, іако па Іепсгаз іѵзгуікіеіі скопит
тіеузкісЬ у сесЬотѵусЪ, па топзіг*) аІЬо
роріз йогосгпу, ройіи^ огйіпасіеу іе§о кгбІеѵѵзкіеу тобсі, рапа пазгедо ті!оёсііѵе§о,

ро з\ѵі»}1ут МісЬаІе рггураДаіцсуш, /. шіаьіа
теусЬойи*сусЬ, зеззіопаіііег осі з/іаикеіпе§о та§І8ІгаІи Шепзкіе§о га рггеіоіопе^о оЬгапу Ь<;й^с, зоіепшу а огаг егітіпаіпц иа зІаіѵеІпусЬ рапбте Кагішіегга
Апіопіетеісга у рапа Виказга ІЗІийоѵѵіега,
зіагзгуск Іе§огосгпусЬ сесЬи кгаіѵіескіе§о,
ЗіерЪапа Маіузеѵѵісга у Дапа Козгеѵѵзкіе§о, Іакге кгаіѵсбѵѵ, іако Іоѵѵаггузіѵга кгатеіескіе§о ргаезійепібіѵ у іѵзгуіек іп §епеге сесЬ кгаѵѵіескі, гаиозіі ргоіезіасі^ о Іо:
Ій §йу йпіа \ѵсгогаузге§о, Іо іезі, йпіа
зібйтедо тіезі%са ОсІоЪга, ѵѵ гоки Іегагпіеузгуш Іузі^с згезезеі ойтйгіезйііушріепѵзгут, ро койсг^сут зі§ рорізіе, (кібгу
ройІи§ огйіпасіеу іе§о кгбіеіѵзкіеу тойсі
соттіззагзкіеу Йогосгпіе \ѵ роіи га бѵѵі§Іут ЗіерЬапет рггей згІасЬеІпут ша"ізігаіет зрокоупіе у сісЪо ойргаѵѵоѵѵаб
зі§ роѵппіеп) у зсЪойг^сусЪ г роіа сЬог^§ѵѵіасЬ, а парггбй киріескісЬ у кга-
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ройсгаз рорізи зіаіу, сЬсіа! 41а Ьегріесгпіеузге§о шіеузса у геЬу ро ойезгІусЬ
еЬопудѵѵіасЬ киріескісЬ у кгатагзкісЬ,
тіѵ^йгу сесЬоѵѵеті піѳ тіезгаіу, па іут
тіеузси, дйгіе кирсу у кгатагге Ьуіі,
оЬок пашіоіи. а*Ъу теягуікіе сесЬу рггезг1у розіапотеіб. у роиііепіопусЪ іуйбте гатеойгіс рос/.^І, рапоѵѵіе зіагзі кгатесу у
тезгузеу кгатесу росгеіі гоггисЬ сгупіб у
Ьипіотеаб, йагйу у іпизгкіеіу зкіайаб, сЬсгус
гагаг зіггеіас, а гаіут у гаЬііас піетеіппуск Іийгі. Со розігге^згу гаіиі^еу ітб рап
гауса §йу йо оЬгаІотеапусЬ рапбте кгатесбте з!и§; игге^йотеусЬ, исгсітеусЬ Кагітіегга
Вегпаіоѵѵісга, Йапа Коікотезкіедо у8іапізіатеа Йуйапотеісга, розЫ протіпаі^с, аЬу
гайпе§о піе тегпіесаіі гогшсЬи, а йаіеко
Ьаггіеу піе теагуіі зі$ сгупіб іитиііи у
Ьипіи, іейу г оЬЫотеапусЬ рапбте кгатесбте іейеп, піе зіисііаігус іакотее^о паротпіепіа. ротіепіопедо з1и§§ Кагітіегга
Вегпаіоѵѵісга йапЦ те ІеЬ ийеггуі у ггапіі,
а йгидісЬ з!и<г оЬаІітезгу йагйаті, гаизгкіеіаті, по§аті у коіапаті іако сЬсіеІі
Ьііі, ііикіі. Со ѵѵійг%с ітб рап гауса, а
оЪатеіаіас зі»}, аЬу гоггисЬ у іитиіі, рггег
гаІиі^сусЬ рапбѵѵ кгаѵѵсбѵѵ гасг^іу, §6 г у
піеЪгаІ, кагатезгу гуйот па гаіеузси газіапотеіс зі§, зат йо пісЬ г Іггеша расЬоІкаші гаіизгпеті зкосгуі, иргазгаі^с
у Ьатиіцс, аЬу іакотеусЬ рггег зі§ гасг^іусЬ Ьаіазбте, гоггисЬбте у іитиіібте,
раті^іаігус па іпіегйікі ісЬтозсібте рапбте
та^ізігаіотеусЬ у теіп§ гаіогоп^, рорггезіаіі. Іпсиіраіі гай рапоѵѵіе кгатесу, па іо
піс піе йЬацс, отезгет іп ѵііірепйіит ризгсгацс, а те гисЬтеаІзітео у §готай§ сесЬоте^ йиГаі^с, гагаг ргоіезіапіа ітйсі рапа гаус$ зіотеу піерггузіоупеті, піеросгсі-

тееті у сіоЬгеу зіатеіе агкойг^соті рггутеііаіі, геійуіі у гезготосііі; йгийгу гай г
тизгкіеібте йо іедой Ыиі%се"0 рапа гаусу
зіггеіііі, іппі рггузкосгутезгу гаизгкіеіаті
Ьііі. РасЬоІкбте гай тіеузскісЬ, іако Іо,
ВоЬйгіеѵѵісга Ьийтеіка у Кагітіегга Кошозгуп$. ті§йгу зі§ рогтеатезгу у о гіеші§
ггисіѵѵзгу, гаизгкіеіаті, йагйаті, податі,
коіапаші іако сіісіеіі Никіі, Ьііі, тогйотеаіі
у пай піті разітеііі зі§. А гаіут рап гауса Гигіеу опусЬ изіедотеаб тизіаі. Рапо'ѵіе кгатесу гай те гатегі<$іойсі зтеоіеу іитиіі у гоггисЬ рггейзі^тегі^іу гогзгеггаі^с,
йо йуйбѵѵ ийаіі зі§, кібггу, теійг^с па зі§
§теа!і у теіоіепіі^, г роіа изіедотеаб тизіеИ, а заті оЬЫотеапі рапоѵѵіе кгатесу
пайгіеі§ рокіайаі^с те йатепусЬ ехсеззасЬ у ІитиІіасЬ зоЬіе піег^апіопусіі у
піеикагапусЬ, йайпгу гаіаг^ Ыиі^сети ігазсі рапи гаусу у Йгидіт ісЬіпозсіош рапот гайпут, кібггу ой патіоіи па гаіггутапіе іеу зтееутеоіі гатегі^іеу рггузгіі,
Ьатотеас зі<з піе йаіі, оѵѵзгет тизгкіеіу
па хаіийуседо у іппусЬ, сііс^с іако Йо сеІи іакіе^о йо пісЬ зітгеіаб у гаЬііаб, оЬгбсіІі.
.Такой те іакоѵѵут рапбѵѵ
кгаѵѵсбте розЦрки у гараті^іаіеу Гигіеу
ішйб рап гауса, піѳ Ы$йгус гйгоѵѵіа зтеедо
ой оЬЫотеапусЬ Ьезріесгеп, а іезгсге, §йу
піе роіейпокгоіпіе ойротеіейгі у росЬѵѵаІкі
па гйгоѵѵіе исгупііі, тизіаі опусЬ, іако
зѵѵатеоІпусЬ, а те іакоѵѵут Ьипсіе піероЬатоѵѵапусЬ, г згкой^ зѵѵ^ піетаі^, кібга
па іепсгаз ой іусЬге рапбѵѵ кгаѵѵсбте роікаіа, ропіѳсЬас у йо огйіпотеапіа йги^ісЬ
сесЬбѵѵ розЦріб,—гасгут, аЬу іакотеу гогпісЬ, Ьипі у іитиіі рггег рапбѵѵ кгатесбте, іако йо іакотеусЬ окагуі піе гаг
зрозоЬпусЬ, рореіпіопу, кібгу па теутегбсѳпіе зргатеіейіітеойсі йтеі^іеу, ропійепіѳ гтеіеггсЬпозсі зг1асЬе1пе§о тадізігаіи, тіеузсе
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оЪйаІотеапусЪ рапбте кгатесбте віаі зі§ Ъег
падал у у гпасгпеу кагу па розІгасЬ сігидіт те гараті$1апіе піѳ розгесіі, а рггег
Іакоте^ апіишіѵегзіг^ іп Гиіигит Іакотеут
Іитиііот у Ъипіот гаЪіедІо зі§ у ехсеззиі раепаз га ехсеззу зтее сопДідпаз о4піезіі. Іако рггег 1$ ргоіезіасі^ ітбб рап
гауса зоіеппііег оротеіасіа у тапіГезІиіе,
іак заіѵат асііопет о гоггисЬ, Іитиіі у
Ъипі рапи іпзіудаіоготеі игг^сіотеети сгітіпаіііег іпіепіапсіі еі річ^иепсіі рггесітеко рапот зіагзгут сѳсЪи кгатеіескіедо
у тезгуікіети сесЬотеі гасЪотеиіе; піетпіеу
іеі. іедотойб рап гауса о сіізЬопог, оЬеІ(іезрекі, гЬісіе зтеоіе, тасЬіпасі^ па
гсіготеіе у о4ротеіе4гі, Іак іей о гЬісіе зіид
игге((1отеус1і у расЬоІкбте гаіизгпусЬ г іеті рапаті кгатесаті сЬс^с ргатепіе сгупіб, ргозіі іп ѵегіГісаІіопеш сопсиззіопіз
(Іотіпоз сопзиіагез еі (іотіпоз зсаЬіпоз е
тесііо (Іериіагі. Ргоиі а поЬіІі ішЗісіо тадізігаіиз Ѵііпепзіз сотрозііо, поЫІез <Зотіпі МаіЬіаз Кіаготезкі еі А1ехап<іег Вгайус—сопзиіагез, сіотіпиз базраг Ратеіо-

теіскі еі гіотіпиз Сігедогіиз Зігосгупзкі,
зсаЬіпі, ипа сшп поіагіо огсііпагіо іисіісіі
зсаЬіпаІіз Ѵііпепзіз еі Гатиііз иігішкіие
зиЬзеІіі іигаііэ, Ьопезііз Іоаппе Ріавгуіізкі, ЗіерЬапо Бтеогескі еі ІасоЬо Ітеапотеісг, сіериіаіі геіаііопет сопзресііопіз Гесегипі 8е^иеп^ет:
^рггб<1 зат іедотойс рап БгіаЬіІетеісг—гауса изкаггаі зі§, йе ти рапотеіе
кгатесу дггЬіеІ тизгкіеіаті ойЬііі у тщі
йгеЬгпо - гіосізіу па копіи гогегтеаіі, кібгедо га кіікагігіезі^і гіоіусіі піе паргатеі,
оЬисЬ г г§ки лѵусіагіу роіашаіі. И Кагішіегга Вегпаіотеісга, зіиді игг^гЗотеедо,
пай окіет Іетеут гаш} рггеЬіЦ кгтеате^,
рггуіут Іепйе Вегпаіотеісг изкаггаі зі§, йе
ти кггуй йапіаті у тизгкіеіаті осіЬііі.
И Іапа Коікотезкіедо ріегзі гЬіІе, зрисЫе.
И Мікоіаіа Вазіотезкіедо, (Ігіезі^іпіка,
раіес теіеікі и ргатееу г§кі гЬіІу, зрисЫу.
И Кагішіегга Котозгупу, расЬоІка, па
раіси йггесіпіт Іетееу г^кі гап<$ рггеЬіЦ
(Іо кгтеі у г$к§ 1ете$ зрисЬЦ. И Іапа
ВоЫгіетеісга, расЬоІка, раіес теіеікі и
ргатееу г§кі гЬіІу, зрисЫу одЦ<Іа1ійту.
(іиае ргоіезіаііо сит сопзресііопе асііз
ргаезепІіЬиз езі іпдгоззаіа.
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1682 г. Іюля 7 дня.
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112. Рескриптъ короля Япа III, сборщикамъ податей не взимать мыта съ по¬
словъ города Могилева, отправляемыхъ къ королю.
Король Янъ Ш предписываетъ сборщикамъ раз¬
ныхъ податей, чтобы они не взимали съ Моги¬
левскихъ мѣщанъ никакихъ пошлинъ во время
проѣзда ихъ къ королю въ качествѣ пословъ,

тѣмъ болѣе, что привилегія эта дарована била
Могилевскимъ мѣщанамъ еще его предшествен¬
никами.

Гегіа зесипДа іп сгазііпо сіотіпісае вехадезітае, біе 19 тепзіз РеЬгиагіі аппо Ботіпі 1691.
Согат поЬШ оГПсіо сопзиіагі Ѵііпепзі
асіодие еіизбет регзопаіііег сопзіііиіиз
зресіаЪіІіз ботіииз ОаЬгіеІ Моісгапотеісг,
сопзиіагіз МоЬіІоѵіепзіз, ргаезепіаѵіі гезсгіріиш засгае гедіае таіезіаііз, бошіпі
позігі сіетепііззіті, асіргаезепз Геіісііег
гедпапііз, сіѵііаіі МоЬіІоѵіепзі аппо тіііезіто зехсепіезіто осіиадезіто зесипбо, сііе
зерііта тепзіз Диііі, Даѵогоѵіае соііаіит,
еі асі асіа сазігепзіа бізігісіиз Огзгапепзіз
еобет аппо, бесіта Іегііа тепзіз Аидизіі
оЫаіит, реіепбо, Мет гезсгіріит асііз
поЬіІіз оШсіі ргаезепііз іпдгоззагі, сиіиз
іепог зедиііиг езЦие іаііз:
,Тап іггесі, г Вогеу Іазкі кгбі роізкі еіс.
\Ѵзгет теоЬес у кагбети гозоЪпа, коти
Іо теіебгіес паіегу, оѣбуда пагобот, те когопіе роізкіѳу у ѵг ѵѵіеікіт хі$зітеіе Бііетезкіт оЪутеаіеІот, овоЫітеіе сеіпікот, туіпікот, різаггот у ісЬ зиссоііесіогот, па
котогасЪ у рггукотогкасЬ пазгусЬ згіасЬескісЪ у бисЬотепусЬ Ъ^б^сут, огпау-

шиіету: Рггеіогопо пат іезі ітіепіет
згІасЬеіпедо \ѵ6уіа, Ьигтізіггбте, гаусбте,
Іаѵрпікбдѵ у тезгуікіедо розрбізіѵѵа тіазіа
пазгедо МоЬіІетеа, ге дбу г роЗггобка зіеЬіе розібте (Іо бтеоги пазгедо (На ехребуотеапіа зргате розуІаі%, гбгпе ігибпобсі у
рггепадаЬапіа об теіегпоЗсі теазгѳу тегді^бѳт
ѵѵуЬіегапіа сеі, туі у тозіотеедо ропозя^,
кібгут тесгезпіе яаЪіедаі^с а піесЬс^с,
аЬу іакотееу апдагіеу шіезясяапіе пазі,
тіто тезяеікіе ргатео у зіизяпобб, теі^сеу
ропозііі, ргяусііуіаіцс зі^ бо ргатеа, осі ётеі§іеу раті^сі кгбіа ітсі Йудшипіа ігяесіедо
у \Ѵ1абузІатеа сятеагіедо, кгбібте ісЬтобсібте, апіесеззогбте пазгусЬ, те іѳу4е зргатеіе теубапедо, сЬсету тіеб у гозкаяиіету теіегпозсі теазгеу, аЬуйсіе об тіезгсгап
пазгусЬ МоЬіІетезкісЬ, дбу те риЫісгпусЬ
у ргутеаіпусЬ зргатеасЬ тіеузкісЬ г іпзігисіц бо бтеоги пазгедо іаб^, яабпусЬ
сеі, туі тозіотеусЬ, іакге дгоЬіеІпусЬ па
котогасЬ у рггукотогкасЬ теусі^дас у іт
іедо, сокоітеіек (На паз у (На бтеоги па¬
згедо аІЬо па яарІаі<з ^ио^у, агепбу каЬасгпеу рготеабяіб Ъ^сЦ, гетеіботеаб у га54
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рггезіггедаіі, іакоЬу г озбЬ у ггесгу зтеусЬ
йабпеу рггсзгкобу, рггепадаЬапіа, лѵіоіеиііеу аі об кодо піе ропозііі. Іпасгѳу піе
сгупіцс 61а Іазкі пазгеу г ротеіппобсі з\ѵеу
еі зиЬ раепа гЫусЬ бгіезіцсіи Іузі^су, кібгеу га пагизгепіеш Іедо іізіи пазгедо тебіеіаз Гізсо позіго, а 4гида исЦйопеу зіго-

піе паіегеб Ь$бгіе. Баи те Датеоготеіе, (Іиіа
зібсішедо тіеві%са Ьірса, гоки Рапзкіедо
Іузі^с згеёбзеі оётсігіезіці теібгедо, рапотеапіа пазгедо бгіетеі^іедо гоки. Іаи кгбі.
Іап Кагоі Вапііотеісг, росІзкагЪі пасітеогиу когоппу, тапи ргоргіа, Ъост яідіііі т.
Л. Ыі. (}иос1 гезсгіріит ипа сит бергошріо
оГГегепЬі ехігабііиш езі.

1685 г. Іюня 12 дня.
Изъ
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Охраппый листъ короля Яна III. Виленскому иѣщаиипу, сѣде.іыцпку Пав¬
лу Рихтеру.

Вслѣдствіе притѣсненій и угрозъ совершен¬
ныхъ цеховыми старшинами противъ сѣдельщи¬
ка Рихтера, послѣдній обратился къ королю
Яну III съ просьбой о дарованіи ему охран-

наго листа; король и выдалъ ему настоящій листъ
подъ зарукой 10,000 Литовскихъ копъ, половина
которыхъ должна идти въ королевскую казну а
другая обижепному.

Регіа зесипсіа іи сгазііпо Гезіі з. МагІіпі ропІіГюм, сііе биобесіша тепзіз N0ѵешЬгіз, аппо Бошіпі тіііезіто зехсепіезіто осіиадезішо суйіпіо. А(1 поЬіІе оШсіиш сопзиіаге Уііиепзе регзопаіііег ѵеиіеиз Гатаіиз Раиіиз КусЬіег—ерірЬіагіиз еі сіѵіз Ѵііпепзіз, ргаезепіаѵіі Іііегаз
огідіпаіез ѵабішопіаіез засгае гедіае таіезіаііз іп еі сопіга зеиіогез соиІиЬетіі
ГгаепіГісит еі ерірЬіагіогиш Іоіопщие
і(1ет сопІиЬегпіит Ѵііпепзе ех сапсеііагіа
тіпогі тадпі бисаіиз ІліЬиапіае етапаіаз,
реіепз еазбет асііз ргаезепІіЬиз іпдгоззагі, уиагит Іеиог зедиііиг езЦие Іаііз:
Дап іггесі, г Вогеу Іазкі кгбі роізкі
еіс. 81атее1пут сесЬтізІггога, тезгуікіт

зіагз/.уш у шіосізгуш сесЬи зіосііагзкіедо,
Іакйе у гушагзкіедо, тіезгсгапот \Ѵі1ейзкіт. Бопіезіопо пат іезі рггег рапбте
гасі у иг/^сіпікоте, рг/.у Ьоки пазгут гезісІиігусусЬ, у ога/, зирріікотеаі иат зіатееіпу Ратееі КусЬіег о Іо: і2 теу те гогпусЬ сгазіесЬ опедо икггутебгіііёсіе те рогггрІкасЬ ггешіозіа теазгедо, у боЦб кггутес1«2 у рггезгкоб^ сгупіс гб/.петі ехасііаті
піе рггезіаіесіе, аіе іезсге исгупіііёсіе росЬтеа!к§ па гбготеіе опедо, обротеіабаі^с
у па ёшіегб дгог^с гаЬісіет, іако Іо (1отеобпіе те ргоіезіасіу іезі теугагопо у орізапо.
іатепут Іебу піеЪезріесгейзІтеіе
20зІаі^с зіатееіпу КусЬіег зирріікотеаі бо
паз у рокогпіе ргозіі, аЬуёшу опедо ге

- 427 трзгуікіеті йоЪгаті рой пазг$ кгбІетезЦ
ргоіексігѵ рггуі^іі у Іізі гаг^сгпу г сапсеіІагіеу пазгеу теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіе§о теуйас гозкагаіі, гйготеіе іе§о октеаго\ѵа1і у оЬезріесгуІі. Му Іей у кгбі, Іазкатеіе зкіопітезгу зі$ йо теузг рошіепіопеу
ргоёЬу, теійг^с іатеп^ кггутей»} ротіепіопе§о 8Іатееіпе§о Ратеіа КусЬіега, рой ргоІексі§ пазг% кгоІетезЦ Ьіеггету, сЬс^с
тіеб ро теіегпойсіасЬ теазгусЪ йайпедо гаЬбузітеа у росЬтеаІек па гйготеіе опе^о,
апі Іей "гаЬіейе іакіе у рггезгкойд те
ггстіеёіе, заші рггег зк?, апі рггег заЬогйупотеапе озоЬу піе сгупііі у сгупіс піе
теайуіі зі<2, аіе рой!и§ ргхутеііеіи пазге§о,
опети йапедо, гасЬотеаІі зі§, рой гаг§Ц
йгіезі^сіи іузі^су кор ІісгЪу Ьііетезкіеу;
кібгеу Іо гаг$кі, га паутш'еузге пагизгепіе Іе&о Іізіи пазгедо гаг^сгпе^о, рбіотеа

йо зкагЬи пазгедо теіеікіедо хі^зітеа ЪіІетезкіедо, а рбіотеа зігопіе зкггутейгопеу
паіейеб Ье^йгіе. А іейіі Ьѵйсіе іакіе тпіеіі
ргеіепзуе йозіатеекпе^о Ратеіа КусЫѳга,
тіезгсгапіпа "ѴѴіІепзкіе^о, Іо піе ѵіоіепіег,
аіе ргатепіе г піт розЦріІі. Бап те капсеііагіеу пазгеу теіе1кіе§о хі<$зктеа Ьііетезкіе^о, йпіа йтеипазіе^о гаіезіі\са Йипіі,
гоки Рапзкіедо іузі^с згеббзеі озтйгіезі^І
рі^іе^о, рапотеапіа пазге§о іейупазіе^о го¬
ки. (Ьосив 8ІдіШ тіпогіа т. Л. Ыі.) Ботіпік Мікоіау хі^йѳ ВайгітеіІ, ройкапсІеггу теіе1кіе"о хі^зітеа Ьііетезкіеар. баЬгуеі МакЬеизг Ноіотепіа, зекгеіагг іе§о кгбІетезкіеу тойсі. (^иае ІіЬегае ѵійітопіаіез
засгае ге^іае таіезЬаііз, тойо ргаетіззо
иіі асііз поЬіІіз оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз
зипі іп^гоззаіае, ііа огідіпаіез сит йергошріо рагіі ойегепіі ехігайііае.

1691 г. Февраля 18 дня.
Изъ книги № 5124, за 1677—1695 г., стр. 1191—1196.

114. Квнтапціопная запись отъ Литовскаго гетиапа Казпміра Сапѣгн Могилев¬
скому радцѣ Иолчановичу въ полученіи отъ него, какъ представителя города
Могилева, стараго долга въ количествѣ 8000 пол. злотыхъ.
Вслѣдствіе нашествія на городъ Могилевъ Налнвайки, мѣщане, поименованные въ этомъ доку¬
ментѣ, заняли у Дубровинскихъ мѣщанъ разною
монетой сумму до 8,000 польскихъ злотыхъ для
приведенія въ порядокъ своего разореннаго состо¬
янія, но въ условленный срокъ не отдали; Дуб-

ровинскіе мѣщане подали на нихъ жалобу королю
и получили декретъ въ свою пользу; Могилевскіе
мѣщане принуждены были выплатить свой долгъ
Дубровинцамъ, въ чемъ и получили квитанцію отъ
Сапѣги, какъ отъ Дубровиаскаго помѣщика.

Гегіа зесипгіа іп сгазііпо йотіпісае гиагіі, аппо йотіпі тіііезіто зехсепіезізеха^езітае, йіе (Іесіта попа тепзіз ГеЪ- то попа^езіто ргіто. А(1 поЪіІе ойісіит

- 428 сопвиіаге Ѵііпепзе регзопаіііег ѵепіепз теопусЬ гіоіусіі сгіегу іузі^се, іаіагбѵѵ віазресіаЪіІіз Йотіпиз ОаЬгіеІ Моісгапотеісг— гусЬ юеббвеі, рбііога . іувцеа геаібте, Йтеа
сопзиіагіз еі Йе1е"аіиз МоЬіІоѵіепзіз, ех- Іузі^са рЬіІіркблѵ, рі^сзеі гбйпеу топеіу
ЬіЪиіі Іііегаэ ашеіаііопіз іііизігіззіші еі Ъііетезкіеу, роігбупусЬ ріеш^йгу рбі&гозгтадпіГісі йотіпі Сазітігі Йоаппіз 8аріе- кбте гІоіусЬ йтеа іузцсе, орізатезгу зі»} 2аЪа, сотіііз іп ВусЬбте, 2азІате еі Боготе- різет зтеоіш рошіепіоаг* зишт$ тіезгсгапа’, раіаііпі Ѵііпепзі, зиргеті ехегсііиит пот ВотЬготеіпзкіш те гоки 1узк*с рі<}6ш. б. Ьіі. йисіз, зирег іпіго сопіепіа сі- зеі йгіетеі^ігіезіці зібйшуш, те й/леп й. Міѵііаіі МоЬіІоѵіопзі Йаіаз, тапи ІПизігіззі- сЬаІа зѵѵі^іа ггутзкіедо, ѵѵ ВошЪготеше,
ті Йотіпі раіаііпі ргоргіа, еі пшгпіГісо- пісгуш піеросЬуЬіаі^с іедо Іегтши тосогит ЙЙ. зіёіііаіогит ай ІЙ го§аЮгит зиЬ- пеЦ іакоѵѵ^й оййас, хѵуріасіб у гари
зсгіріаз, заіѵаз еі іііаезаз, реіепйо іііаз зтебу озтеоЪойгіб, те оййаіі у ше гаріасііп отпет еіТесІиш ай асіа ргаезепііа зи- 1і; о сосійшіевгсгапіе ВотЬготетзсу га
зсірі, диагит іепог зесрпіиг езЦие іаііз: аззізіепііц іазпіе теіеітогпедо ітсі рапа
Кагітіегг Йаи 8аріеЬа, ЬгаЪіа па Ву- казгіеіаиа \Ѵі1ейзкіе5о, іако рапа ЙгіесЬотеіе, 2азІатеіи у ВотЪготепіе, теоіетеойа йгісгпедо зтее^о, згІасЬеіпети шадізігаЛѴіІепзкі, Ьеітап \ѵіе1кі теіе1кіеёо хі^зітеа іотеі у тезгуікіети тіазіи МоЬІІетезкіети
Іліетезкіе§;о, Какапсізкі, Ьалѵагіузкі, Опікз- ай іпзсгірііопет те з^йасЬ іе§о кгбіетеіапзкі, Мегескі, ЛѴоІріеіізкі еіс. зіагозіа. зкіеу тозсі аззезогзкісЬ те гоки іузі^с згезсСгупі§ теіайошо іут шоіт Іізіет, йоЬго- зеі йгіетеі^й/.іезі^іут йгіеѵуі^іут, іпіезі^са
теоіпут теіесгузіо (ціііасуіпут гарізет, ко- ВесетЬга сгтеагіедо Йпіа іпіепіаѵегипі
ти Ьу о іут теіейгіеб паіегаіо: іг со те асііопеш, кібга га теуіосгепіет арреііагоки іузщс рі^зеі йгіетеі^йгіезі^і згбзіут, сіеу ой зцйоѵѵ аззезогзкісЬ па теіазпе іешіезі^са 8еріетЬга Й2Іе8Й*Іе§0 йпіа зіа- §о кгбіетезкіеу тойсі геіасуе йоЦй піе
тееіпі ЛѴазіІо Котапотеісг, Кікойет То- Ьуіа сопііпиотеапа. Тейуіа теоіетеойа \Ѵірісгетезкі—різагг тіезкі, АГапаз 8теігуйо- Іейзкі, ай зирріісаііопет са!е§о тіазіа
теісг, 8іеГап Ьетеопотеісг, Йакіт Аззако- МоЬіІетеа у га іпзіапіі^ ісЬтоёсібте ратеісг, НгеЬогу Оіезгеіетеісг, Ітеап Котіпісг, пбте рггуіасіоі, 2§ойгітезгу зі^ о іеп йіид
Еіейог Мазгауіотеісг, Б’іейог РЬіІіротеісг, теузг ггесгопу, га озт іузіе^су гіоіусіі роітіез/сгапіо тіазіа іе§о кгбіетезкіеу тозсі зкісЬ, гезгіут тіезгсгапот тоіт ВошМоЬіІетеа, Цй^с ггиіпотеапеті па Гогіи- Ьготезкіт теіппу у ойеЬгатезгу зитт^ ропасЬ у ггаЬотеапі рггег теЬіегепіе Йо тіа- тіепіопіу ой зг1асЬеІпе§о рапа ОаЬгуеІа
зіа МоЬіІетеа когака Шетеаукі, іейу па Моісгапотеісга, гаусу у йеіедаіа МоЬіІетерогаіотеапіе затусЬ зіеЬіе, озбЬ тадізіга- вкіе§о, оЫі§ ге тезгуіЦ зшпш^, те піт
ІотеусЬ, розрбізітеа у са1е§о тіазіа МоЬі- теугагош*, саззш§, іакге рггетеойу ргатепе
Іетеа, й!и§ ретепу г^койаупу и шіезгсгап итаггат у Йо г^к рошіепіопе§о йеіедаВотЬготеіепзкісЬ йгіеггатеу па бтесгаз іаз- іа г рггетеойаті ргатепеті оййатезгу зоЬіѳ
піе теіеІтогпусЬ ісЬшозсібте рапбте Ніе- зашети у зиссеззогот тоіт Йо зресіГіЬотеісгбте и Макага Йагтоіотеісга, Зіетіо- сотеапеу зитту те оЬ1і"и гайпе§о рггупа йакітотеісга 8кгеЬпу, АрЬапаза йакі- зі§ри у асііеу піе гасЬотеиі^. У па іот
тотеісга Міеггіака гасщ^пеіі, іо іезі, сгег- йаі іеп шбу Изі, гаріз теіесгузіо ктеііасуіпу,

- 429 родрізет гдкі гаеу ѵѵіазпеу у ісЪшобсібѵѵ рапбѵѵ ріесгфагабтѵ, изіпіе у осгеѵѵіаіо
оде шпіе о родріз иргозхопусЬ. Різап \ѵ
\Ѵі1піе, гоки Іузщс зхе&зеі дхіеше/іхіезігр
ріепѵзхеео, тепзіз РеЬгиагіі озшпазіе^о
дпіа. Арид сріаз Іііегаз (рііеіаііопіз зиЬзсгірііопез тапиит Іаіез:
Кагітіегг Варіеііа, теоіеѵѵода ІѴіІепзкі,
Ьеітап теіеікі \ѵіе1кіе§о хіфкета Ьііеіѵзкіе§о. ІТзІпіе у осхеѵѵізіо рговяту ріесхфгх
до Іеу ^иіе^асуеу родрізиі§ зі§ Рогіипаі
2атоузкі, іотѵсху Ьотйупзкі. Ргозгопу

2

ріесхфагх од іаёпіе іѵіеітойпедо ітсі ра¬
па тѵоіеіѵоду \Ѵі1епзкіе"0, Ьеітапа ѵѵіеікіе^о теіеікіе^о хі<$зІѵѵа Ьііеетзкіедо, родрізиі§ зі^: Лап Кевіоготсх, схейпік Міпзкі. Родіид ргатеа ргозхоиу ріесх^іагх—Лап
Ргапсізхек Касгапоѵѵзкі, в§дгіа дгодхкі
Оз/лпіаіізкі. ($иаѳ ІіЬегаѳ с|иіеІаІіопія, тодо
ргаетіззо ид асііз ргаезепІіЬиз зипі іп^гоззаіае, ііа огідіпаіез сит дерготріо
ОЙегепІі дотіпо сопзиіагі МоЬіІоѵіепзі ехІгадііае зипі.

1691 г. Февраля 19 дня.
Изъ книги № 5124, за 1677—1695 г., стр. 1193.

115.

Квитанціонная запись отъ Литовскаго подекарбія ПавлаСапѣгн администра¬

тору чоповаго н шшжпаго Казнніру Матвеевичу въ получепін пмъ.
Могилевскихъ мѣщанъ 5000 пол. зл. чоиовой

Санѣгою, отъ

и інсляжной нодатн за 1691

и 1692

годы.

Регіа зесипда іп сгазііпа дотіпісае зехадезітае, діе десіта попа тепзіз РеЬгиагіі, аппо Бошіпі шіііезіто зехсепіезішо
попадезіто ргігао. Ад поЬіІе оГйсіит сопзиіаѵе Ѵііпепзе регзопаіііег уепіепз зресІаЬіІіз дотіпиз ОаЪгіеІ Моісхап, сопзиіагіз МоЬіІоѵіепзіз, ргаезепіаѵіі Іііегаз огіріпаіез ^иіе^а^іопІ8 іііизігіззіті еі тадпіГісі дотіпі Вепедісіі Раиіі іп Схегеіа 8аріеЬа—Иіезаигагіі та§пі, поіагіі іеггезігіз
т. д. Ьіі. зирег зитшат сіиіік]ие тііііит Погепогит, іпіиііи ехасііопіз дисіііагіае еі зоіідагіае іп аппо сиггепіі діе де¬
сіта ^иіп^а РеЬгиагіі сіѵііаіі засгае ге§іае таіезіаііз МоЬіІеѵіепзі даіаз, тапи
ірзіиз іііизігіззіті еі тадпіГісі дотіпі

іЬезаигагі зиЪзсгірІаз еі зі§і11о соттипііаз, реіепдо, еаздет ад асіа ргаезепііа
зизсірі, ([иаѵит іепог зе^иі^иг езЦие Іаііз:
Вепедікі Раѵѵеі паСхегеі ЗаріеЬа—родзкаі-Ьі тсісікі. різагя хіотзкі іѵіеікіедо хі§зііѵа Ьііеіѵзкіедо, Озхшіапзкі, Козкшзкі,
Кеіоѵѵзкі у Оікіпіскі зіагозіа, іе§отойсі
рапи Кахіиііегхоѵѵі Маіизеѵѵісхоіѵі, адтіпізігаіохѵі схоро\ѵе§о у зхеі^хпедо, иа зеутіе іѵ ІѴагзхаѵѵіе, іи аппо 1090 па Іаі
дѵѵіе, росх^ѵѵяху од гоки Іузщс зхеэсзеі
дхіетефдхіезщі ріег\ѵзхе§о, дпіа ріепѵзхедо
Лиііі, ах до гоки Іузіцс зхеёбзѳі дхіетеі^сдхіезіаі Ігхесіе§о, Іакоѵѵедох дпіа у шіезі^са исЬ\ѵа1опедо, роѵѵіаіи Огзхапзкіе§о.
Ро хаіесепіи тоісЬ сЬ§сі допозх§, іх \ѵе-

- 430 йіид розіапоѵѵіепіа шедо г тіазіеш іедо
кгбіеіѵвкіеу тобсі МоЬіІоѵѵет, гаііопе сгороіѵедо у зге1§4подо, па Іегагпіеузг^ сиггепіЦ ройаікбтс тіаштапусЬ иогупіопедо,
ойекгаіет ргхег згіаскеіпедо рапа ОаЬгуеіа Моісгапа, гаус§ МоЬі1е\ѵзкіедо, у зіаіѵеіпедо рапа Аіапагіедо Тутапоѵгіога,
йеіедоѵѵапуск скі тіазіа іедо кгбіеѵѵзкіѳу
тойсі МоЬіІетеа, іп ѵіт С7.оро\ѵедо у зге1§іпедо, щг тіаштапеу айтіпізігаііеу
теаз/лпозсіот гіоіуск рі§с Іузі^су, ѵідоге
кібгедо шедо ойеЪгапіа, рггег ротіепіопе
йіѵіе Іесіе исЬѵѵаІу Іегайпіеузгеу піероѵѵіпіеп тет. яайпусЪ зиссоііесіогбіѵ паехассуз сгоротеедо у згеі^педо (Іо каЪаки
МоЬі1е\ѵзкіедо гзуіаб, апі зат ѵѵазгтоёс

ѵѵутадаб, Ыпеу ехіогеуі сгупіб у (Іо хайпедо з^(1 и о Іѳ огороде у згѳі^пе тадізігаі МоЬіІеѵѵзкі у копігаііепібѵѵ каЬасяпусЬ росі^даб, рггеѵгойбте у йекгеібіѵ оіггутутеаб. Та Іейу щі. гаіапотеапа зитта
іп гаІіопіЬиз іѵазгтойсі № зкагЬіе рго регзоіиіо се<1еі. Різап № \Ѵі1піе, гоки іузі^с
згезсзеі йгіеѵѵі^сйгіезізі ріегѵѵзгедо, тіезіѴ
са РеЬгиагіі сіпіа рфпазіедо. Арий ^иаз
Іііегаз сіиіеіаііопіз виЬзсгірІіо тапиз Іаііз:
Вепейікі ЗаріеЬа, ройзкагЬі іѵіеікіедо
хі^зітеа Ъііетсзкіедо. (Іюсиз зідіііі іііизігіззіті йотіпі іЬезаигагіі). ^иае ІіЬегае диіеіаііопіз, иіі ргаетіззо тойо асііз ргаезепІіЬиз іпдгоззаіае, ііа огідіпаіез сит йѳрготіо ехігайііае зипі.

1692 г. Мая 31 дня.
Изъ
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Условія, нредложеппмл Віілепскішп саФьяпиикаміі я замошпиками Магдебургской юрисдпкп

саФьянппканъ другихъ

юрпсднкъ.

Сафьянники и замошпики разныхъ юрисдикъ,
какъ то: городской, княгини Нейбургской и Ви¬
ленскаго воеводы вступили въ соглашеніе между
собой относительно устройства одного общаго цеха

н подъ зарукой 1,000 злотыхъ постановили шесть
условій у по которымъ права и обязанности для
новыхъ членовъ были предложены такія же, ка¬
кія были у цеховыхъ городской юрисдикціи.

ВаЬЬаіЬо ргійіе йотіпісае тізегісогйіае,
йіе йесіта попа тепзіз Аргіііз, аппо Юотіпі 1692. Вагтізігге у гаусе тіазіа іедо
кгбіеѵѵзкіеу тойсізіоіесгпедо \Ѵі1па. \Ѵзгет
іѵоЪес у ка/йети хозоЬпа, коти Ьу о

Іут тейтлеб паіегаіо, огпаутиіету: іъ
рггей паті у саіут игг^йет Ьигтізіггоѵѵ§кіт у гасігіескіт ^ііепзкіт озоЬіЗсіѳ
зіап^ѵзгу 8Іа\ѵеіпі Мікоіау Мі1іпіе\ѵісг у
I ТЬотаз/. 87лгѳгЬіскі—зіагзі, ЙакиЬ 2тиу-
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госгпі сесЬи сгагпо-у сгегтеопо-зкбгпіскіе- I Апйгаеіа ВоЬйапотеісга, \ѴоусіесЬа Ьиіу кигйутеапіскіе§о ггетіозіа, те \Ѵі1піѳ кіетеісга, Магсіпа Маіотеісга, ТЬотазга
Ь§й^се§о, ітіепіет зтеоііп у са1е§о г§го- Зкіатегіа, КггузгіоГа Зіапкіетеісяа, Ріоіга
шай/епіа зтее§о іатепіе, 4оЬготео1аіе у Котапотеісга, Вагііотіеіа Беупаготеісга у
теугагпоші зіотеу теуггекіі у гегпаіі: Яако Кагітіегга Кііта, іейпусЬ росі іигізйііц
Йо ргате, рггутеііеібте у агіукиібте, сесЬотеі іазпіе оётеіесопеу хі^гпеу іеутозсі ЫеуЬигзтееши оіі иаіазпіеузгусЬ кгоіоте ісЬшозеі зкіеу, йги§ісЬ росі іигізйіЦ іазпіе теіеіроІзкісЬ у теіеікісіі хігрр, ЬііетезкісЬ пайа- то/.педо ітсі рапа теоіетеойу \Ѵі1ейзкіе§о
пусЬ, рггег кібіа ітсі, рапа пазге§о ті- ЗпірізЦ, іппусЬ па Апіокоіи у Згегекізг1оёсітее§о, Іегаг пат згзг^зіітеіе рапиі^се- касЬ тіезхкаі^сусЬ рг/.урішсііі, г іеті коп§о, роітеіег(1гопусЬ, сопіогшищс, тезгеіа- Йусіаті:
кіе§о зіагапіа у ргасе сіокіасіаіі у козгіи
ШрггёЛ, сі тезгузсу ітіопаті у рггепіе гаіотеаіі, аЬу Іийгіе іе§ог ггетіозіа гтеізкаті тіапотеапі, іак ге1і§іеу ггугате іуш тіезсіе у па рг/ейтіезсіасЬ опе§о, зкіеу, іако у §гескіеу, Ь<$й^с те іут се¬
іак іей те окоіісу іе§о, іако Іо: те Зпірізг- сЬи сгагпо - у сгегтеопо - зкбгпіскіт, іак
касЬ, ЗоІіапізгкасЬ, Зегекіз/.касЬ, Апіо- іег к игсі і ѵѵапіск іт, таі% те іесіпозсі у тікоіи у ро гб/.пусЬ тіеузсасЬ Ь^й^су, го- Іоёсі гоЬорбІпеу, іако Ьгасіа у зрбітізіггозіаі^су у пауйиігрзу зі§, (Іо ІусЬ/.е ргате, теіе іе§о/, ггетіозіа, сесЬи у Ьгасітеа, горггутеііеібте у агіукиібте росі^§піепі Ьуіі, зіатеас у гагбтепо ргате у теоіпобсі, іети
у те іейпойсі у г§ойгіе г піеті у саіут сесЬотеі зІигг^сусЬ у пасІапусЬ, яагутеаб.
сесЬет опусіі гозіатеаіі, а піе те іппу сеі
І)піда, геЬу па зіагзгепзітео у згаГагзітео
у копіес, іуіко аЬу сЬтеаІа Во/л парггбй іе§ог сесЬи у Ьгасітеа іейеп г іигісіікі
ргототеотеапа Ьуіа, Ъгасітео іе/. зтеіе(іеу Ваг- тауйеЬигзкіеу, а йги§і г іигісіікі хі^гпеу
Ьагу раппу у т^сгеппісякі СЬгузіизотееу, іеутойсі КеуЬигзкіеу аІЬо Зпіріякіеу, Ьоргау койсіеіе й. Яегге§о па Ризгкагпі рггу госіпісгеу Апіокоізкіеу, аІЬо іег іппеу,
тіезсіе ТѴіІепзкіш гояіаіцсе, сіо кібге- со гок /.§ос1 піе оЬіегапі Ьуіі у пітесгуш
§о іепге сесЬ рггуЦсгопо, озоЫітее ой- ІусЬйе іппусЬ іигійік Іийгіе тіапотеаЬіегаіо ротпо/.спіе; рагіасге газ у піе- пе§о ггетіозіа піе Ьуіі ирозіейгепі, у іасесЬотеі, гпікаіцс осі сі^гагбте, те ггешіе- коте^еіексуц .те гок и іега/.ліеузгуш пазгеі^іу
зіе у гоЬоіасЬ ісЬ рггезгкойу піе сгупііі, Мікоіау, піе піе ирозіейгаі^с іегагпіеузгусЬ
га теіогепіеш зі§ у тесііаЬіц, Іисігі гаспусЬ потеорггуЬгапусЬ тізіггбте, апі теутатеіарггуі^іі у рггуЬгаІі <Зо зтее§о сесЬи у ога/. ігус іе§о, ге піе Ьуіі шібйзгеші у згасіо тезгуікісЪ ргате, рггутеііеібте у агіуки¬ Гаггаті, гасг^с у пазі^рицсусЬ Іаі гасЬоібте зтее§о сесЬи га зрбітізіггбте, зрбісе- теас таіа.
сЬотеусЬ у Ьгасі^ зтеоігр зІатееіпусЬ ЗіеГаТггесіа, ге теугеу тіапотеапі іегаг
па Разгкіетеісга, .ТакиЬа 2а§іетеісга, Айа- Йо сесЬи у Ьгасітеа, у огаг ргате у рггу¬
та Ргозгкіетеісга, Зутопа СЬоіескіе§о, теііеібте тее тезгуікіт гагбтепо з^ рггуриІлтегупа 2а§іетеіс/,а, Зутопа Випйгіетеісга, згегепі у рггуі^сі, піе тац ой йатепіеузгусЬ
Когпеіа Затеазсгетеісга, Яапа Напкіетеісга, | у газІигепзгусЬ те сесЬи гайпусЬ рггутбЯапа Ъізотезкіе§о, Масіеіа Апйггеіотеісга, теек, а йаіеко орргеззуеу ропозіе, аіе те

— 432 іейпакіт у гбѵѵпут хозіаѵѵас розхапоѵѵа- у іппѳ акку риЫісхпе, ргхукЫеш іппусЬ сепіи, у іейеп йгидіе§о розіайаб, іакхе у ѵѵ сЬбѵѵ кіейу ргхукЦ, хагбѵѵпо хе ѵѵзхуііц іпп%
§Гозіе, па зсЬайхсе рохѵѵоіопут, иргхейюб Ьгасі^, х паіейуіут ог<}йет, тащ Іегахпіеузі тізігхоѵѵіѳ ргхуі?сі ѵѵусЬойхіб у ргхупіѳ тац.
Сгтгіа, ротіепіопусЬ ѵѵзхуккісЬ, Іе- зіоупіе зргаѵѵоѵѵаб зі§, у рогх^йек ройІи»
гах сіо сесЬи у рощйкбѵѵ опедо рг/у- гохкахапіа рапбѵѵ зіагзхусіі хасЬоѵѵаб. Каі^іусЬ у ргхуризхсхапусЬ, рапоѵѵіе зіагзі копіес ѵѵсіоѵѵу, іегахпіеузхусЬ тадізігйѵѵ
іедогосепі, хе ѵѵзхуікіт сесЬеш зѵѵоіш, ргхуі<$ІусЬ рохозіаіе у зупоѵѵіѳ ісЬ, ѵѵейЙекіагоѵѵаіі у ргхугхекіі, іх піѳ таіг* опусЬ Іи§ ргаѵѵ Іе^ох сесЬи сопзегѵѵоѵѵапі Ьуйй
Йайпеті изіаѵѵаті поѵѵеті, (лк Іех зкіа- таі$.
А іако рапоѵѵіе зіагзі у зхаГагхе ітіедапкаті у сопІгіЬисіаті окіасіаб у оЬсіц•Ы, аіе хагбѵѵпо у зрбіпіе, кіесіу іака зкіа- піет зѵѵоіт у сесЬи са!е§о іе ѵѵзхуійапка аІЬо сопІгіЬисіа исЬѵѵаІопа аІЬо кіе рипкіа у сопсіікіе орізапе ѵѵ саіозсі іеѵѵіойопа Ъ§йхіе, піе оЬсігухащс іссіпі Йги- гайпіеузхут поѵѵут зрбітізігхот у зрбідісЬ, Іак Йаѵѵпі, іако у (егахпіеузі тізігхо- Ьгасі зѵѵеу Йоігхутас рос! ѵѵіп^ кузі^са хіокусЬ, кібге ха піейоігхутапіет аІЬо пагиѵѵіе ѵѵуйаѵѵаб таіц.
Рщіа, схеіайй у сЫорсу, кібгху и іе- зхепіет па оргаѵѵр тигбѵѵ шіеузкісЬ піегахпіеузхусЬ тізігхбѵѵ, ѵѵуйеу шіапоѵѵа- росЬуЬпіе оЬгасаб зі§ шаіц, ргхугхекіі, оріпусЬ, па ѵѵузіийхе Іак зѵѵоісЬ хозіаі^ у заіі у оЬоѵѵі^хаЬ', Іак Іех поѵѵоргхуі^сі тіѵѵ Іуш гоки аІЬо Ыіхко ргхузхіут ѵѵу- зігхоѵѵіе, рой!и§ орізапусЬ копсіісуі, зрга¬
хѵѵоіепі Ъ$(і^, піе таіц, ѵѵ ге^езіг ха ѵѵоѵѵаб зі§, ргхуѵѵііеіот, агіукиіот росііесЫорсбѵѵ сесЬоѵѵусЬ ѵѵрізапі Ьуйй, аіѳ §аб у (Іозуб схупіс рой Іакоѵѵ^й ѵѵіро ехрігасіеу у йокопехепіи Іак зѵѵоісЬ п^ орізаіі у оЪоѵѵі^хаІі. Іакой па Іо
таі^ ргхех тізігхбѵѵ зѵѵоісЬ ѵѵ сесЬи зіа- ѵѵзхуіко у г§сѳ зоЬіе х оЬи зігоп йаіі,
поѵѵіепі, ѵѵухѵѵоіепі у ха іоѵѵагхузхбѵѵ сіе- ргхугхекацс у зхІиЬиі^с ха зі§ у зиссезкіагоѵѵапі ухарізапі; ѵѵіут хаб гоки ргху- зогбѵѵ, Іак Іех пазі^рсбѵѵ зѵѵоісЬ, іх піеі^сі сЫорсу ро ѵѵуйсіи эхвёсіи піейхіеі та- рогизхепіе Іо ѵѵзхуіко йхіегхес рой Цй
і$ Ъуйх 4о ге§ез(ги сесЬоѵѵе§о ѵѵрізуѵѵапі ѵѵіп^ роѵѵіппі Ь§й^.—Баі. па гаіизхи \Ѵі1ейу Іо ха раг^Ц; а кіо Ьех раг^кі ргхутіѳ зкіт, йпіа ІгхуйхіезІе§о ріегѵѵзхедо тіезщса Маіа, гоки Райзкіедо ІузЦс зхеёсзѳі
у ѵѵрізхе, па ѵѵоіі іе§о Ь§йхіе.
Вгдзіа, па рорізу, топзігу, ргосеззіе, ѵѵагіу йхіеѵѵі^бйхіезці ѵѵібгедо.
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117.

Привилегія короля Япа III, данная цеху Нплепскихъ солодовпнковъ на взниапіе шести грошей отъ бочки солода, привозимаго въ городъ.

Вилепскіе солодовники обратились къ королю
Япу ІП съ жалобой, что они, исполняя всѣ го¬
родскія повинности, несутъ большіе убытки отъ без¬
пошлинной продажи солода окрестными жителями
г. Вильни по цѣпѣ или ровной съ солодовничьей

или высшей, и просили короля облегчить ихъ тяже
лое положеніе, вслѣдствіе чего король и прика¬
зываетъ взимать съ каждой бочки привозимаго въ
Вильну солода по шести грошей въ пользу соло¬
довниковъ.

Регіа ^иаг^а іпіта осіаѵат Гезіі аззитрііопіз Ьеаііззітае Магіае ѵіг^іпіз, сііе йесіта попа тепзіз Аи§изіі, аппо Вотіпі
тіііезіто зехсепіезіто попадезіто іегііо.
Ай поЪіІе оіТісіит сопзиіаге Ѵііпепзе асІас[ие еіизйет регзопаіііег ѵепіепіез Гатаіі Реігиз вііетеісг еі.*) зепіогез
сопіиЬегпіі роіепіагіогпш Ѵііпепзіиш, зио
еі іоііиз сопіиЬегпіі потіпе адепіез, ргаезепіагипі огідіпаіе ргіѵііедіит з. г. т. й.
п. (іп сотііііз ОгойпепзіЬиз аппо сиггепіі
Йіеѵідезіта ргігаа тепзіз РеЬгиагіі), сопІиЬегпіо зио соііаіит, тапи еіизйет засгае таіезіаііз зиЬзсгіріит зі§і1Цие таіогі т. й. Ьіі. соттипііит, реіепйо іііий
ай асіа ргаезепііа зизсірі, сиіиз іепог зе^шіи^ езЦие іаііз:
Лап іггесі, г Вогеу Іазкі кгбі роізкі
еіс. \Ѵзгет теоЬес у кагйети гозоЬпа,
коти Ьу о іут теіейгіеб паіегаіо, огпаутиіету, іі зиррЬкотеаІі пат зіатееіпі зіойотепісу у тіеісагге АѴіІепзсу, іако опі
таі^с рггутеііеіа у агіукиіу, ой 6. раті^сі

апіесеззогбте пазгусЬ, кгбібтѵ ісЬтойсіте
роІзкісЬ у теіеІкісЬ хі^і ЬйетезкісЬ, сесЬоѵѵі зтеети пайапе, а ргеег паз тііойсі\ѵіе иітеіегйгопо, іийгіей оііагг зѵѵбу те
коАсіеІѳ оусбте ігапсізгкапбте \Ѵі1епвкісЬ
рготеійиі^с у тезгеікіе сі^хагу риЫісгпе ггесгурозроіііеу тіеэкіе у сесЬотее реіпі^с,
теіеік^ рггезгкой§ ой Іийгі теѳ тезіасЬ,
окоіо \Ѵі1па тіезгкацсусЬ, те гоЬіепіи
зіойбте у рггутеогепіи опусЬ па іаг§ ропозгц, гтеіазгсга §йу сі теіеёпіасу г ви¬
тіей гбйпусЬ гЬогѳ па зібй іапіеу гакириі^с, а Йо ЛѴіІпа рггутеіогзяу, Цг сеп%
іако у зіойотепісу сесЬотеі, а іезгсге у йгоіеу рггейаі^, яайпеу апі пат, апі ггесгурозроіііѳу у тіазіи, апі сесЬотеі піе сгупі^с
ротеіппойсі, яасгут рггег рапбте гайпусЬ
у игг^йпікбте пазгусЬ, па іепсгаз рггу Ьокипазгут Цй^сусЬ, иргазгаіі, аЬушпупа
сі^гагу опусЬ у саіе^о тіазіа тііойсітеу
гезрекі пазг таі%с у зіозиі^с зі§ Йо рггутеііеі іт ой паіайпіеузгусЬ апіесеззогбте
пазгусЬ у рггег паз тііоёсітеіе роітеіегйгопусЬ, опе гаіійкотеаіі у рогтеоіііі опут ро
ггозгу згейсіи ІііетезкісЬ ой Ьесгкі зіойи

*) Пропущены имя и фамилія.
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саіе^о тіазіа оЬгасаб, Іо іезі, аЬу Йтеіе
сг^йсі Іе§о ройаіки асі аегагіит риЫісит
шіазіа \ѴіІейзкіе§о, а Іггесіа ѵгф йо
зкгхупкі ісЬ сесЬотееу па оЬгоп§ ісЬ теіазпусЬ ргате теуЬіегапа, оййатеапа у оЪгасапа Ьуіа. Йакой ту, сіе ріепіішііпе шаіезіаііз позігае, кібг^ тату пай тіазіаті,
у огаг сопГогтиіііС зі§ йо агіукиібте рггутеііеіи ісЬ орізапедо (кібгу тее тезгуікіт
сопГігшиіету у гаііГікиіешу), Іуш Іізіет
рггутеііеіет пазгут пайаіету у па теіесгпе Сйазу розіапатеіашу, аЬу каййу, петіпѳ ехсеріо, исііуіаіцс тезгеікіе ргоіексіе,
кібгукоітеіек зібй лѵугоЬіопу ге тезі па
(агд йо ѴѴіІпа тее теіогек аІЬо ріціек, ІиЬ
іей іппе§о йпіа йо рггейапіа ргаутеіегіе,
ой Ьесгкі зіойи ро &гозгу згейсіи ШетезкісЬ ріасіі, г кібгедо ройаіки йтеіе сщйсі па огйоЪ^ ай аегагіит риЫісит сіѵііаііз Ѵііпепзіз, а Іггесіа сг^йс йо зкггупкі ісЬ сесЬо\ѵеу теуЬіегапа у оййатеапа
Ьуіа, зиЬ раепа сопГізсаІіопіз Ьесгкі зіоЙи га піеоййапіет. Со иг^йоѵѵі §гойгкіети ХѴіІепзкіети, іакге игойгопети тебуІоѵѵі пазгети у та^ізігаіотеі \Ѵі1епзкіети
йопозг^с, зегіо рггукагиіету, аЬу Іеп рггутеііеу пазг тее тезгуікіт саіе у піепагизгепіе гасЬотеапу у ехечиоѵѵапу Ьуі. 8рггесітепусЬ газ Іей игг^йу гтеузг ротіепіопе,
іпзітиі г воЬ^ зі$ гпозгцс, піе іуіко сопГізсаіі^ зіойи, аіе у теки* кор зіа ЫетезкісЬ, г кібгеу йѵѵіе сг^йсі па игг^й дгойгкі у игойгопе§о тебуіа, іакйе ша§ізігаі
ТѴіІепзкі, Іггесіа гай па йеіаіога йіѵійі
та іггетіззіЪіІііег, іако іп гесепіі еі ех
йеіісіо кагаіі. N8 со йіа теі§кзгеу теіагу
г$Ц зі§ павг^ ройрізатезгу ріесг^с теіеікіе&о хі^ітеа Ьііетезкіе^о рггусізп^с гогкагаіійту. Бап те бгойпіе, гоки Райзкіе§о МБСХСШ, тіезі^са ГеЬгиагіі йпіа

XXI, рапотеапіа пазгсдо гоки XIX. Арий
^иой ргіѵііе^іит зиЬзсгірііо тапиз засгаѳ
ге&іае таіезіаііз: йап кгбі (Бос из відіііі
таіогіз т. й. Ьіі.). \Ѵ1айузІате Вггозіотезкі—геГегепйаг/, різагг теіеікіедо хі^зітеа
Ьііе^ѵзкіе^о тр.
_ .
Беіпйе Ыегаз ипіѵегзаіез іііизігіззіті
еі тадпіПсі Йотіпі раіаііпі Ѵііпепвіз,
зиргеті ехегсііииш ш. й. ЬііЬиап. Йисіз,
огі^гіпаіез, заіѵаз еЬ Шаезаз, ргойихегипі
аЦие ай соппоіапйит асііз ргаезепііЬиз оЫиІегипі іп іепоге зесіиепіі: Кагітіегг Йап ЗаріеЬа — ЬгаЬіа па ВусЬоѵѵіе, Йазіатеіи у Б^Ьготепіе, теоіетеойа \ѴіІепзкі, Ьеішап теіеікі теіеікіедо хі<$з1ѵѵа
ЬіІе\ѵзкіе§о. \Ѵзгет ѵѵоЬес у кагйсти
гозоЬпа, коти Ьу о Іут \ѵіейгіеб паіегаіо, Іут тоіт Іізіет огпаупші§: ій зіаѵѵеіпі зіойоѵѵпісу у тіеісагге \Ѵі1егівсу рокіайаіі рггейе шп^ рггутеііеіа у агіукиіу
паіайпіеузгусЬ кгбібѵѵ ісЬтойсібѵѵ роІзкісЬ
у ѵѵіеІкісЬ хіцй^І ЬіІеѵѵзкісЬ, сесЬоѵѵі зѵѵети зіий^се, а озоЫпѵіе рггухѵііеу йтейу
кгбіа ітсі паіайпіеузге§о, Іегаг пат згсг^йіітеіе рапиіцсе^о, \ѵ бгойпіе, ройсгаз зеуши рггезг1е§о, гоки Іегагиіеузге§о Іузі^с
згезбзеі йгіетеі^йгіезі^І Іггесіе§о, тіезіцса
РеЪгиагіі йпіа й\ѵийгіезІе§о ріегѵѵзге§о
сопіегоѵѵапу, г^к^ іе§о кгбіетезкіеу тойсі
ройрізапу у ріесг^сііі \ѵіе1кіедо хі^зіѵга
ЬіІе\ѵзкіе§о гаріесг^іотеапу, а Іо ѵ?г§1($йет \ѵіе1кіеу рггезгкойу ой Іийгі тее тезіасЬ
окоіо ЛѴіІпа тіезгкаіцсусЬ те гоЬіепіи зіойбте у рггутеойепіи опусЬ па 1аг§, гтеіазгсга §йу сі теіейпіасу г §итіеп гбйпусЬ
гЬойе па зібй Іапіеу гакириі^с, а Йо \Ѵі1па рггутеіогзгу піе Іуіко Ц сеп^, іако зіойотепісу \Ѵі1епзсу, аіе у теуйзг^ рггейаі^,
йайпеу піе сгупі^с ггесгурозроіііеу, тіазіи,
апі сесЬоѵѵі ротеіппойсі, пайапут, кібгут
I рггутеііеіет репзіа ретепа па ІусЬйе теіей-

- 435 піакбте теіойопа іеак, у аЪу Іеп рггутеііеу
рггег игц4 ^госігкі у ша§ізігаІ \Ѵі1епзкі
\ѵе тезгуікіт гасЪотеапу, ехедиоѵѵапу Ьуі
ішипсіит. Лакой іа, теоіетео<1а Шепзкі, Іеп
рггутеііеу іе§о кгбіеѵѵзкіеу тоёсі, сесЪотеі
зЫотепісгети 4апу, тее тезгуІкісЬ рипкІасЬ засгозапсіе ротеагацс, у опу <іо ехесиііеу паіе^сеу іпіешіешіо рггутеіебс ро ісЬтоЙсіасЬ рапасЬигг§(1пікасЬ ^госІгкісЬ, озоЫіѵѵіе ітсі рапи ройзіагойсіт у згІасЬеІпут
тадізігасіе Шепзкіш, ех тітеге оГГісіі
еі роіезіаііз теае, сЬс^ тіеб, аЬу сшп
отпі геѵегепііа роіІоЬпут зрозоЬет тее
тезгуІкісЬ рипкіасЬ, рагадгаГасЬ у сіаигиіаск, піі іп (ІиЬіит ѵосапйо еі сопігаѵетеп’йо, саіе у піепагизгепіе оЬзегтеотеапу
у 4о ехесиііеу іпіітотеапу, г тп^ те іутів ргяутеііеіи орізап^, піе росЬуЬпіе па

зргаесітепусЬ рггутеогігопу ЬуГ; Шбеш зиЬ
раепа іп аЪиІепіез оШею зио еі поп еюдиспіез тапдаіа іе&о кгбіетевкіеу тойсі
ехргезза. Ыа со (Па Іершеу теа§<
тоЧ> 4о Іе§о Іізіи рос1різа\ѵзху зі§, ріесг^б
рггуіойус кагаіет. Рівап те Шпіе, 4ша
йгіезі^іе^о тіезі^са Аргііа, гоки Раіізкіе*
§о Іузщс згезсзеі агіете^іезі^і ігаесіе^о.
Арий Чиаз Іііегаз зиЬзсгірІіо шапиз іііизігіззіші (Іотіпі раіаііпі еіизпхкіі: Кагшііегг
Заріека те. Ж., Ьеітап теіеікі теіе1кіе§о хі^
зітеа Ьііетезкіе^о (Ьосиз вфШ). (іиой рпѵі1е§іит засгае ге&іае таіезіаііз еі Ьіегаѳ
ипіѵегзаіез іііизігіззіті Йотіпі раіаііпі Ѵііпепзіз, то4о ргаетіззо иіі асііз ргаезепііЪиз зипі іпдгоззаіае, іѣа огідіпаііа сит
йерготрііз Гатаііз зепіогіЬиз сопіиЬегпіі
роіепіагіогит ехігаііііа.
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Выкуппая запись, даппая Волковыйскииъ нодчатимъ Колепдою Вилепскоиу
св.-Тронцкому иопастырю иа домъ съ нлацоиъ.

Волковыйскій подчашій Колевда вмѣстѣ съ жепой своей выдаютъ настоящую запись Виденскому Св. Троицкому монастырю по слѣдующему поводу: родители Коленды занимали у монастыря
800 злотыхъ подъ залогъ двухъ имѣній; долгъ

этотъ перешелъ по наслѣдству; ие имѣя средствъ
уплатить его, Колепда уступаетъ базиліянамъ не¬
большой дворъ за Виленской брамой въ Вильиѣ
же и пустой плацъ, купленный у Виленской мѣщанки-

Кегіа зесипда розі (іошіпісат весилАд асіа поЬіііз оШсіі соозиіагіз ѴііпепДат розі Іезіит репіесозіеп, <ііе ѵідезі- зіз ѵепіепз регзопаіііег геіідіозиз іп СЬгізта зехіа тепзіз Маіі, аппо Юотіпі тіііе- іо раісг Іоаппез Ріезгетезкі, ргезЬіІег огвіто зерііпеепіезіто диагіо.
(ііпіз <1іѵі Вазіііі та§пі гііиз дгаесі то-

пазіегіі ас! аесіез з. Тгіпііаііз дгаесо-ипіІогиш Ѵііпепзіит потіпѳ асітосіит геѵегепсіі Магііапі Киісгускі, еіизйет огйіпіз сопзиііогіз еі зирегіогіз топазіегіі
Ѵііпепзіз, йе потіпѳ Іоііиз топазіегіі зоІеппііег іп ѳі сопіга тадпіГісиш йошіпит Апатит Коіепсіа, зиЪйаріГегит
Ѵоікоѵіепзеш еі ихогеш еіиз с^иаезіиз еі
ргоіезіаіиз езі, рго ео сіиіа іиз сеззіопіз
аиіае сегіае ѵідоге іпзсгірііопіз зиае поп
гесодпоѵіі іп Іетроге; ргоіпсіе ісіет іиз сеззіопіз огідіпаіе заіѵшп еі іііаезит, запит,
сит Іііегів рагііѳг огідіпаІіЪиз рго гесодпіІіопе асі асіа оЯісіі ргаезепііз оЫиІіІ іп Іепоге
зе^иеп^і: Йа Асіаш Коіепсіа, росізіоіі №о1коѵѵузкі у іа Б'еіісуаппа Кгазоѵѵзка Айатотеа Коіепсігіпа, ройзіоііпа \Ѵо1котеузка,
таіг^котеіе, сгупіету теіайото Іут пазгут
йоЪготеоІпут теіесгузіут гарізет, коти
Ьу о Іут теіейгіеб паіегаіо, Іегаг у пароіут Ь$й%седо ѵѵіеки Іийгіот, ій ту
таІ2%котеіе. гпозг^с йіид ойтзеі гІоІусЬ
роІзкісЬ, теіеІеЬпут ісЬтоёсіош оусот
Ьагуііапот \Ѵі1епзкіт паіе^су, г таі^іпоёсі, пагтеапеу Мегесга КотееШзгек,
те теоіетеойгітеіе \Ѵі1епзкіт Іех^сеу, теуйегкаіотеуш ргатеет рггег йоЬгойгіеібте гойгісбте тоісЬ тпіе Коіепсіу гезгІусЬ г Іедо ётеіаіа, ітсі рапа МісЬаІа
Коіепсіу у іеутоёс рапіц 2оГі$ КаіесЦ
Коіепйгіп^, таіг^кбте, г ріасепіет со гок
ретепеу ктеоіу тепіезіопу, а піе тод^с тіеб
іпзгедо зрозоЬи йо теуріасепіа Іедо йіиди, Іейу іп ѵіт ротіепіопеу зитту озтзеі гІоІусЬ изІ§риі<2 теіесгпеті сгазу те Во¬
ди рггетеіеІеЬпети іедотоёсі Йапиагети
ОЬигсетеісготеі, зіагзгети па Іей сгаз, у
тезгуікіт оусот Ьагуііапот \Ѵі1епзкіт,
рггу сегктеі бтеі^іеу Тгбусу Ь^й^суш, йтеогкп тедо Іи те тіеЗсіѳ ТѴіІпіе, га Ьгат^
ЛѴіІепзк^, ійдс йо йтефедо Гіііра йакиЬа,

ро Іетееу зігопіе Ь^седо, тпіе теіесгу¬
зіут ргатеет ой рапа Кагітіегга Ваіазгка паіейуіедо, а йо іигугйукі тіеузкіеу
рггузІисЬаі^седо, ге тезгеікіт те піт Йатепут Ьийупкіет у рггеге тпіе йтеіейо гезіаиготеапут, піо г Іедо йтеогки паутпіеузгеу сг$6сі піе ехсуриі^с, апі теуЦсгаЦс, аіѳ Іак, іако зат г ріаеет йо
піедо паіей^сут, теейіид йатепусЬ ргате,
тпіе зІиг^сусЬ, Ьуіет роззеззогет, г Іут
тезгуікіт те геаіп^ роззеззу^ Іутйе ісЬтобсіош оусот Ьагуііапот те зрокоупе
теіесгузіе игутеапіе ройатезгу, ргатеа па¬
згедо теіесгпіе гггекату зі§ у йо г^к тете,
оусот Ьагуііапот оййатезгу, па озоЬу опусЬге ІгапзГипйиі^. Рггу Іут іп ѵіт Іеуйе
зитту теуйегкаГотееу, ропіетеай йтеогек ротіепіопу піе коггезропйотеаі йо теуріасе¬
піа опеу, гггекату зі<$ теіесгузіедо ргатеа
пазгедо Іутге ісЬтозсіот оусот Ьагуііа¬
пот \Ѵі1епзкіт па ріас ризіу, оЬок у
шіейг§ Іедо йтеогки пазгедо те \Ѵі1піе, га
\Ѵі1епзк^ Ьгаші} Ь^йцсу, ій^с йо бтеідіедо
йакиЬа ро Іетееу зігопіе, рой ргатеет шауйеЬигдіі Іиіеузгедо ТѴіІепзкіедо гозіаі^су,
ой' рапі Аппу Віекіегзкіеу, гаіезгсгапкі
ЛѴіІепзкіеу киріопу у па озоЬу ісЬтоёсібте
теіесгпеті сгазу теіетеату у опут ройіид
ргате пазгусЬ ЙатепусЬ йо роззеззуі теіесгузіеу Іеп ріас ге тезгуікіеті йо піедо рггупаіегпоёсіаті у йатепут одгапісгепіет
изЦриі?. Кібге Іо оЬайтеа ріасе, іако те іейпут роіойепіи у оЬ тіейг§ г зоЦ Ь^й^се,
іег^ г іейпеу зігопу ой тіазіа оЬ шіейг§
ріаси у йтеогки Зіапізіатеа Кігтееііза, а г
йгидіеу зігопу йо Ьийупкбте тіезгсгапіпа
Котеаіа. Маі^ Іейу у теоіпі Ь§йг* ісЬтозсіотеіе оусотеіе Ъагуііапіе \Ѵі1епзсу у зиксеззоготеіе опусЬ, ой йаіу Іедо Іізіи гарізи па¬
згедо, Іак Іедо йтеогки пазгедо теугеу шіапотеапедо г ріаеет йо піедо паіе^суш,

- 437 іак° у йгидіедо ргеег паз ргеукиріопедо,
іако абЬг \ѵІазпус1і у зѵуоЬосІпусЬ, гайпуш
ргастеш у йіидаті піе оЬсцгопусЬ, апі
опегостапусЬ, зрокоупіе лѵіесгпіѳ йгіегёес
у игустаб, г пісЬ зоЬіе стзгеІакісЬ ройуік6\ѵ ступауйостас, Ьисіупкі посте па Іут
ризіут ріаси зіапостіб у г йстогки ой іцзіасі, кат тіезгкацсусЬ, сгупзге паіейуіе
па зіеЬіе стуЪіегаб, у Ц роззеззу^ зстоц, іако сЬеіеб, згаіостаб у сіузропостас. Му Іесіу
стуй ггесгепі таЙткостіе, заті ргеег зі§,
роіоткбст у зиксеззогбст пазгусЬ, піе тату 8І<э йайпут зрозоЬет іпіегеззостас у
ргерейіііеу ст роззеззуеу ісЬтозсіот оусот
Ьагуііапот сгупіб стіесгпеті сгазу; остзгет
ой кагйедо стзіізрицседо у ргеезгкой^ ст
Іут йстогки у рІасасЬ сгупцседо, аІЬо
Іег о піестуріасепіѳ сгупзги у гаІедІусЬ
/а йгіеггепіа пазгедо геіепі, геесгурозроЫеу паІе^сусЬ, іпіегеззицседо зі<$, и
стзгеікіедо з^йи у ргаста ІусЬге ісЬтозсібст
оусбст Ьагуііапбст \Ѵі1епзкісЬ Ьгопіб, газіедостаб у естіпкостас зстоіт козгіет тату у ростіппі Ьдйгіету, аро паз зиксеззогостіе пазі, рой гаг§1ц гІоІусЬ оз'тіизеі
роІзкісЬ у рой падгойгепіет згкой у пакіайбст ргастпусЬ доіозіостпіе тіапостапусЬ,
стгд1<$йет сгедо естіксуз стпозггц па таі^іпойс Iпагстап^ Мегесг Костіеіізгкі,
йаіету ісЬтойсіот стоіпоёс затусЬ зіеЬіе
у зиксеззогбст пазгусЬ, Іак ой ргеезгкойу
іако у о піеестіпкостапіе рогстаб, ІиЬо гакагет гакагас, йо стзгеікіедо з%йи у ргаста
гокіет гастііут Ьу паукгбізгут а піезіа-

Іиіостуш, кібп* гаг<;к<* Ьу у піероіейпокгоіпіе яаріасіѵѵзяу, ргяесіе іеп пазг 1І8І
йоЬгостоІпу стіесгузіу гаріз и стзгеікіедо
з$йи у ргаста рг/у гиреіпеу тосу у стаІогее гозіастас та. У паіойту йаіі ісЬтоёсіот оусот Ьагуііапот \Ѵі1епзкіт Іеп
пазг Іізі стіесгузіу гаріз г росірізет цк
пазгусЬ стІазпусЬ у г росірізаті ісЬшойсібст
рапбст рггуіасіоі, ой паз изіпіе у осгестізіо иргозгопусЬ, пігеу па росІрізасЬ тіапостапусЬ. Різап ст \Ѵі1піе, гоки Іузцс
згеёсзеі йгіесті^йгіезці зібйтедо, тіезі%са
Аргуіа сгіетазіедо сіпіа. Арий ^иаз Ыегаз ведиипіиг зиЬзсгірІіопез іаіез: Айат
Коіепйа—ройзіоіі ЛѴоІкостузкі; Геііоуаппа
Кгазостзка Ііоіепйгіпа—р. \Ѵ. Иеіпйе тадпіГісогит йотіпогит зідіііаіогит зиЬзсгірііопез зе^иеп^ез: Изіпіе у осгестізіо
ргозгопу ой іедошойсі рапа Айата КоІепйу—ройзіоіедо \Ѵо1костузкіедо у ой іеутойсі рапі Ееіісуаппѳу Кгазостзкіеу КоІепйгіпеу—ройзіоііпеу \Ѵо1костузкіеу, шаігопкбст, ріесгдіагеет йо Іедо стіесгузіедо
гарізи гф$ шоц ройрізиіф Йап Кагоі
Тутіпзісі—ройсгазу гіетіе ЛѴіІейзкіеу тр.
Тако ріесгдіаге иргозгопу йо Іедо ргаста
стіесгузіедо ой озбЬ стуг тіапостапусЬ г§1ц тоц ройрізиі^: Йап ЭДестіаготеісг—-патіезіиік у різагг гатки іедо кгбіестзкіеу
тобсі. Изіпіе а осгестізіо ргозгопу ріесг§Іагг ой іедошойсі рапа Айата Коіепйу
у затеу іеушоЗсі ройрізиі? г<$Ц тощ,: АпІопі Козіескі. тр.
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119.

Упиверсалъ каіптеляпа Троцкаго Казяміра

Котла

вел. кв. Литовскаго о взносѣ въ извѣстномъ количествѣ

ко всѣмъ сословіямъ
гаеляжпаго и чопо-

ваго за предметы торговли, помѣченные въ настоящемъ универсалѣ.

Троцкій капггсляпъ Казиміръ Котелъ доводить
до всеобщаго свѣдѣнія, что онъ взялъ въ аренду
таможенныя пошлины и отъ себя передалъ довѣренпымъ лицамъ. Поэтому строго предписываетъ,
чтобы всѣ лица, занимающіяся торговлей и завод-

свой дѣятельностію, уплачивали правильно по¬
шлины, такъ называемое шеляжное, чоповое и
шоссовое. При этомъ Котель назначаетъ и размѣры каждой пошлины съ товаровъ туземныхъ н
привозныхъ изъ заграницы.

8аЪЪаіЪо ргохіто апіѳ сіотіпісат гетіпізсегѳ йіе сіесіта попа тепзіз ГвЬтагіі, аппо 1701.
Согат асііз поЬіІіз оГПсіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз сотрагепз регзопаіііег поЬіІіз сіотіпиз.*) \Ѵаггетеісг—тіпізіегіаііз застае ге§іаѳ таіезіаііз, потіпе депегозі (Іотіпі .Тоаппіз Кіітазгетезкі, в. г. таіезіаііз
весгеіагіі, ргобихіі Іііегаз ипіѵегзаіез раіепіез (Іѳ ге іпігазсгіріа аЬ іііто ас ехсеііто 4отіпо МісЬаеіѳ Сазітіго Косіеі—
сазіеііапо Тгосепзі, Мэсізіаѵіепзі, Магкоѵіепзі, Зкігзіутопепзі сарііапеі, зиЬзгсірІаз
еі зі^іііо еіизйет іііизігіззітае сеізііибіпіз
соттипііаз огідіпаіез, реіепйо асі асіа
оГПсіі ргаезепііз іп^гоззагі, диагит Іііегагит зе^иі^иг Іепог іаііз:
Мікоіау Кагітіегг Косіеі—казгіеіап

Тгоскі, МЗсізТадѵзкі, Магкотезкі, 8кугзіутоіізкі зіагозіа. .Тавпіе теіеітогпут, теіеіто4пут ісЬтойсіот рапот зѳпаіогот,
<іу§піЬаггот, игг^бпікот гіетзкіт, §го<1зкіт, гусегзітеи, згІасЪсіе, оЪутеаІеІот теоіетеосігітеа ^Ѵііепвкіедо, ш. те. т. рапот
у Ьгасі, ро гаіесепіи из!и§ тоісЪ, іакгѳ
тіезгсгапот, оЬутеаіеІот у саіети та§ізігаіотеі тіазіа іе§о кгбіетезкіеу тозсі \Ѵі1па, у котиЬу о Іуш теіесігіес паІеЫо, 4опозг§ 4о теіаботойсі, іі ропіетеа/. зотеііо
сгоротее у згеі^гпе ро теоіетеобгітеаск у
ротеіаіасЬ теіеікаедо хі^зітеа Ъііетезкіе§о
исЬтеаІопе рег сопГоесІегаііопет депегаіет
те ОІкіепікасЬ запсііат, па розроіііут гизгепіи, га ипітеегзаіаті іе§о кгбіетезкіеу
тоЗсі, рапа пазге§о тііоёсітеедо, г^готайгопут, а рггегіаисіщп 1е§о теоіетеойгітеа
тпіе казгіеіапотеі Тгоскіети га вшпт§,
те копігаксіе теугагоп^ іезі ривгсгопе; рггеіо

*) Имя пропущено.
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іа, опу сЬцс тіеб \ѵ іако пауіерзгут
роггцаки, гіесііеш ітёсі рапи ^потеі Кіітазгеѵѵзкіети, авкгеіагаоѵі іедо кгбіеѵѵзкіеу тоёсі, у рапи Ѳоічіопоѵѵі, сіокіоготе;
тедістае, аЪу Ьак зоѵѵііе сгороѵѵе, згеі^пе;
іако іег згоззотее осі гуЬ у оіеіи, іако паутаегшеу у Ьег гасіпеу сіеракіасуі гоЬцсусЬ, ЪапсПиі^сусЬ, огаг іеі у Ьег Ыпеу
(іутіписуі зкагЬоѵѵеу, іако кіо рггуѵѵіегіопе г ѵгогоѵѵ гизгопе, іакге о§іеп рос! коі1у у Ьапіе піе ріегтеу рггу гоЬіепіи ріте
у тіо<І6\ѵ росікіасіапу Ьусіг та, аі іѵрггбсі
4о зкагЬи паіегуіозс осісіапа Ь^гіе, Іо
іезі: осі ѵѵіпа \Ѵс*§іегзкіе§о гІоіусЬ 38, осі
Ъесгкі зекіи*) гІоіусЬ 120, осі рірру реіегзутепіи **) гІоіусЬ 106, осі Ьесгкі \ѵіпа
ОсЫайзкіедо гІоіусЬ 40, осі Ьесгкі теша
йадойзкіе§о гІоіусЬ 28, осі Ьесгкі «іппе§о осіи гІоіусЬ 20, осі тіесіпісу шіосіи
рггазпе^о гІоіусЬ 6, осі тіесіпісу лѵосікі
рггусѵоіспеу гІоіусЬ 2, осі Ьесгкі зіосіи
*) Длиипал бочка испанскаго вина.
**) Петерсименгь, испанское вино.

-

ргопе§о гІоіусЬ 6, осі Ьесгкі вМи Ьгайпе§о гІоіусЬ 6, ёг. 20, осі Ьесгкі рта
Котеіепзкіе§о гІоіусЬ 3, аі тсоги гуЬ рггутеогпусЬ гІоіусЬ 4, осі ѵѵоги оіеіи гГоіусЬ
4, осі Ьесгкі зоіі гІоіусЬ 2, од Ьесгкі ёіесігі
гІоіусЬ 3, у тее ѵѵзгузікіт ки ргоПіоѵгі зкагЬоѵѵети, іако пауіерзга Ьуіа апітасіѵегзуа. Кеіепіа, Шгекоіѵѵіек й ргіта БесетЬгіз з^ гаіе-іе, іе§о росіаіки аЬу зиЬ раепа
ігіріісіз репзіопіз Ьуіу ехесіиосѵапе, піѳ
газіатеіацс зі<? гасіпеті рггуіѵііеіаті, 1іЬегіасуіаші, апіе еі розі иш'опет пасіапе
ті, еі диосипдие іііиіо Ьс^сеті. .Тако
розЫшеузгг* копзіуіисуг* аппі тіііезіті зехсепіезіті попа^езіті, Гоііо 4-іо, роііпіезіопеті у оЬѵѵагосѵапеті. Баі № Шш'е,
аппо тіііезіто зерііпдепіезіто ргіто, 4іе
1-па ГеЬгиагіі.
АрисІ чиаз Іііегаз зиЬзсгірііо езі іаііз:
МісЬаІ Кагітіегг КосіеГ—казгіеіап Тгоскі,
аіітіпізігаіог згеі^гпе^о у сгоротее^о. Ь.
+ 8. Оиосі ^иісіеш огідіпаіѳ ипіѵегзаіів
тосіо ргаетіззо асііз ргаезепііЬиз езі іпзегіит еі іпзсгіріит.
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120. Судебный допросъ
нснпаго

въ

съ пыткою

святотатствѣ,

Виленскаго

произведенномъ имъ
церкви.

я. 685.

мѣщапипа

Косаревича, обви¬

въ Виленской

Св.-Духовской

сновеннмя съ этимъ дѣломъ. Самое дѣятельное
Въ этомъ документѣ излагаются подробности
участіе въ покупкѣ этпхъ вещей принимали евсудебнаго разслѣдованія надъ святотатцемъ, Виреи. Косаревичъ нѣсколько разъ уходилъ изъ
ленскимъ мѣщаниномъ Косаревичемъ, и его ма¬
тюрьмы, но послѣдній разъ былъ пойманъ у сво¬
терью. Косаревичъ, когда пришелъ въ сознаніе
ихъ родственниковъ, когда зашелъ къ нимъ па
послѣ пытки, припомнилъ всѣ подробности сво¬
святой недѣлѣ перемѣнить бѣлье. Предметы украихъ преступныхъ дѣйствій, назвалъ пе только ко¬
депные состояли изъ золота, серебра, коралловъ,
стелы и церкви, обокраденные имъ, но украден¬
ные предметы, назвалъ мѣста и лица, соприко- жемчугу и драгоцѣнныхъ каменьевъ.

Ішіісішп оррогідшшп еісгітіпаіе Гегіа
вехіа апіе сіошіпісат зесшкіат розѣ Гезіит разсЪаІіз, <1іѳ (1ио(1есіта тепзіз Аргіііз, рег "епегозит йотіпит Доаппет
Сга\ѵІо\ѵіскі, ргосопзиіет асітіпізігаіогет
асіѵосаііае Ѵііпепзіз, еі поЬіІез <1ошіпоз зсаЪіпоз Ѵііпепзез Ъаппііит езі аппо
Ботіпі тіііезіто зехсепіезіто попо.
ЗаІізГасіешІо йесгеіо поЫІіз ішПоіі зсаЪіпаііз Ѵііпепзіз (Ііе Ъосііѳгпа Іаіо, ^ио, розі
адтіззит іисіісіит. сгітіпаіе Іесіа ргоіезіаііопе, еі ргаезепіаіа Гасіе аЦие ехатіпе ргіѵаіо согат ЬотіпіЬиз Пде 4і§піз
регасіо, іп зсгірііз ехЪіЬіІо, іп ^ио ргоргіа огіз сопГеззіопе, засгііе^іит іаззиз
аЦие розі а<МіІит сііаіо Доаппі Коззагетсг, засгі1е§ет, раігопит саизае по-

Ьііет йотіпит Раиіиш Масіеіеѵѵісг, аЦиѳ
шаігі Коззаге’ѵѵісгоѵае, поЬіІет йотіпит
Раиіиш СіесЬапотеісг іпіипсіит іисіісіаіе
ехатеп сііаіогит розі ргапйіит поЬіІез
сіотіпі 8ітоп Вггоготезкі еі ДозерЬиз Озіротеісг, зсаЬіпі Ѵііпепзез, сит поіагіо
оічііпагіі аззізІепІіЪиз Гатиііз іийісіі іигаІіз Ьопезііз ЗіерЬапо Когкоѵѵісг еі Батсіе Вогкотезкі сіезсеисіегипі а(1 ргаеіогіит,
іѣщие ехатеп іисіісіаіе зіЬі соттіззит,
іпсиіраіі Доаппіз Коззагетеісг еі еіиз таігіз Коззаге\ѵіс7,оѵае реге§египІ. Іпргітіз
аМисІиз сіе сагсегіЬиз сопсаіепаіиз іпсиіраіиз Коззагетсг, засгііеда, ехатіпаіиз
Ьепеѵоіе гесо^поѵіі зесіиепііа: 2оѵѵі§ зі$
Дап Коззагетсг—сгарес2піс2е§о ггетіозіа, госіет г ѴѴіІпа, тат оуса у таІк&
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Ьуіет згаГаггѳт те сгаресгпіскіеу сегкіѳтепѳу сопдгедаііі скЗ й. Дапа гоки рггезгіе§о, йгеЬго, кібге роіатапѳ Іегаг ргегепІиі§
Іісет г теоібте, ІаЫісгкі у погкі роіатаІет, аіе кггу&а йгеЬгпе<*о ЫасЪта1отее§о
рогіосізіедо піѳ Ьгаіет, кіІаук§ 46ІЦ тегіо¬
іет го зкггупі сегкіетепеу Ьгасітеа кгезіошше&о, и йудбтекі газіаѵѵііет теѳ гІоІусЬ
дтебсЬ;
ЪаЬка іегаг теукирііа. Когаіоте
згпигек регіаші рггепігапу г оііагга йтеі§Іе§о дапа Ьгасітеа кгатпіскіедо тегіоіет
у дозкггупкі теіойуіеш, Іакге згпигесгек
дгоЬпусЪ регеі, а таіка оде тпіе, іакіет
гдиЬіІ кіисг гпаіагзгу, оп одкгадіа у піе*
теіет §дгіе гозіатеііа, руіаіа зі§ тергатедгіе
в тпіо таіка, іако о ріегйсіепіасЬ, Іакіе
рі^сіи Ъ^дгріусЬ гІоІусЬ, Іакге г оііагга
Іе§ой тегфусЪ одетпіѳ ге зкггупкі рггег
таІк«э роіаіетпіе одеЬгапусЬ, гЦд Ьу іа
тегіоі?—Одротеіедгіаіет,1 ге од каітикбте
кирііет. Рі§б §а!ек йгеЬгпусЬ рогІосізІусЬ
од кггуга Ьгасітеа сгаресгпісге^о одкг$сііет, те тоіт гатеіадутеапіи ЫрЦседо.
То кіедутсЬсіаІ, Іош тегіоі, іедпеизгупкагкі р. НгеЬотеісга те ктеагсіе рітеа у
коріеусе, дтеіе гай даікі и згупкагкі іе§о
тойсі рапа 6і1етезкіе§о, Ьигтізігга \ѴіІейзкіедо, те рбііаіега, дги^іе дтеіе и згуп¬
кагкі рапа Окизгкі, Іо окиріопе Іегаг;
згпигбте сІтебсЬ регеі піе Ьгаіет г зіидепізкіе^о оЬгаги, апі рггедатеаіет опе, апіт
гпаі зі§ до пісЬ рггед ісЬшойсіаті у
піе ратіфат, сот тбтеіі г Ьоіи у зігасЬи. Рбізгпигка регеі таікі, кібгѳ од
йуда тбтеі кирііа /а гІоІусЬ Іггудгіейсіе,
рггедаіа іеутойб рапі БасЬотеісготееу га
гІоІусЬ дтеадгіейсіе дтеа родсгаз згтеедзкіеу;
оЬг^сгкі гіоіе г Іетіг когаіікаті у регеікаті теуі зресііікотеапеті тегіоіет, а
таіка сісЬо одеЬгаІа одеткп^тезгу зкггуп-

к$ г когаіікаті іуті рі<>6, а піе віедт,
тегіоіет у Іе таіка одетпіе одеЬгаІа у
рггедаіа іа піетеіет коти; ризгкі йгеЬгпеу г сітЬогіит, еисЬагузІуі піе теуггисаіет, апі раіііет, апі Іеу ризгкі йудбтесе газіатеутеаіет, апі те дагпки Іорііет
ризгкі, апі опц згтаіаті гЬітезгу віекіег^,
апі рггедатеаіет, апі гпаіет ві§ до Іедо
у піе раті^іат со г Ьоіи тбтеііет рггед
Іидйті, &ду тпіе Ьііі, теіцгаіі, те кгатпісу
тпіе Ьііі у тецгаіі, у тизіаіет роіут
тбтеіс Іо, до сге§о 8І§ гпаіет рггед кгатпікаті, рггед гаспеті Іид^ті кіатіітеіе
тбтеііет, Ьоіцс зі§, аЬу ті$ піе т^сгопо.
Ьатру піе Ьгаіет йгеЬгпеу, піе рггеда¬
теаіет га Іаіагбте дгіезі^б, гЦд гпаіет
зі§ до піеу, іет ріепі^дгу гпаіагі гапо
па тозіки рггесітеко рапіеу Зіетіепіскіеу
рггед рогагет іезгсге, §дут и рапа 8гаігатеу зіигуіет, піе раті^іат теіеіе ІусЬ
ріепі^дгу Ьуіо, Ьо піе Іісгуіет, п рапа
8гаІгатеу род ріесет Ьуіу рггеге тпіе зсЬотеапе, роіут сгеіадпік гпаіагі опе, рапи
Згаігатеіе оддаі, г кІбгусЬ тпіе оддапо
згейб Іаіагбте, а дтеа Іаіагу па 1ісгЬ§ до
сегктеі йте. БисЬа, дги^іе дтеа до оусбте
Ьегпагдупбте. Бгидіеу Іакге ЙгеЬгпеу Іатру піе Ьгаіет, піе теіет, піе рггедатеаіет,
тбтеііет рггед ісЬшойсіаті о ризгк*}, аіе
піе Ьгаіет, піе раіііет, піе Іорііет, апі
піе то§^с зіоріб піе гцЬаІет зіекіеггр піе
рггедатеаіет гудот згтаіаті; ІаЫісу згеЬгпеу теіеікіеу піе Ьгаіет, Іуіко шаІ§ ІаЬ1ісгк§ у позгкі} тезЦгек иггпоіет г оЬидтеисЬ копсбте од оііагга йтеі$Іе§о 1 апа,
тодіо Ьуб Іокіеб ІусЬ тегЦг иггпі^ІусЬ г
оЬидтеисЬ копсбте од оііагга, а піе Іоксі
дтеадгіезсіа; апіетіпзи піе Ьгаіет у ІотеаІпі іедпеу у дги§іеу, о дтеисЬ супотеусЬ
ІісЬіаггасЬ піетеіет у піе Ьгаіет, дтеисЬ
56
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піе Ьгаіет. 'ѴѴуІошаІеш ві$ г іигту іут
арозоЬѳт: ъ збЬоЬу теіеікопоспоу 4гіиг§
ггоЬіІѳт зоЬіе, зкіѳріепіе, рггушобсітезгу
се^іу, у па опусЬ зіатезгу роіапет, іак
§озрсхіаг/. позіі Йо Іигту сігѵѵа, іат рггег
кгаі($ тегіоі іе роіапо, Ьуіо ѳчѵіаііо ІгосЬд,
сігіигу игоЪітезгу, Іесіу <Ыиг% г піесігіеіі
па ропіейгіаіек теіеікопоспу исіекіет ѵѵ
посу у розгегііет па Апіокоіе (іо ТгіпіІаггбте, зІисЬаіет тзгу ріегтевгеу, роіут
розгеЛІет те Іаз, у Іат Ьуісіп (іо посу
пікоши (іо исіекапіа піе рота§а!, апі (іа*
теаі іпзігитепібте сіо теуЪісіа тигб\ѵ те
іигшіе, гіарапо росі а. Лапет тпіе и зіо8Ігу оуса ше§о, ЬаЬка сЬизіу те піеЛгіеІе
теіеікопоспіі (Ыа козгиіе, а піе (іаіа іпзігитепіи (іо теуЬісіа тиги 2аі1пе"0. Иаес еі
поп ріига гесодпоѵіі. ІпЛисіа Апазіазіа
Коззагетеісготеа, шаіег іпсиіраіі Козагетеісг, ехатіпаіа гесодпоѵіі: Когаібте згпиг
япаіагіат и зупа те зкггупіе, кібге ротеіасіаі зуп, ге о<1 каітикбте киріі га іупСбте рі^іпазсіе г регеікаті; (ігидіт згпигкіет гпбте, рггуіуш ріегёсіопкбте рі§с гіо-

ІусЬ роЛсгаз тозкаібте, ЬфЦо роіггеЬпа
ріепі^ігу рггесіаіат ргбйпіѳ воіѳппісе, га
оіеіет віеЛг^сеу рггесі р. Зігосгуйзкіейо
катіепісѳ тегоіаті те гупки, іеЛеп ргге(Ыаш га гІоіусЬ рі^іпайсіе, оЪг^сгкд №еткіпі рггесіаіат, кібга тіевгкаіа те сесЬи
гге^піскіт, а Іегаг рггесі те Ггапсізгкапот
тіевгка, (ітеа ріегёсіепіе г осгкаті га
рн'іпайсіе гІоіусЬ кгатесотееу втееу рггѳсіаІат рггу (Ігидісіі (ІтеисЬ га гІоіусЬ Лтеа(ігіейсіе Іггу, іесіеп йусібтесе рггесЫа га
гІоіусЬ Лтеапайсіе; ризгкі бгеЬгпеу піе теіет,
піе теі(ігіаіат и зупа у бгеЬга, о йаііпусЬ
ггесгасЬ піе піе теіет кгаЛ/.іопусЬ рггег ву па,
згтаікі (ітеа тезЦ§ риііяга Іоксіа Ьуіо; о
кіЬаусе піе теіет; и йусібтекі теукиріопа
рбі вгпигка регеі кирііат и йуЛбтекі га
гІоіусЬ іггусігіеёсіе, у рггесіаіат га гІоіусЬ
(Ьѵасігіеёсіе (ітеа, йусібтекі піе гпат у піетеіет §(ігіе тіевгка, кирііат те гупки ро
рогагге, §(1гіе (ітеа вгпигу регеі рггеЛаІ
зуп, піетеіет; іппусЬ ггесгу гасіпусіі піѳтеіет. (^шхі ехатеп, то(1о ргаешівзо ГасІит, асііз ргаезепііЬиз езі соппоіаіиш.
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Рѣшепіе Вплепскаго магистрата по поводу споровъ между членами сапож
ннчьяго цеха—католическаго и
протестантскаго вѣроисповѣданій.

Виленскій сапожничій цехъ внесъ жалобу па
своихъ товарищей саксонскихъ нѣмцевъ, что они
обивались не только во всемъ подчиняться цеху,
но принимать участіе въ костельныхъ выходахъ
и расходахъ, и теперь отказываются и даже до¬
могаются старѣйшинства въ цехѣ; отвѣтчики
чрезъ своего уполномоченнаго заявили, что они
протестуютъ только противъ ,юстеленемаош, такъ

ѴѴ 8оЬоІ§ тіеЛгу окіаѵѵг* гтагіѵѵусЬѵвіапіа Рапзкіе§о Лша Лгіеѵѵфпазіе&о
тіезщса Кѵѵіеіпіа, гоки іузі^с зіеЛтзеІпе8о ЛѵѵиЛгіезІе§о ріеѵѵэге^о.
Ка іпзіапеуз исгсіѵѵусЬ Зіапізіаѵѵа ЛиЛгіеіеѵѵісга, НгеЬогедо Ьезгсгеѵѵісга, Лапа
Лег7.о§о Ріоігоѵѵісга — зІагзгусЬ кипзгіи
згѳѵѵзкіе&о, ітіепіет зѵѵоіт у ітіепіет
са!е§о сесЬи зѵѵе^о сгупцсуоЬ, гарогѵѵаіі
(іо згІасЬеІпедо згріи Ъиппізіггоѵѵзкіе^о у
гаЛгіескіе§о \Ѵі1епзкіее;о исгсіѵѵусЬ Апсіггеіа Вапка, ЛакиЬа Нозѵѵіка у ЛасЬііпа
ВапЛгупка—згеѵѵсбѵѵ у тіезгсгап ЛѴіІегізкісЬ Аи^изііапае сопіеззіопіз, рггег іепегаібѵѵ рггузі^ІусЬ з^Лоѵѵі исгсіѵѵусЬ Кагітіегга Регакіеѵѵісга у Лапа Копоріскіе§о, га гетізз^ і. к. тоёсі соттіззагзкісЬ
исгупіопі}, ѵі§оге гакаги Ло ІусЬ ге з^Лбѵѵ соттіззагзкісЬ піезіопе§о, о Іо у
ѵѵ Іеп зрозбЬ: Іг оЪгаІоѵѵапі згеѵѵсу пазі,
оЛЛаІепі оЛ ргаѵѵ у рггуѵѵііеібѵѵ, паЛапусЬ оЛ пауіайпіеузгусЬ кгбібѵѵ ісЬто-

какъ оно введено не законами, а обычаемъ. Ма¬
гистратъ, по выслушаніи взаимныхъ препира¬
тельствъ, постановилъ: взыскать съ вѣнцевъ за
прежнія упущенія по 6 злотыхъ въ годъ, а па
будущее время уволить ихъ отъ этой обязанности
Обѣ стороны вполнѣ удовольствовались такимъ

йсібѵѵ сесЬоѵѵі згеѵѵзкіети, у піе
ргаѵѵет оЬѵѵагоѵѵапі, згсге^иіпіе Іуіко рггег
зиЬшіззуз опусЬ, іг тіеіі ѵѵзгеікіе розіизгейзіѵѵо сесЬоѵѵі реіпіб, ргаѵѵи у агіукиІот роЛІе&аб, Ьег гаЛпедо изигроѵѵапіа
зоЬіе зіагзгейзіѵѵа у рггеіойегізіѵѵа ѵѵ сесЬи
тіес, іепо аЬу рггу іеЛпут ѵѵагзіасіе сопзегѵѵоѵѵапі Ьуіі, а ѵѵзгеікіт гогкагот госгпуш сесЬтізіггот г піетіескіеу зігопу
каіоіікот реіпіе, Ло зкІаЛапек гагбѵѵпо
г Лги^іеті рггуз^роѵѵаб, ѵѵ гоки га зсЬаЛгроЛсгаз Гезіи ё. Мікоіаіа зсЬаЛгаб зі§, іоѵѵаггузіѵѵа, гѵѵіазгсга сиЛгогіетсбѵѵ у сЫорсбѵѵ, шіто ѵѵіаЛотозб гаІиідсусЬ піе рггутоѵѵаб, аг га Лопіезіепіет сесЬтізітгоѵѵі
госгпети у Nіетсот каіоіікот, §ѵѵо1і Іакоѵѵети зі§ зиЬтіІІоѵѵапіи Ыицсе ассерІоѵѵаіі; а Іегаг оЪгаІоѵѵапі 8азі аЬзоІиІе
г розіизгепзіѵѵа ѵѵуіатаіі зі§, а сге§о ргаш, рггуѵѵііеіа у зіаіиіу сесЬоѵѵе 8азот
Ьгопіц, изигриі^, Ло зіагзгейзіѵѵа рготоѵѵиі^ зі§, Ло из1и§ койсіеІпусЬ пакіопіб

- 444 зі§ піесЬсі}, ѵге ѵѵзгуікііп г Ыиі$сеті №ега- ргаѵѵя, рггуѵѵііѳіе у агіукиіу кипзгіоѵѵі ззеѵѵсаті каіоіікаті сопігадукий} у пайтіеѵѵа- зкіети падапе, з^ розіизгпеті у ѵѵэгеікг}
і$ ві§ г Іедо, іе (іо изіид коёсіеІпусЬ ка- роѵѵіппобс пай гѵѵусгау г озбЬ зѵѵусЬ вреі<Ц арріікоѵѵас зі§, дацс 1§ іаіиі^сут од- пііі, у підду пі о со оЪгаІоѵѵапі Ыиі^сусЬ
роѵѵіедг: „у.е піе тоіесіе паз 8азбѵѵ (іо зѵѵе- до згіасііеіпедо шадізігаіи піе гарогуѵѵаіі,
до козсіоіа у паЬоіепзІѵѵа тіто пазг коё- згсгедиіпіе па іедпг^ ѵѵех§ сгупі^с, гаѵѵсіоі зазкі росщдпгр5“, у Іак Ь^сі^с оЬга- гіоѵѵзгу дпіеѵѵ у гапког оЬЫоѵѵапі, тіаІоѵѵапі Іеу ашЬісуі пад$Іоёсі зекЬу зазкіеу, поѵѵісіе №егасу каіоіісу ки Ыш'г*сут, каа ѵѵзрошогепіи Гогіипу зѵѵеу диГаігрі, йтіе- Іитпі^ кіаііцс, іпГе8Іиі% у сЬс^ дѵѵаііет,
1і У "’аууіі зі($, ііе род з^даті ікшоёсі айеЬу у.аіиі^се сопзедиепіег гок ро гоки па
соштіззагзкіеші, Іи \ѵ тіезсіѳ ХѴіІпіе з^- изіидзе оЬЫоѵѵапусЬ гозіаѵѵаіі, сгедо Шдгцсегаі 8І§, 2а1ий*сусЬ №етсбѵѵ каіоіікбѵѵ путі агіукиіаті у ргаѵѵеш доѵѵіейс піе
дііТатоѵѵаб, піе іуіко іако гѵѵукіі рггезг- тодг*. Бо зказзо\ѵапіа Іеду декгеіи у гаІусЬ Іаі, Іесг у \ѵ Іегагпіеузгуш гоки Іу- ІоЬу ѵѵ піт іпзегоѵѵапеу піе піезіизгпеу
аЦс зіедтзеіпут дѵѵидгіезіут ріегѵѵзгут, рогабѵѵпеу у раеп Іаііопіз о піезіиз/.пѳ
тіезіцеа Б’еЬгиагуі дѵѵидгіезіедо бзшедо озкаг/епіе, до иѵѵоіпіепіа ві§ од аксуі у
дпіа, рггед додпеті Іидгті сесЬоѵѵеті, ітреіусуі оЪЫоѵѵапусЬ, а родіид ргаѵѵ,
піе гѵѵакаі^с па згодоёб ргаѵѵа у агіукиіу рггу\ѵі1еі6те у агІуки!б\ѵ Ыиі^сусЬ, ііе \ѵ
у па зіагзгепзіѵѵо гоезпе Ыиі^сусЬ, его- зазкіеу геіідіі орізапусЬ, гасЬоѵѵапіа, до
тоіпіе Іаіцс, до Ьісіа зі§ рогуѵѵаіі у од- рггузцдгепіа ехрепз па ргаѵѵо окагуі оЬропіедй згод^ па гдгоѵѵіе исгупііі. 2ас/.ут ЫоѵѵапусЬ зрепдоѵѵапусЬ; о Іо Іесіу ѵѵзгуідо пакагапіа апіе отпіа оЪЫоѵѵапусЬ ко сЬс^с ргаѵѵет сгупіс, раепіаііопіз досотрагусуі, до пака/.апіа раеп га \ѵузЦ- сЬодгіб у ^иігоѵѵас, іпзіііиегипі аксу$.
рек, ѵѵ ргаѵѵасЪ рггуѵѵіІеіасЬ орізапусЬ, до Ыа Іегтіпіе Іеду піпіеузгут, ѵѵуг па даоз^дгепіа опусЬ, іак ргаѵѵо у рггуѵѵііеіе сіе, гоки, шіезцеа у дпіа різапут, зіаѵѵа8азот Ьгопі'з, у до ѵѵзкагапіа раеп га ѵѵуг цс акіогоѵѵіе заші осгеѵѵівсіе, ѵѵедіид гаротіепіоп^росЬѵѵаІк^гпадгодгепіетзгкод ІоЬу зѵѵоіеу, доѵѵодгііі сопГігтасуц рггуу пакіадбѵѵ ргаѵѵпусЬ, Ыш'^се акіогоѵѵіе ѵѵііеіи пауіайпіеузгедо кгбіа іедогаозсі Аиро гарогѵѵапусЬ Іакоѵѵ^ ѵѵупіеёіі га!оЪ§. дизіа ѵѵібгедо, згег^зііѵѵіе Іегаг рапищеѳЯарогѵѵапі гай ѵіііззіше іизІіГікиіцс зі§ у до, род гокіет Іузі^с зіедшзеіпут Іггуиѵѵаіпіѵѵаб зі^ ѵѵ геріісе, аЬу Іе ѵѵеху ѵѵу- пазіут, дпіа дѵѵидгіезіедо ѵѵібгедо тіепіейіі, га1оЪ<2 ѵѵ Іеп зрозбЬ: іг оЬгаІоѵѵапі зіг^са РсЬтагуі, тііойсіѵѵіе падапедо, кібпіе ѵѵіедгіес сіио ѵаіогѳ еі ргаеіехіи, ті- гут іо рггуѵѵііеіеш з^ згеѵѵсу 8азі од ргаѵѵ
то ѵѵзгеІЦ зіизгпозс, бтіеіі у ѵѵагуіі зі^ у рггуѵѵііеібѵѵ, од пауіавпіеузгусЬ кгбібѵѵ
Ьег родапіа гаіицеут гакаги до з^ди іе- ісЬтойсібѵѵ сесЬоѵѵі згеѵѵзкіети падапусЬ,
до кг. тойсі соттізагзкіедо адеііоѵѵаб у оддаіепі од ргаезепіоѵѵапіа зіагзгепзіѵѵа, а
па дпіи згбзіут тіезцеа Магса, аппі ргае- гаіут дотаѵѵіаіі зі§ акіогоѵѵіе, агеЬу гаровепііа іп сопігагіит декгеі, г піетаіут гѵѵапі Ьуіі згаГагзІѵѵа у зіагзгепзіѵѵа іпѵѵзкагет оіггутаѵѵзгу, изііиі^ аддгаѵѵо- сарасез, сопіепіиі^с зі§ іепо згеѵѵзкіт
ѵѵас, а гаіицсе, іако піѵѵсгут піе Цдцс ггетіозіет. \ѴгдЦдет розіиді у роѵѵіпѵѵіппеті, аіѳ оѵѵвгет ѵѵе ѵѵзгуікіт, іако позсі койсіоіоѵѵі у сесЬоѵѵі ѵѵуреіпіапіа у
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сгупіепіа, іпзІапсіо\ѵа1і, Іийгіѳа айеЬу піѳ
тѵейіид агіукиібѵѵ сесЬоѵѵусЬ рггерізапусЬ,
а ой згІасЬеІпедо тадізігаіи \ѴіІейзкіедо
пайапусЬ, розіизгпеші Ьуіі, па зсЬай/.кі
Йо койсіоіа Гагзкіедо \Ѵі1ейэкіѳдо, ѵѵ кібгут оііагг сесЬоѵѵу гозіаіе, рггусЬойгіІі,
розіид^ койсіеішу сгупііі йоЦй, ай тіойзгу Ьгаі сесЬоѵѵу йо Іеу изіиді гпауйгіе
зі§, у ріепщйге па роІггеЬд оііагга сесЬи
згеѵѵзкіедо Йаѵѵаіі у зрепйоѵѵаіі; га гпіеѵѵад§ рап6\ѵ зіагзгусЬ раепаті рокагапі
Ьуіі, га ойроѵѵіейг у росЬѵѵа!к§ исгупіоп^
па гйгоѵѵіе акібгбѵѵ раеп ргаѵѵпусЬ пакагапіа йоргазгаіі зі<}. Іп сопігагіит ой гарогѵѵапусЬ тіезгсгап у згеѵѵсбѵ? ЛѴіІепвкісЬ, осгеѵѵійсіе вІаѵѵі^сусЬ ітб рап II ісЬаІ Зісійзкі—раігоп, ойроѵѵіайаі^с у геріікиі^с па сосГігтасу^ рггуѵѵііеіи, ой пауіайпіеузгедо кгбіа іедотойсі Аидизіа ѵѵібгедо пайапедо, ѵѵпіозі Іо, іг гарогѵѵапі тіевгсгапіе, згеѵѵсу \Ѵі1ейзсу, піе ѵѵсЬойг^с
ѵ? гайпгу сопігоѵѵегзугу гезрекіет рггуѵѵі¬
іеіи ргойикоѵѵапедо риЫісе іийісіаіііег гггекаі^ зі§ игигроѵѵапіа вгаГагзІѵѵа у зіагзгейзіѵѵа, ІиЬо апіесеззогоѵѵіе зіагзі акіогбѵѵ ІегагпіеувгусЬ па згаГагзІѵѵа Гипксуі
сесЬи Іедой иіігапее ргошоѵѵоѵѵаіі у опуш
га Іо рос2іузі;к§ іп рагіе исгупііі, у іиг
акіи ой вкагЬи сесІюѵѵедо кіисг оййаіі
Ьуіі у йо козгібѵѵ ргг.ургоѵѵайгііі, Іегагпіеузі гай акіогоѵѵіе Гипксуі згаГагзкіеу
сесЬоѵѵеу, ІиЬоЬу ипкозгібѵѵ зрепйоѵѵапусЬ
г окагуі рггезгІусЬ зіагзгусЬ у Ьгасі се¬
сЬоѵѵусЬ паіегаіо иротпіес зі§, іейпакге
йіа гіейпапіа айекісѵѵ рапбѵѵ зіагзгусЬ,
агеЬу Іазкаѵѵі Ьуіі, изіедші^. Каііопѳ роѵѵіппойсі у розіизгейзіѵѵа сесЬоѵѵедо у Ьуѵѵапіа ѵ? койсіеіѳ лѵезрбі г іпп$ Ьгасі^ сесЬоѵѵ^, ѵѵейіид агіукиТбѵѵ у ргхуѵѵііеібѵѵ
вргаѵѵиіг^с зі$, йойс сгупі^ у ѵѵзгеікіе ро¬

зіизгейзіѵѵа реіпі^, у піе тойе рагв асіогеа йоѵѵіейб, аіеЬу Ьуіі рггесіѵѵпі роѵѵіппойсіот у рапош віагзгут, а гаіут ой
піезіизгпедо озкаггепіа ѵѵоіпеті ѵѵ ІусЬ
рипкІасЬ Ьуіі. Со зі§ гай Іусге о розіидд
коёсіеіп^, Ц рггег Іаі йѵѵіе пай рггуѵѵііеіа
у агіукиіу сесЬоѵѵе ѵѵуреіпііі у піе тод^
рапоѵѵіе зіагзі пайизііоѵѵаб у рггутизгаб
гарогѵѵапусЬ Йо изіиді койсіеіпеу у г ойргаѵѵіопеу, а йо Іедо гайпедо піе таі%
ргаѵѵа у агіукиібѵѵ сесЬоѵѵусЬ, кібгеті Ьу
йоѵѵіейб шодіі, іг шаігу рбіу зіийуб койсіеІейзіѵѵа, аг и №етсбѵѵ пауйгіе зі<2 тіойзгу Ьгаі йо изіиді, у піетод% росігудаб у
оЫідоѵѵас рапоѵѵіе зіагзі, аЬу гарогѵѵапі
згеѵѵсу 8азі кѵѵагіаіоѵѵе ріепігуйге ріасііі па
роІггеЦ койсіеіп^, іако койсіеіпі, дйуг
га зѵѵоісЬ Іаі ѵѵуреіпііі у ріасііі, а гаіут
піезіизгпіе йоіеу розіиді койсіеіпеу рггупадіаігр
Раігоп гарогѵѵапусЬ йекгеіет
з^йи Ьигтізіггоѵѵзкіедо у гайгіескіедо оЬѵѵагоѵѵаб іп Гиіигит йоргазгаі зі<}. Ойроѵѵіейгі у росЬѵѵаІкі піе сгупііі, у гайпедо Іаіапіа піе роре1пі1і,у оѵѵзгет ѵѵзгеікіе изгапоѵѵапіе рапош зіагзгут сгупііі у сгупіб зиЬтіііиі^ зі<}. Биріікиі^с акіогоѵѵіе па йгиді рипкі гезрекіет розіиді койсіеіпеу, ойроѵѵіейгіеіі, іг ІиЬо па Ц изіиді} койсіеіпгу
гайпедо агіукиіи ѵѵ рггуѵѵіІеіасЬ піе таі^, аіе йоѵѵойгііі Йаѵѵпеті гѵѵусгаіаші, ге
йоЦй тіойгі таузігоѵѵіе 8азі роѵѵіппі реіпіс изіид^ койсіеіп^ у ріепігуіге йаѵѵас,
аг рбкі тіойзгу г Кіетсбѵѵ Ьгаі йо Іеу
изіиді пауйгіе зі^, пашіепіаіцс, іг ѵѵгедезІгасЬ сесЬоѵѵусЬ Іе гѵѵусгаіе коппоіоѵѵапе, ге ро Іаі рі§сіи, згейсіи у віейшіи
віигуіі, а га Іут йекгеіет з^йи Ьигтівіггоѵѵзкіедо гайгіескіедо \Ѵі1ейзкіедо йо
Іеу ге изіиді оЬЬдоѵѵапіа Ьезріесгейзіѵѵа
гйгоѵѵіа іп Гиіигит зиЬ раепіз оЬѵѵагоѵѵапіа, Ьипібѵѵ у піезпазек ті^йгу іоѵѵаггу-

— 446 вгаші кипзгіи згетезкіе^о сгупіб гакагапіа
иргазгаіі. ііпцй іе§о кгбіеѵѵзкіеу тоёсі
Ъиппізігготезкі у гайгіескі \Ѵі1ейзкі ро
теузІисЬапусЬ г оЬи зігоп іііасуі, тепіезіопусЬ у іпппусЬ теугогитіапусЬ, ѵідоге гакагбте теупіезіопусЬ, піЫІ йего^апйо рггутеііеіот, ой пауіаёпіеузгусЬ кг616\ѵ ісЬтоёсібте сесЬо\ѵі згетезкіети пайапусЬ, а ро
йоЪготеоІпут рггег раігооа зтее§о іийісіаІііег исгупіопут ітіепіет гарогтеапусЬ
гггесгепіи, піе таі^ те сесЬи згетезкіт теуг
ротіепіепі гарогтеапі згетесу па згаГагзітеа у зіагзгейзітеа зіеЪіе оЬіегапіа ргаеіепсіотеас, іуіко іейпут ггешіозіет згетезкіт копіепіотеаб зі§ у зргатеотеаб зі§ тее
тезгуікіт теейіи» агіукиібте сесЬотеусЬ;
Іак/.е ротеіппоёсі сесЬотее реіпіб, зкіайапкі йатеаб, те коёсіеіе Гагзкіт па тзгасЬ у
те сесЬи гбтепо г Ьгасігу іпзг^ сесЬи ів"оѵ.
згетезкіедо Ьутеас, рой теіп^ те агіукиІасЬ
у рггупіІеіасЬ пауіаёпіеузгусЬ кгбібте ісЬтоёсібте теугпасгоп^, іп сопігаѵепіепіез
еі іпоЪейіепіез гасЬотеатезгу гарогтеапут
іп сази исіеті^хепіа те сесЬи йо з^йи
Ъигтізігготезкіедо у гайгіескіе^о \Ѵі1ейзкіе&о аррсііаііопет пакагаі; у аЪЪіпс
йайпусЬ Ьипібте, аЬу гарогтеапі таузіготеіе 8азу ті^йгу іотеаггузгаші сгупіб,
іпЬаегепйо розіапотеіепіи терггбйу рггег
загаусЬге ой зігопу піетіескіеу таузігбте
рогг^йкотеі ті§йгу зі§ те сесЬи исгупіопети сит сопіепііз іийісіаіііег ргойикотеапети, а рггег игг^й пазг Ьигтізігготезкі
у гайгіескі \Ѵі1ейзкі те гоки іузі^б зіейтвеіпут йтеийгіезіут, тіезі^са йиііі йтеийгіезіедо рі^іедо йпіа арргоЬотеапети зегіо зиЬ раепіз агЬіігагііз гакагаі. Каііопе
коёсіеіпеу из!и§і, рггег акіогбте зІагзгусЬ
ой гарогтеапусЬ Зазоте ргаегепіотеапеу, йо-

Цй аі, а рагіе Ніешсбте тіойзгу Ьгаі тау
зіег йо Іеу изіи^і коёсіеіпеу зрозоЬпу гпау-'
йгіе зі§, ропіетеай теуі. патіепіепі №етсу
таузігготеіѳ йоёс с гупщс агіукиіот, рггутеііеіот, ой пауіаёпіеузгусЬ ісЬтсбте кгбібте
сесЬотеі пазгепш згетезкіети пайапусЬ,
тезгеікіе ротеіппоёсі у коёсіеіпе изіи^і теуреіпііі у исгупііі, а 2е іуіко ойзіигутезгу коёсіеіейзітео теейіи» гтеусгаіи сесЬотеедо
риЫісгпіе те сесЬи рггей Ьгасі^ піе ройгі§котеаіі, йіа іе§о гарогтеапі іггу вгетесу па
іеп іейеп гок 1721 ро гІоіусЬ згеёсіи ой
озбЬ зтеоісЬ па коёсіеіп^ роіггеЬ§ еіТесіиаіііег сесЬотеі згетезкіети оййаб у гаріасіб зиЬ раепіз иІІегіогіЬиз пакагаі; ой
йаізгеу гаё изіи^і коёсіеіейзітеа, рггег
теуг ротіепіопусЬ згетесбте іи4 ойргатеіопеу, теей!и§ гегпапіа рггезгІусЬ рапбте
зІагзгусЬ, а піезіизгпіе у піепаіегуеіе
рггег акіогбте рггесіте агіукиіот у рггутеііеіот коёсіеіейзітеа из!и»і реіпіепіа
ргеіепйотеапеу, гарогтеапусЬ Апйггеіа йакиЬа НозтеісЬа у ЙасЬута Вапйгука—
тіезгсгап згетесбте \Ѵі1егізкісЬ, іп Гиіигит
ро гаріасепіи сесЬотееу раепу итеоіпіі у
іусЬйе згетесбте рапотеіе зіагзі іегагпіеузі
у рггузгіі Йо коёсіеіпеу изіп^і аііаз коёсіе¬
іейзітеа рггесіте агіукиіот у зіизгпоёсі затеу рггупадіас у рггутизгас піе теагуіі
зі$ Ьегріесгейзітео гйготеіа и^гіиз^ие рагііз, рой теіп^ ргатепіе орізапц, о росЬтеаІк^
у ойротеіейб оЬтеаготеатезгу, Ьас зиа тейіапіе зепіепііа іпіипхіі. Кібгут йекгеіет
оЬіе зігопу, осгетеіёсіе зіатеаі^се, копіепіотеаіі зі§. Со іезі йо хі%д ЬигтізігготезкісЬ у гайгіескісЬ ЛѴіІейзкісЬ гарізапо у
іеп йекгеі зігопіе роіггеЬиі^сеу іезі теуЙапу. Баіит иі зирга.
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Ж а.іо Гт

Пилеіігкаго кожевеппаго цеха

но толу поводу, что оиъ

па Пплепскаго еврея Исааковича

въ подрывъ цеху закупаетъ сырыя кожи.

Цехъ кожевниковъ приносить жалобу па Вп- I ему такой промыселъ, продолжаетъ его и по палепскаго еврея Исаака Исааковича, Койрапскаго стоящее время; цехъ, конфисковавши часть такихъ
арендатора, и его сподручниковъ, что опъ осмѣ- кожъ, какъ поличное, представилъ въ магистратъ
лился вопреки праву п сеймовымъ конституціямъ и подаетъ настоящую жалобу съ цѣлію дальнѣйскупать у рѣзниковъ сырыя кожи и не смотря шаго преслѣдованія злоупотребленій,
на требованія магистрата отъ кагала запретить

ЗаЬЬаіЬо апіе йотіпісат весипйат розі ко\ѵіѳ, тіезгсгапіе \Ѵі1епзсу, рггѳсітеко піеРепіесозіеп, <1іе зехіа шѳпзіз Іипіі, аппо ѵѵіетети Ігаакотеі Ігаакотеісготеі—йуДохѵі
Бошіпі шіііезішо зерІіп§епІезіто ѵі§езішо \Ѵі1епзкіеши у аг^сіагготеі Коугапзкіезесипйо.
ши, у іппут исг^зпікот у теіоіаіогбт
Согат поЬііі оГГісіо сопзиіагі Ѵііпепзі ргате у рггутеііеібте, о Іо у те Іеп зрозбЬ:
сотрагеШез регзопаіііег Ьопезіі Зіапізіаиз ій піетеіегпу Ігаак Ігаакотеісг—4уй ЛѴіІепВешЫетеісг—зепіог, ІогерЬиз Йапкотезкі — зкі, аг^йагг Коугапзкі, г іпзхеті исг§йізрепзаіог, пошіпе зио еі отпіит Ггаігит зпікаті, Іеріѳу ітіопаші у рггегтеізкаші теіасопІиЬегпіі підгі—гиЪгіцие сегйопит ргоіе- йотеті, гаагепйотеатезгу кагсгт^ те Коузіаііопеш, рагаіо всгіріо ргаесопсеріат, гапасЬ Ь^й^с^, те сІоЪгасІі іайпіе теісітойотпіЬиз шеІіогіЬиз тосіо, ѵіа, Гогта, зіііо пусЬ ісЬтоёсібте рапбте ЗаріеЬбте, ргатеет
ас іиге, ^иіЬиз сіѳЬеі еі еГГісасіиз роіиіі газіатепут, те йгіеггепіи теіеітохае^о ішсі
сопіга іпбйеіет Ізаак Ізаакотеісг, іисіеит рапа РцІкотезкіе§о—ройсгазге^о бгойгіепѴііпепзет, агепсіаіогеш Коугапепзет, еі ай зкіедо гозіаі^с, а Ы{й^с зат рой йекгеасіа оМиІегипІ іп Іепоге 5е^чеп^і: 2аІотеа1і Іаті у рггетеойаші ргатепеті, йтіаі у
у воіеппііег ргоіезіотеаіі зі§ исгёсітеі Зіапі- теайуі зі§ рггесітеко ргатеот, рггутеііеіот
зіате ВешЫетеісг, зіагзгу госгпу, ІбгеГ пауіавпіеузгусЬ кгбібте ісЬшозсібте те \Ѵі1Йапкотезкі — згаГагг, МісЬаІ Згуйіотезкі, піе ргутеаіпіѳ у риЫісгпіе Іак ой ггегпіМісЬаІ АМотезкі, йап Апізіатеапіз—та§і- кбте сІіггеёсіап у шпусЪ, іако у и йуйоте
зіготеіе, ішіепіет зтеоіш у ітіепіеш саіе^о зкбгу виготее теоіотее, іаіотеісге те ЛѴіІпіе
сесЬи ггешіозіа сгегтеопо-у сгагпо-зкигпі-1 тіеэсіе зкиротеаб, Ь^й^с ротеіеіекгос гагу

рггезіггеіопу у іпГогтотсапу, о рггутеііеіасЬ у агІукиІасЬ, осі пауіаёпіеузгусЬ кгбібѵѵ
ісЬтсібѵѵ рапбте шііозсітсусЬ пайапусЬ, сесЬотеусЬ, іе піѳ \ѵоіпо 2уйот у Іаіагот зкбг
зигоѵѵусЬ зкиро\ѵаб у па чѵугоЬіепіе Йаѵѵаб;
ро гаЪгапіи у сопГізкасуі ро сЬѵакгоб га¬
гу іейпе^о йпіа й\ѵийгіезІе§о згбзіе&о
шіезіцса ОкІоЪга, гоки Іузіцс зіейтзеіпе^о
й\ѵийгіезІедо ріегѵѵзге^о, а пайіо іезгсге
рггесіѵѵко иіеіот сопзіуіисуот сЬггеёсіап
ойтіи ^агЬаггбѵѵ пашбтеіѵѵзгу ггешіеёпікбѵѵ, іп ргаеіийісіит сесЬи, и зіеЬіе таІегуѳ сЬотеас <іо ггетіозіа пазгедо па йгойге о ті1$ осі ЛѴіІпа тіезгкацс рггеутоууаб, рггекироѵѵаб, (іо \Ѵі1па піе сіоризгсгаб,
па гпізгсгепіе сесЬи дагЬагзкіедо у иЬо^ісЬ
сЬггеёсіап, тіезгсгап \Ѵі1ейзкісЬ, сгупі%с,
рггег со \ѵ козсіеіе сЬѵѵаІа Воіа ирайаб
тизі, іе рггег иЬбзІдѵо §агЬагг6\ѵ зиіТісуепсуі тіес піе то$$ па ораіггепіе каріісу у іппе коёсіеіпе ехрепза, (11а каріапбѵѵ
бѵѵіёсе па оііагг у роз!и§і коёсіеіпе, а со
уѵі<$кзга орізаѵѵзгу зі§ каЬаі \Ѵі1епзкі \ѵ
сейиіе з\ѵоіеу, іі піе тіеіі пікоти зкбг
зиготусЬ іаіо\ѵісгусЬ па тѵургаѵѵ^ (іо Коугап рг/.ейа\ѵас, со піе Йоіггутиі^с оЬгаіоѵѵапу Ігаак Ігаакошсг, гуй \Ѵі1епзкі, аг^сіагг

Коугайзкі, йпіа ріціе^о тіезіцса йипіі, го¬
ки Іегагпіеузгедо іуяіцс зіейіпзеІпе§о йгсийгіезіе^о \ѵ16ге§о, вкиртзгу ѵѵ шіебсіе \ѴіІейзкіт ргутеаіпіе зкбг іаЬтсгусЬ вигоѵѵусЬ, таІусЬ у ѵѵіеІкісЬ, іп питего сгіегйгіеёсіа у іейпа, йіа теургатеу г тіазіа
\Ѵі1па йо Коугап теіогі. Кібге ргоіезіапсі
роз/Лакоѵѵаѵѵзгу у росіадіцтегу ѵідоге йѳкге16\ѵ гайѵѵотусЬ аззеззогекісЬ іе§о кгбІеѵѵзкіеу тойсі \ѵ. х. Ьіі. рггуѵѵііеібуѵ, агіукиібѵѵ Йо гаіизга іе»о кг. тоёсі тіазіа
\Ѵі1па Йо гозргаѵѵу гарготеайгііі у па сопГізкасу^ опусЬ, <я$ё6 па гезіаигасу^ гаіи¬
зга, сг^зб йо сесЬи §агЬагзкіе§о, теейіи»
рга\ѵа па1е2до, йеропоѵѵаіі. О со тезгуіко
г піетеіегпут Ігаакіет Ігаакоѵѵісгет ИѴ ііейвкіш, аг^йаггет Коугайзкіт, у іе§о исг$зпікаті сЬс^с ргаѵѵет сгупіб, газі^даі^с
іп Гиіигига іпйетпііаіі, 1§ зтеоі<} ргоіезіасу^
ки гарізапіи Йо хі^§ ЬигтізІгготезкісЬ у
гайгіескісЬ \Ѵі1епзкісЬ ройаіі, заіѵа шеііогаііопе Іуіе гагу, ііе роІггеЬа Ь^йгіе. (^иае
ргоіезіаііо, ргаетіззо тойо ай асіа поЬіІіз оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз оЫаІа, ех
іізйет іп асіа, рагіі ѵего.аГГесІапІі рег йергошріит ехігайііа.
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Письмо Виленскаго магистрата къ папѣ Венедикту XIII о томъ, чтобы опъ

предупреждалъ сто.ікиоиепія студентовъ академіи іезуитской съ учениками иіарѵ

-

свой школы.

Вилепскій магистратъ обращается къ папѣ
Венедикту XIII съ почтительнѣйшей просьбой
принять мѣры къ прекращенію бурныхъ стол¬
кновеній между студентами Виленской акаде¬
міи и воспитанниками піарскихъ школъ, откры- |

тыхъ съ разрѣшенія самаго папы; магистратъ за¬
являетъ, что эти споры имѣютъ весьма важное
вдіяпіе на ухудшеніе даже частныхъ интересовъ
жителей.

Ьііегае, ай ю-агат рарат Вепейісіиш
XIII а поЬШ та§ізІгаІи Ѵііпепзі зсгіріае
йіе 28 шепзіз Липіі, аппо 1726.
Ваеаііззіте раіег! (^ио 1оп§іиз ІеггізгешоІиш зе аЬ огЬіз сарііе зепііі зепаіиз шеігороІіз "Ѵііпепзіз, ео сит таіогі аиіті ѵоіиріаіе
іп ргоГипйіззіто сиііи ас ѵепегаЬипйо озси1о ай арозіоіісаз запсііѣаѣіз ѵезігае зе йетіИіІ рейез. "ВЫ тапит Шат іп ргоіесІіопет зіЬі аЬ отпі таіо ехіепйі розіиіаѣ,
ех ^иа арегіа іп Ъепейісііопет соеіезііит
йопогит сЬагізшаІа, ас пипс еііат соттипісаіаз аппі запсіі ^гаііаз, іпіег зитта сопдгиепііз рориіі іп Ьапс игЬет зоІаііа регсіреге зе ехиііаі. Коп і^поіит еззе,
риіатиз, запсіііаіі ѵезігае поѵо егі§епйат
раігит ріагит зсЬоІагит іп Ьас сіѵіѣаѣе
позіга ГипДаііопеш, ^иае зі сит егесііопе
зсЬоІагит Ііѣиіо асайетіае сопіга іига
ас ргіѵііе^іа асайетіае зосіеѣаѣіз Дези ргаейесеззогіЬиз запсіііаііз ѵезігае іпйііа еі

сопйгтаіа, сопзІіІиІіопіЫ^ие ге§пі позігі
гоЬогаіа ргаеГиегіІ, ргаесаѵепйо, пе Гогзап
ргосейапі іпіег аетиіат іиѵепіиіега гіхае
еі іпйе регІигЬаІиз ^гап^иі^і^а^із риЫісае
Паі тоіиз аЦие Іишиііиз, сиіиз зейапйі
поп зіпе іпсоттойо позіго ргіпсіраіі іпситЬіІсига. ІДпіІіз іЬщие йезійегііз запсіі¬
іаіі ѵезігае Ьитііііте зирріісатиз, <іиаІепиз ргаеѵіза Ьаес, циае иііпат пипсріат
зіпііасиіа, а поЬіз аѵегіеге, іііосріе аппиіи,
([ио тоіоз іп огіЬойохо огЬе сотропііиг
Писіиз регреіиат поЬіз расет еі ^^ап^иіШІаіет, іпЬіЬіІіз ргаеіийісіозіз аітае асайе¬
тіае ипіѵегзііаіі, раігит ріагит зсЬоІагит
сопаІіЬиз сіешепііззіте йопаге йі^пеіиг.
N03 Ьас ^гаііа запсіііаііз ѵезігае ріепі рго
Геіісіззі то ас Іоп^іззіто еіиз тойегатіпе
регреіио зиррІісаЬітиз зирегіз еі пипс ай
озсиіит арозіоіісагит рейит сит ргоГипйіззіта ѵепегаііопе зиріісез йеропітиз ргаесез. Запсіііаііз ѵезігае еіс.

57
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124. Опредѣленіе Виленскаго магистрата по поводу разногласія и споровъ между масте¬
рами п товарищами сапожничьяго цеха польской,

Въ засѣданіи магистратскаго суда разсматривалось
дѣло, возникшее вслѣдствіе раздоровъ между сапож¬
никами нѣмцами и сапожниками русско-польскими.
Нѣмцы отказывались подчиняться королевскимъ
привилегіямъ и исполнять цеховыя обязанности, не
смотря па принадлежность къ цеху п пользованіе
цеховыми привилегіями; кромѣ этого, товарищи
нѣмцы наносили публичныя оскорбленія старши¬
нѣ Петровичу. Судъ, разсмотрѣвши дѣло, сдѣлалъ I

'V зоЪоЦ ро зтеі^сіе тепіеЪотезЦріепіа
Раіізкіедо, (Іпіа ДтеиДхіезіедо 6зте»о тіезі^са Маіа, гоки Іузцсхпе§о зіеДтзеІпе^о
ДтеиДхіезІе^о <кіетеі;}Іе§о.
N3 Дпіи Дхізіеузхут, ехрс(1уиі^с ДеііЬегаііопет те зргаѵѵіе ітсі рапа іпзІу"аіога з^Дбте ЪигтізігхотезкісЬ гасІгіескісЬ
ДѴіІейзкісЬ, х Деіасуі исхсітеусЬ ВагІІогаіеіа МоДхіапзкіе^о у ДакиЪа Е^іегіа—
зіагз/усЬ ІедогосхпусЪ, Ыхіех Дапа Дегхедо Ріоіготеісха у саіедо сесЬи вхетезкіе^о
та°;І5Іг6те роІзкісЬ, тіезхсгап \Ѵі1епзкісЬ, х
исхсітеуті Апсігузет ОНет, Апсігузет Вапкіет, НапзДегхут Віеіатееш, Кгузіуапет
Ьезхупзк і ш—зхетесаті шаузігаті, тіезхсгапаті ѴѴіІРпзкіеті, Кгузііапет Напхеп, Дегяут З/.иІс—іотеагхузхаті исхсіѵѵе^о Дапс
Дег/е^о Ріоіготеісха, тадізіга у тезхуікіеті і
іотеагхузхаті Ьипзгіи зхетезкіе^о піетіескіеу гоЬоіу еі ѵісіззіт те зргатеіе исхсі-

русской

п нѣмецкой

иародпостн.

слѣдующее постаиовлепіе: чтобы предупредить па
будущее время поводы къ раздорамъ, со сторопы
поляковъ и русскихъ, назначить штрафъ 2 ф. вос¬
ку, 2 копы грошей п трехдневное тюремное за¬
ключеніе; съ нѣмцевъ взыскать Юконъ и обязать
ихъ на будущее время строго подчиняться цехо¬
вымъ уставамъ; что касается Петровича, то обя¬
зать его аккуратно расплачиваться съ нодыастерьями и уплатить 8 злот. штрафа.

теусЬ ВагЙотіеіа Мосігіайвкіе^о—зіагзхеоО, Апсігхеіа 011а, Апсігуза Вапка, Напз
Дегхедо Віеіатеа—кипзхіи згетезкіе^о та§ізІг6те, тіезгсгап \Ѵі1ейзкісЬ, г исгсітеуті
ДакиЬет Е^іогіеш у Дапет Деггут Ріоіготеіехеш—та§ізігаті кипзхіи зхетезкіедо
у тіезгегапаті \Ѵі1епзкіеті, га ЫоЬаті
у рогтеаті аЬ иігіпдие теупіезіопеті, тіапотеіеіе о пагизгепіе рггутеііеібте у агіукиібте, іотеагхузхош сесЬи зхетезкіедо ІгхесЬ
ге1і§іі аЬо пагоДбте, тіапотеіее роізкіеу,
гиззкіеу у піетіескіеу пайапусЬ у опусЬ
ДоЦД ргаег іотеагхузхбте піетіескісЬ піекопзегѵотеапусЬ; Іакхе о риЫікотеапіе г
паЗшіетеапіеш зі<г рапа Напз Дегхе^о
Ріоіготеісха рггеД гбхпеші озоЬаті, хе
паіехусіе піе аіітепіиіе, Іесг кагші схагпут сЫеЬет, Іо схупі%с іи ѵехат рапа
зтеоіе§о, огах у о ргеіепзуі^ гезрекіет
туіа хазІихопе§о, ргхех іотеагхузхбте іе§ох
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рапа Ріоігодѵісга газіийопедо, па ѵѵагзіасіе
зіебгцсусЬ, у о іппе кгху\ѵ«3у, рггег рапа
Ріоігодѵісга Іоѵѵаггузгот исгупіопе, дѵ зиріісе рггег ІусЬіе Іоѵѵаггузгбѵѵ робапе у
ѵѵугайопѳ, <8ц(1. іак йесуйиіе: Ропіедѵаг іайпіѳ г агіукиібѵѵ, № гоки 1689, сіпіа 29
тіезцса ОкІоЪга Іоѵѵаггузгот кипзгіи
згедѵзкіедо ІггесЬ пагоббѵѵ—ггушэкіедо,
гиззкіедо у піетіескіедо, рггег паз тадізігаі пабапусЬ, рокагаіо зі»}, іі іебпозіаупіе дѵзгузсу Іодѵаггузге ІггесЬ пагоббѵѵ
бо катіепісу сесЬи згеѵѵзкіедо гдгошабгаб зі§ у зсЬабгкі зѵѵоіе обргаѵѵоѵѵаб родѵіппі у дѵебіид агіукиіи ѵѵібгедо па эѵѵі§Іу МікоГау, аЬо № піебгіеі§ рівгѵѵзг^ ро
йѵѵі<$сіе й. Мікоіаіа геЬга\ѵз2у зі§, зіагзі
Іодѵаггузге и рапбѵѵ зІагзгусЬ, госгпусЬ
тадізігбѵѵ, ролѵіппі ргозіб о ІггесЬ тадізігбѵѵ ргегубепібдѵ бо Іоѵѵаггузгбѵѵ оЬгапусЬ
рггубапіа, рггу кІбгусЬЬу шадізІгасЬ зІаг¬
згусЬ дозробагзкісЬ ІггесЬ зІагзгусЬ Іодѵаггузгбѵѵ 2 ройггобка зіеЬіе оЬіегаб паіеіу, іаког ггутзсу у гиззсу щі. ротіепіопу
агіукиі іп Іоіо оЬзегѵѵиі^с, рогг^бек зѵѵбу
гасЬоѵѵуѵѵаіі; піетіескіедо гай паго(1и у
геіідіі рег соппіѵепііат Іак зІагзгусЬ
госгпусЬ, іако у тадізігбѵѵ, іп осііит, ропо,
Гібеі готапае ргіѵѵаіпе сопѵепіісиіа, сгуіі
Ы зсЬабгкі, аііаз згргесЬоѵѵапіе ро гбйпусЬ тіеузсасЬ тіеѵѵаіі, агіукиіблѵ аЬзоіиіе піе оЪзегѵѵодѵаіі, апі (іо рогг^бки Іодѵаггузкіедо боЦб арріісоѵѵас зі? піе сЬсіе1І у одѵзгет здѵадѵоіпіе ѵѵуіатиі^с зі§ г ргаѵѵа у агіукиібѵѵ ІоѵѵаггузкісЬ, іако сЬс^с
розЦроѵѵаіі, піе сЬобг^с па тзгу злѵі^іе ѵѵ
йѵѵі^іа игосгузіе пагпасгопе, ѵѵоіуѵѵу у
еxе^иіе, апі госгпеу репзуі г іппеті Іоѵѵаггузгаті геіідіі ггутзкіеу у гизкіеу у габпусЬ роѵѵіппойсі гдготабгепіа Іоѵѵаггузкіедо піе реіпі^с, іуіо со сѵѵіегс гоки ро
гіоіеши <1о Іоѵѵаггузкіеу зкггупкі іпсоп-

ѵепіепіег ріасііі, а рггег Іо ехогЬІІапІег
ѵѵуіотаіі зі§; рггеіо гаЪіедаі%с в^сі згіасЬеІпедо шадізігаіи \Ѵі1егізкіедо Ьіз іпсопѵепіепіііз, а сЬс^с ѵегЬа ехогЬіІа рег
соппіѵепііат зІагзгусЬ шадізігбдѵ піетіескісЬ Ьуіо сіо паіейуіеу гегу, рощбки у
розіизгегізіѵѵа, ѵѵебіид агіукиібѵѵ рггерізапусЬ, Іоѵѵаггузгбѵѵ геіідіі піетіескіеу рггургоѵѵабгіе у опусЬ копіесгпіе іпсогрогоѵѵаб,
іако ѵѵзрбі Іоѵѵаггузгбѵѵ, пакагиіе об сіпіа
бгізіеузгедо (Іекгеіи зрбіпе зсЬабгкі, еіексуе у ѵѵзгеікіе дѵ агіукиіасіі дѵугагопе родѵіппойсі, га іеііпо (іо катіепісу сесЬодѵеу
згедѵзкіеу гдготабгіѵѵзгу зі<} реіпіб. Віа
кІбгусЬ дѵуреіпіепіа роггцбкбѵѵ (іекгеіет
здѵоіт 8^(1 Ьигтізіггодѵзкі габгіескі \Ѵііепзкі рапа Апбггеіа Вапка — тадізіга,
га зіагзгедо дозробагга геіідіі піетіес¬
кіеу, бо рапбдѵ зІагзгусЬ МаіЬіазга Вогсеѵѵісга у Вагііотіеіа Коіузгкі, Іаког зІаг¬
згусЬ шадізігбдѵ дозробагзкісЬ, аЬо ргегубепібдѵ пагпасга у рггусіаіе. Іп ргаезепІіа ротіепіопусЬ ргегусіепібѵѵ іггесЬ пагосібѵѵ у геіідіі зіагзгедо Іодѵаггузга піе¬
тіескіеу геіі^іі сіпіа згбзіедо тіезі^са
Липіі, дѵ гоки піпіеузгут іп іосо зоіііо дѵ
сесЬи Іодѵаггузкіт г"о<іпіе Ьег ЬаІазбдѵ,
гоггисЬбдѵ, Іитиіібдд’ оЬгаіі, у дѵеііІид
здѵоісЬ агіукиібѵѵ дѵе дѵзгуікіт гасЬодѵаіі
зі§. 2аЬіе§аі^с Іети, аЬу Іодѵаггузге ге1і§іі ггутзкіеу у гизкіеу піе сгупііі Іоѵѵаггузгот піетіескіт Іугбдѵ у дѵуидбдѵек іакодѵусЬ, іесг зрокоупіе аЬ іпѵісет оЬсЬобгііі зі§, па ехогЫіиіі^седо гак!а(іа дѵ'іпу
ІупГбѵѵ дѵозки (іѵѵа (іо оііагга й. Аппу; игг^бодѵі гай кор сіѵѵіе у роб зіебгіепіепг дѵіегу па гаіизги Іггу бпі. ЬиЬо Ьу паіегаіо
зІагзгусЬ тадізігбѵѵ геіідіі піетіескіеу га
Іакодѵе соппіѵепсіе у гапіесЬапіе рогг^сіки
Іоѵѵаггузкіедо піетіескіедо, Іапдиат розірозііогез родѵаді тадізігаіи згІасЬеІпедо
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Ъаггіеу акіапіацо зі§ (Іо тііозіепігіа пій
рокагапіа, іеііпак аЬу іакотее ѳхогЬіІапсуѳ
ітрипе піе исЬойгіІу Іісепсуѳ ас! зітііез
аЬиззиз у (Іо зтееу \ѵо1і окагуі іп іиіигит
піе (Іаіі, изкгатіаі^с опе лѵіп^ ріепі§йп$
с!гіезі$б кор §гозгу Ьііелѵзкісіі, рго Ьопо
риЫісо гаіизга рггег та§ізігбте зіагзгусЬ
піетіескісЬ у іотеаггузгбте гаріасіб, іп
зраііо іу§0(1та іесіпедо, а (Іаіа ргаезепііз сіесгеіі риЫісасуі те сесЬи пакагиіе, у
опе іп іегтіпо а(1 тапиз ітсі рапа ТЬошазга 8ікогзкіе§о, гасісс \Ѵі1ейзкіе§о,
осісіаб ротеіппі Ъс^сЦ. Кезрекіепі гаё риЬІікасуі рапа Напз ^ггедо Ріоіготеісга
рггег іотеаггузгбте Кгузіуапа Напгепа у
Яеггедо Згиіса рггес! гбгпеті рггесітеко
агіикиіотеі 32 исгупіопеу гегоіисуі аіітепіотеапіа те іесігепіи, сіергесаііопет рггег
іусЬ/.е іотеаггузгбте ротіепіопусЬ рапи
Ріоіготеісготеі те сесЬи шаузіготезкіиі па¬
кагиіе исгупіс. Іпіиііи газ ргаеіепзуі га
гоЬоі*}, іотеаггузгот ос! рапа Ріоіготеісга
паіегцс^, ѵі§оге ііекгеіи шадізігаіи \Ѵі1епзкіе§о, ропіетеаг рапотеіе зіагзі дозросіагге аііаз ргегудепсі іотеаггузгбте. рггу
каікиіасуі изрокоііі у ггесгу з^ іий ргаерозіегѳ огісіаие, а ге рап Ріоіготеісг, та§ізіег кипзгіи згетезкіе§о, тіезгсгапіп \ѴіІегізкі, рггесітеіі зі^ гтеіеггскпоёсі Ьигтізігготезкіеу у сіекгеіотеі осгетеізіети гасігіескіети, рег гесаісіігаііопет те осісіапіи

ггесгу Іотеаггузгот пісзрокоупіе розЦріІ
сгази каікиіасуі рггес! зіагзгеті, га Іо раепат ресипіагіат сіо сесЬи таузіготезкіедо у.іоіусіі сгіегу, а (1ги"іе гІоіусЬ сгіегу
рго сопігаѵепііопе игг^сіотеі Ъигтівігготезкіети іп ігісіио гаріасіб (Іо ітсі рапа
8ікогзкіе§о—г. \Ѵ. еі риЫісат (ІергаесаІіопет ргаезеиіе оГГісіо исгупіс пакагиіе;
огаг розіапотеіепіе тіфігу таузігаті паго(1и піетіескіедо о ігакіотеапіѳ іотеаггузгбте у те^ЗготепусЬ (іекгеіет арргоЬотеапе те капсеііагуі іп ігісіио осісіаі у роіогуі; г кібгеу рапотеіе зіагзі 0(1еЬгатезгу (Іо
зкггупкі сесЬотееу теіогуб іепеЬипіиг. Батепіеузге сІуНегепсуе у (1іззі(1епсуі о іотеа¬
ггузгбте юі^ігу рапаті Ріоіготеісгет, Вапкіет у іппеті теіесгпут тіісгепіет рокгутеаі^ зі§. А іп Гиіигиш рапотеіе зіагзі
кипзгіи згетезкіедо у шаузіготеіе те сЬотеапіи іотеаггузгбте па теагзіасіе у сЫорсбте па зіоіки зіеЗг^сусЬ теес!1и§ агіукиІбте піепагизгепіе гасЬотеаб зі§ таі^ у
ротеіппі
піе пас! опе піе ехогЬііиі^с.
У іо саѵеіиг сесЬотеі згетезкіети таузіготезкіети у іотеаггузкіети, іеёіі Ьу (11а Іерзге§о рогг^сіки, теііогасуі агіукиібте роіггеЬотеаІі, іеііу га гдос!^ тезгуікісЬ Ьгасі
та^ізігбте у іотеаггузгбте, га теіасіотоёсі^
ргегуйепібте ІотеаггузкісЬ, рогтеаіа рипкіа
патбтеіопѳ та§ізігаіотеі ас! ігиііпат росіаб, Ьас зиа тесііапіе зепіепііа сіесгеѵіі.

1730 г. Января 19 дня.
Изъ ннигм № 5139,

за 1728—1736 г,

я. 350.

125. Опредѣленіе Вилепскаго магистрата но дѣлу сопротивленіи протестантовъ
сапожничьяго цеха требованіямъ католиковъ.
По жалобѣ сапожниковъ римскаго и греческа¬
го вѣроисповѣданія на сапожниковъ нѣмцевъ,
что эти послѣдніе подъ иредводительствомъ Бан¬
ка и Отта не хотятъ исполнять религіозныхъ обя¬
зательствъ по отношенію къ костелу св. Апны и
возмущаютъ своихъ товарищей противъ цеха, ма¬
гистратъ разбиралъ это дѣло и оказалось слѣду¬
ющее: нѣмцы отказались отъ костельныхъ .взно¬
совъ и по счету настоятеля костела св. Анны за¬
должали 174 злотыхъ; кромѣ того мастера под¬
говорили своихъ товарищей къ сопротивленію це¬
ху, такъ что эти послѣдніе съ оружіемъ въ ру¬
кахъ разгуливаютъ по городу и отказываются отъ
подчиненія цеховому уставу. Въ свою очередь иѣм-

цы оправдывались тѣмъ, что по слухамъ, Виленскій
магистратъ когда-то предоставилъ было имъ осо¬
быя льготы, которыя будто были уничтожены ихъ
противниками; такъ какъ нѣмцы не нашли этихъ
льготъ въ актовыхъ книгахъ, то они согласны по¬
мириться съ своими противниками и заплатить
70 ал. штрафу, но за своихъ товарищей отвѣчать
отказываются. Магистратъ призналъ ихъ винов¬
ными въ томъ и другомъ случаѣ и приговорилъ
къ штрафу въ 140 злотыхъ, предоставивши нраво
мастерамъ взыскать со своихъ товарищей 70 зл;
на будущее же время обязалъ ихъ строго ис¬
полнять цеховые уставы.

\Ѵе шѵагіек сіпіа (Ігіетефпазкедо тіезцеа Лапиагуі, гоки Рапэкіедо іуві^с зіесііпзеіпедо іггудгіезіедо.
тзілпсу^ у ргатепе рорагсіе \ѵ Води
шеІеЬпедо хіфіга Сгез1а\ѵа Згсг^зпотсга—
гакгузкуапа ігаіепіет \ѵ Води рггетеІеЬпедо ітсі хі^йга КотиаЫа Йапкоѵѵісга,
ёѵгі$кеу іЬеоІодіі йокіога, ргхеога огйіпіз ргаейісакогит кошѵепки \Ѵі1ейзкіедо,
рггу коёеіеіе ёт^іедо БисЬа гозкацседо,
кисігіей ітіепіет Ьгасктеа коіѵаггузкіедо
згеіѵзкіедо ггутзкіедо у гиззкіедо паго<16«, іп аззізкепкіа оусбѵѵ дозросіпісЬ аііаз

I ргегугіепкбіѵ кедог сесЪи котсаггузкіедо,
гарогѵѵапі изкпут ростгет осгеѵѵіёсіе исгсіяі Апсіггеу Вапк, оусіес дозройпі у
ргегусіепк, (іекгекет осгетзкут ѵѵ гоки
рггезгіут рос! сіаЦ ѵѵугайопуш лагпасгопу
у рггусіапу (Іо сесіш котсаггузкіедо аидизкіапае сопГеззіопіз Ашіггеу Окко, іако
ргупсураіоѵѵіе у ргокеккогоѵѵіе коѵгаггувгбѵг
какой аидизііапае сопГеззіопіз, іако Ьипкоѵупікбіѵ у ѵѵіоіакогбиг агЬукиІбѵѵ, с!екгеЬ6\ѵ
осгеіѵізкусЬ згріи у игг§(1и Ъигшізкггоѵузкіедо гасЫескіедо ЛУіІепзкіедо, рггу Ъукпоёсі іппусЬ сесЬтізкггбте у піеккбгусЬ
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іотеаггузгбте, гезрекіеш зрггесітеіейзітеа агІукиіот Іотеаггузкіт сесЬи згетезкіедо,
декгеіош дтеит осгетеізіут даіаті те піт
теугагопеті у теіазпеу доЬготеоІпеу зиЬтіззуі рггег гарогтеапусЬ рапбте Апдггеіа
Вапка у Апдггеіа О Мл, іако ргупсураібте
у іппусЬ шаузігбте рггуіотпіе Цд^сусЬ
геіідіі аидизііапае сопГеззіопіз рггуггесгопеу у игг^дотепіе дпіа з/.бзіедо тіезі^са
Іапиагіі те гоки піпіеузгут іузі^с зіедшзеіпут Іггудгіезіуш, ро итеоіпіепіи г агезгіи аііаз теі^гіепіа исгупіопеу, іг тіеіі
тезгузсу таузіготеіе аидизііапае сопГеззіопіз Ѵііаепзіз, га іотеаггузгбте зтеоісЬ тіі}дгу зоЦ исгупітезгу у розіапотеітезгу ротіагкотеаше, га агезгіеш па ггесгу іотеаггузкіеутезгуІкісЬ шаузігбте ЬфЦсе, рггег
теогпедо игг^ди гадгіескіедо дбгерЬа <Гигдііетеісга гаіогопут у опут рггег когде§о таузіга рггуі^іут, іак га рггезгіе ктеаг¬
іаіу рггед декгеіет те гоки Ыігко рггезгіут іузіцс зіедтзеіпут дтеидгіезіут
дгіетеціут, дпіа.*) тіезщса Маіа ро
Іупіотеі осі «ігіетеі^сіи Іотеаггузгбте, а ро
декгесіе теуг зресуГікотеапут ро гІоІусЬ
Іггу, іаког од кагдедо Іотеаггузга пагоди
піетіескіедо у га ехрепза ргатепе теедіид
идоду гІоІусЬ дгіетеі^сдгіезі^І гаріасіс, кібгусЬ іегаг ріепі<$дгу гІоІусЬ дгіетеі^бдгіезі^І піе оддаі^ у отезгет, розгедзгу іп
сопдісіо г Іотеаггузгаті геіідіі піетіескіеу,
итуёіпіе г АѴіІпа теургатеііі, сгуіі Іе/. рогтеоіііі іутге зтеоіт Іотеаггузгот ро гбгпусЬ
тіеузсасЬ ргутеаіпіе іиіас зі§ до гакойсгепіа зргатеу, Ьиіас у г зградаті рггесіте ргатеи, гакагапіи тадізігаіотеети у
копдусуі зіапотеі зтеоіеши сЬодгіс, а Іо
Іексе теаг^с ргатеа у копзіуіисуе де Іеде
*) Число не показано.
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зитріиагіа орізапе, огаг декгеібте осгетеівІусЬ тадівігаіотеусЬ у агіукиібте сесЬи
іотеаггувкіедо Ьопі огдіпіз паігг^заі^с зід,
гбйпе одротеіедгі сгупііі у сгупі^, піесЬс^с
Ьуб сесЬотеі розіизгпеті. А гаіут теу'л
ротіепіопу те Води теіеІеЬпу ітсі хі^дг
8гсг§зпотеісг, гакоппік гедиіу втеі^іедо
Бошіпіка, гакгузіуап койсіоіа \Ѵі1ейзкіедо
йтеі^іедо ОисЬа, доргазгаі ві§, агеЬу га
рггезгіе ктеагіаіу ро Іупіотеі, а ро декгесіе га іггу ктеагіаіу ро Іггу гіоіе у па
іезі бтеі^іеу Аппу од кагдедо Іотеаггузга
ро гІоІусЬ дтеа у па гогаіу Іаког до Іедой
оііагга зтеі^іеу Аппу ро гІоІусЬ дтеа, со
іп зитта теупозі зіо зіедтдгіезі^І сгіугу
ріиз тіпиз гаіедіе у піе теуріасопе, ропіетеаг зтеоіеу зиЬтіззуі піедозс исгупііі, іп
іоіо зитт§ піе оддаіі, іп Гиіигит, аЬу
тее тезгуікіт теедіид агіукиібте ІотеаггузкісЬ у декгеібте осгетеізІусЬ хасЬотеаІі зі§;
іеёІіЬу піе сЬсіеІі теедіид агіукиібте ріасіб
Іотеаггузге, раепаті опусіі га зрггесітеіейзітео декгеіет кагаб доргазгаі зі§, сит
зеззіопе Іиггіз, іп сопігаѵепіепіез Іети
декгеіотеі гаіогутезгу.
Іп сопігагіит зіатеаі^с регзопаіііег рапотеіе Вапк у Апдггеу Оііо у іппі аззізіепіез таузіготеіе пагоди піетіескіедо, гбгпе сесЬотеі згетезкіети, таузігот
у ргегудѳпіот, огаг у зіагзгут, Іак изіпіе, іако у па рійтіе родаі^с рипкіа,
ргоропотеаіі оЬіексуѳ у каіитпіе, іакоЬу тіеіі рапотеіе зіагзі у таузіготеіе
пагоди ггутзкіедо у гиззкіедо иіаіс озоЫітезге піетсот зІиіЦсе агіукиіу, кібге
теіедгіеіі падапе одтадізігаіи \Ѵі1ейзкіедо род гокіет Іузі^с згеёбзеі ойтдгіезі^І
дгіетеі^іут, а па згкод«> Іотеаггузгбте піетіескісЬ аидизііапае сопГеззіопіз теузгаграіі, кІбгусЬ те акІасЬ тадізІгаіотеусЬ у
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рггег Іотеаггузгбте роіакбѵѵ ро<і теугагопут
гокіѳт. №есЬс^с йаіеу теуг теугайепі у
гарогтеапі рггесітеіб зі§, аіе теейіид ротеібгпеу и§ойу гІоІусЬ зіейтйгіезі^І гаріасіб, ЫоЬ Іуіко зтеоісЬ га Іотеаггузгбте зтеоісЬ теузгІусЬ у \ѵ шіеёсіѳ Іиіеузгут піе
пауйиі^сусЬ зі§, іппі іакге рапотеіе таузігоѵѵіе піесЬ газѵѵоісЬ Іотеаггузгбте Іаког
ріас^; а зіеЬіѳ затусЬ рапотеіе Вапк у
Ойо ой ріасепіа у теі^гіепіа итеоіпіепіа йоргазгаіі зі§, йопозг^с Іо, йе Іотеаггузге піетіессу йо рогг^йки Іотеаггузкіе&о ійб піе
сЬсц, апі Іегаг ро гІоІусЬ Іггу соктеагіаі
ріасіс, Іакге зтеі§Іо ёѵѵі^іеу Аппу у па гогаіу ро гЫусЬ й\ѵа йатеаб гекигищ, Іесг
Іуіко ро Іупіотеі іейпут, а о йекгеІасЬ у
агіукиіасіі піе теіейгіеіі, а гаіут рой раепу
піе рорайіі, апі опусЬ йошатеіас зі§ зігопа
ротеойотеа піе тоге.
Ыа 1$ П1асу$, ітіепіет Іотеаггузгбте
сесЬи згетезкіедо пагойи ггутзкіе^о у
гизкіедо ойротеіайацс, йотеойгіі іе§отойс
рап Вапк, Цй^с рггуйапут га оуса §озройпіедо аЬо ргегуйепіа у \ѵ сесЬи Іотеаггузкіт газіайаі, зрбіпіе гйѵѵита ргегуйепіаті ггутзкіеу у гизкіеу ге1і§іеу
оЬайтеа гарогтеапі о йекгесіе осгетеізіуш
теіейгіеіі, §йуг заті па гаіизги осгутеізсіе зіатеаіі у йекгеіи рггесгуІапе§о
зІисЬаІі, у теіейгг}с йоЬгге о йекгесіе у
агіукиіасіі йосссііи Іотеаіѵ.узкіего сгуІапусЬ
у г ро1зкіе§о па піетіескі і§гук поіотеаиусЬ рггег гарогтеапусЬ; Іесг заті рапотеіе Вапк у Оііо Іотеаггузгбте тезгузІкісЬ
гЬипІотеаІі у опусЬ осЬгапіаІі у йоЦй
осіігапіаіі}, патееі у ггес/у ро агезгсіе у
йекгесіе тегі^сіа изіеЬіе рогтеоіііі, іакоЬу
те піеЬуІпойсі опусЬ у Ьег теіайотозсі зіас
зі§ тіаіо. БоІе§о рггейіут теугрошіепіе-

пі Вапк у Оііо га тезгуІкісЬ Іотеаггузгбте
оЬзІатеаІі па гаіизги у опусЬ Ьгопііі, ій%с
зкгусіѳ тепатотеіе г Іотеаггузгаті, кагаіі
опут гсЬгопіб зі§ іейпут, а йги^іт теупібс г тіазіа йорийсііі; а гаіут аЬу рап
Вапк у Ойо, іако Іотеаггузгбте Йеіепзогез
піе зсЬойг^с г гаіизга, теейіи^ ісЬйе оЬотецгкбте у зиЬтіззуі йоЬготебІпѳу газгіеу
іп апіесеззит, га тезгуікіе ктеагіаіу рггезгіу Йо оііагга ётеі^іеу Аппу у па гогаіу
Іаког ро гЫусЬ йтеа у га ехрепза ргатепе, іако теуйеу патіепііо зі§, гаріасііі у
опусЬ йо заІізГаксуі исгупіепіа па гаіизги
гаіггутапо, заіѵат асііопет рапи Вапкотеі у Оііотеі йо Іотеаггузгбте гасЬотеапіа, а теейіид агіукиібте ІотеаггузкісЬ іп
Іоіо зргатеііі зі§,—йоргазгаі зі$ г оЬтеаготеапіет іп Гиіигит Іак затут таузігот,
іако у Іотеаггузгот ггутзкіедо у гиззкіе^о
пагойбте Ьегріесгепзітеа, гйготеіа у Гогіипу, а йеЪу рггег зиЬогйупасуі), у патоте§
опусЬ йе піе ропозііі, гаіойутезгу па опусЬ
згодіе раепу, іако па копіетріогбте ротеа§і игг^йи іе§о кг. тойсі гайгіескіедо \Ѵі1епзкіе§о у розірогуіогбте йекгеібте осгутеізІусЬ.
В'гг^й Ьигтізігготезкі гайгіескі \ѴіІепзкі, зіозиі^с зі§ йо агіукиібте, сесЬотеі
згетезкіети Іотеаггузкіети те гоки Іузі^с
згейсзеі оЗшйгіезі^І йгіеѵѵі^іут пайапуш,
у йекгеібте осгутеізІусЬ йтеисЬ ех зегііз
рагііит сопіготеегзуі Геготеапут, іп ргаезепііа оЬийтеисЬ зігоп, Іак таузігбте, іако
у Іотеаггузгбте, іпзітиі зіатеацсеші у Йо
теіазпеу йоЬготеоІпеу рггег рапбте Апйггеіа
Вапка у Апйггеіа Оііо иііітаіе ех ѵі
сотріапаііопіз исгупіопеу у газгіеу зиЬтіззіі, ге тіеіі г зоЦ ротіагкотеатезгу
ві§ га Іотеаггузгбте зтеоісЬ гЫусЬ зіейтйгіезі^І гаріасіс у Ьег тезгеікіеу йаізгеу

- 456 Ыбіпі оййас; а ге сойгіеппіе піезіизгпе
ѵѵутубІаЦс йіЙ'идіа з\ѵоіѳу зиЬтіззуі піесіозіс исгупііі у о\ѵзгет гагу кіІЬа иротпіепі игг§йо\ѵпіе, ргуѵѵаіпіе у риЫісгпіе
роб сгаз з^(16\ѵ регііпасііег зкшаіі, ш'есЬс^с депегаіпіе га Іогсаггувгбѵѵ рггураг$сгопусЬ у агезгІоѵѵапусЬ іигкіісе гІоіусЬ
зіейтйгіезі^І гагет гаріасіс, Іесг Іуіко
озоЫітеіе у згсгедиіпіе ой зѵѵоісЬ ргеззе
Іо\ѵаггузг6\ѵ гисЬ\ѵа1е у шаііііозе ріепцйге
ой зіеЬіе роЫайаІ, Іаког у рап Апйггеу
ОИо Іутйе зрозоЬет розі^рогсаі, рог\ѵаІацс у йоризгсгацс, айеЪу Іотсаггузкі
сесЬ зат /а Іоѵѵаггузгбгс піетіескіеу ге1і§іі у тадізігбѵѵ йосЬойгіІі, аЬу Іотеаггузгбте йо ш^гіепіа Ьгаіі у йо рогг^йкисесЬо\ѵедо піесЬс^сусЪ рггузЦріс рггутизгаіі; рггеіо зцй ргеззе піе пакагш^е и
кжаггузгбѵѵ у таузігбте піешіескіедо пагойи гесріігоѵгаб, Іесг агеЬу рапотеіе Ап¬
йггеу Вапк у Апйггеу ОИо, іако ргупсураіолѵіе у зропзогез рггу идойгіе Ь^йцсу,
піе зсЬойг^о г гаіизга йо оііагга йѵѵі^іеу
Аппу, \ѵ козсіеіе теіеІеЬпусЬ оусбте Вошіпікапбте \Ѵі1епзкісЬ рой Іуіиіет ВисЬа
йтфедо Ь^й^седо, ой ѵѵзгуІкісЬ таузіготе,

гпіоззгу зі§ ех ипо грапет Мойгіе1е\ѵзкіт,
зіагзгуш піетіескіеу гоЪоІу, га \ѵзгуІкісЬ
Іоѵѵаггузгбте гІоіусЬ зіейтйгіезі%1 ѵѵуріасііі,
а заіѵит іиз таузігош Йо ггесгу у рггуагезгІотеапусЬ озбЬ ІоѵгагеувкісЪ, йо йосЬоЙгепіа гереЬепйі іусЬ ріепі^йгу га к\ѵагЫу у ехрепза, ргаѵрпіе гасЬоѵѵаІ. Іп ГиІигит газ теейіид агіукиібте у Йекге16\ѵ
осгуѵѵізІусЬ тадізігаіи іедо кг. шсі \ѴіІейзкіедо гасЬо\ѵаб зі<2 іп Іоіо гогкагаіі у
йо рогг^йки сесЬо\ѵедо Іоѵѵаггузкіедо рггузЦріс Іоѵѵаггузгош аидизііапае сопГеззіопІ8,
рой гаЪгопіепіеш теагзіаіи у зіейгепіа
копйусуі и таузігбте, сесЬтізІггб\ѵ рой
згодіт кагапіет у зіейгепіет \ѵіегу рггег
піейгіеі йѵѵіе, оЫѵаго\ѵаѵѵзгу зесигііаіеш
гйготеіа у іогіипу Іак таузігот, іако у Іотеаггузгот ггутзкіт угиззкіт, ой тезхуікісЬ ішреІіІогб\ѵ зиЬогйупотеапусЬ, іакіш
коітсіек зрозоЬет ргаеѵіа йейисііопе іп
ѵіоіаіогез еі сопіетріогез йесгеіогит еі
зесигііаііз раепат зоіиііопіз рі^сіийгіезіці Іаіагбѵѵ ЬіІусЬ, сит іпсагсегаііопе іп
Гипйо зиЬргаеІогіапо, Ьас зиа тейіаиіе
зепіепііа Йесгеѵіі.
Асіит аппо, тепзе еі йіе иі зирга.

—
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126. Опредѣленіе Вплспекаго магистрата но поводу споровъ между столярами и
рѣіциками.
Между столярами и рѣіциками возникъ споръ о
правѣ занимать должности цеховыхъ старшинъ рѣщпкамн.

Столяры чрезъ своего уполномоченнаго

предъявили привилегіи короля Стефана Баторія ц
Владислава IV, по которымъ рѣщики должны были
вписываться
полною

въ цехъ на

правахъ

партаиеы съ

зависимостію отъ столяровъ; то

ятельство, что нѣкоторые

обстоя-

рѣщики были выбира¬

емы на должность цеховыхъ старшинъ, уполномо¬
ченный объясняли отклоненіемъ огь закона.
свою

Въ

очередь уполномоченный рѣщнковъ предъ¬

\Ѵе бгоіі<2 ѵѵ ѵѵііі'4 йѵѵфе^о \Ѵат-гупса
т§сгепш'ка, сіпіа <]гіе\ѵі^Іе§о тіезцеа Аидизіа, гоки Райвкіедо Іузцс зіейтзеіпе^о
Іггу(ЫезІе§о, \ѵ зргапч'е исгсіѵѵусЬ рапб\ѵ
Кагоіа Тгс/л у Апіопіе^о Регсеііа — апісеггбте тадізіггбте тіезгегап \Ѵі1епзкісЬ,
2 исгсіѵѵеті рапаті Агиіггеіет Кусіудіегет у Кггузг.ІоГет Меісегет — зіагзгеті
сесЬи 8Іо1агзкіе§о у саіут сесЬет зіоіагзкіт, тіезгегапаті ^Ѵііейзкіеті, га рогтеет изіпут, г теоіі у гогкагапіа ісЬтсібте
рапоте Ьиггиізіггбѵѵ сіапут у (Іо игг^сіи
Ъигтізіг/остзкіе&о у гагігіескіе§о \Ѵі1епзкіе^о асісуіотнѵеті, о піезіизгие пагутеапіе у риЫікоѵѵапіе ёпіееггбте акіогбѵѵ
рагіасгаті, (Іо сесЬи зіоіагзкіе^о га та§ізІгб№ терізапусЬ у рггуі^іусЬ, у гасіа-

явилъ

привилегію короля

Яна III,

по которой

рѣщики, какъ свободные художники, должны поль¬
зоваться

равными правами

въ цехѣ и даже

не

представлять свидѣтельства о путешествіяхъ (*$(ІгбѵкасЬ) и геблевігЬ; при этомъ онъ объяснилъ,
что эта привилегія была выхлопотана рѣщиками
съ цѣлію избавиться отъ оскорбительныхъ назва¬
ній нартачей. Магистратъ рѣшилъ этотъ споръ
въ пользу

рѣщнковъ;

при этомъ далъ еще

отъ

себя правила для руководства спорящихъ сторонъ
по отношенію къ подмастерьямъ.

ѵѵапіе піеисгсітеойсі, огаг Ьгоаіепів Іотеаггувгбѵѵ зіоІагзкісЬ у піерггугіаѵѵапіа опуск¬
ав Йо гоЬоІу Іакой зіоіагзкіеу паІеіЦсусЬ,
ітіеиіет акіогб\ѵ ітб рап РатееГ СіесЬапотеіег—раігоп ѵѵпіозі іо: ій ІиЬо акіогот'е зі* агііз ІіЬегаІіз, іегіпак йе \ѵе(Ни»
рггуѵѵііеіи пауіазпіеузгего .Іапа Кагітіегга, кгбіа іе^отоЗсі роІзкіе^о, вргаѵѵище
зі§. (Іо сесЬи зІо1агзкіе§о \ѵріза1і зі<з га
тадізігбиг, (Іап-згу ре\ѵп^ репзу^, іако
іппі та§ізіготе зіоіагзкіедо сесЬи, у
те
хі^бге таузігоѵѵзкіеу сесЬотееу га та§ізігбте терізапі, а Іо (11а Іе§о, айеЬу тодіі
тіес коттипікасу^ іо\ѵаг2узгб\ѵ зіоіаг¬
зкіеу гоЬоІу рггу зѵѵоіеу зпіеегзкіеу гкопІгакіотеапеу, а гаіуш иргазгаі роіойепіа
рггуѵѵіісібте у ге§езіги таузІго\ѵзкіе§о се¬
бе
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сЬотсѳіго, йо кібге§о зц акіогоѵѵіе \ѵрізапі, I пііі, а га іаконгуш йойб исгупіепіет тоапі Іей рапоѵѵіѳ зіагзі піѳ шо>зд гаггисаб дц сЬо\ѵаб Іо\ѵаггузгб\ѵ віоіагзкіеу гоЬоІу,
піеисгспѵозб акіогот зпісеггош, ііѳ кіейу га ѵѵіайоіпойсі^ іейпак зІагзгусЬ аііаз іоза Йо сесЬи рггуіфгі іако исгсіѵѵі іут зро- ѵѵаггузгбѵѵ; и зпісеггбиг іако рагіасгб^ѵ Ь^зоЬеш, іако заші гарогтеапі рапо\ѵіе зіаг- й^сусЬ та тос у ѵѵіайгд сесЬ зіоіагзкі
зі сесЬи зіоіагзкіедо за ѵѵрізапі; іеёіі Ьу № хі^і сгагпѳ лѵрізаб, іако піерозІизгпусЬ
газ ргеіепйолѵаіі Іізібѵѵ игойгепіа, Ыу агіукиіош сесЬо\ѵут, у іппе а11е§иі$с у
рашлѵіе зіагзі зіоіагге, іако йаѵѵпіеузі шау- сгуіаіііс агіукиіу сесЬи зіоіагзкіе&о ргупзігоѵѵ іе піесЬ рокай^ з\ѵоіе Іізіу игойгепіа, сураібѵѵ з\ѵоісЬ. Іпзирег ротіепіепі рапосопзе^пеп^е^ у зпісегге асіогез ІепеЪпп- \ѵіе зіагзі сесЬи зіоіагзкіедо лѵпіеёіі, айеіиг рокагас іп Гиіигтп \ѵе лѵзхуІкісЬ рипк- Ьу зпісегге г іотсаггузгаті піе ой згіикі,
ІасЬ, зирегіиз \ѵугайопусЬ, оЫѵаготеапіа йе- Іесг па \ѵосЫоп гтатеіаіі зі§, ѵѵей!и§ агкгеіеш, ітіепіет зѵѵоісЬ ргупсураібте зпісе- іукиібѵѵ орізапусЬ, а гаіут айоЬу сесЬ
ггбгс регзопаЫег зіакаі^сусЬ, йопшѵіаі зі§. зіоіагзкі у Іойоѵѵпісгу йайпедо ргаеіийісіит
Ех айѵегзо зіатсаіас іе^отойс рап Зіапі- піетіаі у оѵгзгет рггу рггу\ѵі1еіасЬ у агз!а\ѵ 8гурпіо\ѵзкі, раігоп ой зіоіаггбте га- іукиІасЬ гасЬоѵѵапіа, а зпісгеггот іако
ро2\ѵапусЬ ийуіу, іп ргаезепііа рапбѵѵ зіаг- рагіасгот тіес іо\ѵаггузгб\ѵ зіоіагзкіеу го¬
згусЬ уіппусЬ та§ізіг6\ѵ зіоіагзкіедо се¬ ЬоІу гаЬгопіепіа, г па^гойгоиіеш ехрепз
сЬи гаро2\ѵапуск, гергойикоп’аі ргауітііеу ргатепусЬ йоргазгаі зі§.
пауіавпіеувге§о ЗіерЬапа кгбіа іе§ошовсі
N8 Іакои-г* іііасу^ у сопІго\ѵегзу^ рр. зІаг¬
роізкіедо рой гокіеш 1579, йпіа (Ьѵийгіе- згусЬ сесЬи зіоіагзкіе^о у Іоготепісге^о ойзіего тіезі^са Сгегѵѵса, \ѵ ЛѴіІпіе сесЬот роѵѵіайаі^с і. р. СіесЬапошсгйопіозІ згріотсі,
зіоіагзкіети у Іойогспісгеши пайапе§о, па ій апіесеззогогеіе іодо сесЬи зіоіагзкіе^о у
игг^йгіе Ъиппізігготезкіт у гайгіескіт \Ѵі- Іойотепісгедо іп апіесеззит зіалѵіаіі зі§ и
Іепзкіга акІуко\ѵапе§о, ехігакі, іакойпау- пауіазпіеузге^о Йапа Кагітіегга, кгбіа ітсі
іаёп. Шайузіаѵѵа IV, кгбіа ітсі роізкіедо, роізкіедо, у рггуѵѵііеу, айеЬу зпісегге агргхуѵѵііеу у агіукиіу ой та^ізігаіи ЛѴіІеп- ііз НЬегаЬ'з, Ьег сесЬи гозіаі^су, а рггезкіе§о пайапе, 2 ройрізаті у ріесг^сіаті згкой<5 \ѵ гоЬосіе зіоіагзкіедо сгупі^су у
йтета, іейпг^ Ъізкирц, йги<ф тадізіга- Ю\ѵаггузгб\ѵ зіоіаі-зкіеу гоЬоІу и зіеЬіе
іо\ѵіі у іппе Йокитепіа, йоиойггр;, йе зпі- сопзегѵѵиіцсу, йо сесЬи зіоіагзкіего у 1осеггот, огдапота^ізігот, іокаг/ош, іако | го\ѵпісге§о хѵрізаіі зі§, йіа іедо йе Ьег іорагіасгот, Іоп’аггузгбте зіоіагзкіеу гоЬоІу, ѵѵаггузгб^у зіоіагзкіеу гоЬоІу оЬеузс зі^ піе
рггу гоЬосіе зпісегзкіеу тіес у сЬо\ѵаб піе- ™°с4>' рггей іут газ зпісегге піе \ѵрізиі$с
§оЙ2І зі§, §йуй зпісегге піетаі^ йайпе§о 8І? ио сесЬи зіо1агзкіе§о сгупііі \ѵ іут
сесЬи зп’оіеуо, апі ісЬ \ѵ іпзгусЬ райзІлѵасЬ ргаеіийісіит, йе іоѵѵаггузгбтс сесЬи зіоіагкопзепѵш'з у отезгет 33 рагіасгаті. йейеіі вкіе^о и зіеЬіе сопзегѵѵотеаіі, ргоЬиі^с іесЬс^ Ьуйй \ѵ сесЬи зіоіагзкіт, паіейу хѵзгуі- §о, геГегоѵѵа! зі§ Йо рггу\ѵі1еіи пауіазпіеукіе ротппоёсі теуреіпіс, іако Іо: рокагас зге§о кгбіа іе§отойсі йапа Кагітіегга,
ІІ8І игойгепіа, лѵ^йгбѵѵкі, ЬеЫбтекі ойрга- кібгу Ьуі іийісіаіііег сгуіапу. А сазшп
тшс, іако іппі таузіготеіе сесЬи зіо- іакйе йоѵѵойгіі, йе з^ рггуризгсгепі га зрбіІагзкіе^о сгупііі у «ей1и§ агіукиібѵѵ реі- пусЬ та^ізігбѵѵ сгуіапу агіакиі 40, а йе
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реіпіепіа йоІусЬ роѵѵіппоёсі зпісегге хайпут рггуѵѵііеіет, апі агіукиіаті піе 53
оЫідоѵѵапі, іако агііз ІіЬегаІіз, апі іеі ЬеЬІет гоЬі$, а йо Іе§о ге 53 іиі Іегагпіёу8І акіогоѵѵіе Йо сесЬи га та^ізігбѵѵ ѵѵрізапі, \ѵ токи Іузщсгпуш зіейіпзеіпут й\ѵийгіезіут зібйтуш, іако йоѵѵойгіі хі$вд
сесЬоѵѵц ѵѵрізапусЬ тадізігбѵѵ, рггег рапбѵѵ
зІагзгусЬ сесЬи зіоіагзкіедо роіо/.опгр А
Іак Іей у піе то$ф пагуѵѵас рагіасгаті, Іесг
зрбіпеті таузігагаі, у зпісеггот. іако ша"ізігош, га роІггеЪоѵѵапіет Іоѵѵаггузгбѵѵ
зіоіагзкіеу гоЬоІу рапоѵѵіе зіагзі сесЬи зіоІагзкіе^о Іоѵѵаггузгбѵѵ зѵѵоісЬ йаѵѵас ролѵіппі; Іізібѵѵ игойгепіа рапоѵѵіе зпісеггу
Іегаг ргойикоѵѵаб піе роѵѵіппі, па Іепсгаз
?йу рр. зіагзі Іегагпіеузі зіоіагге зѵѵоіе
Іаког Іізіу игосігепіа рокаЦ, а іе заті
піе рокагиі^ у саіе піе таи*, Ь§йцс ѵѵ се¬
сЬи ой Іаі ѵѵі^сеу 15, (ііа Іе§о піе роѵѵіппі йоргазгаб зі§, Ь^гЦс заті рр. зіагзі зіо¬
іагге ѵѵ Іеуйе сепзигге \ѵ оЬіексуі; а гаіут
ѵі§оге рггуѵѵііеіи пауіазпіеузге^о кгбіа іе§отозсі Лапа Кагітіегга у агіукиіи 40
ішіісіаіііег сгуіапусіі, зпісеггот, іако гарізапут у рггуфут та§ш4гот <іо сесЬи
8Іо1агзкіе§о га оййапіет ѵѵкирпе°;о реѵѵпеу репзуі у Йаіеу, іако іппі Ьгасіа у таузігоѵѵіе сесЬи зІо1агзкіе§о ріасіе Ъ§Й^, зиЬтіііиі^с 8І§, сіоріасаб зитіш; га таузігоѵѵзіѵѵо, а га іут га ргаѵѵйгіѵѵусЬ ша^ізігбѵѵ
зпісеггбѵѵ, іако сіо сесЬи рггуі^ІусЬ игпапіа, оЬіексуі рагіасіѵѵа у піеисгсіѵѵозсі гайаѵѵапіа, іп Гиіигиш гакагапіа Іоѵѵаггу¬
згбѵѵ Йо гоЬоІу зіоіагзкіеу рггег рр. зіагзгусЬ зіоіагзкіедо, сесЬи, Йо гайаѵѵапіа г
па§гойгепіет ипкозгІб\ѵ ргаѵѵпусЬ йотаѵріаі зі§ у іпзіапііззіте иргазгаі.
Керопепйо і. р. раігоп гарогѵѵапусЬ зіагзгусЬ зіоіаггбѵѵ ѵѵпіозі, ге саіе га та§із1гб\ѵ

тіеб у ѵѵгагас піесЬсгу, у іегеіі га сгуіедо
зіагзгейзіѵѵа з^ рггуі^сі у ѵѵрізапі га
шадізігбѵѵ, Іе§о піе аксеріиіц, Ьо рггесіѵ? рггуѵѵііеіош у агіукиіот зіоіагзкіт
исгупіопо, а гЦй тоге зиЬзесіиі гіу еѵѵепі,
§йу з^й игпа га та^ізігбѵѵ зпісег/бѵѵ, а
піе га рагіасгбѵѵ у рогѵѵоіі Іоѵѵаггузгбѵѵ
зІоІагзкісЬ зпісеггот рггуйаѵѵас йо гоЬоІу
зпісегзкіеу, ііегит ііегип^ие иізирга гасЬоѵѵапіа іп Іоіо иргазгаі.
ЪѴ/^Й Ьигтізіггоѵѵзкі угайгіескі ЛѴіІегізкі, ро ргойпко\ѵапіи ех зекгеіи Іе§о игг^йи
рггег рр. зіагзгусіі зіоіагзкіедо у Іойоѵѵпісге§о сесЬи рггуѵѵііеіи пауіайп. кгбіа іедот.
ЗіерЬапа, роіі гокіет 1579, йпіа йѵѵипазІе^о Сгегѵѵса, ѵѵ АѴіІпіе пайапе§о, у агіукиібѵѵ Йо йоЬгедо рогггріки ІусЬйе йѵѵисЬ
сесЬбѵѵ гасЬоѵѵапіа, рой гокіет 1638, йпіа
йгіезі^іе^о тіезі^са Лиііі рггег та^ізігаі
\Ѵі1ейзкі г рггуйапіет агіукиібѵѵ теііогоѵѵапусЬ, Іакге ро ргойикоѵѵапіи рггуѵѵііеіи
пауіаёпіеузге§о Лапа Кагітіегга, кгбіа
іе§от. ро1зкіе§о, рой гокіет 1664, йпіа
14 тіезігуса Сгегѵѵса, Іетий сесЬоѵѵі зіоіагзкіети у Іогоѵѵпісгети пайапе^о, у ро
гасуасЬ у сопІгоѵѵегзуасЬ, г оЬи зігоп рггег
рапбѵѵ раігоибѵѵ изіпіе рго еі сопіга ѵѵпіезіопусЬ, кібге йоЬгге зігиіупоѵѵаѵѵзгу у
ѵѵ рггуѵѵііеіа, агіукиіу таіиге ѵѵеуггаѵѵзгу у
окоіісгпозсі гѵѵагуѵѵзгу, Іакоѵѵ^ іегоѵѵаі зепІепсу^: Ропіеѵѵаг рр. біегіоѵѵісг у Огу§іег
ЕзгепЬасЬ — зіагзі паіепсгаз сесЬи зіо1агзкіе§о у Іогоѵѵпісгедо, оЬуѵѵаІеІе тіазіа
ІиІеузге§о ^Гі1ейзкіе§о, ой пауіайпіеузге^о
Лапа Кагітіегга, кгбіа роізкіе^о, рггуѵѵііеу
рой гокіет ѵѵу2. зресіГікоѵѵапут 1664, йпіа
14 тіезі^са Сгегѵѵса оіггутаіі, агеЬу
ёпісегге, огдаптізіггоѵѵіе у Іокагге. кібггу
Ьег зіоіагзкіеу оЬеузс зі^ піе то§ф сгеіайгі,
йо ІусЬ сесЬбѵѵ зіоіагзкіе^о у 1огоѵѵпісге§о
піе гоЬіг^с ргуѵѵаіпіе Ьег сесЬи рагіаско.

- 460 ѵѵрізуѵѵаіі зі§, у (Іо Іе§ог Ьгасіѵѵа гагбѵѵпо
впісегге з^ іпсогрогоѵѵапі у рггуЦс/епі,
61а рошпо/епіа сЬѵѵаІу Вогеу у гасЬоѵѵапіа
гагбѵѵпо рощбки сесЬоѵѵе§о, бо кібгедо
рггуѵѵііеіи зіозицс бі**, а піесЬс^с Ьуб у
гозіаѵѵас рагіасгаші р. Кагоі Тгегег ѵѵ гоки 1727, бпіа 21-§о шіезі^са бапиагуі, р.
Апіопі Регсеіі \ѵ Іутге гоки (Іпіа 23 ГеЬгиагуі згу сіо хі$"і таузігоѵѵзкіеу ѵѵрізапі
у /.а оббапіет ѵѵрізпе§о ІгуЬеш у зрозоЬет іпа<гізІгбѵѵ кипзгіи зіоіагзкіе.^о у 1ойоѵѵпісгедо Ьег габпеу па Іепсгаз копІгабуксуі 7.оз(а 1і таузігаші, Іегаг ге піез1из/.піе рапоѵѵіе зіагзі у саіу сѳсЬ зіоіагзкі у Іогоѵѵпісгу гаггисаі у пагуѵѵаі рр.
Тгегега у Регсеііа рагіасгаші у га піеисгсіѵѵусЬ Іуіиіоѵѵаіі, згсге^біпіе ге /ЛоЗсі
у піепаѵѵізсі, сЬс^с зѵѵоісЬ апіесеззогбѵѵ
зІагзгусЬ розідпоѵѵіепа у ргхуѵѵііеу пауіаёпіеузгедо кгбіа іеуошозсі .Іапа Кагіпііегга
оіггушапу зказоѵѵас у аппіЬіІоѵѵаб. ЬиЬо
Ьу га Іакоѵѵе оЬіексуе у гаггиіу у піезіизгпіе ѵѵгпіесош} аксу^ паіегаіо раепаші рр.
зІагзгусЬ рокагаб, іебпакге згрі Ьигшізіггоѵѵзкі у габгіескі ТѴіІепзкі, изііиі^с
гіебпосгус гаѵѵгі^іе піесЬ^сі, (Іо гоЬорбІпеу рггургоѵѵабгіб копГібепсуі у зрб1пе§о і
Іоѵѵаггузіѵѵа, зпісеггбѵѵ іпа§ізІгбѵѵ об раеп
иѵѵаіпіаіас, ІусЬге рр. зІагзгусЬ сесЬи зіоІагзкіедо у Іогоѵѵпісге^о пакагиіе, агеЬу
об сіаіу (Ігізіеузгеу піе пагуѵѵаіі рр. Тгегега
у Регсеііа—зпісеггбѵѵ, рагіасгаші, Іес/ па¬
гуѵѵаіі у игпаѵѵаіі га росгсіѵѵусЬ ргнѵѵбгіѵѵусЬ шадізігбѵѵ зпісеггбѵѵ, кібггу роѵѵіппі
сесЬи іп Іоіо обЬуѵѵас, іако у іппі таузігоѵѵіе сесЬпіізІггоѵѵіе зіоіагзкіе&о у 1огоѵѵпісге^о кипзгіи, ѵѵуріасас Ъ^бцу ѵѵзгеікіе ѵѵебіи§ агіукуіи 40 роѵѵіппозеі рр. зпісегге таузігоѵѵіе ѵѵуреіпіаб ІепеЬипІиг; огаг
рр. зіагзі зіоіагзкіедо у 1огоѵѵпісге°;о сесЬи
па зсЬабгкі у іпзге роѵѵіппозсі рггег тібб-

згусЬ оЬзуІаб тац. Іп Гиіигит га6 кібгу Ьу
коіѵѵіек 2 зпісеггбѵѵ бо ІусЬге сесЬбѵѵ зіо1агзкіе§о у Іойоѵѵпісгедо ѵѵрізуѵѵаб зі^ шіеіі,
Іебу роѵѵіппі Іізіу боЬгедо игобгепіа у
ргаѵѵбгіѵѵе^о 1о2а ѵѵ сесЬи рокагаб, а роІут бо сесЬи аЬо ге<гезІги зіоіагзкіе^о у
Іого\ѵпісге"0, габапіет ѵѵрізпе^о, ѵѵебіид
рггѵѵѵііеіи пауіаёпіеузге^о бапа Кагітіегга,
кгбіа іедотойсі роізкіедо, ргакІукоѵѵапусЬ
гѵѵусгаібѵѵ, ѵѵрізаб зі§ у коіасуг* зргаѵѵіс
ѵѵеб!и<; гаогпозсі. То іебпак ѵѵагицс зпісеггош, ропіеѵѵай зц агііз ІіЬегаІіз, піе ро¬
ѵѵіппі Цб^ ѵѵ.;бг6\ѵкі у ЬеЫбѵѵкі обргаѵѵоѵѵаб,
іако сесЬ зіоіагзкі у Іогоѵѵпісгу, іейІІЬу
Іей зпісегге, Іокагге у огдаптізіггоѵѵіе бо
ѵѵі^кзгеу ІісгЬу г^готабгііі зі§, Іебу гпіоззгу
зі§ г зіагзгеші сесЬи зіоіагзкіе&о у Іойоѵѵпісгедо Ь§б;у иргазгаб о патбѵѵіепіе рипкібѵѵ
у агіукиібѵѵ гезрекіет сЫорсбѵѵ у Іоѵѵаггузгбѵѵ зпісегзкіеу гоЬоІу парізапіа, 61а га¬
сЬоѵѵапіа рогггубки зпісегзкіеу гоЬоІу. То
Іей ѵѵагиіе зі^ сесЬоѵѵі зіоіагзкіети, агеЬу
зпісегге Ьег ѵѵіабошоёсі рр. зіоіаггбѵѵ зІаг¬
згусЬ у іогоѵѵпікбѵѵ, шадізігбѵѵ, Іоѵѵаггузгбѵѵ, Іак ѵѵ^бгоѵѵпусЬ, іако ІиІеузгусЬ, зіоіагзкіеу гоЬоіу па гоЬоіу заті рггесіѵѵ агіукиіот розЦрш^с піе Ьгаіі, апі опусЬ рггуітоѵѵаіі, апі Іег г Іоѵѵаггѵзгаші зіоіагзкіеу
гоЬоіу об згіикі копігакіоѵѵаіі, Іес г гтаѵѵіаіі зі§ па ѵѵосЫоп, ѵѵебіид агіукиібѵѵ
рггурізапусЬ розі^роѵѵаіі у сгупііі, роб ѵѵіп^
па ша^ізігбѵѵ зпісеггбѵѵ ѵѵ агІукиІасЬ зіо1агзкіе§о сесЬи орізапц: рр. газ зіагзі зіо1агзкіе§о у Іогоѵѵпісге^о кипзгіи, га ргойЬг% зпісеггбѵѵ тадізігбѵѵ, шаі^ сгеіабг зѵѵоі^ бо зіоіагзкіеу гоЬоіу Ьег обѵѵіокі у гекигоѵѵапіа огаг у ѵѵутогепіа габпе§о бобаѵѵас. Кібггу Іоѵѵаггузге, об рр. зІаггусЬ
зІо1агзкіе§о сесЬи зпісеггбѵѵ рггубапі, піе
шаі% у піе роѵѵіппі Ь^б^ рег зе зіоіагзкіеу
гоЬоіу, іако Іо, Ігип, зіоіу, Іаѵѵу, гебіе, зіоікі.

- 461 гашу еі іЧІ депиз роіІоЬпе гоЬіб, Іуіко Ц,
(Іо кібгеу ЬфЦ рггудапі, а ро гакогісгепіи
ріегтезгеу гоЬоІу и тадізігбте зтсег/.6те
таі^ (Іо рр. зІагзгусЬ зіоіагзкіеу гоЬоІу
лѵгбсіб зі$. ЛебІіЪу габ ро кііки сяазасЬ гоЬоіа зпісегаот падаіа зі§, Іако/, таіц сі/,
заті зиіеег/е и рр. зіоіагебте зІагзгусЬ ргозіб о Іотеаггузгбте рггудапіа у піе ротеіппі
Ъ$дц, Іак зпісегге Ье/. зіоіаг/.бте у іотеагеу82бте опусЬ, гоЬоІу зіоіагзкіеу, іако зіоіаг/е

Ье/ зпісег/бте зпісегзЦ гоЬоЦ—гоЬіб, аіѳ
те/аіетпіе теокотеаб (Іо зѵѵоісіх гоЬоЬ, оЬіе
зігопу піс піе иЫійаі^с Іети (Іекгеіотеі рггутеііеіа у агіукиіу реіпіб ротеіппі. Тид/іей
оЬтеаготеатезгу оЬидтешп зігопат Ье/ріес/ейзітео 2(1 готе іа у Гогіипу па койдут тіеузси піпіѳузгут сіекгеіет род раепаші ех
агЬіІгіо іидісіз теаготеаі у зтеоіт декгеіеш
орізаі у десудотеаі.

1731 г. Іюпя 23 дня.
Изъ книги № 5139, за 1728—1736 г., л. 582.

127. Опредѣленіе Виленскаго магистрата но дѣлу цехмнстра Иваиа Губовпча съ
цѣлымъ цехомъ шапочниковъ.
Ио жалобѣ ннстигатора радецкихъ судовъ иа
цеховаго старшину шапочииковъ Нваиа Губовнча,

дентамъ

и дизуннтамъ въ ущербъ, католикамъ

произносить угрозы

противъ

недовольныхъ имъ

въ магистратскомъ судѣ разсматривалось дѣло
по поводу разныхъ злоупотребленій этого старши¬

мастеровъ, принимаетъ незаконныя мѣры,

чтобы

ны,

удержаться на этой должности и вообще

произ¬

водитъ раздоръ н несогласіе въ цехѣ.

а именно: старшина Губовнчъ не представ¬

ляетъ

отчета о денежныхъ суммахъ,

удержива¬

етъ у себя шеллжиые взносы, вынимаетъ изъ це¬
ховаго ящика деньги, покровительствуетъ дисси¬

АѴ зоЬоІ§ <3піа (ЬѵікЫезІедо Іггесіедо
тіезі^са Липіі, токи Іузі^с зіеіітзеі Ьггудгіеаіе^о ріепѵз/.едо, те зргатеіе ітсі рапа
іпзіудаіога з^доте гад/іескісЬ ЛѴіІепзкісЬ
2 деіасуі иІбсітеусЬ рапбте Лапа Запкіетеісга, Вепедікіа ѴѴаІеготеісга, Лапа ЛапиІетеіс/а, 8утопа Ріоіготезкіедо у іппусЬ
Ьгасі 2 ггутзкіеу зігопу кипз/іи сгаресгпіскіе^о, рггесітеко иібсітеети рапи Лапотеі

«

говорилъ:

впредь

Судъ при¬

до разслѣдованія дѣла

пред¬

ставить отчетъ въ расходованіи цеховыхъ денегъ.

биЬотеіс/отеі —с/аресгпікотеі у тіез/сгапіпоѵѵі \Ѵі1ейзкіети, іако затеши ргіпсураІотеі у іедо адЬегепІот, ітіопаті у рггегтеізкаті Ісріеу теаз/шобсіот теіадошеші,
те зрбіпеу гасІ2Іе у патотеіе 2 зоЬ^ Ь^д^сеу,
гарогтеапут рогтеет різапуш рг/ед паті
Ьиппізіггаті у гадсаті шіазіа іе§о кг.
тобсі ЛѴіІпа іпіепіотеапеу, теіеп зрозбЬ:
І2 теаз/,тоб6, піе исгупітезгу родіи# де-

— 402 сугуі у гогкаги здйи пазгедо сіо сесЬи изііиіевг, рггесітеко агіукиіот сесЬоѵѵуга,
рггесі тезгуіЦ Ьгасі^ каікиіаоуі га зіагзгей- зашеу зіишпобсі у Йатепут гтеусгаіош. А
зіѵѵа зтеедо г рггезгіедо, іак / рггусЬойбте гаіуш, гаѣіедацс іакотеуш іпсопѵепіепііот
сесЬотеусЬ, іако у гогсЬойбте, у гедезіги зтее- у кШпіот йаізгут г іеу гасуі, і,о теазг§о, апі іег ріепі^сіху осі рггейапусЬ іотеа- шойс тіезгказг те сийгеу ргоіексіопаіпеу
гбѵѵ згеЦдотееу зкіасіапкі, іако гтеусгау кашіепісу, апіе отпіа сіо исгупіепіа тее
.у рогг^йек те сесЬи изіатеісгпіе гасЬо- тезгуікіт заіізіаксуі у гасЬипки рггей рггутеиіѳ зі§, па роіггеЦ коёсіеіп^ у сесЬотеа зйеші зіагзгеші поѵѵо оЬгапеті аЬо рг/.еЪгаіегзЦ паіейдсеу іп Іо іо піе оййаіезг; згіут иітеіегйгопеші, а теазгтояб гаё зат
пайіо іезгсге ріепі^йге 2 ризгкі коёсіеіпѳу, зі§ рггег зтеоісЬ айііегепібте, па Іо рггуіако зат гегпаіей, гіоі. 10 гаЪгапусЬ, а зрозоЬіопусЬ, піе теагуі зі§ оЫегас апі зоЬіе
Іуіко гіоі. 6 оййаіеё у іо 2 тезгеІЦ ігий- изигротеас Іедо зіагзгейзітеа, па рггурайапоёсіц, у ІигЬасуз, а гезгі§ ргау зоЬіе, піѳ- ідсут іегтіпіе еіексуі, а іппусіі рапбте
йоёсі сгупі^с гогкагапіи игг^йотеетп, га- зіагзгусЬ оЬіегаб піе рггезгкайгаі, па іегіггутаіез. Так Іег га рггезгІогосгпусЬ зіаг- шіпіе рггурайацсут, огаг сіо оЪтеаготеапіа
згусЬ рапбте Йапа 8ате1етеісга у 8іерЬапа те сесЬи рокоіи, рог/^йки у еіексуі теоіпеу
Бгіейгука у ІегагпіеузгусЬ госгпусЬ рапбте ті^йгу Ьгасі^ исгупіепіа, рой раепаті
Вепейісіа \Ѵа1еготеісга у йакиЬа Ьатегупо- ргатепеті г падгойгепіет тезгузікісЬ ехрептеісга, га пакагапіѳт зеззіопаіпут у гдойг* збте, ІегагпіеузгусЬ, заіѵа теііогаііопе іедо
тезгуікісЬ зкіайапкі дгошпісгпеу зеутотееу рогтеи па іегтіпіе йгізіеузгут, теуй па йасіе
у теіагй іаз'піе те. ішсі рапа теоіетеойу IV і- теугагопуш, зіатеацс осгетеізсіе ітб рап
Іегізкіедо исіітеаіопеу, піе оййащс, га каг- Віеіатезкі—раігоп, таі^су тос ргатеп^ рггу
Й4 зкіайапк? рапбте зіагзгусЬ ІигЬотеаІез, котрагусуі сіеіаіогбте, рггесгуіатезгу рогете
паразсі іогшотеаіеё, іі Йо ргатеа теазгтозоі у йотеіойзгу іегтіпи па Йпіи Йгізіеузгут
тизіеЬ росцдаб. \Ѵазгто& гаё Йо рггу- рггурайаіцседо, га рогтеет те ге,се ройапут
зі?§і тібйзгедо оЫідотеаІеё оЫесшцс га рапи 6 иЬотеісготеі у сопіитасуот, теуг рорггузі^ іедо гаріасіс, а піе гаріасііей; па- тіепіопедо рапа ОиЬотеісга тегйапіа ргозіі
копіес Іегаг рггей іегшіпет еіексуі, ргге- па ирай те ггесгу, іако зргатеіе зиттасуі
сіте каіоіікот г піепатеійсі розЦриі^с у ргосеззиз гезрекіет роггцйки сесЬотеедо
сЬс^с опусЬ гдиЬіб, йуззуйепібте Ьгасісе- гасЬотеапіа у .теоіпеу еіексуі ойргатеотеапіа
сЬп 8"едо пакагапіа игге/іи пазгедо и у схрейуотеапіа па іегтіпіе йпіа йтеийгіегуйбте ігакіиіезг у роізг, зіагаіцс зі<$ Ьус зіедо рі^іедо Йипіі, те гоки піпіеузгут іузіас
зіагзгут, агеЬуё теазгшозс тезгуіек роггд- зіейтзеіпут іггуйгіезіут ріегтезгут,те йгіеіі
йек сесЬи сгаресгшскіедо гатіезгаі, Йіа зтеі^іедо Ха па СЬггсісіеІа рггурайаіасут
іедо дготай? айЬегепібте зігопу Лугипіс- Ойегтеатезгу зі^ ітс рап Зіапізіате 8гурШу діозбте рггузрозоЬіазг у сгупізг ой[Ю- піетезкі-раігоп ой рогтеапусЬ рапбте витеіейг у росЬтеаІк^ па іегагпіеузгусЬ ак- Ьотеісга у іппусЬ ргозіі о рггуйапіе заіогбте те зсгиріойсі Ь^й^сусЬ, оЬіесиі^с га тедо зіеЬіе, га раігопа, кібгеу йуііасѵі
зіагзгепзітеа зтеедо Ьіб, теі^гіс у тезгеікіе I па раігопа, іако ргатепеу рогтеоіепіа піе
гетзіу сгушб; а пайіо іезгсге Ь^й^с сЬо- Ьгопіі. А ге рап ОиЬотеісг осі Іаі йтеисЬ
г^гут іедо сесЬи, га зіагзгедо оЬгас зі? Йекгеіет з^йбте ЬигтізігготезкісЬ гайгіес-

- 463 кісЬ \Ѵі1ѳйакісЬ каікиіасуі пакагапеу піе
исгупіі у гедезігбте сесЬотеі піе осісіаі у ріепі^бгу те зіеЬіе гезгЦ Іаіагбте ЬіІусЬ сгіегесЬ, іако ват патіепіі, піе осісіаі у саіу
сесЬ сіо ехрепзбте ргатепусЬ рггурготеасігіі,
ирогпіе розЦрищс, ііе тіезгкаіцсу те катіепісѵ ргоіексуаіпеу, иіе рос! тіеузЦ
іигугЗуЦ, рггег со теіеіка ІгисІпоЗё те осіеЬгапіи тезгуІкісЬ зкЫапек гасЬосІгіІа у гасЬосігіс Ьс$с!гіе, а/еЬу з^сі пазг гакагаі
рапи биЬотеісготеі піе оЬіегас га зіагзгеро,
аіе отезгеш исгупіі каікиіасуі рггесі рггузгіеті зіагзгеті у саіуіп сесЬет у ктеіі
іепегаіпѵ сесЬотеі иа1ег^су об ішсі рапа
8ікогзкіе§о тегіотезгу осісіаі, раепаз іп сопІгаѵепіепіез гаіойус, сіоргазгаі зі§.
Му игг^й Ъигтізіштзкіу гасігіескі тіазіа
і. к. т.\Ѵі1ейзкіе"0, гтеагутезгу тезгуікіеокоіісгпозсі те Іеу зргатеіе гасЬоЗг^се у ггогитіатезгу копіепіа суіасуі у іііаііг}, ітіепіет
ітсі рапа іпзіідаіога з^йбте пазгусЬ тепіезіопц, ропіетеаг рап ОиЬотеісг, сгаресгпік
тіезсгапіп \Ѵі1еіізкі, теесііи^ рггутеііеіи у
агіукиібте сесЬотеі схаресгпіскіети зіиг^сусЬ, гедезіги рггусЬоЗбте те сесЬи піе ргоЗикотеаІ, аиі каікиіасуі піе исгупіі у отезгет
ріепігріге и зіеЬіе, иі аззегііиг, рг/ліггушаі, і

бо сесЬи піе осЫаІ у теоіі гтеіеггсЬпоЗсі
тадізігаіотееу врггесітеіаі^с зі§, тее тенгуікісЬ ргеІепзуасЬ «Зоаб піе исгупіі, а Іо сіиГаііс те ргоіексуопаіпѳу кашіепісу піе тіеэгкаііс росі іигугсіукі ‘её° кг. тойсі та$сіеЬигзЦ, рггузі^і ятеоіеу па розіизгегізітео
гаротпіатезгу ирогпіе розЦриіцс, Іа к ЗаІесе, йе Ігисіпо га тезгуікіе іпкоптеепіепсуе
паіейуіе сіо ехесисуі рггурготеаіігіс, те гоки
з^Зи пазгедо (ШГісіІіз іезі асісіііиз у гереІусуа тезгуІкісЬ зк!а<іапек, рггеіо піе іпбеГепзиз тапеаі, рггуЗатезгу ітсі рапа 8іапізіатеа 8гурпіетезкіе§о га раігопа, айеЪу
Іут сгазет піе теайуі зі? га зіагзгедо па
іеп рггузгіу гок оЬіегаб, апі асПіегепсі іѳ"0
робатеас §1озу, росі раепаті пакагиіе зі§,
рогтеаІаЦс іесіпак па Іегтіпіо 6. .Тапа
іппусЬ г розггосіки зіеЬіе па зіагзгеіізітео
оЬгас, теесііид оЪ1ос]иеисуі рггутеііеібте у
агіукиібте сесЬотеусЬ, рггесі кібгеті потеооЬгапеті зіагзгеті р. ОиЬотеісг ге^езіга
рггусіюсіоте у гозсіюіібте ргосіикотеаі у га
пісЬ зі$ каікиіотеаі; а со габ Ь^Згіе паІегаіо ге тезгуІкісЬ зкіасіапек, іп Іоіо осісіаі
у ктеііу сесЬотеі осШапе Ьуіу,—Іут зтеоіт
сіекгеіет оЬтеаготеа! у пакагаі. Асіиіп ик
зирга, ап по, тепзе еі сііе.
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1773 г. Мая 29 дня.
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128.

ІІеречепь цитатъ изъ королевскихъ привилегій, которыми возбраняется
пріѣзжимъ купцамъ въ г. Вильну розничная торговля.

Въ этомъ документѣ представляется перечень

производить въ обыкновенное время розничную тор¬

выдержекъ изъ разныхъ королевскихъ привилегій,

говлю строго воспрещается;

служащихъ

въ которыхъ

урочено только къ ярмаркамъ. Такое право преем¬

пріѣзжимъ куп¬

ственно подтверждалось со временъ Лит. кн. Алек¬

Виленскимъ

между прочимъ говорится,

купцамъ,
что

право торговли прі¬

цамъ какъ рѣчи-посполнтой, такъ и иностранцамъ

сандра до Владислава IV.

ЗаЪЪаІо апіе (Іотіпісага репіесозіез,
біе ѵідезіта попа тепзіз МагЬіі, аппо Вотіпі тіііезіто зерІіп§епІезіто зеріиаде8Іто ѣегѣіо.
Согат асііз поЬіііз оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз сотрагепсіо регзопаіііег зресІаЬіІіз
ботіпиз Лоаппез ѴРоІагізкі—Иігесіог Ьопогаіае соттипііаііз тегсаіогіае Ѵііпепзіз, ргаезепіез Іііегаз ргіѵііе^іогит, Ьопогаіае сошшипііаіі тегсаіогіае Ѵііпепзі зегѵіепііит, ех теігісіз еіизсіеш Ьопогаіае
соттипііаііз тегсаіогіае соріаііш ехсегріогит, рагаіо зсгіріо ргаесопсеріаз, сит ||
іпігоіизіиз сопіепііз а(1 асіа оЬіиІіІ. (^иагит Іііегагит, ргаетіззо шосіо асі асіа
оЫаіагит, сіе ѵегЬо асі ѵегЬит гезсгіЬеп<1о сопіепіа, Іепог зес^иііиг Іаііз:
Ехсегрі ргяутіеідю г теігукі киріескіеу тіазіи іе§о кгбіеіѵзкіеу тозсі ЛѴіІпотеі, осі пауіазпіеузгусЬ гедпапібѵѵ роізкісЬ пасіапуск у зІиі^сусЬ, затут Іуіко
кирсот \Ѵі1епзкіт, гоки іузі^с зіесітзеі
зіесіутсігіезі^і іггесіедо тіезі^са Маіа сіѵѵибгіезіеер 6зте§о сіпіа ѵѵурізапу. Аппо 1492

Гегіа зесипсіа іп сгазііпо запсіае СаіЬагіпае ѵігдіпіз пауіаёпіеузгу кгбі ітб Аіехапсіег іезгсге теіеікіедо хі§зі\ѵа Ьііеѵѵзкіе^о сопГігтиЦс рга\ѵа, тіазіи ЛѴіІпоѵѵі
зіихцсе, рггутіеіеш ѵѵагоіѵаі, аЬу /лсіеп
рггуЬуІу §о$6, киріес, ѵѵ тіезсіе \Ѵі1піе
ро сг^ёсі піе Ьапсііохѵаі йиіпеті Іоѵгагаті, еііат сѵіпет: „ргаеіегеа ѵоіепіез ісіео
зіаіиітиз еі іпЫЬетиз, отпіЬиз Іат ЬозріІіЬиз, ([иат еііат сіотезіісіз сіѵіЬиз еіс.
§епега1іІег аіііз отпіЬиз, зиЬ ^иасип^ие
роіезіаіе Гиегіпі, иі пиііиз іп сіото ѵеі
ехіга сіотит пе^ие ѵіпит ргоріпаге, пе9ие Ьишиіит асі тепзигат ѵепбеге іп
ргаеіисіісіит іигіит сіѵііаііз аис!еаІ“; 1511
Лиііі ігхесіедо, пауіазпіеузгу кгбі ітб 2у§шипі ріегсѵзгу, рггусѵііеіет з\ѵоіт теаго\ѵаІ, і/. гасіеп киріес рггуіегсігу Іоѵѵаг6\ѵ
ро сг$ёсі рггесіаѵѵас піе тохе. „Абы гость
зъ гостемъ зъ якихъ кольвекъ мѣстъ, го¬
родовъ до Вилъна прибылый, также съ
пріѣзджимъ гандлевать, купчить въ томъ
мѣстѣ подъ утратою товаровъ и торговъ
не важилъ се.... а кто бы зась и пр. тог-

- 465 ды такового всѣ добра и товары маютъ
быть черепъ урадъ мѣста нашего забраны
и конфискованы"; 1611, іегіа зесишЗа іа
сгазііпит Гезіі запсіае МагдагііЬае ѵіг§іпіз, Іепйе пауіазпіеузгу кгбі ішб теаголѵаі, аЬу йасіеп дозе, рггуЬуІу киріес, ро
сг^сі піе ЬапЗІотеаІ йаііпеші Іотеагаті ѵѵ
тіеёсіе ЛѴіІпіе: „8іс ѵісіеіісеі, иі пешо
аііиз Ьозрез, иЬісип^ие ехізіепз, (Іо ^шЬизсиисріе сіѵіІаІіЬиз, орріеііз, сазігіз, сіиосип^ие пипсираііз піаегпі ЗисаІи&ІіііЬиапіае еі аііипсіе Ѵііпаш ѵепіепз, сиш ЬозрШЬиз еі абѵепіепз Гогіваге тегсе8^ие
ехегееге Ѵііпае ашіеаі, пес (ІеЪеаІ еіс.
зиЬ раепа атіззіопіз отпіит Ъопогит
зеи тегсіиш." (1538) Тузіцб рі^бзеі Ігау<Ыез1е§о бзтедо .Типіі сігіезіціедо пауіаёпіеузгу кгбі ішб 2удшипІ зегтеііогаіу, 1ізіу оіггушапе рггег киребте рггуіе/Л/усЬ
роказзотеаі: Про то абы се водле привилеевъ мѣскихъ въ тымъ мѣстѣ справовали
и не допустили онымъ гостемъ пріѣзджимъ
въ мѣстѣ Вильнѣ, кромъ ярмарковъ, купчить, торговать, хоть бы листы противъ
привилеевъ нашихъ одъ насъ выправилъ*;
(1652) Іузіцс рі^'зеі рі^сѣ/іезі.^і теібгего
9-Ьга Зтеипазіесо, пауіаёпіеузгу кгбі ітс
2удтипІ Аи§изІ теаготеаі, аЬу кирсу е:оёсіе сг^зсіота піе Ьаікііотеаіі: „сіеіпсерз ѵего зешрег зі ^иіз^иаш шегсагі, еопіга ргіѵііе^іа сіѵіипі позігогиш Ѵііпепзіига, аизиз
Гиегіѣ, отпез тегсез рго изи сіѵііаііз Іоііі
зетрег іиЬешиз"; (1602) ѣузігус згебезеі
те16ге§о Магса ойптазіедо, пауіабпіеузгу
кгбі ішб 2у&типІ Іггесі теаготеаі у Ьап31а ро С2§ёсі рггуЬуІут кирсот № тіейсіе ЛѴіІпіе гаЬгопіІ: „ргоіпЗе зиріісаіиш
езі поЬіз, иі ргіѵі1е§іа еіизЗеш сіѵііаііз
позігае Ѵііпепзіз, а зегепіззітія оііт ге§рЬиз сопсезза еіс. ірзіз гоЬогагетиз, ^иогит реііііопі, Іапс|иат аедиііаіі сопзопае,

лов сіетепісг аппиепіез, ас (Іісіогит сіѵіит еі зиЬЗіІогпт позігогит іпсоттоЗіз, (цііЬиз іп Зіез аГйсіипІиг, зиЬѵепіге
ѵоіепіез, ошпез ас зіпдиіоз іпзііѣогея зіѵе
тегсаіогез, зиЬ ^иасип^ие іигізЗісІіопе
сіе&епіез, аЬ огапі Гасиііаіе шегсез ірзогит геѵопсіі, гешоѵепсіоз еі аііепапбоз <1ихітиз, ргоиі ргаезепІіЬиз Іііегіз позігіз
еозсіет гешоѵетиз еі аііепашиз Гігшііег
шапйапіез, пе (іиізс|иаш аііишіе Ѵііпат
ѵепіепз еіс, еопіга ргіѵііе^іит сіѵііаііз
позігае Ѵііпепзіз шегсагі, ас тегсез зиаз
ѵепит ехропі аисіеаі, аиі ргаезитаі еіс.
аіюсцгт Іаііит іпзіііогит тегсез сопГізсагі оШсіо сіѵііі Ѵііпепзі регтіііітиз." 1629
Гегіа зехіа апіе (Іотіпісат іпѵосаѵіі, сіекгеіет осхетеізіуіп те аззезогуі теіеікіедо
хі^зітеа ЬіІетезкіе§о Геготеапуш, ті^сігу
Аіехапсігет ВосЬпеш — кирсет рггуЬуІут
№езтеізкіт, а згІасЬеІпут Вагііотіеіет
Вазгкіетеісгет—габс^ \Ѵі1ейзкіт, о ІакіеА
піерогтеоіепіе ЬапсПи, га арреііасу^ г з^йи
ЬигтізІг/.отезкіе§о \Ѵі1епзкіедо оз^йгоп^,
йе оЬсут піетеоіпо те ЛѴііпю Ьапйіотеаб у
зіизгпіе Іети ВосЬпотеі хаЬгопіопо. „Иов
сит сопзіііагііз позігіз еіс. еі ВагіЬоІотеиз Базгкіетеісг, ргаесизіойіепйо ІіЬегІаіез сіѵііаііз Ѵііпепзіз ^иіЬиз пе Ьозрез
сит Ьозрііе ехіга Іегтіпиш пипсііпагит
тегсапііаз ехегсеаі тега^ие собтаі)
саиіит езі, еитіет ВосЬтап іп етрііопе геЬеПіпагит Іісііе ітрейіѵегіі, ргоіпйе
зепіепііат оГГісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз арргоЬапйат еІсопПгтапйаш еззе йихітиз рго¬
иі арргоЬатиз еі сопГігтатиз* еіс.; 1683
РеЬгиагуі <1йіезі^Іе§о, пауіаёпіеузгу кгбі
ітс ѴЧайузІате IV тезгуікіе ргатеа роітеіег(І2І1: „отпіа еогит еіизшойі іига, ргіѵі1е§іа, пес поп еііат ехетрііопез тегсапІіит сиіи8сип^ие зресіеі тегсіит зіпдіііаІіт, иіпаііт, ропйегіЬиз, ^иае зоііз сіѵі59
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Ъиз ѴіІпепзіЪиз, іигѳ іЬеиІопісо даибепіі- (}иае ргаезепіез Іііегае ргіѵііе^іогит, соЬиз еі поп аііів іп Ьас сіѵііаіе Ѵііпѳпзі ріаііт ехсегріогит, ргаетіззо тобо асі
сотреііепі еіс, сопГігтатиз, гоЬогатиз". асіа оЪЫае.

1736 г. Мая 30 дня.
Изъ

129.

КНИГИ

N5 5141, за 1742—1745 г., стр. 626.

Распоряженіе воеводы Виленскаго Михаила князя Вишпевецкаго о взиманіи
торговой пошлины

съ пріѣзжихъ въ г. Вильну.

Виленскій воевода кн. Вишневецкій доводитъ 1 липъ и жизненные припасы, привозимые въ городъ;
до свѣдѣнія магистрата, что по его же ходатай- | оплатѣ пошлинъ оставляетъ только товары,
ству и съ разрѣшенія короля, онъ освобождаетъ
Виленскихъ купцовъ и
привознаго

возимые въ городъ

пріѣзжими

купцами.

приТакія

мѣщанъ отъ пошлинъ съ | льготы воевода предоставилъ горожанамъ съ цѣлію

вина, освобождаетъ также отъ

пош- I умиротворенія разныхъ городскихъ юрисдикъ.

Регіа ^иа^^а апіе Гезіиш согрогіз СЬгізіі, біе бесіта зесипба тепзіз Дипіі, аппо
Ботіпі тіііезіто зерііп^епіезіто ^иаб^а§езіто Іегііо.
Согат поЪііі оГйсіо сопзиіагі сіѵііаііз
з. г. т. теіг. Ѵііпепзіз асйзсіие еіизбеш
ргаезепІіЬиз сотрагепіез регзопаіііег поЪііез бпі Раиіиз БисЬотеісх — сопзиі Ѵііпепзіз еі Сазітігиз №ешопо\ѵісг—поіагіиз
Ьопогаіае соттипііаііз тегсаіогіае Ѵііпепзіз, ргаезепіез Іііегаз огбіпаііопіз поЪііі
та^ізігаіиі еі Іоіі сіѵііаіі Ѵііпепзі, а сеізіззіто ргіпсіре МісЪаёІе 8егѵаІіо \Ѵіз7піоѵѵіескі—раіаііпо Ѵііпепзі баіаз, заіѵаз
еі Шаезаз, іп аиіЬепІісо зсгіріаз, тапи
еіизбет сеізіззіті ргіпсіріз АѴізхпіотеіескі—раіаііпі Ѵііпепзіз, зиЬзсгірІаз зі§і11одие
еіиз ргоргіі зіеттаііз 'соттипііаз, сит

іпІгоГизіиз сопіепііз асі асіа оЬіиІегипІ.
(^иагит Іііегагит, ргаетіззо тобо оЫаІагит, бе ѵегЬо аб ѵегЬит гезсгіЬепбо
сопіепіа, Іепог зесщііиг езЦие Іаііз:
МісЬаІ 8ег\ѵасу КогуЪиІ — хі%йе \Ѵівкпіохѵісскі, ЬгаЬіа па Боізки, \ѵоіе\ѵоба\ѴіІепзкі, Ьеішап лѵіеікі ѵѵіе1кіе§о хі^зіѵѵа
ЬіІе\ѵзкіе§о еіс. зіагозіа. О/.паутиі^ Іут
тоіт Іізіеш, ій згІасЬеІпу тадізігаі \ѴіІепзкі, рггег ісЪтобсібѵѵ рап6\ѵ Ьигтізіггбте у габгіес зѵѵоісЬ, рггу оЬі^сіи игг$би те&о ѵѵоіеѵѵобгіпзкіе^о, бо тпіе рго$зхѵоі^ хѵпіозі, аЬут опусЬ рггу ргахѵасЬ, рггуѵѵііеіасіі у тсоІпоЗсіасЬ, об пауіайпіеузгусЬ кгбібѵѵ роІзкісЬ у хѵіеІкісЬ.
хі^І ЬіІетезкісЬ, апіе еі розі ипіопет,
Іети тіазіи пабапусЬ, гасіюѵгаі; Іакйѳ
тегуікіе Ігапзаксуе, огбупасуе у рипкіа
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§ойпеу раті^сі, іаёпіѳ теіеІтойпусЬ . ісЬтоёсібте рапбѵѵ апіесеззогбѵѵ тоісЬ теоіетеойбте \Ѵі1епзкісЬ, г тіазіет зіоіесгпут
ЛѴіІепзкіт зропіе розіапотеіопе, гезкгурІаті пауіаёпіеузгусЬ кгбібте ісЬтоёсібте
зітеіегйгопе, рггуці у опе піепагиз/.піе
гасЬотеаб гасгуі. Йаког іа тѵоіе\ѵ<х!а \ѴіІейзкі, тацс г Іазкі пауіабпіеузге^о кгбіа
ітсі Аидизіа Іггесіе<го копГеготеапе теоіетеойгітео ЛѴіІепзкіе, а теійг^с ггесг зіизгпа
у зргатеіейііте^, згіясііеіпу тагізігаі ЛѴіІейзкі, рггу ісЬ ргатеасЬ, рггутеііеіасіі у
теоІпобсіасЬ, пісгуга опе піе пагизгаі^с,
гасЬотеиі§. Рипкіа па гаіггушапіе рокоіи
у 2§ойу тіейгу іигугйуксуаті гаткоте^,
лѵоіеѵѵосігіпзк^ а шіеузк^, у оічіупасуе ісЬтобсібте рапбѵѵ апіесеззогбѵѵ тоісЬ, лѵоіелѵо(іб\ѵ \Ѵі1епзкісЬ, г тіазіет \Уі1пет
сгупіопе, іп іпіе^го арргоЬиіцс рггуітиі^.
Огаг ой ріасепіа §агпсоѵѵе§о ой Ьесгек
\ѵіп те^іегзкісЬ у іппусЬ тезгеіакісіі оЬутеаіеібте у кирсбте ЛѴіІепзкісЬ, Іат іпіга,
диат ехіга шоепіа тіезгкаіцсусЬ, теіпеш
тезгеікіт ЬапйІицсусЬ, па ргаѵѵо тіезскіе
рггузі§§1усЬ шіезгсгап у шіезкіе ѵѵоіпозсі
тацсусЬ, іп регреіиит шѵаіпіат. Йакоі
гезрекіет тѵіа Іагуоѵѵе^о, аііаз ройіч"
йаѵѵпедо гтеусгаіи ройигпе^о, сЬс^с опе
тіес № паіегуіут роге^йки, зіовицс зі$
йо апіесеззогбѵѵ тоісЬ, теоіеѵѵойбѵѵ ЛѴіІеп¬
зкісЬ, йатепусЬ огйіпасуі, Іак розіапатеіат:
теіеішогпетч ітсі рапи ройѵѵоіеѵѵосігіегаи
у ісЬтозсіот рапот игг^йпікот тоіт
дгойгкіт ЛѴіІепзкіт гіесаш у йо ѵѵіайотойсі згІасЬеІпети та§рзІгаІотеі \Ѵі1епзкіети ройаі§, ій рііпо гакагатезгу лѵуЬіегапіа те гупки ро иІісасЬ у ЬгашасЬ ггесгу, йо теікіи паІег^сусЬ, ой Іаіаг и иЪо&ісЬ Іийгі, іаггуп у паутпіеузгеу ойгоЬіпу,
іак Ьуіо те гіут гтеусгаіи йоЦй, Іесг Іуіко ой кагйе§о теоги г іакігакоітеіек Іо-

теагет, те гупек рггуЬуІут, §оІотеут рго82ет, іак огйупасуѳ у йатепу гтеусгау Ьуі,
Ьгаб рогѵѵоШет, піе ргеіепйиі^с йаЙпе§о
рбітізкоѵѵеср, апі Іей пасгуп йаѵІпусЬ,
оргбсг §агпка іейпе§о ой теога дагкбте
рггутеогпусЬ, ехсеріо дапсаггбте шіезгсгап
ЛЛ7і1епзкісЬ, ой кІбгусЬ піе піета Ьуб Ьгапо. Ой копі, Ьуйіа, па Іаг" рггур^йгопе§о, Іут оЬусгаіет та Ьуб Ьгапо, іак г
йатепусЬ сгазбте; іатек§ Іей ой кчребте Іуіко сийгогіетзкісЬ ргеуіегйпусЬ, рггуЪуІусЬ у тіеузкіеу ѵѵоіпозсі піе таіцсусЬ,
Іийгіей §агсотее ой теіпа Ьесгек, ройіч^
йатепусЬ гтеусгаібте, та Ьус ойЬіегапо.
\Ѵагиіцс Іо, йе кирсу рггузі^діі тіезгегапіе ЛѴіІепзсу, зиЬ ргаеіехіи ІакотеусЬ зтеоЬой йайпусЬ, апі рггуіегйпусЬ киребте,
апі Іей Іи ЬапйІиі^сусЬ, рой гбйпеті іигугйукаті тіезгкаі^сусЬ, ргатеа ѵѵоіпозсі
тіеузкіеу піе таі^сусЬ, апі па опе рг/.узі^дІусЬ Іийгі осЬгапіаб піе таігр ЛѴіеІтойпу ітб рап ройтеоіетеойгі, ойе тпіе
изіапоѵѵіопу, піегут Іеу шоіеу огйупасуі
пагизгаб тосу піе та у піе Ы$йгіе тіаі,
отезгет іп отпіЬиз рипсііз еі сіаизиііз
гасЬотеаб ротеіпіеп. N4 со йіа Іерзгеу то¬
су у теаіоги ройрізиід зі§ у ріесг^с рггусізп^с гогкагаіет. Різап ѵѵ ЛЛ’іІпіе, гоки
іузіцс зіейіпзеіпеіго іггуйгіезіе^о згбзіесо,
ті^зі^са Маіа Іггуйгіезіедо йпіа.
Арий ^иаз ІіЬегаз огйіпаііопіз, ргаетіззо тойо ай аска оЫаІаз, зчЬзсгірІіо тапиз сігса зі§і11ит 8е^иі^иг Іаііз: МісЬаІ
хі^йе ЛѴіз2піотеіескі—ѵѵоіетеойа ЛѴіІепзкі,
Ьеітап теіеікі теіеікіе^о хі^зітеа Ьііетезкіе§о. Зизсерііо аиіет оЫаіае ІгіЬипаШіае
т. Й. Ьіі. а Іаіеге ізііиз огйіпаііопіз 8е^иі^иг
Іаііз: Коки Іузі^с зіейтзеі ІггуйгіезІе§о
згбзіесо, тіезі^са .Типіі згбзіесо йпіа, сотрагепйо регзопаіііег и з^йи раігоп ітс
рап МісЬаІ Йеіепзкі Іеп йокитепі ай ас-
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іа ІгуЬипаІа §16ѵѵпе§:о \ѵіе1кіе§о хі^зіѵѵа
Ьііотзкіедо ройаі. \ѴІас1уз1а%ѵ ТІіаіІеиз/
ііУапкоѵѵісг — зіагозіа Вггсзкі, тагзгаІек ІгуЬипаІи "І6\ѵпедо \ѵіе1кіе»о хі^зітеа
Ьііеѵрзкіедо; 8іапіз1а\ѵ г Виггупа Виггугізкі—іпзіудаіог \ѵіе1кіе§о хі^зіѵѵа, (іѳриіаі

ъ \ѵоіе'ѵ<х1/і\ѵа Зтоіеіізкіодо, рівагя ігуЬипаіи "16\ѵпе§о. Сопсогііаі сит асііѳ: Ъшіоѵѵзкі, гедепі гіешзкі ЛѴіІейзкі. (}иае ргаезѳпіез Іііегае огсііпаііопіз, ргаетіззо тосіо оЫаіае, зипі асііз поЪіІт оГПсіі сопзиІагіз сіѵііаііз Ѵііпепзіз іазегіае еіс.

1737 г. Марта 16 дня.
Изъ

130. Жалоба Виленскаго
скихъ вельможъ,

книги

№ 5140, за 1737—1741 г., л. 133.

купца Михаила Мейера на графа Ѳстериаиа н др. рус¬

которые

къ Москвѣ

затормозили

его дѣло

съ русскимъ же

купцомъ Поповымъ.

Виленскій купецъ и

мѣщанинъ Мейеръ при-

жипскому,

оба

обѣщали

носитъ жалобу по слѣдующему случаю: попоруче-

не сдѣлали.

нію короля Мейеръ принялъ на себя подрядъ

меня Мейеръ возвратился

поставку лосьихъ шкуръ для польскаго

на

войска и

заключилъ контрактъ съ русскимъ купцомъ

Но-

пособить,

но

ничего

Потерявши нѣсколько мѣсяцевъ вреназадъ и принялся за

повил торговца операціи и вступилъ въ соглашепіе сь Потоцкимъ для провоза товаровъ въ Ригу

новымъ на сумму 1,000 черв, злотыхъ; Поповъ, по-

по контрактамъ съ Рижскими

лучивши эти деньги,

былъ за что-то арестованъ

счастье, Могилевская губернія отошла къ Россіи и

въ Москву, за пимъ отправился и

Мейеръ опять столкнулся съ тѣми же лицами; опъ

и отправленъ
Мейеръ.

Здѣсь пришлось Мейеру испытать чрез-

вычайнвд трудности, лишенія и разоренія.
еръ обратился къ

своему посланнику,

правилъ его къ Остермапу,

поѣхалъ на этотъ разъ

кунцами.

На пе-

въ Петербургъ, израсхо-

Мей-

довалъ очень много денегъ и возвратился въ Биль-

тотъ от-

ну ни съ чѣмъ. Вотъ причины, заставившія Мей-

Остерманъ къ Ягу-

ЗаЬЬаіЬо апіе (Іошіпісаш зесипйаш ^иа<1га§езітае, (Ііе сіесіта зехіа тепзіз Магіи,
аппо Ботіпі тШеаіто зерІіп§епіезіто Ігі§езішо зерііто.
Согат поЬііі оШсіо сопзиіагі Ѵііпепзі
асіЦие еіизсіет ргаезепІіЬиз сотрагепз
регзопаіііег зресіаЬіІіз г (Іотіпиз МісЬабІ
Меіег, тегсаіог еі сіѵіз Ѵііпепзіз, ^иат

ера подать въ магистратскій судъ жалобу.

зоіепіззііпат оЬіиІіі ргоіезіаііопет, роіопісо ісііошаіе рагако зегіріо ргаесопсеріат,
сиіиз йе ѵегЪо асі уегЬит гезсгіЬепсІо
сопіепіа, зедиііцг Іепог езЦие іаііз:
2а1о\ѵа1 у зоіепп^ яапавгаі шапіГезІаІі^
зіаѵѵекпу рап МісЬаІ Мѳуег, киріес у оЪутеаіеі шіазіа іе§о кг61е\ѵзкіеу шойсі \Ѵі1па, па іазпіе \ѵіе1тоапе§о ітсі рапа Ап-

-
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гігша дгаГа Озіегтапа, роЛкапсІегха ті- піезхсх^сіи зтести, Ло 8іпо1огізка іак паупізіга ргішісіаіпедо райзітеа Коззуізкіедо, рг^Лхеу розріезхуі, дЛхіе па бѵѵсхаз теуй
у іппусЬ ісЬтобсібте шіпіэігбте у аззеззо- теугайопедо депегаіа - Ііеиіпапіа, Вирге
ічЗте, іп сошріісііаіо х зоЦ Ь<}Лі)сусЬ, Лепо- пагуѵгаі%се§о зі§, диЬегпаіога 8шо1ейзкіотіпе Іеріеу зоЬіе теіаЛотусЬ, тіепіцс о Іо о°- япаіахі, кібгу піе йусх%с вхкоЛу у Лату \ѵ ІепзрозбЬ: ій со \ѵгоки іузігус яіеЛт- піГікасуі іакіеу йаіиі^седо Лѳіаіога 32С2егге
зеі ЛтеиЛхіезіут Лхіетеціупі, тіезі^са ЕеЬ- гаЛгіІ, аЬу Ло затеу зіоіісу розріезгуі у
гиагуі Лхіезігііедо (Іпіа, йаіиі^су ргоіезіапі, зтее^о Лотатеіас зі§ піе гапіесііаі; іакой
іако ЬапЛІаші Ьатецсу ві§ схіотеіек, та- йаіпцсу Леіаіог, піе саіе піе Ьаѵѵі^с зі§,
хіес^піе, те1аЛх$ у Лапе зоЬіе ріепі^- 2 теіеікіт піеЪехріесхейзітеет иігаіу йусіа
(іге оЛ пауіазпіеузхедо рапа кгбіа ітёсі зтее^о, іатйе ргхуЬу! у Ло теіеітохпедо
роізкіедо Аплазія теібгедо, па роігхеЪ§ ітсі рапа Ьеіогі—гехуЛепіа у розіа пау-опедой Л Іа зкироѵѵапіа зкбг ІозісЬ па ге- іазпіеузхедо кгбіа роізкіедо, рггу рокахаёітепіа \ѵоузко\ѵе, те 6 го Л піе ро<1 іепсхаз піи оЫіди ѵідоге іузі^са схегтеопусЬ хіогехуЛицседо, зкопігаЬотеа! х кирсет Та- ІусЬ Лапедо у копігакіи х гетопзігасуд,
гоиЬзкіш (?), Ітеап Ророте пахутеащсуш зі$, со зі<> зіаіо, оЛехтеа! зі§. Кібгу ргхеіикібгу Іо акогсі. копігакі рійіпіеппепіі ро- зіготеатезху іакотее Локишепіа у сугсишітеіегЛхіІі сугсшпзсгурсуаші, ій ротіепіопу зсгурсуе, хтеайутезху тезхуікіе сугситзіапсуе,
копігаЬепі йаІиЦсепіи акіоготеі тее ігху зекгеіагха зтеедо ітсірапа Мпііега ЛооЬпіеЛхіеІі хаіойопедо іегшіпи те Зтоіейзки йаіотеапедо теіеітойпедо ітсі рапа дгаГа
бтеа Іѵзі^се рі^бзеі зхіик зкбг ІозісЬ оЬо- Озіегтапа хезіаі у тезхуікіе розіиіаіа^ ѵітеііі'/.аі зі<$ у піехатеоЛпіе зрогмусіхіс у теу- §оге ІизіготеусЬ Локитепібте ргхех опедо
зіатеіб Лекіаготеаі, па кібге ехрепза йаіи- ргхекІаЛа! у заіізГаксуі Лоргазхаі зі§. Ьесх
і^су Леіаіог, ргху Ьуіпойсі теіеітохпедо оЬйаІотеапу іаёпіе теШпойпу іодотойс рап
ішсі рапа депегаіа-ііеиіпапіа Вирге— Озіегтап, ІиЬо іп Гаѵогет пауіаёпіеузхедо
диЬегпаіога 8то1спзкіедо, оЬйаІотеапети кгбіа ітсі роізкіедо, іиЛхіех гегуЛепіа іекопігаЬеиіотеі кирсотеі 'ГагоиЬзкіети, Ітеа- дотойсі доіозібтепіе тезхеііц аріікасу? схупотеі Роротеі шіаиотеапети. Іузі^с схепѵо- піе Лекіаготеаі, аіе іп геаіііаіе піе хдоіа
пусЬ хІоіусЬ теуіісхуі у теуріасіі; Іес/, іеп- піе ётеіаЛсхуІ. Йаіпі^су хаз ргоіезіапі, оЬйе те у/, теугайопу копігаЬепі, піетеіеЛхіес 2 ѵіапЛо Латпіз Гиіагіз, тезхѳікіеу рііпозсі
іакотееу рггусяупу, гасуі у окагуі (о кібгеу зтеоіеу ЛокІаЛаІ, а Ліа рокахапіа зіизхйаіиі^су Леіаіог сІоЬасіас зі§ сіозус у Ло¬ иоёсіу теіеішойпеши ітсі рапи Ладийуйзкіѳте іссІ2Іес зі§ йаЛпут зрозоЬет иіе шоеі у пш—каЬіпеіи тіпізіготеі отезхуікісЬ окоЛоЦЛ іезгсге піе шойе), Ьр(сЦс агезхіет у ІісхпойсіаеЬ хазх.ІусЬ Лопіозі, кібгу ргхекаріітеаііц опеготеапу, сіо затеу зіоіісу Мо- ігиііпотеатезху тезхеік^ гхесх, піеіуіко зат
зкіетезкіеу харготеаЛхопу, кібгетп роЛсгаз карііаі, аіе Іей у рготеіхугр хЦЛ росЬоіедо піезхсх^іітеедо ргосеЛеги па Гогіипіе Лхдс^, огах пакІаЛу хе тезхеікіт икопіепсігса зіеЛшЛгіезі^І іузі^су гиЫоте гаЬгапо іотеапіеш теукіеготеаб Лекіаготеаі, Іесх іа¬
у копйзкотеапо. ВотеіеЛхіатезху зі§ о іако- котее ісЬтойсі арргошіззуѳ йаЛпедо ротеут іаіаіпут аксіе копігаЬепіа зтеедо йа- туйіпедо піетіаіу зкиіки у атеапіайи,
Іиі^су ^ие^и1апі, а хаЬіедацс тесхеэпіе I отезхет те’ ргоігаксу^ у те ргоіопдасу^ сха-
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зи розгіу, кіесіу оЬйаІотеапу ісЬшозб гтеукІут рггузіотеіет зтеоіт га0га хаіиі^седо ргоіезіапіа гЬутеаІі, а Іакйе г піетаЦ
зІгаЦ саіу гок у Йтеа тіезі^се шіп§1у, рггу
піетаІусЬ ехрепзасЬ у пакІайасЬ, йаіищсу йеіаіог еосіет іетроге Гаіаіпу сазиз
рггурайі, йе пауіазпіеузгу саг Ріоіг \ѵі6гу
піезросі/.іапіо ишагі. Тапйет, дйу потеа
гедпапіка Іегайпіеузга пауіаЗпіеузга Ітеапотепа, ітрегаіоготеа гоззуізка пазЦріІа, йаІиіасу йеіаіог піе Ь<$йцс озраіу те зтеоіт
іпіегезіе. сіе поѵо зтеоіе зіизгпе ргеіепзуе
ргототеотеас у опусЬ гесрііготеаб гасг^І.
Иегит тіпізіготеіе, а іп зресіе те. ітс рап
ЬеГогІ осі сгази йо сгази Іеп іпіегез о«3кіайотеаіі у гтеукіут зтеоіт ъсфга йаіиіцсе^о ргоіезіапіа гЬутеаІі. Тапсіет росг^іі
гайгіе, аЬу Іе зтеоіе ргеіепзуе Йаііщсуйеіаіог коти іппети гіѳсіі йекіагиі^с, йе тее
іггу аІЬо паусіаіеу тее сгіугу піейгіеіі ехігасЗусу^ зкбг ІозісЬ па дгапісу піетуіпіе
исгупі^ у копігакіотеі тезгеІЦ заІізГаксу^
теуреіпігр Йаіиі^су ргоіезіапі ротеоіпіе гас!у
зІисЬаіцс, зтее котшввуе і.-те. і. р. \ѴіЪапотеісготеі—депегаіотеі, Іийгіей кирсотеі ЯіЫіпотеі гіѳсіі, а Іут сгазет сіо ЛѴіІпа ойіасЬаІ, дйгіе па бтес/.аз ітсі рапа
векгеіагха іедо кгбіетезкіеу тойсі 8/.1едіе1а гпаіагі у о тезгуікіш ргосес1ег7.е, ІгапзаксуасЬ у ІегдітеегзасуасЬ те Мозктеіе гакгосгапусЬ, гарогі исгупіі, іпіегеа зрготеайгепіи зкбг ІозісЬ сгекаі, аіе Йагетпо,
Ъо тезгуікіе йекіагасуе Ьег Йайпедо зкиіки іп ѵаппт розгіу, г кІбгусЬ рггусгуп
гаіиі^су ргоіезіапі сіепио г ітс рапет зекгеіаггет 8г1еде1ет те гоки Іузщс зіейтзеі Іггусігіезіут, сіпіа Йтеипазіедо Аидцзіа, сіо зіоіісу Мозкіетезкіеу іасЬас тизіаі,
у Іаротеібта іагсіа поп зіпе регісиіо ѵіІае Ьуіа. бйгіе рггесіе згсг^зіітеіе га ротос% Вой^ рггуЬутезгу, апі^ио тосіо еі
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теіосіо рггег зиріікі, Іак и затедо пауіаёпіеузгедо сітеоги, іако у и те. ісЬшс рапбте тіпізігбте сіезісіегіа зтеоіе рггекіайаі;
Іесг ііісіет зргатеа те іак пауйіийзг^ гешоІ$ у ргоігаксуг} сгази розгіа, йе ай сіо
гоки Іузі^с зіесітзеі Іггуйгіезіедо ріегтезгедо, дйгіе Ьатеі^с зі§ у теікіиі^с зі§ йаІицсу «Зеіаіог па Іузі^с йтеіебсіе сгегтеопусЬ гІоІусЬ зігасіі, а ро Іак йіидісіі сі$гкісЬ ІегдітеегзасуасЬ г зекгеіаггет кгбІетезкіт г ісЬтойс рапет 8г1еде1еш, піс
йоЪгедо піе зргатеітезгу, сіо "ѴѴагзгатеу ротегбсіб тизіеіі. Ѳйхіе га рггуЬусіет пагпасгопа іезі кгбіетезка коттіззуа, па кібгеу ро исгупіепіи гідогозе ехатіпіз еі іисіісіі па йаіиігріедо сіеіаіога, иі ЬгеѵіЬиз
ѵегЬіз Іоіа саиза сотріесіаіиг, рггег риЫікасу% у ргошиідасу^ коттіззуіпеу йесугіі піеосітеіосгп^ поіепз ѵоіепз тизіаі
исгупіб заІізГаксуз, кіесіу саі^ зитт§ асі
саззат гедіат сіе ргоргіо теуріасіі, заіѵо
гедгеззи <1о сіосіюсігепіа те Мозктеіе па
копІгаЬепсіѳ теуг теугайопут, йе потіпе
Ітеап Рорбте пагтеапут, кирси ТагиЬзкіт.
2асгут Йаіиі^су сіеіаіог, сЬс^с тіеб гесизіопет, Іак затеу карііаіпеу зитту
у рготеігуі, ой піеу паіей^сеу, огаг тезгузікісЬ ропіезіопусЬ згкбсі у ехрепзбте, згикаіцс зтееу паіейпозсі йо іайпіетеісітойпедо ітсі рапа дгаГа Роіоскіедо—теоіетеойу
Веізкіедо ийаі зіс^, г кібгут г М'агзхатеу
іай^с йо Куді теіеісе оЫідотеапу Ьуі, ой
і іедо ітсі тегді^йет ЬгаЬзІтеа НогуЬогек,
рггуіедіедо ггесе Огтеіпіе, йіа зріаѵѵіепіа
у зрготеайгіепіа гбгпусЬ Іотеагбте йо Куді,
дйгіе г Іатесгпеті кирсаті у оЬутеаІеІаті тіаі зкопігакіотеас, Іесг у Іо іпіеіісі
розгіо еѵепіи, дйуй піезрокоупе теоіеппѳ
сгазу пазЦріІу. А Іак г окагуі ІусЬ копіипкіиг, пауіаёпіеузгаі ітрегаіоготеа гоз¬
зуізка іабпіетеіеітойпети ітсі рапи дгаГо-
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теі Роіоскіеши іег ваше ЬгаЪзітео, НогуЬогкі шіапотеапе, сіо зіеЬіе одеЬгаІа.
А гаіицсу хаб ргоіезіапі, ѵідоге росгупіопусЬ копігакібте у родрізи зтеедо од рапбте шіезгсгап КузкісЬ, Іапсщаш ргіпсіраііз деЬііог аддгатеотеапу ЬуІ, ѣе поіепз
ѵоіепз до РеіегзЪигда іасЬаб у з!а\ѵі6 зі§
тизіаі. бдгіе га рггуЬусіет, піе ѵіа іигіз,
зед ѵіа Гасіі розЦріопо, дду оЬгаІотеапу іай
піетеіеітохпу ітёб рап дгаГ Озіегтап, г
окагуі датепіеузгедо гапкоги у аизуі гЦд
росіюдгцсеу, ге хаіиі^су деіаіог № теуг теугахопусЬ ргеіепзуасЬ зтеоісЬ піе ЬуІ заІізГасіиз, аіе отезгеш аддгаѵаіиз, у іе депио
рггуЬутезгу гесіиіготеас росг^І, га іо—поп
аидііит, іпсопГеззиш пес іиге ѵісіит, аіе
іуіко зхсхедиіпіе г піеіакіеузсі іпѵідуі,
а іако таЦсу роіепсу§, тос, те!адг§ у
гтеіеггс1то& гаіпізіга ргішісіаіпедо те гоки іузі^с зіедтзеі іггудгіезіут іггесіт,
дпіа ріегтезгедо РеЬгиагуі те сі^/.Ц іпсагсеготеаі деіепсугр вдгіе рггу діодхіе, сЫодгіе у тезгеіакіеу піетеудодгіе теіеіе гіедо
сіегріес шизіаі, іг ддуЬу рготеідепсуа Воз¬
ка піе копзеггеотеаіа, діа і ед пего зте^ди
йтіегсіц гусіе зтеоіе гаретепіе харіесх§іотеаі Ьу. А со теі^кзга у піегпозпіеузга,
■Ье підду аидуепсуі піе датеапо у датеаб
піесЬсіапо, діа іизііГікотеапіа зі§ ге тезгуікісЬ каіитпіі у ішреіусуі іп ге іпіепіаіае
підду піе ЬуІусЬ, депіс^ие патееі ойсегот род
рае 113 кпиіоте зиготеіе гакагапо, пікодо
рггуризгсгас у пі з кіт рггезіатеас піе
рогтеоіопо; піЬу іакіедо кгутіпа1ізі<$ у
ехсеззапіа саіу гок у сгіугу тіезі^се те
сі^гкісЬ каудапасЬ теі^гіопо, т^сгопо, дге(сгопо, тогдотеапо у разітеіопо зі§, сЬс^с
родоЬпо рггег іак піегпоёп^ іпсагсегасу^
аЬу гаіиі^су ргоіезіапі іак паург^дгеу г
іут зі§ ройедпаі йѵѵіаіет.
Кібге іо щдг§ Ьодау Ьу затут піетеуреіпііу зі§ зкиі-

кіет, ддуЬу сгиупа піетеіппоЗсі деГепзогка ораіггпоёб Возка рггег ротеайпе іпіегрогусуе у теіеІкісЬ рапбте изііпе іпзіапсуе
г іак сі^хкіедо теі^гіепіа піе родгтеідп^Іа
у піе етеіпкотеаіа. Рггу іут іедпак те РеІегзЬигди гок саіу у сгіугу тіезі^се те Зсізіут агезгсіе гаіиі^су деіаіог хозіатеаб гаизіаі. А котриіиі^с тезгузіек сгаз каріітеасуі рбісгтеагіа Іаіа іггеаіо, ддгіе піетеіппедо у те пітесгут піе рггекопапедо рггег
іак діиді сгаз теі^гіопо у гбйпеші рггукгозсіаті тогіійкотеапо, а ро еІіЬегасуі па
изііпе ргойЬу хадпедо разгрогіи піе да¬
теапо у датеаб піесЬсіапо, у капсеіагуі зегіо гакагапо у гаЬгопіопо. Рггу іакотеусЬ
аддгатеасуасЬ у орргеззуасЬ рггег іе тезгузікіе сгазу згсгедбіпіе іуіко іггу зиріікі
тегді^дет ргеіепзуі у піетеіппіе ропіезіопусЬ аддгатеасуі, га со іак епогтез Іаезіопез газгіу, ропіетеай гадпе деіісіиш піе
теуіатеііозі^, апі зі§ рокагаіо, до каЬіпеіи
пауіаёиіеузгеу ітрегаіоготееу іеутойсі родапо, Іесг гадпа до г^к затеу пауіазпіеузгеу ітрегаіоготееу іеутёсі піе дозхіа, ддуг
оЬгаІотеапу іайпіетеіеІтогпу ітб рап дгаГ
Озіегтап, род каг^ кпиіоте МозкіетезкісЬ,
аЬу гадеп піеродатеаі, гакагаі. Ро оддапіи іеду опусЬ, дду зі<з одегтеаі гаіиі^су
деіаіог до оЬгаІотеапедо іайпіетеіеітохпедо
ітзсі рапа дгаГа Озіегтапа, иргазгаі^с
о теудапіе деіаіога идапедо сиіизсипс}ие
кгітіпаіи, аЬу шбді де Шо іизіііікотеас
8І§ у етипдотеас, деп^ие о гадоёб исгупіепіе ргеіепзуі родапусЬ, кібге гаіиі^седо деіаіога ехрозіиіасуе оЬгаІотеапу ітб
іут гатезге одЬутеа! гезропзет, ге те іега^піеузгусЬ копіипкіигасЬ Роізка зііа козгіиіе пауіаёпіеузгеу ітрегаіоготееу іеутовсі, теі^с гаіиі^су деіаіог, піе зіузг^с росіезгпеу копзоіасуі, сит тахіто согдаііо Ігаті гаіатезгу зі§, досЬодгіб тизіаі.
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топагсЬіпі гоззуізка, рапі тііббсітеа, хѵѵіа■згсга пай иЪо§іеші прайіеші Іцййті, ііе
те кеу окоіісгпобсі, йе Іа ргеіепзуа йаіиігрсе§о сіеіакога піѳ іезі ргітеакпа, ргозкети
сгіотеіекотеі паіей^са, аіе риЫісгпа, йо пауіазпіеузгего кгбіа ііпсі ро1зкіе§о ге§и1иі^са зі§. А как Йайпут зрозоЬет йаіиі$су ргокезкапк піе Ьуі сарах зтеоіеу йеГепйеге орргеззуі у гѳіпопзіготеас тег^І^йет
піетеіппееіо ийапіа озкагйепіа игозгсгопусЬ,
тпіетапусЬ, саіитпіозе йопіезіопусЬ, іп
геіпѵепііаке пі§йѵ піеЬуІусЬ кгітіпаібте,
те сгут йо іизкіЁкотеапіа зі<2 отпіз рогка
іизкікіае оссіизегакиг, гЦй йаіиі^су ^ие^и•
Іапк піѳ куіко па іогкипіе, па Ьопогге, па
зиЬзкапсуі г са!$ Гатіііц иразб тизіаі,
1ес2 у па гйготеіи теіеікі изгсгегЬек ропіозі.
ТусЬ тезгузккісЬ кггутей, вгкбй, орргеззуі
у іпсопѵепіепсуі Гогит, огі§о, токог оЬйаіотеапу іазпіетеіеішойпу іе§ошоз6 рап
§гаГ Озкегшап гозкаі у йоЦй іезгсге го8Іаіе, ккбгу згсгедиіпіе куіко 2 піеіакотее§08 гапкот, аизіі у піепатеіЗсі па г§иу згкой$ йаіиЦсѳ§о йеіакога, рогаЬіегатез2у копкгаЬепка опе§о, йе потіпе ек
со§потіпѳ Ітеап Рорбте пагтеапе§о, саЦ
зиЬзкапсуі, піѳ Йо зкагЬи пауіаЗпіеузгеу
ітрегакогкі іеутсі, аіе піе теіейгісб ай
({(юз изиз, па іаЦ рокггеЬ^ у йоЦй арріікотеаі, а піесЬс^с гезкукисуі гаЬгапусЬ
копЁзкотеапусЬ йбЬг РоротезкісЬ исгупіс,
а кут зашую га1иі^се§о ргокезкапка те зргатеіейІітеусЬ опе§о ргекепзуасЬ изрокоіб,
икопкепкотеас, гбйпеті теутуйіпеті зрозоЬаті пагаЪіаІ, ргокезкапка Йо теіесгпеу 2§иЪу, гиіпу, изііицс рггурготеайгіс, іакой те
затеу ггесгу рггурготеайгіі у ггиЬіІ, кіейу гаіищсу ргокезкапк йоп§, йгіесі, §озройагзктео у Ьапйіе зтеоіе ориёсітезгу, теіеіекгос гагу Йо зкоіісу Мозкіетезкіеу, йо Ре-

кегзЪиг§а у йо іппусЬ шіеузс, йтеогбте іейЙ2Іс у ехрепзотеас зі§ тизіаі. А г окагуі
какотеедо іегййепіа оЬйаІотеапу іазпіетеіеі1 то/.пу ітб рап §гаГ Озкегтап ийаі йаіиіцседо ([иегиіапка га гйгаус§ у згріе§а
Ггапсигкіе§о, у ройкут ргекехкеш тезгузккіе опе§о зирреіескіііа, раріегу, йокитепка,
ріепі^йге гаЪгапо, зате§о те агезгк тегі^ко,
каркітеотеапо, йоіпіеггу ай таіиз орргітепйит рггуйапо у рггузкатеіопо, рой сі§йЦ
кизкойі^ тоггопо, рггег со йаіицсу ргоке¬
зкапк піе куіко рггег Іака сгкугугосгпе йіз§изка сіегріаІ, гпазгаі, аіе у піетаіе теуйаікі зрепйотеаб тизіаі; а паозкакек рггу
сй$йкіш у піегпойпуш теі^гіепіи рггуйапусЬ йоіпіеггбте теіккотеас у зизкепкотеас
тизіаі. Ккбге ргекепвуе у теуйаккі гкотрикотеатезгу те гедезкг кіайгіе у ргекепйиіѳ
закізГаксуі у па§гойу, а ко парггбй: теей1и§ оЫі§и у копкгакки исгупіопедо г копкгаЬепкет, йе потіпе ек содпотіпе Ітеап
Рорбте тіапотеапут, те гоки кузі^с зіейшзек йтеийгіезкут йгіетеі^кут, тіезцса РеЬгиагуі йгіезі^ке§о йпіа, те Отойпіе розкапотеіопе§о, сгегтеопусіі гІокусЬ кузі^са па
зкиріепіе зкиг ІозісЬ, кетий копкгаЬепкотеі йапе§о, ой гоки кузі^с зіейтзек йтеийгіезке§о йгіетеі^ке^о, ай йо гоки кузі^с
зіейтзек кг/уйгіезке^о зібйте§о госгпеу рготеігуі ой зіейт Іак сгегтеопусЬ гІокусЬ зіейт¬
зек, ой гоки кузі^с зіейтзек йтеийгіезке§о
йгіетеі$ке§о ай йо гоки кузіцс зіейтзек
кггуйгіезке§о ріегтезге§о, йтеа гагу іасЦсети йо зкоіісу Мозкіетезкіеу, па гбйпе теу¬
йаккі теузгіо сгегтеопусЬ гІокусЬ кузщс йтеіебсіе; рггу каркітеасуі тегі^ко ге§агек ЬгііІіапкаті озайгопу, а Іапсийек йго§іеті
катіепіаті какйе озайгопу, іейпо г йги§іт сгегтеопусЬ гІокусЬ ріе,сзек, каЬакіег§ гІоЦ г рогкгекет пауіазпіеузгеу Іпгрегакоготееу іеутсі гоззуізкіеу тегі^ко ѵаіо-

- 473 гІ5 сгегтеопусЬ гЫусЬ 8Іо атеаагіеёсіе, тео- те котриі геЬгапе, сгуш'% іп зитта сгеггесгек іеатеаЬпу г §оІотееші ріспі^гті тегі$- теопусЬ гІоІусЬ зіесіт іузі^су йяетайи*
іо, те Шгут Ьуіо сгегтеопусЬ гГокусЬ віо згеёбагіевці рф. О со тетЯю Ыиіасу ргоагіетекгбсігіезщі рцб, ріегзсіей іесіеп г (Ігіе- Іезіапі, шапіГезіиі^с зі§, пауріегтеіеу рггегі
теі§сі% йуатепіаті Ьгііііапіаті, козгіицсу Во§іеш у ргге<і бтеіаіет те піегпозпеу зтеосгегтеопусп гІоіусЬ 4теіеёсіе, коМг?, роёсіеі іеу кггутейгіе, згкосігіе у те г^иЬіе Гогіипу,
2 роаизгкаті тегі^іо, кібге о^иіеш тезгуі- те изгсгегЬки гсіготеіа, апіе отпіа а4 гекіе козгіиі^ сгегтеопусЬ гІоІусЬ агіезф, Гшкіепсіит еі еіо1ѵеп4ит зіесітіиіузіесу
Іггу рагу рапсгосЬ іесітеаЬпусЬ, ргесіі сгег- «Ыѳтеідсіизеі згейсіисігіезі^ рі?сіи сгегтеотеопусЬ гІоІусЬ згебб, ІаЬакіег^ йгеЬгп^ пусЬ гІоІусЬ, 4о гетеокотеапіа гайапусЬ зоЬозгІш$с$ сгегтеопусЬ гІоІусЬ агіетеф, Ьіекаіитпіі, іптеекіутеу, параёсі, атегеіесЬизіу Ьіаіе гаЬгапе паушпіеу Іахиі^ зйз 4ет аеіепсуі, іпсагсеготеапіа, теіегіепіа
сгегтеопусЬ гІоІусЬ сітеасігіезсіе рі§б, га дісхіет у сЫогІет тоггепіа у іппусЬ исігіатеша апіаібте те§§іегзкіе§о згезпаёсіе, те ІапусЬ іпкоптеепіепсуі, ехогЬіІасуі, згсгеКу4ге у те РеІегзЬиг§и росісгаз агезгіи ^иіпіе Іуіко г гапкоги у іптеісіуі, гатегіегерзатеапе^о у г§іпіопе§о, ка/4у апЫ Іоёсі росЬойг^сусЬ, заіѵит іиз сііа (іосЬокозгЬпцсу ро сгегтеопусЬ гІоІусЬ ріс^гіезці, іігепіа зргатеісхііітеоёсі у паіегуіеу заіізсгупі сгегтеопусЬ озтзеі. \У піеЬуіпозсі гопа Гаксуі г оЬЫотеапут іаёпіетеіеішогпут і.
Йеіаіога те Шпіе Ь^(Цса те сі^.кіеу сЬо- рапет дгаГеш Озіегтапет, иЬі сіе іиге
гоЬіе у рагохігтю гозіаіцса, Ьег йасіпеу сотреііегіі. Каііопе гаё гіатапіа копігакіи,
котраззуі утііозіегсігіа, сітеисігіезіи гоіпіе- піесіоіггутапіа оЫІ§отеусЬ оЪотеіагкбте у
гготе МозкіетезкісЬ па ктеаіегге теікіотеаб теагипкбте, со ргатео розроіііе Ьесігіе катизтіа, кіесіу іак па теікіотеапіе, іако у гаіо рггу зигота, Іакге оЬтеаготеапіа как
рггег гаЬотеап.е, гаЬгаше гбгпусЬ ггесгу, зесигіЬаііз гсіготеіа, іако Гогіипу, зиЪзІапропозі згкосіу гаіицсу ргоіезіапі па сгег- суі, сіо гесцііѵотеаиіа тезгузІкісЬ кггутесі у
теопусЬ гІоІусЬ сітеіеёсіе. Каііопе сііийпікбте згкбсі, ошпі тосіо еі теіосіо. Іп сази гаё
зтеоісЬ гбгпусЬ, г кІбгусЬ іебпі роитіега- гасіозс піеисгупіепіа теугеу теугагопут
а.<1ги<1йУ (іо шезгс2§ёсіа, пЬбзІтеа, ре- ргеіепзуош гаіиі^седо сіеіаіога ошпі іиге
пигуі рггузгЬ, рггег со Ыиі^су ргоіезіапі еі ѵіа, диае Гіегі роіезі, еііат гергеззапа егегжтусЬ гійуоЬ а™ 1,зі,сѳ іггузіа Ііагит (пЫ іп аіііа ге^піз регтіавит еі
згкосіу ропозі. I осі сгаз каріітеасуі, тсаг- сопсеззит), зтеоіеу паіегуіоёсі гекирегосегасуі у агезг и па теікі у па гбгпе іппе теапіа у етеіпкотеапіа у о Іо тезгуіко, со
ехрепза теусіаікі теузгіо сгегтеопусЬ гіо- сгази ргатеа згеггеу у сіозіаіесгпіеу сіотеіеІусЬ зіесітзеі. Росі сгаз Іеуге шезгсг^іі- бгіопо Ьесігіе, заіѵа Іат іп Іоіо, оиат іп
тееу каріітеасуі у шсагсегасуі Іггу Ыапкіе- рагіе гаеііогаііопе ІиЪ іппеу теупіезіепіа у
у іаёшетеіеітогпеір «тс. рапа дгаГа Ро- ао Іеу Іігепіа (зі ориз Гпегіі), ааі Ц зтеоіа
оскіедо
теоіетеоау Беізкіедо, г§т^1у. ргоіезіасу^ Ыицсу ргоіезіапі ао акі Ьигзгуік.е іе ІеаУ згкоау у теугеу зресуй- тізІгготезкісЬ у гаагіескісЬ \ѴІ1епзкісЬ
котеапе зігаіу гаіиі^су ргоіезіапі, а г ока- ргоргіо зсгіріо зрогг^сігітезгу, ки гарізапіи
гу. огааіотеапедо шёшете.еітойпедо ішсі у іпстоззотеапіи. ^иае ргоіезіаііо, ргаетізрапа дгаГа Озіегтапа зіаіе у росЬоа^се, зо шоао Гасіа, асі іизіаш ехрозіиіаііопеш
60

— 474 вресіаЬіІіз (Іошіпі МісЬаёІіэ Моуег—тег- Гісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз езі іпвсгіріа еі
саіогіз еі сіѵіз Уііпепзіз, а(1 асіа оЫаіа іпдтоззаіа. ЗсгірЬя апао, тепзе еі 4іе иі
еі еізйеш зирга ехргеззіз асііз поЬіІіз оГ- | зирга.
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Универсалъ Вн.іепскаго воеводы Михаила Вишневецкаго о порядкѣ и
благочиніи, которые должиы быть соблюдаемы въ городѣ Вп.іьпѣ.
волюдій; требуетъ, чтобы евреи не подкапывались

Въ этомъ универсалѣ Виленскій воевода Виш¬
невецкій доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ

подъ христіанъ, по оставались подъ юрисдикціей

видахъ благоустройства Вильни опъ рѣшился пре¬

замка;

кратить разныя злоупотребленія п завести подлежа¬

улицъ и домовъ,

щій порядокъ;

обще содѣйствовали экономическому и нравствен¬

вслѣдствіе этого опъ доводить до

свѣдѣнія магистрата, что прекращаетъ всѣ неза¬

чтобы

горожане

наблюдали

за чистотой

тишиной и спокойствіемъ и во¬

ному благосостоянію города.

конныя пошлины, установившіяся вслѣдствіе ре-

Регіа ^иагіа апіе Іезіиш согрогіз СЬгівіі, сііе (Іесіта весип<3а тепзіз Липіі, ашю
Ботіпі тіііезіто зерІіп§епіезіто ^иасі^а{гезіто Іегііо.
Согат поЬііі оіТісіо сопзиіагі сіѵііаііз
з. г. т. шеігороіі Ѵііпепзі асііксіие еіиз4еш ргаезепііЬиз сотрагепіез регзопаіііег
поЬіІез (Іошіпі Раиіиз БисЬоѵѵісг—сопзиі
Ѵііпепзіз еі Сазітігиз №етопоѵ?ісг — поіагіиз Ьопогаіае соттипііаііз тегсаіогіае
Уііпепзіз, ргаезепіез Іііегаз ипіѵегзаіез,
поЬііі та^ізігаіиі еі іоіі сіѵііаіі Ѵііпепзі
а сеізіззіто ргіпсіре МісЬаёІе Зегѵаііо \Ѵізгпіоѵѵіескі—раіаііпо Ѵііпепзі (Іаіаз, заіѵаз
еі іііаезаз, іп аиіЬепіісо зсгіріаз, тапи
еіизсіет сеізіззіті ргіпсіріз \Ѵізгпіоѵѵіес-

кі—раіаііпі Ѵііпепзіз, зиЬзсгіріаз зі^іИосціе
еіиз ргоргіі зіештаіш сотшипііаз, сит
іпігоГизіиз сопіепііз ас! асіа оЫиІегипі.
Оиагиш Іііегагит, ргаетіззо шоііо оЫаіагит, <іе ѵегЬо асі ѵегЬит гезсгіЬеп(1о
сопіепіа. іепог зе^иііи^ езЦие іаііз:
МісЬаІ Зепѵасу КогуЬиі хі^йе па \Ѵізгпіо\ѵси у 2Ьагайи \Ѵіз2піо\ѵіескі—тѵоіеѵѵо4а ЛѴіІепзкі, Ьеітап ѵѵіеікі іѵіе1кіе§о хі§зііѵа Ъііе\ѵзкіе§о, (Иіпіапзкі, ЛѴоІкоѵѵувкі,
\Ѵі1кізкі еіе. еіс. зіагозіа. \Ѵзгеш ѵѵоЬес
укайіеши гозоЪиа, коти Ьу о іут іѵіесігіеб
паІеЫо у (Іозіаіо зі§, тіапосѵісіе іаёпіе
оёѵѵіесопуш, іаёпіе \ѵіе1тогпут \ѵ Во§и
паурггесѵіеІеЬпіеузхут, іаёпіе ѵѵіеітогпут
ісЬтоёсі рапот зепаіогот (Іисінпѵпуш у

- 475 ёдѵіескіш, (Зі§пііаг20т, игг^йшкот гіет- расЗІо, а(1 (ЗеЬііат рггудѵосігзс ге&иіат у
зкіт, дгосЗгкіш, гусегзідѵи, згІасЬсіе, оЬу \ѵ сгут аЬизіѵе (Зеѵіаіит, асі Ьопит гесіидѵаіеіош, іак ѵѵоіеѵѵсмігіѵѵа Шеизкіеіго, іа- сепсЗо опЗіпет, <Зопозг§: паурггбсЗ, айеЪу
ко у іппусЬ дѵоіедѵосЫдѵ у родѵіаібдѵ \ѵіе1- іак іи регтапепііЬиз, іако іеі рггуЬудѵакіе§о хі^зідѵа Ьііеѵѵзкіедо, тоіт лѵіоісѳ цсут асі етрііЬіІіІаіез ѵеі ѵепсЗіЬіІіІаіев
тойсідѵут рапот у Ьгасі. Ро гаіесепіи сипсіогит песеззагіогит дѵзгеікіе иЬезріеизіид тоісЬ ЪгаіегзкісЬ, іакйе лѵзгеікіеу сгепіе осЗ дѵутуёІпусЬ у ргадѵет гакагакопсіусуі у зіаии Іисігіот, сЗо тіазіа іи- пусЬ дѵ гупки, ЪгатасЪ, иіісасіі у дѵзгеііеузге^о іедо кгбіедѵзкіеу тоЗсі зіоіесгпе- кісЬ тіеузсасЬ сіеракіасуі у ехаксуі Ъуіо.
§о дѵіеікіе^о хі^зідѵа Ьііедѵзкіе^о \Ѵі1па піе іуіко Іаг"одѵе, яаткодѵѳ, Ьгикодѵе,
рггуѣудѵаі^сут, рггу оЛагодѵапіи родѵоІпусЬ Ьгатпе (пасЗ сіадѵпу гдѵусгау у рггугдѵоісЬ^сі тоісЬ, огпаутиі^: і/. "(іу ті паіаб- іоёб рег аЬизит дѵ /атіеггопе сгазу дѵуш’еузгу кгбі ішб рап тііобсідѵу, копГего- Ьіегаб, піе со дѵгдѵусгаіопе) тойегицс у
ѵѵатезгу сЗоЬгоіІідѵіе ргеешіпепсу^ дѵоіедѵосЗг- дѵз2СІкіе§о гсЗгіегзідѵа, вяаграпіпу, ро дѵо1\ѵа \Ѵі1сйзкіедо, отпет асЗіипхіі іигіз- гасЬ згрегапіа гакагицс, аЬу ротіепіопе
(Зісііопега, сопсотшііапіет дѵ1асІ2§ тоі§ у ргадѵпе ігіЬиіа піе дѵі^сеу, іуіко росНи§
«Зузрогусу^ дѵ дѵоіедѵосЗгідѵіе \Ѵі1ейзкіт еі •ЗадѵпусЬ гдѵусгаібдѵ у огсіупасуі дѵоіедѵоіп Ьас теігороіі дѵіеікіедо хі^зідѵа Ьііедѵ- (ЗгійзкісЬ дѵуЬіегапо, вегіо рггукагиі§. Розкіе^о, дѵ тіейсіе здѵут ЛѴіІпіе, ѵідоге іут, тіагу у дѵа&і а/.еЬу зргадѵіесііідѵіе дѵейадѵпусЬ ргадѵ у копзіуіисуі саіеу ггесгу- (31и§ зіаіиіп Ьуіу дѵутіеггопе у изіаподѵіорозроіііеу сіе 1е§е розіііѵа тпіе сопсетеп- пе, росі ріесг§сі% тоі^ дѵоіедѵосЗгіпзк^, игг§Ііиш, соттізіі, огая піе іуіко ёдѵі§Ц зрга- (Зодѵі тети ^госЗхкіети "ѴѴіІепзкіети, зі§хѵіес31і\ѵойс рг2в2 зіеЬіо у игг^й шбу ^госіг- папіег дѵіеітохпети ітсі рапи росідѵоіекі \Ѵі1ейзкі зіііепііЬиз, оп§ ргаезіапсЗо асЗ- дѵосіхіети гіесат у дд’згеікіе г згІасЬеіпут
тіпізігаге, аіе ісі дѵзгеікі рогг^сіек дѵ іуш ша^ізігаіет \Ѵі1ейзкіт, іп Ьопа соіпіеііізІоЗесгпут шіеёсіе изіаподѵіб у оЪзіаІодѵаб §епііа оЬсЬосЗгепіе зі§ у гасЬодѵапіе зі?
гиреіпг* тос (зіс йізропепііЪиз 1е§іЬиз, тоге апіі^ио, изііаіае ргахіз еі ргаезсгіріштипііаііЪиз, ргаегодаііѵіз, 0(1 ггесгу ііопіз, зіпе сопѵиізіопе іигугсЗук, коГосЗороэроШеу іети игг^йодѵі тети дѵоіедѵо- гоги (ЗоЬге^о рощсЗки еі іп ргеіііз гегит
(Згійзкіеши соііаііз еі ех апіідио изи ас сіеіегтіпапсііз гекотетЗиі^. Огаг кайсЗе^о
сопііпиа ргахі йеЪіііз) сопГегге гасгуі. 2а- рггу ргадѵасЬ, дѵоіпойсіасіі у рггудѵііеіаск
сгут, г іакодѵеу оЫідасуі у родѵіппойсі кгбІедѵзкісЬ сопзегдѵиі^, іак агеЬу ка/,<3у
игг^сіи те§о, іпЬаегешЗо ргеуіут (Задѵ- зіап, іпіга сапсеііоз роѵѵіппозсі здѵусЬ гапут гдѵусгаіот, ргаѵѵот, рггудѵііеіот, іак сЬодѵицс зі^, оЬг2§с1у у гдѵусгаіе здѵе асі
пауіазпіеузгусЬ кгбібдѵ ісЬтобсібдѵ роІзкісЬ, ехесиііопет рггудѵосігіі. СЬггейсіапіе аЬу
іако огсіупасуот іайпіе дѵіеітогпуск ісЬ- дѵ пісгут сігситзкгірсуі здѵусЬ ЬапсЗІбдѵ піе
товсібдѵ рапбдѵ дѵоіедѵосЗбдѵ ЛѴіІегізкісЬ, ап- рггезі^родѵаіі. Йусігі, (Зо іесЗпеу іуіко дѵіаіесеззогбдѵ тоісЬ, піс подѵедо піе зіапо- йгу дѵоіедѵосігійзкіеу у іигугсіуксуі игг^сіи
дѵі^с, 1ес2 іо іуіко, со ех огЬіІо 1е§ит рег ^госЗгкіе^о паІеЦсу, аЬу росі ргеіехіет
геѵоіиііопез еі саіагаііаіез іетрогит дѵу- іакодѵусЬ ргоіексуі пай рипкіа изіадѵ у

- 476 орізапе, шіобгу шадізігаіеш у ѵѵзгуікіеші
сѳсЬаті г іебпеу, а тіебгу ііубапіі, вупа§0§ц у саіут каЬаІеш г зігопу «Іги^іеу,
рггег ѵѵоіеѵѵоббѵѵ, апіесеззогбѵѵ тоісЬ, Іибгіег коштізаггбѵѵ, об кгбібѵѵ рапбѵѵ у саІеу ггесгурозроіііеу (Іо Іе§о шіазіа зіоіесгпеуо сіевІіполѵапусЬ, бозіаіесгпіе орізапусЬ,
піс зоЬіѳ піе рогѵѵоіаіцс, ѵѵ ЬапбІасЬ ѵѵзгеікісЬ скггейсіапош иіе рггезгкабгаіі, аЬу ѵѵ
гупки, аиі ро иІісасЬ сЬггейсіап піе робкироѵѵаіі, па тіезгкапіе ѵѵ гупек, апі рггеб
койсіоіу паб баѵѵпе орізапіѳ иііс піе сізпеіі зі§, Іиб/.і ІогпусЬ, Ьиііаузіѵѵеш ЬаѵѵігрзусЬ зі^, піе рггесіюѵѵуѵѵаіі, боту у згупкі ѵѵсгезпіе рггеб посп^ роп* 61а розігге§апіа Ьаіазбѵѵ, рііаіук у кгабгіегу гатукаіі, иіісе у катіепісе сгуйсііі, Ьгикі па
иІісасЬ рггеб тіезгкапіаті у катіепісасаті зѵѵеті роргаѵѵоѵѵаіі, рггукагиі§. А ге
ѵѵ гупки гбгпе бгіеіа зі§ ехаксуе, гуЬакот, рггекиркот у іппут рггебаі^суіи
(іиаеѵіз ѵісіиаііа у іаггупу, паб ѵѵугайпе
гакагапіе поѵеііа 1е§е об іусЬ, кібггу роб
ргеіехіеш зігагу сеі ггесгурозроіііеу, іе§о
кгбіеѵѵзкіеу тойсі рііпиі^су зкагЪоѵѵусЬ
ргоѵѵепіоѵѵ, паб баѵѵпу гѵѵусгау іакоѵѵей
бапіпу рбішізкоѵѵе ѵѵуЬіегаіц, Іакге у об
ІусЬ, кібггу, роб ітіепіеш іпзіу^аіогзкіт
Іакіей бапіпу рбішізкоѵѵе об іаггуп у гуЬ,
а ріепцбге об ѵѵогбѵѵ киріескісЬ, тіто іпЬіЬісу^ зиготе^, ѵѵ Іеуйе копзіуіисуі №агзгаѵѵзкіеу озіаіпіеу ѵѵугагопц, роб сгаз рггезгІусЬ ІгуЪипаІбѵѵ ѵѵуЬіегаІі,
айеЬу Іакоѵѵе аЬЬіпс піе бгіаіу зі§ ехіогзіопит аЬизиз у 2еЬу іпизііаіит §епиз ехаксуі Іііи1о рбішізкоѵѵе^о изЫо, игг^боѵѵі ^гобгкіети \Ѵі1епзкіети зегіат гесоттепбо іпѵі^ііапііат еі апітабѵегзіопет; гекиге Ьос
іп раззи об іайпіеѵѵіе1то2пе§о і. р. тагзгаіка
ІгуЬипаІи §1бѵѵпе§о ѵѵіе1кіе§о хі^зіѵѵа Ьі-

Іеѵѵзкіе/?о, Іак аб ргаезепз Ьапс рагісиі
бідпіззіте іггутаіцсе^о, іако у рггувгІусЬ
аЬу г ѵѵіабге зѵѵеу Ьипс соёгсеаі рггег риЬІісгпе одіозгепіѳ аизит еі іпзиеіаш ІісепІіат. Со ві<2 гай ікпіе ѵѵаІаі^сусЬ зі<2 окоІо шіазіа шигбѵѵ, піе тпіеу гиіпиі^сусЬ
зі§ Ьгаш, гиіп, гаѵѵаіапіа Ьгикбѵѵ г гупвгіокбѵѵ, бо зкоруѵѵапіа §гигбѵѵ, г кашіепіс па иіісе ѵѵѵггисапіа, ^поібѵѵ піеѵѵуѵѵо2епіа, у кошіпбѵѵ піеѵѵусіегапіа, Іакге
Іибгі гбгпусЬ Ьапбіеш у згупкіеш ЬаѵѵіцсусЬ зі^, а габпеу роѵѵіппойсі бо тадізігаіи піе сгупі^сусЬ у тіеузкіе§о рггуішоѵѵаб піесЬс^сусЬ, ро раіасасіг у іигугбукасЬ піезіизгпіе ргоІедиі^сусЬ зі§, Іебу ѵѵ Іакоѵѵе бузкопѵѵепіепсуе айеЬу игг^б
§гобгкі, ргаесірие ѵѵіеітойпу ітс рап робѵѵоіеѵѵобгі ЛѴіІепзкі, ипо г тадізігаіет
гепііо ѵѵеуггаѵѵзгу, роб1и§ паикі ргаѵѵа
зІаІиІо\ѵе§о у Іак ѵѵіеіи копзіуіисуі орізапіа, ѵѵ паіегуіу ге^иіатеп у баѵѵпіеузгедо
роггіуіки к1иЬ§ ѵѵргаѵѵіс у гебисеге изііоѵѵаі, рііпо гаіесаш. О гаг агеЬу ѵѵзгуІкісЬ
Іибгі ЬапбІицсусЬ, ІиЬ згупкіеш ЬаѵѵігрсусЬ зі§, об сі^гагбѵѵ тіеузкісЬ ипікаі,^сусЬ, а ргуѵѵаіпіе рапозгцсусЬ зі§ бо рггуі§сіа шіеузкіе§о абідеге. Такге бо ѵѵуѵѵогепіа §поібѵѵ, паргаѵѵоѵѵапіа Ьгикбѵѵ у гиг,
бо сЪдбогепіа кошіпбѵѵ, піесЬоѵѵапіа ЬиіІаібѵѵ, бо рггезіггедапіа оЬгагу Во/еу у
піегг^ббѵѵ, бо исізгепіа поспусЬ Ьаіазбѵѵ
песеззііоѵѵаб у рггег риЫісгпе ѵѵ гупки,
еі іп аіііз Іосіз зоііііз, о§1озгепіе 1г^Ь%
ки ѵѵіаботойоі ѵѵзгуікіш робаб, піерозіизгпусЬ ѵѵіпаті рокагас, пакопіес рггег гарогѵѵапіе аб іпзіапііат іпзіі^аіогіз, па госгкі сопігаѵепіепіез, ІакоѵѵусЬ ѵѵіабгу теу
ѵѵоіеѵѵобгіпзкіеу шіапоѵѵісіе ІусЬ ісЬшойсібѵѵ, кібггу рггеб раіасаті, катіепісаті, кіазгіогаті Ьгикбѵѵ у гиг піе сЬс^
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парга\ѵо\ѵаб, па ІікЫасЬ ІбгпусЬ тсіп у а2еЬу игирі ^госіхкі Шейзкі, ипа сит
ехекисуі ига^отеусЬ ехіепсіоѵѵаб, піесіо- тагізігаіи 4о ехекисуі ех ѵіпсиіо роиіпризгсгацс (регшізза іегіпак каМети рог пойсі зѵѵеу рггу\ѵоахі1 у іе^о та/.узікіеео,
4і§піІаІет еі Ьопогет іппоіезсепііаіі сиш со ві§ 'ѵугеу теугахііо, чиаш ассигаііззіта
ошпі ѵепегаііопе оЬ 4епипІіаІіопе) вііти- розігге^аб ѵідііапііа оЫі^иі^с. Ш Іерзгеу
Іаге у зкиіесгпіе рггутеіебб изііотеаі, іпзі- Іѵѵіегаге Іей тбу §епега1пу иптегзаі рггу
пио. Ргеуіут, ропіетсаі кирсу розігоппі ъ ріесг^сі г^к’4
роарізатезгу, ріесг^б рггугбгпеші Іо\ѵагаші г тіеу гб/пусЬ, еііаш сізп^с гогкагатегу, іп Іисет теуааб у ро
2 гадгапісу 4о \Ѵі1па рггуЬуѵѵзяу, ро ратіеузсасЬ риЫісгпусІі риЫікошб, пес поп
ІасасЬ. кашіепісасЬ, паѵгеі ро кіазхіогасіі ро ЬгашасЬ коёсіеІпусЬ у тіеузкісЬ риЫііаіііапсіо осі ріаіу, шаіп'зігаіот у киріес- сае поііііае о^іозіс іп1ушиі?. Бгіаіо зі§ №
кіеу ігЬіе па1е;Цсеу, ипікаі^, Ыу іакоЛѴіІпіе, гоки Рапзкіе§о Іузіг^с зіеатзеі
теусЬ, іако ргх.уЬуІусЬ §оёсі \ѵіе1шо2пу ішб
Іггуаиезіе^о бзте^о, аиіа аѵѵиагіезіегобзрап роДетоіетимІя (Іізіисіісаге еі аЬ иіІегіо- те§о Аргіііз.
гіЬиз аЬизіЬиз агсеге сопаЬіІиг, аіжіие
Ариа чиаз Іііегаз ипіѵегзаіез, ргаетізиііо ргаеіиаісіо еі дгаѵатіие Іиіеуз/.ут 80 тоао асі асіа оЫаІаз, зиЬзсгірІіо такирсош. Такйе аЬу §апсагге Іиіеузі 2айпеу пиз сігса зі^іііит зечиііиг Іаііз: Місііаі
піе ропозііі пі осі ко§о "гаЬіе/.у, \ѵ гупки
хцйе ^Ѵізгпіотескі—жнетсоаа ЛѴіІегізкі,
ргаесизЫіге іпѵі^іІаЬіІ. Беп^ие сокоіЬеішап ѵѵіеікі «іеікіедо хі^ітса ЬІІе\ѵзкіетек іепо ех шипего теЫгу теоіе\ѵо4/,іп§о. (}иае ргаезепіез Іііегае ипіѵегзаіез,
зкіеу у ищсіи росітеоіетеосігігізкіе^о 4о па- ргаетіззо шоао оЫаІае, зипі асііз поЬіІіз
Іейуіе^о рощаки г шадізігаіет \Ѵі1егі- оГГісіі сопзиіагіз сіѵііаііз Ѵііпеизіз іпзегіае.
зкіт гееиіоѵѵаб зі§ роѵѵіппо, іо ѵѵзгуіко 1
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132.

Ипструкція, давим войтомъ, бурмистрами и цѣлымъ Виленскимъ маги¬
стратомъ депутатамъ, отправляемымъ па сеймъ въ Варшаву.

Виленскій магистратъ даетъ своимъ посламъ
на вальный сеймъ въ Варшаву инструкцію слѣду¬
ющаго содержанія:
1) Послы, по заявленіи королю вѣрноподдан¬
ническихъ чувствъ горожанъ г. Вильны и высокаго
почтенія разнымъ сановникамъ, должны домогать¬
ся, чтобы право голоса было предоставлено имъ
послѣ пословъ Краковскихъ;

привлеченіемъ ихъ къ разнымъ противозаконнымъ
повинностямъ;
5) домогаться, чтобы лицамъ духовнымъ былъ
воспрещенъ переводъ своихъ каменицъ подъ
юрисдикцію земскую, такъ какъ магистратъ имѣ¬
етъ своихъ каменицъ не болѣе 30, чего слишкомъ
недостаточно для помѣщенія трибупальскихъ су¬
дей;

6) домогаться новаго подтвержденія выдачи
8,000 зл., ассигнованныхъ Варшавской конституціей
на исправленіе городскихъ укрѣпленій;
7) просить рѣчь-посполнтую объ увольненіи
Вилепскихъ горожанъ отъ подымной подати;
8) употребить всѣ усилія, чтобы воспретить
3) выразить глубокое неудовольствіе горожанъ
жидамъ открывать новыя лавки, вторгаться въ капротивъ трябунальскаго поручика и инстигатора,
меницы, заниматься разносной торговлей по мо¬
которые ежегодно берутъ съ горожанъ много сук настырямъ и частпымъ домамъ; чтобы уничтоже¬
на на трибуналъ, дѣлятъ его потомъ между собой
ны были повыѳ декреты вопреки уже постановлен¬
по окончаніи его засѣданій, а въ слѣдующемъ году
нымъ ассесорскнмъ судомъ.
берутъ новое;
9) о невмѣненіи въ вину Виленскому магистрату
4) домогаться, чтобы дома городской юрис¬ освобожденія одного арестанта изъ тюрмы, осуж¬
дикціи на предмѣстьяхъ были освобождены отъ по¬ деннаго гродекпмъ судомъ на смертпую казнь,
стоевъ разныхъ должностныхъ лицъ, прибываю¬ такъ какъ объ этомъ приговорѣ магистратъ въ
щихъ въ Вильну для трибунальскихъ засѣданій, а теченіи года пе получалъ бумаги, а арестантъ
трибунальный поручикъ пе притѣснялъ горожанъ распухъ отъ голода и холода.
2)
домогаться, чтобы городскія каменнцы
пользовались льготами, предоставленными имъ кон¬
ституціями разныхъ лѣтъ, и чтобы городскіе ре¬
визоры не вымогали съ горожанъ большихъ и
очень обременительныхъ поборовъ;

Гегіа ^иа^іа розі Гезіит паііѵііаііз Ь. ѵ.
М., (Не йесіта тепзіз 8еріетЬгіз, аппо
тіііезіто зерііпдепіезіто ігі^езіто осіаѵо.
№еизІаі^сз іктс, рап пазя тііобешу,
сгиіойсі^ у оуссжзкіш зѵѵоіт зіаѵѵапіет
Ъопо риЫісо у оѣгасіат гяесяу-розроіііеу
риЫісяпут, <і1а яасЬстапіа у иігяутапіа

іпіегпае еі ехіегпае зесигііаііз сит Дізреікііо ггіготеіа в\ѵе§о ргосіеззе гасяу, а
щ<І7.§ ехресіапііиш икопіепіо\ѵа6 изііиіѳ,
кібге^о па ігопіе йіиіигпит Гасіаі Бейз
еі таіезіаз зіі теіиепсіа ЬозііЬиз, ѵепегапйа ѵісіпіз.
РггуЪуѵѵзгу зиГГгадапіе Беі §гаііа ісЬтб
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Іеѵѵзкіѳу шойсі (Іо \Ѵаге/лѵѵу па зеуш, от- ех оГПсіо зоЫе я ^госіи паяпасяопе, ргопі зіисііо еі зесіиіііаіе о аисіуепсу^ сіо іе- ргіа аисіогііаіе еізіпе зсііи §гос!и \Ѵі1ей§о кгбіеѵѵзкіеу тойсі, рапа пазяе^о тііо- зкіе§;о ро кііка катіепіс, піегаЬіегаІі у піе
зсіѵѵе^о, зіагаб зі$ роѵѵіппі Ь§сЦ еі орог- гарізуѵѵаіі, у ѵѵ катіепісасЬ іусЬйе зіаіипііаіе Іетрогіз шаіезіаіоѵѵі іе§о кгбіеѵѵ¬ поѵѵпусЬ у рггурізпусЬ рггуіасіоі зѵѵоісЬ у
зкіеу тойсі, рапа пазяего шііозсіѵѵедо, адеиібѵѵ, спт ргаеіиШсіо дозросіаггбѵѵ, піѳ
ѵѵіегпеуо росісіаіізіѵѵа у розіизгегізіѵѵа г пау- зіапоѵѵііі, Іеся іуіко іесіпг^ зі§ г ехсіуѵѵугуі
рокоппеузх^ асіогасѵ^ исжупц сопіезіаііо- ?гос!о\ѵеу аззудпоѵѵапг* копіепіоѵѵаіі. Такпет, зирріісиі^с <1о пауіайпіеузге^о то- йе ѵѵіеішойпі ісЬшойб рапоѵѵіе геѵѵігогопагсЬу, іако асі сіігесіиш шіазіа (Іошіпиш, гоѵѵіе, е тесііо ргяейѵѵіеіпе§о ІгуЬппаІи ѵѵ.
о ргоіексуі'э ргаѵѵ, ѵѵоіпойсі у іигізсііксуі х. Ьіі. паяпасгепі, па геѵѵіяуі'з катіепіс
з\ѵоіеу шаусІеЬигзкіеу копзегѵѵасуц.
ѵѵ шіезсіе йіа ѵѵу^бсі зѵѵоісЬ исгупіопц,
Ро оЬгапіи іаёпіеѵѵіе1шойпес;о іе§отоёсі копзоіасуі ос! тіазіа, г ѵѵута§апіет у рорапа тагзгаіка розеізкіе^о у изрокоіе- іепіі'ц зс^яютезЦ, ргаѵѵет гакагапеу, иііо
піи ошпіит огсііпит зоіеппііаііз, §4у ігЬа іііиіо зиЬ раепіз ѵѵесііи» копзіуіисуі корозеізка а(І озсиіит іедо кгбіеѵѵзкіеу іпоз- гоппеу поѵеііае 1е"із аппі 1726 сігсишеі ѵісігісіз шапиз ех іЬигпо ргяузіедо- зсгіЬепсІіз, піе ргяесіаѵѵаіі у піе изигроѵѵаб Ь^сЫѳ, аЬу ро розІасЬ тіазіа Кга- ѵѵаіі.
коѵѵа, рго Ьопоге еі §1огіа тіазіа ЛѴіІпа,
\Ѵугай^ сійісЬтойс рапоѵѵіе розіоѵѵіе паісЬтоЗй рапоѵѵіе розіоѵѵіе ъ рггузіоупуш зі, іакіо егаѵашеп еі ргаеіисіісіиш осі ісЬргяудоіоѵѵіепіеш зі§ ассесіего сЬсіеІі.
тойс рапбѵѵ рогис/.піка сЬогадѵѵі ігуЬиТапсіет паІейуЦ іазпіе озѵѵіесопуш, іаз- паізкіеу у іпзіу^аіога тадізігаі \Ѵі1ейзкі
піеѵѵіеітойпуш ісіітоёс рапот зепаіогош, ропозі, Йе зикпа па зіоіу з^сіоѵѵе ІгуЬитагзхаГкот, розеізкіети еі иігіиз([ие §еа- паізкіе, [>ег ехесиііопет со гок иѵѵоіпіѵѵііз капсіегяош, росікапсіегяот, іако рго- щ йуббѵѵ, кібггу рггесі іут сіаѵѵаіі, Ьіог^,
іекіогот шіазі, ѵѵіеішойпут ісЬтс рапот у Іей зикпа ро зкойсгопут Іі-уЬипаІе, піе
розіат 7. ѵѵоіеѵѵосіяіѵѵ, роѵѵіаібѵѵ у нет ге- сіаі^с сіо копзегѵѵасуі та"ізігаіоѵѵі ЛѴіІеііргегепіоѵѵаѵѵз/у ѵѵепегасуіц, иргазгас іак зкіети, ті^сігу зоЦ бгіеЦзі^, ѵѵ іутсігиаурокогпіеу, айеЬу сіезісіегіа ѵі§оге соп- сишзсгірсуі С]иаш иг§епііззіте зирріікозіііиііопіз 1718, 1724, 1726 тіазіи \Ѵі1- ѵѵаб таі^.
поѵѵі асі ргоропепсіит яасЬоѵѵапе, ргошоТо Іей сіопіозі), йѳ ісіітозс рапоѵѵіе оШѵѵоѵѵапе у сіо сопзіуіисуі іпзегоѵѵаб гасгуіі, суаіізіоѵѵіе у сЬог^іеѵѵ ігуЬипаІзка па
рііпіе зіагас зі§ шаігр
рггесІтіеёсіасЬ іигізсііксуі шаусІеЬигзкіеу,
КопГогшиі^с зі§ сіо (ІаѵѵпіеузгусЬ коп- ѵѵіеЦ (Заѵѵпеті сопзіуіисуаті осі зіасуі у
зіуіисуі гоки 1645—1667 Гоііо 15, парі- Іокасуі йоІпіегзкісЬ ІіЬегіоѵѵапеу, сіо коп¬
аапеу, пауЬагбгіеу сіо копзіуіисуі расіГіса- зіуіисуі расіГісаііопіз зеути 1717, сит сопііопіз зеути гоки 1717, іііиіо ітшипііаііз ѵиізіопе іигіит зиЬ іііиіо вс1ізсір1іпа шііітіазі, ѵѵіеІтойпусЬ ісЬтс рр. з^сігібѵѵ, па іагіз“ Гоі. 4. зиЬгерііііе ѵѵіагзгу, со гок 1оігуЬипа! §1бѵѵпу ѵѵіеікіе^о хі^зіѵѵа Ьііеѵѵ- киіе зі§, а рггесі іут апіѳ сопзіііиііопет
зкіе§о оЬгапусЬ у ісЬтоёс рапбѵѵ геѵѵіго- расіПсаііопіз, и йуббѵѵ іа сЬоп^іеѵѵ аззу-
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айеЬу рггейтіебсіа у іигугйукі іе§о кгбІеѵзкіѳу тоёсі шауйеѣигзкіе Ьуіу шѵоіш'опе, а Йо йуйб\ѵ 1§й сЬогг^іеіѵ аззізіиі^сд, ІгуЬипаІи ше1кіе§о хі^зіѵуа Ьііехѵзкіе§о па Іокасущ Ігапзрогіоѵуапо.
Тепйѳ іе§ото6б рап рогисгпік сЬоггу»\ѵіѳ ІгуЪипаІзкіеу рггейтіезгсгап иЬо§ісЬ псіеті^йа, гбйпеті сгазу копіе Ьіоггус
ргоргіо тоіп па розуікі зтсоіеу іппе сгупіб
кайе зоЫе оЬзепиіа.
ѴѴіеІе Іак йисЬоѵупусЬ, іако зѵѵіескісіі
озбЬ одіозііо зі«5 у піекібггу (Іо іпзігиксуі іпзего\ѵа1і, йе зѵуоісЬ катіепіс сіѵѵогу,
росі іигугйук^ іе§0 кгбіетезкіеу тойсі тауйеЪигзЦ зуіиоѵѵапе, изііоѵуас Ь$сЦ ІіЬегІочѵас у ргаѵѵи гіегазкіети рег сопзіііиІіопеш іпсогрогчтаб, а рггег Іакоѵѵг\ НЬегкісуц саІеЬу іигухсіука тіеузка гпізгсгеб
как сіаіесе тизіаіа, йе 41а ѵріеІтойпусЬ
ісЬшозб рапбте зе^йгібте па ІгуЪипаІ §1б\ѵпу ѵѵіе1кіе§;о хі^зічѵа Ьііетезкіе^о, ех оГГісіо па зіапсуе піе теузіагсгу, §йуй Іуіко
Іегаг Іейтеіе Іггуйгіеёсіѳ катіепіс тіеузкісЬ, у ІусЬ згсгирІусЬ пайгиупотѵапусЬ
паусіиіе зі?, \ѵ іут іпѵі&іІІаЪипІ еі ІепеЪипіиѵ ргоропеге ргіѵаііт еі риЫісе, айеЬу ай погшат пііазіа Сігойгіепзкіе^о катіепісе ризіе, іп гийегіЬиз гозіаі^се, ргаеѵіа Іахаііопе, у ріасе какой ризіе Йіа \ѵіе1тойпусіі ісЬтойс рапбте йерикаібѵѵ па Ігу¬
ЪипаІ теіеікіедо хі^зкѵа ЬіІе\ѵзкіе§о зетеі
рго зетрег па тсоіегсойгіѵуа у роѵѵіаіу ѵууйгіеіопе Ьуіу.
Оіггуша\узгу ехзіпдиіаѵі §гаІіа еісошраззіопе пауіазпіеузге§о кгбіа іе§ошоёсі,
рапа пазге§о ші1обсіѵуе§о, ргіѵііедіит сопІігшаііопіз па зіаготуіп^ теоіпоёб іп ѵігІиіе рггуѵрі1еіб\ѵ, ой пауіаёпіеузгусЪ шопагсЬбте апіесеззогбѵу тііойсіѵѵіе пайапусЪ, еі

іп Гипйо сопзіііиііопіз 1578 Гоі. 355 у йекгеібхѵ осгеѵуізіуск коттіззагзкісЬ 1688,
йпіа 23 Аргуіа, сит арргоЬаІіопе га 6. р.
кгбіа іе^отойсі Йапа Іггесіеро рой гокіет
1689, йпіа 28Магса, кібгут ІиЬо ойріасепіа сіа зѵуоіе^о кгбі іе§отой6, рап пазг
тііоёсілѵу, кирсбте ЛѴіІепзкісЬ иѵѵоіпіі, іейпакйе ісЬтобб рапо\ѵіе різагге у айтіпізігаіоготеіѳ Іе^ой сіа зкаге§о, па опе піс
піе гезрекіиі^с, Ьіоггу; (ѵ сгуш іако паурокогпіеу зиррііколѵаб Йо таіезкаіи іе§о
кгбіелѵзкіеу шобсі ісЬтоёб рапоѵѵіе йеіе§асі ІепеЬипІиг, аЬу ипітеегзаі г капсеіІагуі зтеоіеу пауіаЗпіеузгу рап пазг тііоёсіѵѵу Йо іе§отоёсі рапа БЧешт^а—"епегаіа агіуіегуі ѵуіеікіе^о хі^зіѵуа Ьііеѵѵзкіе§о у айтіпізігаіога, різаггбѵе, йерепйепІб\ѵ па зкагут сіе іе§о кгбіелѵзкіеу тойсі
гозІаі^сусЬ, теуйас гасгуі, айеЬу ой кирсбѵѵ
\\гі1впзкісЬ ротіепіопе§о ріасепіа поп ехі§епк
Ропіетеай ѵѵіеікіе па котогасЬ хѵзгузІкісЬ
йгіеі^ зі^йеракіасуе, йекшіотѵе пайзіизгпойс, тіто копзіуіисіе йаѵѵпіеузге, тіапотеісіе 1717, ро кіікипазіи у кіікайгіезіс^І Іаіагбте ЬіІусЬ ой кирсбте рго ІіЬіІи
зио \ѵуеІ!р*ащ, піе Ьіог^с га сіо роізкіеті
гіоіеті, Іесг гасЬиі^с па сіа поѵѵоройѵѵузгопусіі у аиксуі зиЬзійіогит ІупГаті, па
зіагут сіе іего кгбіеѵѵзкіеу тозсі рі^б
згозіакбте ЬіІусЬ гагіоіу іейеп роізкі, піе
хасЬотіі^с зі^ теейіиа; іпзігикіагга іайпіеоз\уіесопе§о хі^сіа іе§отозсі Сгагіогузкіе§о, па Іепсгаз ройзкагЬіедо \ѵіе1кіедо хі(}йга Ъііеѵгзкіе^о, па згеЦді г Іііеѵѵзкісіі
§гозгу \ѵ йатепусЬ іпзІшкІаггасЬ теугагопусЬ гоки 1705 \уугасЬо\уапе§о, айеЬу ойЦй йеіегтіпаіе копзіуіису^ орізапо, ([иат
тахіте сигаЬипк
Маі^с пауіазпіеузга ггесг - розроіііа пай
тіазіет ^Ѵііпет сотраззуі^, а сЬс^с оп§
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тіе<; іп тѳііогі зіаіи, га ггосЦ тезгуІкісЬ гуі у йасІпусЬ Іотеагбте піе позііі, апі рг/.езіаибте копзіуіисуі^ сопГое4егаііопіз §епе- (іатеаіі, ро4 гаЬгапіет опусЬ Іотеагбте па
гаііз Ѵагзаѵіепзіз зитш<з гМусЬ 8000 ге гаіизг, пиііо оЬзІапІе ітресіішепіо. \Ѵ
зкагЬи теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіе^о па сгут рііпіе сигага ітропеге ісЬтобб рагерѳгасуі^ тигбѵѵ тіеузкісЬ пагпасгуіа, потеіе (іеіе^асі ротеіппі
аіе 1в ехоіисуіа опеу поп ейесіиаіиг, теі<;с
Сіі. іусігі, иіі Гегіиг, сопПгтаІіопет ргозиріікотеаб, аЬу сопзіііиііопе поѵеііае Іе^із годаііопіз зтеоісЬ рггутеііеібте зиЬ ■ еі оЬкопПгтотеапо Ьуіо ех сопзепзи отпіиш герііііе г тіазіет ѴѴіІпет исгупіопе, сопоічішит, ісЬтобб рапот сіеіаіогот іп- Іга расіа у ргсесіте (іекгеіош осгетеізіут
ситЬіі.
геіасуіпут іедо кгбіетезкіеу тойсі ех зегііз
2пазгаіцс теоіетеосігітеа у ротеіаіу іпІиіЬи
рагііит сопігоѵегзііз Геготеапут, таі^ зіакоттіззуі ^епегаіпеу, те Огскіпіе оіірга- габ зі§ и іе»о кгбіетезкіеу тоЗсі, рапа па\ѵіопеу, опиз рогіаіки росіутпедо г сІбЬг
зге^о тііоёсітее^о, оіггутаб, кібга іако
гіетзкісЬ, згІасЬескісЬ па кгбіѳтезгсгугпу рггесітепа ргатеи, аЬу піе Ьуіа ріесгфІгапзрогіотеаб, (Іесгеіо соттіззіопіз §епе- теапа те оЬи(1теусЬ капсеііагуіасіі, тесгейпіе
гаііз йесізига езі. Ргаѳіо аЬу тіазіо іе§о ісЬтобб рапотеіе розіотеіе гаЬіегеб ротеіпкгбіетезкіеу тоёсі \Ѵі1по о<і рогіаіки 1е§ой пі Ъф!^.
рос1утпе"о у іппедо исЬтеаІепіа, ех ^ио
Вешние іегеІіЬу оЫексуа Ьуіа о сіе^гаіпзітиі г /іетзкіеті (ІоЬгаті г исіеті<$- (Іотеапут КисЬагІаіи ех.'сіегісаіи, кібге^о
йепіет иЬо"ісЬ ІшЫ у ггиіпотеапіет іи- з^(1 ^го(І2кі "ѴѴіІепзкі, га одезіапіет о<3
гугсіукі тіеузкіеу, (ІоЦсІ родушпе теуріаз^(1и копзузіогзкіе^о, ас! раепат саріііз
саіо, итеоіпіопе Ьуіо, паіеіу іпѵідііаге.
оз^(І2І1 у оза(Ытезгу ас! ехесиііопет <1еЗргатеу іак ех асІогаІіЬиз, диат геа- кгеіи, іе§отойб рап іизіудаіог госгкоІіЬиз те вдіасЬ аззезогзкісЬ, Іак г (іисЬотетеусЬ з^(!бте піе рггутеіосІІ, роіут те кііка
петі, іако у ётеіескіеті озоЪаті терізапе
піейгіеі ргіѵаііт, іпзсіо агіѵосаіо, апіе
у га ташЫаті іпіепіотеапе, та§пае апіЧиат іийісе асііопит сгітіпаііит, ех татасіѵегзаііопі ісЬтобб рапбте розібте сот§ізІгаІи сіѵііі йо теі<$гіепіа теІп}сі! гаіизгошйипіиг. О гаг оЫі^апІиг, ісЬтоёс рапбте тее§о, гесизапіе сизіойе сагсегіз дтеаііет
раігопбте иретепіб у сопзіііит зоШит тее
кіой озасігіі у Ьег 2ас!пе^о рокагапіа пітезгеІкісЬ зргатеасЬ, іп ѵігіиіе (іокитепібте
коти па 1е§о КисЬагІаіа (іекгеіи, кібгу
г ісЬтсіаті іп (ІеГепзіопсю юіазіа исгу*
ѵрі^сеу гоки
озайгопу, петіпе іппітезгу, рго^гебі, а тіапотеісіе г йусіаші зіі^апіе, о<1 дк)(!и у сЫос!и орисЬаІ, Іапакіогаі ргототеотеаб у и іайпіетеіеіто/.пе- сіѳт те піеЬуіпойсі зігбйа ех сагсеге изгесіі
§о іе^отойсі рапа каіісіегга теіеікіе^о
у піегааіу сгаз, иі ГегеЬаІиг, Ы^каі зі^
теіеікіе^о хі^зітеа Ьііетезкіе&о, пауозоЫітеро тіеЗсіе, теіейг^с о Іут іедотойс рап іпвгедо ргоіекіога тіазіа, гесопсіііаге геззіу^аіог госгкотеу, соппіѵеп4о г ЛѴіІпа 4оресіиз, айеЬу сіекгеіет оЬтеаготеапо, а (іарибсіі ті"гаге, кібге^о апі ітб рап тебуі,
іа сЗесгеІі аззезогіаііз, айеЬу йусігі Гогі
апі та^ізігаі, піе тацс соттипісаііопет
піе теуЬііаІі, кгатбте піегезіатеготеаіі, 4о ка(Зекгеіи, апі іпзіапііат іпзіідаіогіз, раепа
тіепіс, кіазгіогбте у йотбте зикіеп, таіесаріііз піе тб§1 рипіге. Ех ^иа оссазіопе
61
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Саеіега сгиіеу асііѵііаіі еі сіехіегііаіі
па1е2у, Ьо Ьуіо Ьу Іо рггесітеко ргаутеііе- : ісЬшозб рапбте г1е1е§а16те соттіііипіиг.
іот ехешрііопіз сопзіііисіі 1611, Гоііо 27.1

1740 г. Октября 11 дня.
Изъ книги Лв 5141, за 1742—1745 г., стр. 294.

133. Свидѣтельство Витебскаго магистрата, выданиое Витебскому же купцу Галузѣ, отправляющемуся на жительство въ г. Вильну.
По просьбѣ Витебскаго купца Галузы, отправ¬
ляющагося па жителъство въ г. Вильну, послѣ
убіенія архіепископа Кунцевича, И опасавшагося
встрѣтить какъ па дорогѣ, такъ п въ новомъ мѣ¬
стожительствѣ какія отбудь непріятности для себя,
какъ Витебскаго мѣщанина и купца, Витебскій ма¬
гистратъ выдаетъ ему настоящее удостовѣреніе въ

томъ, что онъ дѣйствительно Витебскій мѣщанипъ,
начиная съ прадѣдовъ, что предки его оказали горо¬
ду весьма много важныхъ заслугъ, жертвуя своими
капиталами и имуществомъ для общественной
пользы, какъ послѣ пожаровъ, моровыхъ повѣтрій,
такъ и послѣ непріятельскихъ нашествій.

Регіа зесипсіа іп сгазііпиш розі сіошіш'сат (Іесітат Іегііат розі Репіесозіеп,
<3іе ѵі§езіша зесипсіа тепзіз ОсІоЪгіз, аппо Ботіпі тіііезішо зерііп^еиіезіто ^иас!га§езіто зесипсіо.
Оогат поЬШ оШсіо сопзиіагі Уііпепзі
асііздие еіизсіет ргаезепІіЬиз, сошрагепз
регзопаіііег поЬіііз сіоттиз Ідіказ Наіига—пе§ііаІог, сіѵіз Ѵііпепзіз, запиз теп1е еі согроге ехізіепз, ргаезепіез Ыегаз
Іезіітопіаіез іп гет еі регзопат зиі зегѵіепіез, а поЬШ ша^ізігаіи ѴіІеЬзсепзі сіаІаз, відііііз риЫісіз биоЪиз еіизсіет сіѵііаііз еі іііизігіззіті асіѵосаіі типііаз, тапіЬизсріе Іат іііизігіззіті асіѵосаіі, диат
ѣоііиз ша§із1га1из ѴіІеЬзсепзіз зиЬзсгірІаз,
заіѵаз, Шезаз, сит іпІгоГизіиз сопіепііз,

ргоріег аеѵііегпат геі тетогіаш еі поііІіат зиссеззогит зиогиш асі асіа оЫиІіІ.
(іиагиш, ргаетіззо шосіо оЫаІагит, сіе ѵегЬо ас! ѵегЬит гезсгіЬепсІо сопіепіа, Іепог
зе^иі^и^ езЦие іаііз:
ЛІагсіап МісЬаІ 2 Коаіеізка Одіпзкі, теоіеѵѵосіа у лѵоуі \ѴіІеЬзкі еіс., Іапітебуі, Ьигшізігхе, гаусу, Іатепісу, саіа гасіа тадізігаІи тіазіа іе§о кгоіетезкіеу шоёсі \ѴіІеЬзка.
\Ѵз7.ет теоЬес у ка/Лети гозоЬпа, коти
Ьу о Іут теіесігіес паіеааіо, сіопозіету сіо
теіасіошозеі, і/, осісіаііѵѵзгу зі§ а ЛѴіІеЬзка
те сіаізау кгау 2 тІосіусЬ Іаі зтеоісЬ па
з!иаЬ§ рггугтеусааіс зі§ сіо ЬапсИбте киріескісЬ сіозкопаІзгусЬ, згІасЬеіпу рап Ьиказа
Наіига, тіезасгапіп у киріес ЛѴіІеЪзкі,
г апіепаібте у рггойкбте зтеоісЬ Наіиабте
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Гашіііапібте, оЛ Іаі теі^сеу рбііогавіа пау- , Наіи»}, осі пав Іегаг те осИедІобсі говіаіазіатееішеузі Ь§Лцс кирсу те шіеёсіѳ ЛѴіІ&Ъ-1 суш, теіеісе иргазгату са!е§о рггеётеіеіпезки шіезгкаіцсу, кібгусп рггоЛкбте піегаг , §о тадізігаіи ЛѴіІейзкіо^о, тее тевгеІкісЬ
Логпатеаіо тіазіо ЛоЬгосі у тііозіепігіа, іпІегеззасЬ у оЬіексуасЬ піевІивгпусЬ оЬокиршцсусп сні враіепіа тіазіа рггег піе- I віаге іизіе, іако га ргатеЛгітеут г (іатепусЬ
рггуіасіеіа, зтеоіпі теіазпуш козгіеш заі- і сгазбте тіеагсгапіпет ЛѴіІеЬвкіт озіаЛІущ
теицс. тіавіо, Ыйе гезіаигасуі сіе поѵо г ЛгіаЛбте, ргаЛгіаЛбте у га ргаргаЛгіаЛбте’
ётеі^ішс райзкісЬ у Лгтеопбте, гозіаіцсу I Біа Іервгеу Ыу теіагу теуЛаІіёту Іе іевіуротіепіепі рапотеіе Наіиготеіе те тіеёсіе | топіит пазге тадізігаіотее ргатесігітеіе
ЛѴіІеЪвки па гбйпусЬ игг^асЬ апЦиіІиз | г роЛрізеш п*к павгусЬ рггу ріесгесі іаёгаЛгіескісЬ, ІатепікотезкісЬ у т^гаті сот- піе теіеітоіпе^о ітсі рапа теоіетеосіу у
типііайв тезгеИиу гтеіеггсЬпоёс таіцсеті, | ріесгесі тіеувкіеу гаіивгпеу ЛѴіІеЬзкіеу
те коп^геззіе киріескіш у піетаіо ГогІи п, I ирггутеііеіотеапеу. Різап те ЛѴіЧеЬзки гоІак те вашут тіеёсіе, ЛошасЬ, ^гипІасЬ, I ки іуві^с зіеЛтзеІпедо сгІегЛгіезІе^о, тіероІапкасЬ, зІоЪосІкасЬ, таі^ІпойсіасЬ, Іо- зі^са ОкІоЬга іегіушізіе&о йпіа. °
теагасЬ, виттасЬ ріепі^гпусЬ тацсусЪ,
Арий диаз Іііегаз Іезіішопіаіез, ргаеІак г (ІатепусЬ сгавбте, іако у Іегаг Іггута- тіззо тосіо аЛ асіа оЫаІаз, зиЬзсгірІіопез
цсусіі; а рошетеаг ро теузіигепіи Іаі втео- сігса био зі§і11а зе(іиипІиг Іаіев: Магсуап
ісЬ иіёсітеіе у зргатеіеЛІітеіе, гсіаггуіо ти О^ійзкі—теогетеосіа у тебуі ЛѴіЬеЬзкі тр
зі<з г ораіггпоёсі Возкіеу те тіеёсіе віоіесг- Копзіапіу Йуіковкі-Іапітеоуі у Ьигшівігг
пут ЛѴіІпіе отеі^уб, вирріікотеаі Йо пав ЛѴіІеЬзкі тр. СаЬгіеІ Атеіегка-Ьигшівігг
у саІе§о тадівігаіи ЛѴіІеЬзкіеу о Іезіу- ЛѴіІеЬзкі тр. НгеЬогу Тагка-Ьигшізігг
топшт, аЬу опети те ос11е§1ойсі тіеузса \ѴіІеЬвкі. Лап Июіпік-Ьигтізігг ЛѴІІеЬіакотееу оЬіексуі п.евіизгпеу у (ІузЬопоги вкі. 8ушоп Норзг - Ьигшівігг ЛѴіІеЬзкі
те Ьуіо осі 1и(1гі розІогоппусЬ у шесЬ^Іі- МісЬаІ Барра - гаЛгса ЛѴіІеЬзкі тр. Ла¬
те у сЬ.Л\и>с ту тадівігаі, Ы3Л3С ётеіаЛоті киЬ Ьіітеіпко - гауса ЛѴіІеЬзкі. ТЬеоЛог
іако гсіатепа рггеЛ гаЬісіеш Ыодозіатеіо- ЯаГаІау — гауса шіазіа ЛѴіІеЬзка. Масіеу
пеё° /02(/й/«-агсуЬізкира Роіоскіедо у Наіига - гаЛгса ЛѴіІеЬзкі. Лозір Магкоте\ѴіІеЬзкіе§о, Іак у ро гаЬісіи те ге§ез1га зкі—гаЛгса ЛѴіІеЬзкі. ЛакиЬ ЗисЬаг—гаЛгу іпвігикіагге саіе^о гаіазіа коттіззуіпе, са ЛѴіІеЬзкі. Раѵѵеі Ьарра—Іатепік ЛѴіЬѳЬосі пауіайпіеузге^о кгбіа ітсі ДѴЫузкта зкі. ЗегЬіизг Ьірко—Іалѵпік ЛѴіІеЬзкі. Тосгтеагіе^о рапа пазге§о тііоёсітее^о, ге- тавг Барра-Іатепік ЛѴіІеЬзкі. Лап Наіивіапе у іііизіготеапе тееуггатезгу, кібггу га-іатепік ЛѴіІеЬзкі. (^иае ргаезепіез 1іНаіиготеіе те Іуіко теІеЛу, аіе у ЛоЦЛ те Іегае Іезіішопіаіез, ргаетівзо шоЛо аЛ
тіеёсіе тіезгка.^с, тезгеікіе опега сіѵііа- асіа оЫаІае, зипі асііз поЬІІІз оГЛсіі соп1.3 у ггесгу ровроЫеу реіпііі у реіпі^, го- зиіагіз сіѵііаіів засгае ге^іае таіевіаііз
зіа'^с те шетаіеу коіі.дасуі са1еёо тіа- теігороіііапае Ѵііпепзіз іпзегіае, іпзсгірвіа ЛѴіІеЬзка, га кібгут рапет Биказгет ! Іае ас іпзіпиаіае.
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134. Привилегія короля Августа III, Вйлепскому аптекарю Кельху на открытіе
аптеки въ г. Впльпѣ.

По ходатайству государственныхъ сановниковъ
король Августъ Ш выдаетъ настоящую привиле¬
гію свѣдущему въ медицинскихъ знаніяхъ и опыт¬
ному аптекарю Михаилу Кельху на нраво открытія

Регіа ^иіпіа апіе сіоіпіпісат гетіпізсеге, сііе ѵі^езіта зерііта тепзіз РеЬгиагіі,
аппо Вотіпі тіііезіто зерііп^епіезішо
^иас^гадезіто попо.
Согат поЬіІі тадізігаіи Ѵііпепзі іп зеззіопет соп§ге§аІо, сошрагепйо регзопаііІег з. сіошіпиз Вазіііиз Коіісгетезкі— раІгопиз саизагит, ргаезепз ргіѵііе^іит зегепіззіші Аи^изіі Іегііі, гедіз Роіопіае еі
та^пі (Іисіз ІліЬѵапіае, <!отіпі позігі сіетепііззігаі, зирег зегѵііогаіит поЬіІі (1отіпо Місііаеіі Кіеісіі — ароіЬесагіо сіѵі
Ѵііпепзі, соііаіит, ас! асіісапсіит оЬІиІіІ.
Ргоиі поЬШз та^ізігаіиз Ѵііпепзіз, сит
еа, ^иа раг езі, геѵегепііа, заіѵіз Іатеп
іигіЬиз еі ргіѵііе^ііз апіі^иіз ас сопзіііиііопіЬиз, сіѵііаіі Ѵііпепзі зегѵіепІіЬиз, піі ^иі^1Чиат ііііз, ѵеі іп тіпіто рипсіо 4его§ап4о, (Іісіит ргіѵііедіит вегѵііогаіиз, асі асіа
зизсеріі. (^иагищ Іііегагит оЫаіагит, сіе
ѵегЬо ас! ѵегЬит гезсгіЬепсіо сопіепіа, Іепог эечиЛиг Іаііз:

аптеки, беретъ Кельха подъ свою королевскую
протекцію и позволяетъ надъ -аптекой вывѣсить
королевскій гербъ.

!

Аидизі іггесі, г Войеу Іазкі кгбі роізкі
ѵѵіеікі хіфйе Ьііеъѵзкі еіс. Огпаутиіету
Іут Іізіет рггутеііеіет пазгут, ійейту
гтеукіі (На лѵу"0(1у пазгеу іакіѳ оЬіегаб
(Іо изГи§ пазхусЬ зиЪіекІа, кібге озоЫіхѵгѵ паиіц іп агІіЬиз, огаг итіеі^ІпоЗсіч у
зрозоЬпойсі^ цаисіепі, у опусіі аЬу Іут
релѵпіеузі Ьуіі те теукопапіи зѵѵеу ргоіеззуі, Іазкі* у ргоіексуч пазиу осЪгапіаб.
Маі%с Іесіу ос! рапбте га<1 у игг^сіпікбте
пазгусЬ (ІтеотусЬ пат гаіесоп^ згіасііеіпе§о МісЬаІа КіеІсЬа іп агІіЬиз шесіісап4о еі рЪагшасеиІіса озоЫітез/.^ ишіеі^іпоёс
еі ргахіт, кібге рггег сгая піетаіу те
тіезсіе пазгут зіоіесгпут АѴіІпіе г сІоЬгч
зіатец у икопіепіотеапіет оЬутеаІеІбте ехасіе
4оЦ4 ехегсиіі, Іисігіе^ поІаЬіІѳ зресітеп,
тепіогит зиогит игг^сіотеі тіазіа пазге§о АѴіІпа, іп оЪзечиііз сіѵіІіЬиз, г теіеІЦ
рііпоёсі^ у теіегпойсі^ регасііз рокагаі;
рггеіо ту Іут Іізіет рггутеііеіет пазгут,
те ргоіексуз пазг^ ротіепіопедо згІасЬеІ-
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ѵѵгіоѵѵзгу, газіидо зегѵііога у аріекагга
пазге§о рггуішиіешу, еі іп питегиш вегѵѵііогбѵѵ пазгусЬ акІиаІпусЬ іпкогрогиіету, сігса ошпіа іига еі ехешрііопез, кібгусЬ йгийгу зегѵііогоѵѵіе пазі ихуѵѵаі^, гасЬоѵѵиіету, Іак, іг о<1 <1аЬу іедо рггуѵѵііеіи
пазге§о та рггеггесгопу згІасЬеІпу КіеІсЬ,
зІи§а у аріѳкагг пазг, отпіЬиз ргіѵііѳдііз
еі ргаегодаііѵіз, іако геаіпу зегѵііог пазг,
сіезгуб зі<з у опусЬ ІіЬегѳ гайуѵѵаб, рогѵѵаІацс у сіаі^с опети гиреіпі* шос у ѵѵоіпойб, піе Іуіко ѵѵ шіейсіе пазгуш \Ѵі1піе
оЬеспіѳ тіезгкаі^с, Іесг Іег па когйуш
тіеувси гегуйепсуі пазгеу аиіат позігат
іпзе^иепаі, еі іп еайет шапепйі, агіеш
зиат ехегсепйі, Ьег Ыпеу пі ой ко§о
ргаерейусуі. Міезгкапіе Іег опедо гегуйепсуаіпе у аріек^ ой ѵѵзгеІкісЬ ітреіусуі, ѵѵюіепсуі, пауйсіа у Іитиіібѵѵ ргоіейшешу, у ЬегЬ пазг, рго таіогі йоситепЮ еі ѵаіоге, Йо Іеуге гегуйепсуі у аріекі іедо рггуілб рогѵѵаіату. Со Йо ѵѵіайотозсі ѵѵзгет ѵѵоЬес у когйеши гозоЬпа

ройацс, сііа Іерзгу ѵѵаді у ѵѵаіога г§к%
пазг^ ѵѵіазпц Іеп рггуѵѵііеу ройріяаѵѵ8/,у,
ріеог^И ѵѵ. х. Ьіі. рггусізп^б гогкагаііёту.
Бгіаіо зі? ѵѵ ТѴагзгаѵѵіе, гоки Рапзкіедо
Іузі^с зіейтзеіпедо сгіегйгіезіедо бзтедо
шіезі^са Ьізіорайа йпіа XIV, рапоѵѵапіа
пазге§о XV гоки.
Арий ^иаз Іііегаз ргіѵііе&іі, ргаетіззо
тойо оЫаІаз, зиЪзсгірІіопез тапиит сігса ві^Шиш ведиипіиг Іаіез: Аи^изіиз гех.
Зегѵііогаі згІасЬеІпеши МісЪаГоѵѵі КіеісЬоѵѵі — оЬуѵѵаІеІоѵѵі тіазіа пазгедо зіоГесгпе^о \Ѵі1иа. Реііх Оѵѵзіапу-сгезгпік
\ѴоІкоѵѵуізкі, іктсі ріесг^сі ѵѵіеікіеу ѵѵ. х.
Ьіі. зекгеіагг тр. А іег^о Іепог зедиііиг
Іаііз: сапсеііагіаіи іііияігіззіті еі ехсеііепІіззіті йотіпі Йоаппіз Тгійегісі, сотіііз
іп Койей, БогоЬозІаіе, СгагпоЬуІ,’ Коруіу
еі Заріейуп, 8аріеЬа-зиргеті ш. й. ЬІІ.
сапсеііагіі, Вгезіепзіз, боггйоѵіепзіз, Ргороузсепзіз сарііапеі. 8і§і11аІит езі іп асІіз. Оиае ргаезепіез Іііегае ргіѵііедіі ргаетіззо тойо оЫаІае еіс.
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135. Декретъ Виленскаго магистрата но дѣлу о Вилепскиіъ пекаряхъ.
Вслѣдствіе несогласія и раздоровъ, происхо¬
дившихъ между пекарями по причинѣ отсутствія
у нихъ цеховаго устава, Виленскій магистратъ
предложилъ спорящимъ войти въ сношеніе съ
Краковомъ или Гданскомъ, позаимствовать себѣ

цеховой уставъ и ходатайствовать предъ королемъ
объ его утвержденіи; а до разрѣшенія этого, ма¬
гистратъ предписываетъ пекарямъ жить между
собой мирно, по пекарскимъ обычаямъ, и не пе¬
реманивать другъ у друга товарищей.

воЪоЦ (Іпіа бтеисігіезіедо ріепѵзге§о
тіезі^са Зиііі, гоки Рапзкіе^о Іузщс зіебтзеіпе^о рі§б2Іезі^Іе§о Іггесіедо.
Ж зргаѵѵіе исгсітеусЬ рапбте ДасЬіта
Кхузіуапа Ргвузіа, Вепіатіпа Кусга, ДакиЬа НеуЬагка, \Ѵі1Ье1та Згргупка—ріекаггбте, тіезгсгап \Ѵі1епзкісЬ, рггесітеко
исгсітеут ДакиЬотеі Віитіѳ, \Ѵи1Ггап§отеі
КеуІегЪег§отеі, Ргубегукотеі КиЬіе, Дапотеі КггузгІоГотеі Кгеупеготеі, ДоЪапотеі Мікоіаіотеі \\ТоЫакотеі, Кгузіуапотеі БѴубгусЬотеі, ріекаггот, ргатеа тіеузкіедо піетаі%сут у йабпусЪ ротеіппойсі у опегбѵѵ
тіеузкісЬ піе зиррогіиіцсут, а гбгпе ргаеребусуе гаіиі^сут те вгикапіи гутепойсі, іако рггузі§§1ут тіезгсгапош, рггегобтатеіапіе Іотеаггузгбте харізапусЬ у опусЬ
Ъипіотеапіе сгупіцсут, гогкагот игг§би
Ъигшізігготеэкіедо габгіескіедо \Ѵііепзкіе§о піерозіизгпут, іако Гизіиз те зоЬіе 2аІоЪа гет оЪкк}иіІиг, рггеб зцбет іе§о кгбІетеѳкіеу тобсі Ьигтізігготезкіт габгіес-

кіт \Ѵі1епзкіт іпіепіотеапеу. \Ѵ кібгеу
зргатеіе 8^(1 іктсі Ьигтізігготезкі габяескі \Ѵі1ейзкі, ^ап^иат іп саиза Ъопі огсііпіз тіазіа рггурабіеу, гаЪіе§аі%с гбгпут іпкоптеепіепсуот те кипзгсіе ріекагзкіт, ргаег
рггуЬуІе со гаг озоЬу бтеіеге (Іо тіазіа іе§о кгбіетезкіеу тозсі \Ѵі1па, г окагуі піѳ
рггуі§сіа ргатеа тіеузкіе§о у піе зиррогІотеапіа опегбте риЫісгпусЬ, теезрбі гбги"іеті тіез/.сгапаті, огаг г окагуі, 2е рапотеіе ріекагге \Ѵі1епзсу ргатеа зоЬіе озоЫітезгедо о гг^бгвпіи зі§ те кипзгсіе зтеоіт (Іак іак те іппусЬ тіазІасЬ іезі гтеусгау) рггерізапедо піѳ тац, тезгсгупаЦсут зі§, іпзізіепсіо ргатеи тадбеЪигзкіети,
Іибгіег рггутеііеіот тіазіи іктсі \Ѵі1потеі пабапусЬ у зІиг^сусЬ, роІггеЬпе Ьубі
озоЫітезге ргатео, аЬо агіукиіу, сгут зі§
тац гарЫс у зргатеотеаб рапотеіе ріека¬
гге ЛѴіІейзсу (ііа кипзгіи ріекагзкіедо, а<1
погтат іппусЬ тіазі зІоІесгпусЬ игпатеа,
у Іакотее ргатео, аЬо агіукиіу об віеЬіѳ

\ѵ
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пагіаб у копГеготеаб, тосц теЫху у гтеіеггсЬпойсі, зоЬіе (ХІ пауіабпіеузгусЬ топагсЬбте
роІзкісЬ ротеіегхопеу, сит арргоЬаІіопе
опусЬ рег зегепіззітат шаіезіаіет 4ек1агиіе, ео^ие іпіиііи (ііа зкиіесгпіеузгеу те
Іут іиГогтасуі, іак зі§ гщйтлб у зргатеотеаб рапотеіе ріекагге ТѴіІепзсу іютеіппі:
О коріц, ргате у агіукиібте кипзгіи ріекагзкіе§о г тіазіа іедо кгбіетезкіеу тоёсі
Кгакотеа, ІиЬ Шайзка Іе^аіиотеаш*, віагаб зі§ рапот акіогош, іегайпіеузгут ріекаггош пакагиіе, 41а Іаітеіеузхего иіоЙепіа агіукиібте потеусЬ те іуш кипзгсіе
ріекагзкіш. Іпіегеа тет. іакотее ргатео,
аЬо агіукиіу пазЦрц, зіу4 іктсі Ьигтізігготезкі га4гіескі ЛѴіІепзкі іегагпіеузгут
4екгеІеш зтеоіга теагиіе, аЬу іак гарогтеапі, іако іей у іппі тезгузсу ріекагге, піе
терггб4 4о ехегсуіотеапіа ггешіозіа з\ѵе§о
кипзгіи ріекагзкіедо те шіеЗсіе Іиіеузгут
іктсі ЛѴіІпіе рггузіедотеаіі, ай ргатео тіеузкіе та§4еЬигзкіе, ро41и§ оЫосіиепсуі рга-

теа та§4еЬигзкіе§о у ргяутеііеібте, рггуіпц у 4о опегбте риЫісгпусЬ гагбтепіе ъ
4гидіегаі тіевхсгапаті г ггетіоаГа зтее^о,
піе ехсурицс зі§ йа4петі ргоіексуаті, рггузЦрі^; Іакой аЬу котрапіе зтеоіе, те іе4пут тіеузси Ь^сЦсе (іак 4оЦ4 ргасіісаЬаіиг) гоггіаеіііі, зеогзіѵе кайсіу па аіеЬіе
зтеоіе ггешіозіо (хіргатеиігус; огаг аЬу іотеаггузгбте гарізапусЬ іесісп ос! 4ги"іе&о
піе осітатеіаіі, аіе 1сай4у 41а зіеЬіеГ іак
гтеусхау кайе ріекагзкі, гарізутеаіі, роэіизгепзітеа гтеіеггсЬ побсі игг§4отееу гатезге
сгупііі, (|иат зігісііззіте ргаесаѵеіиг. Ыа4
сгуш тезгузікіш, піт гиреіпе ргатео у агіукиіу па4апе у копГігтотеапе Ь§4ц, іапііз{юг аііепсугу у 4огог исгсітеети рапи касЬітотеі Кгузіуапотеі Ггеузіотеі, тіезхсгапіпотеі у ріекагготеі ТСіІейзкіети, рггузіф*Іети, іако іий тіазіи 4оЬгге газіийопети,
іапіізрег рогисга, у рггеіойопут па4 тезгузікіеші ріекаггаті ѴѴіІепзкіеті сгѵпі. ди04
езі соппоіаіит.
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136. Рѣшепіе Виленскаго магистрата по дѣлу пѣмецкпхъ портныхъ диссиден¬
товъ съ портными римсБо-католиками.
Виленскіе портные нѣмецкаго происхожденія по¬
дали въ магистратъ прошеніе, въ которомъ просили
его распространить цеховыя права и на нихъ въ
слѣдующихъ пунктахъ: 1) чтобы нѣмецкіе портные
были включены въ цеховую корпорацію; 2) чтобы
имъ разрѣшено было избирать изъ среды себя
цеховаго старшину; 3) чтобы вдовы нѣмецкихъ
мастеровъ пользовались общими правами наравнѣ
съ вдовами другихъ вѣроисповѣданій; 4) чтобы
уменьшены были штрафы, и наконецъ 5) чтобы
цеховая привилегія, заключающая въ себѣ цеховой
уставъ, была переведена на нѣмецкій языкъ. На
нѣкоторыя изъ этихъ требованій: 1, 3 и 5 маги¬

стратъ согласился съ оговорками, но на 2 и 4 не
согласился по слѣдующимъ соображеніямъ: въ
привилегіяхъ ясно сказано, что старѣйпгипство въ
цехѣ должно принадлежать р.:католикамъ и уніа¬
тамъ,—слѣд. оно можетъ быть предоставлено
только тѣмъ нѣмцамъ, которые исповѣдуютъ р.католическую вѣру, но отнюдь не диссидентамъ;
что касается уменьшенія штрафовъ, то на нихъ
магистратъ не согласился по той причинѣ, что
строгость наказанія считалъ лучшей предупреди¬
тельной мѣрой противъ возникновенія преступ¬
леній.

Кегиіисуа о<1 паз ша§ізІгаіи тіазіа іе§о кг. тойсі 8Іо1ес2пе§о ЛѴіІпа па рипкІа рапбте кгатесбте ЭДетсбте рггесітеко рапот кгатесот Роіакот сігса виррИсет 1іЪеііит, те ОгоДпіе роДсгаз зеути рггезгіе8о іабпіе оётеіесопети хі^сіи іпісі капсіегготеі теіеікіети теіе1кіе§о хі^зітеа Ыіетезкіе§;о роДапе, розітоДит Діа гогтеагепіа у гегоітеоѵѵапіа опусЬ, До паз та§ізігаіи ге1е§отеапе, ро тееуггепіи те ргатеа,
рггутеііеіа, агіукиіу у Декгеіа сесЬотеі кгатеіескіети зІиЦсе, у опусЬ атееп'Ькотеапіи у гтеайепіи, огаг ро теузІисЬапіи рго
еі сопіга аЬ иігіпсще тепіезіопусЬ гасуі у
гасЬоДг^сусЬ ДуЙегепсуі, те гоки Іегагпіеузгут іузцс зіеДтзеіпут рі^Дгіезі^Іут
сгтеагіут тіезі^са Диііі ДтеиДгіязІедо Дпіа,
ДороДапіа іабпіеойтеіесопети хі^^сіи ітсі

капсіегготеі теіеікіети теіеікіедо хі^зітеа
Ьііетезкіедо, ДоЬгоДгіеіотеі паз/ети, іапфіат 1е"ит сизІоДі, заіѵо аіііззіто 1е§е
іиДісіо иіойопе.
1-то. Йе ргееД іут Шетсбте піе Ьуіо
кгатесбте, Іо те рг/утеіІеіасЬ Діа іе§о піетазг
ДатепусЬ ехіпДе опусЬ ргау^сгепіа, іако
тетЬга аД ипит согриз.
АЛ 1-тит. ЬиЬо Іо ъ зргате, рггутеііеібте у агіукиібте, апіе еірозі ипіопет сесЬотеі кгатеіескіети ех ДиоЬиз іуіко гіііЬиз, Іо іезі, Іаііпо еі дгаесо аіоаопеши,
копіеготеапусЬ, саіе поп сопзіаі, сгу ЬуН
ргоіипс рапотеіе кгатесу пасуі піетіескіеу
те тіейсіе і. кгбіетезкіеу тоёсі зіоіесгпут
Шпіе, кіеДу іе ргатео роДатеапо сгупіб,
у Діа сге§о те іакотеусЪ ргатеасЬ, рггутеіІеіасЬ поп ехргітипіиг; іеДпакіе ро-
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піетеай іий 54 Ьакотѵі ггешіеёпісу пасуі шіескіедо оЬіегаІі со гок, кІбгуЬу тбдГ
піетіескіеу шадізіготеіе теезрбі г Іотеаггу- Ьуйй йіа г/^йи №етсбте, га іейпо г роізгаті зтееші, йекгеіет тадізігаіи ТѴіІеп- зкіеті віагзгеті, іако те іппусЬ сесЬасЬ
зкіе^о те гоки Іузіцс зіейтзеіпущ йтеи- у піешсу 54 зіагзгеті.
йгіезіут Йгіетеціут, тіезщса Аидизіа ІггеАй 2-йит. Ропіетеай те рггутеіІеіасЬ у
сіе§о (іша, па Гипйатепсіе озоЫітезгедо агІукиІасЬ сесЬотеусЬ рег ехргеззит іезі
рггутеііеіи паііаёпіеузгедо 2удтипІа Аи- теугайопо; ій па зіагегепзітео сесЬотее Іедо
§изіа, іезгсге апіе ипіопет, рос! гокіет гх.етіозіа ай оЬеипйа типіа сопІиЬегпіі
іузцс рі^бзеіпуш рі^йгіезщіут теібгуш, со гок піе іппеу іакотееу геіідіі, аЬо зекіу
сіпіа йтеийгіезіедо бзтедо тіезцса Бе- ша14 Ьуб оЬіегапе у іпзіаіотеапе озоЬу,
сетЬга, па зіапотеіепіе ргате у рогх^кбте Іуіко рег тейіеіаіеш геіідіі ггутзкіеу у
потеут сесЬот те ^Ѵііпіе егуди^оуш зі<$ у дгескіеу; гасгут у рапотеіе кгатесу пасуі
па роргатеіепіе зІагусЬ тадізігаіотеі \Ѵі1егі- піетіескіеу, кібггу 54 г опусЬ геіідіі ггут¬
зкіети пайапедо, ех регзопаіі Ьос іп раз- зкіеу, апіе йіззійепіез, іиге шегііо, шод4
зи Геготеапуш, «іо депегаіпедо сесііи ра¬ Ьуб Йо Іеу Гипксуі айтіззіЬіІез; кібггу гав
боте кгатесбте ггутзкіедо у дгескіедо па- 34 йіззійепіез, а Іапіі Гипсііопе агсеапіиг,—
госібте рг/у^сгепі, у Йо рггутеііеібте, теоі- пауріегтеіеу ех ео, йе сесЬу тезгузікіе коппозсі у тезгеІкісЬ рог/.^йкбте, Іакотеети зІуіису4 гоки Іѵзі^с рі^бзеі рі^йгіезіг^іедо
сесЬотеі ІусЬ оЬийтебсЬ пагойбте рггуріза- Гоііо осіаѵо, Іііиіо „сесЬу“ гпіезіопе гозіапусЬ у пайапусЬ, г теугагет гиреіпут, іак 1у, оргбсг гггрібте коёсіеІпусЬ, аІЬо копзі§ гг^сігіб у зргатеотеаб таіц, рггуризгсге- Ггаіегпіі. А йе сесЬ кгатеіескі те шіеёсіе
пі у йоЦй те іесіпозіаупут гдготайгепіи, і. к. тоёсі зіоіесгпут ЛѴіІпіе та зтеоі^
іако сгіопкі те іейпуш сіеіе ройіид оЫо- карііс? у копГгаІегпіі} рггу коёсіеіе ГагЧиепсуі ротіепіопедо йекгеіи петіпе ге- зкіт ё. .Тапа ирггутеііеіотеап.^ у оп;} рггег
сіатапіе хозіаісу; гасгут іий Іакотее реіі- зтеоісЬ зіагзгусіі гг^йгі уйузропиіе, ехіпіит те Іут рипксіе рапбте кгатесбте пасуі Йе Іейу ротеіппі Ьуб зіагзі ѵегае огіЬойопіетіескіеу, аЬу Ьуіі рггуЦсгепі іако теш- хае Гійеі, а піе йіззійепіез; ротеібге йѳ
Ьга асі ипиш согриз, теугайопе, поп ѵісіе- ройіид копзіуіисуі 1699 Гоііо 29 Іііиіо
іиг еззе песеззагіит. Мойе іесіпак Ьуб „ипіа“, Іийгіе шіеузкіеу копзіуіисуі іп з.
рго таіогі гоЬоге еі аиіогііаіе сЫойопа ипіопе сит ессіезіа готапа гозіаі^су, ай
Іакотеедо йекгеіи арргоЬаІа, те рггузгіеу оЬеипйа типіа сіѵііаіепзіа еі тадізігаіиз
копГігтасуі пауіаёпіеузгедо кгбіа ітсі, ра¬ сіѵііез рго сарасіЬиз 34 игпапі, а піѳ йіз¬
па пазгедо шііоёсітеедо, сЬобЬу йе ѵегЬо зійепіез; Ьуб гаё зіагзгеті у рггеіойопеті
ай ѵегЬит опу іпзепщс, теугайепіет: ай Ьу пай сесЬет, іезі Іо оЬіге типіа сіѵііаіеп¬
рапотеіе кгатесу пасуі піетіескіеу у ісЬ зіа, Іо іезі, ехегсеге іигізйісііопет зирег
Іотеаггузге тезгеікіш ргатеот, агіукиіот, сопГгаІгіЬиз сопІиЬегпаІіЬиз, те ргатеасЬ у
рогг^йкот у оЬотещгкот сесЬотеут, гбте- рггутеіІеіасЬ сесЬотеусЬ йезсгіріат у тіеб
по 2 ггутіапаші у дгекаті гайоёс сгупііі, те1айг§ у копзрексу4 зирег йеІіпчиепІІЬиз,
згІгоГу теозкотее па оіілгг Ьгасі сесЬотееу, у г рогіцйкбте сесЬотеусЬ ехсейепІіЬиз;
а піе дйгіе іпйгіеу оййатеаіі.
зиГГісіІ Ьейу рапот кгатесот йіззійепіот
2-йо. 2еЬу зіагзгедо г №етсбте піе- адиіезсеге теуй теугайопети йекгеіотеі та62
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кгатеіескіети ТѴіІепзкіеши пайаиусЬ, рггуІ^сгепі у рггуризгсгепі, вібі зтебу іг/.есі
\ѵ сесііи кгатеіескіш ирггутеііеіотеапут шау йо опе§о со гок га ргѳгуйепіа, кібгу зі<5 пагутеа оусет уозросіпіт, у г рощйки зіеЬіе йіа йоЬге§о роггцйки сесЬотеедо паоуі зтеоіеу піетіескіеу оЬіегац
іотеаггузгбте зтеоісЬ, (іо сесііи рггуітиіц,
сЫорсбте терізищ, па зсЬайгкасЬ тезгеікісЬ сесЬотеусЬ Ьу\ѵаіц. у па опусЬ те оЬіегапіи зіагегусЬ, зІисЬапіи каікиіасуі г
рготеепібте у ехрепзбте сесЬотеусЬ у те іппусЬ тевгеікісЬ іпіегеззасЬ сесЬи кгатеіескіедо теоіпе теоіиш шаі$ у тевгеікісЬ теоіпойсі сесЬотеусЬ игутеаі^ у оиеті «і§ газгсгусаир
3- ііо. ЙеЬу йоіогопо, іако те йги§ісЬ сесЬасЬ: тейотеа кгатесотеа геЬу рбі сесЬи
гаіаіа теоіпе, іако те іппусіі сесЬасЬ, тееуггеб те рггутеііеіа, со ро саіеу Еигоріе іезі.
АЛ 3-ііит. Теп рипкі піе іуіко аЬу
тесіотеа кгатесотеа, кІбгаЬу га кгатеса іезгсге
піе шадізіга Ь§сЦсе§о розгіа, аіе іег зуп,
ІиЬ сбгка тадівіга кгатеіескіедо, кібгу ІиЬ
кІбгаЬу огепіі зі§, аіЬо гаищу. розгіа га
озоЬ§ сесЬи кгатеіескіе§о, іезгсге те таузігоѵѵзітеіе піе Ьфіда, рбі сесЬи теоіпедо
ай погтат рггутеііеібте, сесЬот іппут пасіапусЬ, шіеб то§1і; огаг кгатесотеа тесіо¬
теа, рбкі Ьу гашгуг піе розгіа, аЬу іотеаггузга па теагзіасіе ггетіозіа кгатеіескіе@о 41а теугутеіепіа зі§ копзегтеотеаіа, рго
іизіо еі 1е§іііто гериіаіиг.
4- 1о. 2еЬу згігоГ па теозк, те рггутеііеіасЬ
йатепіеузгусЬ теугагопу кашіеп, Ъуі рошойеготеапу, Ьо рггесі іут катіеп теозки Ьуі
ро ІупГбте згеёсіи аіЬо йгіезі^сіи, а іегаг
ро ІупГбте 18 аіЬо у теугеу, іо піе тоге

Ьуй2 іака а^^гатеасуа, Ьо Іисігіе з^ иЬо4гу, іеЬу рггу тоііегатіпіе йоіойуб, піе
теі^сеу, іако теейіир ргсевЦріепіа ро Гипсіе, (ітеа, а піе теі^сеу іггу згігоГи піе Ьуіо.
АЛ 4-іит. Бітіписуа згігоГбте, те рггу¬
теііеіасЬ у агіукиІасЬ сесЬи кгатеіескіедо
теугаіопусЬ, поп ѵісіеіиг еззе песеззагіа,
ропіетеаг іакотее згігоГу піе па іейпусЬ
іуіко рапбте Nіетс6те, аіе у па іппусЬ
тезгузікісЬ та&іаігбте іе§о ггетіозіа ехіеп(іииіиг, кібггу ні§ іесіпак опусЬ піе тегйгу§аіц; а (іо Іего ропіѳтаг піе га кагйе
рггезЦріепіе кашіепіеш теозки ехсейепіезехіга агЬіігіит іигіит сопіиЬетаііит
Йо каріісу сесЬотееу тиісіапіиг, аіейисіа
ргорогііопе, іихіа ({иаіііаіет ехсеззиз, іа¬
ко у те йги§ісЬ сесЬасЬ, іо іезі: га тпіеузге теузі§ркі' Гипіет іейпут, йтебта ІиЬ
іггета теозки, га теі^кзгѳ газ бтеіегсі^ у
рбі катіеп іа, у іо тее йтеисЬ іуіо рипкіасЬ, те агіукиІасЬ теугагопусЬ, те іейпут
іуіо рииксіе ійдие га ройкиріепіѳ іейпе^о
рой йги§іт Ьгаіет §озройу, аіЬо зіапсуі
кашіепіеш теозки; у Іакотее теайуа іуіо
йіа розігасЬи те агіукиІасЬ гаіогопе, ро¬
піетеаг у г теугпапіа зігоп оЬийтеисЬ раіиіі, ге йоЦй гайеп іезгсге Ьгаі іе§о гге¬
тіозіа піе іуіко кашіепіеш, аіе Іег у рбі
кашіепіеш у стеіегсііу теозки піе Ьуі згігоГотеапуш. Зесіиегеіиг Ьотеіеш піеросЬуЬпіе
г іакотееу йітіписуі згігоГбте аизиз Йо
рггезЦріепіа ргате у роггцйкбте сесЬотеусЬ,
§йуг піе 1аітеіеузге§о піе ЬуІоЬу, іако кііка Гипібте згігоГи гаріасітезгу, па кіікайгіезі^і Ыігпіети ІиЬ сесЬотеі газгкойгіб.
5-іо. 2еЬу теоіпо Ьуіо рггеііишасгуб
па і§гук піешіескі рггутеііеу у опу те зкггупсе копзегтеотеаб йІаЙіешсбте, кібггу і§гука піе ишіеіц роізкіе^о, агеЬу теіейгіеіі,
іако те рггутеііеіасЬ у агіукиІасЬ орізапо.
АЛ 5-іит. \Ѵ іуш рииксіе реіііиш ра-
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пбте кгатесбте пасуі піетіескіеу рго ііізіо
асііпѵепііиг, іакой гага?, ро оіггутапіи 4а
Вб§ г Іазкі пауіаёпіеузгедо кгбіа ітсі, ра¬
па пазгедо тііоёсітеедо, іакотеусЪ ргаѵѵ
сесЪотеусЬ копГігтасуі, ргосигаЬіІ зяІасЬеіпу тадізігаі ЛѴіІейзЬі, аЬу іакотеу ргяулѵііеу у агіукиіу сопГігтаІіопіз ікіеіііег (1ѳ
ѵегЬо а4 ѵегЪига па піетіескі і^?.ук ргяеііишасгопе еі іп зеогзіѵо зсгіріо парізапе,
ріесг^сц пгя^отеі* яаріеся^іотеапе у 4о
зкггупкі сесііоѵѵеу, 41а сяуіапіа опусЬ ро4сгаз зсЬа42ек сесЬоѵѵусЬ, еііат ро піехпіески, Ьуіу о44апе, у те Іеухе затеу

зкг/.упсо сесЬотееу теезрбі я рггуѵѵііеіаті
копзегѵѵотеапе.
Бяіаіо ві$ те "ѴѴіІпіе па гаіизяи, аппо,
тепзе еі 4іѳ иі зирга. Ро рготиідотеапіи
у рггес?.уіапіи іп ргаезепііа оЬи4теисЬ
зігоп іакотееу гегоіисуі, рапотеіе кгатесу
пасуі піетіескіеу оп^ зі$ піе копіепіиі^с,
4о іаёпіѳ оётеіесопедо хі^сіа ітсі капсіегга теіеікіедо теіеікіе^о хі^зітеа Ьііетезкіедо исяупііі тоііопет. Кібга сит еа,
^иа раг езі геѵегепііа, опут іезі а4тізза.

1755 г. Февраля 8 дня.
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137. ІІостаповлеиіе Виленскаго магистрата ио поводу домогательства портныхъ
Нѣмцевъ па цеховыя должности.
Портные нѣмцы домогаются права занимать
въ цехѣ мѣста старшинъ; магистратъ, по разсмо¬
трѣнію цеховыхъ документовъ постановилъ слѣду¬
ющее: хота кандидаты изъ Нѣмцевъ и исполнили
давпѣйнгіл условія для полученія званія цехо-

выхъ старшинъ — младшенспт и костелснство,
тѣмъ не ыепѣе имъ нельзя предоставить искомыхъ
мѣстъ, потому что новѣйшая подтвердительная
привилегія на этотъ предметъ имѣетъ въ виду не
прошедшее, а будущее.

ТѴ зоЬоЦ рг/есі піе47.іеЦ яаризіп^, 4піа
бзшедо тіезцса РеЬгиагуі. гоки Рапзкіе§о іузі^с зіесітзеіпедо рі$4яіезігр; рціедо.
\Ѵ зргатеіе иіёсітеусЬ рапбте \Ѵі1Ье1та
Кійка, Кгузіуапа 8яи1са, ОІоЙа Вегдітекгута, ТоЬіазяа Реіега, 6о4Ггу4а Маіузза,
Заіашопа Батеогатеа, ЕѴу4егука МісЬаеІа,
Маіуазга 8?.и1са, ОІоЙа \Ѵузігутеа, Сугуака Ки41ойа, Дапа Ггеутапа у КггузіоГа

ЗеуГегіа, таузігбте Ішпз7,іи кгатеіескіедо
пасуі піетіескіеу ргяесітеко ийсітеусЬ ра¬
пбте Ратеіотеі Ьиіапотезкіети я гяутзкіеу,
у ДакиЬотеі \Ѵо1котезкіети ядгескіеу зігопу. зіагзяут сесЬтізігяот, у тезяуікіт иібсітеут рапот кгатесот гяушзкіедо у дгескіедо паго4и, сесЬи \Ѵі1епзкіедо, теяді*}4ет піергяуризясяепіа 4о Гипксуі зяаГагзкіеу іггесіедо, а рагіе пасуі піетіескіеу
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рапицсе§о пауіайпіеузгедо кгбіа іе^отойсі
Аидизіа Іггесіе§о, рапа пазгедо шііозсітеедо, гесепіег те гоки іттейіаіе рггезгіут ІузізсзіейшзеіпутрізсйгіезізіушсгѵѵагІут, тіезі^са ОкІоЪга йгіетеі^іпазіедо йпіа,
сігса сопГігшаІіопет ргате, рггуѵѵііеібѵѵ у
агіукиібте сескотеусЬ, Ьос іп рази зіаіеу,
у ѵѵ Іоуге сопГігтасуі теугайопеу, рггѳй
згіаскеіпуш игадйет Ьигтізіггоѵѵзкіш гайгіескіш \Ѵі1ейзкіш, зиттагіо іигіз ргосеззи, Іапсріат іп саиза Ьопі огсііпіз, іпіепІотеапеу. \Ѵ кібгеу зргаѵѵіе згіаскеіпу иг/^й
цйбѵѵ іедо кгбіеѵѵзкіеу тозсі ЬигшізігготезкісЬ гайгіескісЬ ЛѴіІепзкісЬ, ро ѵѵеуггепіи те рга\ѵа, рггуѵѵііеіа, агіукиіу, рогг^йкі,
огйупасуе у гедезіга сескотее, копГогтиіг^с зі<} іп отпі ай тепіет еі Іепогет
опусЬ, Іак йесуйиіе: ЬиЬо те рггутеііеіи
Іегагпіеѵзгут сопГігтаІіопіз, зирегіиз пашіепіопут, згсгойіітеіепат рапиіцседо пауіайпіеузгедо кгбіа іедотойсі, рапа пазгедо
тііойсітеедо, гесепіег сескотеікгаѵѵіескіети,
г рггуйаікіет йаІзгусЬ рогг^йкбте у йузрогусуі йіа кгатесбте пасуі піетіескіеу,
копГеготеапут, зресійсе іезі теугагопо у
йоіогопо, іг иійсітеі рапоѵѵіе кгатесу пасуі
піетіескіеу, піе терггбй йо іипксуі згаГагвітеа сескоѵѵедо таіг* Ьуб айтіззіЬіІез,
аг ріегтеіеу ѵѵзгузікіе оЬзе^иіа сесЬоѵѵе,
ройіид агіукиібѵѵ, йузрогусуі у гтеусгаібте
сескотеусЬ, тіапотеісіе: шібйзгепзітео у койсіеіепзіѵѵо ойргатец у теуреіпі^. йейпакге
ропіеѵѵаг іо зиГГісіепІег г гедезігбѵѵ дібѵѵ-

пусЬ сескотеусЬ, іисіісіаіііег ргойикотеапусЬ, раіиіі; 2е піекібггу иіёсіѵѵі рапоѵѵіе
кгатесу, тадізігоѵѵіе Іега2піеузі пасуі піетіескіеу, тіапотеісіе \Ѵі1Ье1т Кіик, (кібгедо Іегаг а рагіе пасуі зѵѵоіеу па згаГагзітео ройаі^ у ргегепіиі^), іий апіегіиз
іезгсге апіе Ьапс Іедет Іакотее тезгузікіе
оЪведиіа, тіапотеісіе шібйзгепзітео у койсіеІѳйзіѵѵо ойкуіі у ойргаѵѵііі, ргатеагай, кібге сопйипіиг поп ай ргаеіегііа, вес! ай
Гиіига ехіепйі сепзепіиг; гасгут ех ргаетіззіз гаІіопіЬиз, сарасет йо згаГагзІтеа
сескоѵѵедо, а рагіе пасуі піетіескіеу, иіасіѵѵедо рапа \Ѵі1Ье1та Кійка Ьіс ргаеѵіе
зіпе иііегіогі Іакотеуск оЬзе^иі6^ѵ гереііііопе Ьуб и/.паѵѵа. Іп Гиіигит гай, кібгу Ьу
коітеіек 2 озбЬ рошіепіопедо ггетіозіа о
Іакоте^ іипксу^ сесЬоте^ зіагаі зі§. піе
терггбй та Ьуб йо опеу айтіззіЬПіз, айтеуй
теугагопе оЬзе^иіа, тіапотеісіе: тібйзгепзітео у койсіеіепзітео, йе Іоіо ас іпіедго,
ройіид теу2 пашіепіопедо рггутеііеіи сопПгтаііопіз пауіайпіеузгедо рапа пазгедо
шііойсітеедо, у копіепібте те піт поѵііег
рггуйапуоЪ, теуреіпі у ойргатеі, тейіапіе
Ьас зиа зепіепііа игпатеа. Ро Геготеапеу
Іапйет у рготиідоѵѵапеу Іакотееу зепіепсуі, иійсітеі рапоѵѵіе кгатесу піетіескіедо
пагойи, тіепцс зоЬіе Іакотеу те уток Ьуб
исіг^іітеу, йоз^йбте іедо кгбіеѵѵзкіеу тойсі гайтеогаусЬ аззеззогзкісЬ теіеікіедо хі<>зіѵѵа Ьііетезкіедо гаіогуіі ареИасуг*,—кібга
опут сит еа, ^ца раг езі, геѵегепііа іезі
йоризгсгопа.
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138. Персчепь статей подлежащихъ суду бурмпстровскому, радецкому и войтов¬
скому города Віільпы.
Въ этомъ документѣ канцлеръ в. кп. Литов¬
скаго, кп. Чарторыйскій, иа основаніи древнѣй¬
шихъ привилегій, дароваппнхъ городу Вальвѣ,
опредѣляетъ права и обязанности трехъ город¬
скихъ судовъ, составляющихъ городское самоуправ-

леніе. Такимъ образомъ суду бурмистровско-радецкому представлены дѣла по преимуществу
гражданскія, суду войтовско-лавичъсму—дѣла уго¬
ловныя, домашнему суду войта—всѣ незначитель¬
ныя дѣла, не превышающія 10 копъ.

ЗаЬЪаШо апіе (іошіпісат зесиікіат розі
репіесозіеп, <1іе Ыдезіта ргіта тепзіз
Маіі, аппо Ботіпі тіііезіто зерііпдепіезіто диіпдиадезіто ^иіп^о.
Согат поЫІі оГГісіо сопзиіагі Ѵііпепзі
сотрагепбо регзопаіііег д. 4. МаіЬіаз
(хіегбоМ — раігопиз саизагит ргаезепііа
рипсіа гаІіГісаІіопіз іигіит сіѵііаііз засгае
гедіае таіезіаііз теігор. Ѵііпепзіз сит
іпігоГизіиз сопіепііз ас! асіа оЫиІіІ. (}иогит рипсіогит, ргаетіззо тосіо оЫаІогиш,
4ѳ ѵегЬо асі ѵегЬит. гезсгіЬепсІо сопіепіа,
іепог зесіиііиг Іаііз:
Коки 1753, тіевщса ОкіоЪга 20 сіпіа.
Рипкіа 4о «іѳкгеіи рггувйедо тегді^сіеш
гасЬосЩсусЬ іпіег іигізсіісііопез сІуіГегепсуі, іп огсЗіпе гаіійсаііошз Ьопі гедішіпіз
\ѵ тіейсіе іедо кгбіеѵѵзкіеу тоёсі зЫесгпут \Ѵі1піе, еі Гогта ас сІііТегепІіа осіргамотапіа з^сібѵѵ, ІедіЪиз сіезсгіріа, па
Гипбатепсіе ргаѵуа таусІеЪигзкіедо огсіупасуі пауіайпіеузгедо 2удтипЬа I, \ѵ г.
1536, тіезіцса ЗерІетЬга 9 сіпіа тіазіи
ЛѴі1по\ѵі копГеготапеу, рггуѵѵііеіи іпсог-

рогаііопіз тсбуіоіѵзітеа Шепзкіедо тадізігаіоѵѵі ро<і гокіет 1610, тіезщса N0ѵѵетЬга 11 сіпіа пасіапедо, бекгеіи згрійіѵ
геІасуіпусЬ ті^гу тадізігаіет ЛѴіІеіізкіт, а ітс рапет Аіехапбгет СЬаІескіт, ргоіипс тебуіет \Ѵі1ейзкіт, рой го¬
кіет 1620, тіезцса Магса 11 сіпіа, ех
регзопаіі Геготсапедо у теіеікіегга тіеузкіедо, іутйе йекгеіет роілѵіегсігопедо
у теііоготеапедо, ргсег паз пігеу па робрізапіи п*к паз/.усЬ іѵугайопусЬ, шесііапіо
аиіогііаіе, іайпіе оёіѵіесопедо хі^сіа іедотсі
ЫісЬаІа Сгагіогузкіедо, капсіегга теіеікіедо ѵѵ. х. Ьіі., г ргойикоіѵапусЬ аЬ иіг^ие
ргаіѵ, рггуѵрііеібъѵ, огсіупасуі, <1екге16\ѵ у
ѵѵіеікіегга тіеузкіедо итбтеіопе, іпѵіоіаЬііііег ІетрогіЬиз регреіиіз оЬзепѵотеаб зі§
у гасЬоѵѵаб шащсе, сіе Іепоге зедиепіі:
Зргагоу іо зцігепіа игціоѵзі Ьиппізігготкісти - гаігіескіети ппіеіцсе. 2а-

ріесгфѵѵапіе рогшагіут г§се, іпѵѵепіагге
у згасипкі сібЪг; зіапоіѵіепіе оріекипбѵѵ у
опусЬ хѵугхѵоіепіе; гасЬипкі оріекипзкіе у
хѵзхузікіе ті^сігу піеті гасЬойг^се зрогу;
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йогозіуш Іаі ргхухпапіе, тейбте у зіегоі ораІгхепіе у оЬгопа, сесЬбте у гхешіеёіпікбте
рогхасікі у тезхсх^іѳ гбйпісе, кібге коітеіек
ті$йху тізігхаті у ісіі схеіайхц, Іак Iех
Іотеагхузхаші Ь$сЦ хасЬойхіІу гохзцйхепіе,
Іитиіібте у Ьипібѵѵ іпчиіхусуѳ у опусЬ
сіувіисіукасуе, ші$йху цяайаті гогсігіеіепіе дгапіс окоіо йошбте, ріасбте у дгипКт; одЦйаше ті^йху пітіі зхкбй зЫусЬ,
аЬо кібге зі§ зіаб тод^; ихпапіе зрогбте
окоіо зіапотеіепіа потеусЬ Ьийотеіей, аЬо
паргатеу зІагусЬ; йохбг гхесху ргхейахпусЬ
па теад§, тіаг*} у Іокіеб Гаізгулѵу, у га Іо
з^йхепіе у зігоіотеапіе; озбЬ озіегоеіаІусЬ,
згрііаібѵѵ, иЬодісЬ зргате тееугхепіе у ораІгхепіе; зкагді рапа ргхесітеко зіийхе, таіетпіе зіиді ргхесітеко рапи, а іебІіЬу зарегепі гет сгітіпаіѳт, аІЬо епогтііаіет
І'асіі, Іейу Іакотее зргатеу, ргаеѵіа содпіііопе ргхех игх^й Ьигшізігхотезкі гайяѳскі,
таі^ Ьу^ йо згріи Іатепісхедо ІиЬ тебуіотезкіедо, іихіа оЫосіиепІіат йекгеіи геіасуіпедо у теіікіегха, рго зиЬеипйіз раепіз
ойзуіапе; огах іппе зргатеу у гасЬипкі
каікиіасуіпе; гарізу гбхпе, ргхей игх^йет
Ъигтізігхогезкіш гайхіескіт ргхухпапе; па
озіаіек озоЬу Ьигшізігхоѵѵзкіе, гайхіескіе,
Іатепісхе у різагзкіе з^йоѵѵі Іедох игх^йи
Ьигтізігхотезкіедо гайхіескіедо, а піе іпзхети тее тезхузІкісЬ депегаіііег зргатеасЬ
ройіегас таігр Оргбсх ІусЬ теух теугахопусЬ зргате тезхузІкісЬ, па!е&* іпзирег йігесіе йо Іедох игх^йи Ьигтізігхотезкіедо
тайхіескіедо, Іапсіиат ргітагіит те тіеёсіе
іедо кгбіетезкіеу шоёсі ЛѴіІпіе зиЬзеІІіііт,
тезхузікіе у тезхеікіе депегаіііег йузрохусуе
у гхі^йу сігса гедііпеп соттипііаіит, сопІчЬегпіогит еі Іоііі^ие сіѵііаііз хасЬоЙх^се, те ргатеіе тауйеЬигзкіт, ргхутеіІеіасЬ,
а зресіаіііег те огсіупасуі 2удтипІотезкіеу
у йекгеІасЬ котізагзкісЬ зресійсе ехргу-

тотеапе, тіапотеісіе: вкЫапіо зезэуі риЬІісхпусЬ тее Йпі схтеагікотее у каййедо схази іп педоіііз риЫісіз; оЬіегапіе озбЬ ай
шадізігаіиз дегепйоэ, зіапотеіепіе вхаіагхбте
рготеепІотеусЬ се^е^ае^ие Гатіііае ргаеІогіапае; гаѵѵіасіуѵѵапіе рготеепіаті тіеузкіті еі агсЬіѵіз ргіѵііедіогит, ргхутотеапіе ргхузі^ді, Іак озбЬ тадізІгаІотеусЬ, іако Іей зІагзхусЬ сесЬоѵѵусЬ у тезхузІкісЬ
тіезхсхап потеусЬ, зирег Пйеіііаіет гайу;
йеіедотеапіе е шесііо зиі па зеуту у гбйпѳ
асіиз риЫісоз; гохйатеапіе дозрой па ехЙутеухуе йериіаізкіе, Іакох гбйпусЬ ргате,
копзепзбте па дгипіа, ріасе. у оЬіегапіе
хі^гу у рготеі/огбте йо койсіоіа у згрііаібѵѵ,
пай кібгеті іига та раігопаіиз. Бузрохусуе тезхеіакіе пай оЬгоп^ тіазіа, Ьгататі, дойсіппут йотет у іоітеагкаті,
дгипіаті. ріасаті у госхпеті рогх^йкаті
\ѵ тіейсіе еіс., іако Газіиз ргатео тауйеЬигзкіе у огйупасуі Зідізтипйі I, гет ѵѵ
зоЬіе оЬЦиіІиг.
Зргтоу йо щігспіп игг$йот Іагоісгети паіегасе. ЛѴзяузікіе у лѵзгеікіе зрга-

\ѵу кгушіпаіпо, огах у суѵѵііпе, йо ехропрѵѵапусЬ з^йбѵѵ паІеіЦсе, те зргатеіе
шауйеЬигзкіш орізапе, оргбсх іусЬ, кібге
іи2 з$ теухеу ройіид йекгеіи 8і\йоте геіасуіпусЬ орізапе, у ройіид ргатеа у огйупасуі Яудтипіотезкіеу теіазпіе йо игх^йи
у рощйкп Ьигтізігхотезкіедо гайхіескіедо паіеха. Такой Іезіатепіа у койусуііе,
ргху кІбгусЬ зоіеппііаіез ргатеа хтеукіу зі^
хасЬотеутеаб, Іак іейпак, іх те зргатеасЬ
теі^кзхусЬ у теахпіеузхѵсЬ, Іатепісу ргхей
теѵйапіет теугоки йозкопаіедо, со хотеі^
йеПпіІіѵа, аЬо па кІбгусЬ Ьу зГ§ піе хгойхі1у, регйеіедаіоз б тейіо зиі х тагізігаІеш Ьигтізігхотезкіт гайхіескіт таіа зіе
хпозіб у рогай^ Ьгас. йезіі Ьу Іех кіейу
сіх Іатепісу йо тадізігаіи Ьигтізігхотезкіе-
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№§1ф1ет пагасігепіа зі§ сігса Ьопшп сіѵііаііз риЫісит гечиізііі у теегтеапі Ьуіі,
о ггесгасЬ іѵіко, кйге іт Ь§сЦ ргоропотеапе, іесіпозіаупіе роѵѵіппі зі§ гпозіб. \Ѵ кібгусЬ Іо «ріасіі ІатеісгусЬ арѳііасуе (Іо іе§о
кгбіелѵзкіеу тозсі зепіепііа (ІеГіпіІіѵа еі
ассеззогіа таіогіз шотепіі, кйге зі§ регішепііа пагуяац, отпіпо ротеіппу Ьуб асішіззіЬіІез. Огіеіе аЬо сіесугуе те іакотеут
з^сігіе, рг2Ѳ2 Іатепікбте г^осіпіе теусіапе,
теупаусігіопе у Геготеапе, рггу зтеоіеу тосу
у теаіогге піепагизгепіе шаі$ гозіатеаб, у
\ѵ6уІ 0(1 каззасуі ІакотеусЬ (іесугуі тезіггутаб зі§, отезгет \ѵ лѵусіапіц сіскгейте аЬо
рггу тевгузікісЬ г^осіпе Іатепікбте аію теі§к82еу сг§ёсі
теупаіагки рггезіас у сіекгеі,
рггех пісЬ паіегіопу у Геготеапу, теусіаб
ІепеЬіІиг. Рго геЦшз ісЬтойб рапотеіе
тебуйтеіе, іак Іегагпіеузгу, іако іп розіегиш Ьс^Цсу, іп аЬзепІіа зиа е тесііо оШсіі сопзиіагіз пашіезпіка па тіеузси зтеоіш зиЬзІіІиІа тіес ротеіпіеп.
Яргшсу (Іо вайи ісбуіоткіедо іототдо паіещсе. Шуі Іег и к^сіи зтее§о

сіошотеедо те шіезсіе, а піо га тіазіет
Ье/Цс, зргатеу тезгеІакісЬ кггутесі сутеііпусЬ рггу рас] котеусЬ, 4о кйгусЬ іеши
затеши теша, ро41и§ теіікіегга паіегу. іако Гизіиз те Іушге теіікіегги о Іуш
іезі ргаерізапо, кібге Ьу кор 10 піе рг/епозііу, зргатеотеас у гогзгрігас тоге.
Вргагсу оЪоіети вцЛот: іак Ьигтівігготкіепш гийгіескгети, іако іег Іаиті-

сгети, опт у гсдуіоіѵвкіети йотогсстирггугтііе. ЛѴзгеІкіе рггесіаге, кирпа, итецгапіа

аію тігошіззуе, ктеіеіасуе, сеззуе аію теіетекі, ргатеа рггугпапіа гогшаііе, па іакіеко1теіек (11и?і, зіотепе, сего^гаГотее гарізу у
тезгеІакісЬ копігакйте зргатеу, пауту, агеп(1у у гЦс! росЬосіг^се згкосіѵ, рггесі кйі'Ут коітеіек зиЬзеІІІит, еііат у рггесі иггеает тебуйтезкіт сіототеут, іуіко йеЬу
зитшу кор 10 піе рггепозііо, у Й теттезгу,
кйге Ьу г оріекі, аЬо осі оріекипбте
рггузгіо Ьу теусй&аб, кйге теіаёпіе затеши
иг2$сіотеі Ьигтізігготезкіети гасігіескіеши
паіе^, кагсіеши росііи-теоіі у иросІоЬапіа
сгупіс у зргатеотеас Ь^сігіе теоіпо; заіѵоіиге ргаеѵѳпііопіз те ргатеіе таусІеЬигзкіш
аезспріо.
Арисі ()иае рипсіа еі оЫаіа соппоіаііа
сеізіззиш ргіпсірііз СгагЙгузкі, сапсеііагіі
зиргеті т. (1. ЬііЬиапіае, езі іаііз: Те
рипкіа, зоріепсіо 1і1і§іит тезгсг^й ѵѵ з^сІасЬ гасІтеогпусЬ іе-о кгбіетезкіеу тозсі,
р. п. т., итоѵѵіопе сошЬіпаііѵе ті^сігу і.
р. Аіехапсігеш Кагсгетезкіш—різаггеш гасігіескіт пііазіа \Ѵі1иа, осі тадізігаіи итосотеапут, у і. р. ОпиГгуш Міпкіетеісгештебуіеш ЛѴ ііепзкіт, кйге па ріегтезгеу
касіепсуі з^сібте гасІтеогпусЬ шаіц Ьусіг 4екгейт итоспіопе, росірізиі^: МісЬаІ хі^т СгагЙгузкі—капсіегг теіеікі теіеікіедо
хі^зітеа Ьііетезкіе^о. ^иае рипсіа ргаешіззо тосіо оЫаІае ей. Езі іп асііз п. о.
с. Ѵіі. іпзсгіріае.
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1761 г. Декабря 30 дня.
Изъ книги N5 5153, за 1762 Г., я. 1013.

139. Заявлеиіс Виленскаго магистрата о забраиіи н истребленіи магистратскихъ
документовъ московскими войсками въ 1655 году.
Въ этомъ документѣ магистратъ заявляетъ, что
вовремя московскаго нашествія 18 августа 1655 г.
были увезены п уничтожены всѣ актовыя кппгн п

вообще городскіе документы па нрава и владѣніе
горожанъ; уцѣлѣли только тѣ документы, которые
были отправлены па сеймъ по разнымъ дѣламъ.

ЗаЬЬаіЬо біе Ігі^езіша тепзіз ОсІоЬгіз,
агшо Ботіпі тіііезіто зерііпдепіезішо зеха§езіто зесигкіо.
Согат асііз поЬіііз оІТісіі сопзиіагіз Ѵіі¬
пепзіз сотрагепсіо регзопаіііег д. (Іотіпиз
ЭДсоІаиз 8огока—раігопиз саизагит, ргаезепіез Шегаз тапіГезіаііопіз аиіЬепіісѳ ех
асііз сазігепзіЬиз раіаііпаіиз Ѵііпепзіз ехігайііаз, іп гет еі рагіет поЬіііз ша§ізігаіиз іо^іиз^ие сіѵііаііз гаеігороШапае
Ѵііпепзіз зегѵіепіез, сит іпігоГизіиз сопіепііз потіпе пп. (1(1. бізрепзаіогит ргоѵепіиит сіѵіііит Ѵііпепзіит асі асіа оЬіиііі. (^иагит Іііегагит, ргаетіззо тобо
а(1 асіа оЫаіагит, 4е ѵегЪо а(1 ѵегЬит
гезсгіЬепбо сопіепіа, іепог 8е^иі^иг іаііз:
Видымусъ съ книгъ гродскихъ воевод¬
ства Виленского. Лѣта одъ нароженья сы¬
на Божого тысяча шестьстотъ шестьдесятъ
первого, мѣсяца Декабря тритцатого дня.
На урадѣ господарскомъ гродскомъ Ви¬
ленскомъ переломною Яномъ Огинскимъ—
маршалкомъ Волковыйскимъ, подвоеводимъ
Виленскимъ, жалова ли иоповѣдали, зхіасЬеіпу шадізігаі у соштипііаз тегсаіогіа
тіазіа іего кгбіетезкіеу тоёсі зіоІесгпе§о

\Ѵі1па о іо: іі дйу теіагоіотпу піерггуіасіеі Мозктеісіп те гоки іузіііс згеёсзеі рі($(ігіезіціут ріціут, райзітеа іедо кгбіехѵзкіеу тойсі о§піет у тіесгеш ризіозг^с,
тезгуіЦ пакопіес роЦ§^ пазіоіесгпе теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіе§о тіазіо пазЦрітезгу,’ Гшкіііиз піетаі опе зризіозгуі у
ггиіпотеаі, а иіххку Ішігіе зрбіпіе і теоузкіет ѵѵіеікіе^о хі^зітеа Ьііетезкіе<;о исЬо(І2цс, гаіабіедо па кгете роІзЦ у ШетезЦ
піерггуіасіеіа, ро4 Іепсгаз іако шо^цс 2(1 гохѵіе зтее заітеотеас тизіеіі; рггузгіо гаіут
у озоЬот роб іепсгаз те тапізігасіе \ѴіІебзкіш ЦсЦсуш, піе іуіко Гогіип зтеусЬ
осі'/ліотеаб, аіе со пауЬоІезпіеузга кзіцд
тезгузікісЬ згрІотеусЬ, іо іезі асіа иігіиз([ие зиЬзеІІіі, іак гасігіескіеу, іако тебуіотезкіеу у Іатеісгеу ігЬу, рггу іут ргатеа
у рггутеііеіа, теуі^тезгу іусіі, кібге па зеут
іттебіаіе, рггсй гатеоіотеапіет тіазіа ЛѴі1епзкіе§о сііа зргате зеутотеусЬ у габтеогпусЬ ротеіеггопе, а г озоЫітееу рскііепсгаз
рготеібепсуі Возкіеу огкіапе Ьуіу, у іе зате піе тезгуікіе (11а ггаЬотеапіа кгбіетезкіе^о теусііотеаіу, тезгуікіе іп ^епеге еі
зресіе зргатеу, (Зекгеіа зеутотее, геіасуіпе,
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аззезогакіе, коттіззагзкіе, ІгуЬипаІзкіе,
вкагЪоѵте, (ііріотаіл у гезкгуріа кгбібѵѵ
ісЬто8сі6\ѵ, кирпа у паЬусіа дгипібте, Гоітеагкбѵѵ, капиепіс, (Іотбтс, одгогібѵѵ у Іикіз/.ек ш соттипі тіазіи паІеЦсусЬ, г
ооаіаіес/пут ісЬ одгапіс/епіет, гбіпе Ігапзаксуіе, яатіапу, идосіу, /аріау у ктеііасуіе, Іакйе тѵзгуікіе зргаѵѵу у гіуврогусіе
па катіешсе койсіеіпе, згрііаіпе у ісЬ
геіезіга річжепіоч-е у го/сЫпе г геіеаігаті, з/аіагше, теаді у соттипііаііз тегсаіопае ЛѴіІепакіеу, Іакйе кігііу рорізотее
у роЬоготее, оѵѵо /доіа «з/уікіе іп депеге
агсЬіѵиш у сіерозііогіит зрга\ѵ у рггутеіІеіби- зіоіесгпедо тіазіа \Ѵі1егізкіедо, Іак
Ш Ьхѵііу па оайаіц, теуіісгопц у (хіеЬгасііа шеЬоз/с/ука хі^й^сіа ішсі рапа
«оіетеосіу ѴѴіІепзкіедо, Ьеішапа хтіеікіедо
ѵіеікіедо хіріяа Ьііетезкіедо у тѵоузка
Іліетезкіедо, доіоигеті ріепіфіші, ашшиП|СУ4 У гбйпеті Гапіаті зитт<$ зіо Іузі^су /іоіусп, кібго зЫ/у хі^сіа ітб рап
- У

®

я Я

_

.

*

.

Ф

токи Іуацс згезбзеі рі^сігіезці ріціут, сііеЬиз иШшіз Лиііі еі Аидизіі дапе, ро<ісгаз
/Ьиг/еша у аризіозгеша шерг/уіасіеізкіе^°’5°^
"ЧР18** * гоки Іузі^с
з/ейбзеі рі^(І2іезіцІ рі^ут зЫедо, аІЬо
т ргаеиат шерг/уіасіе1о*і сіозіаіу, аІЬо
сотЬизІіз тіазіа у гаіизга т ГаѵіИат роа/іу, ргее/ кібгц аІгаЦ у /§иЬ<$ тезгуаІкісЬ
т §епеге еі зресіе эрга* у кібге Ьу зі$

Іи піе роиііепііу, аЬу Іо № рг/уа/іу с/а»
шіазіи \Ѵі1егізкіети піо з/косЫІо, риЫісае
сопзи1еп(1о ішіетшіаіі, Ц зѵѵоі^ гаапіГезіасуц, ргеусЬу1аі%с зі<2 (іо іѵугайпеу, а іп
зиЬзі(1іит г§иЬіопусЬ зргаѵѵ ипапіті ог(ііпит сопзеизи розіапоѵѵіопеу копзіуіисуі,
сіо хі«*д дго4/.кісіа ЛѴіІепвкісЬ роііаіа, а
іейІіЬу \ѵ с/ут те1іого\ѵаб Іакоѵи* ргоіевіасуц роІггеЬа Ьуіо, заіѵат зоЬіе касЬотеиир Што есть до книгъ записано, съ
которыхъ и сесь видымусъ въ року теперешнииъ тысеча шестьсотъ шестьдесятъ
тостомъ мѣсяца Марца второго дня зъ
подписомъ мене Казимера Шуйскаго—
дворянина его королевской милости, суррогатора Виленскаго, одъ ясне вельможного его милости пана Геронима Крышпина Кершенстерна—подскарбего великого
и писара земского великаго князства Литовского постановленного, и подъ печатью
моею ихъ милостемъ шляхетному магистратови у всей сотшипіЫі купцомъ мѣстолечного Виленского есть выданъ,
Писанъ у Вильни.
Арші Чиаз Іііегаз тапіГезІаІіопіз, ргаетіззо тосіо а(1 асіа оЫаІаз, зиЬзсгірНопез
тапиит сігса зі^іііиш зеаштіиг іаіез: Кагітіеге З/итакі-аиггодаЮг ЛѴіІейзкі шр.
Скориговалъ Храновскій тр. Оиае ргаезепіез Іііегае тапіГезІаІіопіз, ргаетіззо тосі0 а<і асіа оЫаІае еіс.
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1765 г. Августа о дня.
Изъ

книги
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І40. Судебное опредѣленіе Ііилепскаго магистрата по дѣлу Виленскихъ хирургемедиковъ съ Фсльдшерами-банщиками.
Въ Виленскій магистратъ внесена была взаим¬
ная жалоба другъ на друга Виленскихъ медикохирурговъ и лазенниковъ-цирюльпнковъ на разныя
отстуиленія отъ цеховыхъ правилъ и уставовъ,
производившія раздоръ и замѣшательство въ це¬
хѣ. По предъявленіи документовъ обѣими тяжу¬
щимися сторонами и выслушаніи доводовъ упол¬
номоченныхъ, магистратъ сдѣлалъ слѣдующее по¬
становленіе: Принимая вовпиманіекоммиссарское
постановленіе 1722 г., въ которомъ 1) запрещено
лазенникамъ заниматься бритьемъ и практикой

внѣ бань и собственныхъ домовъ, 2) вмѣпено въ
обязанность вносить ежегодно по 40 зл. въ общую
цеховую кассу и 60 зд. штрафу, 3) избирать стар¬
шину и 4) исполнять всѣ религіозныя требованія;
припимая во вниманіе, что медики сманиваютъ
къ себѣ подмастерьевъ, что производитъ въ цехѣ
замѣшательства; магистратъ оставляетьснорящихъ
при ихъ правахъ и вышепомяпутомъ декретѣ, за¬
претивъ па будущее время сманивать подмастерь¬
евъ. Спорящіе остались довольны такимъ поста¬
новленіемъ.

\Ѵ 8оЪоі<з (Іпіа Іггесіе§о шіезі^са Аидиэіа, токи Райзкіе§о Іузі^с зіебшзеі згез(І7.іезіі\і рцІе§о.
ТУ зргаѵпе зІатееЬпусЬ рапб\ѵ Масіеіа
Магигкіетѵісга—зіагзге^о, а Дапа 8іоЬеи82а—робзіагзге^о, Іидгіей Дапа Кг/узгіоГа "ПгЬапа, Кгузіуапа РоЬо1зкіе§о, Ргапсізгка ОігетЬзкіедо, 9апа СЬігоѵѵзкіе^о,
Мікоіаіа Раз/кіеіѵісга у іппусЬ копіиЬегпізітѵ сЬігиг§о-тес1укоте \Ѵі1епзкісЬ,
рггесітеко иіёсіѵѵут рапот ЛбгеГоуѵі БотЪгоѵѵіе — зіагзгеши, ДакиЬоѵѵі ОгаГо\ѵі —
росізіагзгети, Апіопіети Дапкотезкіети,
\Ѵіпсеп(,еши Масіеіоѵѵзкіети, ЛбгеГо\ѵі Кохіоѵѵзкіети, ЛбгеГоѵѵі Штеіскіеши, ТЬотазгоѵѵі ЗіеЪіег/еіѵэкіепіи, ваЪгуекті 8гишзкіети, Абатош бгобпіекіеши, Кагітіеггоууі РазсЬаІзкіети, Апіопіети 8губ1оіѵ-

зкіети у іппуш кипзгіи 1агіепиіскіе§о
сугиііскіе^о, \ѵг§1$бет піегасЬоѵгапіа зі§
оЪ/.аІо\ѵааусЬ рггу ргоГеззуі зоЬіе рггугѵѵоііеу, ргатеет шаубеЪигзкіш у гбхиеті бузрогусуіаті у бекгеіаші. котшіззагзкіт
еі ргаезепііз ойПеГі кос іп раззи газгіуті,
орізапеу, оіѵзгеиі піезіизгпіе у піеиаіе/.усіе тебатеапіе зі§ опусЬ іп агіез сЫгигі'Отесіісаз, іп ргаеіибісіит іигіит сопкиЬегпаііит ргосесіицсуск 8Іа\ѵеіпусЬ рапбѵѵ
сЬігиг§о-шебукб\ѵ ТѴіІепзкісЬ, піе ишіеу
\ѵг§1§бет копігатеепсуі Іако\ѵут бекгеіош
у баізгуск копіепібте, \ѵ гаІоЪіе у \ѵ ргосебегге ргаѵѵпупі шіапоіѵапусЪ, ісідие щіепце о Іо: іг со оЬЫочапі \ѵазгтозс 1агіепиісу, розіропище рга\ѵа у бекгеіа, іако ріегѵѵзгу Ьигшізіггоѵѵзкі иабоіпу \ѵ гоки 1762 Аргуіа, зіббше§о (Іпіа, бги§і \ѵ

- 499 токи 1763, МотеешЪга Лтеипазіедо Лпіа,
па ^бгпусЬ з^ЛасЬ ЪигшізІгготезкісЬ гаЛгіескісЬ \Ѵі1епзкісЬ Геготеапе, Ло кигасуі піе Іуіко гетепеДггпусЬ, аіе Iег у теетеп^ІггпусЬ, іешіг Лекгеіаші зоЬіе гаЬгопіопусЬ, \ѵ(іаіесіе зі§, лѵіггусасіе зі^, ІиЛгі,
Ь$Л(\с ітрегіесіі те Іеу вгіисе, гатеоЛгісіе,
гЛгаЛгасіе, а Іак Лекгеіот теу2 рошіепіопут рег Мит зрггесіѵр іасіе зі§, га піс
тасіе, тіеЛпісе теутеіезгасіе, з^Л розіропиіесіе, опе^о піе зІисЬасіе, га сіойс гогкагот игг^Лотеуга піе сгупісіе: гасгут Ло
тезкагапіа раеп копігатеепсуіпусЬ Іутіе
Лекгеіеш теуі ротіепіопуш, Іак когрогаІпусЬ, іако у ріепі^йпусЬ, сіо падгоЛгепіа тезгуІкісЬ вгкоЛ, аігаЬ у ехрепз ргатепусЬ еіс. заіѵа еіс. 2 акіогаіи ріегтезгедо
еіс. гесопѵепііопаіііег те зргатеіе иІёсітеусЬ
рапбте ЛбгеГа БотЬготеу—зіагзгедо, АпІопіедо Лапкотезкіедо, ЛакиЬа ОтаЙа, Кагішіегга РазсЬаІзкіедо, ѴѴіпсепІедо Масіеіотезкіедо, Лб/еГа Ыотеіскіедо, ЛапаЗгитвкіедо у саіедо гдготаЛгепіа Іагіеппікблѵ,
суги1ік6\ѵ \Ѵі1епвкісЬ; рггесітеко зіатееіпут рапот Масіеіоѵѵі Магигкіетеісготеі—
роЛзІагз/ету, Ггапсізгкотеі ОігетЬзкіети,
Мікоіаіолѵі Разгкіетеісготеі у саіети гдгошаЛгепіи сЬігигдо-шеЛукбте \Ѵі1епзкісЬ,
тегдІ^Леш іпсотреіепііз асііопіз, пиііііег
ас іпЛеЬіІе, тіто теіазпц оЬЫотеапусЬ
коптеепсущ, га Лекгеіеш коттіззагзкіт
2 гаіиі^сеші гатеагЦ, ІиЛгіег тіто рггутеііеу кгбіетезкі, Іутге гаіиі^сут паЛапу, іпіепіаіае у ЛаІзгусЬ кггутеЛ, те гаіоЬіе у ргосеЛегге ргатепут орізаиусЬ, тіапотеісіе о Іо: іг оЬЫотеапі, гаротпіатезгу
Ьоіагп В074 у гудог ргатеа, гаротпіатевгу зтеоіеу теіазпеу рггег апіесеззогбте оЬ¬
ЫотеапусЬ теіесгузіеу ті§Лгу оЬЫотеапеті а Ыиіцсеті Леіаіогаті зіаіеу идоЛу,
га Лекгеіеш коттіззагзкіт, тіто кібгу

Лекгеі у копте епсуц гавгіщ те гоки 1722
у Лаізге ргатеа , огаг тіто рг/.утеііеу, 2а.
Іиі^сут па тезгеІЦ теоіпоёб ісіі Ьгасітеи
паЛапу, теа2усі§ зі§ г іеЛпеу гіоёсі у піепатеіёсі пазЦротеаб, коптеепсуі^ у ргатеа
пагизгаб, Ыш^сусЬ Леіаіогбте Ло вгкоЛ,
ехрепз рготеаЛгіб, рггег Іуіе сгази рогбйпусЬ з^ЛасЬ те) бегу б, Ло озіаіпіеу рггутеоЛг^с гдиЬу, дтеа)сі}с Іе/. ргатеа, ІиЛгі
оЛтатеіаб; іакой сЫорсбте рцсіи оЛтбтеіііёсіе, ргіисіраіііег оЬйаІотеапу Магигкіетеіег кііки сгеІаЛгі гарізапусЬ оЛтбтеітезгу и зіеЬіе Іггушазг, іппусЬ Лгидіт рооЛЛатеаІез, іий ро гасг^сіи ргосеЛеги роЛ
з^Латі каріиготееті теоіетеоЛгІтеа \Ѵі1епзкіедо Когіотезкіети Роз оЛсіоІеё роЛ зат;у з$Лоте% ігЦ, те гоки рггезгіут 1764,
паз7.еЛз7.у па зіапсуі^ ЛакиЬа ОгаіТа зтеоі%
схеІаЛхігу г сЫорсаті, г капегикаті опеопедо капегикотеаб сЬсіаІеб; а §Лу г ІиЛгті Ьгопі) зі§ у капсгикотеас піе Л а), іеЛу
гроііегкотеаіеё, гЬіІеё піеті)озіегЛпіе. Розіеа Лгиді гаг па зіапсуі^ рапа Лапкотезкіедо пазгеЛІзгу Іакге г сеІаЛгі^ у кап¬
егикаті оЬіб сЬс%с, дЛуё піе газіа) теехотеаіеё, Іаіаіеё у капегикаті ^гогг^с опе
ргегепіотеаіеё, тбтеі^с: ротеіеЛй іакіети
отеакіети, ге теегтіе оЛетпіе, гепіе ЛеІаіога тбтеііеё, у гбгпе тезгуікіт регзекисуіе сгупісіе. 2асгуш Леіаіогез сЬс^с ргатеет сгупіб, а піе отпіа Ло копзегтеаіу
коптеепсуі у рггутеііеіи, гаіиі^сут зіиг^сусЬ у ЛаІзгусЬ ргате, Ло арргоЬаІу ЫоЬ
у копіготеегзуі, Ло рокагапіа раепіз, Ле
1е§е ЛезсепЛепІіЬиз, га оЛтбтеіепіе ріцсіи
сЫорсбте, теозки катіепі рі§6 у зіаіиісуі
опусЬ Ло ехатіпи, га пагизгепіе коптееп¬
суі па каЯЛут г рапбте сЬігигдо-теЛукбте
Іакге ро катіепіи теозки рггузцЛгепіа, Ло
зказзотеапіа Лекгеібте Лоіпедо у §6гпе§о,
а гасЬотеапіа роЛ)и§ рггутеііеіи, Ло игпа-

- 500 віа га дтеаіі, Ъбу, паубсіѳ ро Зиакгоб па
рапи Магигкіетеісги, патецгек сіо падгоЗгепіа згкоЗ, зігаі ргатепусЬ у Іедо, чисмі
іигіз ЗеЗисеІиг, заіѵа гаеііогаііопѳ еіс. 2
акіогаіи Згидіедо рггеЗ з'/ЛасЬеІпут игг?Зеш іедо кгбіетезкіеу шойсі Ьигспізігхотезкіт гаЗгіескіш ^Ѵііепзкіш, га теупіезіопеті асИпѵісѳт гаІоЬаті Зезирег теугаіопеші еі іпипит гЦсгопеші, іпіепіотеапеу, ѵ? кібгеу зргатеіе, ро копіготеегзуіасЬ
аЬ іпігіпчие, сит Зігесіа гезропзіопе рго
еі сопіга тепозхоиусЬ, ІиЗгіей ро тееугхепіи те рга\ѵа, рггутеЛеіа, Зекгеіа у коптеепсуіе, аЬ иігачие рагіе ргоЗикотеапе,
зхІасЬеіпу игг^З іедо кгбіетезкіеу тозсі
Ъигтізігхотезкі гаЗгіескі \ѴІ1епзкі, гаокагапіет рггег рогтеапусЬ исзсітеусЬ рапбте
Іагіеппікбте сугиіікбѵѵ ШейзкісЪ, ргхутеіІеіи па рогхцЗек копГгаІегпіі зтеоіеу, осі
пауіаёпіеузгедо Аидизіа теібгедо \ѵ гоки
1721, (Іпіа Зтеипазіедо тіезі^са Маіа паЗапедо, ехігакіет г теігук теіеікіедо хі$зітеа Ьііелѵзкіе^о теуфедо, гехоітеищс Зекгеі зтебу іп ргаезепіі саиза, те гоки рггезхІуш 1763, па сіпіи Зтеипазіуш тівзі%са
ЙотеетЬга розі Іетегагіит гесеззит іусЬге рогтеапусЬ газгіу; піешпіеу гасіютеиіцс
іпѵіоІаЪіІіІег оЬіе зігопу рггу зтеоісЬ ргатеасЬ у ргхухтеоііеу сицие ргоГеззуі Іак
ЗесуЗиіе: ЬиЬо Іо Зозіаіесгпіе г ргоЗикотеапусЬ, а рагіе зіатееіпуск рапбте сЬігигдо-теЗукбте ІѴіІепзкісЬ ргате, ргхутеііеібте, о<1 пауіаэпіеузгусЪ кгбібте роІзкісЬ у
теіеІкісЬ хіціЦІ ЬііетезкісЪ апіе еі розі ипіопет сопІиЬегпіо опусЬ, Іазкатеіе паЗапусЬ,
ІиЗгіей г гезкгурібте у Зекгеібте осгетеізІусЬ, іп ѵагііз зиЬзеІІііз Ьос іп раззи газхІусЬ, тіапотеісіе г рггутеііеібте пауіайпіеузхедо 2удтипІа Аидизіа іезгсге ро<1 гокіет 1552, тіезіцса БесетЬга ЗтеиЗхіезІе§о (Іпіа, 81еГапа Ваіогедо те гоки 1584,

тіезцса Липіі Зпіа ріціедо, 2удтипІа ПІ
те гоки 1614, тіеацса БесетЬга ІггуЗхіезіедо Зпіа, у Згидіедо рггутеііеіи Іедо пауіаЗпіеузгедо 2удшипІа III гоки 1619 ОкІоЬга ІгхуЗхіезІедо Зпіа, \ѴІаЗузІатеа IV
гоки 1644, Лапиагуі Зпіа ЗтеиЗхіезІедо
сгтеагіедо, Лапа Кагішіегга 1667, Аргуіа
ЗтеиЗхіезІедо, Лапа III 1679, КотеетЬга
рй;1паз1едо Зпіа, Аидизіа П 1713, Магса
озітпазіедо, у піеЗатепо хезхіедо йтеі^іеу
раті^сі пауіаёпіеузгедо Аидизіа ПІ гоки
1745, шіезіцса Лаииагуі рі^іедо Зпіа копГеготеапусЬ; ІиЗхіе/, г гезкгуріи іаЗпіе теіеішохпедо ішсі хі($3га Мікоіаіа 8іеГапа Ра¬
са—Ьізкира \Ѵі1епзкіедо, ЗоІакотеусЬ рггу¬
теііеібте геГегиЦседо зі§ те гоки 1682, тіезцса ПесетЬга Зхіезі^іедо Зпіа теуЗапедо, у ІгхесЬ Зекгеібте: іЗсще ріегтезхедо
те з^ЗасЬ тебуІотезкісЬ ІатеісхусЬ \\гі1еіізкісЬ гоки 1601, тіезі^са БесетЬга теібгедо Зпіа, Згидіедо па игх^Зхіе виггодаІогзкіт хаткотеут \Ѵі1еіізкіш те гоки
1666, па Зпіи рііуіут шіезі^са Аргуіа, а
Ігхесіедо те з^ЗасЬ роЗтеоіетеоЗгіпзкісЬ ЛѴіІейзкісіі гоки 1667, тіезі^са Лиііі рі^іедо
Зпіа, іп саизіз зітіІіЬиз, ех регзоиаіі ГеготеапусЬ, іезі ргоЬаІит еі ЗеЗисІит: іх
пікоти хдоіа те тіейсіе Іиіеузгут іедо
кгбіетезкіеу тозсі \Ѵііпіе, іпіга еі ехіга
таепіа, роЗ іакоте^ коітеіек іигухЗуксуц
хозіаі^сеши, зиЬ иііо Іііиіо еі ргаеіехіи,
те ргоГеззуі^ ирггутеіІеіотеапусЬ сЬігигдотеЗукбте \Ѵі1епзкісЬ, кІоЬу зі^ іп сопІи¬
Ьегпіо оиусЬ піе исгуі у тееЗІид рогг^Зки,
те ісЬ ргхутеіІеіасЬ орізапедо, піе Ьуі рготоіиз, риЫісе еі ргіѵаііш теЗатеаб зі^,
Іѵт Ьагхіеу гпакбте сугиііскісіі рггу зтео¬
ісЬ тіезхкапіасЬ игигротеаб, роЗ копГізкасуі% ЗбЬг у іпкагсеготеапіет затусЬ
озбЬ, піе іезі теоіпо; іеЗпакхѳ ропіетеай іп
сопіѵа исйсітеі рапотеіе Іагіеппісу сугиіісу

- 501 ИѴіІейзсу, ргоЬиі^с зиЪзізІепІіаіи гдгошасігопіа зтеоіе^о, аЬ апІк}ио ргатеот шаудеЪигзкіт, іп агіісиііз рогг^дки Іедоі ргаѵѵа зиЬ Гоііо 96 § „ііет Іагіеппісу у Іотеаггузге іс1і“ еіс. орізапут, рогтеоіопедо,
родоЬпеу 4ѳ іп агіе сЬігигдісо - те<ііса,
іпіга еі ехіга шаепіа Іедо тіазіа ехегсепда, 61а зіеЬіѳ рггутеііеіет пауіайпіеузге^о кгбіа ітсі Аи§изІа теібгедо (1ѳ «ІаІа розіегіогі те гоки 1721, дпіа дтеипазіе?о тіезіі\са Маіа па рогх^сіек, те копГгаІегпіі зтеоіеу копГеготеапуш, а те гоки 1763
Іггудгіезіе^б Аидизіа ъ теігук теіоікіе^о
хі^зітеа Ъііетезкіе^о рег ехігасіига теуі§Іуш, падапеу дотеодгііі теоіпоёсі; гасгут іп
Іаіі сази паіейаіо Ьу іигѳ тегііо ргаевепіі
оГГісіо, аІЬо ад гетіііепдиш Іакотееу зргатеу рго со^піііопе еіизтоді ргіѵііедіогит
ад зиргетит засгае гегіаѳ таіезіаііз зиЬзеШит сопдезсепдеге, аІЬо 1і Іег па Гипдатепсіе озоЫітезге§о рггутеііеіи пауіазпіеузге^о 2у§шипІа Аидизіа, іезгсге апіе
ипіопеш тадізігаіотеі Іе§о тіазіа, зирег
соггідепдіз еі іпзіііиепдіз іигіЬиз, ас огдіпаІіопіЬиз сопІиЬегпаІіЬиз те гоки 1552,
па дпіи дтеидгіезіут теібгут тіезі^са І)есетЪга падапе§о, асседеге. А 2е Іо дотеодпіе г декгеіи іедо кгбіетезкіеу іпоёсі
коттіззагзкіе^о те сгазіе ройіедпіеузгут,
^ие те гоки 1722, па дпіи дтеидгіезіут
іггесіш тіезіцса Магса, родсгаз §епега1пеу коштіззуі кгбіетезкіеу, те тіезсіе \Ѵі1піе адііицсеу зі<5, ті^дху оЬіета ргоседиі^сеті зігопаті ех регзопаіі хазхіедо
раіиіі: іі, Іак зіатееіпі рапотеіе сЬігигдотедусу, іако Іег иійсітеі рапотеіе Іагіеппісу, сугиіісу \Ѵі1епзсу, копдезсепдотеатезгу
піесо де іигіЬиз зиіз, га доЬготеоІпут у
гокороіпут гегтеоіепіет зтеоіт па огдупасуіз, іак зі§ таі^ ротіепіепі иібсітеі
рапотеіе Іагіеппісу сугиіісу те ргоГеззуі

гдгошадхепіа зтеедо зргатеотеаб, зропіапео
хдодхііі зб; у ош} рипсіаііт орізатезгу, ех
шиіио зио аззепзи Іутйе декгеіѳт іѳ§о
кгбіетезкіеу тойсі коттівзагзкіт гоЪоготеа1і, ѵадіипкіие те Іеу іе огдупасуі ехргеззит, іп сопігаѵепіѳпіез іаіойутезгу, іпѵіоІаЬіІіІег Іакотец огдупасуі^ іпотпіЬиз рипсІіз еі сопіепііз иіггутутеаб, у родіиіс оЪ^иепсуі опеу гасЬотеаб зі^ аззекиготеаіі.
Ргхеіо вгіасііеіпу игх^д іе#о кгбіетезкіеу
шоЗсі Ьигтізігхотезкі гадгіескі ЛѴіІепзкі,
піе тесЬодг^с те іліііщ рггутеііеібте, дезирег
аІІедотеапусЬ, ко§пісуі^, Іесх тапи Іепепдо іп зио еззе ргхегхесгоп^ огдупасуі^,
тодо ргаетіззо діа хдготадгепіа иіёсітеусЬ рапбте Іагіеппікбте-сугиіікбте \Ѵі1ейзкісЬ, іак зі$ таі^ гасіютеутеаб те зтеоіеу
ргоГеззуі, изіапотеіоп^ уорізап^, Іут зтео¬
іт декгеіет пакахиіе еЦиат тахіте тапиіепііопет опеу теагиіе.—Кауріеітіеу, аЬу
ротіепіепі иІЗсітеі рапотеіе Іагіеппісу су¬
гиіісу хдготадгепіа \Ѵі1егізкіе@о гадпеу
г§о!а даізгеу те одргатеотеапіи ргоГеззуі
зоЬіе рггугтеоііеу, род іакіт коітеіек ІуІиіет у ргеіехіет пад теух тіапотеап^
огдупасуі^ коттіззагзк^, піе игигрицс діа
зіеЬіе теоіпойсі, ро кІазгІогасЬ, раІасасЬ,
катіепісасЬ, дтеогасЬ у дошасЬ, Іак те затут тіейсіе, іако Іег у па рггедшіеёсіасЬ
Ьдд^сусЬ, г іпзігитепіаті у гесеріаті зтеоіеші піе сіюдгііі, у Іаш піко§о гдоіа, іиг
Іо г хі<$гу у ІиІеузгусЬ оЬутеаІеІбте, іиг Іег
г рггуіегдгусЬ рапбте згІасЬіу у іакісЬ
коітеіек озбЬ, род гадпуш ргаеіехіет піе
доіііі, гап піе ораіготеаіі, у гадпуск гесерІбте піе датеаіі; даіеко Ьаггіеу па госгпѳ
ёоіепіе сЬодгіб піе родеушотеаіі зі§, аіѳ
Іуіо, аЬу іюдіид зопапсуі Іеугѳ огдупасуі
зтеоіеу, рггусЬодг^сусЬ до зіеЬіе Іидгі, те
ІагпіасЬ, дотасЬ у шіезгкапіасЬ зтеоісЬ
теІазпусЬ, іпіга еі ехіга тоепіа Ь^дцсусЬ,

- 502 іат дйгіе кібгѵ г пісЬ шіезгка, соііб у
ийацсусЬ ві§ йо зіеЬіе расуепібте (ІусЬ
Іуіко іесіпак, кібггу ріегѵѵіеу ай сигапйит
зиі йо зІатееІпусЬ рапбте сЬігиг§о-шейукбте \Ѵі1епзкісЬ піе ийайг^ зі§) рггуішотеаб у іппусЬ Іесгуб тос у теоіпобс тіеіі,
а Іо піе пататеіащс піко&о 2 ЬакотеусЬ
расуепібте йо зіеЬіе у іппусЬ ой сЬігигдотейукбте піе ойгайгаіцс, огаг йайпедо те
пісгут ройзЦрки йіа пісЬ піе сгупі^с,
апі Іей тіейпіс аІЬо шізесгек (іако га
гпак загаут Іуіко сЬігигдо-тейукот рггугтеоіІусЬ), рггу ІайпіасЬ, йотасЬ у шіезгкапіасЬ зтеоісЬ теутеіезгаі^с. “ѴѴзгакйе йіа
теіайотобсі риЫісгпеу у йузіупксуі ргоГеззуі зтеоіеу, а сопІиЬегпіо сЬігиг^о-тейісогат, ех тойегатіпе ргаезепііз оГйсіі
то?% шіеб га гпак копГгаІетіі зтеоіеу,
іако рггу козсіеіе оусбте ЬопіГгаІеІІбте іиІеувгусЬ, рой іуіиіет бтеі§Іе§о кггуга Ь§(Цсут, Гипйотеапеу, Гі§иг§ кггуга сгегтеопе§о па Ыазіе Ьіаіо таіотеапеу г теугайепіет рой піт йтеисЬ Ьапіек сугиІіскісЬ,
рггу ІайпіасЬ у тіезгкапіасЬ зтеоісЬ па
йг^йки сгегтеопо таіотеапут теутеіезгоп^
ІиЪ йо бсіапу тіезгкаіпеу рггуЬіЦ. РоюШе.
аЬу тег§1^йет рогтеоІопусЬ зоЬіе Цй огйупасЦ йе агіе сЬігаг&іса теуй теугайопеу
теоіпобсі, рой!и& оЬотеЦ/.ки опеу піегатеойпіе со гок ро гІоіусЬ роІзкісЬ сгіегйгіезіи,
іп топеіа сиггепй, исгупітезгу ті^йгу Ьгасі^
я&готайгепіа зтеоіе§о зкіайапк**, ай сопіиЪегпіит сЬігигдо-тейісогит Ѵііпепзіит,
па іегтіпасЬ те Іеуйе огйупасуі орізапусЬ.
іп Іоіо ас іпіедго теуріасаіі іпіип&ііиг.
А йе зі§ Іо окагаіо г йекгеіи з^йбте пайоІпусЬ ЪиппізІгготезкісЬ \Ѵі1епзкісЬ те
гоки іузіцс зіейутзеі згебсйгіезі^І теібгуга,
па йпіи зібйтут тіезі^са Аргуіа Ьос іп
рипсіо Геготеапе§о, ій сіг иібсітеі рапотеіе
Іагіеппісу сугиіісу \Ѵі1епзсу ой гоки Іузі^с

зіейутзеі згеббЙ2ІезізІе°;о, тіезі^са БесетЬга зіейутпазіе§о йпіа, га згебб ктеагіаІбте іакотееу зоіисуі ирогет рггег зі§ піеорІасопусЬ гІоіусЬ згебсйгіезщі теіппі гозіаіі у оріасепіа іакотее§о (іиапіит (іак
іегаг аззегеЬапі) пісгут піе йотеіейіі, теі$с
аЬу іе згебсйгіезі^І гІоіусЬ роІзкісЬ Іакой
сиггепіі топеіа, іп зраііо ЙтеисЬ іу§ойпі
а йаіа йекгеіи іегагшеузге^о, сігса асіа
ргаезепііз оГГісіі, ргаеѵіа а«]иіѳІаІіопе зиі,
Іетий сопІиЬегпіит сЬігигго-тейісогит
рой гаріасепіет зотеііобсі теуріасііі, пакагиіе.
Роіггесіе: Зіагзге^о Іей г розггойка зіе¬
Ьіе зрокоупедо у зіаіесгпедо сіг иібсітеі
рапотеіе іагіеппісу-сугиіісу согосгпіе те
г§готайгепіи зтеоіт оЬіегас ротеіппі, у о
піт ай сопІиЬегпіит сЬігиг^о-тейісогит
йопозіб, §йуЬу теіейгіаіо, ой ко§о Іе йекіаготеапе ^иап^иш со ^иагіа1 та гектеіготеаб,
у опе Ьег йайпедо гатеойи рипкіиаіпіе ойЬіегас. Ш озіаіек. РоІггеЬу оііагга у Ьгасітеа
зтеоіедо, те козсіеіе оусбте ЬопіГгаІеІІбте ІиіеузгусЬ Ь§й^се§о, теейіи» тогпозсі ораІготеаб, у тее тезгуікіт со йо иіггутапіа
рогг^йки у розіизгепзітеа те копГгаІетіі
зтеоіеу зргатеотеаб зі<} шац, рскі теіп^ га
рггезЦріепіет каййе§о гтеуй теугайопусЬ
рипкібте, те Іеуйе огйупасуі коттіззагзкіеу
гаіойоп^, раеп^ие сопігаѵепііопииг іггешіззіЬіІіІег іггодапйіз. \Ѵг§Цйет габ рге~
Іепйотеапеу, рггег зІатееІпусЬ рапбте сЬігиг^о-тейукбте ой йуйа Іагіейпіка каЬа1и \Ѵі1епзкіе"0 ай сопІиЬегпіит зиит
ріасепіа ЙтеисЬ Іаіагбте ЬііусЬ репзуі, Ігапзаксуііі г Іутйе каЬаІет гатеагЦ у йекгеіет рггебтеіеіпедо копзузіогга \Ѵі1епзкіе^о те гоки Іузі^с зіейутзеі сгіугйгіезіут сгтеагіут па йпіи згезпазіут N0теетЬга зітеіегйгоп^, итбтеіопеу: Ропіетеай
Іо йозіаіесгпіѳ г рггутеііеіи пауіабпіеузгедо Аи^изіа теібге^о па рогггуйек копГга-

- 503 іегпіі иійсіѵѵусЬ рапбѵѵ Іагіейпікбѵѵ - сугиІікбѵѵ ^іІейзкісЬ, \ѵ гоки іузі^с яейуіпаеі
йѵѵийгіезіуш ріегѵѵзгут, йпіа йѵѵипазіе^о
тіезщса Маіа пайапе^о, ро ѵѵуй аііедоѵѵапе§о, окагиіѳ зі§, іі піе іуіе заті сЬгеезсіапіе, аіѳ Iег іаіагоѵѵіе, йуйгі у іппі йіззійепіез ргоГеззуц Іагіейпісг^ ѵѵ шіеёсіе
іиіеузгуш Ьаѵѵі^су зі$, у г піеу \ѵуйу\ѵіѳпіе зѵѵоіѳ таЦсу, «Зігесіе Йо копігаіегпіі
Іагіейпіскіеу сугиііскіеу паіейеб у Йо піеу,
а піе дйгіе іпйгіеу, ѵѵзгеікіе роѵѵіппойсі
Ьгаскіѳ реіпіб у зкіайапкі оріасабз^ оЬоѵѵі^гапі; піетпіеу ропіеѵѵаг у іо зід ока*
гиіе: Ѵі. іакоѵѵа ѵѵуг ѵѵ у галопа ігапзаксуіа,
ші^йгу сопіиЬетіит сЬігигдо-шейісогиш,
а ші^йгу каЬаІеш \Ѵі1ейзкіт, о Йуйа 1агіейпіка гаѵѵагіа іезі гаосгпіе, ѵѵ піеѵѵіайошозсі іеу ге копГгаіегпіі Іагіейпікбѵѵ
сугиіікбѵѵ, іп ргаеішіісіит ргаѵѵа опусЬ
исгупіопа, гасгуш ех ргаетіззіз гаііопіЬиз
згІасЬеіпу игх^й іе§о кгоіеѵѵзкіеу шозсі
Ьигшізіггоѵѵзкі гайгіескі ѴѴіІепзкі, айіпѵепіит ѵѵ іуш рипксіе іпсотреіепіі, зіаѵѵеіпусЬ рапбѵѵ сЬігигуо-шейукйѵѵ асііопе, ]
зесигііаіет ошпішо<1ат скІЬіегаиіа іакоѵѵеу репзуі, (ІѵѵбсЬ Іаіагбѵѵ ЬііусЬ о<1 гуда
Іагіеппіка каііаіпедо, (Іо зкггупкі г§гошайгепіа зѵѵе§о, ротіепіопуш иійсіѵѵуш
рапот Іагіейпікош сугиіікот ЛѴіІейекіт,
іакорой!и§ зопапсуі рггуѵѵііеіи зирга ѵѵугаіюпе^о, сіо пісЬ паІеЦсеу, Іак іак доЦсі осІЬіегаІі, іегаг іп Гиіигит Ьех хайпеу
ѵѵ іут а сопіиЬегпіо сЬігигдо-шейісогит
ргаередусуі, зиЬ раепіз сопігаѵепііопит,
ѵѵагиіе у оЬегріесга; еодие іпіиііи роѵѵуг
ѵѵзротпіопу (іекгеі з^йбѵѵ пайоІпусЬ ЬигшізіггоѵѵзкісЬ ЛѴіІейзкісЬ, ѵѵгоки іузі^сгпут зіесітзеіпуш згейбйгіезціут ѵѵібгут,
па (Іпіи зібйшуш тіезі^са Аргуіа газгіу,
Ьос іп рипсіо ро(1позі. Рго геЦпо ѵѵг§1§<1ет гасЬойг^сусЬ ші^йгу іешіг оЬіеша

г°;готайгепіаті, о рггуітоѵѵапіе гЬіедІеу
Ьег йояіийепіа Іаі итоѵѵіопусЬ од рапбѵѵ
яѵѵоіеЬ сгеіадгі, у опеу піе^ойгіѵѵе одшаѵѵіапіе, ога/, риЫісе еі ргіѵаііш іпГезіоѵѵапіе рго еі сопіга зкаг" у кѵѵегеі згіасЬеіпу иггцй іе§о кгбіеѵѵзкіеу тойсі Ьигтізіггоѵѵзкі гадгіескі ЛѴіІейзкі, піе игпаѵѵацс хайпусЬ (сіо кібгусЬ зі§ оЬіезігопу
зіпе ргаесесіепІіЬиз Ьое іп раззи йе іиге
ргоЪаііопіЬиз, писіе гаЬіегаІу) іигатепібѵѵ,
іапіізрег іп со&піііопеш ІакоѵѵусЬ аііедоѵѵапусЬ іпкопѵѵепіепсуі, іако іп сопігоѵегзо Ьег йоѵѵойи ргаѵѵпедо хозіащсусЬ, піе
копйезсепйиіе. Іп Гиіигит гай, ргаесаѵепдо отпіто<1ат Ьос іп рипсіо зесигііаіет,
аЬу іак иіасіѵѵі рапоѵѵіе Іагіейпісу - сутІісу, ой зіаѵѵеіпусіі рапбѵѵ сЬігиг§о-тейукбѵѵ, іако іег ѵѵгаіетпіе зіаѵѵеіпі рапоѵѵіе
сЬігиг§о-шейусу од иійсіѵѵусЬ рапбѵѵ Іа¬
гіейпікбѵѵ сугиіікбѵѵ, зиЬ Шо іііиіо еі ргаеіехіи, апі іоѵѵаггузгбѵѵ, аиі сЫорсбѵѵ,
кібггуЬу іаі итбѵѵіопусЬ и рапбѵѵ зѵѵоісіі
піе ѵѵуіегшіпоѵѵаіі, ойшаѵѵіас у опусЬ іакішкоіѵѵіек зрозоЬеш іпГезІоѵѵаб, аІЬо зѵѵуѵѵоіпіе гЬіе^ІусЬ сіо зіеЬіе рггуішоѵѵас, піе
ѵѵахуіі зі§, зеѵегіззіте рой ѵѵіпгу йгіезі^сіи іаіагбѵѵ ЬііусЬ па кахйедо ѵѵ іеу тіегге ѵѵукгасгаігусе§о, іут йекгѳіет хаіогогіо, іггетіззіЬіІііег га зіизгпуш іедо йоѵѵойеш, Ьег хайпеу кісшепсуі йіа икгхуѵѵйхопе§о ріасіс роѵѵіппіу гакагиіе; ѵѵзхакхе
ІакоѵѵусЬ зѵѵуѵѵоІиусЬ ой рапбѵѵ зѵѵоісЬ
гЬіе§6ѵѵ зрокоупіе іпкѵѵігоѵѵас у йо ѵѵі§гіепіа озайгаб рой1и§ ргаѵѵа розро1ііе§о
регтііііі. Со гай аіііпеі раеп копігаѵѵепсуіпусЬ, іийхіех ипкозгібѵѵ у ехрепз ргаѵѵпусЬ, ѵѵ іеу зргаѵѵіе егодоѵѵапусЬ, аЬ иіга(уие рагіе ргеіепйоѵѵапусЬ, со іп сопзійегаііопе ЬаЬііо, іг иійсіѵѵі рапоѵѵіе Іагіейпісу-сугиЬсу ЛѴіІейзсу, піегаг сопігаѵеиіепйо іоііез шіапоѵѵапеу огйупасуі кошщіз-

- 504 загвкіеу (11а зіеЬіе изіапоиіопеу, рггег игигротеапіе зоЬіѳ доіепіа укиготеапіа рокіавгіогасЪ, катіепісасЬ у (ІотасЬ, те затут
тіевсіе у па рггегітіеЗсіасЬ ЬфЦсусЬ; піе
тпіеу рггег піерипкіиаіпѳ ріасепіе репзуі а(1 сопірііЪегпіит сЬігигдо-теіІісогит,
Цг оггіупасущ пагпасгопеу (иі зирга (1еЙисіит) ірзо Гасіо іак те раепу копігатеепсуіпе рорайіі, іако Іей (Іо ипкозгібте
у ехрепз ргатепусЬ зіатееіпут рапот сЬігигдо-тесіукот ехіпііе рггусгупіопц Ьуіі;
гасгут ех тодегатіпѳ оГГісіі, зоіит поппізі сіетепііат ргае осиііз ЬаЬепІіз, аЬу
га Іо іп ѵіт шиісіае еі етепсіае тезгу-

асу (Іо гдготасігепіа втеедо роШид рггуѵѵііеіи, па копГгаЬегпі^ зѵѵоі% пааапедо,
паіе^су, ргорогсіопаіііег гіойутевгувід атіей теовки кирііі, у опу (Іо карису стгигдо-шесіісогит Ѵііпепвіит рггу козсіеіе
йтеі^іедо ^па Цсі^сеу, па (Іпіи сітеікігіезіут йгіеѵѵі^іут тіезцса ЗерІетЬга апш
сиггепііз, какой ргаеѵіа зиі аесрііеЬаІіопе
рогітеіп^ гаріасепіа зотеііовсі, піегатео(1піѳ
о<і(іа1і, Іутге зтеоіт іегагпіеузгут сіекгѳІет пакагиіе. Ро рготиідотеапіи кібгедо
(Іекгеіи оЬіе зігопу іп отпіЬиз рипсііз
опу ассеріотеаіі. <^ио(1 езі соппоіаіит.

1765 г. Августа 15 дня.
Изъ книги Не 4780. за 1765 г., л. 635.
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Жалоба Виленскихъ цырюльпиковъ-баиьщиковъ на хирурговъ-иеднковъ
по поводу притѣсненій, дѣлаемыхъ послѣдними первымъ.

Цирюльники (такъ называемые лазенники) приносятъ жалобу насвонхъ собратьевъ медиковъ хирурювг, что они причиняютъ имъ несносныя обиды и притѣсненія. Враждебныя отношенія между
этими гражданами г. Видьны существовали и
прежде, но были улажены посредствомъ взаимныхъ
уступокъ и соглашеній: цирюльники-лазенникн
обязались платить по 40 зл. въ цеховую казну и были
спокойны. Когда же старые медико-хирурги перемерли, то молодые опять подняли гоненіе противъ

низшихъ своихъ товарищей и при содѣйствіи
магистрата довели ихъ до послѣдней крайности.
Магистратъ въ теченіи 8 л. не хотѣлъ разобрать
ихъ дѣла, какъ слѣдуетъ, и издавалъ декреты для
нихъ вредные. Наконецъ медики захватили лазеиниковъ при содѣйствіи трибунальныхъ жолнеровъ
и заключили ихъ въ тюрьму; хотя лазенники и
были освобождены изъ заключенія подвоеводою,
но и до позднѣйшей поры ихъ преслѣдуютъ съ
одинаковою настойчивостію.

Коки Іузі^с зіегітзеі вгеёсгігіезці; ріціе§о, тіезі^са Аи&изіа віе<ітпа8Іе§о (іпіа.
N8 госгкасЬ аи^изІотеусЪ дгогігкісЬ \ѵоіеѵгосігітеа ЛѴіІейзкіеео, ѵ гоки Іегаяпіѳу-

згут, теуйеу па сіасіе різапут, гіо з^іігепіа ргяурасІІусЬ у рогг^сікіет рга\ѵа розроіііе^о іп Іосо зоіііо іийісіогит тешіейсіе іктйсі \Ѵі1піе з^іг^сусЬ зі§, ргяесі

- 505 паші Каіеіапеш РоЯЬегезкіт—Іотесгут,
ех шепіе копзіуіисуі поѵеііае Іедіз зеути
согопаііопіз іапіізрег ргегуЯиіцсуш, Тотазгот Магсіпкіетеісгега,—•сЬог^йуш РеіуЬогзкіт, ЯбгеГет 2а1езкіт—зкагЬпікіет,
з^Ягіаші, а Зипізіатееш ѲіеЯгоусіет—
сгезгпікіет у різаггет, пггфіпікаті эдЯо'ѵеті "гоЯгкіеші теоіетеоЯгІтеа ЛѴіІейзІсіе§0, 0(1 і. те. іиісі рапа МісЬаІа Кагітіегга Ьгаіі Одійзкіедо—теоіетеоЯу \Ѵі1ейзкіедо іпзіаіотеапеіпі, сотрагепсіо регзопаіііег и з^сіи раігоп ітс рап .Тап 8іег1о
ОгНскі—котогпік Кгесгускі, зоіеппііег
тапііезіотеаі зі*$ потіпе зіатееіпусіі ЯбгеГа
БотЬготеу, зіагзгедо, ЯакиЬа СггаГГа, ѵісезіагзгедо, Апіопіедо Яапкотезкіедо, \Ѵіпсепіедо Масіеіотезкіедо, ЯбгеГа Когіотезкіедо, ЯбгеГа Ыо\ѵіскіе§о, Тотазга 8іеЪіеггѳтезкіедо, баЬгуеІа Згитзкіедо, АЯаша бгоЯпіскіедо, Кагітіегга РазсЬаІзкіе§о, Апіопіедо ЗгуЯІотезкіедо, у іппусЬ
сугиіікбте—іагіеппікбте АѴіІепзкісЬ, пазіатееІпуеЬ Масіеіа Магигкіетеісга—віагзгедо,
Яапа ЗгіуЬетезга—реЯзигзгедо, Яапа КггузгІоГа ЙгЬапа, КггузгІоГа РоЬоІзкіедо,
Яапа Кагиізкіедо, МісЬаІа Разгкіетеісга
у іппусЬ сЬігигдбте шесіісогига Ѵііпепзіит,
огаг тебуіа, Ьигтізігга, гаЯгсбте у саіу
тадізігаі тадЯеЬигуі \Ѵі1ейзкіеу, тіепщс
о Іо: І2 со оЬЫотеапусЬ сугиіікбте, шеЯукбте, апіесеззогез 2 Ыиі^сусЬ Яеіаіогбте
апіесеззогаті сугиіікаті,
ІагіеЬпікаті,
рггесі Іаі ЯтеисЬзеІ кіІкаЯгшзцІ, г козгіет
піетаіуш те гбйпусЬ зиЬзеНіасЬ ргатеа
теіейіі, сігсііег рггегІаі зіо у кіІкаЯгіезіцІ
іако сопзиі г Яекгеібте у ргосеЯеги ргатепедо у Яекгеіи озиіпіедо гоки Іузі^с згезбзеі Ягіетеі^іпазіедо те коптеепсуі тезротпіопедо, ро кібгут ргосеЯегге га роЗІеЯпіеузгут Яекгеіет, па коттіззуі зІаГупг,
те гоки Іузі^с зіеЯтзеІ ЯтеиЯгіезІут теіб-

гут, те ЛѴіІпіе пазЦріІа коттіззуа рггсг
пагпасгопусЬ іі. тете, коттізаггбте, па
кібгеу коттівзуі ші^Ягу апіесеззогаті
оЬЫотеапусЬ сугиіікбте, теЯукбте у апіе¬
сеззогаті ЫиіцсусЬ Яеіаіогбте сугиіікбте
Іагіеппікбте \Ѵі1ейзкісЬ, іпзіапіе регѵзиазіопѳ рггуІотпусЬ ісЬтсібте рггуіасібі, а<1зіапіе ргаезепііа іі. тете, котіпіззаггбте,
вирег рипсіа рег иігатчие рагіеш іп зсгірііз зсгіріа, гаи, ассеріаи еі зиЬзсгіри,
рег еазЯеш рагіез роггеси, Яр теіесгузіеу
идоЯу Яіа гатеагсіа Ігакіаіи, па роіотпе
сгазу зіаіедо рокоіи, теіесгпеу котЬіпасуі,
рі-гег розипотеіопе рипки у Яо Ігакиіи
іпзеготеапе, іп ГипЯатепІо ^ио йаіиі^се
Яеіаіогез рггег Іаі кіІкаЯгіезіііІ аЯ оЫосіиепііат коптеепсуі сепзит, Іак рггег апіесеззогбте, іако у заті ро гіоіусіі сгІегЯгіеёсі сопііпио изсціе аЯ Яаит ргаезепіет
ріасііі у Іегаг ріас^, аЯ сопІиЬегпіит сЬігигдо-теЯісогит, гасЬотеицс зі? те гиреіпеу зрокоупоЗсі, гуіі у аЯ погтат орізапусЬ рипкібте гасЬотеутеаІі зі<$ рггег Іаі
кіІкаЯгіеві^І; розігето дЯу апіесеззогез
оЬЫотеапусЬ рооЯитіегаІі, а гіобс у піепатеійс те оЬЫотеапусЬ сугиІікасЬ-теЯукасЬтІоЯусЬ, гогргозіггепііазі^, тегігрѵзгу
оЯіит диа роіепііогез сугиІісу-теЯусу паЯ
иЬодіеті сугиіікаті, Іагіеппікаті, сЬс^с
зирегЯотіпаге, доЯг^С па гдиЬ^ у гпізгсгепіе, гбгпе ро саіут шіеёсіе ЛѴіІпіе
пагі^дапіа, теуётіетеапіа, раісота па осгу
теуіукапіа, іако г рггесЬггІбте, доі-згусЬ
паЯ піетеіетусЬ, піЬу рггесітеко зоЬіе 1ещс, піекібггу г оЬЫотеапусЬ сопіетпеге
теа/4 зі§, іп орргоЬгіит ГіЯеі га піеЯотеіагкбте Іггутаі^с, гбгпе, іий Іо оЯ Іаі
згеЗсіи, рггукгойсі теугг^Ягаб, озоЫітеіе оЬЫотеапі Масіеу Магигкіетеісг, Ліікоіау
Разгкіетеісг, Яап Оігетзкі, ^иа заті ргупсураіотеіе Яо тезгеІкісЬ ехогЬіІапсуі, іако
64

- 506 Іо Магигкіетеісг, Ь§(Цс па тезйеікіе Ьегргаѵѵіе Іісепсуотеапуш, піе па іейпедо гаіиі^сусЬ Йеіаіогбте зіапсу^ сит сошрІісіЪиз
зиіз пасЬойг^с, ѵіоіепіег Ьігипаші остеісйуб
изііотеаі у \ѵіе1е згкой № теІазпусЬ зіапсуасЬ йеіаіогбте росгупіі, у свази з^сібѵѵ карІиготеусЪ роіі зат% ійЪ% згуболѵ^ гаІиі%се&о
Койіотезкіедо, сегиііка іагіеппіка, епогтіІег хг^ЪаІ, поз изіокі у Іейтео о зтіегс піе
рггурѵатеіі, іако о Іуш озоЫітее <Зо\ѵосіу
ётеіайсгф іп зирег тішо коптеепсуі теіесгузіо-идойіітеі рнсуепібте ойшатеіас, рюуі^ЬусЬ сЫорсбте у па Іаіа гарізапусЬ, ройисхопусЪ у йяізйі сгеіайх осі сугиіікоѵѵ
Іахіеппікбте ройшбтеітезгу, сіо зіеЬіе ргауітотеаб, іако у гесепіег рі$сіи сЫорсбте
(іо зіеЬіе ойтбѵѵііі. Ьайпіе ро ЫазйІогасЬ
у рогосгпіе Іг/.ушаб, те пісЬ гоЬіб, пай ргатео у коптеепсуі орізапц, теазі§ розІ§ротеаб у (Іаіз/.с Ьеяргатещ схупіб. ЫаозіаІек теуіі^тезгу зйіасііеіпу іпадізігаі ЛЛ'іІеіізкі г гойпусЪ тіаг у окоіісхпозсі, таі^с
ро зоЬіе у йаЬіедІзгу зйІасЬеІпедо йбгеГаІа
Міпкіетеіс/.а—Ьигшізігга, піе Йатепо оЬгапедо, ргхой згусі опедо пасіоіпу Ьигшізігхотезкі, о рогхійкі ргате у ргхутеііеібте
айсуіотеатезяу у зіпізіге ийатезху, іакоЬу
Йеіаіогез шіеіі гепііеге коптеепсуі, рггу
гпасйпусЬ оЬйаІотеапети Міпкіетеісйотеі
ргйей зі§ сйупіопусЬ оНегепсуасЬ, йаіиі^сусЬ сугиіікбте, Іаиіеппікбте, 2 зиЪзіапсуі
ехтеізсегиііус у сііс^с теухис, ргхег Іаійтеіе
те зійасЬ пайоіпусіі ЬигтізІгхотезкісЬ зхіаскеіпедо Міпкіетеісха сіідаіі, дйхіе Ьу пауйаіеу те Іудойпіи іейпут зргатеа хакопсгус
зі^ ротеіппа Ьей теіеікіедо ехрепзи у йуіасуі. 2аіут дйу йекгеі ргаесеззіі сопіга
оЫосціепііат коптеепсуі исі^йіітееу оЬйаІотеапедо Міпкіетеісйа, Іейу йеіаіогез ой опедо ареііотеаіі па з^йу доте тадізігаіотее ЛѴіІейзкіе, рггей кібгуш з^йет дбгпут

Іакйе эргатеа рггех Іаі йтеіе сі^дпеіа зі§,
шадпо тоіи адііицс зі§, па кібгеу оЬйаІотеапу .ТбхеГаІ Міпкіетеісй, кібгеши Ьу
піе паіейаіо ро зкопсгопуш зтеоіпі гоки
хазіайас, ватезге па Іакотеі зргате? тіто
госвпусЬ йтебсЬ Ьигшізігйбте, иігвушиііс
зтебу йоіпу йекгеі, хазіайаі, з^й Готепіиііс,
па вдиЦ йаіш'ісусіі йеіаіогбте, іако всаІуш тадізігаіет \Ѵі1ейзкіт Цй^с Ыізко
зрокгетепіопуш, ой ріегтезхеу ай йо озіаіпіеу озоЬу. А дйу йекгеі дбгпу зІап^І
осветеізіу те гоки Іегавпіеувхут іузі^с
зіейтзеі згейсййіезі^ут ріціут, Аидизіа
Ігвесіедо йпіа, Ьуі ргошиідотеапу, па кібгу
Йо патотеу техіеіі Іудойпіеш ргйей теіеікапос^, Іейу оЬіе зігопу йо йпі ййіезі^сіи
па йеІіЬегасу^ техіеіі ройіид ргатеа; йаіуиі
пагайиітезйу зі§, йо капсеііагуі йпіа ййіезі^іедо ргиуЬуІі. №е хазіатезху зйІасЬеіпедо
різагха, йоргазйаіі зі§ ішсі рапаКопсгетезкіедо, гедепіа зупа опедо, аЬу гасхуі
ргхуі^с у харізас ареііасу^, кібгу дйу піе
ргхуіаі, розйіі йо зйіаскеіпедо ВиЬііізкіедо—Ьигтізігйа, аЬу каиаі ргйуі^с ареііасу^, кібгу оЬйаІотеапу БііЬіпзкі у шбтеіб
піейатез/у, зегіо дгой^с ргхупіетеаіаі, аЬу
йекгеіет отпіто копіепіотеаіі зі§ у иайойс схупііі, дгой^с гбйп^ каг^ у теі^йіепіеш. Тедой Сйази йаіііі зі? у йоргазйаіі, іп
іпзЬіпІі теуйапіа заіузГаксуі /, сугиіікбте
тейукбте, кібгху тегаи ро рготиідасуі йекгеіи, піе схекаі^с, теайуіі зі^апіе Іегшіпит йеІіЬегаІіопіз іпСезІотеас, тіейпісйкі
хаЬіегас ѵіоіепіег ргху йотасЬ у Ьгхуітеу
йаЬіегас, у дгаЬіб у те Іуш піе ойеЪгатезиу
йайпеу заіузГаксуі, геЬгатезиу зі^ тезйузсу
у ргйеіойутезйу кгхутейу зтеоіе рггей те.
ітзсі рапет ройтеоіетеойгіт ^ііегізкіт,
гапіезіі тапіГезІ те дгойиіе теоіетеойгітеа
ЛѴііеіізкіедо. Ео тадіз згІасЬеІпу тадізігаі \ѴіІепзкі, йисіиз таіеѵоіепііа, йаіи-
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у ро сІотасЬ сит аййііащіпе з!и§; зтеоісЬ
у Йоіпіеггу ІгуЬипаІзкісЬ оЬгаІотеапу кагаі у сіо теі^гіепіа зайгіс, іаког піекібггу
сотргеЬепзі у ргге/ сгаз піеіакі іѳйпі ро
(Іиі сгіегу, іппі тпіеу у теідсеу тегі^сі у
іпкагсеготеапі те Іигтіе тіеузкіеу Ьуіі,
кібггу Іесітео га теіеікіеті зіагапіаті у іпІегрогусугр огаг теугагпут Іізіет теіеітогпе§о ро(Ітеоіетео(1гіе"о итеоіпіепі гозіаіі осі
кагу у теі^гіепіа. Розі Ьаес Ыш'^се тапйаіет зі^ гаіоіуіі, ро кібгут гаіогепіи
іезгсге оЬгаІотеапі тесіусу йеіаіогбте ѳсі§а1і у па гаіизги, сгази рггурайіеу зргатеу, теагЦ у зіи^аті тіеузкіеті оѣзіатеітезгу, роЬгаб іпІепйеЬапІ (Іо теіфаепіа ротеібѵпіе у гбгпе рггукгозсі сгупй* у сгуш'с
піе рггезіащ, іако те зиЬзІапсуі тогпіеузі
Ь^сіг^с, иіотезгу згіасііеіпу ша^ізігаі, г Іущ
ге гагет ісЦс, гакіі^сусЬ иЬодісЬ сугиіікбте Іа/іеппікбте, кібггу г іесіпеу іуіко
кгтеі ризгсгапіа у Ьггуітеу зіеЬіе, гопу у
сігіесі рготеі(1иі%, зкіасіапкі у ротеіппойсі
тезгеікіе у опега тіазіа ріас^, ройіи" коп"’епсуі, оНагг ораігиі^, іусЬ Ьгасітео саіе
сЬс^с гпізгсгуб у г тіазіа теургатеіб, отпіЬиз асііпѵепііз тосііз у піе/позпе теугг^йгацс рггукгозсі, па іо изііиігр 7л сгут
Ыиі^се (Іеіаіогез, сііс^с г оЬгаІотеапеті
ргатеет сгуш'с, апіе отпіа (іо оЬтеаготеа-

піа зесигііаіет гйготеіа, йусіа у иЬодісЬ
зиЬзІапсуі (іеІаІогіЬиз аЬ отпі, Іак згіасЬеІпе^о та§ізІгаІи \Ѵі1епзкіе<?о, іако у
оЬгаІотеапусЬ ітреііііопѳ еі ѵіоіепііа, (Іо
арргоЬаІу коптеепсуі теіесгузіеу гоки Іузі^с зіейтзеі йтійгіезіе^о теібге^о, тіезіцса
Магса Йтеи(1гіез1е"0 1ггесіе"0 (іпіа, рос11и?
кібгеу Йо гасЬотеапіа (іеіаіогбте рггу огсіупасуі у рипкІасЬ, Цг коптеепсуі орізапусЬ, (іо арргоЬаІу отпіз іііиіі (іокитепібте,
рггутеііеібте, рго рагіе (іеіаіогбте зГиЦсусЬ,
рггесітепусЬ газ (Іокитепібте у рггутеііеібте'
іако коптеепсуі изрокоіопусЬ, па з1гоп§
исЬіІепіа, йекгеібте ЬигшізІгготезкіе§о йоіпе?о у "бгпусЬ тадізігаіи \Ѵі1егіз1;іе"о,
іако исіі'/ЛітеусЬ, зказзотеапіа, г саіут
ргосейегет оЬгаІотеапусЬ (іо рокагапіа
раепаті. рой1и§ коптеепсуі, га пагизгепіѳ
опеу, (іізііпсііт те кагйут рипксіе па
каййедо г оЬгаІотеапусЬ тейукбте йсігу^аі^сусЬ зі§, Іак ех тепіе коптеепсуі, іако
у ргатеа розроіііедо, іггодапйіз, йо падтойгепіа тезгеІкісЬ зігаі у козгібте ргатепусЬ
у Іедо тезгузікіе^о рггуз^йгепіа, со коітеіек г озоЫітеусЬ рипкібте, гаІоЬ, зеогзіѵе
зрізапусЬ, йотеіейгіопо Ь^йгіе, заіѵа Іеу
гаІоЬу теііогаііопе, йаіі 1^ зтеоіі шаш'Гезіасуі (1° хіі§ "гойгкісЬ теоіетеойгітеа
ЛѴіІепзкіе^о зргате роІосгпусЬ гарізас,
кібга іезі рггуіфа у гарізапа.
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142. Жалоба Виленскихъ старшинъ пЬиецной національности слесарскаго и
кузнецкаго цеховъ па римско-католическаго цехмнстра Бальчевскаго и Виленскій
магистратъ но поводу злоупотребленій н нрітѣснепій, допускаемыхъ нмп въ
интересахъ истцовъ.

Цехмистры

слесарскаго

и кузнецкаго

цеховъ

приносятъ жалобу па Виленскій магистратъ и пре¬
имущественно па Бальчевскаго по слѣдующему по¬
воду: слесаря

и кузнецы,

преимущественно нѣ¬

мецкаго происхожденія, встрѣчаютъ систематиче¬

между цеховыми, вслѣдствіе чего цехи пришли къ
окончательному упадку и члены его разбѣжались но
разнымъ мѣстамъ. Кромѣ этого Бальчевскій въ каче¬
ствѣ цеховаго старшины завладѣлъ имуществомъ
подмастерьевъ, и не только не захотѣлъ сложить

шепомянутаго Бальчевскаго во всѣхъ своихъ дѣй¬

съ себя достоинства по требованію цеха, но, под¬
держиваемый магистратомъ, подвергъ аресту и тю¬

ствіяхъ. Магистратъ, весь состоящій изъ роди¬
чей, къ которымъ принадлежитъ и Бадьчевскій,

ремному заключенію протестовавшихъ мастеровъ.
Не смотря на то, что Виленскій воевода принялъ

всегда произноситъ судебныя постановленія

участіе въ дѣлѣ истцовъ, тѣмъ не мѣнѣе они тер¬
пятъ по прежнему притѣсненія и принуждены

ское преслѣдованіе со стороны магистрата и вы-

къ

явному вреду истцовъ; Бальцевнчъ же со своими
сторонниками производитъ раздоры и несогласія

Коки Іуэдс зіесітзеі агѳббйгіевдіево ріі|1е§о, шіезі^са ОсІоЬга (Ьѵисігіезіеёо шгагІе§о йпіа.
Согат асііз &гогіи \ѵоіе\ѵоЯ2І\ѵа ЛѴііепзкіе§о сотрагепсіо регзопаіііег з!а\ѵеІпі
рапо\ѵіе ЯакоЪ Агсізгеѵѵзкі, зіагзгу іе§огос2пу, Яап Ріоіго\ѵіс2, Яги§і зіагвку, пошіпе
зио еі пошіпе Апйггеіа Ро\ѵе1кіе§о, А1ЬгусЬіа КпоЙа, Егпезіа Норра, Непгука
8гиЬегіа, ЯакиЪа Вегка, Яапа ВаисЬа,
Масіеіа Беіісіочѵісга у ѵезяуікісЬ тауз4гб\ѵ
зІагзгусЬ пасуі піетіескіеу кипзгіи йіозагзкіе^о у котеаізкіе^о сесЬи \Ѵі1еіізкіе-

жаловаться въ ассесорскій королевскій судъ.

§о—-/аіоѵѵаіі у зоіеппііег юаиіГезіоѵѵаІі зі<$
па зхІасЬеіпусЬ ісЬшозсіо\ѵ рап6\ѵ Яапа
БиЬіпзкіе§о, Ріоіга КоззоЬискіе§о, Яогеіаіа Міпкіеѵѵісха—Ьигшізіг2б\ѵ, Яапа Кгирзкіе§о, Копйгаіа 2у1к§, Апсігхеіа КогЬиіоѵѵіеха, Огге^огга На1иа§, №койета Рггешіепіескіе§о, Ріоіга Нгушо\ѵісга— гасісбѵг
у саіу згІасЬеІпу ша^ізігаі ЛѴіІейзкі, іи(Ыег па ЯбгеГа Ва1с2ѳ\ѵзкіе§0, зіозагга,
іако заше§о Ьегзгіа у Ъипіо\ѵпіка, у іе§о аЯЬегепіоѵѵ, Ваіігошіеіа Возіскіе§о—
коЙагга, ЯогеГа 2аі$с2ко\ѵзкіе§о—пііесгпіка, ЯакиЪа Міікіеѵгісга — коѵѵаіа у іп-

— 509 пусЬ, шіепщс о іо: ій со оЬйаІотеапі—Возіскі, 2аЦсгкотезкі, Міікіетеіс®, Ваісаетезкі, те зрбіаеу гозіацс г зоЦ гайгіе, иіггутш’^с Ваісгетезкіе^о, па тезгеікіе Ьегргатеіа, сопіга Ьопшп огйіпеш роз1§рищсе§о.
кібгу іо іпііо сопйісіашіпе оЬйаІотеапусЬ,
иіотезгу саіѵ згІасЬеіпу тадізігаі гбйпеші
ойегепсуаші рггег зі§, а гаіуш іе§ой са1е§о зг1асЬеіпе§о шадізігаіи ипапітііаіет
ІггушаЦседо, тее тезгуікісЬ зтеусЬ оЬгоіасЬ,
ргіпсіраіііег те зепіутепіасЬ, (ІесугуасЬ у
«ІекгеіасЬ іейпозс гогитіеіцсе§о у сгупіцсе^о 2 рггусгупу у окоіісяпойсі, йе о<1
ріегтезгеу ай (Іо озіаіпіеу озоЬу, тезгузсу
зап§иіпе зипі сопіипсіі, рггег со па теіеіи
іпіегеззасЬ йаіиіцсе зігопу, піе іѵіко те
зргатеасЬ зтеоісЬ регісіііапі, аіо іей сг§зіокгос па тез/уікіт ирайаб тизг^; іакой
йаіщсу (Іеіаіогез ой теіеіи Іаі рггег оЬйаіотеапедо ВаІсгетезкіедо у тезрбі іедой
іпіегеззи ротоспікбте, рггу іак тоспеу а
піеизіаппеу згІасЬеіпе^о та^ізігаіи ргоіексуі, рггег кібп* йгіаіу зі§ іак ті<$йгу
таузігаті, іако у іотеаггузгаті, па риЫісгпусЬ сесЪотеусІі зсЬайгкасЬ у г§готайгепіасЬ, гогтаііе піегпазкі, кібггу іо
оЬйаІотеапі, іако Ьипіотепісу,'рггесітеко ргатеот у агіукиіот, іак затусЬ таузігбте
зіагзгусЬ, іако іей Іотеаггузгбте, изіатеісгпе
па зсЬайгкасЬ тееху, Іаіапіа, оЬе1§і, г іггеѵегепсу^ ргате у піеизгапотеапіет тезгузікісЬ рггуіотпусЬ озоЬ сгупііі; а г Цй
теіеікі піерогг^йек те сесіш, піейорііпотеапіе сЬтеаІу Войеу, сг^зіе зтеагу, піезпазкі
у Ьипіу рггесітеко зіагзгуту рггеіойопут
сесЬотеуш ротезіаіу—со зі§ йгіаіо г ройтотеу у ройизгсгепіа Ва1сгетезкіе§о у тезрбікотрапбте іе§о. 2 кібгусЬ тіаг у окоіісгпойсі ргосейега ргатепе те здйасЬ тебуіотезкісЬ, ЬигтізігготезкісЬ у ро гбйпусЬ гае:§-

бсііу зі§; рпег со піекібггу Ьгасіа, кібцс
зі§ ші§йгу 8оЬ%, те гоЬосіе кипвгіи зтее^о
гпасгпу (Іесез ропозііі, па зиЬзіапсуі з/.теапкотеаіі, саіе ройирайіі у гиѣойеіі, іппі г
тіазіа таузіготеіе у іотеаггузге (Іо іппусіі
тіазі рггепіеёіі зід рггег Ваісгетезкіедо,
го ъ піекібгеті Ъипіотепікаті Роіакаті
изііиі^с, рггесітеко ргатеош у оЬусгаіош
рггугтеоііуш, ро тезгузікісЬ шіазіасЬ у кгаіасЬ гаі^гапісгпусЬ ісі^суш, г кібгеші йаІиі^су Йеіаіогез (11а йозкопаізгеу ехрегуепсуі [Ю техі^сіи гоЬоіу зтеоіеу те іейпозеі
гозіац, а ісЬ сгеіайй ро саіут бтеіесіе
стеісгуб зі$ у роіеготеас ятеукіа, іпіедгііаіеш ргате, оЬусгаібте у агіукиібте иіггутутеаб, те йоЬгусЬ розіедкасЬ ргго(1к6те
зтеусЬ пайіайотеаб, те роЬойпоЗсі у іейпоЗсі
гозіатеаб, тее тезгуікіт ки пауийуіесгпіеузгети йоЬги розроіііети рггукіасіот розіогоппусЬ пасуі, па саіут бтеіесіе ргак1укш«*сут зі§, розіедотеас у гасЬотеутеаб
рог/^сіек, Ъег кібгедо иііаіепиз оЬеуёс
зі? піеройоЬпа. Сгепт тезгуікіети оЬйаІотеапі, іако гатезге гепііепіез Ьуіі, іак у
йоЦй те зтеусЬ гатегіфоёсіасЬ регзеѵегаге
піе рггезіаігр кіейу па озіаіпі^ §ойг$с
г§иЪ$ тезгузікісЬ таузігбте кипзгіи зібзагзкіе§о, рггег піеизгапотеаиіа у оЬе1§;і
іотеаггузгбте сийгогіетзкісЬ те ЛѴіІиіе иіггушас піе тойпа, тоііѵо оЬйа!отеапе§о Ваісгетезкіедо у піекібгусЬ Роіакбте, кібггу па
йаізге сгупі^с рокггутейгепіе, іусіі йе іотеаггузгбте те гоки іузі^сгпут зіейтзеіпут
згезсйгіезі^іут теібгуш, г оЬйаІотеапут
Ваісгетезкіт гпіоззгузі^, те піетеіайошозсі
тезгузікісЬ Ьгасі у іотеаггузгбте пасуі піетіескіеу у Роіакбте. згеЬго, те іаЫісасЬ
Ь^йцсе те зкггупсе Іотеаггузгбте, рггег іусЬйе іотеаггузгбте зргатеіопе, іп (иіигшп рго
соттойо зио кгуіошо, а гаіут піедойгі-
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ёгеЬго рггеіорііі, г кібгедо рагіет ёгеЪга
па оііагг зтебу, а рагіет рго песеззііаііЬиазиіз оЬгбсіІі. Рггег со Іотеаггузге тезгузсу, гЪиггутезгу зі$, зтееу теіазпоёсі роѵѵгбсепіа ёгеЪга ргеІеп(1о\ѵа1і: аіе га піесіоуёсіе у г оЪгаІотеапеші Ьос іп рипсіо зргатеіейіітеоёсі піекібггу Роіасу Іо\ѵаггузго\ѵіе,
рггег оЬйаІотеапусЬ теурегзтеайотеапі те \Ѵі1піе гозіаіі, пасуі гаё піешіескіеу тезгузсу
Іотеаггузготеіе у Роіасу, кібггу те$(Іготепі Ьуіі,
паІусЬтіазІ па те$йг6тек$ теузгіі. 2 кібгеу
рггусгупу тезгузсу таузігоѵѵіе №етсу кипзгіи зіозагзкіедо, Ыпедо Іо\ѵаггузга піе
таі^с, гпасгпу йесез те ргоГісіе, гатебй те
гоЬосіе рапот ропозііі у йоЦй ропозгф
\Ѵ гоки гаё іувцсгпут зіейтзеіпут згеёс(Ігіезіаіут сгтеагіут Іепйе оЬгаІотеапу
Ваісгетезкі, іако піероЬатотеапу те зтееу
гіоёсі, сгупі^с па (Ызк* оЪе1д§ у осгегпіепіе сесЬи, рггуисгопедо рггег теіазпег
(Ігіесі, опедо рза дозройагзкіедо сіо ігЬу,
г кібгут (Ігіесі іедо гтеукіі ідггузко сгупіб у гаЬатеіас зі§, у осі кібгедо іако піегогитпеу Ьезіуі йгіёсіе Ваісгетезкіедо 1ар^ сгуіі позет Іак ропіекасі роігасопе
гозіаіо, іг зі^ кгете г поза (Ігіесі^сіи рокагаіа, Ваісгетезкі Іепге, еЬгіиз Ъ$(Цсу,
иіотезгу га оЬіе поді Іуіпе роіапет гаЬіІ
у піе шѵагаі^с патееі па теіазпеу сгеіайгі
регзтеагу^ рбЬу Ъіі, аг ріез кгтеі^ ріепі^с
Іесітео рггег ргбд теузгесізгу, тегаг па ро(1лѵбгги ирасіі у гйесЫ, кібгедо розі Ваі¬
сгетезкі, рггузгейзгу піе со Йо ратідсі г
зтеоіеу гіоёсі, іпсодпііо зтеут сЫорсет (Іо
рітепісе теггисіс кагаі (іако те іут іпдиігусуа ётеіайсгу ріегтезга), га кібгедо рза
рггеётеіайсгопу и зфіи о піезіизгпе у піедойгітее гаЬісіе, га Йекгеіет тебуіотезкіт,
гаріасіі Ізіагбте (Ітеа. Ро кібгут рза гаѣі-

сіи дйу тіеузсе зтее ріегтезге зіагзгеіізітеа
те сесЬи сЬсіа! газіа(]аб па зсЬа(1гсе, у
кіисгет те зтеусЬ г$касЬ Ь^сут зкггупк?
сесЬоте^ оітеіегаб, саіу сесЬ гаЬгопі! у піо
(Іориёсіі, рггег кібгу ІитиВ кііка зсЬа(Ігек піо (Іозгіо у те піерогг^йки сесЬ саіу
гозіатеаі, а гаіут опедо теургазгаі, аЬу
г тіеузса у сесЬи теузге(11, а піе сгупіі
ргерейусуі те гдготайгепіи у тезгуікіт
Ьгасіот; Іесг оЬйаІотеапу Ваісгетезкі, піе
Іуіко піесЬсіа! изкіріс, зесі іто тадізг Гикіет у родгогкаті па тезгуІкісЬ Ьгасі,
ггисаі о зібі зте$ сгарк§, тбтеі^с г иі$сіет піеротееіотеапеу зіатеу теіеіа: гаЬіІет рза у гаріасііет, теат гаё теіеіопг
тбдІЬут йокагаб гакагзітеа, гаіут тезгузсу (Іоргазгаіі зі§ ііегит гіогспіа кіисга
сесЬотеі, кібгедо ос1(іа6 піе сЬсіаІ, а Іак
тезгузсу таузіготеіе ипапіті аззепзи 0(1
зіагзгеіізітеа те сесЬи 0(1(1а1і1і у зкггупк?
оітеоггуіі (11а іпѵезіудасуі те зкагЬіе. О со
тегаг Ваісгетезкі ргге(1 зірі пайоіпу тебуІотезкі айсііотеаі тезгузікісіі, дйгіе піе зкопѵіпкотеапусЬ гааузігбте пасуі піетіескіеу
тезгузІкісЬ (Іо Іигту г іпзіапсуі згІасЬеІпедо тебуіа роЬгас кагаио Іийгіег рггег
йгіей саіу теі§гіопо, о Іо шаузігбте, сесЬтізіггбте, (ЗоЬгге тіазіи у райзітеи газіигопусЬ, Ьо зат^ Йатепоёсіг* озіасІІусЬ оЬутеаіеібте ДѴіІепзкісЬ. Розі Ьаес ро теуризгсгепіи г теі^гіепіа Ваісгетезкі ііегит йошадаі зі§ тіеузса зтеедо те сесЬи, Іог дйу
піе рогтеоіопо, ііегит саіу сесЬ айсуіотеаі
ргге(1 Іепге згрі тебуіотезкі (асг Іо, тіто
(ІеЬіІит Гогит па рогг^йкі тіезкіе) дсігіе
саіу сесЬ (Іоргазгаі зі§ Ггузгіи Йо гоки, рбкі
Ьу шодіі тіес ой розігоппусЬ тіазі, г кібгеті ипапітііаіет Іггутас тизгц, гегоіису^, іегеіі Іакотеу сгіотеіек, га исгсітеедо
росгуіапу Ъус тоге у те сесЬи тіеёсіб зі§.
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рагіез Ваісяетеакіедо, піѳ яеятеоЩ, я кцб
роіут сесЬ арѳііотеаі па цбу дбгпе, те кібгут цбяіе піѳтаіут ехрепзега сесЬ саіу
я оЬяаІотеапут Ваісгетезкііи окоіо Іаі бтеисЬ
ргатеотеаі зі§. Ехіпбе япасяп;у зігаі§ те гоЬосіе яліицсу шаузіготеіе Ъея іотеагяузябте
ропіезіі я ехрепзет ргатеиуш, аб тіиішиш
па Іаіагбте ігяузіа. Ііе те іусЬ іо дбгпусЬ
ящіасіі зяІасЬеіпедо тадізігаіи я зяІасЬеіиуш тебуіеш, іак тезяузсу тідбяу зоЬц рокгетепіепі яозіаігус, §6у а(1 зопапііат бекгеіи тебуіотезкіедо, дгаѵатіпозе теубапедо,
ііегит исііуяіітеіе зцбяііі, тезгуікісЬ шаузігбте Nіешс6те, кібгуга роб теіеікіеті раепаті Ваісяетезкіедо яа исясітеедо ргяуцб
у ргяесітеко ргатеот а оЪусяаіот пасуі піе
тіескіеу я опут ргяезіатеас каяаіі; об іакотеедо бекгеіи ішрозиегипі беіаіогез іпзіапіапеаш арреііаііопеш бо пауіаёпіеузяеу
аззеззогуі, кібгеу зяіаскеіпу тадізігаі піергяуіоі у шбтеіс піе роятеоііі, апі таиіГезіи тепіезіопедо піе ассеріотеаі, іто тадіз раепаті у теі^яіепіет дгоя^с пагаіивяи, риЫісяпіе ргяея зіид тісзкісЬ, яаіг/утатезяу кіисяе, зіагзяут №ешсош об
зкгяупкі сесЬотееу таузіготезкіеу яіояуб
каяаі у Ваісяетезкіети оббаі. Ро кібгуш
оббапіи кіисябте, сяекащс геяоіисуі я розігоппусіі тіазі, іоя ргяуЬусіа іазпіетеіеітояпедо ітсі рапа теоіетеобу \Ѵі1еіізкіедо,
кібгети ргяея ргяутеііеіа соттіззит тее
тезяузікісЬ кгяутебасЬ исіекаігусуш зі§ боротадаб, сяаз піеіакі тезігяутаіі зі$ у бо
сесііи иіезяіі, іапбеш зяіаскеіпу тадізігаі
Гаѵоге Ваісяетезкіедо, па іпзіапсугу опедо
тезяузікісЬ таузігбте у сесЬтізігябте пасуі
піешіескіеу, я роіг^сапіет, роЗтіетеізкіет
у иг^дапіет, піѳ таі^с патееі теяді^би па
сЬогусЬ, ргяея Мозкаібте бо ЬапіеЪпедо у

розроіііедо теі^яіепіа теіггусіс каяаі, у іак
піекібгусЬ ро кііка бпі теі^яітезяу, Іебтео
па регзтеаяуц іазиіѳтеіеІшойпусЬ Ызкирбте
у рапбте я ігибпозсі^ теуризясяопо. 2а
итеоіпіепіега зі^ я кібгедо теі^яіепіа, дбу
іайпіотеіеішояпу ітй рап теоіетеоба ДѴіІеіізкі теіасЬаІ па теоіетеобяітео, іебу іако бо
ргоіекіога тіазіа, яаіцс зі<2 па зяіасііеіпу
тадізігаі, окяаіотеапедо Ваісяетезкіедо у
абЬегепібте іедо, рег зирріісеш ІіЬеІІиш
робаіі рипсіа орргеззуі зтеоісЬ, те кібге
іайпіетеіеітояпу ітс рап теоіетеоба Іазкатеіе тееугяаі, іибяіея яаЫедацс баізяут я
Цб піерогяіубкот, яасЬотеатезяу ши іебпак
теоіпе гяетіозіо, а итіаккотеапіе у зрокоупозс сяупіс, Ваісяетезкіедо об сесЬи оббаііі, яіесітезяу теубапіе бекгеіи теіеішояпедо ітсі рапи робтеоіетеобяети. 2а кіб¬
гуш іо бекгеіет сесЬ саіу, те боЬгут.рогя^бки и зрокоупозсі яозіатеаі, іебпак оЬяаіотеапу Ваісяетезкі я абЬегепіаші зтееті,
іезясяе піе ргяезіаі^с зтеоіеу яатеяі^іойсі у
па баізяіу добяцс піезрокоупозс, іако те
зтееу регзетеегиі^с яіоёсі ііегит ііегиицие
ргяесітеко саіети сесЬотеі ротезіаіас, а ті§бяу Ьгасітеет сяупщс копзрігасу^, зіибіо
еі рготоііопе, иіі раіеі я тапбаіи оЬяаІотеапусЬ зяІасЬеіпедо тадізігаіи ІѴіІегізкіедо, ргяесіте розіапотеіепіи і.-те. теоіе¬
теобу у бекгеіотеі теубаиепш ргяея те. іт¬
сі рапа робтеоіетеобяіедо, ргяесітеіс зі§ теайу: ііе дбу ротбтепеті йаІоЬаті зтееті бо
пауіазпіеузяеу аззеззогуі теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо яаІиі^сусЬ беіаіогбте іпбеЬііе яарояутеа, бо баізяуск зякбб у ехіепиасуі ргяутеобяас. О со тезяузіко сЬс^с
я оЬяаІотеапеті ргатеет сяупіб, апіе отпіа
бо арргоЬаіу бекгеіи, те гоки іузі^сяпут
зіебтзеіпут зяейсбяіезі^іут рі^іут, бпіа
бтеибяіезіедо сятеагіедо Липіі, я окйаіо-

- 512 чѵаиуш Ваіогѳтезкіш, ех іпзіапсіа (Іеіаіог6\ѵ теусіапедо, рггег те. ітсі рапа р<хЬѵоіетеосігіе^о г (іузрогусуі і.-те. ітсі рапа
теоіетеойу тее чѵзгузІкісЬ рипкіасЬ г саіуга
ргосе<1егет ех рагіо с!ѳ1аЬог6\ѵ Ьас іп сапза гаагіут. Ро<ііи§ кібгедо сіо овфігепіа
оЬ/лІотеапе§о Ваісгетезкіе^о, іако Ьипіотепіка, піерозіизгпедо у пі§Ду иіеикагапе&о
0(1 сесЬи іп регреіииш у ой гаетіозіа бо
икагапіа, іако вашего Ьегвгіа у іе§о а(1Ьегепібте теіѳй^ іп Гипгіо еі аіііз ех Іедѳ
рготапепііЬиз раепіз іізс^ие іивіів ас соп(1і"піз, (Іо шиідгосігепіа тезгеІкісЬ вгкогі у
зігаі ргатепусЬ Йаіиі^сут йеіаіогот рггег
оЬЫотеапусЬ, у гезіуіисуі пакагапіа, га
Іакіе Ьегргатеіа, Ъипіу у гиГаІойс рггесіѵѵко і.-те. ітсі рапи теоіетео<І2Іе, іако у га
іппе теузЦркі риЫіса раепа икагапіа. 2
згІасЬеіпуш га6 та^ізігаіет Шейзкіт,
йо зказотеапіа іак те пжМпусЬ, іако у §6гпусЬ в^гіасЬ тевгуікісЬ бекгеібте, Ьас іп
саиза Гаѵоге Ваісгетезкіедо іеготеапусЬ,
га Ьегргатепе теі^.іепіе, ро кіікакгоіпе
тезгузікісЬ шаузігбте у сесЬтізіггбте пасуі
піешіескіеу, раеп тезкагапіа у тевгуікісЬ

I вігаі ехішіе ропіовіопусЬ, паЛдтодгепіа, /,а
піегіоривгсгепіе ареііасуі осі (Іекгеіи дбгпе"о т&діяІгаіотее$о рггег йаіиіцсусіі сіеІаіогблѵ (Іо пауіайпіеувгеу азвеввогуі, га піерггуі^сіо Ьос іп рипсіо гапіезіопе^о та¬
піГезіи, іако іві т родгойкі у росіітеаікі
те эіуіотееу ігЪіе па ЫицсусЬ (Іеіаіогбте,
іп ргаезепііа тевгуікісЬ вігоп рггуіошпусЬ,
сит іггеѵегепііа теіавпедой 8^(1 и, іивіів еі
ехетрІагіЬиз раепів икагапіа. 2а иіггутутеапіо Ваісгетезкіе^о, опети гжігепіа
у ргоргіо зитріи іеу вргатеу ргошотеапіа
рггесітеко теЫгу і.-те. ітсі рапа теоіетео<1у, изіатеош у оЬггфІкот ргатеа, Іепйе
згІасЬеіпу тадізігаі теіеіЦ у раепа іаііопів
икагапіа, у іе<го тезгузікіе^о асііисіукасуі,
со г озоЫітезгусЬ рипкібте, зеогзіѵе зрізапуск, йоіеуге гаЬЪу ге&иІотеапусЬ, теургоЬотеапо, рггег (Іотеосіу ргатепе у (Іотеіе.Ігіопо Ь^ігіе, заіѵа іеу ЫоЪу шеііогаііопе, гаіиі^су беіаіогез, сіаіі і*> втег* ргоіезіасуг* (Іо щ* дгосІ/.кісЬ теоіетеогігітеа АѴіІейзкіедо гарізаб, со іезі гарізапо. Різап
иі зирга.

- 513 -

1766 г. Іюня 21 дня.
Изъ книги № 5155, за 1764—1766 г, л. 940.

143. ІІосгаповлепіе Виленскаго магистрата по дѣлу Виленскихъ столяровъ Авгсбургскаго исповѣданія съ столярами католиками.
Между столярами авгсбургскаго и римскаго испо¬
вѣданій возникли споры ію слѣдующимъ причи¬
намъ: авгсбургцы жаловались на католиковъ, что
они притѣсняютъ ихъ всяческимъ образомъ, отни¬
маютъ

у старшинъ

ключи

отъ цеховой

казны,

штрафуютъ безъ причины отсутствующихъ масте¬
ровъ при богослуженіи, поносятъ ихъ во время
засѣданій, отнимаютъ товарищей, и вообще дѣла¬
ютъ имъ разныя другія притѣсненія вопреки коро¬
левскимъ привилегіямъ; рпмско-католики главнымъ

цевъ на достоипство

и чествованіе римско-като¬

лической вѣры. Магистратъ, размотрѣвши приви¬
легіи и подробности дѣла, нашелъ, что въ этихъ
спорахъ отчасти виноваты обѣ стороны вслѣдствіе
уклоненія отъ привилегій; вслѣдствіе чего постано¬
вилъ: строго придерживаться на будущее время
королевскихъ привилегій; лицъ же, оказавшихся
болѣе виновными, подвергъ взысканію.
стороны вполнѣ согласились
вленіемъ.

Спорящія

съ такимъ постано¬

образомъ жаловались па посягательство авгсбург-

\Ѵ збЪоІ§, йпіа Дуѵийгіезіедо ріегѵѵ87.е§о шіезі^са «Гипіі, гоки Рагізкіедо іу8Іг*с зіесішзеі зхейбсіхіезі^і згбзіедо, \ѵ зрга\ѵіе иІксіѵѵусЬ рапбуѵ Бапіеіа ОіаЙа,
ГгуйгусЬа Роіа, Дапа КосЬа у саіедо
сесЬи зіоіагзкіедо копГеззуі аизгригзкіеу,
шіезгсгап у оЪулѵаЬе16\ѵ ЛѴіІепзкісЬ, рггесіѵѵко иІ8СІ\ѵуш рапош Аіехапсіголті Агсізгеуѵзкіеши, Ргапсізгкоуѵі БЧеузгегоуѵі,
Мікоіаіоѵѵі Ріоігоуѵзкіети у саіеши сесЬотеі зі оіагзкіеши геіідіі ггутзкіеу, Іа ко/,
тіекс/апот у оЬу\ѵа(е1от \Ѵі1епзкіт,
сіет аііепасуі гаІиі^сусЬ ой уѵзроіпеу уѵ
гг^йасЬ сесЬоѵѵусЬ йузрогусуі у йаізгусіі
кггууѵй, рггег оЬйаІоуѵапусЬ росгупіопусЬ,
уѵ йаІоЬіе ргупсураіпеу орізапусЬ, тіапотеісіе о Іо: і/, со оЬ/аІоуѵапі таузігоуѵіе ге1і§іі ггутзкіеу, ш'е розіггедаі^с ргауѵ,

рггууѵііеібуѵ, агіукиібуѵ, ой пауіайпіеузгѵсЬ
гедпапібуѵ опут пайапусЬ, розіропиіцс таузігбуѵ йаІиі^сусЬ йеіакогбуѵ геіідіі аизгриг¬
зкіеу, кггуууйгц, йайпеу \ѵйо\ѵіе іакіеу
коЬѵіек геіідіі сгеіайпіка піе йаіц, га зіагзге§о ісЬ ге геіідіі оЬгапедо у рггузі^діеёо ие таіц., ѣуіо ротоспікіет опедо пагуѵгац, вгкгоГи рбІ катіепіа уѵозки зіагзгети га родггеЬ піезіизгпіе рггуз^йгііі;
па зсЬайгсе уѵоіпедо діози оиут піе йаіееіе у піе рогуѵаіасіе, га Ьадаіеі, йе уѵ ве¬
ски па зсЬайгсе піе Цйгіе, а и зуѵедо
зіагзгедо рогуѵоіепіе уѵегтіе, Іо у га Іо
опедо згкоГиіесіе, сЫорсбтс ой таузігбуѵ
уѵуисгопусЬ піезіизгпіе ойЬіегасіе, ехрепзи опут піе роуѵгасасіе, іезгсге опусЬ
згІгоГиіесіе, ріепі^йгті г зкггупкі сесЬотѵву Ьег уѵіайотойсі опусЬ згаГиіесіе, кіисгѳ
65
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тіазіа рггуітиіесіе, рггу оітеагіеу вкггупсе
таузігбте опусіх Іпіесіе, гіоггесгусіе, рггу
еіексуі ѵѵІаб/§ зтеоіш теіфквд рггутеіазгсгасіе, теоІпусЬ діозбте опут піе рогтеаіасіе,
асЬабгкі Ьег теіаботобсі опусЬ ктеагіаіотее
зкіасіасіе, опут піе огпаутиіесіе. О со
сЬсгус Ыиі^су беіаіогез г оЪіаІотеапуті
іиге ргодгебі, апіе отпіа сіо котрогіасуі
рггутеііеібте тезгузікісЬ, рга\ѵ, агіукиібте,
0(1 пауіазпіеузгус’л гедпапібте опут пабапусЬ, сіо котрогіасуі кіисга 0(1 зіагзгедо
гаЬѵапедо, (Іо пабдгобгепіа тезгузікісЬ
згкоб, вігаі у ехрепз ргатепусЬ, потео па
ргатео рггег оІгёаІотеапусЬ ісіішойсібте егодотеапусЬ, у о іо тезгузіко, со сгази рга\ѵа Гизіиз бебисеіиг, заіѵа теііогаііопе іеу
гаІоЬу ІиЬ іппеу теупіезіѳпіа, еі іи ипиш
рггег ісіітоёсібѵѵ рапбте раігопбте Цсгепіа,
/.аіиіцсу (Іеіаіогез оЪгаІотеапусЬ теазгшоёсібте іут рогтеет суіиц.
Еі гесоиѵепііопаіііег те зргатеіе иізсітеусЬ рапбте ЛакиЪа Ріоіготезкіедо, ЛбгеГа
Агсізгетезкіедо, Егапсізгка Ріеузгега у
іппусЬ таузігбте кипзгіи зіоіагзкіедо геІідіі г/.утзкіеу, рггесітеко ротіепіопут
иізсітеут рапот Оапіе1о\ѵі Оіаіотеі, ЕгубгусЬотеі Роіотеі, Лапотеі КосЬоѵѵі у іппѵт
Іаког таузігот кипзгіи зіоіагзкіедо пасуі
аизгригзкіеу тегді^бет піегасЬотеапіа зі§
оЬгаІотеапусЬ робіид ргате, рогг^бкбте у
(Іузрогусуі сесЬотеусЬ, огаг баІзгусЬ іпкоптеепіепсуі, іаког те гаІоЪіе ргупсураіпеу
теуга/.опусЬ, ібдие тіепіцс о іо: іг со оЬгаіотеапі теазгтоЗс аизгригзкіеу геіідіу
таузіготеіе, робпіозізгу Ьипіу рггесітеко
таузігот геіідіі ггутзкіеу у те опусЬ
регзетеегищс гбгпе каіитпіе па геіідц ггутзЦ, іакоЬу піе тіеіі агіукиібте у рггутеііе¬
ібте, 0(1 пауіаЗпіеузгусЬгедпапібте пабапусЬ,

оЬзегтеотеаб, текіабасіе, ѵѵехиіесіе, заті
рггесітеко гедиіот, те агіукиіасіі рггерівапуш розі^риііус, опусЬ піе гасЬотеиіесіе,
па тзгасЬ ЬгаІегзкісЬ теокотеапі піе Ъутеасіе, а ІиЬо піекібггу г теаз па тзгу
Ьгаіегзкіеу сгазет гпаубиі^ ы‘§, іо Води
паісгуіеу абогасѵі піе сгупісіе, Іесг ро карІісасЬ іиіасіе ві$, у копзіііаті зтееті па
гбгайф геіідіі ггутзкіеу у родагб§ опеу
киіесіе. оЪтеіезгсгопеті Ь$б$с, іо па тзге
Ьгаіегзкіе, іо па зсЬабгкі піе рггуЬутеасіе,
Іесг роіегбизгкаті іо бо іагіакбте, іо па
ІотеасЬ гуЬпусЬ Ьатеісіе зі§, па зсЬа(1гкасЬ
іакге ктеагіаІотеусЬ піе гпаусіиіесіе зі§,
аіе гатезге о ЬипіасЬ, зсуззуіасЬ у аЬзоІиіпозсі, "(іуЬу зі§ г ро(1 ргатеа теѵіатас
тузіісіе, копсуриіесіе, діотеу теазге па піерозіизгепзітео ргатеи у агіукиіош рггерізапут 0(1 згІасЬеіпедо шадізігаіи (іо гасЬотеапіа ро(1апут Іашіесіе, зіоѵѵет рггесітеко зіизгпоёсі у ргатеи па копіетрі ге¬
іідіі ггутзкіеу ротезіаіесіе. О со іебу гаІиі^су г оЬгаІотеапуті теазгтойсіаті сЬс^с
ргатеет сгупіб, апіе отпіа (Іо гасЬотеапіа
іп отпі агіукиібте, 0(1 згІасЬеіпедо тадізігаіи робапусЬ, (Іо обеЬгапіа кагу га
гдтеаісепіе опусЬ рггег геіідіу аизгригзЦ,
(Іо гакагаиіа зиЬ раепіз гідогозіззішіз
Ьипібте (ІаІзгусЬ, б о исгѵпіепіа бергекасуі
рггег геіідіу аизгригзк^ геіідіі ггутзкіеу,
іако піезіизгпіѳ оргосѳззотеаиеу у отеехотеапеу, бо пабдгобгепіа згкоб у ехрепз
ргатепусЬ, у о іо тезгузіко, со сгази ргатеа
ботеіебгіопо Ь$бгіе, іут рогтеет, заіѵа
теііогаііопе опедо, оЬгаІотеапусЬ теазгтойсібте гарогутеаігу, рггеб згІасЬеіпут
игг^бет іедо кгбіетезкіеу тозсі Ьигтізігготезкіт габгіескіт ЛѴіІегізкіт, га теупіезіопеті Ьос іп раззи рго еі сопіга безирег теугагопеті еі іп ипит гіцсгопеті гаіоЬаті, ех ѵі бекгеіи гетіззуіпедо згуббте
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те гоки ішшедіаіо рггезгіут іузігус віесітзеі згеёбсігіезі^І ріціуга па (іпіи оётпазіуіп шіезіцса БесешЬга. ех регзопаіі
Геготеапедо іпіепіотеаиеу, еі рго Гіпаіі
опеу дізіидісаііопе рггурасПсу.
\Ѵ кібгеу зргатеіе ро тееутепіи те ргатеа,
агіукиіу у рогггудкі сесЬотее, пістпіеу те
дуйегепсуіе іпіег ргаепотіпаіаз рагіез
тезгсг^іе, згіасііеіпу иге^д іедо кгбіете. тоёсі
Ъигтізігготезкі гадгіескі \Ѵі1епзкі ргаеѵііз
соп4готеег8ІІ8 аЬ иігіпдие іііаііаіак десудиіе:
А парггбіі, со до гбтепусЬ теоіпозсі у ргегодаіуте сесЬотеусЬ озбЬ геіідіі аизгригзкіеу 2 озоЬаті геіідіі ггушзкіеу, ропіетеаг іо зі§ дозіаіесгпіе г ргате у агіукиІбте сесЬотеусЬ, па изіапотеіепіе роггадкбте
те сесЬи \Ѵі1егізкіт кипзгіп зіоіагзкіедо
у Іогетепіскіедо озоЬот іа к г/.утзкіеу,
іако іо/, у аизгригзкіеу пасуі, аЬ оіТісіо
тадізігаіиз позігі іп апіесеззитпадапусЬ,
аиіЬогііаіо пауіаёпіеувгедо кгбіа ітсі Лидизіа іггесіедо вітеіегдгопусЬ, окагаіо,
і/, те іакотеут опусЬ сесЬи ротеіппі г роёггодка зісЬіе согосгпіе діа ргсеіоіейзітеа
пад Ьгасіц дѵѵбсЬ зіагзгусЬ з|)61піе гбтепеті теоіаті оЬіегас, кЦие іедпедо 2 геІідіі ггушзкіеу, а дгидіедо г аизгригзкіеу,
ІиЬ іакіеу іпиеу, іаког дтеисЬ таузіг^те
діа зіедгепіа рггу зкггупсе іотеаггузкіеу
іакотееу ге дтеоіакіеу копГеззуі, гбтепеу
зоЫе тее тезгеІкісЬ дузрогусуіасЬ сесЬотеусЬ шосу у теіад/.у. Кібггу іо рапотеіе
зіагзі ро іакотеут зіеЬіе оЬгапіи у іигатепсіе зтеедо па росггуіки потео гасг^іедо
гоки рггед згІасЬеіпут тадізігаіеш, родіид дузрогусіі ргатеа таудеЬигзкіедо теукопапіи, па Гипдатепсіе гбтепеу у іедпозіаупеу теіадгу, ргатеет зоЬіе рбгтеоіопеу,
теоіш у тоспі згу те сесЬи зтеоіт зіоіаг-

зкіш, Ъег йадпеу іѳдпедо пай дгодіт (ргбсг
ріепѵзгоёсі те газіадапіи (11а зіагегедо г/.утзкіедо тіеузса) ргессдепсуі, зрбіпіе у іедпотубіпіе теезрбі г Ьгасі% сесЬоте^ оЬбуда
пагодбте, родіид рггерізапусЬ воЬіе агіукиібте, сесЬ, зіагзгейзітео у саЦ дузрогуI суку сесЬотегу иіггушутеас, теукгасгаі%сусЬ
Ьгасі з^дгіб, з/ігоГотеас у Іо тез/узіко, со
Іуіко іи/, Іо те ротезгесЬпоёсі, іий іеі те
згсгедиіпозсі (Іо доЬгедо рогг^дки ёсігудаб
зі§ тоге, зргатеотеас. Яасгут згІасЬеІпу
иггіуд іедо кгбіетезкіеу тойсі Ъигтізігготезкі гасігіескі ЛѴіІопзкі, зіозиі^с ві$ асі зопапііат ІакотеусЬ ргате у агіукиібте сесЬотеусЬ, аЬу 2адпе те іут рипксіе, ісЦие
тегді^дет теі§кзгоёсі аІЬо тпіеузгоёсі те
гг^дгепіи у (Іузропотеапіи тіфігу зіагзгеті у Ьгасігу іодо сесЬи оЬбуда пагодбте
підсіу піе иасЬосІ2І1у ктеезіуіе, аІЬо іакотее
коітеіек (іуГГегепсуіе, рггу гбтепеу теіадгу
у іесІпозіаупусЬ теоіпоёсіасіі сесЬотеусЬ
зіагзгусЬ, іак гаутвкіеу, іако іо/, у аизгригзкіеу ргоГеззуі ге тезгувікгу ісЬ Ьгасі^ іпѵіоІаЬііег рег зепіепііат зиат гасЬотеиіе. Ео<іие іпіиііи, гаЬіедаігус тезгеікіт
те с газ рг/.узгіу те іут сесЬи іпкоптеепіепсуіот, аЬу рапотеіе зіагзі, іак ггутзкіеу,
іако іе/. у аизгригзкіеу пасуі, гадпусЬ
зсЬадгек у акібте сесЬотеусЬ, іидгіег коёсіеІпусЬ Ьег тезрбіпеу теіадошоёсі у пагадгепіа зі<> г зоЬгу піе зкіадаіі, еі іп сази піерггуЬусіа па опе діа зІизгпусЬ у
дотеодпусЬ рггусгуп Ьгасі зтеоісЬ (гтеіазгсга ІусЬ, кібгау іетрезііѵе о іут зіагзгут сесЬотеѵш допіозгу) піе згігоіотеаіі,
аіе копГогтиігус зі<2 тее тезгузікіт до рггерізапусЬ зоЬіе г ргатеа сесЬотеедо гедиі,
гбтепіе угдодпіе гаудгііі зі§, до'оЬіегапіа
рггеІогопусЬ, теугтеоіепіа исгпібте у іотеаггузгбте, тееуггепіа те рггусЬоду у гогсЬоду сесЬотее, таігус и зіеЬіе ро кіисги іед-

- 516 пут об зкггупкі сесЬотееу, огаг згігоГотеапіа Ьгасі теукгасгаі^сусЬ, \ѵіпаті те агІукиІасЬ орізапуті, іебпозіаупіе у піегогбгіеіпіе Ьег Ьгаки у тег§1$би па йабп^
ге1і§і$, теезрбі г саЦ Ьгасі^ ггутзкіеу у
аизгригзкіеу пасуі паіейеіі; а рггуіут
иіггупищс боЬгу рогг^бек у тезгеікіѳ росгезпозсі сесЪотее, робіид ргатеа у гтеусгаіи па зсЬабгкасЬ сесЬотеусЬ, іакой па
паЪогопзітеасЬ ктеагЫотеусЬ у іппусЬ, па
йаІотзгасЬ у рортеЬасЬ ЬгаіегзкісЬ, піе
газіапіацс зі§ г§о!а геіі^іі гбйпоёсі^, ъ
рггукіабп^ тобезіуіі* у зкгогппозсі^ га
оЬезІапіет зіеЬіе Ьутеаіі у тее тезгузікіт
оЬотеіагкот, г рггерізи ргате зтеоісЬ па
ві<з бсідоіцсут зі§, габойс сгупііі, гаіоЙутезгу па кайбе^о те іѵт теукгасгацсе&о
ѵабіит кор бгіезі^сіи іггешіззіЬіШег бо
зкггупкі сесЬотееу, га ботеобет зіизгпут
іггодапбит, іибгіей реп§ зіебгепіа теіегу
те гаіизги, іихіа агЬіігіит оГГісіі па зі§
йсі^^аі^с^, зі§, ргаезепіі Ьос зио бесгеіо
сріат зігісііззіше теагиіе. Со зі§ га$ іусге
ргакіукотеапусЬ боЦб рег аЬизит те іут
сесЬи соппіѵепсіі, те ех іут иігасріе рагіе
іпкоптеепіепсуі, іако іо: гарізутеапіа зупбте таузіготезкісЬ те бгіесіпзітеіе іезгсге
Ъ<$б%сусЬ, рггеб ісЬ теустеісгепіет зі§ те
іут ггетіеЗІѳ га іотеаггузгбте, теушадапіа
об Ьгасі ріегтезгу гаг сЬог^іете позг^сусЬ
іггесЬ "агсу тіоби, рггутизгапіа таузігбте
теухтеоІопусЬ бо піезіепіа сіаі Ьгасі гтагІусЬ, тіто ротеіппоЗс іотеаггузЦ, ргеіепботеапіа ро родггеЬасЬ ЬгаіегзкісЬ ігакіатепібте, згігоГотеапіа Ьгасі теукгасгаі^сусЬ паб згігоГу, те агіукиІасЬ сесЬотеусЬ
орізапе, піебобатеапіа теботеош рогозіаіут
сгеіабгі у іппусЬ іут робоЬпусЬ: іакотее
тезгузікіе іоііепбо іпкоптеепіепсуіе, іако
рег аЬизит рггесітеко ргатеот у агіукиіот сесЬотеут терготеабгопе, (ехсеріо іеб-

пе^о іуіо, у Іо іп беГесіи іотеаггузгбте,
сіаГ Ьгасі обитагІусЬ рггег гааузігбте
тІббэгусЬ піейб бо зериііигу борота»апіа)
каззиіе, аппіЬіІиіе у опе іп регреіиит
гпазга. Ыа озіаіек тег^Цбет буГГегепсуі
у піезпазек ті^бгу зіагзгеті у Ьгасі% іе§о сесііи иігіизс|ие паііопіз, 7Л зіагзгепзітеа а рагіе аизгригзкіеу копГеззуі иіЗсітее§о рапа Вапіеіа Сгіаіа, те гоки іузі^с
зіебтзеі згеёсбгіезі^і іггесіт, іп ШтеетЬгі
г окагуі ротіепіопусЬ те сѳсЬи іпкоптеепіепсуі теэгсг^іусЬ, те йаІоЪасЬ рго еі сопІга те іеу зргатеіе теупіезіопусЬ, зресіГісе
тіапотеапусЬ, а гЦб згкоб у ехрепз ргатепусЬ теупікІусЬ, з/ЛасЬеіпу игг^б іедо кгбІетезкіеу тоёсі Ьигтізігготезкі габ/лескі
ЛѴіІепзкі, тацс те Іут бозіаіесгпі} іпГоітасуіа. іак г іпбадасуі ісЬшоЗсібте рапбте
габгіес, рго бізсетепбіз еіизтобі біГіегепіііз, іп іе троге е тебіо зиі бо сесЬи
зіоіагзкіе^о безудпотеапусЬ, іако Іей г
ехатіпбте зігоп оЬибтеисЬ іпоссіизо оіТісіі зиі гоіиіо апіеГегепбат Ьас іп саиза
зепіепііаш обргатеіопусЬ: ій кіисг об зкггупкі сесЬотееу, г кіоге§о іоіа асііо рготапаѵіі, піе рег ѵіт (иі рагз пасуі аизгригзкіеу аззегеЬаі) об исЗсітеедо Вапіеіа Оіаіа, ргоіипс зіагзге^о, Ьуі рггег зіагзгусЬ
у Ьгасі геіідіі ггутзкіеу обеЬгапу, аіе
зат боЬготеоІпіе опу гіойуі, згігоГ гай,
асг Ьуі па опе§о сопіга тепіет ргате сесЬотеусЬ рбі катіеиіа теозки тезкагапу,
тезгакйе боЦб піе іезі ехечиотеапу; бо
ипкозгібте Іей у ехрепз ргатепусЬ, іай зігопа пасуі аизгригзкіеу теі^кзг^ Ьѵіа рггусгуп^. Ех ^ио піе сгекацс те іеу зргатеіе
іп ргаезепіі оШсіо бекгеіи, бо з^ббте іе§о
кгбіетезкіеу тоЗсі габтеогпусЬ аззезогзкісЬ
теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо ибаіа зі§.
Рггеіо піе игпатеаі^с габпусЬ іигатепібте,
бо кібгусЬ зі$ оЬіе зігопу рго еі сопіга,

Ілш іп бебисепбо, ^иаш іп еѵабепбо гаЬіегаіу, отезгеш бо г^обу, іебпоёсі у тегаіетпѳу гекопсуііасуі Іей оЬіе зігопу апітиіф, іако іихіа зирегіиз ргаетізза тезгузікіе у тез/еікіе те Іуга сесЬи іпкоптеепіепсуіѳ у аЬиаиз, Іак| Іей у Іакотее ргеіепвуіѳ тегаіетпіе игозгсгопе каззиіе, аппіЬіІиіе. Еофіе іпіиііи шиіиаш гесопсіііаііопет ас бергаесаЙопет оЬит зігопот ГиІигі іигіз іибісіаіііег зиЪзедиепбат пакагиіг|с, у Іе \ѵзгеІкіе буйегепсуіе г теупікіеті г опуеЬ ргеіепзуіаті рег Іоіит
игааггаі^с, зііепііиш регреіииш зиЬ раепіз сопігаѵепііопит іггетіззіЬіІіІег Іиепбіз
оЬит зігопот гакіаба. А йе (о зі*} окага1о, іи/. Іо г іпбаігасуі ига^ботееу, іи/. 1ей г
ехатіпбте зігоп оЪибтеисЬ, ій ропіеЦб иібсітеу рап Ггапсіз/.ек Ріеуз/ег, шаузіег
кипзгіи зіоіагзкіедо, геіігіі ггутзкіеу, г
зупет зтеоііп рггег зчѵоіц тпіеу рг/угтеоІЦ те тбтеіепіи робсгаз зсЬабгек сесЬотеусЬ зкготпоёс, ЬуІ сіо ІакотеусЬ те сесЬи
піезпазек рггесіте Ьгасіот копГеззуі аи82,ригзкіеу ротеосіеш, /лс/.ут аЬу іп ѵіт
етепсіу Іаіегбте ЪііусЬ бтеа иіёсітеетирапи .Тапотеі КосЬотеі—гаадізіготеі пасѵі
аизгригзкіеу, г окагуі оііеЬгапедо опети
іпсотреіепіег рггег сесЬ сЫорса зрепботеапусЬ, іп зраііо Іу^обпіа о(і баіу Іегагпіеуз/е."о бекгеіи теуріасіі, ро<1 оЬотеі^гкіет зотеііоёсі Іуш зтеоіт бекгеіет оГГісіит ргаезепз пакагиіе. Ро рготи!§отеапіи к16ге§о бекгеіи зігопа ротеоботеа пасуі аизгригзкіеу тегіеіа зоЬіе Іегтіпит
аб беІіЬегапбиш, яирег ассеріапбит, Ьос
бесгеіит іп зраііо бпі б/іезі^сіи бе ЬепеГісіо іигіз та"беЬиг§епзіз ехребіепбит;
зігопа гаё геіідіі ггутзкіеу іп Іоіо Іако-

теут зі§ бекгеіет копіепіотеаіа. (}иоб езі
соппоіаіит.
\Ѵ ропіеб/.іаіек, бпіа Іггубгіе8Іе"0 тіезіг|са Липіі, гоки Рагізкіедо Іузцс зіебтзеі згебсбгіезі^І вгбзіедо, рггеб згІасЬеІпут игг^бет Ьигтізігготезкіт габгіескіт \Ѵі1егізкіт па бпіи бгізіеузгуш, іако
іп Іегтіпо ехребіепбае беІіЪегаІіопіз ехрігаіо, зіатеаіцс озоЬібсіе іе§:отоёс рап
Лап Огііскі — раігоп зргате таубеЪигзкісЬ, беіиііі згріотеі, ій иіёсітеі рапотеіѳ
зіоіагге пасуі аизгригзкіеу ех рагіе яиа
бекгеі, зирга теугайопу, ті^бгу зоЬ^ а иіёсітееті рапаті зіоіаггаті ге1і§іі г/утзкіеу па бпіи бтеибгіезіуш ріегтезгут,
тепзіз еі аппі сиггепііит, ех регзопаіі
іп ргаезепіі оГГісіо газгіу, ,тее тезгеІкісЬ
опе^о рипкіасіі, кІаигиІасЬ у рагаггаГасЬ аксеріиі^ еі іп Іоіо іибісаііз іе§о асдиіезсипі, еодие іпіиііи, аЬу Іакотеу бекгеі, іако тезгеікіе ргатеа у рогг^бкі сесЬотее иіггутиі^су, рго поііііаіп
Гиіигит 61а тезгузІкісЬ Ьгасі козгіет саІедо сесЬи, аиіЬепІісе ех асііз ЬуІ теуі^іу
у те зкггупсе сесЬотееу, гагет г іппеті
ргатеаті сесЬотееті Іокотеапу, ітіепіет
іусЬйе иІёсітеусЬ рапбте зіоіаггбте копГез¬
зуі аизгригзкіеу пакагапіа боргазгаі зі§.
Лакой згІасЬеІпу пгг^б Ьигтізігготезкі габгіескі \Ѵі1ейзкі, коппоіотеатезгу Іакоте^
ассеріаііопіз бесгеіі зиі гегоіисуі^, а раг¬
іе ІусЬйе иІёсітеусЬ рапбте зіоіаггбте па¬
суі аизгригзкіеу исгупіоп^, ротіепіопу
бекгеі, кібгут зі^ оЬіе зігопу копіепіотеа1у ех асііз аиіЬепІісе козгіет саіедо се¬
сЬи зіоіагзкіедо теуіцб у опу бо зкггупкі
сесЬотееу теіойуб іпіипхіі.
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1769 г. Сентября 6 дня.
Изъ книги К 5156, за 1767-1773 г.,

л. 407.

144. Судебное опредѣленіе Виленскаго магистрата но дѣлу между недико-хнрурга ли и Фельдшерами.
Медико-хпрурги внесли жалобу

па своихъ то¬

варищей хлрурговъ-лазешшковъ (цирюльниковъ),
что они отнимаютъ у пихъ практику, ходятъ по
монастырямъ и камепицамъ п занимаются брить¬
емъ разныхъ лицъ, вслѣдствіе чего и была зане¬
сена хирургами жалоба въ королевскій судъ, въ
которой они домогались запрещенія лазенникамъ
заниматься этимъ ремесломъ

и уплаты штрафа

въ 240 злотыхъ. Хотя королевскій судъ и рѣшилъ
это дѣло въ пользу хирурговъ, тѣмъ не менѣе лазенники отказались исполнить этотъ декретъ и но
нрежиему злоупотребляютъ правами хирурговъ па

'Ѵе 6г2о<]$, сіпіа згбзіе^о шіезі^са 8ерІетЬга гоки Рапзкіего Іузі^с зіесітзеі з2е$с(І/лезцІ (І2Іе\ѵіцІе§о, ѵѵ зрга\ѵіе зІаѵѵеіпусЬ
рапб\ѵ БЪпсізгка Оіг<}Ьзкіе*о у Мікоіаіа
Разгкіеѵѵісяа—капіогузібѵѵ еяуіі зіагзгѵсЬ,
огаг саіе^о кооІиЬегпіиш ргоГеззуі сЬігиг?о-ше<іук6ѵѵ \Ѵі1егізкісЬ ргхесіѵѵко исгЗсітѵуш рапот ^геГоѵѵі РотЬгоѵѵіе, Іакой
капіогузсіе аііаз зіагзгвши 1в#огос2пвти,
Асіатоѵѵі бгосЫскіеши, .ІакиЬоѵѵі ОгайоАпіопіети Іапкоѵѵзкіеши, ваЬгуе1о\ѵі
•вяшизкіепш, Кагітіег20\ѵі РазсЬаІзкіеши
ЛбхеГо\ѵі Коѵѵіскіеши, ^геГоѵгі Когіоѵѵзкіети, Тотазгоѵѵі ЗіеЪіеггеѵѵзкіети у іппуш
лѵз2узікіш Іагіеопікот сугиіікош 22Т0тасігепіа \Уі1ейзкіе§о, а Іо о копігаѵі’епсу^ (Іекгеіот, (ак ѵѵ ь^сІасЬ іе§о кгоіеѵѵйкіеу шойсі гасіѵѵотусіі аззезогзкісЬ туіеі—

томъ основаніи, будто по позднѣйшимъ привиле¬
гіямъ всякое искусство

должно развиваться сво¬

бодно и независимо отъ другихъ искусствъ. Ма¬
гистратъ, прішявши во вниманіе доводы обѣихъ
тяжущихся сторонъ, постановилъ: лазенннки дол¬
жны платить пошлины хирургамъ по 40 зл.; въ
мопастыри и каменицы

не должны

входить; па-

ціептовъ могутъ принимать только тѣхъ, которые
не обращались къ хирургамъ.

Лазенники такимъ

постановленіемъ остались совершенно недовольны
и просили позволенія апеллировать въ королевскій
судъ.

кіее:о хі^зі^ѵа Ьііеѵѵзкіедо, іако Іей еі іп
ргаезепіі оГГісіо сопзиіагі Ѵііпепзі, ро«і
гіаіаші ро пійеу ѵѵугайопѳті, г оЬгаІоѵѵапуті ех регзопаіі Гего\ѵапуті, схіік^ие
о раепу у ѵѵіпу ргаѵѵпе, Гизіиз ѵѵ йаІоЬіе
еі т ргосс83и саизае орізапе, ѵл ѵѵупіезіопут ѵѵ Іеу тіегге рогѵѵеш, у га опут
исгупіопут ѵѵ ѵе^езІгасЬ зцсіоѵѵусЬ акіогаіет, рг/егі згксЬеіпут иг/.^сіещ іецо
кгоіеѵѵзкіеу тозсі Ьигтізіггоѵѵзкіт гасігіёскіт \Ѵ ііепзкіт іпіепіоѵѵаиеу. IV кібгеѵ
Іо зргаѵѵіе, ро копігоѵѵегзуасіі аЬиІг^иё
рго еі сопіга ѵѵпаз/кіпусЬ, роигпапеу, рго
тсіа-аііопе ірзіиз ѵего іпкѵѵігіеуі у опеу
іигусіусгте ехреѵііоѵѵапеу; розітосіит іп
оссіизо іидіеіі гоіиіо рггесгуіапеу, згіасііеіпу игггрі іе§о кгбіеѵѵзкіеу тозсі Ьигтізіггоѵѵзкі гаскіескі ѴѴіІсйзкі іп еат
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сопйезсепйіі зепіепііат: Ропіѳтеай зі§ іо
йозіаіѳсапіе Іак г іпйадасуі сгуіі г іпклѵігуоуі, те іеу зргатеіе иг/^йотепіе ехрейіотеапеу, іако іей ех ірза еѵійепііа геі окагаіо, ій рогтеапі исгйоітеі рапотеіе Іагіейпісу
сугиіісу "ѴѴіІвйвсу, иіѳ сгупі^с гайоёб оЬотеіцгкот зтеоіш, іий іо те коптеепсуі зтеоіеу рой сгаз коттіззуі кгбіетезкіеу те шіеёсіе іиіеузгут іедо кгбіетезкіеу шоёсі
ЛѴіІпіе, зиЬ асіи гоки 1722 па сіпіи 23
тіезігуса Магса г ргосейиіцсеті зіатееіпеті рапаті сЬігигдо-тейукаті ѴѴіІеіізкіеті газгіеу у іедой сгази аиіЬогііаіе і. тете.
ісЬтоёсібте рапбте котшіззаггбте, осі іедо
кгбіетезкіеу тоёсі па іакотегу кошгаіззугу
у.езІапусЬ, зітеіегйгопеу, зропіаиее па зі§
рг/уіе^ут, зресуГісе те іеуйе коптеепсуі
ехргутотеапуш; іий іей те йекгесіе згрібте
іедо кгбіетезкіеу тоёсі /айтеогпусЬ аззеззогзкісЬ теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо,
(Іокгеі ргішае іпзіапііае оІГісіі ргаезепііз
сопзиіагіз Ѵііпепзіз те гоки 1763 йпіа 3
тіезі^са Аидизіа газгіе, арргоЬиі^сут, те
гоки іупійе 1765 тіезі^са Бе сет Ьг а 17
йпіа, розішойиш те йекгесіе еіизсіет ргае¬
зепііз оІГісіі, те гоки пазЦриі^сут 1766
тіезцса Аргуіа 12 йпіа, г іутій ргосейиі^сеті зіатееіпеті рапаті сЬігигдо-тейікаті ЛѴіІегізкіеті ех регзопаіі зітііі іп
сази ГеготеапусЬ, йозіаіесгпіе орізапут, піе
іуіко репзуі зтеоіеу со гок ро с/Легйгіеёсіе
/ІоіусЬ роІзкісЬ ай сопіиЬегпіит ргхег/есгопусЬ зІатееіпусЬ рапбте сЬігигдо-тейукбте ѴѴіІегізкісЬ Цй коптеепсуі зтеоіа
ішрогіотеас аззекиготеапусЬ, теі^сеу іак
рггег іггу Іаіа пес іп іоіо, пес іп рагіе
піе оріасаіі у піе ітрогіотеаіі, ктеііасуі па
іо иііітагпеу піе окагаіі, аіе іей піе тясЬотеиііс зі§ те оЬг^Ьіе ргоГеззуі у ротеіппоёсі зоЬіе рггугтеоііеу, тіто іакотее оЬотеіігкі зтеоіе у тезгеікг* зіизгпоёб ро ка-
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тіепісасЬ, йтеогасЬ у йотасЬ, те тіеёсіо
затут у па рг/ейтіеёсіи Цй^сусЬ, 7. іпзігитепіаті сугиііскіеті сЬойгіб у іат
гбйпеу копйусуі Іийяііак ргяуЬуІусЬ, іако
у Ініеуз/.усЬ доііб, а со теі$кз/.а ро кіазгіогасЬ у гѳ7.уйепсуасЬ зіапи йисЬотепедо па
госгпе доіепіе у расуепібте киготеапіе, та
копігакіаті ройеутотеаб зі<>, поп аііепііз
раепіз, ѵайіізсріе, те іеуйе коптеепсуі зтеоіеу
у те теуй теугайопусЬ йекгеіасЬ ’ йезсгірііз, іп йатпит еі ргаеіийісіит зІатееі¬
пусЬ рапбте сЬігигдо-тейукбте ѴѴіІепзкісЬ
теайуіі зі^: іакой уйоЦй исяёсітеі рапотеіе:
1-то, Айат бгойгіскі, соііедіит асайетісиш ётеі^іедо Лапа, соііедіит поЬіІіит
у аіитпаі; 2-йо, Кагітіеге РазсЬаІкі, кіа87-іог ісЬтозсібте хі§йу йотіпікапбте ІткізкісЬ, кіаз/.іог ётеі<$іедо Лег/едо у кіазяіог ётеі^іедо Ріоіга ісЬтоёсібте хі^йу капопікбте гедиІагпусЬ; З-Ио, Лб/.ѳГ Мотеіскі,
соііедіит Зпірізкіе ісЬтозсібте хі§йу іегиіібте; 4-іо, ЛакбЬ бгаГГ, ге/.уйепсуе теі еітойпусЬ ісЬтоёсібте хі§йу Ргогога 2атеаскіедо у ѴѴатегяескіедо, Ісапопікбте ѴѴі¬
ІепзкісЬ; 5-іо, ОаЬгуеІ Згитзкі кіаз/.іог
ісЬтоёсібте хі§йу Ггапсізякапбте; в-іо, Тотаз/. ЗіеЪіеггетезкі кіаз/.іог ісЬтоёсібте
хі^йу тіззуопагябте іакотеут зрозоЬет ирогпіе ігяутац, рг/.ея. со теійосгпіѳ /.апагизхепіе іоііез тезротпіопеу коптеепсуі зтеоіеу
у йезирег аІІедотеапусЬ йекгеібте іп раепаз сопігаѵепііопит рорайіі. 2асяут ех
гаііопіЬиз, зирегіиз гесепзіііз, ІиЬо сій роятеапі исгёсітеі рапотеіе Іаяіеппісу сугиіісу
ѴѴіІепзсу, яазіапіаіу: зі§ ой іакотеусЬ оЬотеі^якбте зтеоісЬ у раеп копігатеепсуіпусЬ
еі йетегііо асііопіз йе іиге пазі<з ёсі^даіцсусЬ, йо копзіуіисуі зеути огйупагуіпедо те гоки іузі^сяпут зіейтзеіпут згеёбйгіезціут згбзіут газгіеу, те іеу тіегге
геГеготеаІі зі§, тепозг^с, ій іако ротіепіопа

- 520 копзкукисуа тез/.узікіе сесЬу ігакегпііакшп ! гигдо-те<1ікот \Ѵі1ейзкіт, іп ѵігкике те у й
агкіГісіаІіит те тіебсіѳ Іиіеуагут іедо кгб- теугайопусЬ ргате паіой^ц, ккбга іп ипит
Іѳтезкіеу тобсі \Ѵі1піе зказзотеаіа, как кей гпіозізгу еІГісік гІокусЬ роІзкісЬ вко Птеау тезгѳШіе ісЬ ргатеа гпіовіа, еxіпНе^ие Няіебсіе, как кей га раепу копкгатеепсуіпѳ,
теоіпобб тезгеііц кагНети те осіргатеотеапіи іп ѵіт тиіекае ек етепПае аікегит капкопейки зтеедо Ъег йаНпусЪ гдоіа сіапіп кит, ко іевк гІокусЬ роІзкісЬ вко ПтеаПгіеу (Іатепут изкатеот зиЬіексуі гоякатеііа; бсіе па саіут гдготаПгепіи рогтеапусЬ
іеНпакйе згІасЬекпу ищН іедо кгбіетезкіеу исгёсітеусЬ рапбте Іагіейпікбте сугиіікбте
тойсі Ьигтізігготезкі гасігіескі \Ѵі1ейзкі, \Ѵі1ейзкісЬ рггуз^Лга. Ккбге ко оЬіеПтеіе
піе тесЬоНг^с іп «Пат какотеедо поѵеііае зитту те іеНп$ зкотрикотеатезгу, с|иапНкаІедіз ргатеа содпі Попет, ех С]ио сиіиз езк кет гІокусЬ роІзкісЬ Итеіезсіе сгкугсігіейсіе
сопсіеге еіизНет ек іпіегргаеіагі, іесг зко- теупозг^се, аЬу сій рогтеапі исгйсітеі рапозиі^с зід іп отпі аН Іепогет Некгеки зи- теіе Іагіейпісу супііісу \Ѵі1ейзсу, петіпе
рга патіепіопедо з^Нбте яаНтеогпусЬ іедо ехсерко, саіут гдготаПгепіет зтеоіт хіокгбіетезкіеу гаоёсі аззезогзкісЬ теіеікіедо йутезгу зі§, те гоки кегагпіеузгут куві^сгпут
хі^зктеа Ьікетезкіедо, те гоки кузіцсйпут зіеПутзекпут згейсПгіезігукут Пгіѳтеі^кут
зіеНтзекпут зге&Пгіезцкут рцкут тіезіцса па-Нпіи егтеагкут тіѳзі^са ОккоЬга кутйе
БесетЬга зіеНутпазкедо сіпіа, ех регзопа- зіатеекпут рапот сЬігигдо-теПікот ѴѴіІеп1і те кеу зргатеіе газгіедо, (іекгеі; ріегтезгу зкіт.іп топекасиггепкі,гагет,апіс|ю сг^ёсі,
ргаезепііз оіТісіі те гоки кутйе кузцсгпут сігса аска ргаезепНз оШсіі, піе рггуітиі^с
зіеПутзекпут згейбИгіезі^кут ріцкут па йаПпусЬ пі оП кодо агезгкбте, ргаеѵіа зиі
(Іпіи кгяесіт гаіезі^са Аидизка Ьос іп раз- г какотеедо теуріасепіа чиіекакіопе, зиЬѵази Геттеапу, арргоЬш^седо у гаНоёс тее Піо аікегіиз капкі іггетіззіЬіІікег, іггодаптезгузккіт, піегаг патіепіопеу коптеепсуі, Но оППаІі у теуріасііі, пакагиіе. Іпзирег
Іак те ріасепіи согок ро сгкугНгіеёсіе гіо- аЬу оегёсітеі рапотеіе ОгоПгіскі, КагііусЬ, іако кей те гасЬотеапіи зі§ іпкга зрЬе- тіегг РазсЬаІзкі, ЛбгеГ Ыотеіскі, .ТакбЬ
гат рггугтеоікеу ргоГеззуі згеоіеу, кутйе СггаГГ, ОаЬгіеІ Вгигазкі у Тотазг 8іеЬіеисгёсітеут рапот Іааейпікот сѵгиіікот ггетезкі, кап^иат ргіпсіраЬкег ик ргаетізЛѴіІейекіт По пазЦріс таі^сеу те тіезсіе зит, іп рипско кггутапіа кіазгкогбте у гекикеузгут оП іедо кгбіетезкіеу тоёсі, ех гуНепсуі ПисЬотепусЬ госгпуті копкгаккаті Нігескі пае! тіазкаті іедо Нотіпіі, Ьо* ті оЬотеіагкот зтеоіт сопкгаѵепіепкез, теіепі огсііпіз коттіззуі. сціат зкгіекіззіте йу сітеііпеу роП гакизгет іп Іосо сіѵііікег
еяупіб пакахш^седо, ккбга еііат копзку- теукгасгаіцсут зоііко ро піеПгіеІ кгяу, поп
Іисуг} розІеПпіеузга зеути ехкгаогНупа- іпкеггирке, теузіеНгіеІі, гасгупаі^с зеззіопет
гуіпедо, те гоки іттесііаке рггезгіут ку- какотееу теіейу па кутйе затут кегтіпіе
зщегпут зіеНтзекпут з/.ейссіяіезі^іут бз- ехоіикіопіз зитт рггуцПяопусЬ, какой зиЬ
тут гакойсгомедо, те ротезгесЬпоёсі По ѵаПіо аікегіиз капкі ІггетіззіЬіІікег іггодаптіазі, іезк Некіаготеапа. ,Іако какотегу зо- По іпіиидік. ІпГикигит гаё, піт пазЦрі
Ічсугі сгуіі репзуг* рггег іак кгяу, гасЬищс ротіепіопа коттіззуа Ьопі огПіпіз, оП іеяа койИу гок ро гІокусЬ сгкегНгіезсіе га- до кгбіетезкіеу тойсі, рапа пазгедо тііоІедЦ ргосеИищсуш зіатеекпут рапот сЬі- | ёсітеедо, ргаетіззо тоПо Некіаготеапа, айе-
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Ъу тезгувсу ровтеапі исгёсітеі рппотеіо Іагіейпісу оутиііоу \Ѵі1ѳйзсу гдготайгепіа зтееіЮ, ройіид оЫоктеепсуі іедо/, Йекгеіи з^<16>ѵ іедо кгбіеѵѵзкіѳу тобсі гайтеогпусЬ
аззезогзкісЬ теіеікіедо хі^зітеа Ьііеѵѵзкіе^о,
\ѵ гоки іузіасгпут зіѳйтзеіпуш згеЗбйгіевціут рщіут, па (Іпіи зіѳйутпаэіут тіезіі^са БесетЬга, ех регзопаіі Геготеапедо,
у йаІзгусЬ оГГісіі ргаезепііз йекгеібте, ѵѵуЙеу тіапотеапусЬ, «іо копіиЬетіит зіатееіцусЬ рапбте сЪ ігигдо-тейукбте \Ѵі1ейакісЬ сгіегша ктеагіаіаті, па кахсіу ктеагіаі ро гІоіусЬ сгіеічігіезсіе со гок сиггепіі
шопеіа ітроііотеаіі, огаг аЬу йайпеу те
ойргатеотеапіи ргоГеззуі зоЬіе рггугтеоііеу,
зиЬ ^иосип^ие іііиіо еі ргаеіехіи, пай
рггеріз рипкібте, те іутгѳ сіекгесіе теугагопусЬ, піе рггутеіазгсгащс «11а зіеЬіе теоіпозсі, ро ЫазгІогасЬ, раІасасЬ, катіепісасЬ, йтеогасЬ у йотасЬ, іак те загауга
шіебсіе, іако у па рггейтіеёсіасЬ тіазіа
\Ѵі1па, г іпзігитепіаші у гесеріаті зтеоіті піе сЬойгіІі, пікодо г хі§гу у оЬутеаІеібте тіеузкісЬ г рггуіегйгусЬ озбЬ піе
80ІІ1І, гап піе ораігутеаіі, у йайпусЬ гесеріоте піе йатеаіі, іут Ьаггіѳу па госгпе
§о1епіе піе ройеутотеаіі зі§, аіе іуіко ро<Пид зопапсуі іедой йекгеіи рггусЬойг^сусЬ йо зіеЬіе Іийгі, те ІайпіасЬ, йотасЬ
у тіезгкапіасЬ зтеоісЬ теІазпусЬ, іпіга еі
ехіга таепіа тіазіа \Ѵі1па Ь^ЦсусЬ, доІііі, ийащсусЬ зі§ йо зіеЬіе расуепібте,
ІусЬ іуіко, кібгеу ріегтеіеу ай спгапйшп
зиі Йо сЬігигдо-тейукбте піе ийайга зі?,
рггуітотеаіі у пікодо 2 ІакотеусЬ расуепібте піе пататеіаі^с йо зіеЬіе ой сЬігигдо-тесіікбте піе ойгайаіі; іийгіег сЫорсбте у сгеіайгі опусЬ йо зіеЬіе піе ойтатеіаіі, у тее тезгуікіт ройіид оЬотеі^гкбте,
те іутйе йекгесіѳ йіа зіеЬіе орізапусЬ,
йо Іо ухе коттіззуі те тіебсіе іиіеузгут

-

ой іедо кгбіетевкіеу тойсі пазЦріб гааі%сеу зргатеотеаіі зі«у: а іо зиЬ раепіз сопігаѵепііопит іггешіззіЬіІіЬиз, диат зігісіівзіте теагиіе. \Ѵгд1«}йет гай сЫорса па
іті^ Тотазга Карсгуйзкіѳдо, піЬу рггег
ис7ісітее"о Айата Ѳгойгіскіедо, Іагіейпіка сугиііка \Ѵі1ебзкіедо, о«1 віатееіпедо ра¬
па Масіеіа Магигкіетеісга сЬігигдо-тейіка ЛѴіІейзкіе§о ойтбтеіопедо, ропіетеай
іо 2 іеуйе іпктеіяусіі иге^йотееу раіиіі: ій
роюіепіопу сЫоріес Тотазг Карсгуйзкі,
Ьіуйцс рггѳг гойгіса зтеедо йіа бтеісгепіа
зі? іп агіе сЬігигдо-тейіса йо зіатееіпедо
рапа Масіеіа Магигкіетеісга паретепе Іаіа оййапут еі іп сопІиЬетіо сЬігигдотейісогиш Ѵііпепзіит гарізапут, іп ігасіи
іегтіпотеапіа Іаі зтеоісЬ рггетеіпітезгу зі<}
те сгутйсі рапи зтеети патіепіопѳти зіатееіпети рапи Магигкіетеісготеі у ой опе§о оЬатеіаі%с зі§ йіа зіеЬіе кагу, зтеутеоіпіе у піеоротеіейпіе изгейізгу, терггбйу йо
игсйсітеедо Апіопіедо йапкотезкіедо, іакой
іагіейпіка ЛѴіІѳпзкіе^о, ароіут йоисгйсітеедо Айата вгойгіскіедо йозіаі зі§ у гаіо іи/, Ьуі па игг^йгіе па йоіпут іедотоёсі рапа йапа .ІбгеГаіа Міпкіетеісга—
ргоіипс госгпедо Ьигтізігга \Ѵі1епзкіедо,
раепотеапут, 2 пакагапіет, аЬу гпотеи
тегбсіі зі<$ йо іедог рапа Магигкіетеісга.
Кібгеу іпіипксуі ге йоЦй ирогпіе газіапіаі^с зі§ згодойсіц опе^о гайоёб піе исгупіі, рггеіо згІасЬеіпу игг%й іе§о кгбіетезкіеу тоёсі Ьигтізігготезкі гайгіескі \ѴіІейзкі, іако рогтеапети исгёсітеети бгойгіскіети рггузіатеіс іакотеедо сЫорса іп
зраііо ігійиі, а йаіа ргаезепііз йесгеіі,
Ьег гайпеу гдоіа ехкигу Йо іедог зіатееіпедо Магигкіетеісга йіа йозіигепіа у Гіпаіпедо Іаі зтеоісЬ зиЬ раепіз іггетіззіЬіІііег іггодапйіз теуіегтіпотеапіа пакагиіе.
Так Іей зіатееіпегаи рапи Магигкіетеісго66

\ѵі гаНіиз і. опут оЬсЬо(1гіс зі$ у розІ§ротеаб лѵагиіе. Екхще іпіиііи, розі заіізГасііопеш Іеши <іекгѳіо\ѵі ѵѵ рггузіашепіи
Іер;ох сЫорса ИЬегит а саиза еі асііопе
«г^сіет оЬіекІ(тапе§о осітбтеіепіа піегаг ѵѵзропіпіопе§о исгбсше^о А<іаша вгосЫскіе&о аЬзоІѵіІ ас ргопипсіаі. Ро рготи1§о\ѵапіи кіоге^о сіекгеіи зігопа ротеос!о\ѵа, Іо іезі, зіатееіпі рапотеіѳ сЬігигдошесіісу сопІиЬогпіит \ѴіІеизкіе§о опуш
іп отпіЬиз рипсііз копіепіотеаіі зі§; роотапі газ ис/ісі\ѵі рапоѵѵіе сугиіісу, іагіей-

пісу ѴѴіІепзсу, рггег ргокигаіога а\ѵе§о
іе§ошойсі рапа Маскіетеісга—раігопа зргаѵѵ
таугіеЬигзкісЬ, о<1 Іакотее&о (іѳкгеіи, іакоЬу зоЬіе исі^йііѵѵе^о, (Іо згріби іе§о кгбІеѵѵзкіеу тойсі гаііѵѵогпусЬ аззезогзкісЬ
ѵѵіеікіеёо хі^зіѵѵа Ьііетезкіе^о гаіойуіі арреііасуц. ѴѴзгакйе заіѵо гесеззи ос! опеу
іп зраііо Іегтіпі (ІеІіЬегаІіопіз эирег ассеріапсіит Ьоссе (Іесгеіит, пес пе, ро<Ии§ (іузрогусуі ргаѵѵа таугіеЬигекі&о №
рггесі^ц (Ігіезі^сіи (іпі ехрегііепДае. (^иоіі
езі соппоіаіит.
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145. Опредѣленіе Литовской скарбовой комиссіи, которымъ Ви.іспскіе купцы
освобождаются отъ взноса торговыхъ пошлинъ на ІОрборской таможиѣ.
Вслѣдствіе пожара, случившагося въ Королевцѣ,
многіе

изъ Виленскихъ купцовъ

понесли значи¬

заграничныхъ товаровъ;

скарбовый трибуналъ

и

издалъ настоящее распоряженіе, которымъ и осво¬

тельные убытки; они обратились съ просьбой въ
Литовскій скарбъ объ уменьшеніи пошлинъ съ

бодилъ отъ ногалинъ товары просителей сообра¬
жая съ потерями ихъ.

Коки іузі^с зіесітзеѣ зіейтсігіезціе^о,
тіезі^са Маіа (Зѵѵисігіезіе^о ріепѵзге^о гіпіа.
Сігса асіа гіетзкіе \ѵоіе\ѵос!гІ\ѵа ЛѴіІепзкіе§о рггесіе шш* Геіісуапет 2тііо\ѵзкіш—різаггет гіетзкіт \ѵоіе\ѵ6^гІ\ѵа \Ѵі1епзкіе§;о, сошрагепДо регзопаіііег згіасЬеІпу рай Копгай 2у1ко, копзуііагг тіазіа ікшсі ТѴіІпа, оро\ѵіа(Ы, ргегепіоѵѵаі у

асі асіа росіа^ехігакі запсііі кошшіззуі ггесгѵ-розроіііеу зкагЬи шеікіе^о хі^зіѵѵа ЫІетсзкіе§о іп огсііпе итеоіпіепіа осі сіа кирс6\ѵ
ЛѴ ИепзкісЬ, зиЬѵепіепйо ирайкоѵѵі опусЬгѳ
рггег копПа^гаі** зіаіети, іутге згіасііеіпут рапот кирсот \Ѵі1епзкіт зІиЦсу у
паіе^су, кібгу ройаі^с <1о акі ргозіі тпіѳ
різагга гіетзкіе^о \Ѵі1епзкіе§о, агеЬу ро-

- 523 тіепіопу ѳхігакі ге тегузіЦ \ѵ піт \ѵу- ]
гайопгу ггесщ Ъуі Лохі%д гіетзкісЬ зргате
теіесгузІусЬ лѵоіе\ѵ6с1х.1\ѵа \Ѵі1епзкіса:о рггуі?іу у ѵѵрізапу. Лаког іа різагг гіетвкі
ѴѴіІепзкі опу рггуі^ѵѵзгу, \ѵ хі$ді ѵіесгузіе
гіетзкіе ѴѴіІейзкіе ѵѵрізас гаіесііѳт, кібгу
лѵрівиі^с зіоѵѵо сіо зіосѵа Іак зі§ \ѵ зоЬіе
та:
Коки Іузі^с віеЛтзеІ віеЛшЛгіевцІедо,
тіезщса .Тапиагуі іеЛупазІедо <3піа. Кощтіззуа ггесгу-розроіііеу зкагЬи іѵіеікіедо
хі^віѵѵа Ьііеіѵзкіедо ті^Лгу іппеті игг<$Ли
зіѵедо теіазпоёсіаші, га ізіоіп^ та оЫідасуЗ, ЬапЛІе киріескіе (Іо іак пауокагаізгедо \ѵ ргоѵѵіпсуі з\ѵеу рггургоіѵаЛгас зіа- 1
пи. ѲЛу хай піезгс/л^ітут Іозеш г киріесітеа тіазіа зіоіесгпедо ЛѴіІпа, рггсг
ройаг гоки іттеіііаіе рггезгіедо па сіпіи
ЛѵѵиЛгіезІут ріфут Маіа \ѵ Кгбіеѵѵси зіаіу,
іе(іпі лѵзхузікіе зтее, ЛгиЛгу \ѵ гпасгпеу
сг§ёсі иігасііі Іоѵѵагу. у рггег Іо сіо Іакоіѵедо рггузгіу ирасіки, ге у Ьапсііи Лаівгедо ргоѵѵасігіс у гузки г піедо іііа зкаг¬
Ьи риЫісгпедо ггесгу-розроіііеу у ікшёсі
ѵѵураЛаіцседо рггупозіб піе тодц, у Іако\ѵ%
зѵѵг$ згко<1§ риЫісе (ѵіасіошц іигатепіепі
Іег зЫегЛгіс гаЬіегаІі зі§, ;гасгут коштіззуа ггесгу-розроіііеу, зиЬѵепіепсІо Іакоѵѵети ираЛкоѵѵі ггесгопедо киріесітеа ѴУіІейзкіедо у сЬс^с до пасіаі Ло роІггеЬиедо і
кгаіоѵгі рггузрозоЬіс ЬапЛІи, пазЦриі^сут
зрозоЬет сгупі Іеѵатеп: Іг дЛу теесііид і
росіапеу пігеу ѵѵугагаі^сеу 8І§ зресубкасуі
г згкосі ропіезіопусЬ \ѵ Кгбіетеси, тіес Ы}Л^ Іоѵѵагу па павЦраі%сут ріегѵѵзгут ІиЬ
Лгидіт зріатеіе, ІеЛу кагЛеп о<1 зитту
г Іаху Іотеагбй’ па котогге ЛигЪогзкіеу
тееЛІид іпзігикіагга иуііксѵісіотеапеу, іѵ
гбѵті} ргорогсу^ аІЬо ІісгЪд згкоЛу \ѵгі§Іеу, о<1 сіа рго иігс^ие ІЬезаиго \ѵ рго-

сепІясЬ, іпэігикіаггет орізапусЬ рггусЬоЛггуседо, па гаг іесіеп іѵоІпут гозіапіе, ніС[ие згіасііеіпу рап Лап І)иЬіпзкі—Ьигтізігг ЛЛ7і1сйзкі ос! Ьжагбѵѵ, (Іо зитту
ІггуЛгіезІи сігіетеі^сіи Іузі($су зіеЛтзеІ сігіе\ѵі()сіи Лгіезі^і зіесітіи гІоІусЬ роІзкісЬ,
іѵесііид іпзігикіагга оіахоѵѵапусЬ, оіі сіа,
рго иігосціе ІЬезаиго рггусЬоЛг^седо, \ѵо1пут Ь^сігіе. РоЛоЪпіег згІасЬеІпѵ рап Логеіаі Міпкіетеісг—Ьипиізігг ѴѴіІепзкі ос!
Іо\ѵаг6\ѵ, сіо зитту ЛіѵаЛгіеёсіе сгіугу іузііусе оІахоѵѵапусЬ; згіасііеіпу рап Ьиказг
ЛасЬішоіѵісг—Ьигтізігг ѴѴіІепзкі осі іоіѵагбіѵ Ло зитту рі$6іузі<$су сгіугузіа зіеЛшЛгіезіці згеёб гІоІусЬ оіахосѵапусЬ; згіасЬекпу рап Копгасі Йуіко — гасіса ѴѴіІепзкі осі іотеагбѵ? сіо зитту іеЛупаёсіе іузі^су зіо скѵаЛгіеёсіа сгіугу гІоІусЬ оіахосѵапусЬ; згІасЬеІпу рап №косІет Рггетіепіескі—гасіса ѴѴіІепзкі осі Іоѵѵаг6\ѵ (1огзит¬
ту (Ьѵасігіеёсіа іесіпеу Іузі^су Іггузіа сЬѵаЛгіеёсіа гІоІусЬ оіахосѵапусіі; згІасЬеІпу
рап ЛбгеГ Разгкіеѵѵісг оіі ІотеагГпѵ сіо Іузі^си гІоІусЬ оіахоѵѵапусіі, згІасЬеІпу рап
Вагуіі Зокоіоіѵзкі—киріес ЛѴіІепзкі осі
Іоіѵагоіѵ Л о зитту ЛѵѵаЛгіеёсіа сгіегу Іузі.^се рі^сзеі сЬѵаЛ/.іезсіа рі§й гІоІусЬ оіахотеапусЬ; згІасЬеІпу рап Лап Кгирзкі—
киріес \Ѵі1епзкі оЛ Іоѵѵагбсѵ Ло зитту
Лгіеѵѵі^б Іузі^су згеёбзеі гІоІусЬ оіахотеапусЬ; згІасЬеІпу рап Лап ВеІаГ— киріес
"ѴѴіІепзкі оЛ Іоѵѵагбѵѵ Ло зитту оёт Іузі^су оІахоіѵапусЬ; згІасЬеІпу рап Ріоіг
БиЬіпзкі — киріес ѴѴіІепзкі оЛ Іогеагбсѵ Ло
зитту зіеЛтпаёсіе Іузі^су Лгіетфяѳк оётЛгіезі^І згеёс гІоІусЬ оіахоіѵапусЬ, згІа¬
сЬеІпу рап КаГаІ ѴѴоусіесЬоіѵзкі—киріес
ѴѴіІепзкі оЛ Іоѵѵагб» Ло зитту сгіегпазсіе Іузі^су рі§6зеІ оётЛгіезі^І гІоІусЬ оіахоіѵапусЬ,—оЛ ріасепіа сіа рго иігси^ие

- 524 іЬсзаиго, теесИид іпзігикіаггбте те ргосеп- теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіе^о, ^па \ѴоІІасЬ рггусЬосВ/усеео, теоіпеші гозіап^. 2-с1о коѵѵіскіедо—сЬог^йе"о ротеіаіи Сггосігіепіпіиііи коттіззуі ггесгу-розроіііеу зкагЬи зкіѳдо, 2епопа ІѴізІоисЬа, Вегпагсіа Зтеутеіе1кіе§о хі<$8Ітеа Ьііетезкіе^о, гаІеса ісЬ- котезкіе^о—котшіззагга, 8гутопа 2атеітоёоіот рапот зирегіпіепсіепіош вріаѵѵи зІотезкіе§;о - ге§;епІа зкагЬпе^о теіеікіе^о
ЛгЬбгекіе^о, аЬу осі \ѵуй теугагопусЬ кир- хі^зітеа Ьііетезкіе^о, ропійеу копиоіасуе Іес6\ѵ "ѴѴіІепзкісЬ, а те згсгедиІпоЗсі осі каг- ті щпіщ зі§ зіотеу: М. Вггозіотезкі—р.
<1е§о г пісЬ, га Іоѵѵагу <1о ргорогсуі зитш те. те. х. Ыі. МісЬаІ Когтеіп Коззакотезкі—
«уг зресуйкотеаиусЬ оіахотеаие, сіа піе різага з. те. х. Ьіі. ^п \Ѵо1котеіскі—сЬоЬгаіі, оргбсг, іегеіі сіі кирсе іпзирег пу/.у ротеіаіи ОгосІ2Іеп8кіѳ§о. 2епоп \Ѵітіес ЬфЦ Іотеагбте сіо Іаху пасі зишт§ зІоисЬ Ь. Ь. Вегпагсі Зтеукотезкі—котізосі сіа ргаезепіі запсііо итеоіпіопц. Асіиш загг, Згутоп 2атеізІотезкі—ге§епІ зкагЬ.
ѲгосЬиѳ иа зеззуі гасіу екопошісгпеу ТУ. х. ЬіІ. Ехігакі запсііі коттіззуі г/есгукоттіззуі ггесгу-розроіііеу зкагЬи лѵіеі- розроіііеу зкагЬ. теіеікіе^о хі^зітеа Ьііетекіе§о хіс^зітеа Ьііетезкіе^о гоки, шіезіцса зкіе§о, іп огсііпе итеоіпіапіа осі сіа киру сіпіа иі зирга.
сбте ЛѴіІепзкісЬ, зиЬѵепіепсІо ирасікотеі
II Іе§о ехігакіи запсііі коттіззуі гге- опусЬге рггег копГ1а§гаІ§ зіаіети. Кіогу
сгу-розроііЬву зкагЬи теіе1кіе§о хі^віѵѵа Ьі- Іо Іакотеу ехігакі запсііі котіззуі зкагЬ.
Іетезкіе§о, рггу лѵусіѳпі^іеу ріесг^сі зкаг- теіеікіе^о хі^зітеа Ьііетезкіедо, га росіапіет
коѵѵеу теіеікіеуо хі^зітеа Ьііетезкіе^о, росі- опе§о рггег теузг теугайопсу озоЬ$ сіо акі,
різу пук іайпіетеіеІшогпусЬ ісіітоэсіоте ра- іезі сіо хіц§ гіетзкісЬ зргате теіесгузІусЬ
пбсѵ ВггозІ,оѵѵзкіе§о — росІзкагЬіе^о теіеі- теоіетебсігітеа \\'і1епзкіе§о рггуі^іу у терікіе^о хі^зіѵѵа Ьііетезкіе^о, МісЬаІа Ког- запу.
теіпа Коззакотезкіе§о —різагга зкагЬогеет)
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146. Жалоба всѣхъ уцѣлѣвшихъ Виленскихъ цеховъ н мѣщанъ па Вплепскій
же магистратъ н кагалъ по поводу разныхъ злоупотребленій, допускаемыхъ
ими въ дѣлѣ благоустройства христіанскихъ жителей города.
Всѣ уцѣлѣвшіе цехи приносятъ жалобу на Ви¬
ленскій магистратъ и кагалъ по случаю чрезмѣр¬

въ сдѣлку

ныхъ злоупотребленій со стороны этихъ учрежде¬

взимаютъ съ пріѣзжихъ очепь высокія и незакон¬

ній и разоренія горожанъ.

ныя поборы и уиотребляютъ

заявляютъ,

что

вон реки

Такъ помянутые цехи
королевскимъ привиле¬

гіямъ евреи распространились по всему городу и
занимаются торговлей

и ремеслами,

вслѣдствіе

чего тринадцать цеховъ уже прекратили свое
существованіе; что магистратъ вошелъ съ евреями

селенія;

къ явному ущербу

что

купцы

жизнь вмѣсто того,

христіанскаго на¬

насильственнымъ

чтобы

образомъ

ихъ на роскошпую
отдавать ихъ въ об¬

щественную кассу.
Уцѣлѣвшіе цехи желаютъ,
чтобы всѣ евреи были высланы изъ города но
крайней мѣрѣ

на разстояніи 5 миль отъ города.

Коки Іузі^с зіейтзеі зіѳгіпикіезщі згб- Іопіе^о Кошапоѵѵзкіе&о—8ІесПагг6\ѵ у гузІе§о, тіезі^са ЫоѵѵетЬга ѵ?16ге§о сіпіа. шаггбте, Зашиеіа Маііука—гатезгпіка,
Согат асііз §гос1и \ѵоіе\ѵ6сІ2І\ѵа \Ѵі- Тотазга Яіепіетеісга, Лапа Мивгкіоіетеісга,
1епзкіе§о сотрагепз регзопаіііег і. рап зЫотепікбте, ЛакиЬа Ріеіготезкіедо, ЕгусіЗіеГап Зетеегуп—іепегаі іктзсі те. \Ѵі- гусЬа баіе—зіозаггбте, Масіеіа МисЫійІейзкіе^о Йаіотеаі у зоіеппіе тапііезіо- вкіѳ&о, МісЬаІа Вггескагзкіе§;о—котеаібте,
теаі зі<2 пошіпе зіатееіпуск Вепіатіпа Но¬ Зекезіуапа ЯЬуІкотевкіе^о, Зуітеезіга 2<іапра, Егапсізгка 8цс1ескіе§о—сЬігиг^оте, Та- кіетеісга—шіесгпіка, Ъеопа Каііпкіетеісга,
сіеизга Зк^сігіегзкіедо, Егпезіа ѴѴіЬегга— МісЬаІа Ноійотезкіедо у тезгузікіск таіогіоіпікбте, Ратеіа Бгогсіотезкіе^о, .Іаиа Есі- зкитікбте §агкаггбте, у тезгуІкісЪ зіагзгуск
Ьега ге^агшійіггбте, Лакика Воскіетеісга, тезгузікіск сескбте, саіе^о §тіпи у розЛбгеГа \Ѵоусіескотеісга—кгатесбте, Кггу- рбізітеа тіазіа ’ѴѴ’іІпа па згіаскеіпуск КопзгІоГа ЕІеусЬшапа, Ріоіга НиЪегІа—зіоіа- (Ігаіа 2уІк§, бггедогга На1иг§—Ьигтізі- •
ггбте, Мікоіаіа ЗгусИотезкіе^о, 8утопа Разг- ггбте. Лапа Кгирзкіе§о, Бапіеіа Разгкіекотезкіе^о—заГіапікбте, МісЬаІа Зіапкіе- теісга, Ріоіга БиЪіпзкіедо, ЬеопагЛа Ратеісга—сгаресгпіка, КггузгІоГа 8ігиЬ^, Мі¬ згкіетеісга, Апіопіедо Ьаскотеісга—гайсбте,
сЬаІа ВІапкіепЬег^а — теіеіко-зкигпі кбте Лапа Копсгетезкіедо, різагяа у саіу та- 1
§агкагг6те, Ідпасе^о КтеіпІкотезкіе§о, Ап- §ізІгаІ \Ѵі1ейзкі, огаг па згіаскеіпуск №- *

— 526 косіеша 1’гхетіепіескіецо, ДбхеГаІа Міпкіетеісха—Ьигтізігхбте у ргехусіепібте іхЪу
киріескіеу, ^хеГа Ратеіотезкіедо, Реіісуапа КоззоЬискіе§о—сіугекіогбте у па'саіе
іхЬу киріескіеу хдгошасіхепіе, Іисіхісх па
піетеіетусЬ /у сібте Зашиеіа \Ѵі°;с1оготеісха—
гаЬіпа, Моухезха ЪеуЪотеісхл, ШГа Агапотеісха, Моуйезха .Тозіеіотеісха, Вегк^ Еііазхетеісха - зІагзхусЬ каЬаІпусЬ у па саіу
каЬа! ЛѴіІейзкі о Іо: іх со оЬхаІотеапу зхіасЬеІпу ша§ізІгаІ "ѴѴіІепзкі, кирсу ЛѴіІегізсу
у оЬхаІотеапі піеѵѵіегпі йу<3хі каЬаІи \ѴіІепзкіедо, ісі^с х зоЦ іп сопсіісіо те піелѵіасіотоі^сі са!е§о §тіпи у розрбізітеа
шіазіа \Ѵі1па, у §тіп ха §шіп ро Іепсхаз
піе росхуіицс, а шацс ргосесіегу х каЬаІет \Ѵі1епзкіт, те з^сіасЬ іктсі хасітеогпусЬ аззеззогзкісЬ те. х. ЬіЬ ргхесіте
тезхузікіт ргатеот, ргхутеііеіот, Іети/.
шіазіи зіий^сут, оЬЫотеапу тадіяігаі,
соштипііаз тегсаіогіа, итеіосіізху зі^коггирсу^ Іак оЬхаІотеапусЬ, апіесеззоготеіе,
іако у заші оЬхаІотеапі осі хуббте каЬаІи
\Ѵі1ейзкіе^о сіатеап^, об розіатебте зикпа,
таіегуе, зхіикаші Ьо^аІусЬ разбте, у сіаізхусЬ козхІотепусЬ Гиіег, агдепіепбте у
гхесху (іако/. зат каЬаІ \Ѵі1ейзкі Іе&о
теургхес зі§ піе то/е), Ьіог^с Ьех Ігхесіедо
зіапи у розрбізітеа саіе^о копйукіотее коптеепсуе ргхухпапе, те піетеіаботозсі §тіпи
саіе^о схупііі у зіапотеііі па х§иЫ} са!е§о
тіазіа, у Іакотее коптеепсуе, ргхех зі§ ргокиготеапе, піетеіегпі хусіхі ргхутеііеіаші,
зиЬіІоІе оігхутапуті, арргоЬотеаІі; а хаІут ро саіуш тіейсіе тее тезхузІкісЬ иІісасЬ,
хаиІкасЬ у ргхесІтіебсіасЬ тезхузІкісЬ гохзхегхуіі зі§ сіі. хусіхі, тіезхкацс у тезхеікіе Ьапйіе рготеабх^с, х гбхпеті іп §епеге
еі зресіе Іотеагаті у гхесхота <Зо Іиіеузхеу
тапиГакІигу у г§кі тезхузІкісЬ гхетіозі

паіе^сеті, кіікапабсіе сесЬбте іий ГипсііІиз теукогхепі1і,і(1сціе: кизхпіегхбте, зхтисЬІегхбте, разатаппікбте, Ьатеіагхбте, ріоіпікбте, разхпікбте, зхкіагхбте, ЫасЬагхбте,
іпіго1і§аіогбте. іиЬіІегбте, пойетепікбте, щІагхбте, ^охсіхіагхбте; а кібге сесЬу іезхсхе
зі§ паусіиііу, Іесіу ргхех парготеасіхепіе ісЬ
гоЬоІу х ха^гапісу у іппусЬ тіазі сіо озІаіпіеу х§иЬу у иЪбзІтеа піетеіегпі хусіхі,
а зате тіазіо сіо гиіпу ргхутеіесііі. Асі Ьос
оЬхаІотеапі кирсу ЛѴіІегізсу, хазхсхусаі^с
зі§ ргатеаті у ргхутеііеіаші зоЬіе зіи/.^сеті, піетеіесіхіес дио ргаеіехіи осі ргхуЬуІусЬ піе іуіко Іотеагбте, аіе гбхпусЬ гхесху
гхетіейІпісхусЬ сіо ЛѴіІпа ргхурготеасіхопусЬ, хиасхпц р1аІ*> Ьіегхесіе, Ьуіе Ьу к Іо
Іуіко сіо тіазіа теіасЬаІ, Ьіегхесіе ро кіікапазсіе у кіікасіхіезці схегтеопусЬ /ІоІусЬ,
§теа11ет теусіхіегасіе у ргхушизхасіе зоЬіе
сіатеаб, зІгоГиіесіе, соЬу сіо сгтіпи саіе^о
паІеЫо, піе сіо оЬхаІотеапусЬ, аЬу Іо сіо
риЫісхпеу тесЬосІхіІо зкгхупкі па роІгхеЬу
шіазіа са!е§о, а піе па козхіотепе оЬхаІотеаиусЬ коііасуе, оЬіасІу, пароіе у о сіаізхе
Ьехргатеіа, сЬс^с ргатеет схупіб, апіе
отпіа (ІоарргоЬаІу тезхузІкісЬ зргате теезрбі х хаІоЬаші рго рагіе саіе^о §тіпи
зіих^сеті оЬхаІотеапусЬ хаб тезхузІкісЬ ргхесітепусЬ ргатеи, Ігапхаксуі сЬосіах у ргхухпапусЬ копгеепсуі у (ІаІзхусЬ сіокитепІоте, іако ріегтезхут ргатеош у ргхутеііеіот
росхупіопусЬ іи геш еі рагіеш каЬаІи
\Ѵі1еп8кіе§о ІусЬ тезхузІкісЬ <іо зказзотеапіа, аппіЬіІотеапіа у еіішіпотеапіа х хі^§,
іусібте тезхузІкісЬ х шіазіа о шіі рі^б ІиЬ
зхейс теургатеіепіа у теуги§отеапіа та§ізігаі зхІасЬеІпу ха пагизхепіе батепусЬ
ргате, икагапіа, х оЬхаІотеапеші кирсаті
\уііегізкіеті, сіо котрогіасуі ргате, ргхуіѵііеібте, зиЬ пехи іигашепіі, ха кібгут
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147. Постановленіе особаго комиссарскаго суда, составленнаго изъ членовъ Ви¬
ленскаго магистрата, для устраненія безпорядковъ, возникшихъ въ Виленскомъ
сапожничьемъ цехѣ.
Вслѣдствіе раздоровъ, возникшихъ въ цехѣ са¬
пожниковъ по причинѣ разныхъ злоупотребленій
цеховыхъ старшинъ, Виленскій магистратъ пред¬
ложилъ этому цеху 13 §§ правилъ для руковод¬
ства, изъ которыхъ между прочимъ видно, что
главнѣйшія злоупотребленія заключались въ слѣ¬
дующемъ: въ неправильномъ избраніи цеховыхъ
старшипъ и расходчиковъ; въ самовольной и пе-

производительной затратѣ общественныхъ суммъ
(па частныя угощенія); въ обремененіи товарищей
разными незаконными поборами въ видѣ коляды,
волочебпаго, бочковаго, огллдпаго, рапортоваго и
др.; въ обращеніи младшихъ цеховыхъ въ личное
услуженіе и слабомъ надзорѣ за доброкачествен¬
ностію сапожническаго мастерства.

ЗаЬЬаІо, йіе зесішйа тепзіз Липіі, апро Ботіпі тіііевіто зерііодепіезіто осіиа^езіто ргіто.
Согат поЬііі оГПсіо соозиіагі ѵііпепзі
сошрагепйо регзопаШег й. йозерЬиз ІІгЪапотеісг—раігопиз саизагиш, ргаезепіез
Іііегав рипсіогит йізрозіііопіз соттіззагіаііз, рагаіо зсгіріо ргаесопсеріаз, іи
гет еі рагіет сопІиЬегпіі зиіогит Ѵііпепзіит зегѵіепіез, сит іпігоГизіиз сопіепііз ай асіа оЪіиШ; чиагит Іііегагиш,
ргаетіззо тойо ай асіа оЫаіагит, йе
ѵегЬо ай ѵегЬит гезсгіЬепйо сопіепіа, іепог зе^иі^и^ іаііз:

Коки Іузіасгпе^о зіейушзеіпедо зіейутйгіеві^і зг6зіе§о, тіезі^са БесетЬга чѵібгедо йиіа. Му игг^йпісу пійеу теугайепі,
ргяег згІасЬеіпу игг$й іедо кгбіетезкіеу
тойсі Ъиппізігаотезкі гайгіѳскі \Ѵі1епзкі
йекгеіет те гоки іут /.о па Йпіи іейупазіуш тіезцса ЗѳріѳтЬга хазхГут, иа коштіззуа Йо 2§гошасІ2епіа кипзгіи згетезкіе§о Ъ§й$с теугпасгепі, гзгейізяу йо зі§ йогаи
Ьгаскіедо, па йпіи сгтеагіут тіезі^са ОкіоЬга, ро теузІисЬапіи г оЬизігоппусЬ гайііеп, ті^йгу Ьгасі^ тіойзг^ а зіагзгц,
от рг/.еуггатезйу рггусЬойу у гогсЬойу ъ.
зкггупкі сесЬотееу, йіа іе§02 са1е§о г§го-

- 428 таскепіа
і^су:

иййуШту

роггфіек пазЦри-1 у Ьгасі тІобзгусЬ па тезгуікіе роіггеЬу
сесЬи, піті вгаГотеаб, а ге тезгуікісЬ ІусЬ
1- то. Зіозицс зй? (Іо рггутеііеіи, кібгу ріепі^ск.у, піе іий (Іѵѵииіа піегігіеіаті рггеѵі
сіузропиіе, аЬу тевгувсу Ьгасіа кипзгіи вгете- Зтеіфут Апгіггеіет арозіоіет, аіе рггесі
вкіедо ѵ? (кіеп з\ѵі^іе"о Мікоіаіа Ьізкира зтеі^іут Мікоіаіет Ьізкирет, рггупаушпіеу
/еЬгаѵѵзгу ві§ (іо (іоти зѵѵедо сесЬотеедо, тее іггу сіпі посети зіоіоѵѵі госгпеши,
тезгувсу теоіпут діозет оЬіегаІі віагзгусЬ рггу тезгуікісЬ ЬгасіасЬ гдготаѵІгопусЬ,
па гок кайбу пазЦрищсу; а д<іу \ѵ іут іедой кипзгіи, гагеш г рггеіойопеті зтееоЬіегапіи, тіто рггуіошпусЬ Ьгасі гаібсі- ті гакопсгопеті, рггеіойепвітео зѵѵоіе г
згусЬ, 2 гиреіпедо (Іогтеоіепіа рггеіойепі сгуппоЗсі з\ѵусЬ саІогосгпусЬ (Іас вргаѵѵ§,
Ь^еу піе те гиреіпуш гдгошасігепіи, аіе у рг/.у роггірІпусЬ гедезігасЬ, іак паусіо(ѵ озоЬасЬ кіікипазіи (ІоЬгатезгу рггуіа- кіасіпіеу теукаікиіотеас зі§ сіузропиіету.
сіоі з\ѵоісЬ рггетос сгупііі, гаіут розіа3-ііо. А Йе те Іут сесЬи ЬуІ гтеусгау,
паѵѵіату: айеѣу еіексуіа зіагзгусЬ в/, а Га- ій сгази віагапіа ві($ о іакоѵѵе гавіиді, и
ггбѵѵ зіоІоѵѵусЬ, ковсіеІпусЬ, шЬхІвгусЬ, Ьгасі у рггу гозіапіи па іакіеу Гипксуі,
те сгазіе ргхуѵѵііеіет рггерізапут, рггу гбйпе Ьапкіеіу, ігакіатепіа, сг^сіц ге
тезгуікісЬ Ьгасі гдгошасігепіи, піе іий ргге- вкггупкі сесЬоѵѵеу, сг$сі% г паіойепіа па
тое;), рггуіайпі;), аіе гсіаіпоёсі;) у газіи- тІосІзгусЬ ЬгасіасЬ, рогбйпусЬ тіеузсасЬ
даті, те сесіш іутйе озбЬ гавгсгусопусЬ, г ирасікіет тащіки кайЛедо у піесіоріітеі^кз/.обсі^ теоібте іатйе рггуіотпусЬ, га- потеапіет ггетіовіа зѵѵедо, тезгувсу гагеш
тезге ехрейуотеапа Ьуіа, іак паузоіеппіеу осіргатеоѵѵаіі, ѵѵі§с іакоѵѵе піероіг/еЬпе
теагиіету.
гЬуікі, іако піегоіігіѵѵе, рег іоіит гаг па
2- йо. Тисігіей віагзі госгпі, іако г са- гатевге кавзиіету.
ІогосгпусЬ рггусЬосІбте ріепіг^сіге (Іо віеЬіе.
4-іо. Сій рггеіойепі ѵѵзгузсу (іатепіеузі,
піе /ай (Іо риЫісгпеу зк!а(1а1і зкггупкі, га вргатеотеапіа зіагзгейвітеа зѵѵедо, гбйпе
г іусЪйе ріепі^ігу, (Іо сесЬи ітрогіиі^- гѵѵусгаіе," 0(1 зтеусЬ роргге(1пікбѵѵ тергосусЬ ві^, гбйпе те пісЬ зѵѵоіе рггегузкі ѵѵа(1гопе, г теусі^сгепіет Ьгасі тібйвгусіі,
теупаугіиі^с, со гок каікиіоѵѵаіі зі§, у іо рогогет риЫісгпедо ройуіки, Ьаггіеу (Па
піе ргге(1 саЦ рггуіотпіе гдготаЛгоп^ зіеЬіе иіггуіпутеаіі, ѵѵуЬіегаі^с, іако іо: о(1
Ьгасііу, а іак / іакотеедо розіедки, сг<>- зіагзгедо ріегѵѵзгут гагеш гозіаіцседо, гіоёсі^ рггег иіаіепіе, сг^ёсі^ рггег піера- іусЬ роІвкісЬ озіетіігіезі^і, о(1 зіоіоѵѵедо
ші^с, теіеікі изгсгегЬек саіеши сесЬоѵѵі гІоіусЬ роІвкісЬ овшбгіезі^і, о(1 згаГагга гіо(ІгіаЫ, гасгут аЬу рггеіойепі пазЦрш'г)- ІусЬ роІвкісЬ (Іѵѵабгіеёсіа сгіугу, о«1 т!б(1су, піе іий рггег зіеЬіе, аіе рггег зга Га- згедо гІоіусЬ роІвкісЬ (Ігіезі^с, іакой іппѳ
ггбѵѵ па гок оЬгапусЬ, іакоѵѵе тезгуікіе теубегкаву, ро(1 гбйпут ргаеіехіет, іііиіо
рггусЬосІу, саіети сесЬоѵѵі рггупаіей^се, ко1еп<1у, теІосгеЬпеу, Ьесгкотеедо, одЦ(1теуЬіегаі^с, со іубгіеп (Іо ризгкі озоЬпеу, педо, гарогіотеедо теутувіопе, кібге іакоте сесЬи хпаусіиіцсеу зі§, тепозііі, огаг сій тее аЬизив, іако г рокггуѵѵчігепіет газіизгаГагге ротеіппі ЬфЦ рггу саіут гдго- диі^сусЬ зі§ те сесЬи, аЬу теі^сеу піе Ьуіу,
табгепіи, гевкггупкі сесЬоѵѵеу теубапеші гаг па гатезге гпіозіету.
ріепі^бгті, га ѵѵіебг^ іак зіагзгусЬ, іако |
5-іо. ТусЬйе рггеІойопусЬ госгпусЬ ро-

— 629 теіппоёсц Ъ$йгіе, те рггуіотпойсі га теіеЙ2і} лѵзгуІкісЬ Ьгасі Йо шізігготезітеа, роггцйкіет зѵѵоіт йоЬгге теузІигопусЬ у ой
Ьгасі зѵѵоісЬ гагекошепйотеапусЬ, рггуішотеаб, огаг рггей рггуі^сіет ройіид рггутеііеіи, те Іівіу игойгепіа, теугтеоіепіа тееуггеб у йозіггедаб, аЬу кагйу тіеузкіе ргатео таЦсу говіатеаі таузігеіп, гаіесату.
6- іо. Рггу Іакотеут теі§с гоггарігепіи
сесЬ згетезкі гозіатеиіцс, іг Ьег розіид риЬІісгпусЬ, саіепш гдготайгепіи рггугтеоііусЬ, оЪеуёб зі§ піе тоге, рггеіо піе іиг
іак йоЦй Ьуіо, іч шіойзі госгпі изіатеіегпіе, а рггег зІагзгусЬ піероІггеЬпіе теутуёіпеті изіидаті Ьуіі оЬсіцйапі, йіа сге8о па йаізгу сгаз Іакотее теутузіу гпозг^с,
рггу затут іуіко оЬотеі^гки Іусг^сеу зі§
розіиді сесЬотееу тІойзгусЬ гозіатеиіету.
7- то. І)о іакотеедо гоггг^йгепіа у Іо
іег паіейеб Ъ$йгіе, айеЬу озоЬу кипзгіи
згетезкіедо, таце роті^йгу зоЦ ргосейег, те рагІукиІатусЬ зтеусЬ іпіегеззасЬ,
а піе сесЬотеусЬ, дйу іейпа зігопа зитріет зтеоіт, йгида гаё рггег рггуіагп зіагзгусЬ ге зкггупкі сесЬотееу, г теіеікіт теуйаікіет, зргате§ теіойіа, рой ргеіехіет піЬу і’йсііідаі^седо зі§ іпіегеззи Йо саіедо
гдготайгепіа; теі§с Іакотее піезіизгпе ехрепза, па Іо зрепйотеапе, а йо саіедо сесЬи піе гедиіицсе зі§, теі^сеу сгупіб гакагиіету.
8- ѵо. Тег теійг^с у те Іут піерогг^йпозе, дйу Ьгасіа рггезЦрпі, ройіид рггутеііеіи рггег зібі госгпу Ьутеаі^ икагапі,
а ІакотеусЬ згігоібте те рогггріпеу хі§йге
озоЬпеу гарізутеапусЬ піе гпауйиіету; кібигпаі^с Ьуб па Іо роІггеЬпц, згегедиіпіе Йо терізутеапіа іейпусЬ згІгоГбте, зрогг^йгіе і;у поте^ у тіес те сесЬи йузропиіету.
9- т. Біа иіггутапіа рогг^йкбте те се-

сЬи вгетезкіш, агіукиіу осі піетаіедо сгази гагутеапе, рггег рапбте рггеіойопе іейупіе терготеайгопѳ, а ой тІойзгусЬ Ьгасі піе рггуі^іе, огаг рггег тадізігаі
Іиіеузгу піе аиіогуготеапе, а Іут затут піе піе теагпе, іако/. Іе вате агІукиіу (рбкі тадізігаі опѳ піе гааргоЬиіе),
Йорбіу игутеас ісЬ йо рогг^йки гдготайгепіа згетезкіедо гаЬгапіату.
10-то. 2 зігопу гавкагйопусЬ рапбте
зІагзгусЬ, о теуйапе згеЬго па азііпу рггушиз теіеітогпуш і. р. Іизігаіогош, іі, рггей
теуйапіет о Іут саіе гдгошайгепіѳ кипзгіи згетезкіедо піе итеіайошііі у гайпеу
гайу и пісЬ піе згикаіі, патееі гайпедо
гетеегзц у йотеойи піе окагаіі, кібгу іпІегез іако рггузі^д^, рггег рапбте рггеіодопуск рггей паті теукопап^, іезі пкопсгопу, Іак те паяі^риі^се сгазу аЬу гайпут акіатасуот ой саіедо сесЬи піе
ройіедаіі, теоіпеті ісЬ ой Іедо тезгуікіедо
гозіатеиіету.
11-то. Со зі§ Іусге затедо ггетіозіа
озбЬ кипзгіи згетезкіедо, кібге іезі зргатеотеапе теейіид иройоЬапіа кагйедо, а ой
рггеІогопусЬ госгпусЬ, рггузі§д§ па Іо теукопутеаі^сусЬ, підйу піе Іизіготеапе, рггег
со піекібггу Ьгасіа сесЬотеі піейозкопаіеті
таузігаті г гоЬоІу зтееу Ьус зі§ окагиі^, у
ротезгесЬпоёс г пісЬ игуіки піе ойпозі, гаІут аЬу зіагзі госгпі, йозіггедізгу кипзгі
піейозкопаіе зргатеицсусЬ ройіид итеаді
зіизгпеу згігоГотеаІі, у зіагаі^с зі§ о іак
пауіерзге теуйозкопаіепіе те ггетіеёіе, со
ктеагіаі ті^йгу тезгуТЦ Ьгасі^ гетеігу^ сгупііі, Йузропиіету.
12-йо. 2 зігопу гаё Ігтеаі^сусЬ піезпазек
рггег сгаз піетаіу ті^йгу Ьгасц зіагзг^ г
тіойзг^, кібге іако з^ га ггг^йгепіет пазгут
газрокоіопе, Іак аЬу саіе гдготайгепіе йо
йоЬгедо роггцйки рггукіайаіцсѵт зі§ ра67
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пот рггеіогопут піе куіко рггезгкойу піе
сгупііо, аіе отезгеш аЪу опут изгапотеапіе у розіизгепзітео оёѵѵіасісгаіо гаіесашу,
у те пай§гой$ ргасотеііозсі риЫісгпеу зіагзгут госгпуш, терізпе сЫорсбте, теурізпе,
текирпе (Іо шаузіготезітеа, ойозоЬу кагйеу
ро гІоіусЬ сгіугу, ойЪіегаё опутйогтеаіашу.
13-іо. \\'2§1$йеш ріепі^сігу сесЬотеусЬ,
те зкггупсе гпауйищсусЪ зі$, у те ргеуІотпозсі пазгеу ойіісгопуск, кібгуск сгази коттіззуі пазгеу ге зі§ гпауйоѵѵаіо, іако
Іо те гіосіе сгегтеопусЬ гІоІусЬ згіик зіо
(Згіелѵі^сігіезііѵк Іггу, топеЦ гІоіусЬ роізкісЬ згезёсігіезі^і зге& у &гозгу озіешпаёсіе, о сгут па ііаізгу сгаз аЬу гдгоша-

тайгепіи згетезкіети Ьуіо теіасіото зресуйкиіету.
Кібге Іо Іакотее гоггг^йгепіе г<$кота
пазгеті теіазпеті рггу ріесг^сіасЬ пазгусЬ
зітеіегйгату.
Арий циаз Іііегаз рипсіогит йізрозіііопіз соттіззагіаііз, ргаетіззо тосіо ай асіа
оЫаІаз, зиЬзсгірІіопез тапиит сігса йио
зідіііа 8е^иип^и^ зип^ие Іаіез: Бапіеі Тоіокойзкі Разгкіетеісг—гайса \Ѵі1епзкі; Ріоіг
БиЬіпзкі—гайса ѴѴіІепзкі, тапи ргоргіа.
Оиае ргаезепіез Іііегае рипсіогит Йізрозіііопіз соттіззагіаііз, ргаетіззо тойо ай
асіа оЫаІае, зипі асііз поЬіІіз ойісіі сопзиіагіз Ѵііпепзіз іпзсгіріае.

1784 г. Ноября 19 дпя.
Изъ книги № 5158, за 1780—1785 г., л. 1129.

148. Копсепсъ отъ Виленскаго магистрата Виленскому миссіонерскому мопастырю на открытіе повой улицы, идущей отъ его костела къ ІІоплавамъ н
рѣчкѣ Вплейкѣ.
Виленскій магистратъ, соглашаясь на ходатай¬
ство миссіонеровъ открыть новую улицу, начиная
отъ ихъ костела и продолжая ее къ Поплавалъ
и рѣчкѣ Вилейкѣ, длиною въ 118 саженей и со¬
держать ее въ исправности на свой собственный

счетъ, выдаетъ настоящее свое согласіе на от¬
крытіе вышепомянутой улицы и благодарить мис¬
сіонеровъ за это предпріятіе, какъ долженству¬
ющее принести городу существенную пользу.

Коки Іузі^с зіейтзеі оётсЫезцІ шѵагіе§о, тіезцса ХотеетЬга йгіетеіфпазіедо
йпіа.
Вигтізігге, гайсѳ у саіу тадізігаі тіазіа
іе§о кгбіетезкіеу тозсі те теіеікіш хі^зітеіе

Ьііетезкіт зіоіесгпедо \Ѵі1па, огпаутиіешу Іут Іізіет копзепзет пазгут, тезгѳт
теоЬес у кагйеши гозоЬпа, коти Ьу о
Іут Іегаг еі іп розіегит теіейгіес паіеЫо,
те Во§ді рггетеіеІеЬпети ітсі хі^йги Ап-
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йггеіотеі РосЫотеі—сопгге^аііопіз тіззіопіз
йоти \Ѵі1ейзкіе"о зіагзгети, у тезгуікіт
ітс хі^'/.от тіззуопаггот іе"о йоти, теуЙапут па іо: 1й ?со ропіеіѵай сій ісЬтойс
хі§йа шіззуопагге \Ѵі1епзсу, рго риЫісо
соттосіо, теіазпут зтеоіт козгіет ойѵѵіайсгуіі зі«5
Йо 2аггесга оітеоггуб и1іс§
те пазіедиі^сут о^гапісгепіи, ійсіие: ій^с
ЗиЪасгут рггейтіеёсіет ки козсіоіотеі ісЬтойс хі§йу тіззуопагготе, ро Іеѵѵеу зігопіе
тега/, рггу го"и одгойи іусЬйе ісішюйс
хі§йу тіззуопаггбте, росгупасзі<$ ша иііса
потеа, Йо оітеагсіа гайеіегтіпотеапа па гаггесге ойті$ Іоксіаті згегока, те йбі ій^с
ро гатигги Йо ітсі хі*}йу тіззуопаггбте
паіей^сут, гатеіега те зоЬіе йіийупі зцйпі
з/ейсй/.іезіці озіет, Іоксі йтеа у стеіегс, а

гай рггег ріас ризіу тіеузкі ай йо ггекі
"ѴѴіІепкі Іеуйе йіийупі з^йпі рі^йгіезі^і; іп
ипит потео оітеоггуб зі§ шаі^сеу иіісу
йіийупі згуйпі зіо ойтпайсіе, Іоксі йтеа у
стеіегб. бйу іакоте^ иІіс§ па гатезге зтеоіт
йе г6\ѵпіе козгіет иіггушутеас рггуггекіі,
гасгут ту тадізігаі і§ оШаг§ рго риЫі¬
со сотгаойо рггег ісЬтб хі<$йѵ тіззуопаггбте
\Ѵі1епзкісЬ теоітеагсіи потееу иксу йореіпіб зі§ тацс^, тейгі^сгпут рггуітиі^с зегсет, сЬ<$іпіе піпіеузгу копзепз г теіайгу
гтеіеггсЬпісітеа пазгедо теуйаіету у опу,
йіа теі^кзгеу теіагу у теайпойсі, ройрізет
г?кі іегошойсі рапа різагга, зекгеіагга
іего кгбіетезкіеу тойсі, рггу ріесг^сі риЬІісгпеу зітеіегйгату. Бгіаіо зі<} те ЛѴіІпіе,
гоки, шіезі^са у йпіа иі зирга.

1788 г. Марта 5 дня.
Изъ
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Вплешжаго магистрата

по жалобѣ

Вплспскаго же цеіа ка¬

ретниковъ на ІІвапа Гнптера. который производилъ каретныя работы, не впи¬
савшись въ цехъ.
Цехъ каретниковъ внесъ въ Виленскій маги¬
стратъ па своего собрата Гинтера жалобу, что
этотъ послѣдній, не исполнивши цеховыхъ тре¬
бованій и правилъ, выхлопоталъ у магистрата
пристрастный декретъ и занимается мастерствомъ
безъ всякаго права, чѣмъ вводитъ цехъ въ про¬
торы и убытки. Магистратъ, разсмотрѣвши дѣло,
постановилъ слѣдующее: Гинтера признать ма¬

стеромъ, когда онъ сдѣлаетъ по послѣдней модѣ
карету и внесетъ 200 злот. въ цеховую казну; преж¬
ній свой декретъ сохранить въ силѣ; отъ взноса
за путешествіе (ѵ§{1го\ѵка) освободить, равно отъ
выправки метрики изъ Пруссіи; вымогательства
по части цеховаго угощенія прекратить.
Тяжу¬
щіяся стороны остались довольны такимъ поста¬
новленіемъ.

Коки іузце зіейтзеі озтйгіезці озте§о, шіезі^са Магса рі$іе§о йпіа.

№ зргатеіе га йтеита акіогаіаті у йаІоЪаті, йо пісЬ па!ей%сеті у те іейпо г!$-
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тіапоѵѵісіе: га ріегѵѵзгут акіогаіет иіёсіѵѵусЬ раи6\ѵ \Ѵ'а1епІедо Вегепза у КгузІуапа Кі/.ііпга—рг/.еІо/.опусЬ у саіедозіеітазкіе§о сесЬи, оЪуѵѵаІеІбѵѵ ЛѴіІѳйакісЬ, г
иізсіѵѵуш Лапеш Ніпіегеш, у га 2аІоЪ% ѵѵ
піт ѵѵугагошу пазіедиц, тіепіг\с о Іо: Іг со
окгаіоѵѵапу Лап Ніпіег, Ьалѵіцс зі§ ѵѵтіеёсіе ^Ѵііпіѳ гоЬоЦ зІеІтавЦ, рошііпорга\ѵа, рггуѵѵііѳіе, пасіапіа у Лѳкгеіа, гаЬіега,
рагіасіѵѵеш Ьаѵѵі зі§, схеІаЛпікбѵѵ Гошепіиіе,
лѵіеікіе кггуѵѵЛу, а огаг піегпоёпе рггукгойсі Ыицсуш Леіаіогот ѵѵугг^Лга, сесЬи піе ѵѵургаѵѵиіе, Ьггетіоп у роѵѵіппоёсі сесЬо\ѵусЬ піе оЛЬуѵѵа, зкІаЛапек у
ѵѵзгуІкісЬ козгібѵѵ, сесЪоѵѵі роЛІид рггулѵііеібѵѵ ѵѵіппусЬ, ріасіс піесЬсе, зіотеет рггесіѵѵко рггуѵѵііеіот, (Іекгеіот у
пасіапіот пауіазпіеузгусіі шопагсЬбѵѵ розІ§риіо у изіаѵѵу, огаг огЛупасуіе гпіеѵѵага, рггег со ѵѵіеікіе Лесезза сесЪоѵѵі у
піерозШзгейзІѵѵо Лотіегга, ѵѵ^Лгбѵѵкі ІггуІеіпіеу, роЛІид ргаѵѵа піе оЛЬуѵѵа. N,4 озіаІек кіеЛу гаіиі^се Леіаіогез, ЦсЦс Іак піегпозпіе зкггуѵѵЛгепі, рогѵѵаіі оЬгаІоѵѵапе"0 рггеЛ зцЛ іе§о кгбіеѵѵзкіеу тойсі Ьигшізіггоѵѵзкі роіосгпу \Ѵі1епзкі, ѵѵбѵѵзгазоЪгаіоѵѵапу Гаѵѵогугицсу у зрггуіаі^су ргге¬
сіѵѵко рггуѵѵііеіот у пасіапіот сесЪоѵѵут
Лекгеі игузкаіеё, кібгу ѵѵіеІЦ кггуѵѵЛу
у г§иЦ сесЬоѵѵі §гогі: рггеіо гаіиі^се ЛеІаЬогоѵѵіе у саіу сесЬ зіеішазкі, сЬс^с о Іо
сіаіеу ргаѵѵет сгѵпіс у кггуѵѵЛу зѵѵеу ѵѵ
кахЛут з^Лгіе ЛоЬоЛгіс, хакЫа ргогЬу
До зказзоѵѵапіа Лекгеіи роіогапе^о Ьигтізігготезкіедо \Ѵі1епзкіе§о, (Іо рокагапіа
оЬЫоѵ?апе§о репаті, ѵѵіпаті у каг$ ІаЦ
іака 2 ргаѵѵа у рггуѵѵііеібѵѵ, огаг зіизгпоёсі
ѵѵургоЪоѵѵап^, гозіапіе, (іо пакагапіа оЪгаІоѵѵапети изЦріепіа г тіазіа, Ло Лапіа
раг^кі тіезкіеу, ІпЬ Ло гаріасепіа згігоГи

Іакісдо, іакіедо Леіаіогоѵѵіѳ ргозіб Ь^сЦ, Ло
пакагапіа рггергаѵѵіепіа сесЬи, у гаріасе¬
піа Іе§о, со изіаѵѵу у рггуѵѵііѳіе пакагиі%,
Ло окагапіа шаузіегзгіик зѵѵеу ѵѵіазпоу
гоЬоІу у па Іут іигатепіи, /,е Іо іе^о
ѵѵіазпоу гоЬоІу згіика, Ло гакагапіа оЬгаІоѵѵапети, аЬу оЬгаІоѵѵапу Ло Ппа1пе#о
у осгеѵѵізіе^о Лекгеіи, апі гоЬоІу зіеітазкіеу піе гоЬіІ, апі сЫорсбѵѵ у сгеІаЛгі піе
иіггутаі у Ло гѵѵгбіи ехрепзбѵѵ ргаѵѵпусЬ,
Ло ЬопіПкасуі згкоЛ, зігаі, Ло рггуризгсгепіа Леіаіогбѵѵ Ло ЛоѵѵоЛи у оЛѵѵоЛи, у Іе§о
ѵѵзхуІкіе§о, о со зргаѵѵіеЛИѵѵіе Леіаіогоѵѵіе
ргозіс Ъ§Л%, заіѵа шеііогаііопе Іеу гаІоЬу.
2а Лги§іт акіогаіет иізсіѵѵедо рапа Лапа
віепіега, оЬуѵѵаІеІа \Ѵі1ейзкіе§о, г иіёсіѵѵѳті рапаші \Ѵа1епІутВегепзет уКгузІуапет Кіг1іп§іет — аіагзгуті, огаг саіут
сесЬет зІеІтасЬбѵѵ, оЬуѵѵаІеІбѵѵ ѴѴіІепзкісЬ,
у га гаІоЬу ѵѵ піт пазЦрп^, кібгу оЬгаІоѵѵапусЬ аЛсуІиіе Ло арргоЬаІу Лекгеіи осгеѵѵізіедо игг^Ли іедо кгбіеѵѵзкіеу тоз'сі Ьигтізіггоѵѵвкіедо роіосгпе^о \Ѵі1епзкіе§о, ѵѵ
гоки піпіеузгут Іузі^с зіеЛтзеІ озіетЛгіеІзі^І зібЛтут, тіезі^са Магса ЛѵѵиЛгіезІедо
Іггесіе§о Лпіа, ѵѵ зргаѵѵіе оЬгаІоѵѵапусЬ г
гаіиі^сут газгіедо, а гаіуга Ло пакагапіа
опети заіузіаксуі, Ло рокагапіа оЬгаІоѵѵапусЬ га піезіизгпгу арреііасуі^, Ло игпапіа
Леіаіогоѵѵі Ыігзгоёсі Ло іигатепіи, Ло паЛ§гоЛгепіа ѵѵуЛаІкбѵѵ ргаѵѵпусЬ, Іак рггеЛ,
іако у ро арреііасуі, оссазіопе оЬгаІоѵѵапусЬ
ехрепзоѵѵапусЬ, огаг Ло ЬопіПкасуі ЛаІзгусЬ
ехіпЛе ропіезіопусЬ згкоЛ, зігаі у 1е§о
ѵѵзгузікіе^о з^Лгепіа, со сгази ргаѵѵа ЛоѵѵіеЛгіопо Ь^Лгіе, г ѵѵоіпг* гаІоЬу роргаѵѵ^.
А іако Іе ЫоЬу, г рогѵѵбѵѵ аиІепІусгпусЬ
ѵѵупіезіопе, Іак га опеті зігопу, роті^Лгу
зоЬ^ зрбг ѵѵіоЛ^сѳ, іпзіііиегипі асііопет,
ѵѵ кібгеу зргаѵѵіе, іако розі аррѳііаіит г
з^Ли роІосгпе§о ЬигтІ8Іггоѵѵзкіе§о \Ѵі1ей-
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зкіедо рггусЬойг^сеу, піѳ шпіеу ро осге- і піетеай иіёсітеу Сгіепіег ъ йбЬг іайпіе оётеіечѵізіусЬ у йозіаіесгпусЬ осі ийсітеусЬ \Ѵа- сопедо хі^сіа іедо тоёсі Ьізкира \Ѵі1епІепіедо Вегепза, Кгуэііапа ЕЫіпда, у са- зкіедо, \Ѵегкі гтеапусЬ, Йо \ѴіІпа па тіеІедо зіеігаазкіедо оесіш, рггег ітсі рапа згкапіе рггепіозізгу зі§, іпіепсуі^ гозіапіа
Ьиказга Тггесіака—рогисгпікотеісга 8шо- таузігет сесіютеі зіеітазкіети оётеіайсгуі
Іеіізкіедо, рггесітепіе гаё осі иіёсітеедо Ло- у ропіетеаг йіа ігтеаі^сусЬ те іутге сесііи
Ьапа віепіега, оЬутеаіеІа \Ѵі1ейзкіедо, рггег роті^й/у таузігаті а іотеаггузгаші теаёпі
ітсі рапа Ееііха АЬгатотезкіедо, патега- у піезпазек, йо сесЬи со ктеагіаі орІаЦ
іеш (ІопіезіопусЬ копІгоѵѵегзіасЬ, ІиЬо сесЬ Йо пазЦріс таі^седо роші^йгу таузігаті
зіеітазкі, іг икасіѵѵу віепіег, піе Ъс^Цс а іотеаггузгаші идойгѳпіа аі^, оГіаготеаІ,
таузігет, іи те тіеёсіѳ "ѴѴіІпіѳ гоЬоі§ зіеі- іакотее йопіезіепіе віепіега рггег сесЬ, піетазЦ, ротіто ргатеа, рггутеііеіс, іетиг гарггесгапе Ь$й^с, з^йоте^ иіейпаіу теіаг<},
віеішазкіеши сесЬотеі пайапе, іп ргаеіисіі- ротіто кібг^ Сгіепіега ротеоіпоёс, ропіесіит опусЬ гаЬіегащс, у сгеіасіпікбте зіеі- теай сесЬ зіеітазкі іедог віепіега рг7ей
шазкісЬ йо зіеЬіе осітатеіаі^с, ротеіппозсі з^йет роіосгпуш Ъигтізігготезкіт те рі§сесЬотеусЬ ойЬутеас, зкіайапек паІег^сусЬ сіи рипсіасЬ, йекгеіет роіосгпедо згуйи
Йо сесЬи ітрогіотеас а рггег іо рггутеііе- теузгсгедиІпіопусЬ, газкаггутезгу у зтеоіѳ
іот у пайапіот розіизгпут Ьуйг дйу піе- ргойЬу ройатезгу, іак іедо г игг^йи осгетеісіісіаі, рой бтесгаз сесЬ зіеітазкі, ггесго- зіу йекгеі ётеіайсгу, іпіепіотеаі зргате^, и
педо віепіега, рг/ей иггг*й роіосгпу Ъиг- окопсгепіа кібгеу, ропіетеаг йекгеі Ъигтішізігготезкі ѴѴіІепзкі айсуіотеатезгу, йекгеі зігготезкі роіосгпу ротеойет рггуёсіа йготе іеу тіегге рггутеііеіот рггесітепу, а па д^ арреііасуі, те оЬіексуіасЬ теугокбте іедо
зігопу Сгіепіега Гатеогугищсу, те гоки іузцс о Гатеог ротатеіаі^сусЬ, гогтеі^гапіа укодзіесітзеі озтйгіезіці зібсітут, Магса йтеи- пісуі теусіі^да, йо гаіаітеіепіа кібгусЬ рггуйгіезіедо іггссіедо йпіа газгіу тегузкаі, зіедшігус, ропіетеаг те іут ге з^йгіе роіосгйопозг^с о ройпіезіепіе опедо, а о ргге- пут изргатеіейіітеіацс зі§ віепіег, іг йіа
гпасгепіе гок у згеёс піейгіеі віепіеготеі и піепазЦріопеу роті^йгу таузігаті а іогааузіга, га коіосігіеузітео гоЬіепіа, о ика- теаггузгаті идойу, іг таузігет гозіатезгу
гапіе теігукі игойгепіа у Іізібте теуисгепіа йіа іедо ой іотеаггузгбте га таузіга игпапу
зід ргоЬиіцсусЬ, о рггегпасгепіе ггоЪіепіа піе Цйгіе, тепозіі у ргоЬотеаІ; па кібге
іети па потео шауяіегзгіика у оикагапіе йопіезіепіа у озтеіайсгопе ге зігопу сесЬи
опедо репаті арреііасуіпуті у ехрепзаті газЦротеапіа віепіега ой іотеаггузкісЬ па
ргатепеті Йоргазгаі зі§. вйу іейпак герго- рггузгіозс гозсіс зі§ таі^сусЬ ргеіепзуі
йикотеапе ге зігопу иіёсітеедо віепіега, оЬотеі^гутеапіа $і<$, ропіетеаг игг^й роіосгпу
рой гокіет іузі^с зіейтзеі озтйгіезі^і йекгеіет зтеоіт, теутіепіопеу віепіега ехтеіогут, ВеріетЬга йтеийгіезіедо іггесіедо кигу піе аксеріотеаі, Іесг йо агіукиібте у
йпіа, ргатео тіеузкіе оЬутеаіеІет до тіа- огйупасуі, ой згІасЬеіпедо тадізігаіи
зіа іиіеузгедо АѴіІпа, гтеіазгсга ро теуко- \Ѵі1епзкіедо сесЬотеі зіеітазкіети те гоки
папіи рггег піедо па теіегпозс іети г тіа- іузі^с згеёс зеі зіейтйгіезі^і сгтеагіут йпіа
зіи рггузі^ді тіапиіе у те росгеі оЬутеаіе- іггесіедо БесетЬга теуйапеу, а те гоки іуІбте роіісга, ро рггуі^сіи кібгедо ргатеа ро- зі%с зіейтзеі сгіегйгіезіут сгтеагіут Ьізіо-

- 634 рада дчѵипазіе^о дпіа, чѵ бгодш'ѳ, о<і бѵѵі^- пу кайдц ро озоЬпи гегоічѵиі^с, со до гоІеу раті^сі пауіаёшеузге§о кгбіа Аидизіа Ьіѳпіа и таузіга рггег гок у вхебб піедгіеі,
іггесіе^о копПгшочѵапеу, ггеГегочѵачѵзгу зі$, а огаг оддаіепіа сЫорса, ропіечѵаг рггег
біепіегочѵі гозіаб таузігет пакагаі, у ро¬ чѵг§1гр! чѵ такейзкіш зіапіе гозіацседо
піечѵаг чтеніе чѵіазпе^о таузігбчѵ зіеіта- у дозродагзічѵо чѵіод^се^о біепіега, а огаг
сЬбчѵ оёчѵіадсгепіа зі§ у оЬочѵіцгучѵапіа, аЬу рггег чѵг"Цд зІаЬоёсі гдгочѵіа опедо рггешаузігочѵіе од ітреіусуі Іочѵаггувгбчѵ, іезіі- | гёчѵіадсгацсу, ріегчѵзг^ Іакочѵг^ ргеіепзуіц,
Ьу іак$ до біепіега о газіапіе рггед га- кібга оризгсгепіет біепіегочѵі іоау ирадкопсгоп^ г піті идодг^ таузігет ге§и1о- кіет у г§иЦ дозродагзічѵа, изгсгегЫІіет
чѵаіі ргеІепзуіе,опе§о газЦрочѵаІі, газігге^іі, падіо чѵ^ІІедо гдгочѵіа %гпу,цс% зргачѵіедіічѵіе
у ІиЬо Іепіѳ біепіег, газгсгусаі^с зі§ чѵ исЬуІіІ; зітііііег дги§$ ргоЗЬ$ га чѵ<$дгочѵк<$
игг^дгіе роіосгпуга довчѵіадсгопут у до- гІоІусЬ зіо г^кі^ау, ропіечѵай рггег гасуіа
зкопаіут чѵ ггетіеёіе зіеітазкіт таузігет, гІойопусЬ дчѵисЬ ге зігопу біепіега, іедпеу
рггег Іо од оЬочѵііугки гоЬіеш'а шаузіег- , од сесЬи Вгипйчѵіскіедо Аи§из1а згезпазгіикі чѵутачѵіаі ві$ іедиак ропіечѵаг игг^д зІе§о, дгиціеу од тіазіа ЬиЬека, чѵібгецо
роіосгпу Іакочѵг* іе§о іііасуі^ исЬуІіІ, азіо- дпіа РеЬгиагіі, Іузііус зіедтзеі згезсдгіезіці
зочѵпіе таЦс зі<$ до агіукиіи дчѵипазіе^о дгіечѵі^іего гоки, іг біепіег чѵ§дгочѵк§ одогдупасѵі, од сесЬи зіеітазкіедо аііедо- ргачѵіі, рггекопучѵаі^сусЬ Іезіітопібчѵ од
ччгапеу, оЬочѵі^гапут біепіега до ггоЬіепіа оріаіу гачѵ§дгочѵк§ Іедой біепіега зіизгпіе
таузігочѵзкіеу згіикі, Іо іезі: кагуіу чѵ §и- ичѵоіпіі; па озіаіек, со до икагапіа Іізібчѵ
бсіе у тодгіе Іегагпеузгеу оз^дгіі, рогго- игодгепіа у чѵузіигепіа зі<} ЦдапусЬ, роЪіепіи кібгеу ропіечѵаг ро<1 кгуіук? шау- піечѵай игг^д роіосгпу г рочѵзгесЬпеу чѵіазігбчѵ зІеІтасЬбчѵ, ігЬу біепіег оддаі, де- дотозсі, іі г райзічѵа Ргизкіедо, гіцд
кгеіет зчѵоіт гаіесіі коіеупо, ропіечѵаг біепіег годет, Іізібчѵ игодгепіа у чѵузіиІакочѵа тізіг/.бчѵ зІеІтазкісЬ кгуіука, ійЬу 2епіазі§ пікоти піечѵудаЦ, рггекопаі зі§,
біепіегочѵі гозіаі^сети зі§ таузігет (іак а гЦд ропіечѵаг іедпедо біепіега чѵ згсгезі§ ргакіукиіе) па чѵутуйіопе ігакіатепіа, ^иіпозсі до окагапіа ІакочѵусЬ Іізібчѵ, ге
ехчѵізсегиіцс^ піе Ьуіа газіггеді, у ропіе- | піе гпа§1і{, од зргачѵіедіічѵойсі Ьос іп рипсіо
чѵай чѵедіе деіегтіпасуі агіукиіи дчѵипазіе- гЬосгопут піе гозіаіо, гчѵіазгсга ропіечѵаг
§о огдупасуі, од пауіабпіеузге§о Аигизіа у доріего, чѵ сі^ди Іегагпіеузге^о ргоседеги,
Іггесіедо арргоЬочѵапеу, аЬу біепіег чѵзі^р- ІиЬо сесЬ зіеітазкі гусгаііѳт рггупіозізгу
пе§о гІоІусЬ Іггудгіеёсіе, гозіачѵзгу гнё чѵ дасіесЬ газІаггаГусЬ Іезіітопіа чѵ і^гуки
таузігет гІоІусЬ зіо рі^сдяіезі^І, у идгіеіпіе піетіескіт дчѵит оЬучѵаІеІот чѵудапе, іг
га коксуй діа таузігбчѵ чѵедіе рггерізи чѵзро- дозіас г Ргизз Іізібчѵ игодгепіа у чѵуисгѳтпіопе^о агіукиіи дасрочѵіпіеп гіоіусіі дчѵа- піа зі§ тогпа ргоЬочч’аІ, іедпак ігЬу опусЬ
дгіеёсіа, чѵ іедпо гпозг^с гІоІусЬ дчѵіейсіе, чѵ Іегагпеузгут сгазіе чѵургокигочѵас чѵоідо сесЬи зіеітазкіе^о игг^д роіосгпу чѵу- пут у іаспут Ъуіо, рггег піегіогепіе поріасіб кагачѵзгу, Цдапіа Іедог еесЬизІеІ- чѵусЬ, кібггу чѵ ІусЬ ІесіесЬ гозіаіі таутазкіе^о, іак Іепге декгеі ёчѵіадсгуиіаі- зігаті піе дочѵіоді, рег сопзесіиепз ропіе¬
чѵіі у газрокоіі. Іп сопіга даізгѳ сесЬи
чѵаг гпадііс иИсічѵедо біепіега до чѵуковіеітазкіе^о ргоёЬу, ропіечѵаг игг^д роіосг¬ папіа зІгопі^сусЬ у піеродоЬпусЬ оЬочѵіцг-
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ропіеѵѵай г кагйупаІпусЬ рггекоиаіі у зргаѵѵіейІіѵѵусЬ рггусгуп, роІосгпе§о игг^йи йекгеі изргаѵѵіейііѵѵіопуш гозЫ, ргбсг кібгусЬ (іекгек роіосгпу ироѵѵагпіацсусЬ рггусгуп, ІиЬо иійсіѵѵу віепіег іг таузіегзгіик,
Іо іезі кагуЦ ѵѵ пауѵѵуйзгепі §ийсіе у тойгіе рггег зі§ ггоЬіопу, таузігот зіеітаскот рой кгуіукд оййаѵѵаі, у ІиЬо сій шаузігоѵѵіе рггег піепаѵѵізб опе§о о§Цйа6 піе
сЬсіеІі, йопозіі, і ге ѵѵ Іут рипксіе йекгеІоѵѵі роіосгпеши заіузіаксуі^ йотіег/уі.ороѵѵіайаі^с иѵѵоіпепіа зіеЬіѳ ойгоЬіепіа йги§іеу шаузігоѵѵзкіеу згіикі Й^йаі; іейпак
ропіеѵѵаг Іакоѵѵе г таузігбѵѵ зІеІтазкісЬ
рой сгазет Іпѵаігусеу арреііасуі піеодЦйапіе поѵѵо ггоЬіопе^о рггег віепіега шаузіегзгіика оЬѵѵіпіас, апі Іей иізсіѵѵедо віепІега ой ггоЬіепіа поѵѵеу згіикі иѵѵаіпіаб
гйоіпе піе іезі; г ІусЬ рггусгуп игг^й іе§о
кг. тойсі Ьигтізіггоѵѵзкі гайгіескі \Ѵі1епзкі йекгеі игх^йи роіосгпедо, ѵѵ гоки Іузцс зіейтзеі озіетйгіезі^І зібйтут, Магса йѵѵийгіезІе§о Іггесіе§о йпіа газгіу, тос^
рггуѵѵііеіи апІеипіоѵѵе§о ѵѵ гоки Іузігусгпут
рі^сзеіпут рі^сйгіезі^іут ѵѵібгут та^ізігаІоѵѵі \Ѵі1епзкіети, ой йѵѵі^іеу раті^сі пауіайпіеузгедо кгбіа 2у§тип1а Аи§из1а, ай
Ьопит ге^ішеп пайапе^о, а ге зігопу віепІега а11е§оѵѵапе§о, іп отпі арргоЬоѵѵаѵѵзгу,

иійсіѵѵе^о віепіега гозіаб таузігет сессЬоѵѵуш у згІик§ таузІготезк^хгоЬіс, о гаг гІоІусЬ
йѵѵіейсіе, тос^ Іе§ой йекгеіи сесЬоѵѵі зіеітазкіети гаріасіс, гоЬоѵѵі^гаѵѵзгу, айеЬу
рггеггесгопу віепіег згІик§ таузІгоѵѵзЦ,
Іо іезі, кагуі^ лѵесііе §изІи у тоііу Іегайпеузгеу ѵѵ рггесі^и Іг/есЬ кѵѵагіаібѵѵ ой
сіаіу піпіеузгеу ггоЬіІ, рой кгуіук^ опг$
оййаі, роіут таузігет гозіаѵѵзгу гІоІусЬ
йлѵіейсіе йо сесііи ѵѵуріасіі, гаіеса. ІШсіѵѵі
гай шаузігоѵѵіе, ійЬу о§Цйаі^с у кгуіукиіцс Іакоѵѵ^ згіикі йайпеші Ігакіатепіаті
у ѵѵутузіаші віепіега піе ехѵѵізсегоѵѵаіі,
у оѵѵзгет ро йореіпіепіи рггег іедо оЬоѵѵі^гкбѵѵ га акіиаіпе^о сесЬи таузіга рггуіоѵѵзгу, ой ітреіусуі Іоѵѵаггузгбѵѵ віеітазкісЬ, іезІіЬу зі§ ѵѵуйаггуіу, ехрепзет свсЬоѵѵут газЦроѵѵаІі, у Іо ѵѵзгузіко, со йѳкгеі роіосгпедо игх§йи рггегпасгуі, йореіпііі, зиЬ раепіз сопігаѵепііопит пакагиіе;
йаізгуск гай раеп, ѵѵіп, паѵѵгаіет ргеіепйоѵѵапусЬ, па Йайп^ піеигпаѵѵаіцс зігоп^, заІузГаксуі^ піпіеузгети йекгеіоѵѵі пакагиіе,
ро гайозуб исгупіепіи кібгети ѵѵзгуікіѳ
йаІоЬу у саіу ргосейег, ѵѵ Іеу тіегге газгіу, каззиіе, аппіЬіІиіе, г хщ§ еііпіпоѵѵаб
йоризгсга, а іако ѵѵ ггесгу оз^йгопеу ѵѵіесгпе зігопот гаіеса тіісгепіе. Ро рготиідоѵѵапіи Ьакоѵѵе^о Йекгеіи оЬіе зі^зігопу
опут копіепіоѵѵаіі.
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150. Опредѣленіе Виленскаго магистрата

по жалобѣ

Виленскаго цеха оружей¬

никовъ па слесарскій цехъ, присвоивающій себѣ работы, принадлежащія ору¬
жейникамъ.

Въ этомъ документѣ заключается пять исковъ

зывали партачами (неучамп); все это слесаря дѣ¬

по поводу споровъ, существовавшихъ между Ви¬

лали вопреки королевскимъ привилегіямъ и спе¬

ленскими оружейниками и слесарями.

ціальнымъ декретамъ по поводу уже давно

ло въ томъ, что слесаря

Дѣло бы¬

позволяли себѣ дѣлать

никавшихъ споровъ.

воз¬

Магистратъ принялъ сторо¬

оружейникамъ разныя притѣсненія; такъ они вы¬
вѣшивали пасвоихъ мастерскихъ оружейпицкія вы¬

ну оружейниковъ, доведенныхъ до послѣдней сте¬

вѣски, чѣмъ сманивали къ себѣ оружейнидкихъ

толъко

подмастерьевъ и отнимали у оружейниковъ зака¬

обиды па будущее время,

пени убожества, подъ свое покровительство и пезапретилъ

слесарямъ причинять

такія

по подвергъ ихъ де¬

зы; снабжали свидѣтельствами тѣхъ же оружей- | нежному штрафу и тюремному заключенію.
ницкихъ подмастерьевъ, а самихъ мастеровъ на¬

Коки іузщс зіѳйтзеі обтйгіезщі йгіетещіедо, тіезщса БесетЬга рі^іедо йпіа.
\Ѵ зргатеіе га рщсіи акіогаіаті у гаіоЬаті, Йо пісЪ паіе/^сеті у те іейпо гЦсгопеті, огаг зкотЪіпотеапеші рггураіНеу,
тіапотеісіе: -/лргегшгутп акіогаіет ийсітеусЬ ТЬеойога Згукиіотеісга, Лапа І'іейоготеісга—зіагзгусЬ, Масіеіа \ѴіІеукі, Кагітіегготееу Йейакіетеісготееу тейотеу, гйокіайет іеу оріекипбте, таузіготееу у шаузігбте, Масіеіа Биіетеісга, Б’гапсізгка 8гукиіотеісга, Айата Нгупіетеісга, 0}гге§огга
Киргіапотеісга, огаг йаІзгусЬ у саіего еесЪи гизгпікагзкіе^о, оЬухѵаіеІбхѵ \Ѵі1епзкісЬ, г иізсітеуті Лапет Вийкіетеісгет,
МісЬаІет МоЪіІотезкіт—зіагзгуті, Апіопіш Маскіетеісгет—зга&ггет усаіут сесЪет зіозагзкіт, оѣутеаіеіаті ^Ѵііепзкіеті, у га гаІоЦ те піт теугагопц, пазЦрпц,
тіепщс у геіегищс зі§ Йо рггутеііеіи пау-

іаёпіеузгедо кгбіа 2у&типІа, Йо йаІзгусЬ
изіате у пайап сесіютеі гизгпікагзкіепш
зІиіЦсусЬ, а паузгсгедиіпіеу Йо йекгеіи,
те згІасЬеіпут таф'зігасіе \Ѵі1епзкіт рой
йаЦ гоки іузщс зіейтзеі оётйгіезі^і згбзіе^о, Магса ойтпазіе^о йпіа іп ргіпсіраіі педоііо осгетеіёсіе роті^йгу зіоэаггаті у гиз2пікаг2аші Геготеапе§о, у рггег
гайп^ зітоп§ піеарреііотеапедо, огаг ЙаІ¬
згусЬ теоіпойсі ргатепусЬ, а тіапотеісіе о
Іо: ій оЬгаІотеапу сесЪ зіозагзкі, сеіет ро§агйу рггутеііеібте у топагсЬісгпусЬ изіате,
пайап, агіукиібте у йекгеібте, сесЬотеі гизгпікагзкіети зІиг^сусЬ, а Ьаггіеу па кггутей§ піейатепо гГогтотеапе§о хчізгпікагзкіе§о сесЬи §ой/^с, піеизіаппіѳ гоЬоі^
гизгпікагзЦ гаЬіегасіе, гпакі опусЬ теутеіезгасіе у Йо ріесг^сі патееі зтеоісЬ піетеоіпіе у піерггугтеоісіе, іе§ог гпаки гизгпікагзкіе§о, різіоіеі теугуіе§о, игутеасіе, сге-
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Іасій г розігопіа рггусЬогііэд, гаЬатеу гизг2а йгидіт акіогаіеш ішсі рапа БѴап •
пікагзкіеу (Іо гоЬоІ з\ѵусЬ осітатеіасіе у сізгка Могатезкіедо, ъ иіёоітееті Дапегп
гаутиіесіе у іппусЬ г ЛѴіІпа, діа Іе"о, \і- Видкіетеісгет, МісЬаІет МоЫІотезкіт, ІеЬу зі§ §агзІка гхешіеёіпіка гизгпікагзкіе- гайпіѳувгуші зіагягуті, а Апіопіт Маскіе§о г^гошадгіб піе то§(а, па те<2дг6тек<} теісгет—згаГаггет, у саіут сесЬет віотеургатеиіесіе, гаіиіцсу сесЬ гизгпікагзкі загзкіт, оЬутеаІеІаіпі ѴѴіІепзкіеті, у га
рагіасгаті пагутеасіе, а сЫиЬщсзі^ гріе- гаІоЦ те піт павІ§рп%, тіапотеісіе о Іо:
сг^сі зтеоіеу, па кібгеу гпак гизгпікаг- Іг.оЬЫотеапу сесіг зіозагзкі тегуі^дет розкі теугуіу, Іакоте^ сгеіадг іошепіиіесіе Г2%дкбте зтеоісЬ сіад&г, род гокіет Іузі^с
у опут Іезіушоиіаіпѳ дотеоду, гЪосгпіе зіедтзеі оётдгіезці згбзіут г гизгпікаиіутезгу сидгеу теіаяюёсі гпаки, теудаіесіе, ггаті, те та§ізІгасіе ЛѴіІепзкіт, теіод^с
а со теі$кзга гоЬоЦ одтатеіясіе; г гасуі ргоседег, до опе^о гезгіе^о ітсі рапа Магсге§о шаузіготеіе гивгткагзсу, іако Іо: сіиа Озгетезкіе§о га акіиаіпедо ріепіроАпдггеу Ратеіотезкі, \ѴіисепІу 2у1іпзкі, Іепіа изіапотеіі, кібгети §ду діа піегаНіегопіт Козаскі, діа рггезгкоду у оді$- рггузі^гепіа раігосіпіі те зиЪзеІіаоЬ та§деіе§о рггег оЪгаІотеапусЬ зрозоЬи, г ЛѴіІпа Ьигуі ЛѴіІепзкіеу гактеезіуопотеапа гозіаіа
оддаііб зі§ рггупа^іопуші гозіаіі, а рггег асііѵііаз; род бтесгаз ё. р. гезгіу Озгетезкі
1» піегоозп^ кггу\ѵ(1§ у ирадек сесЬотеі гаіиігісе^о деіаіога од зіеЬіе іпзіаііотеаі;
гизгпікагзкіеши, а піерозіизгепзітео сіекге- іаког гасг^іе те ргоседегге дгіеіо г теоЦ
Іолѵі теуйеу патіепіопеши дореіпіасіе. 2 у шуёЦ сѳсЬи зіозагзкіедо 2"одпіе Ыиі%сгут йаіиі^су сесЬ гизгпікагзкі ід^с до су деіаіог до копса дорготеадгіі, г Іози
з$ди ргозі: Каурггбд игпапіа гогргатеу Іег- кібгеу зргатеу §ду теугокіет згІасЬеІпу татіпо регетріогіо, икагапіа оЬЫотеапусЬ §ізІгаІ ЛѴіІейзкі гизгпікаггбте од сесЬи зіораепаті копігатеепсуіпеіпі га гепііепсу^ загзкіе§о оді^сгуі, у отезгет опут сесЬ
осгетеііеши декгеіотеі, до зказзоѵѵапіа оЬ- гизгпікагзкі Гогтотеаб, у агіукиіу до аргаіотеапети сесЬотеі зіозагзкіеши ротеу- ргоЬаІу зоЬіе родас гаіесіі; оЬгаІотеапу
теіезгапусЬ) ІаЫіс у ріесг$сі піетеоіпіе рггу- родбтесгаз зат сесЬ зіозагзкі, рггуіотпу
теіазгсгопедо гизгпікагзкіе§о гпаки, до І^д^с Іакотеедо декгеіи ргошиіі'аіу, а піе
ЪопіЯзкасуі родгіаІапусЬ згкод удесеззбѵѵ I со Ьу г опе^о исі^гіітеут Ьудй то§1о піѳ
г гаі^сіа сидгего піерггугѵѵоісіе ггетіозіа, дозігге^ізгу, арреІІотеаб од піе§о піе гадо икагапіа оЬЫотеапусЬ раепаті, г гу- Іесіііёсіе, аіе падіо іп Іоіо опут копіеп§оги ргатеа зрадащсуті у згігоібте, теедіе Іотеаіізсіѳ зі^; ро гакопегепіи к16ге§;о ргодеіегтіпаеуі кгоіа 2у§типІа рггутеііеіи, седеги аг до даіу піпіеузгеу, дорбкі гизгдо игпапіа деіаіогбте ЫігзгусЬ до дово¬ пікагге оЬгаІотеапу сесЬ зіозагзкі о теуди у одтеоди, до газіггегепіа ігЬу оЬЫо- теіезгепіе ісЬ гпакбте рггед з^д Ьигтітеапі одЦд сидгего ггетіозіа пауто\ѵаб, зігготезкі роіосгпу \Ѵі1ейзкі и згІасЬеІпесгеіадгі одтатеіас у іотепіотеас піе теа- 8о ЬасЬотеісга піе гакІбсіЬ, зрокоупіе зтеѳ
йуіі зі§, до газ^дгепіа згкбд, зігаі у ех- рггег Іаі Іггу рггер^дгаііёсіе гусіе; Іапдет
репз ргатепусЬ у Іе§о тезгуікіе^о, сосгази доріего сЬсцс Іакоте^ зргатеу г роіосгпергатеа дотеіедгіопуш Ь^дгіе, заіѵа теііо- 80 з^ди гегтеаб, гаіиі^се^о деіаіога піегаііопе Іеу ЫоЬу.
теіппіе о ргетеегукасуз разгктеііпіе рота68
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Ьегкагпіе піеизгіо, Йаіицсу рогутеа Іегшіпо регетріогіо сіо рокагапіа оЬЫотеапусЪ,
рго раепа Ыіопіз, (Іо игпапіа Ыійзгойсі
(іо йотеойи у ойтеойи, (іо оЬтеаготеапіа йеіаіоготеі Ьопат Гашат, э^йгепіа те озіаіки
згкой, зігаі уехрепз ргатепусЬ, заіѵа теііогаііопѳ іеу гаІоЬу.
2а іггесіт акіогаіет иІёсіѵѵусЬ рапбте
Теойога Згукиіотеіста, Йапа БЧейоготеісга,
зіагзгусЬ у са!е§о г^готайшііа таузігбте
кипзгіи гизгпікагзкіе§0, оЬутеаіеІбте \ѴіІейвкісЬ, / иізсітеуші рапаті \Ѵатег/уйсет Зозпотезкіш у Масіеіет ВийкіетеіС7,ет, шаузігаті кипзгіи зіозагзкіедо, оЬутеаіеіаті ЛѴіІепзкіеті, огаг саіут сесЬет
зіозагзкіш у га гаіоЦ те піт іакотегр кібггу оЬгаІотеапусЬ рогутеац, тіепйус у геіегиі^с зіі} (іо теупіезіопусЬ рогтебте Аи§изіа с1гіетеіі}Іе§о у Йтеипазіедо Йпіа те гоки
іузіцс зіесітзеі оётсігіезіці бзтут, а тіапотеісіе: іг оЬгаІотеапі піетеоіпіе гпакі,
сесЬотеі гизгпікагзкіети зіиг^се у пасіапе,
и зіеЬіе теутеіезгаб ротеагуіі зн», рггег со
сгеіайй йо зіеЬіе зрготеасігаіі у осітатеіаіі,
гоЬоі§ сіо зіеЬіе гаЬіегаІі, о со йеіаіогез
сгупцс ргатеет, гакіайац ргойЬу (іо икагапіа раепаші копігатеепсуіпеші, (іо гакагапіа, аЬу гпакбте гизгпікагзкісЬ піе теутеіезгаіі, сгеіасігі піе ойтатеіаіі, у гоЪоі
піе гаЬіегаІі, (іо па^гойгепіа згкой, зігаі
у ехрепзбте ргатепусЬ, у іе§о з^йгепіа, со
сгази ргатеа йотеіейгіопо Ь^йгіе, г тео1п;у
роргате^ Іедо рогтеи.
2а стагіут акіогаіет иіёсітеусЬ ра¬
пбте Апіопіе§о Маскіетеісга, Йапа Ріоіготеісга — зіагзгусЬ, Ыасіеіа Вийкіетеісга,
Ріоіга ЗгиЬегіа, ЧАатеггуйса 8озпотезкіе§о,
ѲоіГгуйа Каппізега, йакиЬа Ьійегііса, МісЬаІа МоЬіІотезкіе§о, йапа Вийкіетеісга,

Вепейукіа Ноіса, йбгеГа Когіиіетеісга, Йапа Котеійзкіе^о, \Ѵатеггуйса йапкіетеісга
у саіедо сесіш зіозагзкіе^о, г ітб рапет
ЕѴапсізгкіет Мигатезкіт — ріепіроіепіет
у рпіезігапіеш тадізігаіи \Ѵі1ейзкіего, іиЙгіей иійсітеуті рапаті Теойогет Згукиіо\ѵіс/,ет уйапет Ріейоготеісгеш—гизгпікаггаті, оЬутеаіеІаші УѴіІейзкіеші, у га йа{оЦ, те піт іп{ггоззотеаш}, тіепі^с у геіегиі^с зі§ Йо шапіГезіи, те гоки іузщс
зіейшзеі озіетйгіезі^І бзтут, тіезі^са йиШ йтеийгіезіе§о 6зте§о йпіа гапіезіопе^о
у йо теуйапедо шапйаіи, рггей з^й пауіаёпіеузгеу аззезогуі те іушйе гоки утіезі^си йпіа йтеийгіезіе^о а ргупсураіпіе о
іо: Ій со оЬгаіотеапу ѴѴазгек Могатезкі, гаіотезгу зі§ йо зргатеу ЫищсусЬ г ротіепіопуші оЬйаІотеапуші ризгкаггаті, па з^йгіе та^ізігаіи ЛѴііейзкіедо іпіепіотеапеу,
§йу те гоки іузі^с зіейтзеі оётйиіезі^Ь
згбзіут, Магса озіетпазіе^о йпіа, г кггуте(Ц йаІиі^сусЬ, у гіатапіет рггутеііеібте,
огаг теІаёсітеусЬ йекгеібте тадізігаІотеусЬ,
гарайі осгетеізіу йогтеаіацсу ийгіеіпе§о сесіш, йіа іусЬйе ЬіхтасЬегбте сгуіі ризгкаггбте, йекгеі, тебтесгаз оЬгаіотеапу ^Ѵазгек
згсге§иіпі\ гйгай^ кЦс рой зігопгр тегіотезгу рипкі г йекгеіи, те зіотеа теурізапу
(ай Ьопит ге^ітеп), опу ііишасг^с йаіицсут, іако Ьу зі^ гпасгуі, іг сіг ризгкагге, Ьег рггутеііеібте пауіайпіеузге§о топагсЬі у га^теіайсгей, г іггесЬ тіазі сесЬи зкіайаб піе то§^, ой ротіепіопе§о
йекгеіи исі^йіітеіе зіаппедо піе арреііотеаіей, рггег со гйгайіітеіе, йекгеі рой ехекисуг^ роййас гаизііотеаіей, а г оЬгаіотеа¬
путі о іо: ігсо оЬгаіотеапу ^Ѵазгек, тіто
пайапе рггутеііеіа пауіазпіеузгусЬ топагсЬбте сесЬотеі зіозагзкіети у агіукиіу
изіапотеіопе, сЬс^с зі§ теуі^сгуб ой іедог
сесЬи з1озагзкіе§о, а потеу зоЬіе Гогтотеаб,

— 639 7Л піебозіаіесгпуш, Ьуѵѵзгедо ріепіроіепіа
7а ріиіут па овіаіек аШгаіет иіёеі2а1иіі\сусЬ ѵѵуііитасгепіет рггуѵгііеібѵѵ у ѵѵусЬ рапбѵѵ Апіопіедо Маскіеѵѵісга, бапа
агіукиібѵѵ, дбубсіе ѵѵгузкаіі бекгеі ѵѵуг ро- Ріоігоѵѵісга—зіагзгусЬ ІедогосяпусЬ, Матіепіопу, а ѵѵ розіггейепіи зі$ гбгабііѵѵедо сіеіа Вибкіеѵѵісга, Ріоіга ЗгиЬегіа, \ѴаѵѵробзЦрки ріепіроіепіа гозіаШсіе, \ѵ гоки гяупса Зозпоѵѵзкіедо, СгоіГгуба Каппізега,
4уа%с зіебшзеі оётбгіезщі бзшуш, тіезіѴ бакиЬа Ьібегііса, МісЬаІа МоЬіІоѵѵзкіедо,
са биііі бѵѵибгіезіедо бпіа, рггеб з^б пау- бапа Вибкіеѵѵісга, Вепебукіа Ноіса, ббіазпіеузгеу аззеззогуі ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵа Ьі- геГа Когіиіеѵѵісха, бапаКоѵѵіпзкіедо, \Ѵаѵѵіеѵѵзкіедо па иіггутапіѳ тегуікісЪ рггу- ггуііса бапкіеѵѵісга у саіедо сесЬи зіозагѵѵііеібѵѵ у агіукиіблѵ. сесЬо\ѵі зіозагзкіети зкіедо, г исёсіѵѵуті рапаті Теобогет 8гузІий^сусЬ, гатапбаіоѵѵапуші, па іакоѵѵу киіоѵѵісгеш у бапеш Ріебоготсшп—ризгпіе гѵѵагаЦс тапбаі, (іо заіузГаксуі бе- каггаші у га гаІоЦ \ѵ піт пазі^рп^, тіекгеін ѵѵуг ротіепіопедо, ташГезіет \ѵ го¬ пі^с о іо: Ій со оЬйаІоѵѵапі ѵѵазгтобб роки іузі^с зіебшзеі бгіеѵѵі^бгіезізі бзтут, шіто б\ѵа бекгеіа: іебпедо ѵѵ гоки іузі^с
тіезіаса Л^иііі бѵѵибгіезіедо бзтедо (іпіа, зіебтзеі рі^ббгіезі^і ріегѵѵзгут, Магса ріепѵки гогргаѵѵіе рггеб згріет пауіазпіеузгеу зге^о бпіа, бгидіедо \ѵ гоки іузі^с зіебт¬
аззеззогуі гаі<$іедо, 'ѵ піпіеузгут зыбкіе гог- зеі оётб/.іезіііі згбзіут, Магса озіетпаргаѵѵ§ гогросг^с роѵѵагуііз'сіе зі§, заіузГак- зіеуо бпіа, богтеаіацсе зіозаггот гоЬіепіа
суі зоЬіе ѵѵ иГогтоѵѵапіи сесЬи підбу піе зіггеІЬ, піеѵѵіппіе йаІиі^сусЬ о гоЬіепіе
ЬуІе§о рггесіѵѵко рггуѵѵііеіош, бекгеіот у зіггеІЬ у ѵѵуч’іезгапіе /.пакб\ѵ ргозек\ѵиіеагіукиіот йдбасіе, о рііепу копігаѵѵепсуі- сіе, бо ргосебеги росі^дасіе, бо зігаі у
пе піеѵѵіппіе вкагйусіе, габпеу г зіеЬіе ехрепзбѵѵ ргяуѵѵобгісіе, о со йаіиіг^се ргаозіабіоёсі піе таі^с, (Іо зігаі у ехрепзбѵѵ ѵѵет сгупі^с, бо рокагапіа робѵѵбупуті
ргаѵѵпусіі рггуѵѵобгісіе. О со ѵѵзгуіко га- раепаті га зрггесіѵѵіепзіѵѵо бѵѵит бекгеІиі^се, сЬс^с ргаѵѵет сгупіб, зкіабац ргог- іот ѵѵуй ротіепіопут, бѵѵипазіи піебгіеі
Ъу. со (іо озоЬу ітсі рапа Мигаѵѵзкіедо, Іигту у бѵѵапабсіе гиЫі ахозгу, бо гакао обзуігепіе аЬ оШсіо раігосіпіі, Іапс|иат гапіа у гпіксгетпіепіа іакоѵѵеу ргозекигбгабііѵѵедо ріепіроіепіа у ргокигаіога ѵѵеб- суі, бо газ^бгепіа ехрепзбѵѵ ргаѵѵпусЬ гіо1е ргаѵѵ, о ргокигаіогасЬ рггерізапусЬ. Со іусЬ роІзкісЬ Іггузіа, ргаеѵіо зіозаггбѵѵ іигаё (Іо оЬйаІоѵѵапусЬ о иіггушапіе ѵѵзгеі- гатепіо, у о іо, со сгази ргаѵѵа боѵѵіебгіокісЬ рггуѵѵііеібѵѵ, бекгеібѵѵ у агіукиібѵѵ, пут Цбгіе. А іако іе гаІоЬу, г рогѵѵбѵѵ
(іо арргоЬаіу шапбаіи, бе бака ѵѵугайопе- аиіепіусгпусЬ ѵѵупіезіопе, іак га опуті
го, іпіиііи кібгедо бо обезіапіа саікоѵѵі- зігопу, роті^бгу зоЦ зрбг ѵѵіоб^се, іпзіісіе зргаѵѵу рггеб з^б пауіаёпіеузгеу аззез¬ іиегипі асііопет, ѵѵ кібгеу зргаѵѵіе ро игзогуі хѵіеікіе^о хі^зкѵѵа Ьііеѵѵзкіедо, а ѵѵгд1<$- папіи буіасуі срріагит г зргаѵѵ, піетпіеу
бет піеозіабіоёсі оЬйаІоѵѵапусЬ, бо бапіа ро осгеѵѵізіусЬ у бозіаіесгпусЬ іако іо: об
боЬгге озіабіеу раг^кі, бо пабдгобгепіа иіёсіѵѵусЬ Теобога Згукиіоѵѵісга, бапа Ріезгкоб, зігаі у ехрепзбѵѵ ргаѵѵпусЬ, огаг богоѵѵісга— зіагегусЬ, Масіеіа \ѴіІеукі, Каіе§о ѵѵзгуікіедо, со сгази ргатеа боѵѵіе- гішіегга у 2ебакіеѵѵісгоѵѵеу, г бокіабет іеу
бгіопут Ь$бгіе, заіѵа іеу йаІоЬу теііога- оріекипбѵѵ Масіеіа Биіеѵѵісга, Ргапсізгка
ііопе.
Згукиіоѵѵісга, Абата Нгупіеѵѵісга, Ѳтгедо-

- 540 гга Киргіапотеіога у йаізгусЬ саіедо сесЬи
гизгпікагзкіедо, оЬутеаІеібте 'ѴѴіІейзкісЬ,
Іийгіей ішсі рапа БѴапсізгка Мигатезкіедо — раіезігапіа шадйеЪигуі ЛѴіІейзкіеу,
рггсг ішёсі рапа Йапа Йапотезкіедо—котогпіка Озгтіайзкіѳдо, рггесітепіе осі исвсілѵусЬ Апіопіедо Маскіетеісга, .Іапа Ріоіготеісга—-зІагзгусЬ, Масіеіа Вийкіетеісга,
Ріоіга ЗгиЪегІа, ДѴатеггупса Зозпотезкіедо,
босіГгуйа Каппізега, ЙакиЬа Ьійегііоа, МісЬаІа МоЬіІотезкіедо, ^апа Вийкіетеісга,
Вепесіукіа Ноіса, ЙбгеГа Когіиіетеісга, Йапа Котеігізкіедо, \Ѵатеггуііса Йапкіетеісга
у саіедо сесЬи зіозагзкіедо, рггег ітсі
рапа Ріоіготеісга—гоішізігга Ыотеодгбйгкіедо, іп ргіпсіраіі педоііо сіопіезіопусЬ
копІготеегзуасЬ. ІиЬо осі сесЬи зіозагзкіедо,
гергойикищс (Зекгек піпіеузгедо здйи те гоки Іузіцс зіесітзеі рі^сігіезі^І ріегтезгут,
Магса ріегтезгедо сіпіа, ті^сігу сесЬет котеаізкіт а зіозагзкііп гарайіу, опуш, іг
зІггеіЬа тезгузіка, теіеіка у таіа <іо кипзгіи
зіозаггбте паіегу, сіотеосігопо у ргоЬотеапо;
дсіу іесіпак Іакотеу осі зіозаггбте гергосіикотеапу (Іекгеі Ьуі Іуіко роті^сігу котеаіаші а зіозаггаті іеготеапу, ро кібгут
ропіетеаг сіекгеі роёіесіпіеузгу те гоки Іузі^с зіесітзеі озіешйгіезі^І згбзіут, Магса
озіетпазіедо сіпіа, те Іутге згдігіе г іпзіапсуі гизгпікаггбте, г сесЬет зіозагзкіт
осгетеізіу, іі ризгкагге, іак рггуѵѵііеу пауіайпіеузгедо Аидизіа Іггесіедо, кгбіа роізкіедо, рой гокіет Іузщс зіесітзеі сгіегйгіезіут сгтеагіут, ЫотеешЬга сгіегпазіедо
Йпіа зіапотеіопу, те іейпущ г котеаіаті у
зіозаггаті пауйотеаіі зі<$ гдготайгепіи гайтеіайсга, кібгут Іо роёіесіпіеузгут роті<зйгу ризгкаггаті а зіозаггаті йекгеіет,
ропіетеаг сій ризгкагге теоіпоЗс гГогтотеапіа ризгкагзкіедо сесЬи зоЬіе гузкаіі,
рггекопутеа. Коіеупо, ропіетеаі, тос$ Іако-

теедо Йекгеіи у тос^ рггутеііеіи шадізігаіо\ѵі ТѴіІейзкіети, те гоки Іузі^с рі^бвеі
рі^ссігіезі^і теібгут, сіпіа йтеисігіезіедо Іггесіедо БесешЬга копіеготеапедо, тадізігаі
\ѴіІейзкі (31а сесЬи гизгпікагзкіедо агіукиіу пасЫ, |юшішо кібгу рггутеііеу у йекгеі те гоки Іузі^с зіейтзеі озіетйгіезі^І
юбвіут, Магса озіешпазіедо сіпіа гарасЗІу, дсіу иіёсітеі ДѴатеггупіес Зозпотезкі у Масіеу Вийкіетеісг теутеіезгапіа
гпакбте ризгкагзкісЬ, іп ргаеіийісіит сесЬи ризгкагзкіедо, йорийсііі зі§, рггеіо
сіекгеіеш озіаіес/.пут те гоки іузі^с зіейушзеі озіешйгісзці йгіетеідіѵт, ОкІоЬга
йтеисігіезіедо бзтедо сіпіа іп ассеззогіо гарайіут, раепаті копігатеепсуіпеті икагапуті гозіаіі. Рггесітеко кібгут сіекгеіот,
ропіетеаг сесЬ зіозагзкі, Іак рггег гаІоЬу,
іако іеі, осгетеізіе зтеоіе діозу іатепѳдо
рггесітеко сіекгеіот шбтеіепіа у (Зореіпіопеу те зіатеапіи, г іейуп$ 1ийуЪгу% зцйотееу сіориёсіі зі§ Іегуі, а Іуш затут ропіетеай па каг§ г ргатеа зіаіиіотеедо агІукиіи іесіупазіедо, г гогсігіаіи ріегтезгедо,
а рагіе ризгкаггбте аііедотеапедо, теурасіі;
г ІусЬ рггусгуп зцй іедо кгбіѳтезкіеу тозсі
Ьигтізігготезкі, гасігіескі ЛѴііейзкі, Іепге
сесЬ гизгпікагзкі рггу ргатеасЬ, рггутеііеіасЬ у сіекгеіасіі иіггутатезгу, а огаг гоЬіепіе ісЬ ггетіозіа гатеаготеатезгу у иЪезріесгутезгу, агеЬу сесЬ зіозагзкі аЬЬіпс
гоЬоІу теіаёсітееу гизгпікагзкіеу гаЫегаб,
гпакі ісіі теутеіезгаб, сгеіасіг гизгпікагзЦ
г розігопіа рггусЬойг^с^ сіо гоЬоі зтеусЬ
Готепіотеаб, ойтатеіас у гаутотеас, іпиусЬ
г тіазіа \Ѵііпіа теургатеіаб, Іезіутопіа
опут теуйатеас, сесЬ гизгпікагзкі рагіасгаті пагутеас піе теагуі зі§, у отезгет
паІусЬтіазІ гпакі ризгкагзкіе г ріесг^сі
у гетезг^й рогйеутотеаі рой піеисЬгопп^
га зрггесітеіепзітеа кап* газіггеда. Коіеупо

- 541 га тбѵѵіѳпіе рггесіѵѵко Яекгеіот у га сіореіпіоту ѵѵ зіаѵѵапіи Іегу^, іепйе сесЬ
зіозагзкі, сгуіі озоЬу іе§о ѵѵ акіогасіѳсЬ
різг^се зі<2, тос^ іе§ог зіаіиіоѵѵе^о ргаѵѵа, агіукиіи іеЯупазіедо г гогЯгіаІи ріегѵ?зге§о па згеёбпіеЯгіеІп^ суѵѵііпіу ѵѵзкагиі^с ѵѵіег<$, айеЬу ей ийсіѵѵі зіозагге: АпІопі Маскіеѵѵісг, Яап Ріоігоѵѵісг, Масіеу
Вис1кіе\уіс2 у Ріоіг ЗгиЬегі па Япіи сгіегпазіут ргаезепііиш, іакоѵѵіу ѵѵіе/.§ па піѳЯгіеі згеёс газіеЯІі; ро ѵѵузіеЯгепіи кібгусЬ
ТѴаѵѵггупіес Зозпоѵѵзкі, ОосіГгусІ Каппізег,
ЯакиЬ ЬіЯегІіс, МісЬаІМоЬіІоѵѵзкі, гпоѵѵи
паіусЬшіазі па згезс піесігіеі газіаЯуѵѵаІі
у коіеупо а піегѵѵіосгпіе ро ісЬ ѵѵузіе¬
Ягепіи Яап ВиЯкіеѵѵісг, ВепеЯукі Ноіс,
ЯбгеГ Кагіиіеѵѵіег, Яап Коѵѵіпзкі у \Ѵаѵѵггупіес Яапкіеѵѵісг, іакоѵѵ:* зге&піеЯгіеІту
ѵііещ ро зоЬіе газіаЯуѵѵаІі у Ьег рггегѵѵу
ѵѵузіеЯгіеІі, зиЬ іізЯеш раепіз, пакагаѵѵзгу,
ехрепзи ргаѵѵпедо, г гасуі зіозаггбѵѵ, ѵѵ
піпіеузгут ргосеЯегге егодоѵѵапе^о, гіоіусЬ роІзкісЬ зіо рі§бЯгіезЦі па зІозаггасЬ
у ісЬ сесЬи, Я Іа ргосеЯицсусЬ гиягпікаггб\ѵ газ^Яга. Огаг іеггиіп ехоіисуі, рггесі
ісЬ газіаЯапіет ѵѵіегу, па сіпіи сгісгпазіут
ргаезепііит рггегпасга, кібпу іо зитіп^
сесЬ зіозагзкі, піе рггуітиі^с агезгібѵѵ,
піе паЪуѵѵаіцс ѵѵіехѵкб^ѵ роЯ піеѵѵагпойсііу
опусЬ сігса асіа ргаезепііз оШсіі, затут
ризгкаггош ІиЬ оЯ пісЬ ишосоѵѵапети,
Яозіаіесгп^ ріепіроіепсуі^ таігусети, оЯЯа
у ѵѵуріасі, Яесегпіі. СопЯезсепЯепЯо гаіут
Яо каіе§огуі і. р. Ргапсізгка Могаѵѵзкіе^о—
раіезігапіа з^Ябѵѵ шауЯеЬигуі ^Ѵііепзкіеу,
г іутге сесЬет зіозагзкіт, ІиЬо оЯ зіо¬
заггбѵѵ, рокІаЯацс ргосезз ѵѵ ргоіокиіе
гіетзіѵѵа \Ѵі1епзкіе§о, ѵѵ гоки іузцс зіеЯутзеі озіетЯгіезі^і бзтут, тіезцса Яиііі
ЯѵѵиЯгіезіедо бзте^о Япіа, іак па гизгпікаггбѵѵ, іако ітб рапа Мигаѵѵзкіе^о га-

піезіопу опут, зі^папіег Яо озоЬу ітб ра¬
па Мигаѵѵзкіедо, іг оп, гаіоѵѵзгу зі^ Яо
зргаѵѵу зіозаггбѵѵ г ризгкаггаті ѵѵ гоки
іезгсге іувщс віеЯутзеі озіетЯгіезці згбзіут, Магса озіешпазіѳ^о Япіа оЯезгІеу,
оЯ гараЯ1е§о г кггуѵѵЯгу опусЬ, осгеѵѵізіеёо Яекгеіи, иЯгіеІпу сесЬ гизгпікагзкі Гогтоѵѵас Яогѵѵаіаігусе^о, піе іуіко піе гаарреііоѵѵаі, Іесг со ѵѵі<$кзга гЯгаЯІіѵѵіе рипкі
г іе§о Яекгеіи аЯ Ьопит ге^ішеп, ѵѵуіоѵѵзгу іакоѵѵе зіоѵѵо, іг ризгкагге Ьег
рггуѵѵііеібѵѵ пауіайпіеувге§о топагсЬу у
у гаёѵѵіаЯсгеп г іггесЬ тіазі, сесЬи зкіаЯаб піе тогз ііитасгуі у іут зрозоЬет
ггесгопу Яекгеі ѵѵ ехекисуі^ роЯЯа! Яопозг^с, іашціат гЯгаЯІіѵѵе^о ріепіроіепіа,
оЯз^Ягепіа а Гипсііопе раігосіпіі у гогсіад;піепіа Яаізгеу ргаѵѵаті рггерізапеу ЦЯаІ
кагу. СЯу іеЯпак Яекгеі ргаезепііз оШсіі
осгеѵѵізіу ѵѵ гоки іузі^с зіеЯутзеі озіетЯгіезі^і згбзіут, Магса озіетпазіедо Япіа
газгіу, іг ро рготиі^асуі опедо ѵѵ Япіи
сгѵѵагіут, иі раіеі ѵѵ іутйе Яекгесіе ѵѵ
іегтіпіе г ЯеІіЬегасуі ѵѵураЯІут, заті зіозагге оЬеспіе и з^Яи зіапоѵѵзгу, опут зі<}
гиреіпіе копіепіоѵѵаіі, рггекопуѵѵа іут затут, ропіеѵѵаг оЯ іакоѵѵеу ѵѵтаѵѵіапеу
гЯгаЯу ітб рапа Мигаѵѵзкіедо ѵѵушаѵѵіа,
кібга іо исгупіопа ііитасгепіа па кггуѵѵЯ§ іакоЬу сесЬи зіозйгзкіе&о оЬіексуіа,
сЬосіагЬу Ьуіа у реѵѵп^, іак іезі ЬегЯоѵѵоЯп^, га іеЯупуш тапіГезіеш, ііе ѵѵ Іаі
іггу ро рготиі^асіе Яекгеіи, г кггуѵѵЯ^
піеѵѵіппеу зіаѵѵу исгупіопут оЬѵѵіпіас Ьу
гЯоІп^ піе Ьуіа, ех ргаетіззіз іиЯісіит,
ітб рапиРгапсізгкоѵѵі Мигаѵѵзкіети, ргаеѵіо ѵѵзгакйе ѵѵеЯІид ЯоЬгоѵѵоІпедо гаЬіегапіа зі§ піетпіеу рго иііегіогі ЯіІисіЯаііопе, г ѵѵугоки зѵѵоіе^о рггеЯ зоЬ^ згуЯет
па паріегѵѵзг^ іигугЯук? ро іггесЬ кгбІасЬ
гизкісЬ рггураЯацс^, па ^ут: іако акіи-
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аіпуш Ьуі роЛсгаз зргатеу г ривгкаггаті
а^ііиі^сеу зі<} гезгіу ітб рап Озгетезкі се¬
сЬи зіозагзкіедо рІепірокепЬет, аа Іут:
іако іак зіатеаі, іак гезгіу Озгетезкі іпГоппотеаі у гаіесаі, па іут: іако те копЛуксіе г ризгкаггаші піѳ Ьуі у акіогбѵѵ
зѵѵоісЬ піе гЛгаЛгаІ, па іут: іако зіозагге
\ѵ іегтіпіе, г «іеІіЬегасуі ѵгурасііуш, заші
па з^Лгіе Ьуіі, Лекгеіет копіепіотеаіі зі$.
гакІаЛаб арреііасуі піѳ сЬсіеІі у піе Луззропо\ѵа1і, ехрІепЛо іигатепіо Ьопат Гатат оЬтеаготеатезгу, га ротбтепе озкагепіа сесЬ зіозагзкі, сгуіі іе§о озоЬу \ѵ акіогасіесЬ різг^сѳ зі§, г итеаді зтеоіеу па
згеёсіопіеЛгіеІпз сутеііп^ тезкагицс теіей§,
агеЬу оп^, іс^ие Апіопі Маскіетеісг, Лап
Ріоіготеісг, Масіеу ВиЛкіетеісг у Ріоіг
8гиЬегі па сіпіи сгіегпазіут Лиііі гоки
іузі^с зіеЛутзеі Лгіетеі^Лгіезі^Іедо іакоте%
теіег§ па піеЛгіеІ згеёс газіеЛІі, ро теузіеЛгепіи кібгусЬ ^Ѵатеггупіес Зозпотезкі,
боЛГгуЛ Каппізег, ЛакиЬ ЬіЛегІіс, МісЬаІ
МоЬіІотезкі, гпотеи па ісЬ тіеузси згеёспіеЛгіеІпгі ѵ/іещ газіаЛутеаІі, ро гиреіпуга
теузіеЛгепіи кібгусЬ піегтеіосгпіе Лап ВиЛ¬
кіетеісг, ВепеЛукі Ноіс, ЛбгеГ Когіиіетеісг,
Лап Котеіпзкі у \Ѵатеггупіес Лапкіетеісг,
іакоте;} 82езспіесІ2Іе1п% теіег§ дгаЛаііт ро
зоЬіе газіаЛаІі у Ьег рггегтеу ѵѵузіесігіеіі,
пакагатезгу, ехрепзи ргатепедо па Іушге

сесЬи зіозагзкіт (11а іодо тозсі рапаМигагезкіедо гіоіусіі рі^бЛгіезі^і газіріга, Іегтіп ехоіисуі кібгусЬ рггеЛ акіаті згріи
піпіеузге^о, па сіпіи сгіегпазіут Лиііі гоки
рггузгіе^о іузііус зіосіутзеі Лгіетеі^Лгіезціедо, рггесі газіаЛапіеш зѵѵоіт рггегпасгутезгу, заіузГаксу^ зтеоіети Лекгеіотеі пакагиіе. Ро гаЛозуб исгупіопіи кібгети
ѵѵзгуікіе ргосезза, ЫоЬу у саіу ргосеЛег
те іеу тіегге газгіу каззиіе, аппіЬіІиіе,
г хі$§ еіітіпотеаб Лоризгсга, а іако те
ггесгу оз^Лгопеу теіесгпе зігопат гаіеса
тіісгепіе. Ро рготиідотеапіи кібге&о Лекгеіи оЛ сесЬи зіозагзкіе&о, іедо іпоёб
рап.Ріоіготеісг— гоітізігг ЫотеодгоЛгкі, Ло
згрібте іе§о кгбіетезкіеу то$сі гаЛтеотусЬ
аззеззогзкісЬ теіеікіедо хі^зітеа Іліетезкіе^о,
а іоіо іиЛісаіо гаіогуі арреИасі^.
оЛ
сесЬи ризгкагзкіе§о іедо то$б рап Лапотезкі — котогпік Озгтіапзкі Лоризгсгепіа
опеу гарггесгуі, те кібгут зігоп зрогге ро
копіготеегзуасЬ, патегаіет ЛопіезіопусЬ,
з^Л іе§о кгбіетезкіеу тобсі Ьиггаізігготезкі
гаЛгіескі \Ѵі1епзкі, Ло ргатеа тадЛеЬигзкіе§о те сг^ёсі іггесіеу, па кагсіѳ зеіпеу
зібЛтеу рггерізапе§о, зіозотепіе тацс зі§,
арреііасуі^ Ло з^Лбте гаЛтеотусЬ аззеззог¬
зкісЬ теіеікіе^о хі^зітеа Ьііетезкіе§о регтііііі.
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151. Опредѣленіе

Виленскаго магистрата

я. 369-

но спорному дѣлу

между рписко-ка-

толнками и диссидентами саіюжпнчьяго цеха относительно выбора

цеховыхъ

старшинъ.

Въ саиожнпчьемъ цехѣ

возникли между дис¬

сидентами и рпмеко-католиками очень серьезныя
неудовольствія по поводу избранія цеховыхъ старшппъ.
ты

Дѣло было въ томъ, что когда диссиден¬

избрали изъ среды себя двухъ

кандидатовъ

на старѣйшинство въ цехѣ, то рпмеко-католнкн
подняли знамя бунта и до тѣхъ норъ мѣшали
произвести выборы, пока пе избранъ былъ
ско-католикъ.

рим-

Предъявивъ свои привилегіи, дис¬

сиденты требовали у магистрата подробнаго раз¬
смотрѣнія и судебнаго разбирательства. Разсмот¬
рѣвши привилегіи, магистратъ постановилъ слѣ¬
дующее рѣшеніе: диссиденты не должны обособ-

Коки іузіцс зіейгизеі йгіетеі^йгіезі^і
ріегтезгедо, тіевщеа ІГвЬгиагуі йтеипазіедо
Йпіа.
зргатеіе га йтеота акіогаіаті у гаІоЬаші (іо пісЬ паіег^сеті, те іейпо ропігеу
гЦсгопеші у зкотЬіпотеапеші, г гедезіги
вргате іегтіпі іасіі те з^сігіе іедо кг. тоёсі
Ъигшізігготезкіш гайгіескіш ѴѴіІейзкіт іпіепіотеапеу:
2а ргеггезгут акіогаіеш иібсітеедо ра¬
па Апіопіедо Иіекзгупзкіедо, кипзгіи
згетезкіедо шаувіга, г иійсітееті рапаті боіГгуйет Напет, Кгузіуіапет у
йеггут Букаті, Оггедоггет Ьасегизет
у (Заізгеті таузігаті ргоГеззуі згетезкіеу—
йуззуйепіаті, гагакагет ро оЬЫотеапусЬ
ргатепіе теупіезіопут у га гаІоЦ, те піт

ляться отъ католиковъ и греко русскихъ, а при¬
нимать сообща участіе въ цеховыхъ дѣлахъ; подъ
именемъ диссидентства слѣдуетъ разумѣть па бу¬
дущее время не національность, а религію; дисси¬
дентскими

старшинами считать диссидента Гана

и римско-католика Некшиискаго, который

тоже

Нѣмецъ,—считать этого послѣдняго только па те¬
кущій годъ, а на будущее время Нѣмцамъ като¬
ликамъ засѣдать вмѣстѣ съ другими кото ликами,
а не диссидентами; паконецъ во избѣжаніе цехо¬
выхъ безпорядковъ тѣмъ
подавать аппелляцію.

и другимъ

запретилъ

гпаусІиВД
іакоте% шіепце у геГегизі<2 (іо шашіезіи те гоки іузіцсгпуш
зіейшзеіпушйгіетеі^йгіезізі ріегтезгут, шіезщеа Лапиагуі зібйтедо (іпіа гапіезіопедо,
огаг йаІзгусЬ тезгеІкісЬ габтеіайсгеіі, зеззуоте, піе шаіеу (іекгеѣи игг^йи Ьигтізігготезкіедо роіосгпедо Шейзкіедо, те гоки
іузі^с зіейтзеі йгіѳтеіфігіезізіут, тіезцеа
НееетЬга іггупазіедо (іпіа гарайіедо, шіапотеіеіе о Іо: іг оЬгаІотеапу Нап у Буко¬
ве» гпіозізгу зі§ г зоЦ, теі^сеу Іаі зіейтіи па рггетіап§ гатезге заті зіеЫе га
зіагзгусіі оЬіегаІі, піе геГегищс зі§ те іут.
Йо саіоёсі сесЬи теейіе рггутеііеібте, у іакіт зрозоЬет заті зі§ гатезге иіггущиі^
рггу зіагзгепзітеіе, піе йоризгегаце апі йуззуйепібте, апі каіоіікбте, а дйу па гокіе-

\
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гагпіеузгу Іузцс зіейшзеі йгіеш?йгіезі$1 зіе рггерізапут геЬгаІі зі? (ІосесЬи в\ѵоріегѵѵзгу Ыиі^су йѳіаіог лѵі^кзхозсі^ §1о- іедо сііа исгупіепіа еіексуі зіагзгусіі сезб\ѵ те зіоіе піешіескіт іезі га зіагзгедо сЬспѵусЬ, ройбтесгаз, па йпіи вгбзіут БеоЬгапут, ѵѵесііѳ рга\ѵ у рггулѵііеібѵѵ, к Ій га сетЬга ргаезепііз, саіут г^готайгепіет
еіексуа йекгеіет зі^сіи Ьигтізігготезкіе^о га рггегсойпісіѵѵет рггуѵѵііеібрѵ, паурггбй
роіосгпе^о "ѴѴіІепзкіедо іезі ро1\ѵіегйгопа, оЬгапеті гозіаіі га капйуйаібте: Кгузіуап
ой кібге^о йекгеіи оЬгаІотеапу Нап піе- Бук, бойГгуй Нап, Ріоіг 8гр1і11а уЙеггу
зіизгпіе гаарреікжаѵгзгу йо іигатепіи піе Бук, ро оЬгапіи гаіут капйус1а16\ѵ еіексуа
йорпзгсга, па ехрепза ргатспс пагага. о па зіагзгейзітсо гогросг?1а зі?; па Іакоѵѵеу
со йеіаіог ггесг таі^с, гакіайа ргогЬу йо еіексуі гаіиі^су Нап іейпозіапеті §1озу
арргоЬаіу еіексуі, ѵі"оге рггутеііеіи пазіа- Ьег гайпеу пі ой ко»о рггезгкойу у гарггеІеу, йо иітеіегйгіепа йекгеіи зцйи Ьигші- сгепіа оЬгапут гозіаі. Росгуга оЬга!о\ѵапу
зІгготезкіе§о роіосгпедо ЛѴіІеііакіегго, йо Иекзгуйзкі, ІиЬо паѵѵеі капйуйаіет йо
икагапіа оЬга!о\ѵапе§о Напа у йаІзгусЬ рггеІогейзІ\ѵа піе гозіаі, а гаіут Іуш зараепаті арреііасуіпеті еі еос|ие іпіиііи тут піе Ь<$йгрз апі капйуйаіет йо рггерггуризгсгепіа йеіаіога йо іигатепіи па Іогепзіта, сізп^с зі? піе Ьуі гйоіпут, іейсесЬтізІггоѵѵзІѵѵо угазіггегепіа іпрозіегит, пак па "ап піе гпіозізгу зі? г піекібгеті
айеЬу рапоѵѵіе №етсу ой сесііи Роіакбѵѵ коіе^аті саігу зрокоупозс гЬиггуІ, зіагзгут
піе ойі^сгаіі зі?, піе тіе/ігу зоЬгу Іуіо зіаг- д\ѵа!іет зі? 0§1азга1, еіесіоѵѵас пікодо піе
згусЬ оЬіегаІі, аіе гагет \ѵзгузсу г Роіа- рог\ѵа1а1, зеззуц еіексуіш* гепѵаі, гогпѳ
каті, Іак йо зіоіи піетіескіе§о, іако Іег гЬуІкі, пай рггузіоупе зргаітоѵѵашѳ зі? роу ро1зкіе§о зІагзгусЬ теоіпеті §1озаті оЬіе- сгупіі, ѵюіае^о йосесЬи зргоѵѵайгіі, кібгаіі, йо падгойгепіа згкой, зігаі у ехреп- гу іакоЬу (На гепѵапіа д\ѵаІІо\ѵпіе еіексуі
зб№ рга\ѵпусЬ.
Ьуі г игг?йи гезіапу, оЬЫоѵѵапу Иекзгугі2а йгидіт акіогаіет иіёсіѵѵусЬ ра- $кі одіозіі, о сгут игг^й гдоіа піе тсіепбт ОойГгуйа Напа, МісЬаІа КгбІа, Кгу- йгіаі, аІЫнѵіеш игггуй згсге§б1піѳ \ѵогзіуапа Кіегзгіеупа, йакиЬа Кирепіиза, пе^о йіа Іедо рггузіаі, аЬу лѵуйаі ІезіуѲтгедогга Ьасегиза, Непгука На§епГе1- топіит, іака еіексуа Ьуіа, піе геЬу газ
Іа, .ТакиЬа Кіеупу, Ратеіа 8іапкіе*ѵісга, еіексуа тіаіа Ьус гепѵапі}, йаіеу §йу
йапа Роіа, Кгузіуапа Бука, Ріоіга 8гр1і- рггег ріеппойс оЬг’а1о\ѵапе§о Ыекзгуйзкт^о
Іа, йеггедо Бука — таузігбте ргоГеззуі рггей игггрі Ъигтізігготезкі роіосгпу \Ѵізгетезкіеу—йуззуйепібѵѵ, оЬутеаІеІбте \Ѵі1ей- Іейзкі рггуЬуІі, рой 6\ѵсгаз з^й Іепгѳ розкісЬ, г иійсіѵѵуш рапет Апіопіт №е- іосгпу зібѵѵпіе па йпіи зібйтут БесетЬга,
кзгуйзкіш шаузігет згеіѵзкіт, оЬутеаІе- \ѵг§1?йеш йгидіедо зіагзгедо, еіексуа гіоІет ЛѴіІехізкіт, га гакагет ро оЬгаІогеа- губ гагектгоѵраі. 2а1ут лѵейіе хѵоіі игг?пеео ргастпіе \уупіезіопут у га гаІоЦ, ѵѵ Йи, §йу па ро\у16гш* еіексуа оЬутеаІеІзІѵѵо
шт гпауйивд зі§, Іако\ѵ<і тіепі^с у ге- ргоГеззуі згетезкіеу гезгіо зі?, га ргге^ѵойГегш^с зі? йо гапіезіопусіі гагаіеп, тапі- пісіѵѵет ргатеа, рггутеііеібте у гтеусгаіи оЬГезібте у ЙаІзгусЬ газкаггеп, а тіапоѵѵісіе гапо, парггбй іак рггуѵѵііеіе у гѵѵусгау
о Іо: 12 ёйу рѵейіе ргате у рггутеііеібіѵ тезгу- зргатеіейіітеу уѵусі^а, сгіегеск капйуйаІб\ѵ
зсу таузіготѳ ргоГеззуі згетезкіеу \ѵ сга- Іо іезі: Згетаідіе. йапа Ьіпка, Вгаипа у

- 545 МісЬаІа Кгбіа; ро ивіапоѵѵіепіи кап4у4а- (лк пісзргаѵѵіе41іѵѵойс піевргаѵѵіесіIі\ѵойсіг^
16\ѵ гдгота4гепіѳ еіѳсіоѵѵас г кап4у4а16ѵѵ рорісгаіцс, сіекгеі, з^сіи іедо кгбіеѵѵзкіеу
оЬгапусЬ 4гидіедо рггѳіогопедо рггесі ві$ тоЗсі Ьигтівіггоѵѵвкіедо роіосгпедо \Ѵіѵѵгіеіо. Со ѵѵігікцс оЪЫоѵѵапу №екзгуйзкі Іейвкіедо зоЬіе рггусЬуІпу игузкаі у зіаг4гиді гаг еіексуц гарггесгуі, кіоіпіе рого- згуш піеѵѵоіпіѳ одіозгопу гозЫ. 04 кібЬіі, зрокоупозс гкиггуі, таузігбѵѵ роІзкісЬ гедо сіекгеіи йаіиі^су Нап, таі^с гіесепіѳ
(Іо Іеу/.е зѵѵеу сгѵппоёсі (ІиЬо шаузігоѵѵіе реіпотпспе осі сІаІзгусЬ коіедбѵѵ, исгупіѵѵроізсу підсіу 4о еіексуі піетіескіеу, а піет- згу \ѵрггб(1 Іг/,ѵ4піоѵѵ^ сІеІІЬегасу^ рггесі
су (Іо еіексуі роізкіеу піе тѵіг^саіі зі§) з,у4 Ъиппізіггоѵѵзкі ѵа4гіескі \Ѵі1ейзкі, ішіеросікиѵзіаі, гбйпе дѵѵаИоѵѵпозсі ро(іоре1піа1, піет ѵѵзгузІкісЬ гаіогуі арреііасу.у. Кібг^
кггуѵѵ4§ гпасгп^ саіети сесЬоѵѵі исгуш'1, арреПасу.^ 5^4 іедо кгбіеѵѵзкіеу гаоёсі Ьигпа(11о гпоѵѵи зргаѵѵд ріепіасЦ иіѵѵоггуѵѵ- тізіг/оѵѵзкі роіосхпу \ѴІ1ейзкі, игпаѵѵзгу
згу, па з<1(1 роіосхпу Ьигіпізігготгакі \Ѵі- га 8Іизгп% у зргатейііп^, аксеріоѵѵаі у
Іегізкі іпіегез саіу ѵѵсі<удпо1, д4гіе пау- зргаѵѵ$ ѵіа арреііаііопіз ргге(1 3^(1 Ьигтіпіезрі-а\ѵіе41іѵѵ82еті розі^риі^с кгокаті піс зігхоѵѵзкі гаскіескі АѴіІейзкі ѵѵузіаі. Ро
піе паіег^сусіі ргаѵѵіе 4о еіексуі піетіес- арреііасуі гаіут, ІиЬо №екзгугізкіедо піекіеу, іако о4 4аѵѵпа \ѵ іут сесіш гог4гіе1. \ѵо1пе зіагзгейзіѵѵо 4о йпаіпедо иііуіпагпеу
пеу таузігбѵѵ роіакбѵѵ геіідіі ггутзкіеу I іпзіапсуі 4екгеіи иігхушапе гозіаіо, іе4зргоѵѵа4гіІ, кібггу (хі оЬЫоѵѵапедо Ь$4(рі пак окгаіоѵѵапу ЭДекзгуйзкі, дѵѵаіі дтеаі4оЬгге ро4Ьи4гепі, ѵѵоіаб га оЬЫоѵѵапут іет роріегаі^с, зеззуе піеѵѵоіпе ѵѵ сесЬи
піегедиіагпіе у Іо ѵѵ сг^сі іуіко росгеіі, зкЫаб, па пісЬ рггешос^ у аЬзоІиіпіе ргеа па кѵезкоѵѵапіе паѵѵеі рггузЦріб піесЬсіе- гу4оѵѵаб ойтіеіа зі§, ѵѵзгузікіе рогарікі у
1і; росгут ротіпіо рггуѵѵііеібѵѵ, аІЬоѵѵіет изіаѵѵу рггуѵѵііеіоѵѵе гиіпоѵѵас изііиіе, со
рггуѵѵііеіе 4ѵѵбсЬ ггутзкісЬ, сіѵѵбсЬ дгаесо- ѵѵзгузіко 4о Іедо піерогггріпедо зіорпіа
гиззкісЬ у (іѵѵбсіі 4уззу4епібѵѵ па зіагзгусЬ рггу\ѵіо(и, іг га піезрокоупоЗсі^ оЬгаІоѵѵаоЬіегас каг$, а іи/, г зігопу ггутзкіеу педо Иіекзгуйзкіедо, апі згайаггбѵѵ госг(Ьѵбсіі зіагзгусЬ оЬгапусЬ Ьуіо, гаіут ігге- пусЬ, апі тЫзгедо изіапоѵѵіб тогпа.
сі №еквгуйзкі еіекіоѵѵапут.іако ггутіапіп 0 іе гаіут кггулѵсіу у о (Іаізге іп ргоЬу4х піе тбді, ротіто оЬгапусЬ (іѵѵакгос се<1еп(1о 4оѵѵо4хіб зі§ таі^се гаіищсе 4екап4у4аібѵѵ, акап4у4аіеш Кекггуйзкі пі- Іаіогоѵѵіе ггесг таі^с апіе отпіа гакіа§4У піе Ьуі: ротіто 4а1еу коіеі, аІЬоѵѵіет 4аііі рго^Ьу—4о арргоЬаІу ргаѵѵ, рггуѵѵіг коіеі о4 Іаі кіікипазіи таузігоѵѵіе Ьуіі Іеібѵѵ, 4екге16ѵѵ у 4а1згусЬ зѵѵоЬо4, па4ап
4о оЬгапіа Ыігзі па зіагзгейзіѵѵо сесЬоѵѵе у ѵѵоіпоёсі сесЬоѵѵі гаІиі^сусЬ зіийусусіі,
ротіто ѵѵо1п% еіексуі ро4зІ§рпут зрозо- а га опеті 4о ро4піезіепіа (Іекгеіи ЬигЬет па зіагзгепзіѵѵо оЬйаІоѵѵапу Nек^гуй- тізіггоѵѵзкіедо роіосгпедо \Ѵі1ейзкіедо, \ѵ
зкі ѵѵ4аг! зі§, а з^4 ро4з(^ркаті зѵѵеті гоки Іузі^с зіе4тзеІ 4гіеѵѵі^4гіезі^іут, Беиѵѵо4гг)с, піеіакіё зграгдаі Іедогосгпу, бѵѵіе- сетЬга Іггупазіедо 4піа Гегоѵѵапедо, піейо ро4зі^рпіе ѵѵутогопу, піЬу о4 згаГагзІѵѵа ѵѵоіпіе №екзгуйзкіедо, рггесіѵѵко рггуѵѵіо Ьгаіоѵѵапедо иѵѵаіпіаі^су 4е пиііо 4а- Іеіот зіагзгут иіуіиіоѵѵапедо, 4о котрогІо еі ассеріо ѵѵутогопу гарго4икоѵѵаІ, а іасуі піеіакіедой зкгуріи, ѵѵ сесЪи рггег
69
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оѣйаіоѵѵапедо №екз2уйзкіе°:о бе пиііо баіо
еі ассеріо ѵѵутогопе^о, кібгут піЬу оЬйаіотеапу об згаГагзітеа итеоіпіопут гозіаі,
бо оббаіепіа оЪйаІоѵѵапе&о Иіекзгуйзкіе^о
об зіагзгейзітеа сесЬотеедо, бо рокагапіа
опе§о га тезгуікіе рггезЦрзітеа, росгупіопе
§ѵѵа1іу, огаг га тееху, рггеггбйкі у баізге
рггетеіпіепіа, іиігигуе бекгеібте у рггутеі¬
іеібѵѵ, раепаті г "аіипки зргатеу теурабаі^сеші, бо гпіксгешпіспіа піеіакіеуйсі зиЪзкгурсуі гтіепіопеу, іако піеіе&аіпеу у
габпеу коппехуі г рггеіойейзіѵѵет сесЬоѵѵут піе таі^сеу, бо игпапіа еіексубѵѵ
буззубепізкісЬ обЬуіусЬ ѵѵ сесЬи габоЬге,
іако ѵѵебіе ргаѵѵ зргаѵѵіопусЬ, бо габесуботеапіа іе§о тезгузікіедо, со г ботеоббте
іаѵѵпуіп, г зргаѵѵіебііѵѵозсі зіизгпут Ьубй
зі§ окайе, заіѵа іе"о рогѵѵи теііогаііопе.
А іако іе йаЬЪу те гакагаск аиіепіусгпусЬ гпаубиі^ зі<2, іак со бо теугагбте зтеоісіі те іеп бекгеізг* іпдгоззотеапе. 2акібгеті рггеггесгопе зігопу рггеб паті з^бет іе^о кгбіетезкіеу шойсі Ьиггаізігготезкіт габгіескіт \Ѵі1епзкіт іпіепіотеаіу
зргаѵѵ^. \Ѵ кібгеу зргатеіе те гоки у тіевігрзи, теуй па басіе іедо бекгеіи різапут,
бпіа бгіетеі^іедо еогипбет, ро пакагапіи
ргосебеги, іп ргосебепбо акіогаі г к«ягіу
іггубгіезіеу зіббтеу г іе§ой гедезіги рапбѵѵ
ОоіГгуба Напа, МісЬаІа Кгбіа, Кгузіуапа
Кіегзгіеупа, ЛакбЬа Кирегіиза у баІзгусЬ
таузігбте кипзгіи згеѵѵзкіе^о геіі^іі буззубепізкіеу, рггесітеко рапи АпіопіетиШкзгуйзкіеши—кипзгіи згетезкіе^о таузіготеі, гатеоіапу, рггуЦсгутезгу ту з^б іе^о
кгбіетезкіеу тозсі Ьигтізігготезкі габгіескі \Ѵі1ейзкі ргосебег іп ргіпсіраіі пакагаіійту. Бпіа бтебпазіе§о еогипбет те затеу тай Ізргаѵѵіе, ро обЪуіусЬ ргобикіотеусЬ у герІікотеусЬ дІозасЬ, піе тпіеу і

іей ро осгетеізіусЬ у бозіаіесгпусЪ ге вігопу рапа Ыіекзгуйзкіедо—таузіга ргоГеззуі згеѵѵзкіѳу, рггег ітсі рапа Лапа Лапотезкіе§о—котогпіка Озгтіайзкіе^о, а
тай об рапбте вюіГгуба Напа у баІзгусЬ
таузігбѵѵ згеѵѵзкісЬ ге1і§іі буззубепізкіеу,
рггег ітсі рапа" Ьиказга Тггесіака—рогисгпіка 8то1епзкіе§о, рггу ііоргазгапіи
зі§ ге зігопу рапа Ыіекзгупзкіе§о о арргоЪаі$ (Іекгеіи Ьигтізігготезкіе^о роіосгпе§о \Ѵі1епзкіе"0, те гоки рггезгіут іузцсгпуш зіесішзеіпут бгіетеі§бгіезі^1ут,
тіезіуа БесетЬга Іггупазіедо (Іпіа гарабІе@;о, па зіагзгейзітеіе сгуіі сесЬтізігготезітеіе те сесЬи вгетезкіт іе^ой рапа №екзгуйзкіе§о, ѵі§оге еіексуі роб (Іпіет бгіеѵѵціут тіезі^са БесетЪга, гоки рггезгіе§о ІузЦс зіебшзеі бгіетеі§бгіезізіе§о, те
іутйе сесЬи пазіаіеу, иіггугаиіі}се§о, о
газ^бгепіе ехрепзбѵѵ ргатепусЬ па рапасЬ
таузігасЬ ге1і§іі буззубепізкіеу, те акіогасіе
теугайопусЬ, огаг о икагапіе опусЬйе репаті, г ргатеа ёсі^аі^сеті зі§, га исгупіопу обгете об зцби роіосгпедо Ьигтізігготезкіе§о бо з^би піпіеузге^о, а тай об
рапбте таузігбѵѵ ге1і§іі буззубепізкіеу о
робпіезіепіе рггег/есгопедо бекгеіи роіосгпе§о Ьигтізігготезкіе^о \Уі1ейзкіе§о, іако
ргаѵѵа у рггутеііеіа сесЬотеі згетезкіети пабапѳ пагизгаіцсе§о, а теебіе іусіійе ргате
у рггутеііеібѵѵ, а тіапотеісіе: ѵѵебіе рггутеііеіи пауіайпіеузге§о 8іеГапа, кгбіа роізкіе§о, те гоки іузіцс рі^сзеі зіебтбгіезі^і
бгіетеціут, тіезі^са Лиііі ріегтезге^о бпіа
сесЬотеі згетезкіети пабапедо, а рбйпіеузгеші рггутеііеіаті, іако іо іебпут пауіазпіеузгедо Аи§изіа теібгедо кгбіа, роб
гокіет іузі^с зіебтзеі іггупазіут, бпіет
бтеибгіезіут бги^іт тіезі^са Ъиіе§о, бги§іт пауіаёпіеузгедо Аи&изіаі ггесіе^о', кгбіа

- 547 роізкіедо, рой гокіѳт Іузі;\с зіейтзеі рі$6йгіезці йгидіт, тіезщса ОкІоЬга йтебйгіезіедо згбзіедо йпіа йаіотеапеші, копГігтотеапедо, о гаЪезріесгепіе рапбте таузігбте геІідіі йуззуйепзкіеу: ігЬу йтеисЬ зІдгзгусЬ сесЬотеусЬ 2 геіідіі йуззуйепізкіеу, терогг^йки
оЬіегапіа зІагзгусЬ сесЬотеусЬ еіекіотеапусіі,
оЬгапусЬ Ьуіо, а рапа Міекзгупзкіедо, іако ггушіапіпа, па тіеузси йуззуйепіа айргаезепз дтеаііотепіе па зіагзгейзітео тейгіегаіі}се§о зі$ изипі^сіа. 2а исгупіопе гай
рггег рапа Ыіекзгуйзкіедо те сесЬи згетевкіт Іут зрозоЬега гашіІг§2епіе у Йо ргосейет піпіеузгедо рггурготеайгепіе, рггукіайпів Іедог піпіеузгедо рокагапіа у теуйаікбте ргатепусЬ гтегоіи рггув^йгепіа, йотадацс зі§ те рггуіотпойсі зігоп ргоссйиі^сусЬ, па з^йгіе патегаіет йопіезіопусЬ копІготеегеуасЬ, ту з^й іедо кгбіете¬
зкіеу тойсі Ьигтізігготезкі гайгіескі \ѴіІегізкі, те Іакотеут зігоп зрогге пазіедпу
зіапотеіету ѵѵугок: Ропіетеаг г ргойикотеапусЬ па з^й/,іе рг/.утеііеібте, ой пауіайпіеузгусЬ гедпапібте сесЬотеі згетезкіети
пайапусЬ, а тіапотеісіе г рггутеііеіи пауіайпіеузгедо кгбіа роізкіедо ЗіеГапа, рой
гокіет Іузі^с рі^бзеі зіейтй/.іезі^іут йгіетеі^іут, йпіа ріегтезгедо тіезіцса Лиііі
йаіотеапедо, Ііс/.пеші рбгпіеузгеті рггутеіІеіаті (и піекібгеті йойаікаті, ки рогг^йкотеі Іедог сесЬи зіи/.цсеті) копйгтотеапедо, рггег зіотеа те опут итіезгсгопе,
аЬу со гок тезгузсу зсЬойгіІі зід те йгіеп
йтефедо Мікоіаіа Ьізкира у оЬгаІі г розггойки зіеЬіе згейс зІагзгусЬ госгпусЬ, Іо
іезі: ЙтебсЬ ггутзкіеу, йтебсЬ дгаесо-гизкіеу, а ЙтебсЬ піетіескіеу геіідіі, теійосгпіе Іо Ьуйй окагиіо зі§, іі пауіайпіеузі топагсЬотеіе, пайацс ргатеійіа ки теіесгпеу
ратцісе ггетіейіпікот, опусЬге, іако г

гбгпусЬ геіідіі ро тіазІасЬ дІбтепіеузгусЬ
геЬгапусЬ, те іейпозсі гг^йи зргатеотеапіа
зі$ у те зрбіпут гЬіегапіи отеосбте г йоЬгойгіеузіте рггутеіІеіотеусЬ, Ьег рггетеаді іейпедо пай йгидіт, па теіесгпе сгазу гасЬотеас розіапатеіащс, ро ЙтебсЬ г кагйеу геІідіі (іако іезі теугеу тегтіепіопо) га зІаг¬
згусЬ те сесЬи вгетезкіт йеіегшіпотеаіі;
рапотеіе гай згетесе, орасгпіе зоЬіе Иитасг%с теугаг те рггутеііеіи піетіескіеу геіі¬
діі, кагйедо ро піетіески сЬойг^седо шаузіга згетезкіедо, сЬобЬу ггутзкіеу теіагу,
га зііігзгедо ге зігопу піетіескіеу геіідіі
шод^сут Ьуйг оЬгапут 8%йгі1і, рг/еіо ту
зцй іедо кгбіетезкіеу тойсі Ьигтізігготезкі
гайгіескі \Ѵі1ейзкі тпіетапіе Іакотее, йоЦй и рапбте згетесбте, Іак роіакбте, іако
у піетсбте ігтеаі^се, рггу пазЦрпусЬ рггерізасЬ йіа Іедой сесЬи, ѵідоге ргате, рггутеііеібте опети пайапусЬ у зІшЦсусЬ, Іак
гегоітеиіету: Ргіто, аЬу рапотеіе згетесе
те Йгіеп й. Мікоіаіа Ьізкира, ай тепіет
рггутеііеіи пауіайпіеузгедо кгбіа роізкіедо
ЗіеГапа, теуг йе йаіа тегшіепіопедо, гагет
тезгузсу, Іак ггутіапіе, дгаесу, іако Іег у
піетсу, Іо іезі йуззуйепсі, те іейпо тіеузсе
гзгейізгу зі§, г роші^йгу зіеЬіе Іийгі гйаіпусЬ, йтебсЬ ггутіап, йтебсЬ дгаесо-гизкісЬ, а ЙтебсЬ йуззуйепібте - га зІагзгубЬ
госгпусЬ теоіпеті у зрбіпеті діозаті
оЬіегаІі,—ту з^й іедо кгбіетезкіеу тойсі
Ьигтізігготезкі гайгіескі ЛѴіІейзкі, па гатезге розіапатеіату. ЗесипАо. Ву сіг оЬгапі
зіагзі згейсіи піе роййгіеіпіе, Іесг га іейпут зіоіет гагет газіайаі^с, гг%й тезрбіпу
те зтеут сесЬи иіггутутеаіі, рггуітотеапіѳ
у гарізутеапіе сЫорі^І па теуіегтіпотеапіѳ
Іаі те кипзгсіе вгетезкіт, теугтеоіепіе сгеІайгі у таузіготезітеа, Ь^йг сгу Іо піетіескіедо, сгу роізкіедо кгоіи, га теіайотойсі^
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теюузІкісЬ з/.езсіи рапбте зІагзгусЬ, Ьу Ьу1о вргатеотеапе у те хі^ді сесЬотее одиіпе
терготеаДгапе. ЗкагЬу ісЬ у гбхпе аксусіепва Ьу піе оДДгіеІпіе, Іесх До іесіпеу зкггупкі паіѳіеіі, у г опеу тезрбіпе зтеоіе роіггеЬу ораігутеаіі, шу здД іедо кгбіетезкіеу
тойсі Ьигшізігготезкі гаДхісскі ЛѴіІейзкі
пакагиіешу. ТегЫо. Ропіетеах рапо\ѵіе
ЭДетсу ггутіапіе, г ротеоДи зхсхедиіпіе
іе§о, іе зикпц піешіесЦ зг^ окгусі, сіо
віоіи ггутзкіедо га зІагзгусЬ госгпусЬ
оЬіегапеші піе Ьуіі, а г ЦД \ѵіс1осгпа кггутеДа опут Дхіаіа зі^, рггеіо у те Іут рипксіе,
зіозотепіе шацс зі§ До піегаг тезротпіопе§о рггутеііеіи, Ьу оДЦД гаДпеу гбхпісу
со До иЬіоги (Іесг Іуіко со До геіідіі) ѵѵ
оЬіегапіи зІагзгусЬ рапоѵѵіе згеѵѵсу піе
сгупііі, у схуіо те піетіескіе, сгу те роівкіе зикпіе ргхуоЫекаіцседо зі§ ггушзкіеу
ѵѵіагу шаузіга, лѵеДІе гДаІпозсі у газіид
те сесіт га зіагзгедо оЬіегаІі, шу з^Д іедо
кгбіетезкіеу тойсі Ьигшізігготезкі гаДгіескі ЛѴіІейзкі гаіесашу.—Огаг іезІіЬу г кібгеу коітеіек геіідіі, тееДІе туёіі рггутеііеіи
(піе гаг тезротпіопедо), рапбте шаузігбте
лѵ сесЬи згетезкіш До оЬгапіа па зіагзгейзітео гДаІпусЬ піе гпауДотеаІо зі§, ІеДу г
рггуІошпусЬ Іипс Іетрогіз геіідіапібте,
сеіет иіггушутеапіа рогг^Дки сесЬотеедо
па шіеузси піегиауДиіцсусЬ 8І§ оЬгас г
роті<$Дгу зіеЬіе шаі^; со іеДпак Іашас
рогг^Дки у те паушпіеузгут рипксіе те
рггузгіойс Іут таузігош, кібгут тееДІе
рггутеііеіи г геіідіі оіггушутеас зіагзгейзітео рггупаіегу, ргаеіиДісаге піе та,—ту
з^Д іедо кгбіетезкіеу товсі Ьигшізігготезкі
гаДгіескі ЛѴіІепзкі газіггедату. Со зі<$гай
Іусге зіаі-згегізітеа Іедогосгпедо г геіідіі
піетіескіеу сгуіі ДувзуДепІзкіеу, ІиЬо ге
зігопу ѲоіГгуДа Напа, ДуззуДепІа Іегагпіеу-

згедо зіагзгедо іеДпотуЙпо$оі% оЪгапедо, у ДаІзгусЪ піекібгусіі рапбте сіуззусіепІоѵѵ кипзгіи юетевкіедо е1ексу% рапа АпІопіедо Ніекзгупзкіедо, па шіеузси ДуззуДѳпіа га зіагзгедо те сесЬи, сгуіі ко1ед<}
рапи Напотеі одіазгаіцс;* харггесгопо; іе<1пак ропіетеах ДоЦД саіу сесіі згетезкі зіотеа рггутеііеіи гЬосгпіе Иитасх^с, рапа
Иіекзхупзкіедо, гоДет Ыіешса, Іесгггушзкіеу \ѵіагу, сіоЬголѵоіпіѳ теі§кзг08сі$ діозбте па зіагзгепзітео (іако йтеіаДсгу еіексуа
рой Дпіет Дхіетещіуш шіеаі^са БесешЬга,
Іузіцс зіеДтзеІ Дхіетеі^ДхіезігДедо гоки пазіаіа) пошіпо\ѵа1, а паДіо г итеаді згсгедиіпеу, іг іако Nіек82угі8кі сдіойсіц, піешаі сесЬи згетезкіедо па зіагзгепзітео гатеоіапу у одіозгопу гозіаі, Іак Іей дДу
Иишасгепіе теугагбте рггутеііеіи аДргаезепз піпіеузгуш Декгеіеш Іетиг сесЬотеі
озтеіеса зі§; рггеіо Іак г ІусЬ итеад, іако
Іег, гасЬ^саіцс Іедо оЬутеаІеІа До ДаІзгусЬ
изіид оЬутеаІеІзкісЬ у шііоёсі ки тезрбІЬгасі
зтеоісЬ, тіеузсе ДуззуДепІзкіе пагок іД^су
рапи Ніекзгуйзкіеши газЦріс ту з$Д
іедо кгбіетезкіеу шозсі Ьигшізігготезкі гаДгіескі ЛѴіІепзкі Догтеаіату. То газ, іг ро
зкопсгопуш Іут гоки гаДпеу роДоЬпеу
Іегагпіеузхеу еіексуі ргакіукі сесЬ згетезкі
сгупіс піе ша у отезгеш тее тезгузікіт
(роД іак паузиготезгеші кагаті) тееДІе ротеугзгусЬ гедиі у рггерізбте гасЬотеас зі§
ша,—шу з%Д іедо кгбіетезкіеу шоёсі Ьигшізігготезкі гаДгіескі ЛѴіІепзкі іакпаузоіеппіеу газіггедату; теукопапіѳ гаіут рггузі§ді па зіагвгепзітео, тееДІе ргатеа тадДеЪигзкіедо, рапи воІГгуДотеі Напотеі у рапи Ыіекзгупзкіети, тегах ро рготиідасіе
Іедо Декгеіи, рггеД зоЦ згріет ту з^Д іедо кгбіетезкіеу тозсі Ьигшізігготезкі гаДгіескі ЛѴіІепзкі рггегпасгату. На озіа-
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раеп, теіп, па йадп^ піѳ згрЗг^с зігопу,
теіесгпе шіісгепіе, гдод<$, іедпойс утііойб,
іак зігопош, іако Iей саіеши сесЬоѵѵі
згетезкіеши пакагиіету. Бпіа сгіегпазіе§о еогипдет ро рггесгуіапіи іп Гшаіі іи<Зісаіо (іекгесіе, оЬіе зігопу до арреііасуі
рггед з^д гадтеогпу аззеззогзкі теіеікіедо
хі$8Ітеа Ьііетезкіедо тешеіі ад деІіЬегапдиш, кібга.теедіе ргатеа зігопош іезі догѵѵоіопа. Впіа дтеипазіедо Магса те Іѳггаіпіе г одтеоіапіа з^дбте г деІіЬегасуі рггурадіуга, ро гЬгопіепіи ге зігопу рапа №екзвуйзкіедо арреііасуі рггед зі|д гадтеогпу
аззеззогзкі теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо,
ге зігопу рапбте дуззудепібте таузігбте
кипзгіи згетезкіедо гакіадапеу, ту з^д
іедо кг. шозсі Ьигтізігготезкі гадгіескі
\Ѵі1ейзкі, іпзізіепдо рггутеііеіот паіайпіеузгусіі топагсЬбте, род гокіет Іузіг\с рі^бзеі дѵѵидгіезіут дгидіш тіазіи "ѴѴіІпотеі
падапусЬ, теугагп;^ тос у дузрогусу% те
рггерізутеапіи сесЬот роггцдкбте тадізігаІотеусЬ \Ѵі1ейзкісЬ падапусЬ, дду те оз^дгопеу ггесгу ті^дгу дуззудепіаті а ггушіапаті таузігаті кипзгіи згетезкіедо
гЬосгпе рггег зігопу Иишасгепіе рггутеііе-

ібте, сесЬоѵѵі згетезкіети падапусЬ, згсге?и1піе Іуіко рггег зг^д піпіеузгу декгеіет
осгетеізіут рггу рггерізіе піекІбгусЬ рогггрікбте гегоітеотеапе гозіаіо, кібгут №екзгупзкі па гок Іуіко ід^су, іако саіойсі'%
сесЬи згетезкіедо га "Зіагзгедо оЬгапу, а
доризгсгепіе арреііасуі дду іедупу Іуіо
піеггцд те сесЬи ггодгііо Ьу, рггеіо ту
зг^д іедо кгбіетезкіеу тойсі Ьигтізігготезкі
гадгіескі \Ѵі1егізкі, гароЪіедаі^с Іети
тезгузікіети, арреііасуі ргеіепдотеапеу піе
доризгсгаіцс, теукопапіѳ рггузі^ді рапот
Напотеі у №екзгуйзкіети па зіаггейзітео
те сесЬи згетезкіт іп іпзіапіі гаіесііійшу.
Ро рггесгуіапіи Іакотееу гегоіисуі рап ЛпІопі №екзгупзкі рггузі§д§ па зіагзгейзітео
те сесЬи згетезкіт, гоЦ те ргатеіе таддеЬигзкіт рггерізапі} теукопаі. ІЗпіа сгіегпазіедо еогипдет рап воіГгуд Нап, заіізГасіепдо ротеугзгети декгеіотеі іигатепі
па зіагзгейзітео те сесЬи згетезкіт, гоЦ
те ргатеіе шаддеЬигзкіш рггерізапгр іидісіаіііег теукопаі.
Кібга Іо зргатеа, іако зі$ те з^дгіе іе¬
до кгбіетезкіеу тойсі Ьигтізігготезкіт гадгіескіт \Ѵі1ейзкіт адііотеаіа, Іак іезі
до хіі\д Іедог игг^ди гарізапа.
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152. Апнелляція отъ диссидентовъ Виленскаго сапожничьяго цеха
Виленскаго

магистрата,

которымъ римско-католпкъ

па рѣшеніе

Некшинскін пазпаченъ на

должность диссидентскаго старшины и оставленъ безъ наказанія за безпорядки,
произведенные имъ во время выбора старшинъ въ цехѣ.

Коки ІувЦс зіейтзеі йяіеѵѵі$йяіезі{р; ріегѵѵзге§о, тіезщса Магса йѵѵбпазІе§о йпіа.
Ка э^йасЪ іе§о кгбіехѵзкіеу тозсі ЬигшівігяоѵтакісЬ гайяіескісЬ тіазіа зіоіесяпедо
іѳдо кгбіеѵѵзкіеу тозсі \Ѵі1па, ргяей паті Ьеопагйет Тоіокойзкіт, Разякіеѵѵіѵѵісяет — копзуііагяеш іе§о кгбіеѵѵзкіеу
тозсі, Аіехапйгеш СЪшагяупзкіт—Ьигтізігяаті, ОпиГгут Зіррко, ЛоасЫшеш
Неупгукіет КгоЬепет—гайсаті, у шп$
ЛакбЪет Каяітіегяѳш Зійогоѵѵісяет—зекгеіагяеш іедо кгбіеѵѵзкіеу тозсі, різагяет,
игя§йпікаті зцсктеті з^йбѵѵ ЪигтізігяоѵѵзкісЬ гасіиіескісіі тіазіа зІоІесяпе§о іедо
кгбіеѵѵзкіеу тозсі \Ѵі1па, зіапоѵѵзяу озоЪіёсіе раігоп ітб рап Киказя Тг/.есіак—
рогисяпікоѵѵіся Зшоіепзкі, рипкіа арреіІасуіпе (па гяеся ѵѵе згяейяіпіе ѵѵугаяопг*)
я §1ози Ло акі ройаі — кібге ѵѵрізиі^с ѵѵ
хі§§і ой зіоѵѵа йо зіоѵѵа Іак зі§ ѵѵ зоЬіе
таі^:
Зіаѵѵеіпі рапоѵѵіе .Ооіігуй Нап, Кгузіуап у Легяу Букоѵѵіе, бгяедогя Ьаяагиз, ЛакиЬ Корегіиз, Непгук НадегпГеІй,
ЛакбЬ Кіеут, Раѵѵеі 8іапкіеѵѵіся, Лап
Тоіп, Ріоіг Зяріііа, МісЬаІ Когоі у ѵѵзяузсу йуззуйепсі, оѣуѵѵаіеіе "ѴѴііепзсу, ргоГезвуі зяеѵѵзкіеу, ой йекгеіи Ьигшізігяоѵѵзкіе-

§о гайхіескіедо \Ѵі1епзкіе§о, ѵѵ гоки Іегаяпіеузяуш Іузі%сяпуш зіейтзеіпуіп йяіеѵѵіе/Іяіезі^І ріепѵзяут, тіевщса РеЬгиагіі
йѵѵбпазІе§о йпіа, я зіаѵѵеіпут Апіопіт
Кекзхупзкіт—ргоГеззуі зяеѵѵзкіеу, оЬуѵѵаІеіет ѴѴіІепзкіт, яарайіе^о, ргяей з^й
пауіаёпіеузяеу аззеззогуі ѵѵіеікіедо хі^зіѵѵа
ІііІеѵѵзкіе§о ѵѵ рипкІасЬ йігяутапіа Ыекзяупзкіе§о па іеп гок ха зІагзяе§о па
тіеузси йуззуйепізкіт ѵѵ сесЬи, а ргяея
Іоя зато о ѵѵуяисіе зіеЬіе я тіеузса, йуззуйепіот ргяуѵѵііеіаті ргяеяпасяопе§о; зесипйо ой піеикагапіа Кекзяупзкіедо яа
йореіпіопе §ѵѵа!іу йуззуйепіот, Іигаиііпобб
рой Іуіиіет еіексуі, ой піеикагапіа Іедоя
Кекзяупзкіе^о яа яазіайапіе па тіеузси
йуззуйепізкіт ройсяаз зргаѵѵу, о Іоя зато
Іося^сеу зі*$; іако Іея ой піеикагапіа яа
росіа§апіе йуззуйепібѵѵ йо з%йи роіосяпе§о ЪигшізІгяоѵѵзкіе§о, ротіто з^й §6гпу
Ъигтізігяоѵѵзкі, дйяіе ргосейег Ьуі ѵѵ копІупиасуі; паозіаіек ой піез^йяопусЬ ехрепзбѵѵ ргаѵѵпусЬ па тосу копзіуіисуі Іузі^с зіейтзеі зяезсйяіезі^І сяѵѵагіедо гоки
у ргаѵѵа тадйеЬигзкіе§о я ся§зсі Ігяесіеу
Гоі. зіо зіейт арреііиц; кібгу иргазяацс
ргяуіфяа у йоризясяепіа, іако реіпотоспу
ріепіроіепі, оп^ рой!и§ ргаѵѵа ройрізиі^.
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152. Апелляція отъ диссидентовъ Виленскаго сапожничьяго
Вплепскаго

магистрата,

которымъ рнмско-католпкъ

цеха

па рѣшеніе

Иекіпппскін назначенъ па

должность диссидентскаго старшины и оставленъ безъ наказанія за безпорядки,
произведенные имъ во время выбора старшинъ въ цехѣ.

Коки куві^с зіедтзеі дяіетеіедяіезі^і ріепѵагедо, шіезі^са Магса дтебпазіедо (Іпіа.
Ка вддасЬ іедо кгбіетезкіеу тойсі ЬигшізІгготезкісЬ гадяіескісЪ тіазіа зіоіесгпедо
іедо кгбіеѵѵзкіеу тозсі \Ѵі1иа, ргяед паті Ьеопапіет Тоіокопзкіт, Разгкіетеітеіегет — копзуііагяеш іедо кгбіеѵѵзкіеу
тойсі, Аіехапдгет СЪшаггупзкіт—Ъигтізіггаті, Опикгуш Віррко, ЛоаоЫтеш
Неупѵукіет РгоЬепет—гадсаті, у тп^
ЛакбЬет Каяітіеггет бідоготеіегет—зекгеіаггет іедо кгбіеѵѵзкіеу тозсі, різаггет,
иггедпікаті зцдотееші з^дбте ЪигтізігготезкісЬ гадяіескісЪ тіазіа зіоіесгпедо іедо
кгбіетезкіеу тобсі ЛѴіІпа, зіаштзяу озоЪібсіѳ раігоп ітб рап Ьиказг Тг/.есіак—
рогисгпікотеіс/. Зшоіепзкі, рипкіа арреіІасуіпе (па гяеся тее бгяедгіпіе теугаіоп^)
г діози до акі родаі — кібге терізиі^с ѵѵ
хі<}ді од зіотеа до зіоѵѵа Іак зіе те зоЬіе
таі$
Зіатееіпі рапотеіе , ОоіГгуд Нап, Кгузіуап у Легау Букотеіе, Ѳггедогг Ьагагиз, ЛакиЪ Корегіиз, Непгук НадетЫд,
ЛакбЪ Кіеут, Ратееі Зіапкіетеісг, Лап
Тоіп, Ріоѣг Вгріііа, МісЬаІ Когоі у тезгузсу дуззудепсі, оЬутеаІеІе ТѴіІепзсу, ргоГеззуі згетезкіеу, од декгеіи Ъигтізігготезкіе-

§о гадгіескіедо \Ѵі1епзкіедо, те гоки Іегагпіеузгут Іузцсгпут зіедшзеіпуш дгіетеі§дгіезі%1 ріегтевгут, шіевцеа РеЬгиагіі
дтебпазіедо дпіа, я зіатееіпут Апіопіт
Кекзгупзкіш—ргоГеззуі згетезкіеу, оЬутеаІеіет \Уі1епзкіт, гарадіедо, рггед з^д
пауіаёпіеузгеу аззеззогуі теіеікіедо хі<$зІтеа
Ьііетезкіедо те рипкІасЬ иіг/утапіа №екзгугізкіедо па іеп гок га зіагзгедо па
тіеузси дуззудепізкіт те сесЬи, а рггег
Іоі. зато о теугисіе зіеЬіе г тіеузса, дуззудепіот рггутеііеіаті рггегпасгопедо; зесипдо од піеикагапіа Ыекзгупзкіедо га
дореіпіопе дтеаііу дуззудепіот, Іитиііпобб
росі Іуіиіеш еіексуі, од піеикагапіа Іедог
Ыекзяупзкіедо га газіадапіе па тіеузси
дуззудепізкіт родегаз зргатеу, о Іог зато
Іосг^сеу зі«?; іако Іег од піеикагапіа га
росі^дапіе дуззудепібте до з^ди роіосгпедо Ъигтізігготезкіедо, ротіто з^д дбгпу
Ьигтізігготезкі, ддгіе ргоседег ЪуІ те копІупиасуі; паозіаіек од піез^дгопусЪ ехрепзбте ргатепусЬ па тосу копзіуіисуі Іузі^с зіедтзеі згебсдгіезі^І сгтеагіедо гоки
у ргатеа гааддеЬигзкіедо г сгебсі Іггесіеу
(61. зіо зіедга арреііиіц; кібгу иргазгаі^с
рггуі^сіа у доризгегепіа, іако реіпотоспу
ріепіроіепі, оп^ родіид ргатеа родрізиі§.
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Різап гоки іузіі^с зіесітзеі йгіеѵѵі^гіезі^і
ріегтезгедо, шіезі^са РеЬгиагіі (1гіе\ѵі§1пазіедо (Іпіа. II іусіі рипкібте арреІІасуіпусЬ
рогіріз ріепіроіепіа іакоіѵу: Ьиказг Тггесіак — рогиогпік Зшоіепзкі, итосоіѵапу
ріепіроіепсуц. Кіоге іо рипкіа арреііа- і

суіпе, га рогіапіеш опусЬ рггег щі, ѵ/уга/.опедо раігопа и згріи г діози сІо
акі, з^ ѵѵ хі^ді Ьигтіяіггоствкіо гасігіескіе тіазіа зіоіесгпедо іедо кгбіеѵѵзкіеу
тоЗсі ЛѴПпа рггуі^іе у гарізапе. Соггесіит
Р. X. Зкіогоѵѵісг—ш. \Ѵ. гедепі тр.

1792 г. Мая 9 дня.
Изъ КНИГИ № 5164, за 1792—1793 г., л. 9.

153. Дозволеніе, данное Вп.іепскпмъ магистратомъ ІІвапу Лснпскому
Вроблевскому на открытіе въ Внльнѣ типографіи.

и Игнатію

Виленскій магистратъ, снисходя па ходатай¬
ство Ясинскаго и Вробдевскаго позволить имъ от¬
крытіе въ Вильнѣ типографіи, настоящимъ по¬
становленіемъ разрѣшаетъ имъ открыть таковую

съ ежегодпой платою въ городскую кассу по 50 зл.
въ теченіе 6 лѣтъ, потомъ предоставляетъ себѣ
право увеличить эту плату, смотря по доходамъ
типографіи.

Коки іузце зіесітзеі (Ігіеѵѵі^дгіезі^і (ігидіедо, тіезцеа Маіа сігіе\ѵі^іе§о (іпіа.
Рг/.еіі паші Апіопіт ТугепЬаигет—
сЬог^хут у розіеш хѵоіехѵосіхічѵа \Ѵі1еивкіедо, ргегу(1епіеш, Апіопіт ЬасЬпіскіт—оіюгпут \Ѵі1котігзкіш ѵісергегусіепіет, ДбгеГет Меіегет, гоітізіггеш теоіеѵкхігіѵѵа Тгоскіедо, Бапіеіеш Негіеііет,
Кагітіеггет Разгкіеѵѵісгет, Ріоігет Ѳгозтапет—згатЬеІапет, Ргудегукіет Неусіе,
Апіопіт Тгаррет, Магсіпет КпакГизет, Апіопіт Тоіокопзкіт-Разгкіетеісгет,
Ргапсізгкіет З^сіескіт—гаіпуті, ІѴаѵѵггупсет Оггесінтзкіт—Ъисіоіѵшсгут Могугзкіт, різаггет тадізігаіи дібіѵпедо тіа¬
зіа ѵѵоіпедо ггесгурозроіііеу ЛѴіІпа, зіапотезгу осгеѵѵізіо ѵіеітойпу ітб рап Ріоіг

Маіеѵѵзкі, з^сігіа тіеузсоіѵу сугкиіи ріепѵзгедо тіазіа \ѵо1педо ггесгурозроіііеу \ѴіІпа, рогѵѵоіепіе па гаіогепіе Дгикаті \ѵ
тіезсіе \Ѵі1піе, о<і тадізігаіи ІѴіІепзкіедо
ітс рапот Дапотсі Даяіпзкіети, Ідпасети \ѴгбЫеѵѵзкіети, ■/. рггуі^сгоп^ арргоЪаЦ па раріегге зіетріоіѵапут бгеЬподгоз2о\ѵут \ѵуч1апе, (іо акі росіаі, кібгедо
Ьггтіепіе іезі пазі^рпе: Ха тосу ге/оіисуі тадізігаіи дібтспедо тіазіа ггесгуро¬
зроіііеу ХѴіІпа, па сіпіи (ігізіеузгут гарасііеу, (Іо \ѵеуггепіа \ѵргогЪ§ ішб рапбіѵ
Дапа Дазійзкіедо у Ідпаседо \ѴгбЫе\ѵзкіедо сігикагпі^ \ѵ тіейсіе ХѴіІпіе риЫісгп§ гаіогуб изіІиі^сусЬ, ргогЪ§ ІусЬгѳ
ісЬтоЗсібте, іако роѵѵзгесЬпеу теудоДгіѳ зіиаксеріиі^с, рггег шпіеузгц гегоіису^

- 552 тоі$ тс у/, ггесгопут ісЬтозсіот гаіойуб
тстіевсіе ЛѴіІпіе дгикагпі^, тс дота, к§ду 8оЫе паут^ у тсуЬіощ. догтсаіат, г
тсагипкіет, аЬу зі§ гасЬотсаІі тсесііи" ргатс
у орізбтс риЫісі. Со зі§ іусге різта тсзгеікіе§о гакагапе§о, оётсіадсгуіі сіі ісіипозб
Ьепеѵоіе па досЪбд риЫісгпу тіазіа \Ѵі1па со гок копігіЪиотсаб у рипкіиаіпіе до
каззу тіеузкіеу оріасаб ро гІоіусЬ роізкісЬ рі^бдяезці, а іо до Іаі згебсшокг^дІусЬ а даіа ргаезепііз, кібге сепзит сЬосіай тс ргорогсу^ зродгіетсапусЬ г дгикагпі
тс іиіеузгут зіоіесгпуш тіеёсіе гузкбтс,
ІиЪо іезі згсгиріе; йе іедпак гакіад дги¬
кагпі тсіеіо гпасгпусЬ тсутада атсапзбтс,
Ьіс еі пипс па іеу рггезЫет оріасіе. Ро
зкойс/.опусЬ гай згейсіи ІесіесЬ гасЬотсиіе
8І§ тос пазі^рпут та^ізігаіот ігакіотсапіа о тсі^кзгойс оріаіу рго ге риЫісгпусЬ
тіеузкісЬ досЬодбтс. Ыа дотсбд тсіазп^
г§Ц родрізиіі} зі<>. БгіаІозі<$ гокиіузщсгпедо зіедтзеіпе§о дгіетсі^дгіезі^іедо дги§іе§о, тіезіаса Маіа бзтедо дпіа. И іе§о
рогтсоіепіа родріз ѵісе-ргегудепіа та§ізігаіи \Ѵі1ейзкіе"0 тс іе зіотса: Апіопі БугЬасЬпізкі — ѵісе-ргегудепі тіазіа ТѴіІпа,
оЪогпу АѴіІкотігзкі трг. АрргоЬаІа гай

тадізігаіи пазЦрпа: Коки Іузі^с віедтзеі
дгіетсіадяіезіаі дги§іедо, дпіа д/летсі^іе^о
Маіа, піпіеузге игг^дгепіе тс/."1^дет догтсоіопедо хаіойепіа тс тіейсіо \Ѵі1піе рггег
ітб рапбтс дапа .Тазіпзкіедо у І^пасе^о
^гбЫетсзкіе&о дгикагпі, рггег тсіеіто/.педо
ітс рапа ЬасЬпіскіедо — ѵісе-ргегудепіа
та^ізігаіи исгупіопе у рггед тадізігаіет
гіойопе, тсе тсвгузікіт у тсе тсзгеІкісЬ тсагипкасЬ орізапусЬ, арргоЬиіе зі§ уиітсіегдга
зі^. Бгіаіовйз па гаіизги §1бтспут тіазіа
тсоіпедо ггесгу-розроіііеу АѴіІиа па зеззуі
та^ізігаіотсеу. И іеу арргоЬаіу родріз ргегудепіа у гадпусЬ тс іеп зрозбЬ: Апіопі
ТугепЬаиг сЬог^гу, розеі, ргегудепі \Ѵі1па; .ТбгеГ Меуег — гоітізігг тсоіетсодгітса
8то1ейзкіе§о, гадпу тіазіа тсоіпедо ггесгу-розроіііеу ^Ѵііпа; Ргудегук Неуде—гад¬
пу; Магсіп КпакГиз—карііап тсоузк ЬііетсзкісЬ, гадпу тіазіа \Ѵі1па; Апіопі Тгарр—
гадпу, Апіопі Тоіокогізкі Разгкіетсісг—гад¬
пу АѴіІейзкі; Ргапсгізгек Зг^дескі—гадпу
\Ѵііегізкі. Такотсе рогтсоіепіе, га родапіет
опе§о рггег тсуг тсугагоп^ озоЬ^ до акі,
іезі до хіцд тадізігаіотсусЬ \Ѵі1епзкісЬ
рггуі^іе у тсрізапе.
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154. Универсалъ полицейской коммиссіи великаго княжества Литовскаго, которыяъ
предписывается особымъ духовнымъ цензорамъ римско-католическаго вѣроиспо¬
вѣданія разсмотрѣть всѣ печатныя изданія

въ предѣлахъ вел. кв. Литовскаго.

ІІолнцеВская ком миссія в. кп. Литовскаго насто¬
ящимъ универсаломъ доводитъ до всеобщаго свѣ¬
дѣнія, что вслѣдствіе правительственныхъ распо¬
ряженій составлена особая цензурная коммиссія
для разсмотрѣнія всѣхъ вообще книгъ находящих¬
ся въ продажѣ (цензора поименованы въ этомъ до¬
кументѣ) въ разныхъ городахъ Западно-русскаго
края. Запрещенными книгами предписано счи-

тать всѣ вообще книги, не согласныя съ ученіемъ
католической церкви и мѣстными народными обы¬
чаями. Въ случаѣ появленія такихъ книгъ цен¬
зора должны налагать па пнхъ печати и запре¬
щеніе; лица, распространяющія ихъ, на первый
разъ подвергаются конфискаціи книги и штрафу
въ 100 зл., во второй—тюремному заключенію.

Коки іузце зіейтзеі йгіетеі^йгіезізі егтеагіедо, тіезі^са Магса іггупазіедо йпіа.
\Ѵ капееііагуі тіазіа зіоіесгпедо дібтепедо ггесяурозроіііеу \Ѵі1па, рггейе тпц
Ргапсізгкіет Ха теегут Зійоготеісгет—акіиаіпут у ргауві^Іут іедог тіазіа гедепіет, зіап^теаду озоЬіёсіе рап Тотазг
Когѵѵеі—різагя тадізігаіи екопотіегпороіісуіпедо тіазіа ггесгурозроіііеу \Ѵі1па,
ипітеегзаі, гаіесаі^су ехатіпотеапіе хі^д
од пауіайпіеузгеу кот. роіісуі теіеікіедо
хі?зітеа Ьііетезкіедо те йгики теузгіу, Йо
тадізігаіи "\Ѵі1ейзкіедо рггузіапу, ки терізапіи Йо акі ройаі. Кібгу ой зіотеа йо
зіотеа терізиі^с те хідді, іак зі§ те зоЬіе та:
Му тагзгаікотеіе у коттіззагге роіісуі
теіеікіедо хі<}8Ітеа Ьііетезкіедо — тезгет
теоЬес у ка/.йети, коти о іут теіейгіеб
паіегу, огпаутиіету іут пазгут ипітеегзаіет, окоіпут Іізіет: іг тіейгу теіеіогакіеті оЬотеі^гкаті, теіайгу коттіззуі ро-

Іісуі рогисгопеті, Ъ§й%с гозіатеіопу у іеп,
аЬу тіеб Ьасгпойб па оЪусгаупойб, гтеіазгс/А те изишотеапіи геіідіі рапиі^сеу,
те іоіегапсуі іппусЬ, у аЬу теоіпойб різапіа
у йгикотеаш’а, г дгапіе, ргатеѳт оЬозігго¬
пу сЬ, піе теузі^ротеаіа, кібгу іо оЬотеі^гок
іазпіе іезі теуікпі^іут те копзіуіисуі 8еути ётеіего зкопегопедо Огойгіепзкіедо рой
іуіиіет: „Котшіззуа роіісуі" те агіукиіѳ
йгидіт, те рипксіе йгидіт, те зІотеасЬ:
„Сгитеапіе па оЬусгаупойб ротезгесЬп^, іак
те изгапотеапіи геіідіі 6. каіоііекіеу ггутзкіеу рапиі^сеу, іак те гасЬотеааіи ргатеаті оЬозіггопеу тегді^йет іппусЬ Іоіегап¬
суі; рііпотеас гаіут Ь^йгіе, аЬу теоіпоёб
різапіа у йткотеапіа зіозотепіе Йо ргаѵѵ
кагйупаІпусЬ те рггугтеоііусЬ иіггутутеапа
Ьуіа дгапісаск. Кібга іо Ьасгпойс у Йо
хі^д г гадгапіеу зрготеайгопусЬ, ро зкіайасЬ хі^дагзкісЬ у йгикагзкісЬ, гогсі^даб
зі§ та." 2а іут коттіззуа роіісуі теіеі70

- 554 кіе§о хі^зітеа Ьііетезкіедо, сЬосіаг ретепа
Ьуб ротеіппа, 2е кагИу оЬутеаІеІ у шіезгкапіес, гпауНш'зсу зі§ те кгаіи, гбтепіе ргеег
розіизгейзітео ргатеи, іако у (Па ипіІтіепіа тезгеІкісЬ роЬиНек, кібге Ьу. Пцу.уіу
По герзисіа оЪусгаібте у гагайепіа йтеі^іусіі
ге1і§іі тахуш, ізіоіпіе пауНгіеІпіеузгусЬ,
По иігаутапіа те оЪг^ЬасЬ Піа ка/.Ие§о
зіапи у ротеоіапіа теІазсітеусЬ ротеіппозсі,
теіпіеп іезЬ зіозотеас зі§ НоІусЬ ргатеіИеІ.
2 Іут тезгузікіт коттіззуа роіісуі теіеікіе§о хі^зітеа Ьііетезкіедо, аЬу піѳ зриёсііа 2 зтеоіеу Ігозкіітеоёсі у Іедо кгоки,
кібгу Ьу шбді зкагд те оЬус/.аіасЬ газгсгеріаб у итузіу По гпіесЬ^сепіа ргатеП геІі^іі зрозоЬіб, соЬу Іаітео итеіеёб роІгаПІо
эІаЬзге у піеНоуггаІе ииіузіу у те зіНІа
гтеоПпісге терготеаНгіб, §НуЬу сугкиіотеаіу
Іакіе різта, Нгикі у хі^і, кібге аІЬо іатепу, аІЬо те рогоги итеікіапу гатеіегаі^ іаП,
рготеаНгцсу По гогтеоіпіеша оЬусгаібте у
По оПгайепіа оП тахуш зтеі^ІусЬ геіідіі.
Иа розіггегепіе газ (е§о іаПи §Пу ІггеЬа
гогитбте НоуггаІусЬ, паиЦ Нозіаіеогпз у
споЦ гпакотіІусЬ, піе отіезгкаіа коттіз¬
зуа роіісуі те. х. Ілі. гектеігусуі зтеусЬ гапіеёс По згапотепусЬ у §ог1ітеусЬ разіеггбте, Нусегуо те те. х. Ьііетезкіт тацсусЬ,
гоЫідасу^, аЬу коттіззуі піпіеузгеу рггеНіатеііі те НуесегуасЬ зтеусЬ озоЬу рошіепіопеті рггутіоіаті газгсгусопе, кібггуЬу
ехатіпотеаіі різта, Пгикі у хі^гкі, а иа
кІбгусЬ Ьу сепзигге теіаг§ роіогус §оНгі1о
зіі}. Иаког коттіззуа пішёузга, оП ІусЬ
згапотепусЬ у §ог1ітеусЬ разіеггбте ІізЦ
потіпотеапусЬ ехатіпаіогбте По сепзигу
хщд оПеЬгатезгу, итеіаПатіа о Іут риЬІісгпбЗс. 2 гг§Ни гаіут озбЬ па Луссегуа
Шіепвкц, рггег іайпіе озтеіесопе§о хі^сіа
ітсі И§пасе§о Маззаізкіе^о - Ьізкира \Ѵі1ейзкіе§о, іако Іо: те ѴѴіІпіе і.-те. і. х.

Кагітіегг Кагизгетеісг—ргаіаі зсЬоІазІук
Зтоіейзкі, аНщіпщІгаІог у я^Нгіа-зигго^аІог Пуссегуі, зекгеіагг згкоіу "Ібтепеу теіеікіе"о хі^зітеа Ьііетезкіедо, ргоЬозгсг Опікзгіайзкі; ИбгеГ Міскіетеісг—капопік ЗшоІейзкі, аПтіпізІгаІог Пуесегуопаіпу; рго¬
Ьозгсг коаПіиІог ДѴізгпіетезкі — ргоГеззог
згкоіу дібтепеу теіеікіѳдо хі^зітеа Ьііетезкіе"0; Тотазг Ыиззаггетезкі, ргоГеззог
згкоіу дібтепеу теіе1кіе§о хі^зітеа Ьііетезкіе^о; ЯбгеГ Ь^Ькотезкі—ге§епз зетіпагіит Пуесегуопаіпедо; те ТгокасЬ те. і. х. ВуНгійзкі—ораі Зіаго-Тгоскі; те Мегесги те.
і. х. \Ѵізгпіетезкі—капопік Іпііапізкі, Нгіекап Зіппейзкі, рІеЬап Мегескі; те вгоНпіе
те. і. х. Иигетеісг—гекіог теуНгіаІи ОгоНгіейзкіе^о, кап. ІпПапІзкі; те Віаіуш-зіоки
те. і х. МісЬаІотезкі—кап. СЬеІтзкі, рго¬
Ьозгсг Іатесгиу; те Згсгисгупіе Ьіі. те. і. х.
Ъап§ — ріаг, ех - рготеупсуаі; те ЬіПгіе
те. і. х. гекіог згкоі ІатесгпусЬ; те Котепіе теіеІеЬпу ітс хігрЗг Рисііотезкі, капо¬
пік Зтоіейзкі, Пгіекап у ргоЬозгсг Іатесгпу; те Зіопішіе теіеІеЬпу ітб хцП/, Ъазкотеісг—коаПіиІог, ргоЬозгсг Іатесгпу,
капопік ИпПапІзкі; те Вгазіатеіи—теіеІеЬпу
хі^Пг Ріоіг Тосгуіотезкі—коаПіиІог, рго¬
Ьозгсг Іатесгпу; те 2е1теіе і. те. і. х. Кіокоскі—потіпаі Ьізкир Вггезкі Ьіі., рго¬
Ьозгсг Ііогайзкі; теЗтеізІосги те. і. х. СЬоупотезкі—рІеЬап УѴоІкотеузкі;—те ДѴіІкотіегги те. і. х. ЬасЬпіскі, ргоЬозгсг Іа¬
тесгпу; те Ропіетеіеги те. і. х. гекіог ріагбте ІатесгпусЬ; те ДѴоІкотеузки те. і. х.
СЬоупотезкі—рІеЬап Іатесгпу; те Озгтіапіе те. і. х. ЬиЬайзкі—капопік Зтоіейзкі,
ргоЬозгсг коаПіиІог Озгтіайзкі; те РгепасЬ і. те. і. х. МісЬаІ Кагротеісг—ргаіаі
агсЬіПіакоп Зтоіейзкі, ргоГеззог згкоіу
§16тепеу теіе1кіе§о хі^зітеа Ьііетезкіе^о,
ргоЬозгсг Ргепзкі; те ЕузгузгкасЬ те. і. х.
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Ш йуесвгуц ѢптуйгЫ рггег і. о. х. 8іеГапа ОіеЛгоусіа — Ъізкира ЙшиЛгкіедо:
те \ѴотіасЬ те. і. х. Соуіетеісг— капопік ЙшиЛгкі у Локіог оЪоуда ргатеа; те
КоззіепіасЬ і. те. і. х. Викаіу—зиГГгадап
ЙтиЛгкі; те ТеІзхасЬ те. і. х. Лапизгетезкі—кап. ЙшиЛгкі, Локіог Іеоіодіі у ріеЬап тіеузсотеу; те ЗгатеІасЬ х. ітб. Оіе<3гоус—агсЬіЛіакоп ЯтиЛгкі, сіокіог Іеоіодіі,
рІеЬап Іедог тіеуса; те ЗгкиЛасЬ іаёпіе
теіеітогпу ітсі х. Зігазгѳтеісг — іпГиІаІ
ЁтиЛгкі. ІѴя йуесгеуа Вггезку рггег
і. те. і. х. Асіаша Кагизгетеісга—Ьізкира
Вискіедо у Вггезкіедо те .Тапотеіе: і. і. х. хАсіат Роріатезкі—капопік Вискі, гедепз
зетіпагіі у зиггодаі Лапотезкі, \ѴоусіесЬ
Коззакотезкі — Іеоіодіі шогаіпеу сіокіог,
ЛбгеГ Магкіетеісг, геіогукі ргоГеззог, капопісу Вггезсу: те Вггеёсіи Ыі. і. хх. Лдпасу ВисЪотеіескі—капопік ЛпЯапІзкі, гекІог згкбі есІикасуіпусЬ, Зіапізіате Лепсгаізкі—ргоГеззог Іеоіодіі шогаіпеу; те 8гегезготеіе і. хх. Лап Киіезга — сігіекап 1
тіеузсотеу, рІеЬап Ногосіескі, 8іеГап МаІіпотезкі—рІеЬап 8іе1ескі, капопісу Вгге¬
зсу; те Катіеііси Ьііетез. і. х. Лбгеі РоЛдбгзкі—сігіекап тіеузсотеу, кап. ЛпИапІзкі, рІеЬап \ѴіеггсЬотеіскі; те \Ѵузокіт—
ЫІ. і. х. Лап Зіопсгетезкі, рІеЬап Іатесгпу, кап. Вггезкі,—Ло ехатіпотеапіа у сепзигу хі^д зц теугпасгопеті. Рггеіо коттіззуа роіісуі теіеікіедо хі^зітеа Вііетезкіе§о, те спосіе у рггугаіоІасЬ теуЬгапусЬ
рггег ісЬ разіеггбте, т^гбте, зтеоіѳ Гипсіиі^с
гаиГапіе, іако озоЬу те дбгге теугайопепа
Іеп оЬотещгек рггегпасгопе иіггутиіе, Іак
опусЬ оЪотеі^гиіе: агеЬу тезгеікіе у тезгузікіе хі^ді, г гадгапісу зрготеасігопе, ро
зкІаЛасЬ хі^дагзкісЬ у сІгикагзкісЬ ки
зрггесіапіи хпауЛиі^се зід, теуехатіпотеаіі.

А іако гатіагу ргатеа, осі зкиіесгпеу ехекисуі у Ігозкіітеойсі оЬутеаІеІі '/ліещ, Іак
г Іѳуіе ехекисуі одиіпу па тезгузІкісЬ
зріутеаіцс ройуіек, згапотепут у іпіегеззотеапут те ротезгепсЬпоёсі віатеас зі§ ротеіпіеп; со сгупі ретеп^ паЛгіеі§, іе рггегпасгепі игоЛгепі ехатіпаіоготеіе, гбтепіѳ
г ротеоіпоёсі гтеіеггсЬпоёсіот, іако іеі
рггеі^сі тііоёсі^ ЛоЬга риЫісгпедо у огаг
дог1ітеоёсі% геіідіі, теукопутеай у Лозіггедаб
Ь$Л^ зтеедо ротеоіапіа, г 1ак% сгиіоёсі^ у
рггеготоёсі^, г іакіт гаиГапіет теуЬог
ІиЬ Ьгакотеапіе різт, Лгикбте у тезгеІкісЬ
хі^іек ісЬ сепзигге, ргасу у изііотеапіи
ротеіегга зі§. ОЬіесиіе рггуіут коттіззуа
роіісуі, іе Ло кодо ггесг Іедо ипітеегзаіи
паіейеб Ъ^Лгіе, г гиреіп^ осЬоЦ оЛЛа зі§
рггегпасгепіи ргатеа у осЬгапіаб піе Ъ§Лгіе ІакісЬ різт, Лгикбте у хі^йек, кІбгеЬу
зрггесітеіаіцс зі$ геіідіі у оЬусгаіот, Ьуіу
гагет пагг^Лгіет зкахеша тахут, спосіе
у згег^ёіітеоёсі зрбіесгпеу теІайсітеусЬ. ГЛа
сгедо хі^дагге уЬіЫіороІе, тезгузікіе хі§ді, агеЬу рос! ехатеп у сепгиг§, коти
Ь%Лй г теугпасгопусЬ ехатіпаіогбте, кахЛеп те зтеоіеу Луесегуі роЛаІі, гогкагиіе.
Ро изкиіесгпіепіи гаіут сепзигу, кібге
хі§ді Ло сугкиіасуі, сгуіі зрггеЛагу сіузрепзотеапеті у теоіпегаі гозіапц, ІусЬ Іуіко
теоіпоёсі рггеЛатеапіа у сугкиіасуі Логтеа1а. Те гаё різта, Лгикі у хіс$ді, кІбгеЬу
ехатіпаіоготеіе, сгуіі кібггу г пісЬ игпа1і га піетод^се сугкиіотеаб, ійЬу опусЬ
хі^дагге, Лгикатіе у ЬіЫіороІотеіѳ роЛ
гаЛпут рогогет рггеЛатеас піе теагуіі зі§,
роЛ копГізкаЦ хіцд у каг^ га кагЛе Лгіе1о ро гІоІусЬ зіо, а патееі га Лозіггейопут
ротеібггопут рггезі^рзітеет, роЛ каг^озоЬізіедо теіс$гіепіа. Коттіззуа роіісуі теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо, газіггедацс,
гаіеса рггеётеіеіпут коттіззуот рогг^Л-
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рггег зі<} у рггег зтеусіі оГГісуаІізібте Іедо
рііпотеаіі, сгедо коттіззуа роіісуі теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо у іпіепйепіот
ро теуйгіаІасЬ, ой коттіззуі зтееу изіапотеіопут, гбѵѵпіѳ рііпотеаб пакагиіе. \Ѵзгузсу гаё йгикаггѳ, хі^дагге, ЬіЫіороІе ЬапЙеі іакотеусіі різт, йгикбте у хіцд, кібге
Ьу рггег ехатіпаіогбте йо сугкиіасуі піе
гозіаіу арргоЬотеапеті, піѳ ротеіппі и зіеЬіе иіггутутеаб, а іут Ьагйгіеу рггейатеаб, Іесг Іакотее різта, йгикі, хі»$ді, те
тіеузсотееу коттіззуі рогг^сікотееу, ІиЬи
іпіепйепіа теуйгіаіи роіісуі педо, йіа оріесгфотеапіа гіойуб оЬотецгапі. А іеіеІіЬу
йгикі, хі<$ді, коти г Ьапйіи пайезіапеті гозіаіу, Іей у коттіззуа рогг^йкотеа, сгуіі іпіепйепі роіісуі, Іакотее хі§ді, йгикі гаЬгопіопе, оріесгфотеаб згрротеіппеті, йоріего гаё ро
оріесг^іотеапіи, ііѣу Ьапйіиіг^су, сгуіі йгикагге, хі^§агге у ЬіЫіороІе, гаЬгопіопе
йгикі, га дгапіс$, гк%й рггутеіейіі, теутеогііі, па озіаіпіеу кошогге оГПсуаІіёсіе зкагЪотеети теійотеаіі зі§, саіоёс ріесг^сі окагаіі, у ой зкагЪотеедо оіТісуаІізіу гаётеіайсгепіе о піепагизгопеу ріесг^сі тегіеіі; огаг
іакотее гаётеіайсгепіѳ йо коттіззуі роіісуі
теіеікіедо хідзітеа Ьііетезкіедо ойзуіаіі—

коттіззуа роіісуі теіеікіедо хі^вітеа Ьііѳтезкіо"о рой готепѳтій кагаті гаіеса.—Б1а
сгедо коттіззуа роіісуі теіеікіедо хі^зітеа
Ьііетевкіедо піпіеузгу ипітеѳгзаі (11а теіайотоёсі ротеэхосЬпѳу гогйгикотеаб, а гогйгикотеапу йо тезгузікісЬ гтеіегсЬпоёсібте
йисЬотепусЬ, аЬу г атЬоп Ьуі риЫікотеапу, іийгіей йо коттіззаггбте роггцйкотеусЬ
тіазі дІбтепусЬ у іппусЬ кіазз, аЬу теакЫсЬ итіезгсгопут гозЫ, капсеііагуі зтеоіеу гогезіаб гаіеса.—Баі па зеззуі екопотісгпеу коттіззуі роіісуі теіеік. хі^зітеа ЬіІетезкіедо, йпіа бзшедо Магса, іузі^с зіейтзеі йгіетеі^йгіезіді сгтеагіедо гоки. И іедо
ипітеегзаіи ройріз йгикотеапу іаёпіе теіеішогпедо коттіззагга ргегуйиідседо коттіззуі роіісуі па зисЬо теугуіу. 2 йгидіеу
зігопу ройріз ітсі рапа гедепіа екопотісгпо-роіісуіпедо, огаг те йоіе айпоіасуа
те ІусЬ теугагасЬ: Зіапізіате \ѴоІотеісг—
ройкотоггу Кгесгускі, кгбіетезітеа Роізкіедо, теіеікіедо хі^зітеа Ьііетезкіедо коттіззагг ргегуйицсу. 2дойпо г огудіпаіет: Й6геГВакотезкі— згат. іедо кгбіетезкіеу тоёсі
екопот. гедепі. Кібгу Іо ипітеегзаі, га ройапіет опедо рггег теуг теугагошу озоЬ§
йо акі, іезі те хі§ді теіесгузіе тіазіа ггесгурозроіііеу ЛѴіІпа рггуі^іу у гарізапу.
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155. Ордиііація ныработаппая па Гродпепскомъ сеймѣ для введенія лучшаго
устройства въ Виленскомъ городскомъ управленіи.
Вслѣдствіе постановленій Гродненскаго сейма,
ВплыгЬ предоставлено было право выработать осо¬
бую инструкцію для городского самоуправленія.
Инструкція эта псѣ текущія дѣла подраздѣлила на
три вида: дѣла текущія гражданскія, уголовныя
и полицейскія. Во главѣ каждой административ¬
ной отрасли находился бургомистръ и его кан¬
дидатъ; по дѣламъ полицейскимъ назначены были

особыѳ дозорщики. Всѣ эти лица получили осо¬
быя подробныя наставленія, по какой юридической
формѣ должны совершать свои судебныя рѣшенія.
Высшая центральная власть городскаго самоунравлѳнія сосредоточена была въ рукахъ магистрата,
которому и должны были подаваться аппелляціи
па отдѣльныя постановленія бургомистровъ.

Коки ІузІ4с зіесішзеі дяіеѵѵі^сдгіезізі
сяѵѵагіедо, шіезщса Магса рі^іпазіедо <1піа
\Ѵ капсеііагуі тіазіа §1бѵѵпе§о зіоіесяпе§о гяесяу-розроіііеу \Ѵі1па, ргяеде тп^
ІГгапсізгкіет Хаѵѵіегут Зідогоѵѵісгеш—
акіиаіпут у рггузіздіут Іе§оі тіазіа гедепіет, зіап^ѵѵзяу озоЬізсіе ішб рап Л6геі Ко^оіѵзкі—§тіппу теуіігіаіи ріепѵзяе8о тіазіа \Ѵі1па, огдупасу^ піяеу ѵѵуга/.оргяея Іггу рог/^сікі тіазіа \Ѵі1па па
8еззуі §епега1пеу діа Ьигтізіггбѵѵ у догогсоѵѵ \ѵу«32ІаІо\ѵусЬ тіазіа \Ѵі1па Іутсяазоѵѵіе исЬтеаІоп^, ки ѵѵрізапіи до акі
родаі, кібпр од зіоѵѵа до зіоѵѵа ѵѵрізиі^с
ѵѵ хі§§і, Іак зі? те зоЬіе та:
ОЫупасуа (На ЬигтШггдіс юуігіаіоюуск.
Ропіеѵѵая рггея ргаѵѵо зеути Сггодгіепзкіе8о, род дпіет Ігяупазіут Ьізіорада, Іузі^с зіедтзеі дгіеѵѵі^сдгіезі^І Ігяесіе^о гоки,
діа тіазі пазіаіі Ьигтізігге ѵѵудяіаіоѵѵі,
зргаѵѵу роіосгпе ѵѵагіоёсі яіоіуск зіо, а ка-

гу /ЛоІусЬ (Ігіезі^с піе ргяепозя^се, Іидяіея
\ѵі«$гіепіа дпіа іедпедо у р1а§ зяезсіи, я
іѵоіп^ арреііасу^ ѵѵ зргаѵѵасЬ роіісуіпусіі
до та^ізігаіи, а \ѵ зргаѵѵасЬ іппедо §аІипки до з^ди огдуиасуіпедо з^дгіс, огая
ѵѵзяеікіе гоярогмріяепіа, Іусяцсе зі§ роіісуі рогяцдки, од та^ізігаіи ргяезіапе, ѵѵукопуѵѵас, гаррогіа о ѵѵзгеІкісЬ сяуппойсіасЬ
ІиЬ гдагяепіасЬ, іако Іея у зргаѵѵ одз%дяопусЬ, содяіеппіе шадізігаіоѵѵі оддаѵѵас,
у даізяе роѵѵіппоёсі, ргаѵѵет до игя^ди
Ьигтізігяоѵѵзкіе^о ргяуѵѵі^яапе, реіпіб з^
оЬоѵѵі^яапеті; а кіеду родіид деіегтіпасуі Іе§о& ргаѵѵа огдупасуа, Іак со до з^доѵѵоёсі, іако Іея у роіісуі діа тіазі од
пауѵѵуязяеу яѵѵіегясЬпозсі іезгсяе піѳ ѵѵузя1а, игг^ду газ тіеузкіѳ, Іак роіісуіпе, іа¬
ко у з^доѵѵе род!и§ паикі ргаѵѵа щі
\ѵятіѳпіопе§о, іия 33 ѵѵуЬгапе, а Іе ехекѵѵоѵѵаб до игя§дбѵѵ зѵѵусЬ оЬоѵѵщякі рггуѵѵіцгапѳ з% ѵріппеші; ргяеіо іяЪу рогг^дпа

ехекисуа оЪотещгкбте игг^йотеусЪ пазЦротеаіа, ту ѵѵагуаікіе Іггу рогг^йкі тіазіа
ТѴіІпа, Іо іезі: гайа, Іатеіса у §шіппі, Іушсгазоте;* огйупасу$ па Гипсіашепсіе ргате,
рггутеііеібте, шіазіи "ѴѴіІпотеі пасІапусЬ у
зІий^сусЬ, (11а игг§(1и ЬигтізІгготезкіе§о
теуйгіаіотеедо те пазЦрпут зрозоЬіе йо гасЪотеапіа рг/ерізиіету:
Агіукиі ріегтгу. О ро8І§роюапіи го щйгіе роіосгпут.
Ргігпо. Кагйу Ьигтізігг Ь§йгіе тіаі ргоІокоібѵѵ сгіегу, г кІбгусЬ те іейпут зргатеу
роіосгпе сутеііпе г62пе§о §аІипки, ЦЙ2
и§осЦ, ЦЙ2 з^йгепіет ойсЬойг^се, те йги§іт зргатеу ойэдйгопѳ роіісуіпе, те Іггесіт
гаррогіу ой Йогогсбте гезресііѵе теуйгіаіи,
Іак те таІегуасЬ роІісуіпусЬ, іако Іег теѳ
тезгеІкісЬ гйаггепіасЬ йо Ьигтізігга рггусЬойгцсе, те сгтеагіут гаррогіа сойгіеппе
йо та$ів1гаіи, Іак ойз^йгопусЪ зргате у
йосЬойбте ЬигтізІгготезкісЬ, іако Iей тезгеікіедо тойгаіи рггурайкі; огаг те таІегуасЬ
роІісуіпусЬ гйаггепіа, рой гаррогі йо та§ізІгаІи ройрайацсе, Цйц гарізутеапе.
ЗесипАо. йако зргатеу роіосгпе, роіісуі¬
пе у іппедо даіипки те озоЬпусЬ ргоіокоІасЬ гарізутеапе Ьусій, таі^, Іак паіейу
гарізас піе Іуіко ъ сгуіеу іпзіапсуі, кіо
озакггопу; Іесг у о со, гбтепіег у ехріікасу^ зігопу, а те коіеі йесугуз з^йи роІосгпедо.
Тегііо. Кагйу зкагг^су зігопу теегтіе
рогете ой Ъигтізігга, кібгу Цйгіе тейгики те Іакіт пр. зрозоЬіе: токи N0., шіезі^са №і., йпіа N0. рогете ітёсі рапа г.
згіаскеіпедо Nп., кібгу рогутеа о Іо: теурізас саЦ Ігейб ргеіепзуі; га кібгут аЬуй
па йпіи N0. рггей роіийпіет, ѵеІ.ро роІийпіи зіапг^тезгу, изргатеіейіітеіі зі^, у
рой!и§ даіипки зкагді зігопіе теѳ тезгузікіт исгупіі заіузіаксу^.

<'Іи.агіо. Кагйу роге те, теуйаі^су віі} зітопіе, ройрізапу рггег Ьигтізігга Ьуйй, та,
у рггег з!ид§, ой тадізігаіи Ъигтізігготеі
йойапедо, ройатеапу вігопот Ь^йгіе, га
кібгу теезрбі г ройапіет гаріасі гіоіу іейеп.
0,иіпіо. Теппіп йо ехріікасуі зігопіе та
Ьигтізігг рггегпасгус іак паург^йгеу, піе
йаізгу іейпак, іак па йгіеп Іггесі, тезгакіе итеагас та, іейІіЬу озкаггопу Ьуі акіиаіпіе сЬогут, ІиЬ рггей гарогтеет теуіесЬа! га теіазпеті іпіегеззаті, те іакіт
гйаггепіи Ьигтізігг теейіид итеаді окоіісгповсібте, Ь§йгіе тбді рггейіийуб Іегтіп; а
дйгіеЬу ггесг гасЬойгіІа г Іут, кібгу піе
Ъ§йг^с озіайіут іезгсге піѳЬуІЬу ретепут,
іейеіі рбуйгіе йозцйи у гайозуб исгупі, те
Іакіт гагіе тойе Ьигтізігг и/,ус йггойкбте
гаЬезріесгаі^сусЬ зкиіек гогргатеу, зіозотепіе йо ргатеа.
Зехіо. \Ѵуйапу рогете зігопіе паіусЬтіазі Ьигтізігг гарівгѳ, ІиЬ гарізаб кагѳ
зекгеіагготеі зтеети те озоЬпу па Іо ргоІокбі, гедезіг зргате готеі^су: кіо рогтеаі,
коего у іакі Іегтіп йо зіатеапіа іезі рггегпасгопу; пр. токи N0., тіеві%са N0., йпіа
Ып. іедотозб рап №і. рогтеаі ітсі рапа N0.
г Іегтіпет йо зіатеапіа па йпіи N0. Іе§о тіезцса рггей роіийпіет, ѵ. ро роІийпіи.
Зерііто. Кагйе^о йпіа коіеупо гарогтебте теузгІусЬ, г ге§ез1ги зргате рггей
з^й зтебу теейтіе зргатеу, ро теузІисЬапіц
йотеойбте у ойтеойбте ротеойотееу у ойтеойотееу зігопу у га різапіи опусЬ те ргоіокоі,
парггбй зіагаб зі§ Ь^йгіе Ьигтізігг зігопу
ро§ойгіс; іейіі Ьу газгіа и^ойа, гарізас і^
те іакісЬ копІепІасЬ пазЦріІа, тегаг ге
зргатеу. Вігопу гай, Іак ротеойотеа, іако
Іег ойтеойотеа, га терізапіе те ргоіокоі іпзіапсубте ро гіоіут іейпут, дгозгу рі^І-

- 559 пабсіе, каййа гаріаоіб гаа, а о<і гарізапіа
йекгеіи идойу Іакоі гіоіу іейеп.
Осіаѵо. ЙеёІіЬу зігопу ро§ойгій зі$ піе
сЬсіаІу у рггузгіо ки йесугуі, ѵѵіейу паІусЬшіазІ Ьигтізігг ѵѵуйа йесугу^ у іп оссІизо зекгеіаггоѵѵі гарізаб \ѵ ргоіокоі каіе,
ро гарізапіи гарготиі^иіе, а зігопу гогргаѵѵицсѳ зі^, каййа ѵѵу§гу\ѵащса, (Іо
зкггупкі Ьигтізіггоѵѵзкіеу, ѵѵ зргаѵѵасЬ 1і^иійі сіѳЬііі, 0(1 ка2йе$о гіоіедо гаріасі
ро §гозгу йѵѵа.
N0110. \Ѵ зргаѵѵасЬ роІосгпусЬ Ьоіи, ІиЬ
іппего гогйгаіи о<і йесугуі осгеѵѵізіеу, зігопа \ѵу"гу\ѵан$са гаріасі гІоІусЬ Йѵѵа.
Весіто. ЛѴзгеІкіе зргаѵѵу роіосгпе, піе
рггег раіезіг*}, Іесг рггег зашусЬ акіогбѵѵ
зібѵѵпіе, ІиЬ па рібшіе йопазгапе рггей
Ьигтізіггет Ы;(Ц; о$1%йапіѳ гап, гпакбѵѵ
Ьоіи у ѵѵзгеІкісЪ згкой роІосгпусЬ, піе
рггег ѵѵойпусЬ, Іесг рггей Ьигтізіггет
осгеѵѵізсіе окагуѵѵапе у бѵѵіайесіѵѵу осгеѵѵізіеті йоѵѵойгопе ЪфЦ, а іезІіЬу гпакі
Ьоіи, ІиЬ папу ѵѵі$кзге§о Ьуіу гпасгепіа,
Іесіу (Іо одЦсіапіа ІакоѵѵусЬ игуіе Ьигтізігг сЫгигда г копІиЬегпіит ЛѴіІепзкіедо, кібгеп оЪеуггаѵѵзгу папу, іакіе з$
опе, ѵѵусіа ѵѵіегпе газѵѵіайсгепібѵ а Іе ѵѵ
(іекгёі ѵѵсщдпі^іе Ьуб роѵѵіппе. Вігопа сЬігиг§о\ѵі ой одкріапіа гап у ѵѵусіапіа газѵѵіайсгепіа гаріасі гІоІусЬ (Іѵѵа.
Весіто ргіто. ЙезІіЬу зігопа зк1а(1а!а ѵѵігуч, ІиЬ оЬйиксу^ ѵгогпіейвЦ, ѵѵ капсеіІагуі згріи огДупасуіпедо тіеузкіе§о піе
гегпаиіі, Іа піе гпасгус піе Ъ$йгіе, а скоб¬
ку Ьуіа у гегпапа, осгеѵѵізіеті іейпак
іезгеге ёѵѵіайесіѵѵу рггей Ьигтізіггет ѵѵзрагІа ЬуЙ6 роѵѵіппа.
Весіто весипйо. \Ѵ зргаѵѵіе ѵѵуещдацееу
ехатіпбѵѵ зігоп, ІиЬ бѵѵіайкбѵѵ, аІЬоІі Іег
г іейпобсі іпіегеззи роѵѵоІапусЬ озбЬ, Іе піе
іпасгеу ойЬуѵѵапе у зІисЬапе Ь§й^, іак

рггей Ьигтізіггет, векгеіаггет, ѵѵ тіѳузси
ѳ^(іи у опе ѵѵгаг рой іпзіапсуаті зігоп
\ѵсі^§піопе ѵѵ ргоіокоі Ьуйй роѵѵіппе, а ро
пісЬ гарізапіе (Іесугуі пазі^роѵѵаб та. ОЙ
кагйе^о егіоѵѵіека, аіаѵѵіопедо йо ехатіпи, зігопа гаріасі гіоіу іейеп, дгозгу рі$1пайсіе.
Весіто іегііо. йебІіЬу пусівдаіа роІггеЬа
геуйсіа па тіеузсе аксуі йіа одЦйапіа іакісЬ згкой, па Іо зат Ьигтізігг г зекгеІаггет геубб та, у со 0§1%йа1, гбѵѵпіе рой
іпзіапсуаті зігоп гарізаб паіегу, а га Іо
зігопа гаріасі йо зкггупкі гІоІусЬ Іггу.
Весіто диаг іо. Сгуіо озкаггопу, сгу зкагг^су, кіейу піезіапіе, ріепѵзгу гаг, Ьиг¬
тізігг йіа зігопу зіаѵѵіцсеу, та піезіаѵѵаііусѵт іейупіе га ѵѵіп§ піезіаѵѵапіа зцйгіб
гІоІусЬ Іггу. А Іе сЬосіаг шодз Ьуйй піоойѵѵіосгпіе ѵѵуехекѵѵоѵѵапе, іейпакге Ьиг¬
тізігг гпоѵѵи ѵѵугпасгу йги»і Іегтіп па
зіаѵѵапіе зігопот. Кіейу йги^і гаг па Іегтіпіе піе Цйгіе зіаѵѵаі озкаггопу, пабѵѵсгаз га Іакоѵѵут роѵѵібгпут, сЬосіаг іедо
піезіаѵѵапіет, ѵѵзгеіако Ьигтізігг роѵѵіпіеи
іи/, ггесг запц, ѵѵ сгут зкагда газгіа,
гогѵѵагуб у о піеу рггезѵѵіайсгуб зіф а ѵѵсйІид рггекопапіа о ггесгу ѵѵуйаб йекгеі ѵѵ
зашеу зргаѵѵіе. Кіейу Іег зкаЩсу піе зіапіе йги§і гаг, ѵѵ Іепсгаз Ьигтізігг йекгеІет роѵѵіпіеп игпас ирай зкагді, у ой піеу
ѵѵ2§1$(1еш зкаггіуседо, гаЬезріесгуѵѵзгу ѵѵоіпобс озкаггопети, па гаѵѵзге газг^йгі йіа
піе§о па зкаггцеуш піезіаѵѵаі^суш козгіа
ргаѵѵпе.
Весіто диіпіо. \Ѵ зргаѵѵасЬ роіісуіпуск
роІосгпусЬ, г шадізігаіи ойезіапусіі, ІиЬ
рггег йогогсбѵѵ йопіезіопусЬ, ѵѵзгузікіѳ ге§и!у со йо ѵѵуѵѵіайуѵѵапіа ггесгу (оргбег
оріаі) зіигуб шаіц, у со Йо гатіаги з^йоѵѵі роіосгпети, гогсі^дапіа каг, іако
ргаѵѵо рггеѵѵойпіегу, Іак кагу ріепіфте,
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рггезЦрпут десудотеапе, до зкггупкі ібб
таі^.
Весіто 86ХІО. Бекгеі Цдй и§од1ітеу,
Цдй 2 зрогбте пазіаіу, іак та Ьудй те ргоІокоі терізапу, те таІегуасЬ роІісуіпусЬ те
ргоіокоі декгеібте зргате роІосгпусЬ, а те
іппѳ§о даіипки зргатеасЬ, те ргоіокоі декгеіотеу зргате сутеіІпусЬ гб&педо даіипки,
Іак ро озоЬпо каіду рггег Ьигтізігга, ІиЬ
дтіппе^о, тіеузсе Ьигтізіга газЦрищседо у зргате^ з$дгцсе§о, росірізапу Ъудй та.
Весіто зерігто. Рородрізапіи декгеіи у
рггесгуіапіи вігопат опе^о, та зі§ гаруіаб
Ьигтізігг зігоп: іейеіі Іут декгеіет копіепіиііі зі§, у іеёіі зігопу оётеіадсг^, рггезіапіе па
Іут декгесіе гарізаб рос! декгеіет те зіотеа:
„Такотеут (іекгеіет оЬіе зігопу копіепіотеаіу зі§“. А Ьигтізігг рсхЗрізге Іакоте^
и§од§: „копіпоіиіе N0.“ ^ез1і габ к 16га зігопа обтеіадсгу арреііасу^, Іеду паІусЬтіазІ
родіи^ §аІипки зргатеу, іий Іо до та§ізігаіи, іи*, до з^ди огдупасуіпе^о дориз/сгопг* Ъудй та у род декгеіет гарізапут Ь$дгіе; пр. од Іакотеедо декгеіи зігопа N0. тіепі^с діа зіеЪіе Ьудй исі^гіітеут, арреііотеаіа рггед з^дет N0. па N0.
зіапг^б у декгеі Йойуб, з^д роіосгпу Ъигтізігготезкі теудгіаіи Ш. пакагиіе. Такотег^
гегоіису^ арреііасуіп^ Ьигтізігг родрізге
у зігопіе паІусЬтіазІ декгеі теуда ехІгакіет.
Весіто осіаѵо■ Зігопа арреііиі^са гіогу
до зкггупкі гІоІусЬ Іггу, у іеёІіЬу арреііицса піезіизгп^ Ьудй зі^ окагаіа, Іакотее
гІоІусЬ Іггу рггерадаі^ у іезгсгѳ зігопа
ргге^гутеацса га росі^піепіе зігопу, Іеуйе зігопіе гІоІусЬ Іггу гаріасі; а з^д теугзгу, декгеі зцди роІосгпе§о арргоЬиі^с,
заІузГаксу^ опети озіггеге. А іеёІіЬу де¬
кгеі з^ди роІосгпе§о те сгут Ьуі рорга-

теіопу, теіеду гІоІусЬ Іггу, дапе до зкггуп¬
кі з$д теуйзгу гтегбсіб Ьигтізігготеі кайе,
у родіид зіизгпобсі ггесг саіц гогз^дгі.
Весіто іюпо.
кайдеу зргатеіѳ Ьиг¬
тізігг іак та тіеб рггед осгута у па
рііпеу итеадге тезгеікіе окоіісгпобсі, Іак
те опусЬ теудаі^с паузіозотепіеузге г §а1ипкіет зкаг§і у г вргатеіедіітеобсі^ десугуе,
тезгеікіе ехрепва акіиаіпе, до зкггупкі
оріасопе, па зігопіе рггедгутеаі^сеу ггесг
у даі^сеу ротебд до ргоседеги, діа зігопу
гузкищсеу заІузГаксу^ г теутіепіепіет ІакотеусЬ ехрепзбте, рггег згсге^иі те декгесіе газ^дгаб ошпіпо оЬотеіі\гапу Ь^дгіе.
Ѵідевіто. Од ехігакібте, декгеібте у
тезгеІкісЬ гегоіисуі, од агкизга кайде§о до
зкггупкі ро гіоіут іедпут зігопа оріасаб
та, іакотеа оріаіа у од декгеіи ІиЬ ге¬
гоіисуі, агкизга різта піе гаутиі^сеу, ехектеотеапа Ь^дгіе, а Іо гагет г ріесг^сц
па ехігаксіе.
Ѵідезіто ргіто. Ріесг^б з^ди роіосгпе§о Цдгіе ЬегЬ тіазіа г парізега те коіо:
,,Гіесг§с з^ди роіосгпѳдо теудгіаіи ЬІп.
тіазіа тео1пе§о ггесгурозроіііеу \Ѵі1па“.
Ѵідезіто весипсіо. Во тезгеІкісЬ ехігак¬
ібте Ьигтізігг рггу ріесг^сі родрізге зі§,
а зекгеіагг ІекЦ г ргоіокоіет родрізге.
Ѵідезіто іегііо. Ропіетеаг тезгуікіе досЬоду Ьигтізігготезкіе од гарогтебте, гарізапіа іпзіапсубте, декгеібте, теігубте, ехатіпотеапіа бтеіадкбте, од ехігакібте теіп
арреІІасуіпусЬ у каг ріепі^гпусЬ те таіегуасЬ роІісуіпусЬ па1ег% до Гипдизги §епега1пе§о па ор!аІ§ игг^диікбте у оШсуаІізібте рггегпасгопе§о, рггеіо ігЬу Іе тезгузікіе досЬоду теіетіе до ге§езІги, па Іо
идгіеіпіѳ зроггг^дгіб зі§ шащседо, рггег
Ьигтізігга узекгеіагга гарізутеапе у теезрбі г гаррогіет содгіеппут одз^дгопусЬ
у рододгопусЬ зргате до тадізігаіи еко-
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потісгпо-ро1ісуіпе§о йопазгапе Ьуіу газігге^а зі§.
Агіукиі йгиді. О гарогіасЪ ой йогогсбіс
щйеіаіоюуск йо ЬигтШггбіо. йако іезі
ротеіппоёсі^ йогогсбте тезгеікіе гаіесепіа
0(1 та§ізІгаІи (іо ЪигтІ8Ігг6те, а осі Ьиггаізіггбте (іо йогогсбте теусЬойг^се, изкиіесгпіаб, о иротуоЬ гаіесепіот та§ізігаІи, огаг о тезгеІкісЬ рггурайкасЬ, те гетеігуасЪ йогогсгусЬ гйаггопуш, Ьигтізіггоѵѵі йопозіс, іа к Іей оЬотещгкіет іезі Ьигтізіггбте, о Іут тезгузікіт та&ізігаіотеі иіегѵѵіосгпіе гарогіотеаб: теге^йет сгедо?
Ргіто. Йак зкого йогогса о іакіт рггу¬
райки гйаттут те іедо йогогге, Іо іезі,
зкгайгепіа кодо, ІиЬ аЬіейепіа зІий^сусЬ,
аІЬоІі Іей іппеу іакіеу теагпеу окоііс/.пойсі,
гагарогіиіе Ъигпрзігаотеі зтеедо теуйгіаіи,
тегаг Ьигтізігг та гарізаб Іеп гарогі те
ргоіокбі гарогіотеу Йогогсбте, гтеугайепіет
ітіепіа у пагтеізка гарогіиі^се^о йогогсу:
іакі зіаі зі§ рггурайек, па кібгеу иіісу,
рой іакіт пшпегет, кібгедо йпіа, о кіб¬
геу дойгіпіе, те йгіеп, сгу те посу, а Іо
пр. гоки N0. тіезі%са N0. йпіа N0. о
дойгіпіе. №). ітб рап Кп. йогогса теу¬
йгіаіи N0. гагарогіотеаі, ій те іедо йо¬
гогге па иіісу N0. о дойгіпіе N0. те
посу у тее йпіе, зіигдсу Кп. ітб рап N0.
2 рой пишет N0. (орізаб патееі у розіаб іе§о, іейеіі теіайота) зкгайзгу рапа
зтеедо (іе/еіі іезі теіайота згкойа, у і$
теутіепіб) те посу исіекі; у гаіесі тезгузікіт зтеедо теуйгіаіи Йогогсот, ійЬу кагйу
о гйаггопеу окоіісгпозсі тезгузІкісЬ зтеедо
йогоги роззеззогбте паіусітііазі оЬіасЬаІ,
аІЬо оЬзгейІ, у опусЬ игеіайотіі, а ро
итеіайотіепіи о изкиіесгпіепіи Йопіезіепіа
кагйеу роззеззуі дозройагготеі, ІиЬ рой іа¬
кіт Цйг Іуіиіет шіезгкапсотеі, ойгарог-

іотеа! йо Ьигтізігга зѵѵедо теуйгіаіи, со
гбтепіей гарізге Ьигтізігг те Іушйе ргоІокоіе: пр. ітб рай N0. йогогса теуйгіа¬
іи №і. ойгарогіотеаі, у о іут рггурайки
тезгузІкісЬ зтеедо йогоги роззеззогбте итеіайотіі.
Зеснпйо. Вигтізігг, те кібгедо теуйгіаіе
гйаггу зщ рг/урайек, ро ойеЬгапіи пауріепѵзгедо Йопіезіепіа, те гаг г теурізапут
г ргоіокоіи зтеедо гарогіет, розгіе з!ид§,
ой тадізігаіи зоЬіе йойапедо, йо Ьигті¬
зігга йгидіедо теуйгіаіи, зоЬіе пауЫігзге§о, кібгу ойеЬгатезгу Іеп гарогі, та гарізас те ргоіокоі, кібгедо йиіа у о кібгеу
"ОЙгіпіе йозгейі, Іак пр. гоки N0. тіезщса N0. йпіа N11. о дойгіпіѳ Ип. йо¬
згейі гарогі ой Ьигтізігга N0. теуйгіаіи
N0. те пазЦрпуш рггурайки, у со йо зіотеа тееіцдпаб Іакотеу гарогі паІусЬтіазі
теурізатезгу, Іепге Ьигтізігг рггезгіе йо
йаізгусіі теуйгіаібте Ьигтізіггбте у тегаг
гтеоіатезгу йогогсбте оротеіе іт о Іут рггу¬
райки, огаг гаіесі, ігЬу кагйу зтеедо йо¬
гоги оЬзгей! роззеззогбте у о гйаггопеу
окоіісгпойсі итеіайотіі, зіотеет кагйу Ьиг¬
тізігг те іут Іак ві§ та гасЬотеаб, іак у
Іеп, те кібгедо теуйгіаіе пазіапіе рггурайек.
Тегіго. йебІіЬу роззеззог рой іакішкоітеіек Ьуйг Іуіиіет те гйаггопут рггурай¬
ки йозіггеді теіпотеаус§ (іак іезі оЬотеігргапу рой паузиготезгеті кагаті о піт йопіеёс Ьигтізігготеі), Іак зкого йопіезіе,
тегаг Ьигтізігг игусіе ёггойкбте паузкиіесгпіеузгусЬ Йо рггуіггутапіа теіпотеаусу, а
іѳзіі Іедо роІггеЬа Ь^йгіе, гагектеігиіе йо
ргегуйепіа тіазіа о гоіпіеггу, кібге ти
те ротос оййаие Ь§й%.
(Іиагіо. Кагйу Ьигтізігг, іак зкого ойЬіегге гаіесепіе іакіе ой тадізігаіи, шіа71

- 562 полѵісіе \ѵ оЪіексіс роіісуі у рогяфіки, іак
паІусЬтіазІ опе йояогсот оігіозі, а йогогсе, кпййу гезресііѵе «пѵедо йоиого, роззеззогбѵѵ иѵѵіайогаі^ у \ѵ рогггріки ехекисуі
ѵѵузгіедо гаіесеиіа рііпц йасі/ду Ьасгиозс,
Ьигтізіггоѵѵі о піерозіизяпусіі гаіесепіот
йопозіб Ь^сіа, а Ьигтізігг Іе ѵѵзяузікіѳ гарогіа ѵѵсі$"аб кайе ѵѵ ргоіокбі гарогіоѵѵу
Йояогсбѵѵ.
Агіукиі іггесі. О гарогіасН. (Іо тидівігаіп. іак о ѵѵзгеІкісЪ рггурайкасЬ, іако
іе/. о ойз^йяопусЪ зрга\ѵасЬ у йосЬойасЬ
ЬигтізЬгготезкісЬ сойяіепиіе ой Ьигтізігга
йосЪойг^сусЬ:
Рггто■ О каййут рггурайки ѵѵ ѵѵуйгіа1е зѵѵуш гйагяопут Ьигтізігг та сіаб гарогі Йо тадізігаіи, гбѵѵпіей у йаізяе Ьигтізігяе, іако з^ иѵѵіайотіепі о іут ргяурайки у іако йогогее одіозііі опу роззезогот, гезресііѵе йояогбѵѵ у ѵѵуйгіаіи гарогіет йопіоз<у, гбѵѵпіей у о піерозІизгпѵсЬ
гаіесепіот та§ізігаіи гагарогіиц, у сгу
з^ икагапі /,а піерозіизгегізіѵѵо иѵѵіайоті^,
ІиЬ те іакіеу гасЬойг^сеу Ігийпойсі ѵѵг§1$йет ехекисуі гоггг^йгеп роІісуіпусЪ, екопошісгпусЬ, у ѵѵ іппусЬ окоІісгпоЗсіасЬ йо
шацізігаіи у іо піея ѵѵіосгпіе г§Іозг% зірг
Весппйо. О ѵѵзяузікісЬ ойезгІусЬ зргаѵѵасЬ у ѵѵезгІусЬ йосЬойасЬ Ьигтізігг кайЙу сойгіеппіе та йо тадізігаіи гарогіоѵѵаб, а іе різапе Ь§й^ пр. ѵѵ іакіт зрозоЬіе: „Карогі ой Ьигтізігга ѵѵуйгіаіи N0.
тіазіа ѵѵоіпедо ггесгурозроіііеу \Ѵі1па,
зргаѵѵу ойз^йяопе гоки N11. тіезігуса N0.
йпіа Ып. зргаѵѵ ойезяіо осгеѵѵіёсіе го/л^йгопусЬ Ып. ріегѵѵзга ітсі рапа N0. г
ітб рапет пп. ѵѵ таіегуі роЬісіа зі§,
ѵѵ кібгеу икагапу гозіаі N0. зіейгепіет ѵѵіейу дойгіп Ып. у кагу ріепі^йпеу

гіоіусіі N11. ехреизи ргаѵѵпе^о акіиаіпо^о
гіоіусіі N0. Йакоѵѵут (Іекгеіет зігопа піе
копіепіоѵѵаіа зіі^, аррсііоѵѵаіа йо згріи огйупагуіпедо, сгаз йо зіаѵѵапіа рггей в^йет
N. йяіей N. ѵѵугпасгопу гозіаі, а іейеіі
копіепіоѵѵаіа зі<}, парізаб: па іакоѵѵут йекгесіе зігопу рггезіаіі; ѵѵ іеу зргаѵѵіе ѵѵе8’ліо йо зкгяупкі йосЬойи—га рогеѵѵ гЫу
іейеп, га іпзіапсуе оЪи вігоп гіоіусіі, іггу
га йесугуц оегеѵѵізЬу гіоіусіі йѵѵа. „ РойоЬпіѳй
каййгу зргаѵѵу рокгбісе орізаб. А іезіі родойгопа, ѵѵутіепіб ѵѵ гарогсіе, йе ѵѵ іеу
зргаѵѵіе зігопу ро^ойгііі зі$ у іакі йосіібй
ой піеѵ йозгейі йо зкггупкі ѵѵуэгсге§и1піб.
йеёіі Ьигтізігг та йопіевс о іакісЬ рггурайкасЬ, парізге паурггбй роёггойки рой
гарогіет зргаѵѵ, іезіі опе Ьуіу.—Рггурайкі гйаггопе ехігаогйупагуіпе йпіа N0.
іегагпіеузгедо тіезі^са, о §ойгіпіе N4. гагарогіоѵѵаі йогогса N4. ѵѵуйгіаіи N4. ІЙ
па иіісу N0. рой пишегетК ітб рап N0.
рггег N0. окгайгіопу ѵѵ ГапіасЬ яе йпіа
N0. ѵѵ посу гозіаі, яіойгіеу изгейі, о іакіш рггурайки йогогее, а рггег йогогсбѵѵ
роззеззогоѵѵіе ѵѵзяузсу ѵѵуйгіаіи N4. иѵѵіайотіепі паІусЬтіазІ, у іакі рггурайек йо
ѵѵуйгіаіи N11. Ьигтізігга ѵѵгаг сойозіоѵѵа
я гарогіи ѵѵурізапу у рггезіапѵ гозіаі у і. й.
йейеіі з^ іакіе гйаггепіа роіісуіпе, йопіеёб
прг. ѵѵ Іакіт зрозоЫе: 2йаггепіа ѵѵ таіегуасЬ роіісуіпусіі г гарогіи оййогогсуNп.
ѵѵуйгіаіи N п. па Йпіи N4. йозгіо, ій ітб
рап N4., роззеззуз зѵѵоі^ рой питегет Ш.
па иіісу N4. таіцсу, Іашру ѵѵ посу сіетпе
піе раіі, Іийгі ІойпусЬ ройеуггапусЬ иіггутиіе, ѵѵ іакіеу зкагйгѳ па іпзіапсу^ іе<?ой
йогогсу гарогѵѵапу па йгіеп N0. гозіаі;
а іезіі зргаѵѵа іий ойз^йгопа, парізаб парг.
Іак: ѵѵ Іакіеу зкагйге еіс. ропіеѵѵай о ѵѵіп*5
ѵѵ іут рипксіе ітб рап Ко- рггекопапу
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лѵіе/.у суѵѵііпоу; об Іакотеедо бскгеіи арреііотеаі об зяІасЬеІпсдо тадізігаіи у I. б.
Тегііо. Карогі іакотеу те ргоіокоі гарогіолѵу собяіеппу бо тадізігаіи терізутеапу
Ъе,бяіе, а 2 ргоіокоіи па раріег сяузіу со
бо зіотеа теусІ4§;пі§Іу ргяея Ьигтізігяа робрізапу Ьучій роѵѵіпіеи.
Одиіпе ргагсШа аіа ЪиппШгяИо ку(Ігіаіоюуск у йогогсбіс.
Вигшізігя, іако яатезяе оргбся посу у
бпі ёѵѵі^іусіі еоібте Ьубй [юѵ\’іпіеп па 34бгспіе зргате, гояз4(1котеі іего роѵѵіегяопусіі,
іак \ѵ каябеу зргатеіе я яире!п% сіегріі\ѵозсІ4 зіисііаб бопіезіеп зігоп, Іак ротеоботееу, іако обтеоботееу, ротеіпіеп ка&Ц
бесуяу4 Ьея обкіаби, тегая те ргоіокоі яарізулѵаб зекгеіагяотеі кяяе; Ьигтізігя роб
яабпут ргаеІ<‘хІет те зргатеу ргяепозя^се
лѵагіобсі яІоіусЬ зіо, кагу яІоІусЬ бяіезі^с,
іибяіей теі^яіепіа бпіа іебпедо у ріад зяеёсіи тебатеаб зй; ніеЬ^бяіо. Вигшізігя об
каібеу бесуяуі; іеёІіЬу зігопа арреііотеас
сіісіаіа, бориёсіс ярреііасуі робіид даіипки
зргатеу, Іо іезі: те шаІегуасЬ роІісуіпусЬ,
бо шадізігаіи екопотісяпо-роіісуіпедо, а
іппедо даіипки бо 54б6те огбупагуіиусіі
\ѵоуЬо\ѵзкісЪ Іатепісяуск копіесяпіе роѵѵіпіеп, у бяіей бо зіатеаиіа ргяеб з^беш бо
кіогедо арреііотеаіа ргясяпасяу. Вигшізігя
гарогіа тезяеікіе об бояогсбте ргяуспобяцсе
иаІусЬшіазІ те ргоіокоі тесІ4§ас зекгеіагяо¬
теі яабузропиіе, Іак бекгеіа у тезяеікіе геяоіисуе, іако іея гарогіа бо шадізігаіиоб
зіеЬіе теусЬобягусе робрізутеас Цбяіе. Вигтізігя яаіесепіа тадізігаіи теяді^беш рогяцки у роіісуі об зіеЬіе теузяіе.со паугусіііеу
бо изкиіесяпіепіа бояогсош роба, у аЬу
бояогсе оЬтеіезясяаІі о теузяІусЪ яаІесепіасЬ

каябу зтеедо бояогироззеззогбѵѵ яабузропиіе
тезяеікіеу ехекисуі розігяедас Ы}бяіе. Виг¬
шізігя бояогсбте, піеріІпиііусусЬ зтеусЬ оЬотеііуякоте, ІиЬ те сяуш ргяезЦрииусусЬ, тегая
тадізігаіотеі бопозіс та, а шадізігаі па
шіеузсе іедо іппедо іпзіаііолѵаб у робіид
рг/етеіпіепіа кагнс Ь^бяіе. Вигшізігя те
ргяурабки теуіаяби зтеедо піеріегтеіеу оббаііс зі<у я тіазіа шояе, ая бопісзіо о іут
тадізігаіотеі, а шадізігаі робіид ргатеа
теуяпасяу дтіпподо бо яазЦріепіа Ьигтізігяа; робоЬпіея у те ябагяопеу сЬогоЬіе.
\Ѵуяпасяопу діиіппу піе те іппѵіп шіеузси
оЬоіѵііуякі зіуби роіосяпедо зргатеотеаб Ъ<$бяіе, іак іуіко те шіеузси геяубепсуі Ьигтізігяа. Бояогсе іак 34 оЬотеІ4яапі тезяеікісіі гоягя4<1яеп тадізігаіи, Іуся4сусЬ зі§
роіісуі у боЪгедо рог24бки, ехекисуі бозігяедас, Іак яазяіе об Ъигшізігяа яаіесіепіа
рііпіе изкиіесяпіаб роззеззогбте зтеедо о теузяіусіі яаІесепіасЬ итеіабошіб о кайбут
иіеизкиіесяпіаІ4сут бузрояусуе, те гяесяу
боЬгедо рогя4(1ки теусЬоб24се, Ьигшізігяотеі
зтеедо теубяіаіи теіегпіѳ бопозіб, аЬу піе
Ъуіо ргяекирзіте, аЬу тіагу у теаді гедиІагпе Ьуіѵ, у аЬу ті^зо, сЬІеЬ, кгиру еіс.
робіид іаху, об тадізігаіи теус1юбя4сеу,
ргяебатеапе Ьуіу, рііпіе тіеб Ьасяепіе, о
ргяезЦрпусЬ паіусЬшіазі Ьигтізігяот гарогіотеас, собяіеппіе ягапа и Ьигшізігябте
япауботеас зі§, у іебіі 34 іакіе бузрояусуе
Іе обЬіегас, а о ябагяепіасЬ тезяеІкісЬ бо¬
позіс,—зіитеет іедо тезяузікіедо іак паусяиіеу зігяебя у бодЦбаб, сокоітеіек Іуіко
бо те’етеп<}1гяпедо рогя4бки шіазіа у іе§о Ьезріесяепзітеа зсІ4§а зі^ у сокоітеіек
яаіесопут бо изкиіесяпіепіа яозіапіе, ротеіппі 1^64. Такоѵѵ4 огбупасу4 61а Ьиппізігябте теубяіаіотеуск у бояогсбте те ігяесЬ
рогя4бкасЬ шіазіа \Ѵі1па ибесуботеапа у
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до ехекисуі о^іозгопу, гау ргеиудищсу те
Іг/есЪ рощсІкасЬ родрізиіету. Бяаіо зі§
па зеззуі дспегаіпеу те ІгаесЬ рощдкасЬ
па гаіизги тіазіа теоіпедо ггесяурозроіііеу
ТѴіІпа Іувіцс зіедтзеі дгіетеі$даів8І$1 с/.теагІв§о гоки, дпіа сгіегпазіе^о Магса. Б Іеу
огдупасуі рсиіріву Іакотее: №кодет Рггетіепіескі—ргегудепі ЛѴіІеіізкі: ѴѴіпсепІу
г ЯаЬоготеа Міпкетеіси—тебуі зіріотеу тіазіа
ггесгу розроі ііеу \Ѵ і Іпа т р.;\Ѵ і 1 Ьеі т ІІеЫеІд,

Іатепік ріегтезгу тіазіа ѴѴіІпа; ЛбгеГ Ко§оѵѵзкі—ріегтезгу &тіппу теудтіп ріегте82ѳ§о; 1§пасу \Ѵоупісг—ріепѵзгу ^тіппу
теуд/іаіи дгидіедо; Ідпасу 8к§дгіегзкі—
ріегтезгу ^гіпіппу теуд/.іаіи Іггесіе^о. Кібга
Іо огсіупасуа, ѵл росіапіет опёу рггег те у г
теугагоп^ озоЪ§ до акі, іезі те хі($§і теіесгузіе тіазіа §4бтепе§о з1о1ес/пе§о ггесгурозроіііеу \ѴіІпа гарізапа.

1797 г. Іюля 11 дня.
Изъ нниги № 5167, за 1796—1799 г.,

л. 250 стр. 397.

І56. Пункты миролюбивой сдѣлки, состоявшейся между мастерами римсво-католиками и диссндептами Виленскаго саиожничьяго цеха.

Между сапожонками римско-католиками и дис¬
сидентами состоялась мировая сдѣлка, па которой
назначепа была подробная такса для подмастерь¬
евъ за работы разныхъ предметовъ: такъ за пару
женскихъ ординарныхъ башмаковъ назначена бы¬
ла плата по 1 злот. за мужскіе саиоги луч-

шаго достоинства 6 злотыхъ

Коки іузігр; зіедтзеі дгіетеі^дйіезіці зіодте§о, тіезіцса .Тиііі ѵеіегі 1ггупаз1е§о,
поѵі зіуіі дте6дх,іезІе§о сх.теагіе^о дпіа.
Ргті акіаті тіазіа диЬегзкіе^о ѴѴіІпа
зіапотезгу озоЬівсіе рапотеіе Вагііотіеу
Сгесіютезкі у Лап 2е1іпзкі—зіагзі сесЬи

згетезкіе&о, рипкіа и§од1ітее ті^сігу зоЦ
гатеагіе, пійеу різ^со зі§, ки терізапіи до
акі родаіі, кібге, од зіотеа до зіотеа терізиіцс те хі§§і, Іак зі§ те зоЬіе тац: Коки
Іузі^с зіедтзеі дгіетеі^дгіезіці зібдте§о,
тіезі^са ЛиЫ рі^іе^о дпіа. ^Та /Лойопеу

этого

польскихъ;

мастера обязались вносить 2 зл. на

кромѣ
освѣ-

щепіе товарищамъ и 3 зл. на большіе праздники,
а равно и штрафъ за уклоненіе отъ правилъ въ
размѣрѣ 1 камня воску.
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зеззуі те сесЬи пашут згетезкіт, па кіб*
геу іо зеззуі ту рггеіоіепі іак роізкіеу
зігопу, іако у піетіескіеу, у баізі Ьгасіа
іеуйѳ ргоГеззуі згетезкіеу, іакоте^ и&об§
гоЬорбІп^ исхупііі: іі тату згіиктеегі сге1а<3гі ріасіб у іо хасЬотеиі^с іуіко 61а теепбготепусЪ сгсіабпікбте, ехсуриі^с іиіеузгусЬ теугтеоіегісбте, а іо те ІакісЬ рипкіасЬ.

ЫоскасЬ, бтеа гагу згіеЬпотеапе, па разіе
ап^іеізкіт, коіо раза Ьіаіо згуіе, га кіб¬
ге гІоіусЬ іггу.
11- то. Об рагу іггетеікбте, па разіе ап^іеізкіт, сгагпо згуіе, га кібге сгеіаб¬
пікотеі гІоіусЬ бтеа, ^гозгу згейб.
12- Ыо. Об рагу Іггетеікбте ргхевгутепусЬ, па сгагпо згуіе, хіоіу іебеп, ^гозгу
ойшпайсіе.

Ргіто: 06 Ьиібте 1§§ісЬ раІопусЬ г исі§13- то. Об рагу іггетеікбте теутегасапусЬ,
іут позет па ап§іе1зкіт разіе, ІиЪ згагГ
бигсЬпііотеапе, об гоЬоіу сгеіабпікотеі хіо- па кІоскасЬ, бтеа гагу зіуіи биЫотеапе,
I га кібге сгеіабпікотеі гіоіу іебеп, дгозгу
іусЬ зхезб роІзкісЬ.
ойтпаёсіе.
весипАо. 06 Ьиібте па разіе ап^іеізкіт
14- то. Об рагу іггетеікбте окоіо згуіе,
ІиЬ згагі бигсЬпііотеапусЬ, па теіеггсЬи
Ьег оЬзазбте теутегасапѳ, гіоіу іебеп, "гозгу
айаіебга, гаг згіеЬпотеапе, ха кібге сге¬
бгіезі^б.
іабпікотеі гІоіусЬ рі$6 об гоЬоіу.
15- о. Об рагу Іггетеікбте батзкісЬ па
3-ііо. 06 Ьиібте огбупагуіпусЬ, айаіебга когкасЬ, оЬсі^дапе зкбг%, ІиЬ таіегу^,
г теіеггсЬи згіеЬпотеапа, ха кібге сгеіаб¬ га кібге об гоЬоіу сгеіабпікотеі гіоіу іе¬
пікотеі об гоЬоіу гІоіусЬ сгіегу.
беп, &гозгу бтеабгіебсіе сгіегу, а об огбу¬
4гІо. Об Ьиібте огбупагуіппусЬ хе ёггоб- пагуіпусЬ зкбггапусЬ хіоіу Іебеп.
ка айаіебга, га кібге гІоіусЬ Іггу, дгозгу
16- іо. Об рагу іггетеікбте, пагутеаі^сѳ
оёшпазсіе.
зі§ зиЬаіу, ІиЬ ІакісЬ робтебупѳ когкі,
5-іо. Об Ьиібте теутегбіек дІабкісЬ, ха кібгусЬ ггоЬітезгу раг бтеіе Негу зі§ іаткібге гІоіусЬ іггу у дгозгу бгіезі^б.
ІусЬ раг іггу, а іейеІіЬу іака зІеЬпбтека
0-(о. Схухтбте па ап^іеізкіт разіе, аІЬо рггузгіа, ІиЬ па разіе ІиЬ рггезгутепа, об
каібеу згіикі та зі§ боіоіуб дгозху бтеазгагГ бигсЬпііотеапусЬ, гІоіусЬ сгіегу.
пайсіе; іакох у бо Ьиібте, іехеІіЬу боіохуіа
7- то. Об сгуітбте огбупагуіпусЬ гІоіусЬ зі$ іака згіеЬпбтека, га каЫ$ §гозгу бтеаіггу.
пайсіе.
8- ѵо• Об рггузгете айаіебга гтеіеггсЬи
17- о. Такотеа ріаіа та зі<з ріасіс боЬгге
па разіе ап^іеізкіт, ІиЪ згагГ бигсЬпііотеа¬ итіеі^іпети ггетіозіи, сгуіо Ьиіу, сгуіо
пе, гІоіусЬ іггу.
Іггетеікі.
9- т. Об рггузгете огбупагуіпусЬ айа¬
18- о. Ро ІакотеусЬ и^обІітеусЬ рипкіасЬ
іебга ге ёгхобка, гІоіусЬ бтеа.
бобаіету, агеЬу таузіег Йабеп піѳ теахуі
10- то. Об рагу іггетеікбте т^зкісЬ па зі§ §оіотеас іезс 61а з\ѵусЬ сгеіабгі тебо-
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піет вгігоГи, апіробагипкі оаети батеаб. катіей теозки, бо кобсіоіа піетіескіе^о
Іиіегзкіедо катіей теозки у бо коёсіоіа каі19- о. Йабеп таузіег піо ротеіпіеп обтеатеіпзкіе§о катіей теозки. Ыа со боЬгоіу( зі«з іотеаггузготеі терггбб баб ріепіе(бгу,
теоіпіе рггузЦрітезгу робрізиіету зі^.
ІиЬ §о шаузігеш исгупіб, у роіуш опе§о
25-іо. Ьобаіету іакой, ій па 1іс1іі"аи зіеЬіе па гоЬосіѳ Іггутаб, іак роіак,
пеіг 61а іотеаггузга кайбу таузіег та баб
іако Іей піетіес, роб гаріасепіеш згІѵоГи.
гІоіусЬ бтеа, іакой па ётеі<}1а игосгузіе, іо
20- то. Такой у Іо, іейІіЬу сгеіабпік Ъуі іезі: Войедо Кагобгепіа, \Ѵіе1капос у 2іетаузіготеі лѵіоіеп, піе ротеіпіеп Ьуб з/.рге- Іопе зтеіцікі. Иа кайбе бтеі^іо іе со теугасЬотеапу бо іппедо шаузіга, ай и ріегте- йопе та баб таузіег гІоіусЬ ігау.
вгедо піе обгоЬі, сЫЬа таузіег боѣготеоіII ІусЬ рипкібте идобІітеусЬ робрізу тау¬
піе обзЦріІЪу. Рггу іушйе газіггедату, зігбте сесЬи згетезкіе^о, Іак зігопу роізкіеу,
айеЬу гЪуіесгпіе піе оѣсіцйаі сгеіабпіка іако у піетіескіеу, ро пійеу арргоЬасуа
біиуіет рггег ба\ѵапіе пабгтеусгау ріе- згІасЬеіпедо ша^ізігаіи \Ѵі1ейзкіе§о г робпі$бгу.
різет игг^бпікбте рггу теусіёпіопеу тіазіа
21- то. Рггег тііоёб Ь1ійпіе§о шѵайаі^с \Ѵі1па ріесг^сі пазЦрпе: беггу \Ѵо1^зепа иЪойзгусЬ, айеЬу піе \ѵайуІ зі§ таузіег ѵѵісг—зіагзгу госгпу; Масіеу Йикотезкі—
сЬосіай іий зіагзгейзітео обЪутезгу, теі^сеу зіагзгу госгпу; ббгеГ ЩЬготезкі—зіагзгу,
иіггутутеас іотеаггузгбте, іак сгіегесЬ, а Тотазг Йіеіейзкі—зіагзгу госгпу; .ТакиЬ
іеёІіЬу сЬсіа! Ггакі різаб, іо рггу Ьуіпоёсі Роу аіз АНегтапп; .ТоЬапп 2е1ійзкі—па
сгіегесЬ таузігбте у зіагзгусЬ госгпусЬ, а Аііегтапп, .ТоЬап 6еог§ Біск, Огедог
рггуЬутезгу сгеіабпік Ггакіотеу, та іебпедо Ьасизи; Апіопі Некзгуйзкі; СЬгізііап АсізіобзЦріб об ріегѵѵзгусЬ сгіегесЬ 61а Іе§о, §іег; Лісоіаиз НоіТшап; Реіег беогде Зріеіі,
Тотазг Ваіійзкі; Раиі 8іапкіетеісг; бои кібгедо сгазеш йабпе§о піета.
Ьаппез Вгаии; боЬапп 2іткісЬ Тадзеііі;
22- йо. А іейеІіЬу кібгу таузіег зіагОоШѴіеб ЗсЬшібі; бакбте Р1ікіп§ег; ббгеГ
вгейзітео піе обЬуІ, Іакотеу та иіггутутеаб
Вгетег; ѲоШіЪ Кіііапзкі; Абгеаз Вепбег;
іотеаггузгбте іггесЬ, іейеіі Ъ^бгіе тб§1 боI 6еог§е СиЬіІзкі; Магііп ЗіеупЬаиГ; Реіег
зіаб.
, Кореі; \Ѵііііеіт Вапіеі; боЬапп Ьіпбі; бап
23- ііо- Такой таузіготеіе іотеаггузгбте Кііійзкі; ббгеГ Капіаіетеісг; боге Г КоЬтап;
піе таі^ рггуітотеаб бо зіеЬіе па теаг- боЬапп Кешіпба; СЬгізііап Кіепдіезкі; бап
згіаіу, іуіо га те&щ рггеІойопусЬ.
ВісЬаІетеісг; боЬапп Ріібіпз; бакиЬ Ьетеа24- іо. Nа іако\ѵе теуйеу теугайопе рипкіа ботезкі. Бгіаіо зі§ па гаіизги ЛѴіІейзкіт,
іак 2в зігопу сгеіабгі, іако Іей у ге зігопу гоки іузі^с зіебтзеі бгіетеі^бгіезці зіббтаузігбте гакіабату га згігоГ те піебоіггу- шедо, тіезі^са биііі іебупазіедо ѵеіегі,
тапіи іакотее§о рипкіи, іак г сгеіабгі^, бѵѵибгіезіе^о бги"іе§о поѵі зіуіі бпіа. Маіако Іей у со бо таузігбте паіейес Ь$бгіе, §ізігаі диЪегзкіе§о \ѴіІпа га рггупіезіекібгу іо зхігоі іакотеу зіапотеіету, іо іезі: піет рггѳг раибте зіагзгусЬ сесЬи згете-

с

- 567 вкіе^о госгпусЬ ІакотеусЪ рипкібте, иеобІітеіе ті$<ку зоЦ гатеагІусЬ у рггег зі$
теіазпещі г$кота, огаг рггег тезгузІкісЬ
шаузігбте сесЬи Іедо робрізапусЪ, Іей
ринк Іа та§І8ІгаІ іп отпі арргоЬиі^с у
опе 61а роіошпобсі те а к іа теіесгузіе іпдгоззотеас те капсеііагуі тіазіа беіегтіпиі^с, ргяу робрізапіи зтеут ріесг^сі^ риЬ1ІСИЦ тіазіа тадізігаі аиіЬогугиіе. \Ѵіп-

I

сепіу г ХаЬоготеа Міпкіотеісг—Ьигтіаігг
тіазіа \Ѵі1па, ргегубш^су тр. 6ап МиІег—Ьигтізігя ЛѴіІегізкі. ОпиГгу 8ірко—
гасіпу тіазіа \Ѵі1па; боіГгуб Наіт—габпу
тіазіа \Ѵі1па. Кгуэіуап Кгесгтег—габпу
тіазіа \ѴіІпа. Ь8.). Кібгѳ Іо рипкіа и§о6Іітее, ѵя роііапіет опусЬ рггеи теуй теугайопе озоЬу <1о акі, з$ те хі§§і тіазіа §иЬегзкіе^о \Ѵі1па рггуі^іе у гарізапе.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

I

Анты, извлеченные изъ отдѣльныхъ современныхъ копій.

1602 г. Марта 12 дня.
' г

Изъ копіи отдѣльнаго документа подъ № 105.

І57. Привилегія короля Гншсмупда 111, которою подтверждается уставъ Вилен¬
скихъ сѣдѣльппковъ, шорниковъ п позументщиковъ, съ 1562 года.

Вслѣдствіе безпорядковъ, водворившихся въ
цехѣ позументщиковъ, сѣдѣльщиковъ и шорни¬
ковъ по причинѣ отсутствія опредѣленныхъ пра¬
вилъ, I король Сигизмундъ Августъ по ходатай¬
ству цеховыхъ старшинъ повелѣлъ составить осо¬
быя правила, сущность которыхъ заключается въ
слѣдующемъ: выше озпаченпые цеховые должны
ежегодно собираться въ день св. Николая д.чя из¬
бранія четырехъ старшинъ, имѣть четвертныя и
двухнедѣльныя сходки для слушапія устава и рѣ¬
шенія текущихъ дѣлъ; старшины должны также
навѣдывать и цеховой кассой; въ цехъ должны
приниматься только тѣ, которые представляли
пробныя работы; товарищи и ученики должны

бнть лишепы свободы въ выборѣ мѣстъ службы
и занятій, въ противномъ же случаѣ они исклю¬
чаются изъ цеха; постороннія лица, подъ какой
бы юрисдикціей ни жили, не имѣютъ права за¬
пинаться ремесломъ, какъ нс послушныя цеховымъ
правиламъ; въ случаѣ сопротивленія должны пре¬
слѣдовать ихъ мѣстныя власти. Въ заключеніе вышепомяпутымъ цехамъ подтверждаются королемъ всѣ
древнія привилегіи, права и обычаи. По просьбѣ
ходатаевъ Спгнсмупда III прибавилъ къ уставу еще
нѣсколько пунктовъ, подробнѣе разъясняющихъ
нѣкоторыя стороны ихъ спеціальныхъ правъ и об¬
язанностей.

Шуі, Ъигтізігге, гаусе у гаек саіа тіеузкі—зіосііагзкіедо кипзгіи, Тегепсіизг
іе§о кгбіеѵѵзкіеу тобсі тіазіа \Ѵі1па.
Кгазоѵѵзкі—гутагзкіе»о, Мікоіау КгазоѵѵОгпаутиіету іут пазгут Іізіет етзгет зкі раззатошскіе&о, зіагзі, а ЗѳЬезіуаи
тѵоЬес у каЫети, і/, розіапоѵѵіѵѵзгу зі§ Кгокоскі—різагс іе§ог сесііи, зтеоіш у корггей паті іи гатге ѵѵ зепасіе рггуіот- 1е§6ѵѵ зтеоісЬ ітіеиіет, па каЫе шіеузсѳ
петі, сЬи'аІеЬпі Іисігіе \ѴоусіесЬ Ыснѵо- оіггутаіі рггутеііеу, па раг§атіпіе, г рой-
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те. х. Ьіі. оЪтеаготеапу, а г$Ц теіеітоіпе§о ітсі рапа Масіеіа \Ѵоупу—різагга те.
х. Ьіі. росірізапу, тее тезгузікіш саіу у
піепагизгопу, кібгут зі§ роітеіегйгаі^ у іппѳ
рггутеіІеіе.сесЬотеі ггесгопетигушагзкіеши,
зіойіагзкіети, раззатапіскіети, ой пауіайніеузгусЬ йтеі^іеу раті^сі кгбібте роізкісЬ
розіапотеіопѳ, тіейгу піті тегаіешпіѳ іезі
исгупіопе у рггег пауіазпіеузгедо 2удтипіа іггесіедо, кгбіа пат йоріого згсг^ёіітеіѳ
рапиЦседо, геЬу гтеай зЦй па роіут зіойІаг/ гутагзкіт у раззатапіскіт, гушагг
зіойіагзкіт у раззатапіскіт, раззатапік
зіойіагзкіт у гутагзкіт піе Ьатеіі зі§ кипзгіет, Іесг кагйу зтеоіт копіепіотеаі зі$
теі§с дйуѣу іайеп, піе сесЬотеу Ъ$й%с,
таузіег
сесЬотеу піе гаѣіаі, сЬуЬаЬу
терггбй те йозкопаіоёсі ггетіозіа зтеедо, г
рггузіоупут игойгепіет рокагаі зі§, у іейеіі зі§ іедо кипзгіи и сесЬотеедо таузіга
теуисгуі, йотеіойі, у іпзгусЬ агіукиібте, іт
йапусЬ у рогтеоІопусЬ, ргозг^с опѳ йоакі
іусЬге терізаб, кібгусЬ іепог ой зіотеа
йо зіотеа іакіт пазі^рпіе зрозоЬет.
2удтипі іггесі, г Вогеу Іазкі кгбі роізкі еіс. Огпаутиіету іут пазгут Іізіет,
коти Ьу о іет теіейгіеб паіегаіо, тезгет
теоЬес, іі. ргегепіотеапу Ьуі рггей паті
Іізі па рагдатіпіе гаіойепіа сесЬи кипзгіи
сіезіеізкіедо теазгедо, зіойіагзкіедо, гутагзкіедо, раззатапіскіедо у зіоіагзкіедо, ой
пауіазпіеузгедо рггейіут 2удтипіа Аидизіа, кгбіа, теиіа пазгедо, таузігот ггесгопедо сесЬи тіазіа пазгедо ^Ѵііепзкіедо
йапедо, у роітеіегйгепіе опедог рггег йтеі§іеу раті^сі рггей іут ЗіерЬапа кгбіа, апіесеззога пазгедо, исгупіопе, п$кз іедог
пауіаёпіеузгедо ройрізапе у ріесг^сц теі^кзг^ те. х. Ьііетезкіедо гаріесгеіотеапе,
те зоЬіе гатеіегаЦс, гйготее, піепагизгопе

у тезгеікіеу зизрісуі гпаки піѳ таі^се, у зирріікоѵраіі паз, аіеЬуйту іеп рггутеЙеу г
теіайгу павгеу кгбіеѵѵзкіѳу арргоЪотеаб, сопГігтотеаб у зітеіегйгіб гасгуіі, кібгедо іепог іакі ой зіотеа йо зіотеа пазЦриіе:
ЗіерЬап, г Вогеу Іазкі кгбі роізкі еіс.
Огпаутиіету іут Іізіет пазгут, коти
Ьу о іут теіейгіеб паіегаіо, тезгега теоЬес
ісЬ теіайотоёсі роІггеЪиіцсут, іі ргойикотеапе у ргегепіотеапе рггей паті Ьуіі Іізіу
тетЬгапу бте. раті^сі 2удтипіа Аидизіа,
апіесеззога пазгедо, пігеу різапу Гипйизг
сесЬи аІЬо сопГгаіетіі кипзгіи сіезіеізкіедо,
гутагзкіедо, а те ргатейгіе зіойіагзкіедо,
раззатапіскіѳдо у зіоіагзкіедо гатеіегаі^су те зоЬіе,
іедог пауіайпіеувгедо кгбІа ройрізапе у ріесг§сі% тпіеузг^ те. х.
Ьіі. капсІегзЦ гаріесгеіотеапе, іакоіейг§к^ рггузі^діедо різагга Мікоіаіа Кагизгетеісга оЪусгаіет рггугтеоііут
гегпапе,
гйготее, саіѳ, Ьег гайпеу зкагу у йайпеу
зизрісуі рггесітепеу пісройісдаі^се- Ргозііі
гагеш и паз, айеѣузту іеп зат Іізі г
теіайгу пазгеу кгбіетезкіеу арргоЬотеаб у
зітеіѳгйгіб гасгуіі, іедо гай йокитепіи зрозбЬ ой зіотеа йо зіотеа Ъуі іакотеу:
\Ѵ ітіе Возкіе, атеп. Ыа теіесгп^ ггесгу
раті^ік^, 2удтипі Аидизі г Вогеу Іазкі кгбі
роізкі еіс. Огпаутиіету рогг^йек Іізіи
Іакотеу, кібгут теіейгіеб паіегу, тезгет у
каійети іегагпіеузгут у па роіут іеу
теіайотойсі роіггеЬиі^сут. Йак іуіко рггу—
згіі рггей копзрекі пазг теіеті роййапі
пазі, зіойіагге, гутагге, раззатапісу, зіоІагге, оЬутеаіеІе тіазіа пазгедо \Ѵі1ейзкіедо, а изіпіе пат йопіеёіі, ге те кипзгсіе
ісЬ теіеіе Ы^йбте у піероггцйкбте Ьуіо у
теіеіе згкой рггег іо Іийгіот тепазгаіо зі§,
йіа іедо, іг гк^й коітеіек Іийгіе рггусЬойг^с піетеіайоті, апі Iей гдойпі, апі те
ггетіебіе йозкопаіі, а ройсгаз іпзгедо гге-
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газсгусащ зі§, г теіеІЦ згкод$ у кггутедг*
таузігбте кипзгіи зіскііагзкіедо у іпзгусЬ,
іо* теугаіопусЬ, у пазгусЬ тіеузкісЬ (іосЬодбте; сЬс^с Іесіу Іакі піерогеуіек гпіеёб
у теукоггепіб, па ргогЬ<$ ѵѵзгузІкісЬ тепазгаЦсусЬ зіодіаггбте, гутаггбте, раззатапікбте шіазіа пазгедо \Ѵі1ейзкіе§о, §ду
гтеіазгсга Іо у пазга у ггесгурозроіііеу
изііиіѳ роІггеЬа, пакагаііёту терготеадгіб у
гаіойуб сесЬ, аІЬо копігаіегпц ггесгопусЬ
кипзгібте зіосііагзкісЬ, гутагзкісЬ, раззатапіскісЬ у зіоіагзкісЬ у іш те розроіііоёсі
йаб рггутеііеу у депегаіпіе рогтеоііб, іакой
іут рогг^дкіет сіаіету, терготеасігату,
розіапатеіату, родаі^с Гопш$, зрозбЬ у ге§иІ<$, кібгут розіапотеіепіет те ггесгопусЬ
кипзгІасЬ у Іей г^готадгепіи зргатеотеаб
зі«5 ротеіппі у гасЬотеутеаб зі§ те Іакотеу,
кібгу пазі^риіе зрозбЬ.
ЫаргШ айѳЬу кайсіедо гокй те сігіей
ётеі§Іе§о Мікоіаіа, сіо іесіпе§о гзгесізгу зі§,
оЬіегаІі ті^дгу зоЬ^ сгІегесЬ зІагзгусЬ,
кібггу кайде§о ктеагіаіи госгпе^о рггед
г^гошадгепіет таузігбте у Іотеаггузгбте
изіатеу зтеоіе сгуіаб зіагаіі зі§ у гатезге
теесітеисЬ піедгіеІасЬ, аІЬо теедіид рггурасіки ггесгу, теіеіе Іе§о ІггеЬа Цсігіе,
таузіготеіе патіепіопусЬ кипзгібте до іедпе§о г зІагзгусЬ зсЬадгаІі зі$ па гад§,
діа исгсітеозсі у рогг^дки зтее§о гоготадгепіа у зкіадапіа діа гогсЬодбте у рггурадкбѵѵ те ісЬ копігатеепсіі ІгаГіаі^сусЬ зі§.
Кібггу піесо зіагзі, теедіи» орізи зіаіиібте
зтеоісЬ теузіедкі, г окагуі г&готадгепіа,
ІиЬ сесЬи у г!е§о ІиЬ теузі^рпедо дгіеіа
исгупки росЬодг^сѳ, кагас Ьс^сЦ, оргбсг
ехсеззбте кгутіпаІпусЬ у іпіатіеу у іпзгусЬ ехсеззбте, до з^ди тіезкіе§о паіе-

і^сусЬ. Зіагзі зкггупк<2 2 раріегаті у
осЬгопаті у Іей г іпоеті ггесгота сесЬотееті сЬотеаб Ь$дгр Бо ггетіозіа Іеду
гдодпусЬ рггуітотеаб таі%, кібггу терггбд
ехрегішепі, аІЬо ргбЬс* кипзгіи у таузіегзітеа зтее§о, теедіид сесЬи каіде^о роІггеЬу, рокагаб ротеіппі Ь§ді*. 2а таузігбте Іей оЬіегаб ІиЬ розіапатеіаб Ь$<4 те
кипзгсіе дозіаіесгпіе теургоЬотеапусЬ. Тотеаггузге у исгпіотеіе, кібггу осі таузігбте
исіекаі^, и іпзгусЬ піе таі^ рггеЬутеаб
аІЬо гоЬіб, рбкі ріегтезгут га доёб піе
исгупц, а сЬоеіайЬу кібггу осі таузігбте
изгіі піеоротеіедпіе, азіеЬіе іппети тойпіеузгети те ргоіексуг* осісіаіі, іасу іий Ь§ді\ те ісЬ кипзгсіе піе зіатепеті,’ кібгут
зіс* роіут Ьатеіб пі§сіу піе Ь$д$ тодіі.
Такіе кібггу Ьу коітеіек тіапотеапі ггетіезіпісу віодіагге, гутагге, раззатапісу,
зіоіагге піе Ьуіі терізапі ІиЬ аксеріотеапі
те ісЬ зроіесгпоёсі, апі сЬсіеІі Ьуб розіизгпеті у росісіапеті зіагзгут у агіукиіот
сесЬи ротіепіопе^о, Іак рггег тезгузіко,
іако іезі те іпзгусЬ сесЬасЬ у гасЬотеутеаб
зіс> гтеукіо, сЬоеіайЬу сіоту тіеіі па1ейг*се
сіо ргатеа ^годгкіедо, ІиЬ іакісЬ коітеіек
рапбте, дисЬотепусЬ аІЬо йтеіескісЬ, ІиЬ
згІасЬескісЬ, Іасу тіапотеапе ггетіозіа
дгіаіаб піе Ь^д^, апі іт теоіпо зтеоіе тіеб
Ь^дгіе пасгупіа. \ѴзгакйеЬу іеёііЬу кІбгусЬ
исгпібте паисгуіі, Іасу па йасіпут тіеузси
г рапзітеа пазге^о до ггетіозіа рггуі^сі
Ьуб піе таі^, Іесг тее тезгузікіет піесЬ Ь§д^ ротеоіпеті зіагзгут изіапотеіопут зресіЯкотеапусЬ кипзгібте тіазіа \Ѵі1епзкіедо.
.Іейіі Ьу гаё кібггу ргатеот рггеггесгопут
тіапотеапусЬ кипзгібте Ьуіі рггесітепеті,
піерозіизгпеті, Іасу піе таі^ Ьус доризгсгепі до Ьатеіепіа зі§ ггетіозіет зтеоіт.
Б кІбгусЬ рап теоіетеода ЛѴіІепзкі розро-
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осЬгапіас, а піерозІизхпуоЬ <Зо розхіизхепвітеа шіапотѵапут ргатеет ргхутеііеіега Іе§о ргхутизхаб, N8(110 (11а лѵі^кзгеу тосу
у бозкопаіозсі гдтотабхеша Іе°;о тезхузікіт зіобіагхот, гутаггот, раззатапікот,
зіоіаг/.от, те тіезсіе \Ѵі1епзкіт Іегах хозіаііусут у па роіуга копГгаІегпі^ опгу тіеб
сЬс^сут, тезхуікіе ргатеа у оЬусгаіе рощбки у изіатеу, кібге з^ орізапе у гатеіегац зі$ те хі§§асЬ сесЬи кгатеіескіедо
шіазіа ѴѴіІпа, терготеабгату, розіапатеіашу,
баіету, роітеіегбхату у гоЬогиіешу, изіатеиіцс опе тее тезхузІкісЬ у кайбусЬ саібЙсі опеу зепІепсуасЬ, рипкІасЬ, агіукиІасЬ у ЫаихиІасЬ, іакоЬу кахбеши кипзхіотеі зхіийуіо, те затут гдготабиепіи
\Ѵі1епзкіш 2 рошіепіопусЬ кипзгібте теіесхпіе у те роіотпе схазу Ігтеас піесЬ Ь§б$.
А 41а Іерзхеу теіагу Іети бокитепіотеі
ріесх^с пазга іезі ргхубапа. І)аІ те ЛѴіІпіе,
тее ёгоб§ ро йтеі^іут ВагІІотіеіи, гоки
1562. Тегайпіеузхут те Во§и ргхетеіеІеЬпут ісЬтозс рапот \\'а1егіапотеі ѴѴіІепзкіети, Дапотеі Апбгизхкіетеісхотеі—Ьискіети Ьізкиротеі, МікоТаіолѵі Кабхітеііотеі,
па біусе №езтеіейи хі^сіи, теоіетеобхіе
ЛѴіІегізкіети, те. х. Ьіі. тагзхаікотеі теіеікіети у капсіегготеі, Вг/езкіепш, Котеіегізкіети, Вогузотезкіети у Зхатееізкіеши
зіагойсіе, ЕизІасЬепш \Ѵо(отеісготеі—пабѵѵогпети пазгеши шагзхаікоте'і, те х. Ьіі.
' робзкагЪіеши, бапотеі Суткотеі—тагзхаі¬
котеі пазхети, у бапотеі Наукотеі—Озхіпіапзкіети, Мікоіаіотеі Ыагизхетеісготеі—Ыаготеіепзк. зіагозіот у те. х. Ьіі. різаггот, у
іппут, іак паутеі^ееу оШсіаІізІот у бтеогхапіпот пазхуш, теіагу §обпут, зхсхегут
у теіетіе паш шііут. 2у§типІ Аидизі

кгбі; Мікоіау Ыагиягетеісх — іе§о кгбіетезкіеу гаойсі те теіеікіт хі^зітеіе Ьііетезкіт
різагг.
бакой зирріікотеаіі ітіепіет паз Іе§ой
сѳсЬи, айеЬу кііка агіукиібте па теуй Гипбасуіпут Іійсіе піе теугайопусЬ, опут ргхуріваб гасгуіі.
Ріепсвгу Кіесо о Іотеаггувітеіе Іе§о кипзгіи па таувіготезітео оЬіегаіцсут ІиЬ кгетеі^суш Іак изіатеиіету: айеЬу кайбу Іотеагхузх, па таузіготезітео розІедиі%су, га
рокахапіеш бозкопаіойсі, аІЬо ргбЬу зтее§о кипзхіи, тееб!и§; хасЪотеапе^о хѵѵусхаіи, піесЬ Іей рокайе гахеш теІгук§, іако
Іей кагЦ теухѵѵоіепіа, ІиЬ теуисгепіа *зі§
кипзхіи ятеедо об таузіга зтее^о.
Вгиді хай, §бузту техіеіі па итеа§§, ій
піекібге ІгаГіас зі§ хтеукіу о кагасЬ у іпзхусЬ гхесхасЬ, кібге зінзхпіе бо зцби у
агіукиібте тадізігаіи ^Ѵііебзкіедо па1ех%сут, ргхех шос обЬіегаіц у боигх^би зтеецо
росц^аіц; изіатеиіету Іебу, айеЬу тезхузікіе ргатеа, теуіцтезху Іуіко кгушіпаіпе ехсеззу (іако те Іут Гипбизхи роітеіегбхіепіа
Іе§о пазхедо ргхутеііеіи), кібге бо зіріи у
игх§би сесЬтізІгхбте х^гготабхепіа Іе&о
| паіей^, опій заті гохзіубхас таі^ у кагу
тіагкотеас. Ргхеіой Іепшй та^ізігаіотеі тіазіа Іиіеузхедо \Ѵі1епзкіе§о ргхукахиіету,
йеЬу те бозіоіепзітеіе зтеоіт ісЬ хасЬотеутеаіі, апі хабпеу сх^йсі ісЬ папізхас піе теайуіі
зі§, отезхет тезгуікіе ргатеа Іакотее, кібге
Ьу бо згуби ісЬ кіебукоітеіек теуіосхуіу зі§,
бо згуби Іей ісЬ обзуіаіі. 2 ргхурабки
хаз Іакотее^о, ій §буЬу іебпа сесЬи опе§о зігопа х ІісхЬу у копГгаІегпіі ісЬ обзЦріІа боЬготеоІпіе, ха ІуоЬ х§обц обЦсхуіа зі§, іако Іо кипзгі зіоіагзкі, ргозііі
и паз, §(1уЬу іакі Іе§о обзЦріепіа хпак
те Іут Іізсіе пазхут Ьуі баѵѵапу, пау-

— 575 - Ьагй/іеу (11а Іедо, аЪу ісЬ рга\ѵ у сокоілѵіек / из/сгегЬкіет піе Ьуіо, (Іоріѳго дйуЬу Іеп кипз/І іппуш сгедо г ІусЬ сесЬбте
розроіісіе піе /йатеаі зі^ теутотеаб. Му Іо
ісЬ розіапотеіепіе арргоЬиіету, тез/ак/е у
зиррЬсе, (Іо паз исгупіопеу, Іазкатееу ро¬
те Ібгпеу пай теугайпе ргатео Гипйиз/отее
ѵ\'Ѳ тезгузІкісЬ опедо рипкІасЬ, кІаигиІасЬ,
агІукііІасЬ, копйусуасЬ, іако Іві зІотеасЬ
2 теіай/у пазгеу кгбіетѵзкіеу, теіеіе ргатеа
розроіііедо гасуе ро/теа1аі%, арргоЬиі^с копГігтищс у гагет пазге йаб у копГеготеас
шашу. Лако/ /аізіе рг/е/ Іега/піеузге ар¬
ргоЬиіету, копіігшиіету у Іе пазге йаіету у копіегиіету, изіатеищс опе у тезгуікіе № пісЬ /атеіегаі^се, тос у теад§ зтеоі*}
зргатеіейііте^ у ротеіпп^ /атез/е тіеб таі$.
Віа ісЬ /аз теаіоги оп§ паз/^ ройрізаіізту у ріес/§сі$ те. х. Ьіі. зітеіегйгіііёту.
Вап те ТѴіІпіе, йпіа 30 шіезі^са Маіа, гоки 1579, кгбіезітеа /аз паз/едо гоки сгтеагІедо. ЗіерЬапкгбІ. \Ѵ<;с1ате Адгурра, іедо
кгбіетезкіеу тоёсі те те. х. Ьііетезкіш різаг/.
Вопіезіопо пат іезі ротіепіопусЬ кипз/ібте віойіаг/бте, гутаг/бте у раззашапік6\ѵ ітіепіет, зіоіаг/е, кібг/у те Іеу зроІес/поёсі га/ет терізапі Ьуіі, а і/ го/ка/апут ой паз озоЫітеуш пай /дготай/епіе кипз/іи зтеедо рг/утеііеібте, ой ІусЬ
/е кипз/ібте ойЦс/уІі зі§, йіа Іедо ту
тіеб ісЬ /а ойЦс/опусЬ Ьуб /атезге, апі
теі^сеу йо Іедо Іо сесЬи зіойіагзкіедо, гутагзкіедо у раззатапіскіедо тіеб паіе/еб
сЬсету у йекіагиіету. Ш рго/Ь^ /аё ІусЬіе кипзітізіг/бте сесЬи зресііікотеапедо
дйуЪу ки іак пауіерз/ети го/з^йкотеі у
рог/^йкотеі, а ро/уікотеі ісЬ Ьуіо, піекібге
агіукиіу іт/е йе поѵо рг/уйаб у рг/урізаб оз^й/ііівшу, іако/ Іега/піеуз/ут рг/уйаіету у рг/урізиіету.

Ріегтгу. №есо, айеЬу зіойіаг/е, гутаг/е у раёпісу у іпзі кирсу /асЬойу 2 іпз/усЬ шіазі у тезі зіойіа у іпзге г/ес/у
рогоЬіопе тіапотеапеті кипз/іаті, рг/у/теоісіе йо \Ѵі1па рг/утео/іс у опе па рг/ейа/ теузіатеотеаб рой ка/йут зцйи ргеІехіет, /іетзкіт, те дгой/іе Ьізкиріш, йисЬотепут, з/ІасЬескіщ у іакісЬ коітеіек
рапбте піе теа/уіі зі$, рой иІгаЦ у /аЬіегапіет ісЬ йо сесЬи, Іес/ ой сесЬогеусЬ киротеаб у опе па АшЬагасЬ розіапотеіопут
говрг/ейатеаб теоіпо тіеб Ь^й/іе.
Ргиді. АйеЬу /айеп піесесЬотеу 2 кипз/ібте рг/ег/ес/опусЬ /озіаі^су, Іут г/етіозіет зі§ Ьатеіб у г/ес/у /гоЬіопе па
окпасЬ, ІиЬ те йотасЬ, Іак ЬізкирісЬ,
йисЬотепусЬ, /аткотеусЬ, з/ІасЬескісЬ, ІиЬ
Іе/ іакіедо коітеіек ргаеіехіи теузіатеотеаб
у опе гогрггейатеаб піе теа/уі зі§, рой иігаЦ ІусЬ г/ес/у йо сесЬи, кібге піесо г/ес/у
зрозоЬет г/ес/опут /аЬгапе па роІг/еЬ?
у ро/уіек сесЬотеу таі^ Ьуб оЬгбсопе.
Пет, /еЬу зіойіаг/ гутагзкц у разпіск%,
а гуіпаг/ зіойіагзкгу у разпісЦ, разпік
зіойІагзЦ у гутагзЦ піегаЬіаІ гоЬоіу, Іес2
ка/йу зтеоіт копіепіотеаі зі§ кипз/іет, рой
теіп^ /а го/з^йкіет сесЬотеут па/пас/оп^.
Кіети, а/еЬу таузіготеіе сесЬотеі гатез/е
тее йтеа Іудойпіе зсЬай/Ісі зтеоіе йо іѳйпедо зіагз/едо тіетеаіі у ка/йу ро дгоз/и
Іііетезкіт йо зкг/упкі розроіііеу экТайаН,
піерг/уіотпу /аё, сЬуЬа Ьу терг/бй зіизгп^ гасу^ піе сЬуІгоёсі теуга/іі, теейіид гйапіа сесЬотеедо піесЬ Цйгіе кагапу.
РоісШе, таузіготеіе Іедо/ сесЬи Ыіетсу
уКизасу, аІЬо кібгеу коітеіек іпз/еу копйусуі, ротеіппобсі тез/уікіе, рой с/аз ехектеіі у іппусЬ сгазбте, іако каіоіісу тау¬
зіготеіе /теукіі те коёсіеіе оЬсЬайгаб ротеіп-
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пі у піесо рой теуггисепіет г сесЬи. Сі
Іей піетсу йеЬу сЫорсбте §бяе іпбгіе <іо
паикі піе рггуішотеаіі у піѳ терізутеаЬ, \ѵуисгопусзЬ иіе ѵѵугтеаіаіі, іак Іуіко \ѵ тіеёсіѳ
■\Ѵі1епзкіт, §бгіе сесЬ шайр ЛѴі^с Іей у
котеаггузгбте игобгепіа роізкіе^о у Іікетезкіе§о сіо гоЬоку па зтеоіе пасгупіа піесЬ
рггуітиі^ у ісЬ боризгсгаігр 2доІа йеЬу
йабеп 2 сесЬи ротіепіопусЬ кипзгкбте таузкег гагет бтеисЬ сЫорсбте сЬотеаб у исгус
піе \ѵахуІ зіср а/, бо сгкегесЬ Іаі; гакуш
сіоріого теоіпо опети Ь^сігіе бги$іе§о рггуі%6, іако те іпзгусЬ тіазкасЬ гасЬотеиіе зі§.
Ш озкакек, іезІіЬу кібгу піе сесЬотеу
таузіег ъ кипзгібте пашіепіопусЬ сіо ротіепіопе§о сесЬи рггуЦсгус зі<$ у терізаб
зі<2 сЬсіаІ, какотеу терггбб га бойтеіабсгепіа кипзгки зтее§о теургоЬотеапіет, текгукс} кей игосі/епіа зтеедо, боріогой у па¬
икі, іейІіЬу и таузкга сесЬотее§о теуисгуі
зіс», рокагас ротеіпіеп; іпасгеу га6 піе те
сесЬи паисгопу піета Ьуб рггуі^іу. Кіоге
гаізіе агкукиіу, кегаг изкатеіопе, паб теугайепіе Іізки ту тее тезгузккісЬ ісЬ рипккасЬ, кІаигиІасЬ у копбусуасЬ га арргоЬо-1

теапе, копГігтотеапѳ у роктеіегбгопѳ Ьус
росгукаШту, іакой терготеабгіб г теіабгу
пазгеу кгбіетезкіеу арргоЬиіету, копПгтиіету у роктеіегбгашу, кегайпіеузгут опе
Іізкет пазгут, теіеіѳ ргатеа роэЦрек богтеаіа, теаіог у тос паіейукеу у теіесгпеу
ІгтеаІоЗсі тесаіѳ тіеб сЬсету у пакагиіету. Біа ккбгеу ггесгу теаіот кегайпіеузгу
г$к% пазг% робрізаіізту у ріесг^сі^ те. х.
Ьік. пагпасгуб кагаіібту. Бак те ЛѴіІпіе,
бпіа бтеипазке^о тіезцса Магса, гоки Рагізкіедо кузі^с згезбзекпедо текбге^о, кгбіотеапіа пазге§о роізкіедо ріфпазке^о, тее
Згтеесуі газ гоки бгіезісре§о. Роте 16ге
робріз г^кі іе§о кгбіетезкіеу тойеі у ке§о
різагга іуті зіотеу. 2удтопк кгбі. Масіеу
\Ѵоупа—іктсі те теіеікіт хі^зктеіе Ьікетезкіт різагг. Кібгу рггутеііеу, па ргойЬ^
зІагзгусЬ сесЬи теуйггесгопедо іезі боакі
Іегаг терізапу. Бгіаіо зі^ те \Ѵі1піе, те зоЬоЦ рггеб. *), гоки Райзкіе§о іузі^с
згейбзеіпедо Іггесіедо.
*) пропускъ.
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1670 г. Ноября 12 дня.
Изъ копіи отдѣльнаго документа подъ & 112.

158. Листъ короля Михаила къ Виленскоиу магистрату о томъ, чтобы опъ не
дѣлалъ притѣсненій Виленскимъ цехамъ.
По жалобѣ Виленскихъ мѣщанъ на злоупотреблеи ія магистрата, король Михаилъ настоящимъ листомъ
предписываетъ магистрату подъ зарукой 500 чер¬
вовыхъ злотыхъ воздерживаться отъ слѣдующихъ
Злоупотребленій: цеховыхъ къ городской стражѣ въ
день рожд. Христова пе принуждать, особенно при
явпомъ лотаковнячествѣ купцамъ н евреямъ; также

точно пе воспрещать цеховымъ заниматься торгов¬
лей, разрѣшая оную въ тоже время евреямъ; наруши¬
телей цеховыхъ уставовъ не защищать, лишпихъ и
незаконныхъ податей не взимать, въ тюрьму безъ
причины не сажать п мечемъ не угрожать;
вообще воздержаться отъ самоуправства и граби¬
тельства.

МісЪаІ, г Войеу Іавкі кгбі роізкі еіс.
ЗгІасЬеІпуш \ѵ6уЬо\ѵі, Ъигтізігхош, гаусот,
іатопікот у зіатоеіпети розрбізітои киріескіеши шіазіа пазгедо ^Ѵііпа, тоіегпіе пат тііут, 1азк$ пазггу кгбіетозкгр ЗгІасЬеіпі, зіалѵеіпі, тоіегпіе пат тііі. Бопіеёіі пат тозгуікіе іп депеге сесЬу тіазіа пазгедо ЛѴіІпа
рггег итуёіпедо розіа зѵѵедо зіатоеіпедо
Напиза Реіеііа, зіагзгедо сесЬп зіоіагзкіедо, \ѵ гаіозпеу зирріісе піегпозпе кг/.утосіу у оѣеіді. кібге осі тоіегпоёсі тоаз/.еу ропозг^, Іо іезі: іг тоіегпобс тоазга од датопедо сгази па исіеші^гепіе тозгуікісЬ сесЪб\ѵ ‘ѴѴіІебзкісЪ изадгітозгу зі^, тіто
рггутоііеіе, рга\ѵа. декгеіа, Іізіу, опут о<і
пауіайпіеу87,усЬ кгбіблѵ ісЬтоёсібто роізкісЬ у лѵіеІкісЬ кзігрЦІ ІліетозкісЪ, апіесеззогбто пазгусЬ, шііоёсітоіе падапе усопГігтотоапе, патоеі тіто зтобу доЬготооІпу
1ІЗІ, росі (іаЦ па гаіизги ЛѴіІепзкіт <3піа
13-до тіезцеа ЗеріетЬга, гоки 1613 сіапу.

кібгут сесЬу до дтіпи рггуігутозгу оЪотецгаіі зі§ тозгуікіе сопдісіе, то піт тоугагопе, тоіесгпуті сгазу іг/утаб у реіпіе,
кібгу Іізі од пауіаёпіѳугоедо зтоі^іеу раті^сі кгбіа іедо тозсі Яудшиаіа Ш-до,
апіесеззога пазгедо, озоЫітоут іізіет род
даЦ то ДѴагзгатоіе гоки І6І4, іезі арргоЬотоапу, іидгіей тіто декгеі пауіаёпіеузгедо кгбіа ітсі Лапа Кагітіегга, апіесез¬
зога пазгедо, г ос7,е\ѵізіеу копіготоегзуеу
ті^дгу сесЬаті, іако акіогаті, розрбізітоет
киріескіт, іако рогтоапеші, дпіа 13 шіезщеа КотоешЬга, гоки 1649 то \Ѵагзгатоіе
іеготоапу, до исЬтеаІу риЫісгпусЬ зкіадапек, іакоёсіе ротоіппі, г ка/дедо сесЬи ро
дтоисЬ зіагзгусЬ піе тогутоасіе, а гаіут
тоедіид иродоЬапіа зтоедо, Ьег гадпедо
гезрекіи па іо, ге сесЬу, діа рошпогепіа
сіітоаіу Вогеу карііс^ зтооі§ шаі^с, тоіеікіе
козгіу пааррагаіу коёсіеіпе, па каріапбто
гос/.пусЬ у па іпзге гбгпе роіггеЬу теа/.ус
73
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шизи}, ройаікаші іак сіаіесе опе оЪсііухасіе, іе хайп$ шіаг^ теуйатеапіи опусЬ теузіагсхуб піѳ шое^. Каозіаіек дгаЬісіе, Ъипіотепікаті пахутеасіе, теі$иепіет, окотеаиіі
у тіесхеш дгох^с, Йо теуйатеапіа ройаікбте
пай ротеіппобб ргхупшзхасіе. Зирріікотеаіі
у ѵѵ іут сесЬу, іі. теіетоЗс теазха вашусЬ
іуіко сесЬоѵѵусЬ Йо теагіотеапіа ІтЬаг, Ьег
хайпеу роігхеЬу, ропіетеай пізк^й хайпедо
піе Ъуіо піеЬезріесхейзітеа, те ётеі«$іо Войедо
пагойхепіа ргхутизіШсіе; кирсбте хаз у гуйбте, те кібгеу теейіид йатепедо хтеусхаіи
г ктеаіегу, г кгатоте па теагі§ хаготепо
теусЬойхіб ротеіппі, ой піеу га окирет
иѵѵоіпііібсіе, ройсхаз кібгеу теагіу г йоризхсхепіа Возкіедо, хпаб йіа изхапотеапіа
игосхузіобсі пагойхепіа Рапзкіедо хедаг
па гаіизхи хдогхаі. №е тпіеу зі§ у те іут
дгаѵатеп зоЫе Ьуб сесЬу тіепі^, хетеіегпобс теазха Йуйот па тезхеІакісЬ ЬапйІасЬ
у зхупкасЬ рохтеаіасіе, а сесЬотеуш Ьгасі,
кібгху ІиЬо хайпедо хагоЬки піе шаіц, ройаікі іейпак ріас^ у тезхеікіе сі^хагу хагбтепо ропозх^, Ьапйібте у зхупкбте саіе
хаЬгапасіе. Ш озіаіек у іо те іеухе зиррІісе йопіезіопо іезі пат, іх теіетобс теазха,
Ъ§йцс ротеіппі, іако йо йоЪгедо сесЬот
рогх^йки, іак у Йо розкготіепіа теузі^рпусЬ йорошадас, па ирагіусЬ у піерозіизхпусЬ тадізігаібте, іакхе па схеіайх зтеотео1пг$, зіид тіеузкісЬ йойатеас піе сЬсесіе,
а іусЬ, кібгху те сесЬасЬ піе з^, сесЬот
дгаЬіс піе рохтеаіасіе. Бо іеу іейу зирріікі, ргхех ротіепопедо зіатееіпедо Напиза
Реіеііа ой тезхузікісЬ іп депеге еі зресіе
сесЬбте тіазіа пазхедо ТѴіІпа пат ройапеу, йо іпіегсеззуіеу рапбте гай у игх§йпікбте, ргху Ьоки пазхут Ь^й^сусЬ, ха піеті
тепіезіопеу, піе тпіеу йо ргхусхуппедо Іізіи
ха іутіх сесЬаті ой теіеІеЬпедо те Води

хі^йха Аіехапйга ЗаріеЬу—Ьізкира \Ѵі1епзкіедойо кгбіа іедотозсі йапа Кахітіегха,
апіесеззога пазхедо, різапедо, пат ргехепіотеапедо, іазкатеіе зі§ зкіопітезху, іийхіей
х оЬотеіцхки пазхедо кгбіетезкіедо, саіобсі
тезхузікісЬ ргате, ргхутеііеібте, йекгеібте,
гезкгурібтеу Іізібте розігхедаі^с у засго—
запсіе опе хасЬотеиі^с, о іо зі<2 зіагату,
хеЬу хайпе роййапут пазхут піе йхіаіо зі§
ргаеіийісіит; ргхеіо сЬсету ро теіегпобсі
теазхеу тіеб у зегіо гозкахиіету, аЬубсіе
теіегпобб теазха теейіид ргатеа, ргхутеііеібте,
гезкгурібте, йекгеібте, Іізібте, сесЬот \ѴіІепзкіт зІих^сусЬ, озоЫітеіе теейіид рошіепіопедо пазхедо зкгіріи, сесЬи йапедо у ой кгбіа іедо тобсі йапа Кахі¬
тіегха, апіесеззога пазхедо, те кахйут
рипксіе у рагадгаГіе, хе тезхуікіеті сесЬаті
па роіотпе схазу хасЬотеиі^с зі§, йоисЬтеаІу риЫісхпусЬ ройаікбте, теейіид йатепедо
хтеусхаіи у ргатеа, іакхе йоІісхЬу па кахйу гок у кахйедо сесЬи ро йтеа зігагзхусЬ ийутеаіі у опусЬ ройаікаті пай ротеіппозс піе аддгатеотеаіі, йо ойргатеотеапіа
теагіу піе зате іуіко сесЬу, аіе іех кир¬
сбте у Яуйбте, іако іезі йатепу хтеусхау,
хагбтепо х піеті росщдаіі. Хаозіаіек іпіипдітиз, аЬузсіе теіегпобс теазха, теейіид
ротеіппозсі зтеоіеу у йоЬгедо те сесЬасЬ
ргх'зігхедацс рогхцйки, іут хе сесЬот
ргхесітеко ирагіут у піерозіизхпут щадізігаіот у ргхесітеко зтеатеоЬеу схеіайхі,
зіид тіезкісЬ, дйу опусЬ ргозіс Ь§сЦ, йойатеаіі; ІусЬ хаз, кібгху те сесЬасЬ піе з;у,
дгаЬіс сесЬот піе ЬгопШ, а іо рой теіп^
рі§сіи зеі схегтеопусЬ хІоіусЬ, іп сази піеисхупіепіа йозуб кібгети коітеіек рипкіотеі
те ргатеасЬ, ргхутеіІеіасЬ, гезкгуріасЬ, йекгеіасЬ у ІізіасЬ, сесЬот ДѴіІепзкіт зіих^сусЬ, теугахопети; іпасхеу іейу, теіег-

- 579 пойб чѵавга піо исгупісіе г ротеіппобсі зѵѵеу гоки Райзкіе^о МБСЬХХ, рапотеапіа па(31а Іазкі паз/еу у \ѵіпу ротіепіопеу. Бац 8'ледо 11 гоки. МісЬаІ кгбІ. Апйггеу Ко\ѵ \Ѵагзга\ѵіе, йпіа 12 шіезщса ХоѵѵетЬга, Іотеісг—різагх \ѵ. х. Ьіі.

1683 г. Іюля

12

дня.

Изъ копіи отдѣльнаго документа подъ № 116.

159. Предписаніе Виленскаго магистрата цеху позументщиковъ, объ пспоінспіп
всѣхъ правилъ твоего устава.
Но жалобѣ годичнаго старшины цеха позу¬
ментщиковъ Шретера на двухъ другихъ своихъ
товарищей по поводу разныхъ злоупотребленій,
магистратъ постановилъ: во всемъ придерживать-

са цеховаго устава и привилегій; цеховыхъ старгапнъ ушивать и оказывать пмъ видимые знаки
почтепія; незаконныхъ поборовъ не дѣлать, а въ
законныхъ давать отчетъ въ цеховыхъ засѣданіяхъ

Гегіа зесишіа ргійіе Гезіі запсіле Маг$агііЬае ѵіг§іпіз еі тагіігіз (Не <Зио<1есіша шепзіз Лиііі, аппо Ботіпі тіііезіто
зехсепіезішо ооіиадезіто ѣегііо.
Іп сааза еі асііопе, диат Гатаіиз Реігиз 8ггеІег—сопІиЬегпіі раззатепіагіогит
Ѵііпепзіит зепіог аппииз, потіпе зио еі
Іоііиз сопІиЬегпіі, Ьопезііз Лоаппе ВуЬіскі
еі ЕѴійегісо 8ги1с—агііз раззатепіагіае
зосіів, гаііопе іпоЬейіепІіае, сопігаѵепііопіз ргіѵііе&ііэ еі агіісиііз сопІиЬегпаІіЬиз,
ехасііопіз іпіегзе сопІгіЬиІіопіз еізіпезсіІи зепіогит еіизсіет сіізІгіЬиІіопіз еі пои
іасіае ех еайет саісиіаііопіз сііаііз, іпзііІиегаі еі сііаіі зе іп отпіЬиз рипсііз, ргіѵі1е§іа еі агіісиіоз оЬзегѵаге, зепіогез ко¬

погаге еі ех сопІгіЬиІіопе ^иатсип^ие
ехасіат арий зе ЬаЬепІет саісиіаііопеіп
Гасеге. зиЬтізегапІ.
ХоЬіІе оГйсіит сопзиіаге Ѵііпепзе рег
зепіепііат зиага айіпѵепіЬ (іиаіепиз сі¬
іаіі тойегпі, еі отпев зосіі агііз раззашепіагіае, іихіа ргіѵііе^іа еі агіісиіоз зе
§егапІ, еайет іига йеЬіІе оЬзегѵапІ, зепіогі еі отпіЬиз та^ізігіз сопІиЬегпіі зиі
ЬопогіПсепІіат ргаезіепі, зеззіопез іпзітиі
сит тадізігіз іи сопІиЬегпіо еі поп аІіЬі
іп ргіѵаіо Іосо сеІеЬгепІ, ех соііесііз еі
регсерііз сопІгіЬиІіопіЬиз зепіогі еі шадізігіз іп ргохіта зеззіопе геййепі гаііопез,
еі зі диой ресипіае рагаіае гетапеЬіІ, ай
сізіат сопІиЬетаІет геййапі, асіпрозіе-

580 гит оигаеа ооІІесЬш еі сопігіЬиІіопеа айсіаіаш соиІиЬегпаІет ехоіѵапк, іи отпіЬиз^иѳ асІіопіЪиз ай 1е§еэ е.І агііоиіоз сопіиЬегпаіез сопГогшепІ, Ифіе зиЬ раеиіз іи
іізйет 1е§іЬиз еі агіісиііз ехргеззіз, іггетіз-

віЬіІііег ѳхіеийепйіз. (}иой езі асііз поЬііів
оШсіі сопзиіагіз Ѵііпеизів сопиоіаіит. Ех
асііз поЬіііз ойісіі соизиіагіз Ѵііаепаіа Йергошріит.

Конецъ X тома.

ОГЛАВЛЕНІЕ.
I.
Цеховые уставы и относящіеся къ нимъ королевскіе декреты и
привилегіи.

Стран.

Стран.
скихъ братствъ:

1538 г. Декабря 31 дня.
1.

пожничьяго и Росскаго за продажу меду.

Уставъ цеховаго скорняжскаго братства

в

5.

1636 г. Декабря 3 дня.
|

6.

• "

Уставъ Виленскаго цеха шапочниковъ

1050 г. Сентября 26 дня.

скихъ братствъ: бурм петровскаго и радецкаго, купеческаго, кожемяцкаго, ша-

7.

•

•

Изложеніе правилъ цеха Виленскихъ
мѣховіциковъ.

12

30.

1663 г. Сентября 8 дня.

1597 г. Ноября 0 дня.
взиманіи чоповаго съ Виленскихъ рус-

•

и валилыциковъ.24

Декретъ короля Стефана Баторія о не¬

Декретъ короля Сигизмунда III о не-

14

^ *

Краковскій уставъ цеха оружейниковъ,

.9

взиманіи чоповаго съ Виленскихъ рус¬

4.

—

оружейниками.16

— Мая 31 дня;

почничьяго и Госскаго за продажу меду.

*

принятий въ руководство Виленскими

Декретъ короля Стефана и листъ Си¬
гизмунда III о невзиманіи чоповаго съ

3.

•••••*

1603 г. Марта 7 дня.

Ф

.

•

3

. , 1584 г. Мая 30 дня.

Виленскаго кожемяцкаго братства .

ра-

децкаго, купеческаго, кожемяцкаго, са¬

въ г. Вильнѣ.

2.

бурмпетровскаго,

8.

Правила цеха Виленскихъ иголыциковъ
и жестянпиковъ.32

- 582 Стр-

Стр.

•

1687 г. Декабря 3 дня.

1668 г. Декабря 3 дня.
9.

19.

Уставъ деха стекольщиковъ въ городѣ
Внльнѣ.96

1664 г. Мая 28 дня.
10.

11.

Уставъ бондарскаго цеха или бочарнаго

Уставъ Виленскаго рыбачьяго цеха

.

12.

22.

Подтвержденіе Виленскимъ магистра¬
томъ устава Варшавскаго портняжскаго
цеха для Виленскихъ портныхъ.

.

•

.

123

Уставъ цеха Виленскихъ котельщиковъ.

126

60

23.

— Марта 20 дня.

1665 г. Января 29 дня.
13.

Цеховой уставъ Виленскихъ переплет¬
чиковъ и чахолыциковъ.

24.
66

Цеховой

уставъ Виленскихъ слфьяи-

25.
73

15. Цеховой уставъ Виленскихъ скорняковъ

столяровъ,

Привилегія короля Августа III, заклю¬
скихъ каретниковъ, иголыциковъ и гор¬
шечниковъ ..

.

140

26.

Уставъ Виленскаго столярскаго цеха .

149

27.

Подтвердительная

79

*

.

.

— Ноября 14 дня.

1676 г. Апрѣля 12 дня.
привилегія

Виленскихъ

чающая въ себѣ цеховой уставъ Вилен¬

1669 г. Сентября 16 дня.

Подтвердительная

цеха

1744 г. Ноября 12 дня.

никовъ

16.

Уставъ

ложечниковъ и рѣщиковъ.131

• 1666 г. Марта 6 дня.
14.

.

1742 г. Марта 12 дня.

къ цеховому уставу Виленскихъ золо¬
.

116

1730 г. Марта 10 дня.

тверждающая , дополнительные пункты
.".

106

21. Уставъ Виленскаго цеха кожевниковъ .

Привилегія короля Августа Ш-го, под¬

тыхъ дѣлъ мастеровъ .

Уставъ Виленскаго сапожничьяго цеха.

1728 г. Ноября 3 дня.

54

1774 г. Ноября 12 дня.

97

1689 г. Іюня 9 дня.
20.

въ городѣ Внльнѣ.48

Уставъ цеха Виленскихъ каменщиковъ.

короля

Яна III, данная цеху Виленскихъ пе¬
реплетчиковъ .

83

* 1684 г. Августа 19 дня.
17.

Уставъ цеха шапочниковъ,

лосердія, заключающая въ себѣ уставъ
этого братства.

ковъ, суконниковъ и войлочниковъ въ
87

1687 г. Ноября 30 дня.
18.

короля

Августа III Виленскому братству св. ми¬

чулочни¬

городѣ Вильнѣ.

привилегія

.

..

— г. Ноября 20 дня.
28.

Подтвердительная

привилегія короля

къ цеховому

Августа Ш-го, данная цеху Виленскихъ

уставу Виленскихъ золотыхъ дѣлъ ма¬

кожевниковъ и заключающая въ себѣ

Дополнительные пункты
стеровъ .

.

.

^

..

95

159

цеховой уставъ.171

Стр

Отр.

-

цеху, заключающая

1744 г. Ноября 24 дня.
29.

цеховой уставъ.207

Потвердитедьная привилегія короля Ав¬
густа III Виленскимъ цехамъ: кузнец¬

— Октября 13 дня.

кому, слесарному, оружейному и проч.
па нхъ правила н уставъ.180

34.

Привилегія короля Августа III, которою
подтверждается

1746 г. Марта 21 дня.
30.

и столяровъ, данный

Подтвердительная

привилегія

короля

9

35.

36.

привилегія

короля

Августа Ш Виленскому сапожничьему

Привилегія Сигизмунда Августа, данная

Подтверднтельпая

привилегія короля

цеха фельдшеровъ и баныциконъ .

и слесарнаго цеховъ.204

Подтвердительная

^

Августа III на образованіе въ г. Вильнѣ

обозначающее кругъ работъ кузнецкаго

33.

213

1763 г. Августа 30 днл.

Виленскаго магистрата,

1752 г. Октября 26 дня.

.

денія цеховыхъ обществъ.221

и вольностей.200

Опредѣленіе

.

Виленскому магвстрату па право учреж¬

честву въ подтвержденіе всѣхъ правъ

32.

королемъ

1552 г. Декабря 22 дня.

Августа Ш, данная Виленскому купе¬

1751 г. Марта 1 дня. .

имъ

Сигизмундомъ Ш въ 1595 году

н плотниковъ.191

31.

уставъ двухъ Вилен¬

скихъ цеховыхъ братствъ каменщиковъ

Уставъ цеха Виленскихъ камешциковъ

1750 г. Августа 10 дня.

въ себѣ и самый

.

222

1780 г. Ноября 11 дня.
37.

Уставъ Виленскаго цеха крупенниковъ,
данный магистратомъ на основаніи при¬
вилегіи короля СигизмупдаАвгуста(1552).226

Акты, относящіеся къ жизни Виленскихъ горожанъ.

Стран.

•

• 1500 г. Февраля 13 дня.
38.

къ Кревскому старостѣ Волминскоыу о

Привилегія короля Алексапдра Ягед-

томъ, чтобы онъ не дѣлалъ притѣсненій

•

королевскимъ крестьянамъ и мѣщанамъ.

лона, которою Виленскіе мѣщане осво¬
бождаются

отъ обязанности

мостить

мостъ подъ Виленскимъ замкомъ .

.

237

■ ".

1536 г. Августа 5 дня.

•

•

*

I

•

М V

Распоряженіе Виленскаго воеводы Хри-*
го въ г. Вильнѣ.247

ста), данная Ульриху Гозію на построй¬

1617 г. Мая 28 дня.

ку моста чрезъ р. Вилію и госпиталя
_239

43.

пошлинъ.249

Донесеніе въ Виленскій гродскій судъ

1622 г. Мая 8 дня.

вознаго Япа Косннскаго о томъ, что онъ
съ шляхтою присутствовалъ въ Вилен¬

44.

скомъ магистратѣ при отвѣтѣ бурми¬

нарту касательно представленнаго имъ

41. Заручный листъ короля Сигизмунда Ш.

251

1623 г. Октября 10 дня.

му мулярскаго итесельскаго цеха Но-

1601 г. Августа 10 дня.

Отдача въ аренду городскихъ доходовъ
Виленскому войту Ѳомѣ Бильдюкевичу.

стровъ и радцовъ, данномъ повѣренно¬

королевскаго листа въ пользу сего цеха.

Распоряженіе Виленскаго воеводы Ходкевича о порядкѣ взиманія торговыхъ

1595 г. Декабря 1 дня.
40.

•

стофора Радивила о взиманіи торгова¬

Привилегія короля Сигизмунда (Авгу¬

въ городѣ Вильнѣ..

24 С

1604 г. Іюня 8 дня.
42.

39.

. ѵ п .. і Стран.

.

45.

Распоряженіе Виленскаго воеводы Леона
Сапѣги о городскихъ повинностяхъ

243

.

252

1634 г. Іюля 3 дня и 1635 г. Февраля 27 д.
46.

Два универсала короля Владислава ГУ

- 585 Стр.

Стр.

I

о иевзииашн торговаго съ Виленскихъ

1679 г. Мая 21 дня.

рыбаковъ.'255

54.

1631 г. Августа 30 дня.
47.

ждающая

тирной повипности.276

на фольварокъ Повально и нѣсколько
Вильнѣ.257

1634 г. Ноября 20 дня.
48.

— Мая 16 дня.
55.

...

Богдевнчемъ.277

264

I

1663 г. Февраля 16 дня.

1646 г. Сентября 17 дня.
49.

Коммиссарское

7

между Виленскимъ магистратомъ и це- •

по дѣлу

56.

1654 г. Ноября 17 дня.

57.

.

282

Дарственная запись отъ Упитскаго подкоморія Андрея Курбскаго Князю Гед-

•

доставляющая

ройтю па плацъ въ городѣ Вильнѣ

286

Полоцкимъ мѣщанамъ

.

58.

Допросъ и разслѣдованіе подъ пыткою
о воровствѣ служанки Зоськи

изъ доходовъ оного тысячи

пятисотъ злотыхъ депутатамъ, отправ¬

,

ляемымъ па сеймъ.271

59.

.

.

.

288

— Сентября 27 дня.
Жалоба старшинъ Виленскаго сапож¬
ничьяго цеха на бывшагоцеховаго стар¬

1657 г. Мая 30 дня.

шину Станиславовича и цеховаго писаря

Инструкція, данная Виленскимъ маги¬

Гавриловича по поводу невозвращенія

стратомъ Виленскому войту Осипу Кой-

ими цеховаго

релевичу на время мороваго повѣтрія

ствомъ .290

въ Вильнѣ.273

1658 г. Мая 10 дня.

сундука съ

имуще¬

1664 г. Іюля 2 дня.
60.

Листъ короля Яна Казиміра къ Виленскому магистрату и всѣмъ Виленскимъ

Жалоба русскихъ старшинъ Вилепскаго
па католическаго

жителямъ о томъ, чтобы въ виду при¬

старшаго того же цеха по поводу захва¬

ближенія Московскаго непріятеля никто

сапожничьяго цеха

та цеховой кассы и не возвращенія ея.

1

— Сентября 7 дня.

Постановленіе Виленскаго магистрата
о выдачѣ

53.

.

Привилегія короля Яна Казиміра, пре¬

1655 г. Мая 11 дня.

52.

.

— Іюня 20 дня.

разныя льготы..269

51.

Опредѣленіе Виленской магдебургіи по
дѣлу о волшебствѣ Пастушки

хомъ рѣзниковъ.267

50.

Судебное опредѣленіе Виленскаго маги¬
никовъ и цехмистромъ ихъ Григоріемъ

предмѣстьяхъ Вильни, объ учрежденіи

опредѣленіе

.„<»

страта по дѣлу между цехомъ солодов¬

Постановленіе горожанъ, живущихъ на
собственной денежной кассы

привилегію короля Влади¬

городничества освобождаются отъ квар¬

пичовны Жоховской князю Гедройтю

г.

нодтвѳр-

слава IV, которою мѣщане Виленскаго

Продажная запись отъ Варвары Мамо-

домовъ въ

Привилегія короля Яна Ш,

274

не осмѣливался оставлять города .
74

.

292

- 586 Отр.

Стр.

1665 г. Марта 17 дня.
61.

Жалоба

Виленскихъ

1666 г. Февраля 3 дня.

позументщиковъ

68.

Жалоба Виленскихъ кожевниковъ на

на своего повѣреннаго Томашевича по

рѣзниковъ но тому поводу, что эти по¬

поводу сдѣланнаго имъ подлога въ ко¬

слѣдніе

ролевской привилегіи.293

кожи..

— Декабря 28 дня.
62.

69.

и купечествомъ

касательно юродскаго устройства .

— Мая 15 дня.
70.

Жалоба Вилепскаго сапожничьяго цеха
по поводу незаконной торговли послѣд¬

отчетности по госпиталю, подлежащему

нимъ сапогами.317

духовному вѣдомству.299

— Мая 22 дня.

— Января 21 дня.
71.

Опредѣленіе Виленскаго магистрата по

Возраженіе Вилепскаго купечества па
жалобу сапожничьяго цеха, въ которой

членами шаночническаго

купецъ Качановскій обвиненъ въ неза-

Цеха ..305

конной продажѣ 20 паръ сапоговъ

— Января 25 дня.
Привилегія короля Яна Казиміра, кото¬
72.

и всего куиечества .......

73.

.

второе

цеха .

309

— Января *30 дня.

.

возраженіе
.

.

сапожничьяго

.326

— Февраля 27 дня.

Опредѣленіе Виленскаго магистрата по

74.

поводу нѣкоторыхъ безпорядковъ, воз¬

Протестъ Виленскихъ купцовъ противъ
сододовннчьяю цеха

никшихъ въ цехѣ шапочниковъ между

— Іюня 9 дня.

римско-католическими его членами и
православными.-.

Вторичный отвѣтъ Виленскихъ купцовъ
на

нину Прокопію Дорофеевичу на отправ.

323

— Мая 26 дня. .

ная Виленскому православному мѣща¬

67.

Вторичное возраженіе Виленскихъ са¬

Привилегія короля Яна Казиміра, дан¬

.

319

пожниковъ противъ купца Качановскаго

рата диссидента Монеса.307

, Л леніе должности бургомистра

.

— Мая 24 дня.

рою онъ утверждаетъ членомъ магист¬

66.

.

на Вилепскаго же купца Качановскаго

стямъ бургомистровъ и радцовъ и объ

65.

313

ихъ ремеслу.315

.295

Три декрета коммнссарскаго суда о не¬

дѣлу между

.

другихъ цеховыхъ, дѣлающихъ подрывъ

допущеніи диссидентовъ къ должно¬

64.

сырыя

Жалоба Виленскихъ солодовииковъ на

1666 г. Января 11 дня.
63.

продаютъ

— Февраля 10 дня.

Актъ миролюбивой сдѣлки между Вилен¬
скимъ магистратомъ

незаконно

зп

75. -

Четвертое возраженіе Виленскаго сапож-

328

Стр.

ничьяго цеха на

‘

возраженіе Вилен¬

спрещающій ввозъ товаровъ въ предѣ¬

скаго купечества.331

лы великаго княжества Литовскаго подъ
фирмою

1657 г. Октября 18 дня.
76.

Возраженіе Виленскихъ купцовъ про¬

.

84.

Протестъ цеха солодовниковъ противъ

Возраженіе
никовъ

притязаній

— Марта 14 дня.

Вилен¬

85.

Отвѣтъ Виленскихъ кожевниковъ

щей католиковъ.363
на

1669 г. Мая 2 дня.

жалобу Виленскихъ же евреевъ по по¬

86.

воду арестованія кожъ, вывозимыхъ изъ

— Октября 31
80.

.....

ційный сеймъ въ Варшаву

ДНЯ.

87.

по поводу нанесенія послѣдними побо¬
350

88.

по

.

...

— Октября 30

353
89.

на Виленскаго

дѣніи плацомъ бывшей Виленской цер¬

378

— Ноября 6 дня.

кви св. Екатерины.'• 357

Универсалъ короля Яна Казиміра во-

магистрата,

теста купеческаго общества ....

неца Андреевича, о незаконномъ завла¬

83.

Виленскаго

ставить свое объясненіе противъ про¬

мѣщанина куз¬

— Декабря 1 дня.

Опредѣленіе

ДНЯ.

позволяющее цеху солодовниковъ пред¬

Жалоба Смоленскаго стражника Издеб-

! \ скаго

Протестація Виленскаго купечества про¬
тивъ цеха солодовниковъ.375

| — Сентября 19 дня.
82.

373

— Октября 2 дня.

дѣлу цеха Виленскихъ позументщиковъ
католиковъ съ диссидентами.

367

Протестація Виленскихъ кс. бернардиновъ на позументщиковъ диссидентовъ.

— ІЮНЯ 7 ДНЯ.

Опредѣленіе короля Яна Казиміра

....

— Сентября 26 дня.

Жалоба Виленскихъ портныхъ товари¬

евъ во время общей сходки ....

Инструкція Виленскаго магистрата, дан¬
ная депутатамъ, отправляемымъ наэлек-

348

щей на своихъ мастеровъ и старшинъ

81.

Протестъ Виленскихъ позументщиковъ
•диссидентовъ противъ своихъ товари¬

1667 г. Февраля 19 дня.

г. Вильпы послѣдними.

?

ДНЯ.

скаго же купечества.342

79.

Возраженіе Виленскихъ позументщиковъ

диссидентовъ.360

цеха Виленскихъ солодов¬

противъ

меть пошлины.358

католиковъ на отвѣтъ позументщиковъ

Виленскаго купечества.339

78.

безъ

1608 г. Февраля 27 дня.

— Октября 13 дня.

— Ноября 3

шляхетскихъ товаровъ

уплаты постановленной на этотъ пред-

тивъ цеха солодовниковъ.334

77.

Стр.

*

90.

Ремиссійное

опредѣленіе

Виленскаго

магистрата по дѣлу цеха солодовниковъ
съ Виленскимъ купечествомъ

.

.

.

379

688

-

-

Стр.

Стр. I ...

1673 г. Февраля 20 дня.

1(569 г. Ноября 22 дня.

99. Жалоба полковника Фердіапи па Вилен¬

91. Рескриптъ короля Михаила по поводу

скій

жалобы Минскихъ золотыхъ дѣлъ ма¬
стеровъ на мастеровъ того

же

обвиненіи его

реме¬

сла въ вел. кн. Литовскомъ ....

магистратъ

Протестація

. V

.

•

•

100. Жалоба Виленскихъ соленииковъ

403

.

.

.

па

.

Виленскаго бургомистра Ивана Огурце-

ковъ католиковъ противъ позументщи¬
.

въ неудачномъ устрой¬

— Марта 28 дня.

Виленскихъ позументщи¬

ковъ диссидентовъ

несправедливомъ

ствѣ моста., • .• . •

380

1670 г. Мая 8 дня.
92.

о

вича о томъ, что онъ торгуетъ солью, не.

382

будучи записанъ въ цехъ соленииковъ.

405

— Марта 26 дня.
—

Вводъ Виленскаго братства скорняковъ

93.

выхъ на солодовничій цехъ ....

въ г. Вильпѣ.386

— Сентября 10 дня.
Мировая

сдѣлка

между

дентамиі

102. Жалоба Виленскихъ сафышпиковъ

Виленскими

,..

..387

простыхъ кожевниковъ

ковъ противъ шапочпиковъ ....

96.

103. Жалоба старшинъ
389

ДНЯ.

кѣ имъ моста черезъ рѣку Вилію.
.

394

•'

.

395

— Января 12 дня.
Жалоба полковника Фердіапи на Вилен¬
нужныхъ пособій
••

о недоставленіи ему
и матеріаловъ

.

.

і. К а: •’г : гкмэхЛ;>"і.О

•

.

.

•

410
.ІИ

— Августа 5 дня.

печескаго общества,

данпый Степаиу

Кушеличу на двѣнацатилѣтнее владѣ¬

--

скій магистратъ

пичьяго цеха на младшихъ того же цеха

Ои

ковника Фердіани о неудачной построй¬

98.

*

104. Контрактъ Виленскаго магистрата и ку¬

Жалоба Виленскаго магистрата на пол-

.

•.

Виленскаго кожев-

ты, принадлежащія первымъ.

Протестъ цеха Виленскихъ шапочпп-

.

408

свойственно принимали на себя рабо¬

1673 г. Января 11 дня

8ѴС

.

кожевниковъ о томъ, что послѣдніе не

01 ° ковъ противъ цеха скорняковъ ...

97.

о сдѣланныхъ

— Января 19 дня.

Протестація Виленскаго цеха скорня¬

— Апрѣля 7

на

послѣдними насиліяхъ и побояхъ .

1672 г. 'Марта 28 дня.
95.

406

1675 г. Февраля 23 дня.

позументщиками католиками и дисси‘‘

ДНЯ.

101. Жалоба Виленскихъ мѣщанъ и цехо¬

во владѣніе домомъ на Конской улицѣ

94.

5

ІЮНЯ

для

постройки моста.401

ніе частью городскихъ земель .

. ..

411

1678 г.. Марта 10 дня.
105. Опредѣленіе Виленскаго магистрата ка¬
сательно увольненія трехъ мѣщанъ Котишевскаго,

Жагевича н Савнча отъ

уплаты стараго мыта

..

.

.

.

.

..

413

- 689 Стр.

Стр.

1675 г. Октября 2 дня.

. 1682

Г. ІЮЛЯ

7

ДНЯ.

106. Жалоба Виленскихъ портныхъ на Ви¬

112. Рескриптъ короля Яна III сборщикамъ

ленскихъ же золотыхъ дѣлъ мастеровъ

податей не взимать мыта съ пословъ

по

города Могилева, отправляемыхъ

поводу нападенія, сдѣланнаго по¬

слѣдними на первыхъ во время город-

1676 г. Декабря 18 дня.

ленскому мѣщанину, сѣдельщику Пав¬

пѣги къ Виленскому магистрату и обы- .

лу Рихтеру .

вателямъ о томъ, чтобы купцы прѣсна¬
не смѣли торговать
.

,

ну питейной пошлины.416

.

-

1677 - г.- Марта 6- дня.

108. Жалоба старшихъ
*

114. Квитанціонная запись отъ Литовскаго
гетмана Казиміра Сапѣги Могилевско¬
му радцѣ Молчановичу въ полученіи
отъ него,

Виленскихъ золо¬

Могилева, стараго долга въ количествѣ

его, золотыхъ дѣлъ мастера Осипа Бар- *1

8000 польскихъ злотыхъ.427

— Февраля 19 дня.

цеховымъ правиламъ, грубости п дер¬
зости.

417

115. Квитанціонпая запись отъ Литовскаго
подскарбія Павла Сапѣгн администра¬

— ІЮНЯ 19 ДНЯ.

тору чоноваго и шеляжнаго Казиміру

109. Жалоба Вилепскаго скорпяжескаго цеха

Матусевичу • въ полученіи имъ, Сапѣ-

на солодовиичій цехъ, который во вре,

гою, отъ Могилевскихъ мѣщапъ 5000 ..

мя крестнаго хода вытѣснилъ первый
изъ запитаго имъ по нраву мѣста.

.

пол. зл. чоповой и шеляжной
419

1692 г. Мая 31 дня.

ПО. Освобожденіе Виленскимъ магистратомъ
мѣщанина Опанкевича
* обыкновенныхъ

116. Условія,

отъ всякихъ

городскихъ

предложенныя

Виленскими

сафьлпникаып и замошинками Магде-

повипно-

бургской юрнсдикн сафьяннпкамъ дру¬

стей и нослугъ вслѣдствіе внесенія имъ
въ оный извѣстной денежной суммы .

420

1681 г. Октября 8 дня.

!; .

111. Жалоба

подати

за 1691 и 1692 годы.329

— Августа 7 дня.

''

какъ представителя города

тыхъ дѣлъ мастеровъ на товарища свочипскаго, по поводу его неподчиненія

,

426

..

1691 г. Февраля 18 дня.

безъ предварительной уплаты вь каз-

т-'

1685 г. Іюня 12 дня.
113. Охранный листъ короля Япа III, Ви¬

107. Универсалъ Литовскаго подскарбія Са-

го меду . и водки

425

королю

скаго смотра гражданъ.415

; г.

къ

гихъ юрисдикъ

1693 г. Февраля 21 дня.
117. Привилегія короля Яна III,

Виленскаго радцы Дягилевича

цеху

чинствъ и разбоевъ

взиманіе шести грошей отъ бочки со¬

скаго смотра гражданъ.

.

.

город.

.

•

422

Виленскихъ

данная

на лортняжскій цехъ,, по поводу без¬
во время

430

.

солодовппковъ

лода, привозимаго въ

городъ.

.

па
.

. 433

- 590 Стр.

Стр. I

поводу разногласія

1697 г. Апрѣля 14 дня.
118. Выкупная

цеха польской, русской и нѣмецкой на¬

скимъ подчашнмъ Колендою Виленско-

родности

му св.-Троицкому монастырю на домъ

Ч

съ планомъ.435

1701 г. Февраля 1 дня.

между

мастерами и товарищами сапожпичьяго

запись, данная Волковый- ..

»

и споровъ

.450

1730 г. Января 19 дня.
125. Опредѣленіе Виленскаго магистрата по
дѣлу сопротивленія

119. Универсалъ каштеляна Троцкаго Кази-

протестантовъ са¬

міра Котла ко всѣмъ сословіямъ вел.

пожничьяго цеха требованіямъ като- •"

кн. Литовскаго о взносѣ въ извѣстномъ

ликовъ.453

количествѣ шеляжпаго и чоповаго за

*

предметы торговли, помѣченные въ на¬
стоящемъ универсалѣ

.438

поводу споровъ между столярами и рѣщнками.457

120. Судебный допросъ съ пыткою Виленскаго мѣщанина Косаревича, обвинен¬

1731 г. Іюня 23 дня.

наго въ* святотатствѣ, произведенномъ
440

127. Опредѣленіе Виленскаго магистрата по
дѣлу цехиистра Ивана Губовича съ

1721 г. Апрѣля . 19 дня.

цѣлымъ цехомъ шапочниковъ

121. Рѣшеніе Виленскаго магистрата по по¬
яго цеха—католическаго и протестант¬

тому поводу, что онъ въ подрывъ це¬
ху закупаетъ сырыя кожи.447

Іюня 28 дня.

123. Письмо Виленскаго магистрата къ папѣ
Венедикту XIII о томъ, чтобы онъ пре¬
дупреждалъ

столкновенія студентовъ

академіи іезуитской съ учениками піар¬
ской школы.449

1729 г. Мая 28 дня.
124. Опредѣленіе Виленскаго магистрата по

.

461

вилегій, которыми возбраняется пріѣз- '
жимъ купцамъ въ г. Вильпу розничная

1722 г. Іюня 6 дня.
на Виленскаго еврея Исааковича по

.

128. Перечень цитатъ изъ королевскихъ при¬

скаго вѣроисповѣданій.443

122. .Жалоба Виленскаго кожевеннаго цеха

.

1773 г. Мая 29 дня.

воду споровъ между членами сапожничь¬

1726 г.

—. Августа 9 дня.

126. Опредѣленіе Внлепскаго магистрата по

1709 г. Апрѣля 12 двя.

имъ въВиленскойСв.-Духовскойцеркви.

1

торговля
^

.

.

. •.464
,

.

*

і

1739 г. Мая 30 дня.
129. Распоряженіе воеводы Виленскаго Ми¬
хаила князя Вишневецкаго о взиманіи
торговой пошлины съ пріѣзжихъ въ г. Вильну.466

1737 г. Марта 16 дня.
130. Жалоба Виленскаго

купца

Михаила

Мейера на графа Остермана и др. русскихъ вельможъ, которые

. .

въ Москвѣ

затормозили его дѣло съ русскимъ же
купцомъ Поповымъ.468

— 691 Стр. I

1738 г. Апрѣля 28 дня.
131. Универсалъ Виленскаго воеводы

Стр.

.

мистровскому, радецкому и войтовско¬
му города Вильпы.493

Ми¬

хаила Вишневецкаго о порядкѣ и бла¬

1761 г. Декабря 30 дня.

гочиніи, которые должны быть соблюдаемы въ городѣ Вильнѣ.

.

— Октября 6
132.

.

.

.* .
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139. Заявленіе Вилепскаго магистрата о забраніи и истребленіи

ДНЯ.

документовъ Московскими войсками въ
1655 году.496

Инструкція, данная войтомъ, буривстрами и цѣлымъ Виленскимъ магистра¬
томъ депутатамъ,

1765 г. Августа Здня.

отправляемымъ на

сеймъ въ Варшаву..

140. Судебное опредѣленіе Виленскаго маги¬
страта

1740 г. Октября 11 дня.
133. Свидѣтельство

магистратскихъ

по дѣлу Виленскихъ хирурго¬

медиковъ съ фельдшерами-бапыциками.

Витебскаго магистрата,

498

— Августа 15 дня.

выданное Витебскому же купцу Галузѣ,
отправляющемуся на жительство въ г.
Вильну..

141. Жалоба Виленскихъ цырюльниковъ-баньщиковъ на хирурговъ-медиковъ по пово¬
ду притѣсненій, дѣлаемыхъ послѣдни-

1748 г. Ноября 14 дня.

ми первымъ..

134. Привилегія короля Августа Ш, Вилен¬
скому аптекарю Кельху

. — Октября 24 дня.

па открытіе

аптеки въ г. Вильнѣ.484

142. Жалоба Виленскихъ старшинъ нѣмецкой національности—слесарскаго и куз¬

1753 г. Іюля 21 дня.

нецкаго цеховъ на римско-католическа¬

135. Декретъ Вилепскаго магистрата по дѣлу

го цехмистра

о Виленскихъ пекаряхъ.486

скій магистратъ по поводу злоупотреб¬
въ интересахъ истцовъ.508

136. Рѣшеніе Виленскаго магистрата по дѣ¬

.

лу нѣмецкихъ портныхъ диссидентовъ
.

.

488

143. Постановленіе Виленскаго магистрата
бургскаго
католиками

137. Постановленіе Вилепскаго магистрата по
поводу домогательства портныхъ Нѣм¬
.

1766 г, Іюня 21 дня.

по дѣлу Виленскихъ столяровъ Авгс-

1755 г. Февраля 8 дня.

цевъ на цеховыя должности .

Бальчевскаго и Вилен¬

леній н притѣсненій, допускаемыхъ ими

1754 г. Іюня 20 дня.

съ портными римско-католикамн

.?

.

.

— Мая 31 дня.
138. Перечень статей, подлежащихъ суду бур-

491

исповѣданія , съ столярами
...

513

, ; 1769 г. Сентября 6 дня.
144. Судебное опредѣленіе Виленскаго магисрата по дѣлу между меднко-хнрургами и фельдшерами ;.518

- 692 стр.

Стр.

"

1770 г. Мая 21 дня.

151. Опредѣленіе Виленскаго магистрата по

145. Опредѣленіе Литовской скарбовой ком-

спорному дѣлу

мнссіи, которымъ Виленскіе купцы осво¬
.

.

.

между римско-католи-

ками и диссидентами сапожничьяго це¬

бождаются отъ взноса торговыхъ иош-.
линь на Юрборской таможнѣ

1791 г. Февраля 12 дня.

ха относительно выбора цеховыхъ стар¬
522

шинъ.

.

1776 г. Ноября 2 дня.

..543

— Марта 12 дня.
152. Аппелляція отъ диссидентовъ Вилен- ...

146. Жалоба всѣхъ уцѣдѣвшихъ Виленскихъ
цеховъ и мѣщанъ на Виленскій же ма¬

скаго сапожничьяго цеха на рѣшеніе

гистратъ и кагалъ по поводу разныхъ

Виленскаго магистрата, которымъ рим-

влоупотребленій, допускаемыхъ ими въ
дѣлѣ

благоустройства

:

христіанскихъ

ско-катодикъ

Некшипскій

назначенъ

на должность диссидентскаго старшины

жителей города.525

и оставленъ безъ наказапія за безпоряд¬
ки,

1781 г. Іюня 2 дня.

произведенные имъ во время вы¬

бора старшинъ въ цехѣ.550

147. Постановленіе особаго коммиссарскаго

1792 г. Мая 9 дня.

суда, составленнаго изъ членовъ Вилен¬

153. Дозволепіе, .данное Виленскимъ маги¬

скаго магистрата, для устраненія без¬

стратомъ Ивану Ясинскому и Игнатію

порядковъ, возникшихъ въ Виленскомъ
сапожничьемъ цехѣ.527

1784 г. Ноября 19 дня.

Вроблевскому па открытіе въ Вильнѣ
типотрафіп..551

•

1794 г. Марта 13 дня.

148. Консенсъ отъ Виленскаго магистрата

154. Универсалъ полицейской коммиссіи ве¬

Виленскому миссіонерскому монастырю

ликаго княжества Литовскаго, которымъ

на открытіе новой улицы, идущей отъ

предписывается

его

цензорамъ римско-католическаго вѣро-

костела

къ Поплавамъ и рѣчкѣ

Вилейкѣ.530

.

.

.

•.553

■ 1794 г. Марта 14 дня.

же цеха каретни¬

155. Ординація, выработанная на Гроднен¬

ковъ на Ивана Гиптера, который произ¬
каретныя работы,

исповѣданія разсмотрѣть всѣ печатныя
скаго.

149. Опредѣленіе Виленскаго магистрата по

водилъ

духовнымъ

изданія въ предѣлахъ вел. кн. Литов¬

. 1788 г. Марта 5 дня.
жалобѣ Виленскаго

особымъ

скомъ

ие вписав¬

шись въ цехъ.531

сеймѣ для

введенія лучшаго

устройства въ Виленскомъ городскомъ
управленіи.557

1789 г. Декабря 5 дня.

1897 г. Іюля 11 дня.

150. Опредѣленіе Виленскаго магистрата по

156. Пункты миролюбивой сдѣлки, состояв¬

жалобѣ Виленскаго цеха оружейниковъ

шейся

на слесарскій цехъ, присвоивающій себѣ

ликами и диссидентами Виленскаго са¬

работы, принадлежащія оружейникамъ.

536

между мастерами римско-като-

пожничьяго цеха.574

ПРИБАВЛЕНІЕ.
Акты, извлеченные изъ отдѣльныхъ современныхъ копій.

Стр.

магистрату о томъ, чтобы онъ не дѣлалъ

1602 г. Марта 12 дня.
157. Привилегія

короля

Сигизмунда

притѣсненій Виленскимъ цехамъ .

Ш,

которою подтверждается уставъ Вилен¬

1683

скихъ сѣдѣлышковъ. шорниковъ и по¬
зументщиковъ съ 1562 года ....

1670 г. Ноября 12 доя.
158. Листъ короля Михаила къ Виленскому

571

Г. ІЮЛЯ

12

.

ДНЯ.

159. Предписаніе Виленскаго магистрата це¬
ху

позументщиковъ

всѣхъ правилъ

объ

исполненіи

своего устава .

.

.
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I
УКАЗАТЕЛЬ
ИМЕН Ъ и ФАМИЛІЙ.

Абрамовскій,

Феликсъ, 16, 533.

стеръ цеха кожевниковъ

Августъ П,

король польскій, велпкій квязь Ли¬

шкурниковъ), 447.

товскій, 61, 65, 117, 121, 172,173,177,
201, 203, 212, 222,

старшина Виленскаго

цеха золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 61, 415.

223, 226, 444, 445,
—

469, 500, 501, 502, 546.
—

Александровичъ, Георгій,

(красно-черно-

Ковстантинъ-Казиміръ,

Гродненскій де¬

путатъ, 257.

ПІ, король польскій, великій князь Литов¬
скій, 60, 61, 66, 141, 148, 150,158,160,

Александръ, велпкій кн. Лит., 61,64,97,237,464.

161,

Алексѣевичъ, Ѳедоръ, Виленскій мѣщанинъ и ку¬

170, 172, 179,

180, 189, 191, 201,

пецъ, старшина скорняжскаго цеха, 3.

208, 212, 214, 220, 222, 237, 467, 484,

Амбросовичъ, Яковъ,

485, 492, 500, 515, 534, 540, 546.

скихъ соляныхъ торговцевъ, 405.

Аверка, Гавріилъ, Витебскій бурмистръ, 483.
Авлусовінъ, Христофоръ,

старшина Виленскаго

Андреевичъ, Иванъ, старшина и повѣренный Ви¬

ленскаго цеха шапочниковъ, 12.

сапожничьяго цеха, 208.
Агрыла,. Венцлавъ,

королевскій

писарь, 11, 13,

186, 575.
Адамовичъ, Степанъ, старшина Виленскаго цеха

Вплевскій мѣщанинъ,

—

Матвѣй, Виленскій мѣщавинъ, 431.

—

Николай, Виленскій мѣщанинъ, кузнецъ,

ма¬

ѵ

; /357.
Андреевскій,

шапочниковъ, 312.
Алдовскій, Михаилъ,

старшина общества Вилен¬

писарь Виленскаго сапожничьяго

цеха, 291.
1

2

-

Іоаннъ, Луцкій р.-катоі. епископъ,

Андрушневмчъ,

-

Анцута,

Осипъ, членъ Виленскаго общества мило¬
сердія,

Анмславаннсъ,

някъ, 80.

Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, ма¬
кожевниковъ

Христофоръ, Виленскій мѣщанинъ, 276.

Аницевнчъ,

ХрпстоФоръ, Виленскій портной, 352.
императрица всероссійская, 470.

385.

торговцевъ, 405.

старшина

Виленскаго иорт-

Осипъ,

—

королевскій секретарь,

Ви¬

цеха, 514.
—

Ассаковичъ,

Ѳома, старшина Виленскаго кузнец¬

эко¬

номичный регентъ, 556.
Балабанъ,

Станиславъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

Балашка,

Казиміръ, 436.

Бальчевсній,

.

а .,;,

цеха золотыхъ дѣлъ мас¬
’'

Осипъ, Виленскій слесарь, 508, 509,

510, 511, 512.

Бандрикъ,

- А

Матіасъ-Людовикъ, Минскій рад-

теровъ, 380.

Іоакимъ,

•

.

Виленскій

: .

мѣщанинъ, са¬

пожникъ, 443, 446.
Андрей,

Банкъ,

Виленскій

мѣщанинъ, сапож¬

никъ, 443, 450, 451, 453, 454, 455, 456.
Баранъ,

Матіасъ, Виленскій

никъ, 214.

Осипъ,

Барчинскій,

старшина

Виленскаго цеха

золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 61, 417, 418,

Осииъ, королевскій камергеръ,

ця, старшина

*

Илья, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

Бартошевмъ,

почниковъ и валпльщпковъ, 25.

•

мастеръ Виленскаго са¬

шина скорояжскаго цеха, 390

Иванъ, старшина Виленскаго цеха ша¬

Бальцеровичъ,

Іоакимъ, Могилевскій мѣщанинъ, 428.

пожничьяго цеха, 566.

каго цеха, 204.

Ваковскій,

Яковъ, старшина Виленскаго слесарскаго

' | Аѳанасова, вдова, мельничиха, 259.

(епархіи), 223.

Базаръ,

мастеръ Виленскаго столярскаго

| Ацистгеръ, Христіанъ,

Георгій, ОФФПціалъ Виленской діецезіи

Багневичъ,

Осипъ,

и кузнецкаго цеха, 508.

ленскій радцп, 414.
Анцута,

Александръ, Виленскій столяръ, 513.

Артишевсній,

ияжескаго цеха, 422.
Антоновичъ,

Георгій, Виленскій мѣщанинъ, 264,

старшина общества Виленскихъ соляныхъ

,}

Казиміръ,

еврей старшина Виленскаго

кагала, 526.
Арештовичъ,

Аннхевичъ,

Антоневичъ,

Ульфъ,

Арановичъ,

(краово-черно-

шку райковъ), 447.

Анна Іоанновна,

Григорій, Виленскій мѣщанинъ, скор¬

Апоновмчъ,

160, 162.

стеръ цеха

—

епископъ Мпзонополитанскій,

коадъюторъ, суффраганъ, 223.

571.
—

Матвѣй,

мѣщанинъ,

плот¬

7

419.'
Барщевскій,

Л'

•

Казиміръ, старшина Виленскаго це¬

ха кожевниковъ, 313, 408, 409. 410.
Баухъ,

Иванъ, мастеръ Виленскаго слесарскаго
и кузнечнаго цеха, 508. :

Бачинскій,

Иванъ, старшина Виленскаго цеха рѣз¬

никовъ, 313.
Бендевнчъ,

Станиславъ,

Виленскій

мѣщанинъ,

старшина цеха кожевниковъ (красво-черно-шкурниковъ), 447.
Бендеръ,

Андрей, мастеръ Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 566. .
Бергивнрьшъ,

ОлаФъ (Оіой)» мастеръ Виленскаго

портняжескаго цеха, 491.

3

-

(Вггозка), Станиславъ, старшина Вилен¬

Березка

-

—

скаго цеха каменщиковъ, 192.
Валентій, старшина Впдсискаго

Беренсъ,

цеха

реФереидарій,

нисарь

квяж. Лит., 434.
—
—

Георгій, Виленскій мѣщанпвъ, мастеръ

Боденъ,

столярскаго цеха, 132, 150.

подскарбій в. кн. Литовскаго, 524.

Владиславъ,

—

Боннъ (Богимъ,

вел.

и Боимленъ), Павелъ,

тарь, Виленскій войтъ, 368, 413.

\,

Кннріаеъ-Павелъ, референдарій и писарь

Болондевичъ,

вел. квяж. Лит., 299, 301, 302, 304.

Бондевичъ,

Симонъ, Виленскій бурмистръ, 258.
Станиславъ,

Виленскій

старшина цеха кожевниковъ,

епископъ, 223.

172, 173, 177.

Янъ-Владиславъ, писарь вел. кн. Лит. 86.
Иванъ, Виленскій референдарій, 319,

Беркиновичъ,

325, 326, радца, 385, 386, 396, 414.
Беркъ,

Яковъ,

мастеръ Виленскаго слесарскаго
Казиміръ,

служитель

Илья, Виленскій мѣщанинъ, 431.

—

Михаилъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

Эйшншкахъ, 555.

пецъ, 465.

'

Михаилъ, Виленскій кожевникъ (ве-

Бражмчъ,

.^

,

•

Брахвелыъ,

Георгій, Виленскій мѣщанинъ, стар¬
Иванъ - Осипъ, старшина Виленскаго

столярскаго цеха, 150, 158.
Богдановичъ,
Богдевичъ,

солодовникъ, 277, 278, 279, 280, 281. Т:

Осипъ,

Бремеръ,

мастеръ Виленскаго цеха са¬

пожниковъ, 566.
Брехарскій,
Бржостъ,

Михаилъ, Виленскій кузнецъ, 525. с

Мартинъ, товарищъ въ Виленскомъ це¬

хѣ портныхъ, 351.

Андрей, Виленскій мѣщанинъ, 431.

Григорій, Виленскій мѣщанинъ, 264;

Иванъ, товарищъ въ Виленскомъ це¬

хѣ позументщиковъ, 382.

шина цеха слесарей и кузнецовъ, 180.
Боветтъ,

Александръ, Виленскій радца, 414,424.

566.

Яковъ, Виленскій пекарь, 486.

Боборыкъ,

Андрей, Виленскій мѣщанпвъ, 265.

с. Браунъ, Иванъ, мастеръ сапожничьяго цеха, 544,

Лука, старшина Виленскаго портояж-

скаго цеха, 422.

Яковъ, Виленскій портной, 525.

Боцкевнчъ,

Бояриновичъ,

ликошкурникъ), 525.
Блудовичъ,

!‘

плетчикъ, 83.

ничьяго цеха, 566.
Бланкенбергъ,

*

Захарія, Виленскій мѣщанинъ, пере¬

Боцевичъ,

,

Иванъ, мастеръ Виленскаго сапож¬

Бихалевичъ,

(и Бохманъ), Александръ, Несвижскій ку¬

Бохонъ

Петръ, Виленскій мѣщанинъ, ка¬

ретникъ, 141, 144.

Матіасъ, старшій мастеръ Виленскаго

сапожничьяго цеха, 451.

Ѳома, Виленскій войтъ, 251.

Бинненгреберъ,

Эйшншскій настоятель, цензоръ въ м.

Борцевичъ,

ментщикъ, 374.

г

255.

Лоренцъ, Виленскій мѣщанинъ, позу¬

Бильдюкевичъ,

присяжный служитель Ви¬

Эразмъ, Виленскій мѣщанинъ, рыбакъ,

Боровскій,

никовъ, 313.

Блюма,

Боровнчъ,

Георгій, старшина Виленскаго цеха рѣз¬

Бидинскій,

Давидъ,

Борковскій,

121,

.

—

277,- 306, 311,

315, 349, 387, 423, 424.
Бечисъ,

117,

ленскаго магистрата, 440.

присяжный

Виленскаго мигистрата,

мѣщанинъ,

Иванъ, 259.

Борисовичъ,

и кузнечнаго цеха, 508.
Бернатовмчъ,

Виленскій

бурмистръ, 298, 345, королевскій секре¬

Ковстантпнъ-Ка8пміръ, Вилевскій р.-кат.

—

находки

Рохъ, маршалокъ, 184.

Боговидовичъ,

. каретнпкковъ, 532, 533.
Берестовскій,

и Людовикъ, городскіе

(отроки, слуги), 423, 424.

Семенъ, Виленскій лавникъ, 440.

Березовскій,

Иванъ

Бровка,

—

Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.
Семенъ, Вилевскій мѣщанинъ, 265.

- 4 —

цеха въ Впльнѣ, 49.

торъ школъ, цензоръ въ Вреотъ-Лнтовскѣ,

-

Мартинъ. старшина Виленскаго скор-

Будевичъ,

•

няжскаго цеха, 419, 420.

Былмнскій,

.Яй?

—

221,

цеха, 538, 539, 540, 541, 542.

Бьілинсній-Рвоцкій,

Петръ, Виленскій мѣщанинъ, 315.
Андрей,

Жмудскій

Вилеискій мѣщанинъ, са¬

Буницкій,

Марціянъ, настоятель Виленскаго Св.-Тро¬

цензоръ въ г.

ицкаго уніатскаго монастыря, 301.

Россіенахъ, 555.
Бундевичъ,

Бѣлозоръ-Даровскій,

Семенъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.

купеческаго и кожемятнаго, 12.

Виленскій мѣщанинъ,

БѢльсній,

—

Петръ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

пожникъ, 450.

Францискъ, Виленскій радца, 375, 414.

Бѣлявскій,

Станиславъ, изъ Буржина, ннотпга-

Буржинскій,

—

писарь

Бэръ

468.
Михаилъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.

Ваврецній,

Виленскій каноникъ, 519.

—

сбора въ г. Вильнѣ, 11.
Валентиновичъ,

—

Степанъ,

старшина Виленскаго шаиоч-

ннчьяго цеха, 311, 312.
Валеріанъ,

с

Виленскій р. кат. епископъ, 574.

Валеровичъ.

Венедиктъ,

Виленскій мѣщанинъ,

шапочникъ, 461, 462.

I

(ВоеЬг), Иваиъ-Мпхаилъ, Впленскій мѣщанинъ, каретникъ, 141, 144.

'

Матіасъ, Виленскій мѣщанинъ и

купецъ, 396.
Ваньиовичъ,

Адамъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

шаФаръ (казначей), Виленскаго

Иванъ, Виленскій купецъ, 523.

Вандерфлотъ,

Иванъ, арендаторъ (откупщикъ) чоповаго

* ' **

Матвѣй,

Бѣляфъ,

главнаго трибунала,

Буткевичъ,

462.

цеха каменщиковъ, 192.

торъ вел. кн. Лит., депутатъ Смоленскаго
воеводства,

289.

Гансъ-Георгій, Виленскій мѣщанинъ, са¬

Бѣлява,

264.
Бурба,

староста и по¬

вѣренный Виленскихъ русскихъ братствъ

лодовникъ, 277, 278, 279, 281.
Станиславъ,

королевскій секретарь, 29.

Иванъ Григорьевичъ,

Бѣлоустъ,

Станиславъ, Виленскій мѣщанинъ, со¬

Бураковичъ,

Петръ-Владиславъ, 298.

скій уоіятскій архимандритъ, 310.
—

суФФраганъ,-

282, 283, 284, 285, 286,

номинатъ Пинской епискоши, Вилен¬

Бѣлозоръ,

пожникъ, 317, 331.
Букатый,

257, 258,

288 н Виленскій войтъ, 307, 309.

Матвѣй, мастеръ Виленскаго слесарскаго

Буйвилчикъ,

’

СтеФанъ - Карлъ, королевскій секретарь,

—

“

Будревнчъ,

•

кретарь, 301, 302.

Иванъ, старшина Виленскаго слесар¬

. 542.

• ’

Стефанъ, Впленскій войтъ, королевскій се¬

—

скаго цеха, 536, 537,538, 539, 540, 541,

' и:' ’

Петръ, Виленскій радца, 299, 306, 311,

403.

никъ, 419, 420.
Будкевичъ,

■**•••

555.

Адамъ, Виленскій мѣщанинъ, солодов¬

Буднчъ,

Игнатій, Пнфляптскій каноникъ, рек¬

Буховецній,

Христофоръ, старшива бондарскаго

Бубановичъ,

Владиславъ Ѳаддей, Брестскій старо-

ста, маршалокъ главнаго трибунала вел.
кв. Лит., 468.
Варевнчъ,
Варенецъ,

королевскій чиновникъ, 438.
Яковъ, Впленскій мѣщанинъ, войлоч-

никъ, 88.
Василевичъ,

ч"'*

Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

- 5 Василевичъ, Ѳеодосіи, Виленскій мѣщанинъ, 265.

Яковъ,

Василевскій,

присяжный служитель Ви¬

ленскаго магистрата, 289.
Гансъ, старшина Виленскаго столярскаго цеха, 214.

Вейнеръ,

Христіанъ,
портной, 351.

Векеръ, Степанъ, Виленскій мѣщанинъ,

шапоч¬

никъ, 312. ...

чикъ, 83.

присяжный служитель

Вербмцній, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, купецъ,

скихъ братствъ: бурмистровскаго и радецкаго, купеческаго, коисемятнаго,сапож¬
ничьяго и Росскаго, 14.
Вирренбургъ, Генрихъ, Виленскій мѣщанинъ, ка¬

*

Вислоухъ, Зенонъ, коммпсаръ скарбовой ком мис¬

сіи вел. кв. Лит., 524.
Витмахеръ, Рейнгольдъ, Виленскій радца, 300.
Виттна, Христіанъ, Виленскій мѣщанинъ, карет¬

312.

никъ, 141, 144.

Станиславъ, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

Вицкая, Марина МамоничовнаКриштоФова, 259,

шина цеха слесарей н кузнецовъ, 181.

260, 261.

Вербовскій, Казпміръ, Виленскій міщпнпнъ, стар¬

шина цеха переплетчиковъ

и чахолыцп-

Виижевецкій-Корыбутъ,

Михаилъ, князь,

Вилен¬

скій воевода, 65; Мпханлъ-Серватій, гр&ФЪ

ковъ, 67, 81.

на Дольскѣ, великій гетманъ вел. кн. Лит.,

Верлецній, 15.
Вернике, Иванъ, товарищъ

466, 467, князь наВпшневцѣ иЗбаражѣ,

въ Виленскомъ цехѣ

Глнняпскій,

портныхъ, 350, 351, 352.
Версоцкій, Петръ,

Виленскій мѣщанпнъ, сапож¬

никъ, 317, 331.
Веселевичъ,

' ' • • 4 ■'

Вирбицкій, Адріанъ, повѣренный Виленскихъ рус¬

Виленскаго магистрата, 280, 288.

—

; г'

*

ретникъ, 141, 144.

Венединтъ XIII, папа римскій, 449.

Степанъ,

Винча. Михаилъ, Виленскій мѣіцаішнъ, переплет¬

Виленскій мѣщанинъ,

Вейнрейхъ,

Венцлавовичъ,

Виногродсная, Войтехова, вдова шапочпшеа, 259.

Варѳоломей,

староста, 474, 477. .

Вилькишскій

..

Вишневскій, ксендзъ коадъюторъ, профессоръ глав¬

ной школы

старшина Виленскаго

цеха каретниковъ, 141.

Волковыскій,

в. кн. Литовскаго,

цензоръ

въ г. Вильнѣ, 554.
—

Инфлянтскій каноникъ,Спнвенскій деканъ,

Вмбановмчъ, генералъ-возный,

470.

Меречскій настоятель, цензоръ въ м. Ме-

Виберръ, Эрнестъ, Виленскій

золотыхъ дѣлъ ма¬

речи, 554.

стеръ, 525. .

—

никъ, 88.

Вигдоровичъ, Самуилъ, Виленскій еврей, раввинъ,

—

526.
Вклейка,

Матвѣй,

г

Николай, шаФаръ (казначей) Виленскаго
цеха каменщиковъ, 192.

мастеръ Виленск. цеха ору¬

жейниковъ, 536, 539.

Александръ, Виленскій мѣщанпнъ, чулоч¬

Владиславъ IV,

король польскій,

а

і

великій князь

Литовскій, 25, 29, 61, 117, 160, 161,162,

Виллятштейнъ (Виллягъ и Вилянцъ), Лоренцъ, стар¬

шина Виленскаго цеха золотыхъ дѣлъ ма¬

164,

стеровъ, 61, 95, 417, 418.

202, 214, 219, 220, 255, 256, 257, 276,

Вилькъ, Петръ,

Виленскій мѣщанинъ,

никъ, 409.

саФьяв-

милосердія, 160, 162.

167, 173, 180,

181, 189,

277, 294, 297, 302, 314, 321, 324, 327,

!

Виндюлъ, Иванъ, старшина Виленскаго братства

165, 166,

-

336, 340,

345, 348, 355, 356, 364, 365,

367, 369,

383, 390, 391, 393, 425, 458,

465, 483, 500.

-

Воболевичъ,

ХрнстоФоръ, Виленскій

городской

6

-

Волковскій, Яковъ,

писарь, 272.

.

Габріель, подканцлеръ великаго княжества

—

Матіасъ, писарь, 188, 219.

—

Потей, писарь, 11.

—

Христофоръ, изъ Ясеня, Витебскій депу¬

—

ства, 213.

первый тминный втораго от¬

„

меи щикъ, 407.
.

„ .

’

523.

Коэиміръ-Иванъ, королевскій се¬

’ шина цеха кожевниковъ, 172,
Волковицкій, Иванъ, хорунжій Гродненскаго по-

V і:>.

Гавриловичъ, Климентъ (Климонтъ), старшина Ви-

ленскаго сапожничьяго цеха, 290.
Генрихъ,

-

*

.

—

Андрей, Виленскій мѣщанппъ, 265.

—

Христофоръ, Виленскій сафьянникъ, 409.

Выстрывъ,

ОлаФъ- (ОІоЯ)»

мастеръ

Виленскаго

Гайдевичъ, Ѳома, Виленскій мѣщанинъ, снфьян-

. .

*

кн. іит., 574.
Гайлевичъ,

Яковъ,

старшина

Виленскаго цеха

сафьянвиковъ, 408.
ма-

г стеръ Виленскаго сапожничьяго цеха, 544,
550.

•

Гайко, Иванъ, Ошыянскій староста, иисарь вел.

—.1'Станиславъ, Виленскій бурмистръ, 298.

Гагернфельдъ),.

'

Высоцкій, 286.

ннкъ, 408, 409.

.У

Иванъ,. Виленскій бурмистръ, 440.

(и

старшина Виленскаго сапож¬

портняжескаго цеха, 491.

Гавловицкій, Варѳоломей, писарь Виленскаго ма-

гистрата, 164, 166.

Вырвичъ, Осипъ,

ничьяго цеха, 208.

Волкановскій, Ѳома, Виленскій мѣщанинъ,- стар-

ті.

, ,

552.

.

Волданъ, Иванъ-Николай, Виленскій писарь, 486.

...

ства, 257.

воевод-

Врублевскій, Игнатій, Виленскій обыватель, 551,

.

Войцеховскій, РаФаплъ, Виленскій куиецъ,

•

скаго общества, 464.
Вростовскій, Иванъ, депутатъ Минскаго

— -.Осипъ, Виленскій портной, 525.

.

членъ Виленскаго брат¬

Волянскій, Иванъ, директоръ Виленскаго купече¬

.» •. ■

кретарь,. 277. •

иожничьяго цеха, 566.

Волынцкевичъ, Георгій,

Войцеховичъ, Василій, Виленскій мѣщанинъ, ка¬

. — . СтеФанъ, 259.

старшина Виленскаго са-

ства милосердія, 160, 162.

Войнянка, Варвара, см. Гедройть.

Гагенфельдъ

.

Илья-Александръ, депутатъ Мсти¬

Волонсевнчъ, Георгій,

дѣла г. Впльны, 564.

.

Ярошъ, писарь, 9, 15.

Володковмчъ,

г

Войничъ, Игнатій,

*:—*.

Станиславъ, Рѣчпцкій додкоморій, прези¬

славскаго воеводства, 257.

Войницкій, Ѳаддей, коыорникъ Жмудскаго княже¬

:»г

,

дентъ иолпцейской коымиссіи, 556.

татъ, 257.

вѣта, 524.

староста Упитскій п Крев-

скарбій в. кн. Литовскаго, 574.
—

576,

! .

...

скій, 246.

Матвѣй, писарь вел. кн. Литовскаго, 572,

Войшнаровичъ,

,

Воловичъ, Евстафій, надворный маршаловъ, под-

Литовскаго, 15.
—

жескаго цеха, 491.

Волминсній, Георгій,

Война, писарь, 247.
—

мастеръ Виленскаго портня-

Гале, Фридрихъ, Внленскій слесарь, 525.

Галинскій, Ѳома, мастеръ Виленскаго сапожничья¬
го цеха, 566.

— 7—
Галуза,

Григорій,

Виленскій радца, 508, ".бур¬

мистръ, 525.
,

.

' .'

—

Иванъ, Витебскій лавппкъ, 483.:

—

Лука, Витебскій, потомъ Виленскій, мѣ¬

\\ .«р

Матвѣй, Витебскій радца, 483.

Ганелевичъ,

Станиславъ,

ха, 459.
Геслеръ, Христіанъ,

.*» ■ • :

менщикъ, 407.

х

::: П

скаго цеха, 150.
Гилевичъ Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 265,, ..

Ганзенъ, Кристіанъ, товарищъ въ Виленскомъ са¬

пожничьемъ цехѣ, 450, 452.

■

—

Петръ,

—

довниковъ, 433.
ХрпстоФоръ, старшина

: П

Ганкевичъ, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.

Ганъ, ГотФрпдъ, мастеръ Виленскаго сапожничья¬

го цеха, 543, 544, 545,-546, 547, .3548,
:

1

'Г*

Гапоновичъ, Григорій, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

шина скорняжскаго цеха, 386.
Гедройть, Жмудскій архидіаконъ, докторъ бого¬

словія, цензоръ въ г. Шавляхъ, 555..

•

Варвара, урожденная Войнянка, жена По¬
лоцкаго оодстоліп, князя Марціана Гед-

—

ройтя, 263. •* * «•
ІЯ' ** 1
”
Марціапъ, князь, Полоцкій подстолій, 258,
260, 262, 263.

•

Станиславъ, чашникъ и писарь, 505.

—

Стеоанъ, Жмудскій р.-кат. епископъ, 555.

Гездолдъ, Матіасъ, адвокатъ, 493.

534, 535.
Глинскій, Самуилъ, Виленскій лавнпкъ, 259.
Глѣбовичи, Дубровенскіе державцы, 428.

Гномнсній, Амвросій, Виленскій мѣщанинъ, плот¬
никъ, 214.
Годлевскій, Матіасъ, старшина Виленскаго брат¬
ства милосердія, 160, 161.
Гозій, Иванъ, Виленскій обыватель,
—

Гелгудъ, писарь вел. кв. Лит., 277.
Гелдовичъ, Адамъ, Виленскій мѣщанинъ, 264, со¬

лодовникъ, 345,375,376, 407, 419, 420.
Генелевичъ (и Геневичъ), Францъ, Виленскій рад¬

ца, 166, 167.

'

‘

Генрихъ, король, 369.
Геркевичъ, Андрей,

Виіевскій рчдцв, 221, 298,

Виленскій лаввнкъ,

бурмистръ, 413.

240, 241,

242, 243.
* ‘
'
;
і
Ульрихъ, Виленскій городничій, 239, 240,

Гойлевичъ.

286,; 289,

« 3

Гертель, Даніилъ, Виленскій радца, 551.

Жмудскій каноникъ, докторъ правъ,

цеизоръ въ м. Ворвяхъ, 555.
Голдовскій, Мпхаплъ, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

шина цеха кожевниковъ,

Виленскій мѣщанинъ, пекарь,

486.
Гейде, Фридрихъ, Виленскій радца, 551, 552.

299, 306;

Гинтеръ, Иванъ, Виленскій каретникъ, 532, 533,

241.

•

—

Гейбарнъ, Яковъ,

Виленскаго ры¬

Гилевскій, Виленскій бурмистръ, 441.

цеха иголыцпковъ и жестянннковъ, 33.

550, Виленскій радца, 567.

старшина Виленскаго цеха соло¬

бачьяго цеха, 255.

Ганцевичъ, Адамъ, Боденскій мѣщанинъ, мастерь

—

• г:ѵ.{‘іэ:Л

Гиготтъ, Даніилъ, старшина Вилепског^столяр¬

і

Виленскій мѣщанинъ,

каменщикъ, 220. •

•

. '
мт-' »
Виленскій мѣщанинъ, ка¬

Гибертъ, Андрей, 354.

щанинъ п купецъ, 482, 483.
—

Гертовичъ, старшина Виленскаго столярскагр це¬

117, 121, 172,

173, 177, 525.
Головня, Гавріилъ Матвѣй, королевскій секретарь,
427.
Гольцъ, Бенедиктъ, мастеръ Виленскаго слесар¬
скаго цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
Гоппъ, Веніаминъ, Виленскій хирургъ, 525.

_

Германъ, Виленскій мѣщанинъ,, плотникъ,

•
—

407.
, •
Эрнестъ, мастеръ Виленскаго слесарскаго
и кузнецкаго цеха, 508.

Гопшъ, Семенъ, Витебскій бурмистръ, 483.
Гордонъ, докдоръ мед., 439.

і

г

‘!

Гроднинсній, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, плот¬

Горностайскій, Степанъ, живописецъ (рісіог), 285.

никъ, 214.

Горошко, Иванъ, Виленскій мѣщавпвь, старши¬

Гроднициій (в Гроднцкій), Адамъ, Ввіенекій Фельд¬

на цеха шапочниковъ, 311, 312.

шеръ- банщикъ, 498, 505, 518, 519, 520,

Госвииъ, Яковъ, Виленскій мѣщанпвъ, сапожникъ,

521, 522.
Громадскій, Степанъ, воэвый Видевскаго

443, 446.
Готфридъ, Гавріилъ, старшина Виленскаго цеха

водства, 349.

золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 61.
Гоффманъ, Николай, мастеръ Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 566.

дѣлъ мастеровъ, 60, 61.

Графъ (и Граффъ), Яковъ, старшина Виленскаго

помощиикъ стар¬

шины цеха Фельдтеровъ-бавщиковъ, 498,
499, 505, 518, 519, 520/’

'*

.

^

Грущинскій, Иванъ,

-ѵ *

‘

мастеръ Варшавскаго порт-

Губертъ, Петръ, Виленскій столяръ, 525.

мастеръ Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 566.
Губовичъ, Иванъ, Виленскій

шапочниковъ и валплыцпковъ, 25, 415.

мѣщанинъ, старши¬

на шалочеичьяго цеха, 461, 462, 463.

Ѳедоръ, Виленскій мѣщанинъ, старшина

Гудель, Иванъ, Виленскій

портояжеокаго цеха, 124.

4!
..
г..
Гуроновичъ, Евстафій, старшина Виленскаго скор-

мѣщанинъ, саФьянннкъ,

410.

Грейтеръ, Матвѣй, 380.
Гримовичъ, Петръ, Виленскій радца, 508.

няжскаго цеха, 394.

Гриневичъ, Адамъ, мастеръ Виленскаго цеха ору¬

Гуссаревскій, Ѳома, ксендзъ, профессоръ главной

жейниковъ, 536, 539.

школы вел. кн. Лит., цензоръ въ г. Виль-

Грининъ, Матіасъ, Виленскій мѣщанинъ, мастеръ

нѣ, 554.
Гуща, Ѳедоръ, Кревскій мѣщанинъ, 246.

столярскаго цеха, 132, 150.

Гяттъ, Даніилъ, мастеръ Виленскаго столярскаго

Гричаловскій, Георгій, старшина Виленскаго сто-

,

.

вое¬

няжескаго цеха, 125.
Губильсній, Георгій,

м•
Грегоровичъ, Иванъ, старшина Виленскаго цеха

Виленскаго

Гросманъ, Петръ, камергеръ, 551.

Греговичъ, 441.

—

Иванъ, возный

водства, 349.

Казпміръ, Виленскій радца 166, 167.
цеха банщиковъ, 222,

Гронманъ, ХристоФоръ, старшина цеха золотыхъ

Гроностайскій,

Грабовскій, Варѳоломей, 260.

—

вое-

цеха, 513, 514, 516.

. лярскаго цеха, 150.

А
Давалі.ичъ, Войтехъ,

старшина Виленскаго це-

Даневимъ, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, мастеръ

ха солодовниковъ, 278, 279.

чеха иголыциковъ и жеставниковъ, 33.

Давидовичъ, Георгій, Вилеи. мѣщанинъ, мастеръ

Данеловичъ (и Данилевичъ), Станиславъ, старшина

цеха иголыциковъ и жестянвиковъ.ЗЗ.

Виленскаго цеха золотыхъ дѣлъ мастеровъ,

Даворава, Соломонъ,

мастеръ Виленскаго портняжескаго цеха, 491.

Дагилевичъ. Степанъ Исаакъ,

420 424

Виленскій радца,

61, 95.
Даніель, Вильгельмъ, мастеръ Виленскаго сапож-

I

ничьяго цеха, 566.
Данилевичъ, Семенъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

— 9 Даниловичъ, Давидъ,

—

Виленскій мѣщанинъ, 265.

Домбровскій,

Иванъ-Карлъ, надворный коронный подскарбій, 426.

пожничьяго цеха, 566.
—

Данкевичъ, Захарія, Виленскій мѣщанинъ, порт¬

ной, 415, 416.

Яковъ, Вилеискій мѣщанинъ, солодовникъ,
277, 278, 279, 281.

Дорофеевичъ, Даніилъ, настоятель православной

Св. Духовской церкви въ Впльпѣ, 302.

Даровскій-Бѣлозоръ, см. Бѣлозоръ-Даровскій.
Дашкевичъ, Варѳоломей, Виленскій радца, 465.

—

Прокопъ, Виленскій радца и шаФоръ (завѣдывающій городскими доходами),

Дворецкій, Стенавъ, 424.
Дедрикъ,

Осипъ, старшина Виленскаго са¬

Стенавъ, старшина Виленскаго ша-

272,

Виленскій бурмистръ, 298, 301, 302, 303,

почнпчьяго цеха, 462.

304, 309, 310.

Дейнаровичъ, Варѳоломей, саФьяввпкъ, 431.

Достоевскій, Ѳедоръ, Пинскій депутатъ, 257.

Делидовичъ, Матвѣй,

Дреневичъ, Григорій, Виленскій мѣщанинъ, 252.

мастеръ Виленскаго сле¬

сарскаго и кузнецкаго цеха, 508.
Демьяновичъ,

Петръ,

Дроздовскій,

—

Дембновскій, Осипъ, ксендзъ, ректоръ епархіаль¬

ной семинаріи, цензоръ въ г. Впльнѣ, 554.

Христофоръ,

Виленскій мѣщанинъ,

шкурникъ), 410.

(мало-шкурникъ), 410.
Друцкій-Соколинскій,

Виленскій подстароста, 406.

бернардпнскаго монастыря въ г. Впльнѣ,
• .

:

Петръ, Виленскій купецъ, 523, радца, 525,
530.

' ‘ .

! •’

Дудинскій, настоятельСтаро-Трокскаго р.-кат. мо¬

(ІеПпіІог (помощникъ настоятеля)

354, 388. "... ;

Михаилъ, Оршанскій мар-

Дубинскій, Иванъ, Виленскій бурмистръ, 509, 508.

—■

Дигонъ, Иванъ, Виленскій лавнпкъ, 259. *
Ѳома,

•

настыря, цепзоръ въ г. Трокахъ, 554.
Дулевичъ, Матвѣй, мастеръ цеха оружейниковъ,

536, 539.
королевскій секретарь, 212,

Дизъ-Ляхницкій, Антонъ, см. Ляхницкій.

Дуленба,

Динъ, Георгій, мастеръ Виленскаго сапожничьяго

Дунайскій, В. М., королевскій секретарь, 170.

цеха, 543, 544, 550: Иванъ-Георгій, 566.
_

Христіанъ,

мастеръ Виленскаго сапож¬

Диціозъ, Николай, Виленскій мѣщанинъ, камен¬

щикъ, 214.

Дундуль, Павелъ,

220.

старшина Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 290.
позументщикъ,

293, 294, 353, 360, 361,

363, 374, 382, 387, 388, 389.

Долматъ-Исайновскій, Францъ, реФеревдарій и пи¬
сарь вел. княж. Лит., Виленскій, Герапонскій и Гродненскій пробощъ, 267.
Осипъ, старшина Виленскаго цеха

Фельдшеровъ - банщиковъ, 498,-499, 505,

518.

Іосифъ,

Дункель(п Дункенъ). Петръ, Виленскій мѣщанинъ,

ничьяго цеха, 543, 544, 550.

Доиброва,

.

шалокъ, 299, 301, 304, 359.

Дешрайцъ, Мартинъ, Виленскій кожевникъ (мало-

—

Павелъ, часовыхъ дѣлъ мастеръ, 525.

Друзда, Иванъ. Виленскій мѣщанинъ, кожевникъ

каменщикъ, 214.

Дивловсиій, Иванъ,

Виленскаго

Друговина, Григорій, Полоцкій лавникъ, 269.

Денбскій, Адамъ Виленскій подстароста, 269.
Дефасанъ,

старшина

цеха слесарей и кузнецовъ, 181.

старшина Виленскаго са¬

пожничьяго цеха, 275.

Альбертъ,

;

•

?

Духовичова, 441.
Духовичъ,

Павелъ, Виленскій бурмистръ,

247,

249, 253, 466, 474.
Дюпре, генералъ-лейтееаотъ, Смоленскій губер¬

наторъ, 469.

••***
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Едлинскій, Яковъ, старшина Виленскаго братства

-

Еліаиіевичъ, Берко, еврей, старшина Виленскаго

милосердія, 160, 161.

кагала, 526.

Езопъ, его басни, 343.

гословія, цензоръ въБрестъ-Іитовскѣ, 555.

|

Жагевичъ, Лаврентій, Виленскій мѣщанинъ, 431.
—

Осинъ, Виленскій мѣщанинъ, 414.

—

Яковъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.

Житковсній, Константинъ, Витебскій

ландвойгь

п бурмистръ, 483.
Жмуйднсъ, Яковъ, ша«х*аръ Виленскаго цеха сяфь-

Жегалннскій, товарищъ въ Виленскомъ цехѣ золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 415.

пннпковъ, 430.
Жонтыль, Илья, старшина Виленскаго цеха пе-

Жедакевичова, вдова Казиміра Жедакевпча, маетера цеха оружейниковъ, 536, 539.

реплетчпковъ, 84.
Жоховская, Варвара Мамоничовна, земянка Ви-

Жемпла, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, скориякъ,

ленскаго повѣта, 258, 259, 260, 262,263.
Жоховскій, Владиміръ, 258, 261.

80, 386, 390, 394.
Жидановичъ, Станиславъ, служитель Виленскаго
магистрата, 423.

—

м

Владиславъ, сынъ Владиміра, 261.

Жудевичъ, Николай, Виленскій мѣщаиинъ, 264,

Жизеискій, Иванъ, Оршанскій депутатъ, 257.

315, купецъ, 328.

Жилинскій, Викентій, мастеръ Виленскаго цеха

Жуковскій, Иванъ, писарь Виленскаго шапочничья-

оружейнпковъ, 537.
Виленскій

,,

Енчальскій, Станиславъ, ксендзъ, профессоръ бо-

Еленскій, Михаилъ, 467.

Жилка, Кондратъ,

.

го цеха, 394. .
радца, 508,

522,

—

523, бурмистръ, 525.

Матвѣй, старшина Виленскаго сапожничьяго цеха, 566.

3.
Завадскій, Прозоръ, Виленскій каноникъ, 519.
Зависловсній,

Симонъ, скарбный регентъ в. кн.

Лит., 524.
Завиша, Христофоръ, на Бакштахъ, великій маршалъ вел. ввяж. Лит., 299, 300, 304.
Загорскій, Осипъ, Виленскій радецкій писарь. 413.

I Заенчковичъ, Вавринецъ, старшина

Виленскаго

Деха переплетчиковъ, 84.
Заенчковскій, Осипъ, Виленскій оружейникъ, 508,
509.
Закревскій, Иванъ, Виленскій радца, 221; лавнпкъ,
258, 289, 299. .

— И Залѣсній, АрпольФъ, 314, 316, 355, 383.
—

Іосифъ,

скарбникъ,

Зеленскій,

городской судья Ви¬

ленскаго воеводства, 505.

Ѳома, старшппа Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 566.
Зелигиахеръ, Августинъ,

Заиойскій, Фортуеатъ, Ломжпнскій ловчій, 429.
Зарѣцкій, Зенонъ, посолъ отъ г. Вильни па сей¬

мѣ, 369.

старшина

Виленскаго

цеха золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 415.
Зелинскій, Валентинъ, королевскій секретарь, 24.

—

Зафатай, Ѳедоръ, Витебскій радца, 483.

Иванъ, старшина Виленскаго сапожничья¬
го цеха, 564, 566.

Зацкевичъ, Михаилъ, Виленскій мѣщавпнъ, 265.

Зеневмчъ, Ѳома, Виленскій солодовникъ, 525.

Збннскій, Самуилъ, возный Новогродскаго и Ви¬

Зенковнчъ. Мпхапдъ-Янъ, Виленскій р. кат. епис¬

ленскаго воеводства, 400, 401.

копъ, 158, 190.

Збытновсній, Севастьянъ, Виленскій оружейникъ,

525.

Зиблннъ, купецъ, 470.
Зимкихъ-Тагсельтъ, Иванъ,

Звербль, Христофоръ, Виленскій кожевникъ (ма-

ло-шкурникъ), 410.

сапожничьяго цеха, 566..
Злотковскій, Иванъ, старшина

Зданкевнчъ, Сильвестръ, Виленскій оружейникъ,

525.
Здановнчъ, Иванъ,

Виленскаго цеха

шапочниковъ, 394. •,
Зезеианнъ, Христофоръ,

...

старшина

Виленскаго

цеха золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 61.
Зейбергеръ, Георгій, Виленскій мѣщанинъ, мас¬

теръ столярскаго цеха, 132, 150.
Зейдель, Иванъ, старшина Виленскаго цеха золо¬

тыхъ дѣлъ мастеровъ, 61.

Виленскаго цеха

каменщиковъ, 214.
—

старшина

мастеръ Виленскаго

Казиміръ изъ Злотки, 212.

Змѣевскій, Виленскій земскій регентъ, 468.

—

Фелиціанъ,

земскій писарь

Виленскаго

воеводства, 522.
Зноскевичъ, Адамъ, Вплеоскій

мѣщанинъ, позу

ментщикъ, 293, 294, 353, 354, 360, 361,
363, 365, 374, 382, 387, 388, 389.
Зульпевичъ, Михаилъ,

мастеръ Виленскаго

сле¬

сарскаго цеха, 205.

Зеленевнчъ, Виленскій ксендзъ, 354.

Ивановичъ, Степанъ,

Полоцкій мѣщанинъ и ку¬

Яковъ, 424.

Осипъ,

мастеръ Виленскаго слесар¬

скаго цеха, 205.

пецъ, 269.
—

Ильинскій,

г

Ивасневичъ, Семенъ, Виленскій мѣщанинъ, 264. •
Игнатовичъ, Александръ, Виленскій радца, 375.
Игольникъ, Иванъ, Витебскій бурмистръ, 483.
Издебскій, Николай-Казпміръ, Смоленскій страж¬

никъ, земянинъ Троцкаго воеводства, 357.

Ильичъ, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.
Инелевнчъ (и Янелевичъ), Николай, Виленскій мѣ*

щавннъ, солодовникъ, 277, 278, 279, 281.
Исааковичъ, Исаакъ, Виленскій еврей, арендаторъ

Койранской корчмы, 447, 448.
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X.
Іодко, Яковъ, шаФаръ Виленскаго общества мн-

ятскій архіепископъ, 483.

лосердія, 167.

Іоселовичъ, Моисей, еврей старшина Виленскаго

Іодушко (и Іодешко),Матіасъ,Виленскій мѣщанинъ,

солодовникъ, 277, 278, 279, 281, 375,376.

кагала, 526.
Іосьневичъ,

Іосафатъ (Кунцевичъ), Полоцкій и Витебскій уні-

Василій,

Виленскій мѣщанинъ, ша-

иочнпкъ, 311.

хс.
Казииіръ, вел. князь Лит.,

201, 302, 303, 369.

Качинскій,

Калепинъ (Саіеріп), его сочиненія, 343.
Калинкевичъ,

Леонъ,

Виленскій кожевникъ (ма-

скаго цеха, 213.
Квннтковскій,

ло-шкурникъ), 525.

407.

Каминскій, Георгій, присяжный служитель Вилен¬

—

ничьяго цеха, 566.

-

.*

;

,

Михаилъ Валентиновичъ, 279.

Кейцовмчъ,

сарскаго цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
Канталевичъ, Осипъ, мастеръ Виленскаго сапож¬

:

Кейстутъ, Валентинъ, 279.

скаго магистрата, 416.
мастеръ Виленскаго сле¬

- .

Кейдашъ, Павелъ, Виленскій мѣщанинъ, плотникъ,

скаго цеха, 125.

ГотФридъ,

Игнатій, Виленскій сѣдельникъ и

шорникъ, 525.

Калинскій, Михаилъ, ппсарьВаршавскаго портняже-

Каннисеръ,

Ѳома, старшина Виленскаго столяр¬

Христофоръ,

Виленскій мѣщанинъ,

рыбакъ, 255.
Кельхъ, Михаилъ, Виленскій аптекарь, 484, 485.
Кершенстернъ, Геронимъ-Кришпннъ, великій под-

Капчинсній, Ѳома, ученикъ цеха Фельдшеровъ, 521.

скарбій и земскій писарь вел. княжества

Карась, Степанъ, Виленскій лавникъ, 286, королев¬

Лит., 297.

скій секретарь, Виленскій бурмистръ, 414.

Керштейнъ, Христіанъ,

Карка, Степанъ, Виленскій мѣщанинъ, кожевникъ

(мало-шкурникъ), 410.
Карповичъ, Михаилъ,

пожничьяго цеха, 544, 546.
Кецевичъ (Кейцевичъ),

Смоленскій прелатъ архи¬

Казиміръ, Виленскій мѣ¬

щанинъ, рыбакъ, 55, 255.

діаконъ, профессоръ главной школы в. кп.

Кизлингь, Христіанъ, старшина Виленскаго цеха

Литовскаго, Пренскій настоятель, цензоръ

:

въ м. Пренахъ, 554.

Килинсній, Иванъ, мастеръ Вилен, сапожничьяго

Карульскій, Иванъ, Виленскій хирурго-медокъ,505.
Карчевскій, Александръ,

Виленскій радецкій пи¬

сарь, 495.
Качановскій, 'Францискъ,

судья, 429.

каретниковъ, 532, 533.

. ;

.

цеха, 566.
Кмлянсній, Готлибъ,

мастеръ Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 566.

Каспровичъ, Осипъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

—

мастеръ Виленскаго са¬

Ошмянскій

городской

•

Ѳедоръ, Виленскій мѣщанинъ, купецъ, 317,
318, 319, 322, 323, 325, 326, 327.

Кимбаръ, Размусъ, шляхтичъ, 243.
Кирвелмсъ, Станиславъ, Виленскій домовладѣлецъ,

436.
Кисель, Георгій, Виленскій мѣщанинъ, кожевникъ,

409.

-
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Клейнъ, Яковъ, мастеръ Баденскаго сапожничья¬

го цеха, 544, 550.
Кленглескій, Христіанъ,

-

Козаневичъ, Ѳедоръ, Виленскій мѣщанинъ, 264.
Козловскій, Валентинъ,

мастеръ Виленскаго са-

пожвпчьго цеха, 566.

товарищъ въ цехѣ позу-

ментщиковвъ, 382.
—

Георгій присяжный служитель Виленска¬
го магистрата, 306, 311, 315, 349, 387.

шапочниковъ п валплыцпковъ, 25.

—

Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

Климашевскій, Иванъ, королевскій секретарь, 438,

—

Онисимъ, присяжный служитель Вилен¬

Степанъ,

Клепачъ,

старшина Виленскаго цеха

скаго магистрата, 277. •

439.
Ѳома, Виленскій

—

мѣщанинъ, позумент¬

—

щикъ, 374.
Виленскій мѣщанинъ, са¬

пожникъ, 290, 291.

Петръ, Виленскій мѣщанинъ, шапочникъ,
306, 307.

—

Станиславъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

Козулевичъ,

щиковъ, 213.

—

—

*

Ѳома, старшина Виленскаго цеха камен¬

Климъ,

Фельдшеръбанщикъ,

498, 499, 505, 506, 518.

Климовичъ, Мартинъ,

—

Осипъ, Виленскій

Осипъ, мастеръ Виленскаго слесар¬

скаго цеха, 538, 539, 540, 541, 542.

Виленскій скорнякъ, одинъ изъ основа¬
телей скорняжскаго братства въ Впльнѣ, 5.

Койрайцъ, Семенъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

Казиміръ, Виленскій саФьянникъ, 431.

Койрелевичъ, Осипъ, Виленскій войтъ, 273.

Кличевскій, Николай, Виленскій бурмистръ, 293,

Коленда, Кіевскій митрополитъ, 371.
—

Адамъ, Волковыскій подчашій, 436, 437.

Клоноцкій, Брестъ-Литовскій номпнатъ епископъ,

—

Иванъ, писарь, 257.

Рожанскій настоятель, цензоръ въ м. Зель-

—

Михаилъ, 436, депутатъ Виленскаго вое¬

298.

•

*

водства, 257. «

вѣ, 554.
Клюкъ,

Вильгельмъ,

мастеръ Виленскаго порт-

Коленда-Кустинскій (и Кучинскій), Осипъ, 263.
Колен дина, Софья, урожденная Раецкая^ 436.

няжескаго цеха,-491, 492.
Кляровскій, Матіасъ, синдикъ Виленскаго бернар-

—

Фелпціапа, урожденная Красовская, жена

дннскаго монастыря, 373, 374, старшина

Волковыскаго подчашія, Адама Коленды,

купеческаго общества, 375, писарь Вилен¬

436, 437.

скаго, магистрата, 414/Вилен, радца, 424.
Кнакфусъ,

Мартинъ,

капитанъ Литов,

Кнапій, словарь его, 332. ,

Колодинскій, Николай, Виленскій мѣщанинъ, со¬

лодовникъ, 279.

войскъ,

/ Виленскій радца, 551, 552.
:

ги

,

.

слесарскаго и кузнецкаго цеха, 508.
Ковалевскій, Степанъ,

Колошко,

старшій мастеръ Вилен¬

скаго сапожничьяго цеха, 451.
Коиошина, Казиміръ, городской пахолокъ (отрокъ,

<

слуга), 423, 424.

Яковъ, старшина Виленскаго цеха

Кондратовичъ, г Гавріилъ,

старшина Виленскаго

цеха каменщиковъ, 192.

оружейниковъ, 205.
Ковнянинъ, Матіасъ, Виленскій мѣщанинъ, плот¬

никъ, 214. г '

с •

Колышка, Варѳоломей,

Коваль, Виленскій мѣщанинъ, 436.
Ковальсній,

;

старшина Виленскаго цеха шапочни¬

ковъ, 312.

Виленскій кожевникъ (ма-

ло-шкурникъ), 410.

•

Колонтай, 356.

Кнопфъ, Альбрехтъ, старшій мастеръ Виленскаго

—

. •

.' *

*

Семенъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

—

Петръ, старшина того же цеха, 213.

Конопицкій,

Иванъ,

возный присяжный Вилен¬

скаго магистратскаго суда, 443.

-

Константиновичъ,

14

Семенъ, Виленскій мѣщанинъ

Коссобуцкій, Петръ,

—

и купецъ, 271, 272.
—

-

Коссовскій, пзъГлоговы, СтеФанъ, Брестъ-Лптов-

Константиновичъ,

Денисъ,

скій чашникъ, королевскій секретарь, 66,

Виленскій мѣщанинъ

и купецъ, старшина скорняжскаго брат¬
ства, 3.
Кончевскій, Александръ, Виленскій радца, 158.

—

Василій, 484.

—

Иванъ, королевскій секретарь, Виленскій
писарь, 234, 525.

Копель, Петръ, мастеръ Виленскаго сапожничья¬

го цеха, 566.

148, 179.
Костецкій, Антонъ, 437.
Костровицкая. Регина, 282.

Ярошъ, депутатъ Мозырскаго повѣта, 257.

Корбутовичъ, Андрей, Виленскій радца, 508.
Корвель, Ѳома,

писарь Виленскаго экономично¬

полицейскаго магистрата, 553.
Корвинъ-Гонсевскій, Христофоръ, писарь вел. кн.

311, 403, 414.
Костюшко, Николай, Вилеискій мѣщаппнъ, стар¬

шина цеха шапочниковъ, 305, 306.
Котелъ, Михаилъ-Казпміръ, Троцкій

Мстиславскій,

в. кн. Литовскаго, 524.
Норковичъ, Степанъ,

присяжный служитель Ви¬

ленскаго магистрата, 440.
Королькевичъ, Романъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.
Корсакова, Варвара, урожденная Путятянка, 286,

287.
Іеронимъ,

Котишевскій, Францъ, Виленскій мѣщанинъ, 414.
Котковскій,

Иванъ,

служитель Вилеискаго ма¬

гистрата, 423, 424.
Котовичъ, Александръ, кустошъ (настоятель мо¬

настыря) Виленскій,
•
—

регентъ канцеляріи

вел. квяж. Лит., 299, 304.
Андрей, писарь вел. кояж. Лит., 293,345,
579.

—

Симонъ-Казиміръ, королевскій секретарь,
Виленскій писарь, 368.

Коханскій, Ѳедоръ, Виленскій мѣщанинъ, 264.
Кохъ,

Иванъ,

мастеръ Виленскаго столярскаго

КошевскіЙ, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, портной,

мастеръ Виленскаго цеха

оружейниковъ, 537.
Иванъ Николаевичъ,

422.
Красовская, Фелиціана, см. Колендина.

возный воевод¬

Красовсній, Иванъ,

ства и повѣта Виленскаго, 243, 245.
Косицкій, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, рыбакъ,

—

—

вія, цензоръ въ м. Яновѣ, 555.
Анастасія, Виленская мѣщанка,

440, 442.

Коссаревичъ,

цеха

Николай,

старшина Вилен,

цеха позу¬

ментщиковъ, 571.

Коссаковскій, Войтехъ, ксендзъ, докторъ богосло¬

Коссаревичова,

старшина Виленскаго

каменщиковъ, 213.

255.

,

Марковскій, Скпрстымон-

,, цеха, 513, 514, 517.

Корсакъ, Владиславъ, Полоцкій подчашій, 286,287.

Косинскій,

каштеляпъ,

скій старшина, 438, 439.

Лит., 255, 256.
Корвинъ-Коссановскій, Михаилъ, скарбовый писарь

У**

Костровицкій, Григорій, радца Вилепскій 299,306,

Колецъ, державца въ Превапкѣ, 184.

Косацкій,

директоръ общаго собранія

купеческаго общества, 526.

Степанъ, Виленскій радца, 299, 312, 385,
386.

—

Фелпціанъ,

Виленскій бурмистръ, 508.

.

.

Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, ша¬

почникъ, 440, 442.

Осипъ, старшина Виленскаго столярскаго
цеха, 213.

—

Терентій, старшина Вилен, цеха шорни. ковъ, 571.

,

Крейнеръ, Иванъ-ХрпстоФоръ, Виленскій пекарь,

.486.

-
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Кречиеръ, Христіанъ, Виленскій радца, 567.

-

Кульчицкій, Марціапъ, настоятель Виленскаго ба-

Кривянскій, Василій, Виленскій мѣщанинъ, соло¬

довникъ, 277, 278,279,281,375,376,407.
Кригеръ,

знліапскаго Св.-Тропцкаго монастыря, 436.
Кумелевичъ, Матіасъ,

ВульФЪ, Виленскій мѣщанинъ и купецъ,

менщикъ, 214.
Куневичъ (и Кончевичъ), Самуилъ, Лидскій эемскій

272.
Криднеръ, Иванъ, 355.
Кристіанъ;

писарь, 260, 261.

товарищъ въ Виленскомъ цехѣ плот¬

Куперскій, Станиславъ, старшиоа Виленскаго це¬

никовъ, 397.

ха каменщиковъ, 192.

Кричевскій, Николай, депутатъ Брестскаго воевод¬

Купріановичъ, Григорій, мастеръ цеха оружейни¬

ства, 257.
—

Виленскій мѣщанинъ, ка¬

ковъ, 536, 540.

ХристоФоръ, 263.

—

Кройкевичъ, Казпміръ, Виленскій мѣщанинъ, ма¬

стеръ цеха

пголыцпковъ

ковъ, 33.

Курбская-Ярославская, Гедройтевио, Цецилія, под-

и жестянни-

коморпна Упитская, 258, 286, 287, 288.
Курбскій Ярославскій, Андрей,Упитскій подкоморій,

.ѵ

Крокоцній, Севастьянъ, Виленскій цеховой писарь,

•

Круль, Михаилъ, мастеръ Виленскаго сапожничья¬

го цеха, 544, 545, 546, 550.

' 1 1

лодовникъ, 277, 278, 279, 281.
Куріанъ,

Крупскій, Иванъ, Виленскій радца, 508, 525, ку¬

Иванъ

староста

пецъ, 523.

Андреевичъ,

писарь русскій,

и повѣренный Виленскаго бур-

мпстровскаго и радецкаго русскаго брат¬

Куба, Фридрихъ, Виленскій пекарь, 486.

ства, 12.

Кубинскій, Адамъ, Виленскій мѣщанинъ, мастеръ

Куровичъ, Спмооъ-Казпміръ, королевскій писать,

цеха пголыцпковъ и жестянниковъ, 33.
Куновичъ, Иваръ, Виленскій бурмистръ, 299, 345.

167, 355, 365, 387, 388, 389.
Куртынель,

урожденвая Дурковна, 282,

283, 284, 285.

ХристоФоръ,

Курциновичъ,

264.

Кулгановскій, Гавріилъ, Виленскій обыватель, стар¬

шина цеха крупенниковъ, 227, 233. .

*. і

_о;і с'.

-.г.’

старшина Виленскаго цеха

золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 60, 61.
Кушеличъ, Степанъ, Виленскій мѣщанинъ

старшина Виленскаго сто¬
.■

•

Кухарляй, 481,-

Кулеша, ІПерешевскій деканъ, Городецкій насто¬

лярскаго цеха, 213.

кожевникъ

ХристоФоръ, Виленскій мѣщанинъ,

Куцеръ, Веніаминъ,

ятель, цензоръ въ м. Шерешевѣ, 555.

Виленскій

(мало-шкурннкъ), 410.

Кулаковскій, Иванъ, 282, 283, 284, 285.

Куликовскій, Георгій,

258, 286, 287, 288.

Курелевичъ, Валентій, Виленскій мѣщанинъ, со¬

571.

Кулаковская, Елена,

Михаилъ, Слуцкій войтъ, 261.

н ку¬

пецъ, 411, 412, 413, 414.

.

ѵ2С.
Лавинскій, Казпміръ, старшина Виленскаго цеха

каретниковъ, 141.
Лавринайцъ (и Лавринайтисъ;, ХрпстоФоръ-Миха-

илъ, ученикъ въ Виленскомъ цехѣ малошкурниковъ, 410, 411.

Лавриновичъ, Яковъ,

старшина Виленскаго ша-

почничьяго цеха, 462.
Лаврушевичъ,

Мартинъ,

Виленскій

мѣщанинъ,

старшина портняжескаго цеха, 124.

-16
Лазовскій, Яковъ, Виленскій мѣщанинъ, саФьян-

Ланковскій, Антонъ,

старшина Виленскаго

сле¬

сарскаго цеха, 190.
Лапейка, Яковъ, Виленскій кожевникъ (мало-шкур-

нпкъ), 410.
Лапинскій, Андрей, возный Ошыянскаго повѣта,

374, 400, 401.
Мартинъ, старшина цеха плотниковъ въ

—

Павелъ, Витебскій лавникъ, 483.

—

Ѳома, Витебскій лавникъ, 483.

Лари, Иванъ, старшина

кожевникъ, 315, купецъ, 328,
Линкъ,

Виленскаго цеха золо¬

ничьяго цеха, 566.
Яковъл

Виленскій

радца,

166, 167.

Вилен,

сапожничьяго

Липинскій, Петръ, 279.
Липко, Сергѣй, Витебскій лавникъ, 483.
Лисецкій, Иванъ, Виленскій

адвокатъ, 317, 323,

Войтехъ, Виленскій саФьянникъ, 410.

Лодимскій, Матвѣй, старшій товарищъ въ Вилен¬

скомъ цехѣ котельщиковъ, 127.
Лосицній, Варѳоломей,

старшина Виленскаго це¬

ха котельщиковъ, 127, 190, 205, 508, 509.
Лотеръ, Мельхіоръ, старшина Краковскаго цеха

оружейниковъ, 17.
Лукашевичова, Христина (опа же Пастушка),

Левадовскій, Яковъ, мастеръ Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 566.
Степанъ,

Могилевскій

282,

283, 284, 285. Лукашевичъ, Николай, 282, 283, 284.

мѣщанинъ,

Лукіановичъ, Іоаннъ,

настоятель Св. Троицкаго

базиліанскаго монастыря въ Впльнѣ, 3,

• 428.
Лейбовичъ, Моисей, еврей, старшина Виленскаго

кагала, 526.

12, 14.
Лысагорскій, Казоміръ,

Ленковсній, Михаилъ, писарь, 259..

Лысовскій,

скаго цеха, 205. -

скомъ дворѣ, 469, 470.

кожевникъ

стоятель, цензоръ въ г. Ошмянѣ, 554.
Лютановскій, Павелъ, мастеръ
Люткевичъ, Войтехъ, Виленскій

пожничьяго цеха, 443.
Лещинскій, Христіанъ, Виленскій мѣщанинъ, са¬

Виленскаго порт¬

няжескаго цеха, 491.

старшина Виленскаго са¬

Лютостанскій,

пожникъ, 450.

мѣщанинъ, 431.

Альбертъ, Виленскій мѣщанинъ,

264.
слесар¬

скаго цеха, 538, 539, 540, 541,542.
Ливаховсній, Михаилъ, старшина Виленскаго це¬

ха Кузнецовъ, 190.

Виленскій

Любанскій, Смоленскій каноникъ, Ошмянскій на¬

Лефортъ, польскій резидентъ и посолъ при рус¬

мастеръ Виленскаго

ХрпстоФоръ,

(мало-шкурнпкъ), 410.

Лисинскій, Виленскій Фельдшеръ, 416.

Лещевичъ, Григорій,

старшина Варшавскаго

. портняжескаго цеха, 125. 1

Леоновичъ, Францъ, мастеръ Виленскаго слесар¬

Либерликъ, Яковъ,

мастеръ

цеха, 544.

—

Григорій, мастеръ Виленскаго сапож¬

Левановичъ,

Иванъ,

Ловкисъ, Аидрей, Виленскій мѣщанинъ, 264.

Ластовскій, Николай, десятникъ въ Впльнѣ, 424.

Левонъ),

Линевичъ, Станиславъ, Виленскій мѣщанинъ, 264,

Литвинко, Яковъ, Витебскій радца, 483.

тыхъ дѣлъ мастеровъ, 60.

(и

сапожппчьяго

Лисовскій, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.

Лаппа, Михаилъ, Витебскій радца, 483.

Лебонъ

мастеръ Вилен,

331.

Впльнѣ, 193.

Лацусу,

Линдтъ, Иванъ,

.цеха, 566.

нпкъ, 408.

—

-

—

Войтехъ, Виленскій мѣщанинъ, позумент¬

щикъ, 374. - іогхмі
Лянгъ, ксендзъ • піаръ, цензоръ въ м.

554.

, )|(
ГЦучанѣ,
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-

Лясковичъ, Слонимскій настоятель, Инфлянтскій

-

Ляховичъ, Виленскій обыватель, 537.

въ г. Слонинѣ, 554.

—

Антоній, Виленскій радца, 525.

Ляхницкій, Волкоыірскій настоятель, цензоръ въ

—

Мартинъ,

каноникъ, цензоръ

;
—

г. Вплкомірѣ, 554.

Виленскаго русскаго

Антоній, Вилкомірскій обозный, впце-пре-

ства, 10.

зидентъ Виленскаго главнаго магистрата,

щества меднко-хирурговъ, 498, 499, 505,

Матвѣевичъ, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

506, 521.

Матовичъ, Мартинъ,

Малиновскій, Стефанъ, Селецкій настоятель, Брест¬

скій каноникъ, цензоръ въ м. Шерешевѣ,
555.

Малтьжъ, Самуилъ, Виленскій замшаннпкъ, 525.
Малькевичъ,- Петръ,

старшина Виленскаго цеха

кожевниковъ, 313. «

и

Маионичовна, Варвара Лукашовна, вдова Влади¬

міра Жоховскаго, см. Жоховская.
Марина КрнштоФОва, см. Вицная.

Мамоничъ, Лука, дворянинъ,

Матулевичъ,

Марановсній, 292. •* »

*

Іосифъ,

никъ,

профессоръ,

Матысевичъ (и Матусевичъ),

Матыссъ, ГотФрпдъ,

няжескаго цеха, 491.
щикъ, 498, 499, 505.

Мацелевичъ, Павелъ-Константпнъ, Виленскій рад-

і

—

ка¬

—

Георгій, Упитскій подкоморій, 258.

•

—

Иванъ,

а

Ѳома, Петнгорскій хорунжій, 505.

Марциновичъ, Павелъ, старшина Виленскаго бон-

.

''

Виленскій мѣщанинъ^ старшина

цеха слесарей и кузнецовъ, 181.
< —

Павелъ,

Виленскій мѣщанинъ, солодов¬

никъ, 277, 278, 279, 281.‘
— . Феликсъ (и Бгсг§8пу),, Виленскій мѣща¬

Виленскій подвоевода, 269.

.дарскаго цеха, 49.

•

. цеха, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542.

-

Марцинневичъ, Павелъ,. Упитскій земскій судья,
->>*'

“

— - Антонъ, шаФаръ Виленскаго слесарскаго

Брестскій кано¬

.•

?•

Мацеевскій, Викентій, Виленскій Фельдшеръ - бан¬

Марковскій, Лаврентій, кавцлеръ вел. княж. Ли¬

/: г.

мастеръ Виленскаго порт-

Мацкевичъ, Виленскій адвокатъ, 522.

цензоръ въ м. Яновѣ, 555.

товскаго, 243.

Степанъ, Виленскій

мѣщанинъ, портной, 422.

• 170, 179, 440.

менщиковъ, 98.

мѣщанинъ,

и шеляжнаго сбора, 429.

» ••

Яковъ, старшина Виленскаго цеха

Виленскій

ця, писарь и королевскій секретарь, 167,

Марковичъ, Осииъ, Витебскій радца, 483.
Мартусъ,

КриштоФъ,

Матусевичъ, Кавиміръ, администраторъ чоповаго

1

арендаторъ (откуп¬

Виленскій мѣщанинъ, 431,

рыбакъ, 55, 255, 396.

щикъ), чоаоваго сбора, 10, 11, 12, 13.

—

Виленскій римско-католи¬

ческій епископъ, 554.

ліанскаго Св.-Троицкаго монастыря, 386.

—

,г

Массальскій, Игнатій,

Матвѣй, старшина Виленскаго об¬

Малаховскій, Іоаннъ, настоятель Виленскаго базн-

,

кожемяцкаго брат¬

скаго сапожничьяго цеха, 543 544.

Маевскій, Петръ, Виленскій городской судья, 551.
Мазуркевичъ,

повѣренный

Ляцерусъ (и Лазарусъ), Григорій, мастеръ Вилен¬

551, 552.

•*' •

уполномоченный

...

нинъ, солодовникъ, 375, 376.

.

Мацюлевичъ, Маркъ, старшина Виленскаго цеха
солодовниковъ, 315, 339.

Ѳедоръ,

Машайловичъ,

Могилевскій мѣщанинъ,

—

521, 523, президентъ Виден, купеческаго

428.

общества, 526.

Меговичъ, Варѳоломей, старшин а.Виленскаго цеха

—

стекольщиковъ, 37.

—

468,474.
Осипъ, ротмистръ Троцкаго воеводства,

132, старшина

того же цеха, 457.
Илья, писарь Виленскаго братства

милосердія, 160, 162. *
Мерзлякъ, Аѳанасій Іоакимовичъ,

ДубровенскіЙ

мѣщанинъ, 428.

,

•*

Мигура, Степанъ, Виленскій мѣщанинъ и купецъ,

282, 283, 284, 285.

.

■

Миклашевичъ, Осипъ, метрикантъ вел. княж. Ли¬

товскаго, 204, 226.

•

Микуновичъ, Иванъ, старшина Виленскаго столяр¬

скаго цеха, 214. ^

. і

:

Станиславъ, Виленскій мѣщанинъ,

Минутовичъ,

каретникъ, 141, 144.
Милевскій,

•

Георгій, старшина Виленскаго цеха

каменщиковъ, 213.
саФьянниковъ, 430.
Милкевичъ, Яковъ, Виленскій кузнецъ, 508, 509.
Миллеианъ-Элыерманъ, Фридрихъ, старшина Вар¬

шавскаго нортвяжескаго цеха, 125.
Виленскій мѣщанинъ, ма¬

стеръ столярскаго цеха, 132, 150, 158.
Мильбутовичъ,

Мартинъ,

Вилевскій кожевникъ

(мало-шкурникъ), 410.
Милькитовичъ, •

Мартинъ,

.

Виленскій мѣщанинъ,

Виленскій радца,

158, 166,

167.
.

—1

86,

Михайло,

203, 276, 277, 380, 381, 382, 577, 579.

писарь, Кормяловскій и Штоклишскій

державца, 7.
Михаловскій, Холмсьій каноникъ, цензоръ

въ г.

Бѣлостокѣ, 554.
—

Христофоръ,

Виленскій

золотыхъ дѣлъ

мастеръ, 415.

і

]

Михаэль, Фридрихъ, мастеръ Виленскаго портня-

жескаго цеха, 491.
Мицкевичъ, Осипъ, Смоленскій каноникъ, епархі¬

альный администраторъ,

цензоръ

въ г.

Вильнѣ, 554.
Млынецкій, ксендзъ, метрикантъ, 372..
Могилевскій, Михаилъ, старшина Виленскаго сле¬

сарскаго цеха, 536, 537, 538, 539, 540,
541,542.
Варѳоломей, Виленскій

мѣщанинъ,

старшина сапожничьяго цеха, 450.
Молчановичъ (и Молчанъ),

Гавріилъ, Могилевскій

радца, 425, 428, 429, 430.

; •

•

]

Монесъ, Генрихъ, королевскій секретарь, Вилен¬

скій бурмистръ, 299, 300, 301, 307, 308.
Монтовтъ, Андрей, 261.
Морозъ, Иванъ, Виленскій радца, 237.
Моторъ, Захарія,шаФаръВпленскаго

.. . никовъ, 431.

,:7

старшина цеха кожевниковъ, 348.
Минкевичъ, Андрей,

мастеръ Виленскаго сле¬

Михаилъ, король польскій, вел. кн. Лит., 65, 84,

Модянскій,

Милиневмчъ, Николай, старшина Виленскаго цеха

Миллеръ, Фридрихъ,

ОнуФрій, Виленскій войтъ, 495.
сарскаго цеха, 205.

Мельцеръ, Христофоръ, Виленскій мѣщанинъ, ма¬

Менчинскій,

•

Лаврентій (Вавринецъ) 355, 360, 383, Ви¬

Минховъ, Христофоръ,

Виленскій р&дца, 551, 552.
стеръ столярскаго цеха,

3;

ленскій рядецкій писарь; 414.

Мейеръ, Михаилъ, Виленскій обыватель и купецъ,

—

Іосифахъ, Виленскій бурмистръ, 506,508,

цеха саФьян-

.

Муравсній (и Моравскій),

Францискъ, Виленскій

адвокатъ, 538, 539, 540, 541, .542. Ч! Мусницній, РаФаилъ,

писарь земскаго суда Ви¬

ленскаго воеводства, 213.

—

Викентій,і ивъ Загорова, Виленскій судеб¬

Мухлинсній, Матвѣй, Виленскій кузнецъ, 525.

ный войтъ, 564, 567.

Мушкелевичѵ, Иванъ, Виленскій солодовникъ, 525.

** '•

Мыкъ, Антонъ, старшина Виіепскаго сапожннчья-

,

.

го цеха, 208/

Мюллеръ,

:

Мѣшневмчъ, Николай, 291.

Мѣшкуцъ, Адамъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

секретарь польскаго посольства при

русскомъ дворѣ, 469.

•

Мѣшкодурисъ, Павелъ, старшина Виленскаго ко-

—

Иванъ, Виленскій бурмистръ, 567.

жемяцкаго братства, 9.

Некесъ, Матіасъ,

Наливайко, Малороссійскій гетманъ, 428.

щикъ, 214.

Наркевичъ, Андрей, старшина Виленскаго брат¬

Некшинскій, Антонъ, мастеръ Виленскаго сапож-л

ства милосердія, 160, 161.
Нарушевичъ, Адамъ, Луцкій

Виленскій мѣщанинъ, камен¬

нпчьяго цеха, 543, 545, 546, 547,

и Брестскій р.-кат.

епископъ, 555.

548,,

549, 550, 566.

—

Александръ, писарь вел. княж. Лит., 270.

—

Казнміръ,- Смоленскій прелатъ схоластикъ,

писарь Виленскаго купеческаго общества,

епархіальный администраторъ и судья-сур-

466, 474.

рогаторъ,

секретарь

главной

школы в.

кн. Лит., Оникштанскій настоятель, цен¬

Немоновичъ, Казнміръ,

г

,

Никифоръ, старшина Виленскаго цеха шапочни¬
Нилевичъ, Григорій,

'

Николай, присяжный писарь в. кн. Лп-

•

товскаго, 572, Наровенскій староста, 574.

—

Павелъ, королевскій секретарь, 184.

—

Станиславъ, писарь вел. княж. Лит., 189.
Виленскій мѣщанинъ,

253,

ковъ, 306.

!—

Невѣра, Петръ,

247, 249,

Несторовичъ, Иванъ, Минскій чашникъ, 429.

зоръ въ г. Вильвѣ, 554.
Михаилъ, 259.

писарь,

старшина Виленскаго сто¬

лярскаго цеха, 213.
Новицкій,

Михаилъ-Константинъ,

*
Троцкій под-

чашій, королевскій секретарь, 121, 177.
—

старши¬

на цеха кожевниковъ, 348, мало-шкурно-

Осипъ,

Виленскій

Фельдшеръ - банщикъ,

498, 499, 505, 518, 519. 520.
Новоиѣйсній, Войтехъ, старшина Виленскаго сѣ-

ковъ, 410.

дельнпчьяго цеха, 571.

Невяровичъ, Иванъ, намѣстникъ и писарь коро¬

левскаго замка, 437.
Недвѣдскій, Семенъ,

—■

Семенъ, Виленскій лавникъ, 284.

Нонартъ, Петръ,

Виленскій мѣщанинъ,

Гелизейскій староста,

Ой ран¬

еній лѣсничій, 243, 244, 245.1

ры¬

Норкъ, Иванъ, слуга Виленскаго плотника Гяо-

бакъ, 55, 255.: *
Нейбургсная княгиня, 431.

инскаго, 214.

'V

Нейианъ, мастеръ Виленскаго портняжескаго це¬

Ноцевичъ, Николай, старшина Виленскаго скорняжскаго цеха, 419.

ха, 351.

О.
Овсяный, Адамъ,

подсудокъ и депутатъ Іидска-

го повѣта, 257.

.

—

Феликсъ, Волковыскій чашникъ, королев¬
скій секретарь, 158, 170, 191, 485.

-

Огинсній,

Марціанъ- Михаилъ,

изъ

20

Козельска,

-

Омельяновичъ, Дмитрій, Вилепскій мѣщанинъ, 264.

Витебскій воевода и войтъ, 482, 483.
—

Мпхаплъ-Казпміръ, графъ, Виленскій вое¬
вода, 505..

—

—

,

т

Янъ, Виленскій подвоевода,

.

_

Огурцевичъ, Иванъ,

Виленскій бурмистръ,

299,

купецъ, 421.

Вяденскій мѣщанинъ

і?

іг

.

старшина Краковскаго цеха

Вавринецъ, Мозырскій будовничій,

Яннуарій, настоятель Виленскаго Св.-Тро-

писарь Виленскаго главнаго магистрата,

пцкаго базиліанскаго монастыря, . 436.

551.

,

,,‘л

...

Александръ, Виленскій мѣщанинъ,

264.

'

4.

.

Матвѣй, Виленскій радца, 166, 167.

Осиповичъ,

Осипъ, Виленскій лавникъ, 440.
Остерианъ,
граФъ, вице - канцлеръ Россійскій
—

(п Кушно), Андрей, Виленскій мѣщанинъ,
шапочникъ, 306.

— • Дмитрій,

469, 471, 472, 473.

Виленскій мѣщанинъ, рыбакъ,

Отреибскій, Францискъ,

Виленскій

хпрурго-ме-

дакъ, 498, 499, 505, 518.

255.
Максимиліанъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

Олешеевичъ,

.

Орѣшкевичъ,

Окушко, 441.

Григорій,

Могилевскій мѣщанинъ,

Отрошкевичъ, Аѳанасій, Виленскій мѣщанинъ,264.
Оттъ,

Ольшевскій, Христофоръ,

Виленскій мѣщанинъ,

скорнякъ, 80.

*

Виленскій

мѣщанинъ,

сапожниковъ,

450, 453,

454, 455, 456.

Ошевскій, Мартинъ, Виленскій адвокатъ, 537, 542.

"Г

хі.

Павелко, Андрей, старшина Виленскаго слесар¬
скаго цеха, 205.
Павловичъ, Георгій, Виленскій лавникъ 284, 286,

радца, 349,.387, бурмистръ, 414.
—

Иванъ, Виленскій лавникъ, 416.

—

Феликсъ (8гсг$8пу), Виленскій мѣщанинъ,

саФьяониковъ,

74.

• )

-г.

Пальшъ, Адамъ, Виленскій кожевникъ (мало-шкур-

нпкъ), 410.

.

..

!і:

:

Пастернакъ, Аѳанасій Ѳедоровичъ, Виленскій мѣ¬

щанинъ, 265.

•

•

Пасхальскій, Казиміръ, Виленскій Фельдшеръ-бан¬

горшечникъ, 407.
мастеръ

Пальневичъ, Христофоръ, мастеръ Виленскаго це¬

ха

Павловицкій, Каспаръ, Виленскій лавникъ, 424.

Павловскій, Андрей,

Андрей (Апйгув),
мастеръ цеха

428.

Виленскаго цеха

оружейниковъ, 537."
—

Иванъ,

Орѣховскій,

шина цеха кожевниковъ, 172.

•

■

,

оружейниковъ, 17.

Онуневнчъ, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

—

*

Орлицній, Иванъ, адвокатъ, 517.

Николай, Виленскій радца, 387, бурмистръ,

Одынецъ, Самуилъ, 352.

1—

Самуидъ,

Опанкевичъ,

Орловскій,

413.
—

.

Олаховскій, Лука, посолъ г. Вильни на сеймѣ, 369.

311, 405, 406, 414.
—

279.

Волковыскій

маршалокъ, 271, 496.

Петръ, Виленскій мѣщанинъ, солодовникъ,

Осипъ, директоръ общаго собранія Виленск. купеческаго общества, 526....

щикъ, 498, 499, 505, 518, 520.
Пацкевінъ, Георгій, земскій Упитскій коморникъ,

288.
Пацъ, канцлеръ вел. кн. Іит.,^214...

-

21

— , Нпколай-СтеФавъ, Впіевскій р.-кат. епи¬

-

—

пожничьяго цеха, 443, 450, 451, 452.

скопъ, 500;
—

канцлеръ вел. кпяж. Лит.,

—

Севастіанъ, Виленскій мѣщанинъ/ 265.

Волковыскій, Острпнскій, Вилейскій, Козе-

—

Симонъ,

Христофоръ,
ницкій,

Клещельскій староста,

Ковенскій,
роста,

Пинскій,

—

Петровскій, Николай,

міи, 356, 384.

—

Даніилъ, Виленскій радца, 525.

—

Казныіръ, Виленскій радца, 551.

—

Леонардъ, Виленскій радца, 525.

—

Михаилъ, Виленскій хирурго-медикъ, 505,

—

Николай, Виленскій хирурго-медикъ, 498,

г—

—
I

•

Виленскій мѣщанинъ, сто¬

Осипъ,

старшина Виленскаго братства

милосердія, 167.

'

’

Семенъ, Виленскій мѣщанинъ, шапочникъ,
461.

—

>

Яковъ, старшина Виленскаго столярскаго
цеха, 150, 514, слесарь 525.

Петрушевичъ, Мартинъ, Виленскій мѣщанинъ, 280.

Осипъ, Виленскій купецъ, 523.

Петръ II, императоръ Всероссійскій, 470.

Петръ, Виленскій рѣзникъ, 315.

Печуровичъ,

—

ХрпстоФоръ, Виленскій мѣщанинъ, соло¬
довникъ, 407.л

<

•

-1 г

менщикъ, 214.
Казиміръ, присяжный

возный Ви¬

ленскаго магистратскаго суда, 443.
Персиій, ХристоФОръ, Виленскій мѣщанинъ, 264. .
Перцель, Антонъ,

Виленскій мѣщанинъ, рѣщпкъ,

457, 460.
Песковичъ, Павелъ, Виленскій обыватель, 241, 242.
Петельтъ, Ганусъ, старшина Виленскаго слесар-

скаго цеха, 577, 578.

Петеръ,

Товія,

Пиль,

,

-

.

старшина Виленскаго

Иванъ, 354, 355.

Пипировнчъ,

Пельгрииовичъ, Петръ, Виленскій мѣщанинъ, ка¬

Пераневичъ,

Станиславъ,

сапожничьяго цеха, 317, 331.

Пашковскій, Симонъ, Виленскій саФЬянникъ, 525.

•

мастеръ Виленскаго иортеяже-

Христофоръ, старшина Виленскаго

цеха солодовниковъ, Зі5, 339.
Плейновнчъ, Иванъ, Виленскій мѣщапинъ, 264.
Плѣшевскій, Іоаннъ, іеромонахъ Виленскаго Св.-

Троицкаго базиліанскаго монастыря, 435.
Плюсковскій, Ѳома, Виленскій мѣщанинъ, 279.

Плятъ, Давидъ, старшина Виленскаго цеха золо¬
тыхъ дѣлъ мастеровъ, 61.
Побольскій, Христіанъ, Виленскій хирурго-медикъ,

498, 505.

.

,

, .

__ _

Повельскій, Андрей, старшій мастеръ Виленскаго

слесарскаго и кузнецкаго цеха, 508.
Погускій,

скаго цеха, 491.

Петровичъ, Новогородскій ротмистръ, 540, 542.

—

» •

499, 505, 518.

Степанъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.

-ѵ

—
•

—

,

•

ляръ, 513.

Пашневнчъ, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, 264.

—

Францъ, мастеръ Виленскаго слесарскаго
цеха, 205.

Вплкомірскій ста¬

администраторъ Олптской эконо¬

писарь Виленскаго магистрата,

144, радца, 373.

Немоно-

ицкій лѣсничій, 220, 277, 299, 301, 304,

*

Иванъ-Георгій, старшина Виленскаго са¬

Степанъ, • старшина Виленскаго цеха

каретниковъ, 141.

...

-

Андрей, присяжный служитель Виленска¬

Подберезскій, Каетанъ, Виленскій ловчій, 505.

го магистрата, 280, 284, 345.

Подгурскій, Іосифъ, Камееецъ-Литовскій деканъ,

—

Войтехъ^ Виленскій мѣщанинъ, 279;

—

Иванъ, старшина Виленскаго слесарскаго
и кузнецкаго цеха,
. 541, 542.

508, 538, 539, 540,
•-

.

Д

Инфлянтскій

каноникъ, цензоръ въ м. Ка¬

ме нецъ-іитовскѣ, 555.
Подлецній,

Иванъ,

вѣта, 257.

,

депутатъ Вилкомірскаго по¬

-

Подлицкій, Каэпміръ,
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служитель Вшевскаго ма¬

-

Прокоповичъ, Михаилъ, Виленскій ядвоиатъ, 278,

279, 283, 285, 313, 315?

гистрата. 348.
Поликша, Александръ, Веденскій мѣщанинъ, 265.

Яковъ, Виленскій обыватель, стар¬

Полубинсній,

Процевичъ, Петръ, Виленскій радца, 398.
Прошкевмчъ, Адамъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.
Пруаклисъ, Альбертъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

шина цеха крупеннековъ, 227, 233.
Поль, Фридрихъ, мастеръ Виленскаго столярскаго

Прушинскій, . Иванъ,

ленскаго магистрата, 416.

цеха, 513, 514.
Понятовскій, Даніилъ, Виленскій городской судья,

Пташинскій, Иванъ, 424.
Пуздровичъ,

220, 261.
Адамъ,

Поплавскій,

Луцкій каноникъ, ректоръ

семинаріи, цензоръ въ м. ЯновЬ, 455.
Порѣциій, Лаврентій, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

шина цеха слесарей и кузнецовъ, 181.Потоцкій, графъ, Бѣлькій воевода, 470,471,473.

настоятель Виленскаго миссіо¬

нерскаго монастыря, 531.
и президентъ Виленскаго ку¬

печескаго общества, 526, 564.
Христофоръ,

Прецлавсній,

Пунишко, Мартинъ,

Виленскій мѣщанинъ, золотыхъ дѣлъ

Равскій, Павелъ,

довникъ, 277, 278, 279, 281.

,

Путята, Николай, королевскій секретарь, 287.
Пухальскій, Казпміръ, королевскій секретарь, 189,

356,

Пуциловскій,

—

писарь

вел. кн.

Лит.,

Смоленскій

каноникъ,

Ковенскій

деканъ, цензоръ въ п Ковнѣ, 554.
Пятковскій, Гродненскій, подчашій, 447.

;0

ѵ

Виленскій мѣщанинъ,

Браславскій, Перемышльскій, Члуховскій,

шапоч-

Каменецкій, Кречовскій,

Рѣчицкій, Ос-

тринскій, Низенскій староста, 212.

Радивилъ Альбрехтъ-Станиславъ, князь на Оли-

.

декретовый

385.

никъ, 88.

—

Виленскій мѣщанинъ, соло-

Пясецкій, его хроника, 370.

мастеръ, 418.

•

:;в

някъ, 80, 386.

Виленскій каноникъ,

267.
Прнстеръ,

<

Пузылевичъ, Григорій, Виленскій мѣщанинъ, скор¬

Преиѣнецній, Никодимъ, Виленскій радца, 508,523,

бурмистръ

Петръ, Виленскій обыватель, 241,

242.

Поповъ, Иванъ, русскій купецъ, 469, 470, 472.

Похолъ, Андрей,

присяжный служитель Ви¬

тѣ и Несвнжѣ, канцлеръ вел. княж. Лит.,

Николай, канцлеръ .вел. .княж. Лит., Ви¬

Пинскій, Пневскій,Тухольскій, Ковенскій,

ленскій воевода, 184, 238; князь на Оли-

Герановскій и Липнискій староста, 267.

тѣ, Несвпжѣ, великій ыаршалокъ, Брест¬

Доминикъ - Николай,

скій, Ковенскій, Борисовскій, Шавельскій

князь, подканцлеръ

вел. кеяж. Лит., 427.

староста, 574.

Карлъ-Станиславъ, князь священной рим¬

Николай-ХрпстоФоръ,, князь на Олитѣ и

ской

Несвижѣ, графъ на Мирѣ, Виленскій вое¬

имперіи, воевода на Олигѣ, Несви-

вода, 247, 248, 249, 250.

жѣ, Биржѣ, Дубинкахъ, Слуцкѣ, Копылѣ н
Клецкѣ, граФЪ на Мирѣ, Шидловѣ, Кро*жѣ и

Бѣлой, канцлеръ вел. княж. Лит.

—

Янушъ, Виленскій воевода, 300.

Радіулъ, Георгій, Виленскій мѣщавинъ, 264.

-
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Христофоръ, Виленскій купецъ^ 411.

1 —

-

Роговскій,

королевскій

секре¬

Родкевичъ,

тарь, 238.

отдѣла г.

Петръ, старшина Виленскаго брат¬

ства милосердія, 160, 162.

Иванъ, мастеръ Виленскаго портняже-

Райша,

перваго

Внльны, 557, 564.

Раецкая, Софія, ом. Нолендина.
Райкевмчъ, Григорій-Іосифъ,

Осипъ, тминный

Рожицкій,

Василій, старшина Виленскаго цеха

каменщиковъ, 192.

скаго цеха, 351.
Рановичъ, Яковъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

Розмысловмчъ, Ѳедоръ, Полоцкій радца, 269.

Раковскій, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

Ролевичъ,

Ракъ, Яковъ, Виленскій мѣщанинъ, каменщикъ,

214.

саФьянвпковъ, 74.
Романовичъ,

Рацкевичъ, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, 265.
Ребертъ, Осипъ, Виленскій радда, 386, 399.

—

Станиславъ, Виленскій радца, 414.
Вильгельмъ, Виленскій первый лав-

Регфельдъ,

никъ, 564.
Рейнъ,

.. .

Гансъ,

і ,

товарищъ въ цехѣ позументщн-

ковъ, 382.

, і Г. ..

.

і

Реминда,

—

Иванъ, Виленскій радца, 414.

—

Петръ, Виленскій саФьянникъ, 431.

—

Симонъ, Виленскій лаввикъ, 416.

—

СтеФант, настоятель Виленскаго берпардинскаго монастыря, 373, 374, 388.

—

. шорвнкъ, 525.

Виленскій мѣщанинъ, стар¬

Ритлеръ, Давидъ, Виленскій мѣщанинъ, мастеръ

портеяжескаго цеха, 491.
Руднакъ, Станиславъ, Виленскій радца, 349, 361,

Виленскій

365.
радца и шаФаръ

бурмистръ 298.

290.

^

р»..

-

*і

I.

а

11

•

# р • • • м* О

лянъ, 267.
—

“ 426, 427.
Ровинскій, Иванъ, мастеръ Виленскаго слесарскаго

цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
Иванъ, старшина Виленскаго цеха

золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 417, 418.
Рогинскій, Василій, Виленскій мѣщанинъ, 265.

цеха, 566.

*•

Рудомина-Дусятскій, КрпштоФъ, Полоцкій каште-

-

Павелъ, Виленскій мѣщанинъ, сѣдельникъ,

Осипъ, мастеръ Вилен,

1

Рудомина, Ѳома, Виленскій обыватель, 288, 289,

(завѣдывающій городскими доходами), 272,

Рогианъ,

•

Рудлоффъ, Киріакъ (Сугуак), мастеръ Виленскаго

столярскаго цеха, 132.

Рогацевичъ,

сѣдельникъ и

Росчевскій, Петръ, Полоцкій бурмистръ, 269.

шина столярскаго цеха, 457.

—

Виленскій

Ротундусъ, Августинъ, Виленскій войтъ, 369.

(мало-шкурникъ), 410.

Николай,

Антоній,

Ѵ«

Роммничъ, Иванъ, Могилевскій мѣщанинъ, 428.

Рендииъ, Андрей (1§<1г2еу), Виленскій кожевникъ

Рихтеръ,

Францъ, судья земскаго суда Виленскаго
воеводства, 213.

Иванъ, мастеръ Вилен, сапожничьяго

Андрей,

г

. *

Василій, Могилевскій мѣщанпаъ, 428. *

Романовскій,

цеха, 566.

Рмдигеръ,

Виленскій бурмистръ,

—

Адамъ, товарищъ въ Виленскомъ цехѣ

портныхъ, 350, 351, 352.

Александръ,

298, 414.

-

Рейтербергь, ВольФгангъ, Виленскій пекарь, 486.
Рейтеръ,

Казиміръ, мастеръ Виленскаго цеха

сапожничьяго

Петръ, Стародубовскій староста, Вилен¬
скій подвоевода,

395, 403.

^

Рупентусъ н (Рупертусъ), Яковъ, мастеръ Вилен¬
скаго сапожничьяго цеха, 544, 546, 550;
Рушневичъ,

Ѳома, Виленскій мѣщанинъ, сукон¬

щикъ, 88.
Рыбалтовичъ, Христофоръ, Виленскій мѣщанинъ,
солодовникъ, 277, 278, 279, 281.

-

Рыбицкій,
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Иванъ, маотеръ Впіенскаго цеха по-

-

РыхлнцкіЙ, Симонъ, начальникъ отоловой Вилен¬

скаго общества милосердія, 167.

зумеитщпковъ, 579.
Рынкевичъ,

Антонъ, старшина Виленскаго сто¬

Рычъ, Веніаминъ, Виленскій мѣщанинъ, пекарь,

лярскаго цеха, 213.
—

Григорій,

гі

486.

служитель

Виленскаго маги¬

Рѣпковскій, 497.

страта, 348.

О.
Сабиля, Николай, Виленскій мѣщанинъ, 265.

—

Венедпктъ-Павелъ, на Черев, великій под-

Саващевичъ, Корнилъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.

скарбій, Виленскій писарь вел. кн. Лит.,

Савицкій, Иванъ,

Рославскій, Ретовскій, Олькеницкій ста¬

Виленскій мѣщанинъ,

шапоч¬

роста, 416,

никъ, 811.
Савичъ, Илья, Виленскій мѣщанинъ, 414.

—

Ѳедоръ, старшина Виленскаго сапожничья¬

417;

Ошмянскій

429, 430.
—

староста,
.

..

Иванъ-Фридрихъ, граФъ- на Коднѣ, Краснобыли, Дорогостаѣ и Сапѣжинѣ, великій

го цеха, 317, 331.

канцлеръ вел. кн. Лит., Брестскій, Горж-

Савлевичъ, Иванъ, старшина Виленскаго шапоч-

нпчьяго цеха, 462.

довскій, Иропойскій староста, 159,

.

170,

Садовскій, Виленскій Фельдшеръ, 416.

191,204; графъ на Чарнобыли, 238, граФъ

Сальведоръ, Иванъ,

на Копылахъ, 485.

старшина Виленскаго цеха

каменщиковъ, 99.

—

вѣ и Дубровнѣ, Виленскій воевода, великій

Сальдевнчъ, Казпміръ, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

шина цеха кожевниковъ, 172.
Самохваловичъ, Казнміръ,

Казиміръ-Янъ, графъ на Быховѣ, Заслагетманъ

вел.

кн. Лит.,

Ракавтпшскій,

Виленскій мѣщанинъ,

Лаваришскій, Оникштанскій, Меречскій,

мастеръ цеха иголыцпковъ и жестяннп-

Волпенскій староста, 428, 429, 434, 435.

ковъ, 33.
Самповичъ, Матіасъ, Виленскій мѣщанинъ, плот¬

—

Левъ, писарь в. кн. Лит., 8.

—

Леонъ, Виленскій воевода,
гилевскій, 253, 255.

никъ, 214.
Санкевичъ, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, шапоч¬

никъ, 461.
Санковичъ,

Свиридовичъ, Аѳанасій, Могилевскій мѣщанинъ,

428.

-

Ромуальдъ, докторъ богословія, на¬

Свыковсній, Бернардъ, коммисаръ скарбовой ком-

мисіи вел. кн. Лит., 524.

стоятель Виленскаго доминиканскаго мо¬
настыря, 453.'

Себеревскій,

Саныбъ, Виленскій Фельдшеръ, 416.
Сапальковичъ, Адамъ, Минскій радца, старшина
Сапутъ, Иванъ Петровичъ, членъ Виленскаго ко-

жемяцкаго братства, 11/
Сапѣга, Александръ, Виленскій р.-кат. епископъ,

Ѳома,

Впленскій

Фельдшеръ-бань-

щикъ, 498, 505, 518, 519, 520.
Себестіяновмчъ, Иванъ, писарь Виленскаго купе¬

цеха золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 380.:

396, 578.

староста Мо¬

ческаго общества, 328, 413.
—

Іоакимъ, старшина Виленскаго цеха ша¬
почниковъ, 394.

Северинъ, СтеФанъ, генералъ Виленскаго воевод¬

ства, 525.

-
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Сейфертъ, ХрпстоФоръ, мастеръ Впіевскаго пор-

т пажескаго цеха, 491.
Селява,

старшина

-

Скиба, Иванъ, старшина Виленскаго сапожничья¬

гѴ .

Виленскаго цеха

го цеха,

шапочни¬

-Христофоръ, Виленскій кожевникъ (малошкурникъ), 408, 410.

ковъ, 312.
Семеновичъ, Григорій,

шаФаръ Виленскаго цеха

шапочниковъ, 311.
Семенъ, Виленскій мѣщанинъ, плотникъ, 214.
Сенчилло, Андре»*!, Виленскій радца, 166, 167.

Гавріилъ, старшина

—

Виленскаго купече¬

скаго общества, 375.
Сергѣймевичѵ Алексѣй, делегатъ Виленскаго ба-

зиліанскаго Св.Троицкаго монастыря, 386.
Сивицній, Иванъ, Виленскій мѣщанпнх,

«

никъ, 312, 394.

шапоч‘ С

*

['

Сигизмундъ I, король польскій, великій кн. Лит.,

4, 5, 7, 13, 15, 61,

180,

Скребна, Семенъ Іоакимовичъ, Дубровенскій мѣ¬

493,494.

•

•

'

Сигизмундъ-Августъ, король польскій, великій кн.

4, 13, 15, 61, 88, 127, 133,

король польскій,

189, 202, 214, 219, 246, 247, 298,

317,

319, 329, 331, 334, 336, 340, 345,

348,

Служка, Александръ, Жомойтскій каштелянъ, 260.
Слушневичъ,

Станиславъ, старшина Виленскаго

цеха солодовниковъ, 315, 339. '!
Снитка, Георгій, старшина Виленскаго цеха зо¬

лотыхъ дѣлъ мастеровъ, 60, 61.
Собанскій, Иванъ, товарищъ въ Виленскомъ цехѣ

позументщиковъ, 382.
Соболевскій, Богданъ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

—

Романъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

Соколовскій, Василій, Виленскій купецъ, 523.

—

Христофоръ, Виленскій мѣщанинъ, 279,
солодовникъ, 345.

Солончевсиій, Іоаннъ, Высоколитовскій настоятель.

литовскѣ, 555.
Соисонъ, Варѳоломей, Виленскій мѣщанинъ, плот¬

никъ, 214.
Сондецкій, Францискъ, Виленскій хирургъ, 525г

.

Сидоровичъ, Яковъ-Казиміръ, королевскій секре¬
тарь, 550..

Виленскій радца, 551, 552.

Сопѣга, писарь, 238.

,\

Сорока, Адамъ, возныіі вел. кн. Лит., 383.

Францискъ-Ксаверій, Виленскій актуаль¬
ный присяжный регентъ, 551, 553, 557.

Сикорскій, Ѳома, Виленскій радца, 452, 463. • “
Сипно, ОнуФрій, Виленскій радца, 550, 567.
Ситинскій, Михаилъ, Вилевскііі адвокатъ, 445.
Скендерскій, Игнатій, первый тминный третьяго

отдѣла г. Вильвы, 564.

-

Ѳаддей, Виленскій золотыхъ дѣлъ мастеръ,
525.

г*тЗ

Виленскаго братства милосердія, 160,162.

вел. кн. Лпт.,

425, 465, 500, 572, 575, 577.

—

•

Брестскій каноникъ, цензоръ въ м. Высоко-

3, 9, 11, 14, 61, 117, 173, 180, 181,182,

—

•

Слотвинскій (и Словинскій), Варѳоломей, старшина

500, 501, 535, 572, 574.
Сигизмундъ III,

*

въ г. Внльаѣ, 37.

151, 180, 181, 182, 185, 202, 205, 221,
222, 233, 239, 243, 297, 373, 465, 489,

'

Снупіо, Альбертъ, старшина цеха стекольщиковъ

181, 182, 183,

201, 202, 267, 268, 296, 369, 464, 465,

Литовскій,

Склявзь, Ѳома, Виленскій саФьянннкъ, 431.

щанинъ, 428. •

Иванъ, 352.

—

107; Виленскій мѣщанинъ, 264.

:

— г Николай, адвокатъ, 496.
Сосновскій, Ваврпнецъ, мастеръ Виленскаго одесарскаго цеха, 538, 539, 540, 541, 542.
Сплейть, Петръ-Георгій, мастеръ Виленскаго са¬
пожничьяго цеха, 566.
Станиславовичъ,

Андрей,

Виленскій мѣщанинъ,

каменщикъ, 214.
— ‘ Петръ, старшина Виленскаго сапожничья¬
го цеха, 275, 290.

;

•

26

-

-

каретниковъ, 141.

>;

Баторій, король польскій, 12, 13, 500.ѵ:^

—

Станкевичъ, Андрей, старшина Виленскаго цеха

Стобѳушъ, Иванъ, помощникъ старшины Вилен¬

в г

,КрпштоФъ, ВшенскіЙ саФьянвикъ, 431.

скаго общества хярурго-меди ковъ, 498.

■

Страшевичъ, Жмудскій инФудатъ (црелатъ, имѣю¬

—

Михаил., Виленскій шапочникъ, 325.

—

Павел, мастеръ Веденскаго сапожничья¬

щій

го цеха, 544, 550, 566.

Шкудахъ, 555.

—

Яковъ, Веденскій

,аиЬ*4хЭ

мѣщанинъ, илотнпкъ,

—

I
Струбе,

Сташевская, Регина Ѳедоровна, 284, 285.
Сташневнчъ, Идья-Иванъ, ; Виленскій
нечій, 276.

0..

подгррод-

пожничьяго цеха, 566.

»

Рѣчнцкій. коморнпкъ,

Стефановичъ, Георгій, Виленскій мѣщаневъ, 265Ѳедоръ, скориякъ,, 80, 386, 394.

Стефанъ, король польскій, 3, 4,

8,

409; лавпикъ,1 424. Д,

нѴ г

|

Ь

4.*

А

Христофоръ, Виленскій кожевникъ (ве-

щикъ, 214.

ь

9, 11, 15, 61,

. , _

_
ц?>,ьл

Сымоновичъ, Даніилъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

Иванъ, старшина Виленскаго цеха

—

, тельщиковъ,, 127.

7

ко-

;

Сѣнерская, Аниа, Виленская мѣщанка, 436.
Сѣкерскій.

Христофоръ,

Виленскій мѣщанинъ,

265.

180, 181, 182, 186, 208, 211, 317, 320,
321, 327, 331, 332, 369, 370, 458, 450,

і(‘л.

Сухаръ, Яковъ, Витебскій радца, 483.

о ;0

50Г).
—

408,

Суненникъ, Маркъ, Виленскій мѣщанинъ, камен-

0

Стейнгауфъ,. Мартанъ, мастеръ Виленскаго са¬
Стерло-Орлнцній., Иванъ,

Григорій, Вилеискііі домовладѣлецъ,

лнко-шкурнпкъ), 525.

глі з

*

въ м.

Строчинсній, Виленскій домовладѣлецъ, 442.

220.
Стаховскій, 257.
.7;, іѵ.и "• .і • ,
— Николай, Веденскііі обыватель, .256. с.О

епископскія права), цеизрръ

Сѣіеницкая, Виленская домовладѣлица, 441.

546, 547 , 572, 575.

Т.
Таидетнинъ, Павелъ, 260.
Тарановскій,

Казиміръ,

»****< э

присяжный

Томашевичъ, Альбертъ (и Войтехъ), Виленскій мѣ-

служитель

Л

и:;; *дкоЭ

.ѵ

.*• . , Видевскаго магистрата, 289.

.щанивъ, позументщикъ,

Томкевичъ,

288.

ленскаго главнаго магистрата, 551, 252.

Топичевскій,

Товпоха,

Л<

382, 385,-388.

Антоній, хоружій, президентъ Ви¬

Тизенгаузъ,

Иванъ,

Виленскій

мѣщанинъ,

Толоконскій-Пашкевичъ, Антоній, Виленскій радца,

551, 552.
—

Даніилъ, Виленскій радца, 530.

—

Леонардъ, королевскій совѣтникъ, 550.

"

Виленскій мѣщанинъ, 264,

Нпкодимъ, Могилевскій мѣщаиинъ,
*

Точиловскій, Лука, Виленскій мѣщанинъ, сапож¬

никъ, 290, 291.

Тойнъ, Иванъ, мастеръ Виленскаго сапожничья¬

го цеха, 550.

Иванъ,

г •

городской, писарь, 428.

скор-

оякъ, 80. .

293,294,

353,.354, 360, 361, 363* 364* 365, 366,

Тарна, Григорій, Витебскій бурмистръ, 483.

Теодоровичъ, Григорій, Виленскій мѣщанинъ, 265.

258,

—

Петръ,

Браславскій настоятель, цензоръ

въ г. Браславѣ, 554.

іѵ)

„ - і

Тошнкцкій, Аѳанасій, Виленскій мѣщашінъ, скор-

някъ, 80.

_

,
•

/

—

Траппъ, Антоній, Виленскій радца, 551, 552.
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—

-

Трезъ (п Трезеръ), Карлъ, Виленскій мѣщанинъ, і Тульневмчъ, Петръ, Виленскій лавникъ, 258, 386,

рѣщикъ, 457, 460.

Тымановичъ, Аѳанасій, 430. .

Третьякъ, Лука, поручнпковпчъ Смоленскій, 533,

*

546, 550, 551.

*

Тыммнсній, Адамъ, мастеръ Варшавскаго портня-

жескаго цеха, 125.

°

Марціанъ, реФеревдарь и писарь вел.

Тризна,

—

княж, Лит., 29, 189, 220, 257.

Иванъ-Карлъ,

подчашій Виленской земли,

437.

Трохнмовичъ, Францъ, старшина Виленскаго цеха

.г

Тышкевичъ, Виленскій р.-кат. епископъ, 294, 365.

Фельдшеровъ-банщпковъ, 224.

—

Янусъ, Трокцій воевода, 259.

Тубицинъ, СтеФанъ, 242.

•
Урбановичъ,

Иванъ, Впленскій мѣщанинъ, плот¬

никъ, 220.
—

Виленскій

плотникъ, 214.
Фабускій,

Григорій,

Флешеръ (и

-1

цеха<

королевскій оберштеръ,

—

Фидосскій, Михаилъ, старшина Виленскаго цеха

столярскаго

цеха,

Яковъ, мастеръ Виленскаго сапож¬

Фой. Иванъ, мастеръ Виленскаго сапожничьяго

403,

404.

мастеръ

Впленскій

ничьяго цеха, 566.

полковникъ королев¬

395, 396, 397, 398, 399,

Францискъ,

132, 513, 514, 517.

Флинингеръ,

тняжескаго цехе, 125.

400, 401,

старшина Виленскаго

Флейшеръ)

мѣщанинъ,

Фейерманъ, Матіасъ, мастеръ Варшавскаго пор-

скихъ войскъ,

Каспаръ,

•' :

мѣщанинъ, | Флейхманъ, КрнштоФъ, Впленскій столяръ, 525
Флемингъ, генералъ артиллеріи вел. кв. Лит., 480.

Виленскій мѣщанинъ, ка¬

Янъ-Баптистъ,

-»цяХ

саФьяннпковъ, 408, 409, 410.

менщикъ, 214.

Фердіани,

и/.

медикъ, 498, 505.
Усовичъ,

Амвросій,

.

Урбанъ, Ивавъ-ХристоФоръ, Виленскій хирурго¬

Осипъ, адвокатъ, 527.

Фабенникъ,

1

цеха, 544.
Яковъ, старшина Внлепскаго сапожничья¬
го цеха, 566.

/і Фомбенигеръ (и Фонбегенъ), Генрихъ, Виленскій
мѣщанинъ, позумевтщпкъ, 293,294, 295,
Финъ, Мартинъ, мастеръ плотничьяго цеха въ
353, 354,362, 363, 366,373, 374,382,388.
г. Впльнѣ, 397, 398, 399, 403.
Фонтиленъ, Илья, Впленскій мѣщанинъ, старши¬
Филиповичъ, Самуилъ, Виленскій радца, 282, 283,
Фельдшеровъ-баищиковъ, 224. . •

—

284, 285.
Ѳедоръ, Могилевскій мѣщанинъ, 428.

Ф'ильдинсъ,

Иванъ, мастеръ Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 566.

на

цеха

переплетчиковъ

и

чахолыцп-

ковъ, 67.
Фратештель, Михаилъ, старшина Виленскаго са¬
пожничьяго цеха, 107.

Иванъ, мастеръ Виленскаго портня-

Фреймамъ,

жескаго цеха, 491.
Иванъ, Виленскій мѣщанинъ,

Фрейстъ,

никъ, 141, 144.
—

•

—

карет¬

Кристіанъ, Внлепскій пекарь, 486.
Іоакимъ-Генрихъ,

Фробенъ,

1

старшина Виленскаго цеха

колотыхъ дѣлъ мастеровъ, 61.

• ’

Вилеискій

радца,

550.

Кристіанъ, Виленскій мѣщанинъ, пекарь,
486. 487.

Иванъ,

Фридрихъ,

Г,:

*

IX.
Халецкій.

Александръ,

Виленскій

войтъ,

252,

Харналовичъ, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, ша¬

Иванъ,

Виленскій

манъ вел. княж. Лит., генеральный комЛюбощанекій староста, 249, 251.

Хмбицкій, Войтехъ, дворянинъ, 10, 12.

хпрурго-медикь,

Хоецкій, Семенъ, Виленскій мѣщанинъ, 431.
Хойновскій, Волковыскій настоятель, цензоръ въ

498.
Александръ, Виленскій бурмистръ,

550.
Хмѣлевсній,

Мыши,

миссаръ земли Иофляитской, Дерптскій,

почникъ, 311, 312.

Хмаримскій,

Янъ-Карл*ь, граФЪ на Шиловѣ,

Быховѣ, Виленскій воевода, великій гет¬

329, 493.

Хировскій,

—

Яковъ,

Виленскій обыватель, кру-,

пен никъ, 233.
Ходкевмчъ, КриштоФЪ, земскій каштелянъ, три-

г. Свислочѣ н Волковыскѣ, 554.
Хомичъ, Яковъ, Виленскій мѣщаиннъ, 265.
Хохловскій,

Христофоръ,

Виленскій мѣщанинъ,

скорнякъ, 80, 394.
Храновскій, 497.

бунальскій маршаловъ, 257.

Цвмрбутовичъ, Андрей, старшина Виленскаго це¬

Цмнаки,

ха сафьянниковь, 74.
Цель,

Герардъ,

Внлепскій мѣщанинъ,

Циико, Иванъ, королевскій маршаловъ, 574.

мастеръ

столярскаго цеха, 132. /
Циммерманъ, Михаилъ, старшина Виленскаго цеха

каменщиковъ, 214.

Чайковскій (и Чайиусъ), Павелъ, старшина Вилен¬

скаго цеха кожевниковъ, 408, 409, 410.

Варѳоломей, Виленскій радца, 298: ко¬

ролевскій секретарь, 358, 368, 396. Цицеронъ, его сочиненія, 342, 344.
Цыгановичъ, Мартинъ, Полоцкій радца, 269.
Цѣхановичъ, Павелъ, 440, 457, 458.

Чайкусъ, Яковъ, старшина Виленскаго цеха мало- ,

шкурниковъ (саФьянниковъ), 410.

-

Чернявскій, Осипъ,

Виленскій

29

обыватель, кру-

Черкасъ, Мартинъ, Виленскій мѣщанинъ, 264.

пенникъ, 233.
ЧарторьіЙскіЙ,

вана

-

Чеховскій,

Михаилъ, князь, воевода на Кле¬
и Жуковѣ,

подканцлеръ

Подусвятекій староста,

старшина

Виленскаго

сапожничьяго цеха, 564.

вел. кв.

Чижъ, Иванъ, сборщикъ чопозаго по Виленскому

повѣту, 11.

Лит., Гомельскій, Георгенбургскій, Усвятскій,

Варѳоломей,

148,

—

Иларіонъ (Гилярій), 258, 263.

179, Люцернскій староста, 212, канцлеръ

—

Францъ, президентъ земскаго суда Ви¬

66,

нел. кв. Лит., Юрбургскій староста, 226,

ленскаго воеводства, 213.

подскарбій, 480, 493, 495.

Чуйновичъ,

Черевачъ, Николай, Виленскій мѣщанинъ, сапож¬

Андрей, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

шина цеха кожевниковъ, 348.
Чурановичъ, Евста мй, Виленскій мѣщанинъ, скор¬

никъ, 290, 291.

някъ, 80.

Черейскій, Михаилъ, старшина Виленскаго цеха

шапочниковъ, 394.

ш.
Шабловсній, Адамъ, депутатъ Рѣчнцкаго повѣта,

Шимкевичъ, Иванъ, Виленскій адвокатъ, 389, 390

257.

—

яннпковъ, 74.

Шатрава, Виленскій обыватель, 441.
Шварцъ, КриштоФЪ, Виленскій мѣщанинъ, 276.

—

Шипель, Андрей, Виленскій мѣщанинъ, старшина

Шенебергъ, Эрнестъ, старшина Виленскаго цеха

цеха кожевниковъ, 117,

золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 61.

—

'

Шипинсній,

.

117, 121,

172,

—

220.
Шинутовмчъ,

Францискъ, Виленскій мѣщанинъ,

оружейникъ, 536, 539.
—

• •

•

шечникъ, 407.

Станиславъ, 458, 462, 463.
Самуилъ, королев¬

*

414.
Шлегель, королевскій секретарь, 470.
Шмидтъ, ГотФрид ь,

мастеръ Виленскаго сапож¬

ничьяго цеха, 566.

• -

Шпирковичъ, ЕвстаФІй, Виленскій бурмистръ, 298»

королевскій секретарь, 413.

•

Шинборсиій, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ,

. -. :

Шпаиовсній, Ѳедоръ, 387.

Ѳедоръ, старшина Виленскаго цеха ору¬
жейниковъ, 536, 538, 539.

'

скій секретарь, Виленскій бурмистръ, 299,

Николай, Виленскій сафьяннпкъ, 525.
Осипъ, Виленскій мѣщанинъ, каменщикъ,

1 *

товарищъ въ Виленскомъ

Шитикъ (и Шитикъ-Залѣскій),

никъ), 447.

—

Матвѣй,

173,

Шипневсній, 179.

173;

мастеръ того же цеха (красно-черно-шкур¬

—

172,
'

портняжескомъ цехѣ, 352.

Михаилъ, Виленскій мѣщанинъ, старшина
цеха кожевниковъ,

121,

177.

Антонъ, Виленскій Фельдшеръ-бан¬

щикъ, 498, 505.

Станиславъ, Виленскій мѣщанинъ, шапоч¬
никъ, 312.

Шевальгъ, мастеръ сапожничьяго цеха, 544.

Шидловсній,

Маркъ, старшина Виленскаго цеха саФЬ-

гор¬

Шплитъ, Петръ, мастеръ Виленскаго сапожничья¬
го цеха, 544, 550.

-
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-

шина цеха кожевниковъ,

Шприннъ, Вильгельмъ, Виленскій мѣщанинъ, пе¬
карь, 486.

і ѵ.з У. о.

Шпырка, Михаилъ-Антонъ, судья земскаго суда

Шульцъ,

і

Виленскій мѣща¬

355, 356, 361, 362, 363, 365,

•—

366, 373,

•

Штыбевша, Адамъ, Виленскій

—

* ‘

- •

—

Христіанъ,

—

въ Виленскомъ цехѣ

позументщиковъ, 382.
Петръ,

мастеръ Виленскаго портня-

. ’
—

Гавріилъ, Виленскій Фельдшеръ-бан¬

Иванъ,

Виленскій

Фельдшеръ - банщикъ,

499.
Казиміръ, дворянинъ, Виленскій суррогаторъ (заступающіймѣсто старшаго судьи)*

мастеръ Виленскаго слесарскаго

цеха, 538, 539, 540, 541,542.

497.

Шульга, Петръ, Виленскій мѣщанинъ, 265.

^ ѵ

щикъ, 498, 505, 518, 519, 520.

мастеръ Виленскаго слесар¬

Павелъ, товарищъ

*

жескаго цеха, 491.

хирурго - медикъ,

скаго и кузнецкаго цеха, 508.

—

Фридрихъ, мастеръ Виленскаго цеха по¬

Шумскій,

Шубертъ, Генрихъ,

1'

зументщиковъ, 579.

505.

—

Матіасъ, мастеръ Виленскаго портняжескаго цеха, 491.

374, 382, 383, 385, 388, 579.
Штуиберкъ,- 497.

Георгій, товарищъ въ Виленскомъ са¬

пожничьемъ цехѣ, 450, 452.

нинъ,, позументщикъ, 293, 294, 353, 354,
-

172*

173, 177.

Виленскаго воеводства, 213.
Шредеръ (и Шретеръ), Петръ,

117, 121

*

Шуркевичъ, Павелъ, мастеръ Варшавскаго порт-

Шульскій, Казиміръ, Виленскій мѣщанинъ, стар¬

пяжескаго цеха, 125..

щ.
Щеглейсній, Кузьма, Виленскій мѣщанинъ н ку¬

Щербицкій, Матвѣй-Маврпкій,

нинъ, позументщикъ, 374.

пецъ, 259.
Щенсновичъ,

•

Чеславъ, ксендзъ закристіанъ до-

миниканскаго костела Св. Духа, въ г. Виль-

Виленскій мѣща¬

—

Ѳома, старшина Виленскаго цеха саФъяннпковъ, 430.

нѣ, 453, 454.

Згерть, Яковъ, Виленскій мѣщанинъ, старшина

сапожничьяго цеха, 450.
Эдберъ, Иванъ, часовыхъ дѣлъ мастеръ, 525..
Эйерлей, Андрей, старшина Виленскаго цеха зо¬
лотыхъ дѣлъ мастеровъ, 61.

Эртель, Георгій, старшина Виленскаго цеха ка¬

менщиковъ, 99. .
Эшенбахъ, Григорій, Виленскій обыватель, стар¬

шина столярскаго цеха, 459.

-81
Юделевичъ,. Станиславъ,

отаршпна Виленскаго

-

Осипъ,

Юргилевичъ,

х*-> •*сапожничьяго цеха, 443. •

воэный • Виленскаго маГя-

: страта, 454.

г* ,'

■

'■'*>

Юдицній, Валеріанъ-Станиславъ, писарь вел. кн.

Юревичъ, ректоръ Гродненскихъ школъ, Инфлянт-

Лит., 63, Виленскій архидіаконъ, 86, 167,

скій каноникъ, цензоръ въ г. Гроднѣ, 554.
Юрковскій, Войтехъ, шляхтичъ, 243.

381.
Юневичъ, Степанъ, Виленскій мѣщанинъ, рыбакъ,

•

Юхневичъ, Андрей, Видеискій

мѣщанинъ,

соло¬

довникъ, 277, 278, 279, 281.

55.

Юргевюгъ, Матіасъ, старшина Виленскаго коже-

мяцкагц братства, 9.

Юхновичъ, Казиміръ, Виленскій мѣщанцыъ,стар¬

шина цеха кожевниковъ, 348.

«•

я -тг.:;Ѳрма, старшина Виленскаго цеха шапоч¬

[

Юшкевичъ, Виленскій мѣщанинъ, шапочникъ, 312.

никовъ и валнльщиковъ, 25.

—
«!•>.

Николай, Виленскій мѣщанинъ, 264.
г-н

'ч

тггѵк-. Ц • іыі.",.;

.г *;!Й

-

я.
Яблонскій,

Семенъ,

мастеръ Виленскаго слесар¬

скаго цеха, 205. .

Янсенъ, Роленъ,

позументщиковъ, 382.

.

Яворовскій, Казиміръ, 416.

•

•*

товарищъ въ Виленскомъ цехѣ

Янулевнчъ, Иванъ, Виленскій мѣщанинъ, шапоч¬

никъ, 461. .

Ягеловичъ, Казиміръ, Виленскій мѣщанпиъ, 276.

Янубовнчъ, Ѳедоръ, старшина Виленскаго;сапож- I Януиіевсній, гЖмудскій

ипчьяго цеха, 274, 275, 290.

•

Якубъ, Виленскій скорнякъ, одинъ изъ основате¬

лей скорняжскаго братства въ Видьнѣ, 5‘;
каменщик*»., 259; мало-шкурннкъ, 410.

О

Вав])ішецъ,

шгдшдаі ^ в5,

мастеръ Виленскаго сле¬

426, 433, 434, 480, 500.
Янъ-Казиміръ, король польскій, вел. кн. Лит., 61,

62, 63, 84, 86, 117, 161, 167, 173,

Петръ, Виленскій мѣщанинъ, 280.

189, 202, 214, 220, 269, 270,

Янковичъ, Петръ, повѣренный Виленскаго коже-

мяцкаго братства, 10.
Янковскій, Антонъ,

Фельдшеръ-

банщикъ, 498, 499, 505, 518, 521.
—

Осииъ,

—

Станиславъ,

старшина Виленскаго цеха

Ярмолнчъ,

546.

занимавшійся въ королевской канце¬

ляріи, 390.
Ярмоловичъ,

Макаръ,

Дубровепскііі мѣщанинъ,

428.
Ясинскій, Иванъ, Виленскій обыватель, 551,552.

—

каменщиковъ, 98.
Яновскій, Иванъ, Ошмяискій коморникъ, 540, 542,

292, 293,

457, 458, 459, 460, 500, 577, 578.

шаФаръ Виленскаго цеха кожев¬

никовъ (красно-черно-шкурнпковъ), 447.

180,

301, 302, 307, 308, 309, 310, 345, 354,

ѵ,

старшина Виленскаго цеха

банщиковъ, 222, Вилсискій

Виленскій мѣщанинъ, 315,

86, 117, 173, 203, 276,277,358,359,425,

сарскаго цеха, 538, 539, 540, 541.
—

слопія, цензоръ въ г. Тельшахъ, 555.

Янушкевичъ, Семенъ,

Янелевичъ, Николай, см. Инелевичъ.
Янкевичъ,

каноникъ, докторъ бого-

Мартинъ, старшина Виленскаго цеха ка¬
ретниковъ, 141.

—

Николай, старшина Виленскаго братства
милосердія, 167.

ЯстроабснІІ (и Ястренбсній), ХрнстоФоръ, ВяльскіО ыѣщавпнъ, старшина цеха кожевня-

Яхиновкчѵ, Лука, Виленскій бурмистр», 523.
Яцевичъ, Иванъ, Вніенскій мѣщанинъ, каретник»,

ковъ, 117, 121, 172, 173, 177.

141, 144.

е.
жейниковъ, 536, 538, 539.

Ѳедоровичъ, старшина в повѣренный Виленскаго
Росокаго братства, 12.
—

Андрей,

старшина

Виленскаго

сапож¬

Лука, Виленскій ыѣщаннвъ, 265.

—

Осипъ, старшина Виленскаго цеха калев¬
щиковъ, 213.

ничьяго цеха, 107.
—

—

Ивапъ, старшина Виленскаго цеха

ору¬

п.
УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ.

А..
Азарицкая (Зарѣцкая?)
Андрееве, городъ, 369.

ухица въ г. Вильнѣ, 412.
'

Биржи, им., 212.
Боаскъ, городъ, 351.

предмѣстье г. Вихьны, 197, 215, 431,

442.

Бериардинскія ворота въ г. Вильнѣ, иа рѣкѣ Ви-

лейкѣ, 298.

Аитоколь,

•

-1 * 'Г
1

Брасдавъ, городъ, 554.
Брестъ-Литовскъ, городъ, 201, 555.
Бурминъ,

имѣніе, 468.
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Быстрица, мѣстечко, 241.

| Бѣлостокъ, городъ, 554.

Быховъ, городъ, 249, 428, 434.

Бяла (Бѣлая), им., 212.

Варшава, городъ, 9, И, 15, 29, 86,91, 117, 121,

124,

125,

’
173, 177, 181, 203, 212, 226,

256, 271, 276, 293, 294,

-

223,

1

247, 248,

302, 307, 308,

309, 310,

318, 348, 353, 356, 364, 367,

368, 375,
579.

404, 429, 470, 479, 485,

224, 225, 226, 227, 231, 233, 243;
251, 253, 254, 256, 257, 259,

263, 266, 268,

270, 271, 272, 274, 278

279, 280, 287, 289, 292, 294, 295, 298*

577,

300, 302, 304, 305, 307, 309, 314, 317,
318,

320,

Верки, имѣніе, 241, 533.

337,

338, 348, 351, 357, 365, 373, 376,

Верховины, имѣніе, 170.

380, 387,

Велнній-дворъ, Фольварокъ г. Вильни, 252.

321, 322, 324, 325, 327, 333,
389, 390, 395, 396, 399, 401,

403, 404, 412, 413, 416, 417, 420, 421,’

Вилейка, ОѴіІпояка), рѣка, 287, 298.
Вилія, рѣка, 197, 201, 215, 239, 240, 211, 259,
260, 261, 372, 396, 397, 398, 400, 401,’
402, 403.

429, 430,

431, 433, 434, 435, 436, 437,

439,

444, 447, 448, 454, 458, 459,

440,

461, 464, 465, 467, 470, 473, 475, 477,
479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487,’

Вилкоиіръ, городъ, 554.

Ш< 489, 491, 493, 494, 495, 496, 497^

Вильна, городъ, 7, 8, 25, 26, 29, 33, 37, 42, 48,

500,

501, 504, 505, 509, 510, 519, 520,

53, 54, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71,’

521, 522, 523, 525, 526, 530, 531, 532,

72, 74, 79,

533,

94, 95,

80, 81, 83, 86, 88, 91. 92,

97, 98, 99, 106, 107, 108, ПО,

112, 113,

114, 117, 120,

129, 132, 138, 141,

150, 151, 156, 158, 160,

Витебскъ, городъ, 201, 482, 483.

147, 148,

Вадневецъ, имѣніе, 474.

161, 163, 164,

165, 166, 167, 168, 170, 172,

173, 176.’

549, 550, 551, 552, 553, 554,’

557, 558, 560, 564, 566, 567, 571, 574*
575, 576, 577, 578.

121, 127, 128,’

142, 145,

537,

Воеводская мельница въ г. Вильнѣ, 287.

192, 193, 194, 197, 199, 200, 203, 210,

IВолновыснъ. городъ, 554.
IВорне, мѣстечко, 555.

211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 222І

I

179, 184, 185,

186, 188, 189, 190, 191,

Высоко-Литовскъ,

мѣстечко, 555.

Гданскъ, городъ, 321, 346, 359, 372, 487.
Глогова, имѣніе, 148, 179.
Городно (Гродно), городъ, II, 13, 15, 61, 65, 66,

148, 158, 170, 179, 191, 201, 212, 220,
434, 469, 472, 481, 488, 524, 554.
Горы-Горки, графство (ЬгаЪзІтео), городъ, 470,471.
Гостинный донъ въ г. Вильнѣ, 259, 260, 261.

—
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Двина, рѣка, 358, 470.

Дорогичинъ, городъ, 201.

Динабургь, городъ, 94.

Дубинки, имѣніе, 212.

Дольагъ, имѣніе, 466.

Дубровка, городъ, 428, 434.

Дорогостаи, им., 159, 170, 191, 238, 485.

Европа, 490.
Екатерининскій (Каиггуштвкі)

плацъ въ г. Внльнѣ, 357.

Житоміръ, городъ, 201.

Загорово, имѣніе, 564, 567.

Заславъ, имѣніе, (городъ Изаславль), 428, 434.

Заиновая улица въ г. Внльнѣ, 419.

Збаражъ, городъ, имѣніе, 474.

Зарѣчная улица въ г. Внльнѣ, 287.
Зарѣчье, - предмѣстье г. Внльны,

286, 287, 531.

259, 260, 261,

-

Зельва, мѣстечко, 554.

ш

іи:.
Инфлянтская земля, 249.

КаменецѵЛитовскъ, мѣстечко, 555.

Керновъ, городъ, 241.

Кевловицкая улица въ г. Внльнѣ, 412.

Кіевъ, городъ, 201.

«

-
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-

-

Клецкъ, городъ, 212.

Королевецъ, городъ, 321, 365, 372, 523.

Кнышинъ, городъ, 184.

Краковъ, городъ, 7, 16, 22, 24, 69, 86, 91, 94,

Ковно, городъ,

94,

201,

202, 269, 271,

184, 214, 219, 277, 296, 300, 318, 369,

369,

554.

371, 381, 382, 384, 487.

Кодень, гор., 158, 170, 191, 204, 238, 485.

Краснобыль, имѣніе, 158.

Козельскъ, городъ, 482.

Крево, мѣстечко, 247.

Койраны,

Кревское староство, волость, 246.

мѣстечко, принадлежавшее кн. Сапѣ-

гамъ, 447, 448.

•

.

Крожа, городъ, 212.]

Конская улица въ г. Вильнѣ, 286, 386.

Кулинъ, имѣніе, 170.

Копылы, имѣніе, 170, 485.

Купріанишки, Фольварокъ, принадлежавшій городу

Копыль, имѣніе, 212.

Вильнѣ, 252.

ОЕ.
Левонишни, Фольварокъ города Вильны, 252.

Луцкъ, городъ, 201.

Лида, городъ, 554.

Львовъ, городъ, 91, 369.

ч>

Лугсановскій столбъ, вблизи г. Вольны, 412.

Любекъ, городъ, 534.

Лукишкм, предмѣстье г. Вольны,

Люблинъ, городъ, 91, 318, 371, 414.

197, 400, 519.

пѵп.
Меречь, мѣстечко, 255, 256, 554.

Могилевъ, городъ, 301, 369, 425, 428, 430.

Меречь-Ковлелишки, имѣніе въ Виленскомъ вое-

Москва, городъ, 470.

водствѣ, 436, 437,

Мыташевская наиеница,

Минскъ, городъ, 94, 201, 371.

домъ въ г. Вильнѣ, 371.

Мыши, имѣніе, 249.

Миръ, городъ, 212, 248, 249, 250.

Несвижъ, городъ, 212, 248, 249, 250, 267, 574.

Нѣиенчинъ, мѣстечко, 241.

Никольская улпда, въ г. Вильнѣ, 371.

Нѣмецкая улица въ г. Вильнѣ, 371.

Новогрудонъ, городъ, 94, 201/371.

Нѣмецкій трактъ (§;о8сішес), 412.

Нѣманъ, рѣка, 400.

" ’/

'***

I

“ [
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ск ,-Ж Л‘л: ,.м*і

-

о.
Олыта, пмѣвіе, 212, 248, 249, 250, 267, 574.
Ольненики, мѣстечко, 488.

Острое (Остробрамское) Предмѣстье гор. Впльпы,

;

Оршанскій повѣтъ, 429.

ОНІ

‘

412.

‘

Ошияна, городъ, 554.

Острая Брама, городскія ворота въ Впльнѣ, 261,
412.

Парновъ, городъ, 302, 303.

Полоцкъ, городъ, 94, 201, 269, 270.

Перемышль, городъ, 91.

і

т./:

Понары, имѣніе,^241.

,

.

9кштіь*,

4

Петербургъ, городъ, 471, 472, 473.

Поневѣжъ, городъ, 554.

Петешское.

Порудоммно, пмѣвіе Варвары Мамонпчовны Жо-

пмѣвіе въ Виленскомъ повѣтѣ, 260,

ховской, въ Виленскомъ повѣтѣ, 262, 263.

262.
Петроковъ, городъ, 371.
Повильно,

Прена, мѣстечко, 554.

имѣніе въ Виленскомъ

Пруссія, государство, 201, 534.

повѣтѣ, 259,

Пушкарня, Фольварокъ въ окрестностяхъ г. Впль-

260, 261, 262.
Познань, городъ, 94.

•

»

•

V

ны, 431.
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I Рудницкое предмѣстье го р. Вильны, 412.

Россіены, городъ, 555.

Русь (Россія), 82, 298.

Рудницкій трактъ (воЗсіпіес), 412.

Савинъ улица въ г. Впльнѣ, 357.

О.
Сапожный рядъ, (Згетгвкі гг%<1) въ г. Внльнѣ, 409.
Сапѣжинъ, имѣніе, 159, ПО, 191, 238, 485.
Свислочь, городъ, 554.

V

" -

•

Рига, городъ, 57, 470, 473.

.
1

Серекишни, околица близъ г. Вильни, 431.
Слонинъ, городъ, 554.

Слуцку городъ, 201, 212.

-
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Смоленскъ, городъ, 201, 469.

-

Старо-Троцкій монастырь, 554.

Снипишни, предмѣстье г. Вольны, 431, 519.
Солтанишки, околица близъ г. Впльны, 431.

Стеклянная улица въ г. Впльпѣ, 371.
•—

Спасскія ворота въ г. Впльвѣ, ва рѣкѣ ВплеіІкѣ
298.

Субачъ, бывшее предмѣстье г. Внльны, 531.

‘ V». ,к:ы;о уст і виуцуб($0і
Т.
.К
Тельши, городъ, 555.
Телячья (Сіеіеса) улица въ г. Впльнѣ,.224.
Тишинскіе дома въ г. Вальвѣ, проданные Варва-

рою Мамоничовною Жоховскою кн. Гедройтю, 259, 260, 261.

г‘**и .оао^оаА

Торунь, городъ, 203.
ы" >• І ѵ. гсйэ:нЯ
Троки, городъ, 61, 201, 554.
%*
в^кнемви пвлэкияомоВ
п.

Унковщизна,

Фольварокъ нм. Повплько, въ Виленскомъ повѣтѣ, 261.

Черея, имѣніе, 416, 429.

| Чернобыль, имѣніе, 170, 191, 238, 485.

.<г а о чът&'и а я п
Шавлм. городъ, 555.

Шиловъ, городъ, 249.

Шерешево, мѣстечко, 555.

Шкуды, мѣстечко, 555.

Шидлово, имѣніе, 212.

9

Щучинъ, мѣстечко, 554.

Зйшишки. мѣстечко, 554.

-

38

-

Юрбургская таможня, 523.

Ярославль,, городъ, .91.

Яворово, мѣстечко, 425, 426;

Ясень, имѣпіе, 257.

Яново, мѣстечко, 555.
Ярмолинская каменица (домъ) въ г. Вильнѣ, при¬

,

Ятновая улица въ г. Внльнѣ, 371, 409.

надлежавшая госпиталю Св. Троицы, 398.

ш.
УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТОВЪ.

АЬягуі, отставка, увольненіе отъ службы,

іоіга-

ггувг піе ротппіеп Ьег аѣвгуіи ой внгедо
таувіга о<1сЬо<І2ІС, товарищъ не долженъ
уходить отъ своего мастера, ве получивъ
отъ него увольненія, 137, 155.
:•
Августиніане, р.-кат. монашескій орденъ, 287,442.

Академія, іезуитская, въ г. Вильнѣ, 449.
Алюмнать Виленскій, 519.
Армяне (Огтіапіѳ),

.

‘

,Л ’ -

разныя постановленія [объ

армянахъ-торговцахъ, 210, 248,250, 317,
318, 320, 321, 332.

39

-

-

• .

II

ІБ.
Базиліане, уніатскій монашескій орденъ, 83, 435.
436, 437.
Бернардины, р.-кат. монашескій орденъ, 29, 37,

гаапочвичье

; *

’ ‘1 •

Бичевники, надзиратели за нищими въ г. Вильнѣ,
на обязанности которыхъ лежало

выго¬

—

'

Бондарское, 49—53.
Валяльщиковъ и шапочниковъ, 24—29.
Войлочниковъ, шапочниковъ, Суконщиковъ и
чулочниковъ, 87—94.
Вышивальщиковъ, 526.

нять

Галунщиковъ, 526.

Бонифратры (ВопіГгаІѳІІі), р.-кат. монахи ордена
св. Іонна, 113, 224, 225, 502.
Вог& заемъ; па Ьог^ піе шйуі, не пользовался
городскими вѣсами въ долгъ, 272; паЬогд
батеаС, ЪогвошС, (нѣм. Ьот^еп), давать въ
долгъ, 278, 279, 281.
Бочковое (Ъесгкотее), сборъ въ пользу города съ
привозимаго въ Вильну для продажи зерноваго хлѣба, 421.
особый сборъ съ членовъ сапожничьяго
цеха въ пользу цеховаго старшины, 528.

Бранное,

сборъ съ пріѣзжихъ на городской за-

т ставѣ, 475.

.
—

«
•

і ”

,

Жестяннпковъ и пгольщиковъ, 32—36, 526.
Золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 60—66, 95—97,
380, 381, 415, 417—419.
Каменыцпковъ, 97—106.
Каретниковъ,

пгольщиковъ

и горшечниковъ,

140-148, 531-535.
Кожевниковъ, 117—123, 171—179, 313,1 314,
348—350, 408-411, 447, 448.
Кожемяцкое, 120, 176, 337, 340, 526.
Котельщиковъ, 126—131, 180—191.
Крупенннковъ, 227—234.
Кузнецовъ и слесарей,
'

508—512.

• '

180—191, 204—207,
• •’

^

Милосердія, 159—170.
МѢХОВЩИЕОВЪ,

30, 31.

’ *

:

Ножевнпковъ, 526.

*

Братства религіозныя въ г. Вильнѣ: пресв. Богоро¬
•

*

*

Гвоздарей, 526.

женія, 161, 163.

260.

«

Цеховыя: баныциковъ п Фельдшеровъ, 222—

казывать непослушныхъ и вообще испол¬

Блѣхъ, бѣлильня холста въ Фольваркѣ Повпльнѣ,

—

,

226, 498—507, 518—522.

нять изъ города здоровыхъ нищихъ, на¬
в:ѣ касающіяся нищихъ распоря-

13, сапож¬

12,

ничье, 14.

38, 39, 354, 355, 362, 366, 373, 374,383,
384, 385, 388, 392, 407.

(Росское),

Оловянвпковъ-литейщиковъ, 337І

дицы при св. Троицкой уніатской церкви,

Оружейниковъ, 16—24, 536—542.

387.

Переилетчиковъ и чахольщиковъ, 67—73, 83—

:

св. Варвары

*

; ' ;

великомученицы про косте¬

лѣ св. Георгія,

на Пушкарни, вблизи г.

Впльны, 431.
—

Крестоносное, 441.

—

Русснія: скорняжское, 3—9, бурмистровское и радецкое, купеческое, кожемятное,

86.
Плотниковъ и каменьщиковъ, 191—200, 213_
220, 243, 572.
Позументщиковъ, 293—295, 353—356, 360—
367, 373, 382-385, 387-389,526,571—
576.

-
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Портняжеское, 123—126, 350—352,415,422—

-

347, 375—379, 406, 407,419, 420, 433—
435.

424, 443—446, 488—492.

Стекоіыцпковъ, 37—48, 526.

Поясвпковъ, 526.

Столяровъ, ложевниковъ и рѣщпковъ,

Рыбачье, 54—59, 255, 256.
Рѣзниковъ, 267, 313, 314, 337, 341,442,447.
Сапожничье, 106—116, 207—212, 274, 290,

131—

140, 149-159, 457-461, 513-517, 572,
574, 575.
Сѣдельниковъ и шорниковъ, 571—576.

291,317-328, 331-334,443-446,450—

Хпрурго-медиковъ, 498—507, 518—522.

456, 527, 543—549, 564—567.

Шапочниковъ, 305—307, 311—313,389—395,

СаФьянвикові’ 74—79,

120, 176, 408, 409,

г 44і;' 461—463.
Ювелировъ, 526.

430—432.
Скорняжское,79—83, 337, 340,386,387,389:—

Бруковое (Ьгикоѵге), сборъ за проѣздъ по город¬
ской мостовой, 475.

395, 419, 430.
Слесарей, 536—542;

|

см. также Кузнецовъ и

слесарей.

,

д

Віаіо&іока сесЪотеа, женщина изъ семейства це¬
ховаго братчина;

..

воспрещеніе пмъ при¬

Соленнпковъ, 405, 406.

сутствовать на цеховыхъ собраніяхъ, во

Солодовниковъ, 277—282,315,328—331,5 чч1

время чтенія цеховаго устава, 53.

ѴасЫоп ОУосЫоп и 8о1агішп), жалованье, опре¬
дѣленная недѣльная плата цеховымъ ра¬

пасхи,. 39, 52; подарки цеховымъ стар¬
шинамъ въ этотъ же праздникъ, 528.
Воскъ, взысканіе его -въ различномъ количествѣ

ботникамъ, 78, 93, 114.
ІУфІгокка, путешествіе по разнымъ городамъ и

съ членовъ цеховыхъ

братствъ въ видѣ;

за границу для изученія ремесла; обяза¬

. штрафа за нарушеніе цеховыхъ уставовъ

тельность и срокъ такихъ путешествій

и обращеніе на выдѣлку свѣчей въ церкви

для ищущихъ званія цеховаго мастера, 3,

и костелы: 9, 21, 22, 27, 28, 29, 34, 35,

42, 46, 47, 52, 69, 71, 91, 101, 137,146,

36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49,50, 52, 53,

154, 195, 229, 458, 459, 460, 537.

56, 57, 64, 70, 76, 77, 88, 89, 90,91, 92,

ТУікі, предметы продовольствія, пропитанія; осво¬

94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112,

'

божденіе такихъ предметовъ, привозимыхъ

119, 135, 136, 137, 138, 139, 142,

144,

въ г. Вильну, отъ пошлины, взимавшейся

145, 146, 141, 152, 153,

154,

155,

156,

натурою въ видѣ части продукта, 467. .

157, 158, 162, 164, 175, 190,

193,

194,

196, 197, 198, 207, 210, 216, 217,

218,

Шкіегл, изложеніе цеховаго устава, 17,20,296
320, 326, 327, 329, 330, 493, 495.
Вино,

обязательство

нѣкоторыхъ

братствъ доставлять вино
. _

цеховыхъ

къ богосдуже-

- нію, 88, 231.

ШоехеЪпе, подаяніе духовенству въ праздникъ

219, 228, 229, 230, 231, 313,

382, 383,

384, 393, 451,489, 490, 499, 504,513,516.
\Ѵу4егкаГ, ѵубегкаГотее ргатео,

залогъ, родъ за¬

кладной сдѣлки; законы о залогахъ и за¬
кладахъ, 436 (отъ нѣм. >Уіе<Іегкаи1).
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Вѣра грецкая, русская, зсЫтаа, (правое*. испо¬

443, 444, 451, 453, 454, 455, 456,

вѣданіе), 6, 9, 25, 26, 28, 29, 38, 81, 88,

—

—

462,

488, 513, 514, 515, 516, 517, 543-549.

89, 107, 108, 112,201,209,211,265,274,

уніатская, 55, 75, 301, 303,309,310,488,

275, 296, 300, 302, 303, 310, 431, 451,

489.

453, 454, 455, 456.

нѣмецкая, саксонская, аугсбургская, ав-

,

римская (р.-католпч. псп.), 6, 25, 26, 28,

густіавская, (цротестапск. исп.), 107,108,

29, 38, 39, 40, 50, 53, 75, 81, 84, 88, 89,

112, 133, 134, 151, 209, 211,

100, 107, 108, 112, 133,

134, 145,

151,

194, 201, 209, 211, 265, 275, 296,

297,

299, 300, 304, 354, 385, 413, 421,

431, |

444, 446, 451, 453, 454,

300,

443,

456, 513, 514,

515, 516, 517, 543-549.

г.
Гарнцевое,

сборъ съ привозимыхъ въ г. Вильну

бпзіа, колдовство, чародѣйство; суевѣрное вра-

вннъ; освобожденіе отъ этого сбора Виленскихъ обывателей п купцовъ, 467.

чевапіе; мѣры къ искорененію
Внльнѣ, 225.

его въ

Главная школа, в. кв. Литовскаго, 554.

ЛДизуниты (лат. «Іізишіі), см. Неуниты.
Диссиденты (разновѣрцы, не принадлежавшіе къ

господствовавшей р.-католпч. церквп); не¬
допущеніе пхъ къ занятію должностей по

Доммнинане, р.-кат. монашескій орденъ,

108, 454, 456; Лукишскіе, 519.
Доны, цеховыхъ братствъ

городскому управленію въ Впльнѣ, 299—
305; исключенія изъ этого правила, 307—
310; споръ диссидентовъ съ р. католиками
'

в*ь цехѣ позументщиковъ, 35а—356, 360—
367; 382—385, 387—389; въ цехѣ порт¬
ныхъ, 488—492;

въ цехѣ сапожниковъ,

543, 551, 564—567;

74, 75,

жалоба кс. бернар-

(дозройа, кашіепіса);

освобожденіе домовъ,

въ которыхъ хра¬

нились цеховыя скрынкн и происходили
собранія цеховыхъ братствъ, отъ нату¬
ральной квартирной повинности, 5, 6, 8,
26, 63, 161, 163, 166, 330,337, 341, 346;
домъ скорняжскаго братства на Конской
улицѣ, 386 , 387.

диновъ на диссидентовъ, 373.

Е.
Евреи,

недопущеніе пхъ въ цехи;

воспрещеніе

и ремеслами и брать къ себѣ на обученіе

имъ заниматься нѣкоторыми промыслами

'христіанскихъ мальчиковъ, 47, 48, 57, 62,
6

- 42 63, 64, 82, 84, 85, 96, 97, 120, 176,190,

Епархіи (Дуесегуі) римско-католическія:

202, 203, 211, 225, 231, 233, 314, 371,
409, 447, 448,475,476,481, 502,503, 526;
процессъ съ шшн Виленскихъ позумент¬

Виленская, 554.

Жмудская, 555.

'

Брестская, 555.

щиковъ, 294 и кожевниковъ, 348—350.

Земли, принадлежавшія г. Впльнѣ; описаніе ихъ

Законъ греческііі и римскій, см. Вѣра.

и отдача въ аренду, 411—413.

Замковое, пошлина съ торговцевъ, 475.

И.
куда помѣщались на пзлечевіе заболѣва¬

Имбары (п Аибары), гостинвый дворъ въ г. Впль-

ющіе товарищи цеховыхъ мастеровъ, 113,

нѣ, 318, 575, 578.

225.

Іпііппагіпш, шЛгтагіа, больница при монастырѣ;

іпйгтагіит оісоте ЪопіГгаІеІІбте въ Вальвѣ,

!ЕС.
Кагалъ Виленскій, собраніе старѣйшинъ евреевъ

въ Видьнѣ,

имѣвшее правительственную

власть надъ своими
'

'іи

единоплеменниками,

65, 448, 476, 502, 503, 526.

КайаЪ, выморочное имущество; кабикоѵе ргаѵо,

право наслѣдованія выморочныхъ иму¬
ществъ; кабикіет

иргозіС,

122, 169, въ общей

судебной практикѣ

557, 563.
К*агЫ,

четверть

года;

собранія

цеховыхъ

братствъ по четвертямъ года и денежные
взносы въ цеховую кассу, дѣлаемые на
этнхъ собраніяхъ, 40, 41, 46, 50, 57, 76,

получить во

• 77, 90, 92, 100, 130, 131, 133, 134, 144,

владѣніе на основаніи кадуковаго права,

145, 147, 151, 152, 209, 383, 384, 385,

85; (отъ лат. сайисиз, сабисііав).

454, 455, 456, 502, 521, 529, 533, 535.
Кляшторы (монастыри) въ г. Вильнѣ:

Калмыки (каітик), 441, 442.
Камень,

камень,

Августіанскій, 287.

римско-католическій мона¬

БовиФратровъ, 224.

вѣсовая едпвоца=32

Фунт.,

полкамея воску, см. Воскъ.
Каноники регулярные,

шескій орденъ, 519.
КагЬасх, Ріа^а, тѣлесное наказаніе батогомъ или

палкой;

употребленіе его въ цехахъ, 70,

Бернардинокій, 373.
Св. Георгія, 519.
Доминиканскій, 240, 453, 456, 519.
Мпссіонарскій, 519, 531.

-
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Св. Петра, 519.

Костелы Виленскіе:

Трпнитарскій, 442.
Св. Троицкій

'

базпліапскій

Св. Аноы, 385, 388.

(уніатскій),

286,

303, 386, 436.

воспрещеніе ввоза ахъ въ

84, 85.

Св. Георгія, 118, 123, 174, 178, 431.
Доминиканскій (св. Духа), 74,75, 77,108,240,
453, 454, 456.

Коіаеуа (соііаііа, росг^зіка п исгіа), угощеніе;
вновь принятый

въ число цеховыхъ ма¬

стеровъ обязалъ устроить коляцію для
всѣхъ членовъ цеховаго братства, 20, 26,
27, 35, 42, 43, 45, 52, 53, 69, 70,72,91,
104, ПО, 125, 134, 146,

152,

198,

199,

209, 216, 217, 338, 445, 460, 53*1;

уго¬

щеніе для всѣхъ братчпковъ,

устропвае-

Св. Іоанна (Фарскій), 49, 52, 62, 160,
489, 504, 519.
Каѳедральный, 190.
Преев. Дѣвы Маріи, 278, 281.
Миссіонарскій, 531.
Св. Петра, 55.
Св. СтеФана, 412, 422.

выбора новаго старшины, 41, 51.

Трпнитарскій, 442.

подаяніе

духовенству

въ

праздникъ

ховымъ старшинамъ въ этотъ же празд¬
никъ, 528.

161,

167, 168, 185, 418, 419, 442, 445, 446,

мое на счетъ цеховыхъ суммъ, по случаю

Рождества Христова, 39, 52; подарки це¬

Св. Троицы, 33, 34, 142, 143, 144, 145, 147,
392, 396.
Св. Филиппа и Якова, 436.
Кгеякотеаше, баллотированіе; употребленіе его въ

Коллегіумы Виленскіе: академическій,

іезуитскій

при костелѣ св. Іоанна, 519.

точномъ бурмпстровскомъ судѣ, 545.
Купцы, Вилепское купеческое общество (сошпш-

Іезуитскій на Снипишкахъ, 519.

иііаз

Комора, наемное жилище; слуизги котогф тіезгка-

—

154,

Боііифратровъ, 224, 502.

Вильну и правила о книжной торговлѣ,

КоЦІа,

152,

156, 157, 194, 384, 441.

Въ г. Трокахъ—Старо-Трокскій, 554.
еретическія;

Бероардннскій, 29, 37, 38, 68, 88, 89, 92, 93,
100, 102, 134, 136, 138, 139,

Францисканскій, 10, 442, 519.

Книги

—

тегсаіогіа);

200—204;

привилегія обществу,

отношеніе общества къ маги¬

і$, живутъ въ наемныхъ квартирахъ, 265.

страту, 295—299;

таможня п мѣсто гдѣ взимался вѣсовой п

пожниковъ, 319—328, 331—334, и соло¬

другіе городскіе сборы, 298, 406,425,480,

довниковъ, 328—331, 335—347, 375—379;

556.

,

Я -

споръ съ цехами са¬

жалоба па купцовъ Впленскнхъ цеховъ и

Кошічкі, выносъ тѣла; члены цеховыхъ братствъ

мѣщанъ, 525—527; освобожденіе купцовъ

обязаны присутствовать на выносѣ тѣла

отъ платы стараго мыта и цла, 480,523;

п погребеніи членовъ магистрата, 157.

воспрещеніе пріѣжнпмъ купцамъ произво¬

Костеленство,

обязанность

братствъ

членовъ

цеховыхъ

прислуживать въ костелѣ при

богослуженіяхъ, 227, 230, 446, 492.

дить розничную торговлю
464—466.

въ г. Впльнѣ,

-
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-

ѵЛ..
Лавица, скамья;' тадізігаі іаѵісе гивкіеу,

рус-

бованіе такихъ свидѣтельствъ

всту-

скіе члены магистрата, выборъ ихъ исклю-

пающпхъ въ цехи, 34, 52, 92, 101, 137,

чптельно изъ среды увіятовъ п устране-

138, 145, 155, 195.

ніе православныхъ отъ засѣданія въ ма-

Іюкіеб, па іоксіи 8Іе<І2ІеС,

гпстратѣ, 301, 302, 303.
Ііізі \ѵо1пеео игойгеша,

торговой

свидѣтельство

хожденіи изъ свободнаго,

о пропс-

дѣтельство о законности рожденія;

отдѣльныя мѣста на

площади,

отводимыя

каждому

торговцу для производства торга, 27, 82,

некрѣпостнаго

состоянія; Іізі росгсіѵгебо игойгеша, сви•

отъ

209, 210, 324, 333.
Люди убогіе (нищіе), заботы о

тре-

нихъ

цеховыхъ

братствъ, 10, 13, 15, 138, 143, 159—170.

ім:.
Маузіетіпк (Маузіегзгіук и НеЫотека),
цовая работа,
нить

которую

ненія

и

Мосты въ г. Впльнѣ: подъ замкомъ;

мастера;

мостить этотъ мостъ, 237; черезъ р. Ви¬

порядокъ испол¬

дію; постройка его, 239; содержаніе и ре¬

освидѣтельствованія

ихъ

монтъ, 372; постройка моста полковникомъ

въ

Фердіанп, 395—404.

разныхъ цехахъ, 19, 42, 43, 52, 56, 63,
69, 72, 81, 91, 101, 104,

134, 135, 137,

146, 152, 153, 195, 199, 216,
.

Мыто, опредѣленная плата за работу, выдаваемая

понедѣльно пли

217, 458,

право

русскихъ братствъ

варить (сы¬

тить) медъ для собственнаго потребленія
- въ опредѣленные праздничные дни и за¬
тѣмъ продавать остающееся

помѣсячно;

размѣръ ея

въ разныхъ цехахъ, 34,56,114, 129, 216,

459, 460, 532, 534, 535, 573, 574.

Медъ,

освобожде¬

ніе Виленскихъ мѣщанъ отъ обязанности

долженъ испол¬

ищущій званія цеховаго

описаніе этихъ работъ,

•

образ¬

отъ потре¬

218, 229.
—

•

Пошлина платимая

новленной пошлины (чоповаго),

за проѣздъ по

заставахъ,

мыто гребельное,
мощеной дорогѣ

425; мыто торговое,

Миссіонары, римско-католическій монашескій ор¬

на

*
377;

мыто мостовое, мостовой сборъ съ проѣз¬
жающихъ, 425;

8, 12, 13, 14, 15, 392.;

^

старое мыто, городской сборъ, 414, 480;

бленія количество его безъ платежа уста¬
4, 5, 6,

•

торговая

плата
(гати),

пошлина,

467, 475.

денъ, 519, 531.

іез:
Неуниты, (дизунпты

и схизматики),

православные,

недопущеніе ихъ

магистратѣ, къ засѣданію па русской лавицѣ, 301, 302, 303.
Нѣмцы, см. Вѣра нѣмецкая и Диссиденты. „

къ занятію должностей въ

-

ОзЦйпб,

сборъ за осмотръ

46

-

и освидѣтельствованіе;

взиманіе этого сбора цеховыми старшинами,

528.
Оракулъ Аполлона, 343.

XX.
Раіезіга,

сословіе

адвокатовъ,

стряпчихъ

дѣтельствъ отъ помѣщиковъ; 34, 45, 52.

при

Виленскомъ магистратѣ, 559.

92, 101, 137, 138, 145, 155, 195.

Пекары (булочники) Виленскіе; несогласія между

Подымное, подворная подать,

ними, 486, 487.

сборъ съ каждаго

двора, 398, 421, 481.

Піары, (римско-католическіе монахи) п пхъ шко¬

Роітівкботе, пошлина съ привозимой въ г. Вильну

лы:

посуды, взимавшаяся натурою, 467, 476.

въ г. Впльнѣ, 449.

Предмѣстья гор. Внльпы:

въ г. Поневѣжѣ, 554.

Антоколь, 197, 215, 431, 442.

.

,

РІа#а, см. КагЬасх.

Зарѣчье, 259, 260, 261, 286, 287, 531.

РІеЬівсуі, соб. постановленіе, опредѣленіе народа;

Лукишки, 197, 400, 519.

рІеЬівсуі шіазіи \Ѵі1ейвкіети раііапу, пра¬
во городскаго самоуправленія, 383.

‘

Острое (Остробрамское),. 412.
Рудницкое, 412.

Ро^ібшіе, поголовная подать, подушный окладъ,
421.

,

Спипишкп, 431, 519.

,•
.

.

Субачъ, 531.

•'

Подданные (крѣпостные), воспрещеніе принимать

.

Рггукотѳгек, таможенная застава, 425.

пхъ въ цехи безъ увольнительныхъ сви¬

Ралортовое,

особый

ничьяго цеха

сборъ

съ членовъ сапож¬

въ пользу цеховаго

Рижане, Куіапіе сЫорі§Іа,

стар¬

скихъ

шины, 528.

Свѣчи восковыя;
братствъ

уроженцевъ;

ученики

изъ

допущеніе

Риж¬

пхъ

въ

цехъ мѣховщиковъ, 31.

обязательства
вошедшее потомъ

древнѣйшихъ

уставы, давать церквамъ п костеламъ свѣ¬

въ цеховые

чи въ нѣкоторые праздничные дни, 5,8, 10,

і

-

48

-

13, 24,34,39, 57,68, 88, 119, 130,139,142,

207, 209, 211, 215, 216,

144,174, 195, 210, 216, 231, 312,327,393,

224, 225, 228, 229, 230, 232,

233, 275,

448; братскія, употребляемыя при погре¬

278, 279, 280, 281, 290, 291,

306,

беніи членовъ цеховыхъ братствъ

312, 313, 316, 329, 330,

и при

богослуженіяхъ, 7, 157, 233, 324.

м. Яновѣ, 555.

евъ, евр. молитвенный домъ, 476.

—

разные документы

и

членовъ

514, 516, 517, 527, 528, 529,

530,

548,
ГП*

!

Ьигтівіггоъ-вка,скрынка, въкоторой храни¬
по

рѣшеніямъ

бур¬

мистра денежные штрафы н сборъ за раз¬

. дувъ, ящикъ, въ которомъ хранились ко¬
ролевскія привилегіи,

434,

511, 513,

лись взыскиваемые

Скрынка (зкггупка, зкагЪпісгка и згкаіиіа), сун-

ныя служебныя дѣйствія бурмистра, 559,
560, 562, 563.

цеховыхъ

братствъ; зкггупка сесЬотеа розроіііа, об¬

—

киріеска,

денежный сундукъ Виленскаго

купеческаго общества, 82.

щая скрынка всего братства; тізіггоѵзка—
только однихъ мастеровъ:

341, 356, 361,

451, 452, 490, 491, 503, 509,

573, 575.

Синагога въ Вальвѣ, религіозное собраніе евре¬

взносы

311,

362, 365, 366, 382, 388, 391, 393,

Семинаріи р.-католпческія: въ г. Впльнѣ, 554; въ

денежные

217, 218, 219,

(оѵаггузка—то¬

—

оііагата, сундукъ, хранившійся

въ ко¬

варищей, сгеіайпа—цеховыхъ подмастерь¬

стелѣ съ разными церковными вещами и

евъ,

деньгами,

18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31,

34,

50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 63, 68, 69, 70,

—

105, 108, 109, 110, 111, 112,
115, 118, 119, 120, 127,

113,

украшеніе

рггейтіезка—мѣщанъ, жившихъ наВиленскнхъ предмѣстьяхъ, 265, 266.

71, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 88,90,91,
103,

на

цеховаго алтаря, 142, 143.

35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45,46, 47,49,

92, 93, 96, 99, 100, 101, 102,

жертвуемыми

104,

81пр теаісгу, городскіе вѣсы, 272; різагг ѵагсгу,

114,

писарь, завѣдывающій дѣлопроизводствомъ
по вѣсовому сбору, 298.

128,

129,

130,

131, 133, 134, 135, 136, 137,

138,

144,

145, 146, 147, 151, 152,

153,

154,

155,

156, 157, 161, 162, 163,

164,

166, 174,

175, 193, 194, 195, 196,

197,

198,

199,

8рга\ѵа ріепіаека, ябедническое, кляузное дѣло,
процессъ, 545.
Схизматики, православные, см. Неуниты.

т.
Татары, воспрещеніе ямъ заниматься нѣкоторыми

Торговое, торговая пошлина; опредѣленіе размѣра

промыслами и ремеслами, 57, 62, 63, 78,

и порядка взиманія

120, 176, 225,314,448, 503; воспрещеніе

привозимыхъ въ Вильну товаровъ, 247—

отдавать имъ на откупъ

торговой сборъ

251, 253;

въ г. Вильну товаровъ,

255—257.

съ привозимыхъ
248, 251.

о

этой

пошлины

съ

взиманіи ея съ рыбаковъ,

Тринитары, р.-католпч. монашескій орденъ, 442.

Нѣмецкая, 371.

Улицы Виленскія:

Азарпцкая, 412,

Савпчъ, 357.

Замковая, 419.

Стеклявая, 371.

Зарѣчная, 287.

Телячья (Сіе1§са), 224.

Кевловицкая, 412.

Ятковая, 371, 409.

Конская, 286, 386.

Уніяты, см. Вѣра увіятская и Лавица.

Никольская, 371.

РаІЬіегк, красильщикъ;

присоединеніе красиль¬

Францискане,

щиковъ къ цеху шапочниковъ, чулочни¬

р.-кат.

монашескій

орденъ, 373,

419, 433, 519.

ковъ, войлочниковъ и суконщиковъ, 94.

Цензура, учрежденіе ея въ римско-католическихъ

епархіяхъ вел. кв. Литовскаго, 553—564.

Св. Екатерины, 357.
Св. Троицкая уніатская, 82, 312, 386, 387.
Цехи, см. Братства цеховыя.

Церкви Виленскія:

Цло, пошлина платимая на таможнѣ,

Св. Духовская прав., 441.

Чоповое (и Калщизна),

пошлина

377, 425,

476, 480, 522, 523, 524.

съ разнаго рода напитковъ,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 405, 406,

416, 417, 429, 430, 438, 439.

пи.
Шеляжное,

пошлина съ винокуренія, 417, 429,

430, 438, 439.

ЗкІасЫагпіа іуАоттвка, еврейская скотобойня въ

Вильнѣ; воспрещеніе продавать

съ этой

скотобойни сырыя кожи для вывоза изъ

ровъ и издѣлій, конфискованныхъ у лицъ

Вольны или для выдѣлки лицамъ, не при¬

не имѣвшихъ права заниматься ихъ про¬

надлежавшимъ къ мѣстному цеху кожев¬

изводствомъ и продажей, 8,

никовъ, 176.

138, 139, 143, 147, 156,

Шпитали (госпитали, богадѣльни); заботы о нихъ

цеховыхъ братствъ; обращеніе въ пользу

157,

15, 78

164,

165,

190, 210, 296, 297, 319, 362, 393.
ЗЕІлкѵегі, (нѣм. ЗіискигегіЬ),

шпиталей нѣкоторыхъ штрафовъ и части

рабочимъ;

денегъ, выручаемыхъ отъ продажа това¬

пожниковъ, 565.

Юргелыъ (Іигдіеіі), жалованье; назначеніе цехомъ
каретниковъ жалованья

13,

ксендзу костела

поштучная плата

установленіе ея

св. Троицы,

въ которомъ

въ цехѣ са¬

былъ цеховой

алтарь, 143; (нѣм. ^ЬгевдеИ).

Языкъ польскій, обязательное употребленіе его въ словесныхъ объясненіяхъ и письменномъ дѣлог

производствѣ нѣкоторыхъ
Ятии, мясные ряды;

цеховыхъ братствъ, 40, 41, 51, 163, 165.

сборъ съ нихъ въ пользу города, 267, 268.
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ИЗДАНІЯ ВИЛЕНСКОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОММИССШ.
1. ТОМЪ I.

Диш Гродненскаго земскаго суда.

Внльна 1Ѳ6Б г.,

ныхъ за 2 фунта.

,

стр. XXIV, 877. Ц. 1 р., пересылоч-

.

2. ТОМЪ II.

Анш Брестскаго земскаго суда.

Вальва 1867 г., стр. X, 801. Ц. 1 р., пересыл. за 2 ф.

3.

Ревизія пущъ и переходовъ звѣриныхъ аъ бывшемъ Вениномъ Княжествѣ Литовскомъ,

съ грамо¬

тами и привилегіями на входы въ пуіци и земли, составленная Мстибоговскимъ старостою Григо!

ріемъ Богдановичемъ Воловичемъ
содержащей

въ себѣ

въ 1559 году; съ присовокупленіемъ другой актовой книги,

привилегіи

дворянамъ

и священникамъ Пинскаго повѣта,

составленной

въ 1554 г•> Ввльна 1867 г., стр. V, 3811 Ц. 1 рф пересил. за 2 ф.

,

Краткія таблицы, необходимыя для исторіи, хронологіи, вообще для всякаго рода археологическихъ

4.

изслѣдованій

и въ частности для раэбора дровиихъ актовъ и грамотъ западнаго края Россіи и

царства Польскаго.

Внльна 1867 г., стр. И, 49 (объксиптельиаго текста

н 17 таблицъ).

Ц. 60 коп., пёресил. за 1 ф.
б. ТОМЪ III. Аиш Брестскаго гродскаго суда. Вильпа 1870 г., стр. XX, 416. Ц. 1 р. 50 ж., пересил. за 8 ф.
6. .ТОМЪ IV. Акш Брестскаго гродскаго суда.

Вильпа 1870 г., стр. ЬХГѴ, 617. Ц. 2 р., иересыл. за 4 ф.

7. ТОМЪ V. Акты Брестскаго и Гродненскаго гродскнхъ судовъ, съ присоаокупленіемъ привилегій

на земле*

владъміе въ Брестской и Кобринской экономіяхъ. Вильпа 1871 г., стр. XXI, 460. Ц. 1 р. 60 к.
иересыл. за 3 ф.
Ордннація королевскихъ пущъ въ лѣсничествахъ бывшаго Великаго Княжества Литовскаго, состав¬

6-

ленная по инструкціи короля Владислава ІѴ-го коммиссарамм: Виленскимъ каноникомъ и королевскимъ
секретаремъ Петромъ Далматомъ Исайковснимъ и Упитснимъ иаршалноиъ Христофоромъ Бѣлозо¬
ромъ аъ 1641 году. (Похлнннпкъ съ переводомъ на русскій языкъ и съ алфавитнымъ указа¬
телемъ).

Внльна 1871 г., стр. ХП, 826. Ц. 1 р., пересил. за 1 ф.

Алфавитный указатель къ II, III, IV и V томамъ актовъ, изданныхъ Вилеискою Археографическою

9.

Коммиссіею.

Внльна 1872 г., стр. 164. Ц. 60 коп., пересыл. за 1 ф.

Алфавитный указатель къ актовой книгѣ

10.

изданной Вилеискою Археографическою Номмиссіею въ

1867 году: Ревизія пущъ и переходовъ звѣриныхъ въ б. Великомъ Княжествѣ Литовскомъ Григорія
Богдановича Воловича, а также собраніе привилегій, данныхъ дворянамъ и священникамъ Пинскаго
повѣта.

Внлыіа 1В72 г, стр. 125. Ц. 40 коп.,

11. ТОМЪ VI содержащій въ себѣ:

ерссыл. за 1 ф.

1) Акты Брестскаго гродскаго суда

(поточные);

2) Акш Брестскаго

подноморскаго суда; 3) Акш Брестской магдебургіи; 4) Акты Кобринской магдебургіи и 5) Анты
Каменецкой магдебургіи.

Вильпа 1872 г. стр. ХЫХ, 693. Ц. 2 р. 60 к., пересил. за 4 ф;

12. ТОМЪ VII. Акш Гродненскаго гродскаго суда.

Вильпа 1874 г.,

стр. XVI, 816. Ц. 2 р. 50 коп., пе¬

ресылочныхъ за 4 ф.
18 ■ 14;

Писцовая книга Пинскаго староства Лаврина Войны. Часть I—II; стр. X, 1020 въ переводѣ на рус¬
скій язивд алфавит, указатель 72.

16. ТОМЪ VIII. Акш Виленскаго гродскаго суда.
пересылочныхъ ва 8 ф.

Внльна 1874 г. Ц. 5 р., пересыл. за б ф.
Вильпа 1876 г.,

•

стр. XXV, 682 п 84. Ц. 2 р. 60 коп.,*

•.

Ревизія Кобринской экономіи 1563 года, съ прибавленіемъ къ ней актовъ Браславскаго земскаго суда

16.

относящихся къ Кобринской Архимандрім.

Внльна 1876 г., стр.XII, 887 и 56. Ц. 1 р. 60 коп.,

пересыл. за 2 ф,

• .

17. ТОМЪ IX. Акты
1

„

18. ТОМЪ X.

Виленскаго земскаго суда, Городоваго Магистрата, Магдебургіи

Внльна

1878 г., стр. ШІ, 692 н 66. Ц. 2 р.% пересыл. за 3 ф.
Акш Виленскаго магистрата и магдебургіи. Внльна 1879, стр. XXXѴІП, 693 н 48.
пересыл. за 3 ф.

'

и Конфедераціи.

\

.

ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

19. ТОМЪ XI. Акш Главнаго Литовскаго Трибунала.

Ц. 2 р.,

