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ZDRADA BOHDANA S£UPICZA W 1551 r.

(okolicznoœci zdobycia Brac³awia przez Tatarów)

Rok 1550 wo bec pod pis ane go nie dawno (1547) trak tatu pol sko-tu recko-ta tars -
kiego by³ na ca³ym Po dolu wyj¹tkowo spo kojny1. Mia³a miej sce tyl ko jed na, in -
spir owa na przez su³tana, nie udana wy prawa Mo³da wian pod Bar (13 grud nia),
któr ej ce lem by³o poj man ie s³yn nego ju¿ wó wcz as rot mis trza kró lew skiego Ber -
narda Pre twic za. Sam Pre twicz sta wi³ siê 14 grud nia t. r. w Kra kow ie by wyg³osiæ
przed królem i rad¹ se natu sw¹ g³oœn¹ ap olo giê. Od piera³ w niej wi êksz oœæ sta wia -
n ych mu przez su³tana i jego wa sali za rzu tów przed staw iaj¹c jedno czeœ nie szcze gó -
³owy opis walk to czon ych na po gran iczu od pocz¹tku lat 40-tych XVI w.2 W miê -
dzyczasie z roz kazu Su lejm ana I dosz³o w Mo³da wii do zmia ny ho spod ara i miej s ce 
oba lon ego Iwon ii zaj¹³ Ste fan VII. Za niep oko jeni Po lacy (kon kretn ie het man
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1 Cho dzi³o o od now ienie trak tatu za wart ego w r. 1533 po miêd zy Su lejm anem Wspa nia³ym a Zyg -
munt em Sta rym. Zob.: Da riusz Ko³odziejc zyk, Ot tom an-Po lish Di plom atic Re lat ions (15th–18th

Cen tury). An An not ated Edit ion of ‘Ahdnames and Other Do cum ents <Ko³odziejc zyk>. Le i -
den-Bo ston-Köln 2000, dok. nr 13 (‘ahdn ame skie row ane przez su³tana Su lejm ana I do kr óla
Zyg munta I – wspó³cze sna wer sja po w³osku, 18–26 I 1533), s. 230–231 i dok. nr 14 (kró lewskie 
po twierd zenie trak tatu, 1 VII 1533), s. 232–233. O re lac jach pol sko-tu reck ich przed r. 1545 zob.
te¿ Mih nea Ber ind ei, Gil les Ve ins tein, L’ Emp ire Ot tom an et les pays ro umai ns 1544–45. Ét ude
et do cum ents <Ber ind ei-Ve ins tein>. L’ Éco le des Hau tes Étu des en Scien ces So cial es, Pa ris –
Harvard Ukrai nian Re sea rch In stit ute, Cam bridge, Mass. 1987. Tu roz dzia³ III (En tre Bas-Da -
nube et Bas-Dniepr: Les prémices du pro bleme Co saque) s. 89–118, zw³asz cza cz. 1 (La paix ot -
tom ano-po lon aise), s. 89–91 I cz. II (Les pro blèmes de la fron tière: avan ce ot tom ane et razzias
ta tar es), s. 91–100.

2 W spra wie apol ogii Pre twic za zob.: An drzej Tom czak. Me mor ia³ Ber narda Pre twic za do kró la z
1550 roku <Pre twiczM emo ria³> // Stu dia i Ma ter ia³y do Hi stor ii Wo jsko woœci. War szawa,
1962: 8 cz. 1, s. 328–57 = J. T. [ks. Je rzy T. Lu bom irski] wyd., «Apol ogia Pret hwicz lecta pu -
blice in se natu Re gni con sensu per Mag. Dom. Re gni Vi cec ancel. Do min ic. In ca strino sanctae
Lu ciae 1550…» // Bi bliot eka War szaws ka. War szawa, 1866, t. III. S. 45–59. Stresz cze nie
apol ogii (tu tak¿e sze rzej o dzia³aln oœci i na dan iach B. Pre twic za), zob.: Ka zim ierz Pu³aski. Sta -
re osady w ziemi ka mien iecki ej i dzie dzicz¹ce na nich rody po dols kiej szlach ty hi stor ycznej //
Prze wodn ik Na ukowy i Li ter acki. War szawa, 1902: 30. S. 148–54, 247–49. W r. 1550 mia³a siê
te¿ odb yæ ko lejna pol sko-tu recka ko mis ja powo³ana dla wyp³aty od szk odo wañ, ze bra³a siê jed -
nak do piero w roku na stêp nym. Uczestn icz yli w niej Jan Mie lecki i An drzej Tê czyñski, a ze
stro ny tu reck iej sa nd¿a kbej ni kop olski Ahmed (Plewczyñski Ma rek. Udzia³ jaz dy obrony po -
toczn ej w wal kach na po³udniowo-wschod nim po gran iczu Rze czyp osp olit ej w la tach 1531–1573 
<Pl ewczyñskiJazda> // Stu dia i Ma ter ia³y do Hi stor ii Wo jsko woœci. War szawa, 1983: 26. S.
111–42, tu s. 122 przyp. 46.



po lny ko ronny Miko³aj Sie niaws ki) wsz czêli w lip cu 1550 wyp rawê in terw ency jn¹
na rzecz oba lon ego ho spod ara, co z ko lei w roku na stê pnym (1551) do starc zy³o
Tur kom pre teks tu do pod jêcia wro gich wo bec Rze czyp osp olit ej dzia³añ3. W tym
te¿ cza sie dosz³o do wspie ran ego przez Stam bu³ prze wrotu wewn êtrz nego na Kry -
mie. Po za mord owa niu utrzym uj¹cego po prawne sto sunki z Rzecz pos polit¹ Sa hib
Gi raya wcze sn¹ je sieni¹ 1551 w³adzê przej¹³ De wlet Gi ray4. Ten ra czej nie spot y -
ka ny na kre sach brak akt ywnoœci wo jenn ej na prze³omie 1550/51 z pe wnoœ ci¹ w ja -
kimœ stop niu uœpi³ czuj noœæ «pogr aniczników», a ludn oœci Brac³awia do starc zy³
okaz ji do wzno wien ia wyst¹pieñ prze ciwko star oœcie5. W³aœnie za zas³ugi w wal -
kach z Ta tar ami kn. Bo husz Fe dor owi cz Ko recki zo sta³ na grod zony w r. 1548/49
sta ros twem brac³aw skim i win nick im (od r. 1569/70 by³ rów nie¿ sta rost¹ zwi nog -
rodzkim) i za raz po ob jêciu ur zêdu przyst¹pi³ na w³asny koszt do na prawy i for tyf i -
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3 O po moc do Rze czyp osp olit ej zwr óci³ siê wte dy Jan Jol dea, syn ho spod ara Ste fana V zwa ny
Iwoni¹. Zob. m. in.: Aleks ander Jab³onows ki. •ród³a dzie jowe <ZDz.>. War szawa 1878, t. 10
(Spra wy wo³oskie za Jagiellonów. Akty i li sty), nr 59. S. 139; Lu dwik Ko lank owski. Pro blem
Kry mu w dzie jach Jagi elloñskich <Ko lank owsk iKrym> // Kwar taln ik Hi stor yczny. War szawa,
1935: 49. S. 279–300, tu zw³asz cza s. 295; Zdzis³aw Spie ralski. Awant ury mo³daw skie. War -
szawa 1967. S. 113–16; To masz Kem pa. Kon stanty Wa syl Ostrogs ki (ok. 1524/1525 – 1608)
wo jew oda ki jows ki i mar sza³ek zie mi wo³yñs kiej <Kem paO strogski>. Tor uñ 1997. S. 31; Ry -
szard Pr zybyliñski. Het man wiel ki ko ronny Miko³aj Mie lecki (ok. 1540–1585) <Prz ybyl iñski>.
Tor uñ 2003. S. 43–44. Zob. rów nie¿ Ber ind ei-Ve ins tein, roz dzia³ II (La Por te, la Mol davie et la
Va lac hie en 1544–45. La qu estion de la «do min ati on Ot tom ane»), s. 47–88.

4 Le szek Pod hor ecki. Cha nat Krym ski i jego sto sunki z Polsk¹ w XV–XVIII wie ku. War szawa,
1987. S. 99. Zob. te¿ ibid. Wy kaz ch anów z rodu Gi rayów, s. 309–11. Miej sce pa nuj¹cego od IX 
1532 Sa hiba Gi raya zaj¹³ je sieni¹ 1551 po kil ku mie si¹cach walk, po dobn ie jak po przedn ik z
b³ogos³aw ieñstw em su³tana, De wlet Gi ray I Tacht Al gan. Na tro nie utrzyma³ siê do dn. 25 VI
1577. Sa hib Gi ray zo sta³ za mord owa ny w Ta man iu w trak cie wy prawy na Kau kaz wraz z 13-let -
nim sy nem She hbaz em przez zwo lenn ika (w osob ie Bu liuka, syna cha na kaz añskiego Safa-Gi -
raya) swo jego ku zyna i na stê pcy De wleta Gi raya. Jego cia³o przewie ziono po tem na Krym i po -
chow ano w do lin ie Sa lac zyku, u po dnó ¿a góry Czu fut-Kale w gro bowcu cha na Ha dzi-Gi raya
(B. Kell ner-He ink ele. Sa hib Gi ray // The En cycl opa edia of Is lam. New Edit ion. E. van Don zel,
B. Le w is and Ch. Pel lat, eds. (10 vols.) 1986–2000. Le iden: E. J. Brill. 1995, Vol. 8 (NED-
 SAM), s. 832–33, tu s. 833; Alan W. Fisher. The Cri mean Ta tars. Hoover In stit uti on Press, Stan -
ford, Cal. 1978, s. 42–44 (Sa hib Gi ray), 44–45 (Dev let Gi ray); Ìè õàèë Õó äÿêîâ. Î÷ åð êè ïî èñ -
òîðèè Êà çàíñêîãî õà íñòâà <Khu diak ovKa zan>. Êàç àíü, 1923 (Re print, 3 ed.) Ìî ñêâà, 1991.
Ñ. 89–91, 115–16, tu zw³asz cza s. 90 i 116).

5 Ów brak czu jnoœci spo wod owa ny wzg lêd ami po lit yczny mi po dobn ie przed staw ia re wiz ja z
r. 1552, po dkr eœlaj¹c brak st ró¿y w polu i na zam ku oraz nie obecnoœæ sta ros ty pod czas obl ê¿e nia 
Brac³awia (Àðõ èâ Þãî-Çàï àäíîé Ðîñ ñèè, èçä àííûé Âðå ìåííîþ êîì èññèåþ äëÿ ðàç áî ðà
äðå âíèõ àêò îâ <AJZR>. Êèåâ, 1890, Ò. VII/2. Ñ. 20). Po mij aj¹c tu za gadn ienie ci¹g n¹ cych siê, 
od co naj mniej lat 30-tych spo rów miej scow ej ludn oœci z ko lejn ymi sta ros tami (zw³a sz cza kn.
Ili¹ Kon stant yno wic zem Ostrogs kim [1529–39] i kn. Se men em Pr oñs kim [1539–41, ofic jal nie
do 1544]), ju¿ sama kwe stia op³acan ia stra ¿y zam kow ej w za mian za osob is te wype³nia nie przez 
tu tejs zych zie mian tzw. pow innoœci ziem skich bu dzi³a kon trow ersje. W r. 1545 mie szka ñcy
Brac³awia pro sili kró la, jak wy nika z ów cze snego po pisu i re wiz ji zam ku, o utrzym ywa nie
tam¿e zaciê¿ nego woj ska op³acan ego z kasy król ews kiej. W tym cza sie pod staroœci brac³aw ski
(nie uda³o siê us taliæ, kto pe³ni³ te obo wi¹zki po œmierci Bo hus za S³upicy «wto pion ego w Bohu»
w mar cu 1541 r. pod czas bun tu miesz czan brac³aw skich a po tem win nick ich prze ciwko kn.
Proñ skie mu; nast êpny od not owa ny po dst aro œci to Jer mo³aj Me leszko w r. 1566, oj ciec Iwana,
póŸn iejszego opiek una nie letn ich dzie ci Se mena Boh dan owi cza S³upicy) fi nans owa³ je dyn ie
dw óch s³ug do pil now ania wrót, na po zos ta³e po trzeby w tej mie rze nie by³o bo wiem fun dus zy.



ko wan ia znisz czon ego zam ku6. Nie po siad amy nie stety zbyt wie lu szc zegó³owych

in form acji po zwal aj¹cych oc eniæ na ile pra ce te wp³ynê³y na zwi êkszenie s³abych

walorów obronn ych Brac³awia.

* * *

W œw ietle po pisu z dn. 21 sierp nia 1545 r., za mek brac³aw ski przed staw ia³ doœæ

¿a³osny wi dok. Ca³oœæ sta nowi³a sto sunk owo nie wielka drew niano-ziem na kon -

strukc ja. Pro wad zi³ do niej drew niany most zwo dzony z baszt¹ bra mn¹. Od

wewn¹trz wzd³u¿ «mur ów» i 6 wie¿ znaj dowa³o siê 26 drew nian ych ho rodni7. Za -

mek nie po siada³ w³asnego ujêcia wody, a je dyn ie po dst aroœci utrzym ywa³ w nim

dwo je s³ug dla dogl¹da nia wrót zam kow ych. Re wiz or w osob ie bi skupa ³uck iego i

brze skiego Je rzego Fal czews kiego zwra ca³ uwagê na koni ecznoœæ bu dowy do datko -

wej basz ty na górze nad rzek¹ Pu cewk¹ (wpa daj¹c¹ u stóp zam ku do Bohu) «ko tora ia 

od zam ku wysz³a, y ne iest od ne pryiat elia be speczno, bo mo ¿et po niey na horu

zam kow uiu do byti sia» oraz mo stu przez tê rzekê by umo¿liwiæ schro nien ie w zam -

ku lud noœci miesz kaj¹cej po dru giej stro nie Pu cewki8. Ów czes ny sta ros ta kn. Fe dor 

An driej ewi cz San guszko (1544–47/48) de klar owa³ z ko lei, ¿e on i zie mian ie mog¹

je dyn ie op asaæ ca³oœæ zam ku miê dzy basz tami gli niano-wi klin owym «mu rem»,

gdy¿ nie staæ ich na bu dowê ko lejn ych ho rodni. Og ólnie po pis stwier dza³, ¿e za mek 

by³ «ma³yi, ne wod³uh do statku lu dey, ne tol ko po³owica ich, ale y tre tiaia cza st z

stat ki swo imi cza su pry hody [nie przyj aci ela] ne mo hut sia wme stit»9. Je dyn¹ sz an -

sê po prawy sy tua cji wi dziano w do tac ji z kasy kr óle wskiej, kt óra jed nak œwi eci³a

pust kami.
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6 Woj ciech Koja³owicz. Her barz ry cers twa W. X. Litew skiego tak zwa ny Com pend ium, czy li o
klej not ach albo her bach, któ rych fa mil ie sta nu ry cers kiego w pro winc jach Wiel kiego Ksiê stwa
Li tews kiego za ¿ywaj¹. Fran cis zek Piek osi ñski, wyd. Krak ów 1897, s. 9; Adam Bo niecki. Her -
barz pol ski <Bo niecki>. War szawa, 1899–1913, 16. t. Re print War szawa 1885–87, tu t. 11,
s. 146; Pol ski s³ow nik bio graf iczny <PSB>, Kra ków, 1980, t. 14, s. 59 (Ko recki Bo husz, au tor
Ja re ma Ma cis zewski); Âî ëîä èìèð Ïî ëiù óê. Êí ÿçü Áî ãóø Êî ðåö üêèé ÿê çå ìëå âëàñí èê òà
óð ÿä í èê (1510–1576) <Po lishc hukKo rec ki> // Êè ¿âñüêà ñò àðîâè íà. Êè¿â, 2001: 2 (338).
Ñ. 56–72. Zob. te¿ Be ata K. Ny kiel. The Fi ftee nth- and Sixte enth Cen tury Sta rosts and the Sta -
ros ty ma gis trates of Bratslav and Vin nyts ia (to 1569) <Ny kielB ratslavSt aros ts, 2004>, and
Appen dix A (Sta rosts’ Re gis ter) and B (Ca stle Ma gis traci es’ Re gis ter). Rê kop is z³o¿ ony do dru -
ku w «Harvard Ukrai nian Stu dies», 2005, tu Appen dix A – No. 29. Po dobn ie na w³asny koszt
Ko recki od bud owy wa³ w r. 1571 za mek w Win nicy. Zob. da lej w te kœcie.

7 ZDz., War szawa 1877, t. 6 (Re wiz ya za mków zie mi wo³yñs kiej w po³owie XVI wie ku). S. 117,
118. We dle re wiz ji z r. 1552 w mi eœc ie Brac³awiu by³o 730 do mów na le¿¹cych do zie mian,
miesz czan i Wo³ochów, 7 cer kwi i koœ ció³ ³aci ñski (ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 36, îï. 1, ñïð. 536,
àðê. 142 çâ.). Por. przyp. 19.

8 Jej nie bezp ieczne dla zamku po³o¿e nie opis uje re wiz ja z r. 1552. Zob. AJZR, t. VII/2, nr 7, s. 22. 
Por. przyp. 19.

9 Dr¹¿enie stud ni zam kow ej roz poc zêto za ka denc ji kn. Se mena Pr oñs kiego (1539–41, for maln ie do 
r. 1544) ale do r. 1545 nie do kop ano siê do wody, co oznac za³o, «i¿ cza su pry hody y obl e¿e nia od
moc nych ne pryiat eley, z toie od noie stud ni ne bu det do statku wody» (ZDz., t. 6, s. 119, 120).



Ar tyl eria zam ku brac³aw skiego sk³ada³a siê z 2 du ¿ych dzia³ i 4 ar mat ek u¿ ywa -
nych w polu, przy czym wi êks zoœæ z nich mia³a «li che» ³o¿a i ko³a. Po nadto w sk³ad 
uzbroj enia «for tecy» wcho dzi³o 28 ha kown ic i «try kii sta ros wiecki ch», któ re nal e -
¿a³o prz eto piæ i odl aæ na nowo. Art yle rzyœci zam kowi mie li do dys poz ycji dwie
becz ki pro chu i trze ci¹ «mno ho nepo³n¹» (w su mie 14 «ka mieni»), «z po³ ka mie -
nia» pro chu do ha kown ic oraz dwie becz ki i trze ci¹ nie pe³n¹ sa let ry (w su mie ok.
pó³tora «ka mien ia»)10. Po nadto 50 kul do dzia³ du ¿ych, 200 do ar mat ek i sto sunk o -
wo nie wielk¹ ilo œæ pro chown ic. Nad ca³oœci¹ owego ar sena³u czu wa³o trzech pusz -
kar zy, ewid entnie Rusi nów: £awryn, Haw ry³o i Hryn11. Dla por ównania uzbro j e -
nie zam ku win nick iego, po siad aj¹cego wó wczas 3 wi e¿e i 30 ho rodni, przed staw ia -
³o siê nastê puj¹co: dwa niedu ¿e dzia³a spi¿o we, w tym jed no uszkod zone, ale po
pro wi zor ycznej na praw ie, 26 ha kown ic i «czte ry kii sta ros wecki ch». Do tego
«ka mieñ» pro chu, dwie nie du¿e becz ki sa let ry, 19 kul «del nych ka menn ych ¿e -
lazom ob liw any ch» i 100 kul do ha kown ic. Nad ca³oœci¹ pi eczê mie li tu pusz kar ze
Fe dor i «wy po¿yczony» z Baru Mich na12. Wra¿ enie prze prow adz aj¹cego rewi zjê
ko mis ar za kr óle wsk iego, kt óry ogl¹da³ ró wni e¿ zam ki wo³yñs kie i ki jows kie, ¿e
«ia kom ¿yw ta kow oho pro stoho a s³aboho zam ku ukrai nno ho ne wida³» s³u¿y za
wy starc zaj¹cy ko ment arz. Co istotne dla dal szego wy wodu, w po pis ie zam ku win -
nick iego jako rot mis trzowie kró lew scy to war zysz¹cy ko mis arz owi w wy bor ze
miej sca pod budo wê wiêk szego i bez pieczn iejsz ego zam ku uczestn icz yli póŸniej si
opon enci kn. [KuŸma] Zas³aw ski i kn. Bo husz [Fe dor owi cz] Ko recki13.

Zaa nga ¿ow anie Ko reck iego w od budo wê za mków (w r. 1571 ta k¿e win nick ie -
go) oraz obo wi¹zki w obron ie po toczn ej, daj¹ce pole do ró ¿nych na du¿yæ spo wodo -
wa³y wie lok rotne pro tes ty i skar gi do króla, które najc zêœciej dorê cza³ w imien iu
Brac³awian sêdzia ziem ski brac³aw ski Iwan Juch now icz Kosz ka z Wo ron owi cy
(zm. ok. 1587)14. Kil kuk rotnie pos³owa³ on do Zyg munta Au gus ta z li stami od
szlach ty za wier aj¹cymi skar gi na nie zgodne z pra wem pos têpowanie obu kni aziów, 
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10 Ka mieñ li tews ki = 40 fu ntów li tews kich = 1280 ³utów. 1 funt (gwicht) li tews ki = 32 ³utów = 4/5
fun ta berl. Zob. Teo dor Wierz bows ki. Va dem ecum. Prze wodn ik dla badañ hi stor yczny ch. War -
szawa, 1929. S. 220: V. Mia ry i wagi ustan owi one na Li twie kon styt ucj¹ z r. 1776.

11 ZDz., t. 6, s. 120–21. Zda niem re wiz ora przy da³oby siê jesz cze trzech pusz kar zy.
12 ZDz., t. 6, s. 112, 113.
13 ZDz., t. 6, s. 111–12. 
14 Po r. 1510 po wsta³ w Win nicy nowy za mek. Zbu dow ano go na le wym brze gu Bohu, jed nak z lo -

kal iza cj¹ o ok. ki lom etr wy ¿ej w sto sunku do po przedn iego znisz czon ego przez Tatarów
(A. M. Ñåêðåòàðîâ. Ìiñòî íàä Áóãîì 400 ðîêiâ òîìó i ïî òîìó. Âiííèöÿ, 1999: ÒÎÂ Àíòåêñ. 
Ñ. 18). Jego budowê w znacz nej czêœci na w³asny koszt roz pocz¹³ i uko ñczy³ kn. Kon stanty
Ostrog ski, sta ros ta win nicki, w la tach 1529–39. Ko lejna re wiz ja z r. 1552 do tyc zy³a jesz cze tego 
dru giego zam ku, któ ry rok wcz eœniej od naw iano otac zaj¹c go no wym wa³em (wó wczas za mek
li czy³ ju¿ 30 ho rodni i 5 wie¿). Nie baw em pod jêto pra ce przy wzno szen iu na pra wym brze gu
Bohu trze ciego zam ku, wokó³ któ rego w la tach 60-tych XVI w. po wsta³o nowe mia sto Win nica.
W re wiz ji z r. 1545 po dkr eœlono ró wni e¿ pr oœby Win nic zan o odb udo wê znisz czon ego równi e¿
przez Tatarów w r. 1541 zam ku zwi nog rodzki ego. Zob. ZDz., t. 6, s. 122. Jak nal e¿y prz ypu -



przede wszyst kim do tycz¹ce s³u¿by w polu, po dzia³u ³upów i je ñców15. Jedn¹ z

form pro tes tu by³a od mowa wy jœc ia ze sta rost¹ «w pole i pod szla ki». Sta³o siê to

miêd zy in nymi w r. 1551, gdy Ko recki otrzyma³ od B. Pre twic za wia domo œæ o

ci¹gn¹cych pod Brac³aw Ta tar ach. Do od mów s³u¿by w obron ie po toczn ej w

zwi¹zku ze spo rem z urz êdem sta roœciñskim do chod zi³o jesz cze w r. 1552 i 156216.

Kwe stia ta obok wal orów mi lit arno-obronn ych sa mego zam ku mia³a nie bag ate lne

zna czen ie dla oceny sta nu przy got owa nia i szans obrony Brac³awia we wrzeœ niu

1551. Ocena ta ma bo wiem sz czególne zna czen ie w kon tekœ cie roli, jak¹ w tych

wy dar zeni ach odeg ra³ Boh dan Iwan owi cz S³upica, uznany przez wspó³cze snych za 
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szczaæ na pod staw ie prze kazu z r. 1546 proœ ba ta zo sta³a spe³nio na, jed nak wkr ótce i ten nowo
od bud owa ny za mek w Zwi nog rodz ie zo sta³ kom pletn ie zruj now any. Zob. Ar chiw um Pa ñ stw o -
we w Kra kow ie, Od dzia³ na Wa welu <APKr.>: Ar chiw um XX. Lu bart owiczów Sa ngus zków
<ASang.>, t. V/69, 71. Tu da tow ane 27 VI 1546 w Zwi nog rodz ie, a skie row ane do króla dwa li -
sty ko mis arzy wys³anych w celu zba dan ia spra wy mor ders twa pope³nio nego w zam ku zwi nog -
rodzkim. Li sty te wspo min aj¹ nie jak iego Mi chaj³ê, podstar oœciego zwi nog rodzki ego (w tek œcie
cz³owiek ten okreœlany jest raz jako podstaroœci a raz jako urzêdnik zwi nog rodzki z ra mien ia kn. 
San guszki, sta ros ty w³odzim iersk iego). Wed³ug tego¿ li stu po dstaroœci ów wraz ze swy mi lud -
Ÿmi za mord owa³ s³ugê kasz tal ana pozn añs kie go, któr ym by³ wówc zas An drzej Gó rka her bu
£odzia. S³ug¹ tym by³ Sta nis³aw Wer pecki, pod star oœci ³opa tyñs ki. Ko mis arze in form o wa li mo -
na rchê, ¿e zmu szeni byli zaw iesiæ do chod zenie bez wy dan ia wer dyktu z po wodu zbroj nej ma -
ni  fes tacji do kon anej pod Zwi nog rodem w imien iu kasz tel ana pozn añs kie go przez po czet pod
wodz¹ po dstaroœciego bu skiego, nie jak iego Men kick iego (Miê kick iego?). Spr awê od³o¿o no do
roz strz ygni êcia na póŸ niej. Roz strz ygni êcie zna laz³a do piero we wr zeœn iu 1547. Dn. 19 VI 1547
re prez entuj¹cy Zyg munta Au gus ta dwo rzan in kró lews ki Jan Wik tor yn roz kaz³ kn. Fe dor o wi
San guszce (zob. Ny kielB ratslavSt aros ts, 2005: Appen dix A – No. 28) os¹dze nie swych s³ug
zwi nog rodzki ch w dn. 13 wrz eœn ia t. r. (APKr.: ASang., t. VI/5).

15 Kosz ka jeŸd zi³ do mo narc hy m. in. ze skar gami na kn. Fe dora Sa ngu szkê w 2. po³. lat 40-tych
oraz w r. 1551. W da tow anym 27 XI 1551 z Wil na liœ cie Zyg munta Au gus ta do kn. Bo hus za Ko -
reck iego jest wzmian ka o po sels twie zie mian brac³aw skich w osob ach Iwana Kosz ki oraz Ih nata
Klesz czews kiego. Po raz ko lejny sk ar¿y li siê oni przed królem na nadu¿ycia urzêdu
staroœciñskiego. List ten za wiera je den z naj pe³nie js zych wyk az ów wyk ro czeñ sta ros ty prze -
ciwko «sta rin ie» i nie re spekt owa niu praw nie ustal ony ch norm zw³asz cza, gdy cho dzi³o o
wype³nia nie przez szlachtê obo wi¹zków z tytu³u s³u¿by ziem skiej wraz z na kaz any mi przez
monarchê œrodkami za radc zymi, kt óre Ko recki mia³ za stos owaæ (Me tryka Via lik aga Knia stva
Lito$ska ga. Kni ga 28 (1522–1552). Kni ga za pisa$ 28 (Ko piia kantsa XVI st.) / Me tryka Via lik a -
ha Knia stva Li tou skaha (1522–1552) Kni ha za pisau 28 / Me trica of the Grand Du chy of Li thua -
nia (1552–1552). Book of in script ions 28 <ML 2000, 28>. Mensk, 2000: Athen aeum, s. 189–91,
nr 149; tu (s. 189) wzmian ka o po sels twie Kosz ki i Klesz czews kiego). Po sels twa Kosz ki nie przy -
nios³y jed nak rez ultatów i dn. 30 IV 1552 po od mow ie wy jœc ia ze sta rost¹ w pole zie mian ie po -
nown ie de leg owa li go z pe tycj¹ do Zyg munta Au gus ta. Ko lejn¹ pi semn¹ sk argê na kn. B. Ko -
reck iego, za sadn iczo z tymi sa mymi, co po przedn io za rzut ami, pos³owie po wiat ów brac ³aw -
skiego i win nick iego (a wœr ód nich Iwan Kosz ka) przed³o¿yli na sej mie gro dzieñskim w r. 1567
lub 1568 (AJZR, t. VIII/5, s. 155–57). Zob. tak ¿e Òåò ÿíà Ôðà íþê. Âií íèöüêà øëÿ õòà â
ÕV² ñò. // ²ñòî ðè÷íî-ãåî ãðàôi÷íèé çái ðíèê. Êè¿â, 1927: 1. Ñ. 23–31, zw³asz cza s. 29. Jedn¹ z
przy czyn bra ku zde cyd owa nej re akc ji dwo ru by³ za pewne fakt, ¿e Ko recki mia³ za pis ane na
Win nicy 5000 kop gro szy li tews kich, któr¹ to sumê po œm ierci kn. Bo hus za zo bowi¹za³ siê
sp³aciæ jego spad kob iercom nowy sta ros ta Ju rij St ruœ z Ko mar owa (1579–1604). 

16 Ma rek Pl ewczyñski. W s³u¿ bie pol skiego kró la. Z zag adnieñ struk tury narod owo œciowej Ar mii
Ko ronn ej w la tach 1500–1574 <Pl ewczyñski>. Sie dlce, 1995, s. 74 i przyp. 253. W zwi¹zku z
boj kot em obrony po toczn ej przez zie mian brac³aw skich na s³u¿bê w je Ÿdzie wst¹pi³ w r. 1552
jako je dyny z po wiatu win nick iego Mi cha³ Cze czel.



g³ówn ego win owajcê szyb kiego pod dan ia zam ku Ta tar om i znisz czen ia znacz nej
czêœci Brac³awsz czyz ny. Okrz ykni êty zdrajc¹ Boh dan znikn¹³ kom pletn ie ze Ÿró -
de³ po r. 1552, a do bra S³up iców jako je den z dw óch XVI i XVII-wiecz nych pr zy -
pad ków ka duka uleg³y kon fis kacie17.

* * *

Prze bieg wyda rzeñ w Brac³awiu na pocz¹tku wrze œnia 1551 zna ny jest z kil ku
tyl ko wzmia nek18. Naj pe³nie js zym, i naj bl i¿szym tym wy dar zeni om Ÿród³em jest
re wiz ja zam ku brac³aw skiego z r. 1552. Na jej te¿ pod staw ie w znacz nej czêœci od -
twar zamy tu opis ob lê¿e nia, ka pit ula cji oraz tego, co nast¹pi³o wk rót ce po tem19.
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17 Poza do br ami dzie dziczn ymi Boh dan S³upica by³ w Brac³awiu wspó³w³aœci cielem jed nej z zam -
kow ych ho rodni, któr¹ wz niós³ do spó³ki z Isai jem ¯abok rzyckim i wspo mnian ym powy ¿ej
Iwan em Juch now icz em Koszk¹ (ZDz., t. 6, s. 118). Obok kon fis katy jego dóbr dzie dziczn ych,
na dan ych na stê pnie kn. Ku Ÿmie Zas³aw skiemu Hen ryk Li twin wy mienia jesz cze dru giego
Brac³awian ina An drzeja Szan dyr owsk iego, któr ego majê tno œci nie objê to jedn ak¿e kon fis kat¹
«wie czyst¹», lecz od dano w ad min istracjê (1635–42) naj pierw Ste fan owi Rus sya nowi, a nas têp -
nie Ol brycht owi Ko chan owsk iemu, obu brac³aw skim ur zêdnikom (Hen ryk Li twin. Nap³yw pol s -
kiej szlach ty na Ukrainê 1569–1648 <Li twin>. War szawa 2000. S. 72). 

18 Sta nis³aw Orzec howski. Kro niki pol skie. Tu rows ki, Ka zim ierz Jó zef, wyd. Sa nok, 1856.
S. 89–90; Ma ciej Stryj kows ki. Kro nika pol ska, li tews ka, ¿m udzka i wszyst kiej Rusi Ma cieja
Stryj kows kiego… <Stryj kows ki>, Miko³aj Ma lin owski wyd., War szawa 1846, t. 2, s. 404 («Tej -
¿e je sieni [1551] gdy król wy jac ha³ na ³owy po onym smut ku [œmie ræ Bar bary Ra dziwi³³ówny]
do Wê grów przy nies iono mu nowi nê i¿ carz Pe rek opski za mek Bras³aw na Wo³yniu spa li³ i
wszyst kich którzy na nim byli, tak szlach tê jako po spol ity gmin w po³on bez od poru wy wiód³»);
ML 2000, 28: s. 156–58, nr 116 (list Zyg munta Au gus ta do Jana Chrsz czon owi cza sta ros ty czer -
kas kiego i ka niows kiego w spra wach sta rego i no wego zam ku w Czer kas ach, da tow any 1551 z
Wil na; tu tak ¿e wzmian ki o spra wach brac³aw skich); 158–59, nr 117 (list kr ólewski ad res owa ny
do mar sza³ka zie mi wo³yñs kiej kn. Wa sila Kon stant yno wic za Ostrogs kiego z r. 1551, pi sany ju¿
po zdo byc iu Brac³awia przez Tatarów i do tycz¹cy ów czesnej sy tua cji na Brac³awsz czyz nie,
zw³asz cza zam ku win nick iego); 171–72, nr 134 (list Zyg munta Au gus ta do kn. Bo hus za Ko rec k ie -
go da tow any 14 XI 1551 z Wil na w spra wach zwi¹za nych z od bud ow¹ zam ku brac³aw skiego,
szko dami po czyn iony mi przez Tatarów oraz za bezp iecz eniem zam ku w Win nicy na wy pad ek
ko lejn ego ataku).

19 AJZR, t. VII/2, s. 19–23, nr 7 (Opis anie zam ku brac³aw skiego w lu strac ji 1552 r.), s. 80–81
(Brac³aw), s. 81–83 (Win nica) – ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 36, îï. 1, ñïð. 536 (Re gestr XJe go Kró la Zyg -
munta Au gus ta Roku 1552 za wier ai¹cy w so bie po pis ania Za mków Ukrai nny ch) f. 130–141v. –
Win nica, f. 142–145 – Brac³aw. Nal e¿y zwr óciæ uwa gê na nie œcis³oœci AJZR w od czyc ie ru s -
kiego oryg ina³u. Jak siê zda je ten tyl ko prze kaz o Brac³awiu wy kor zysta³ pisz¹c o S³upic ach
Fran cis zek Gawr oñs ki (Fran cis zek Ra wita Ga wro ñski. Z dz iej ów ro dziny S³up iców // Stu dia i
szki ce hi stor yczne. Se rya III <Ga wro ñski>. Ki jów, 1915. S. 218–21). Zob. po dobn ie: Aleks an -
der Prze zd ziecki. Wo³yñ, Po dole, Ukrai na, ob razy miejsc i czasów <Prze zd ziecki>. Wil no, 1841, 
t. 2, s. 60–63, zw³. 62. Z ko lei Bro nis³aw Gor czak w swym nie pu blik owa nym za rys ie dzie jów
rodu S³up iców, wspo min aj¹c m. in. wy dar zenia roku 1551, opiera³ siê przede wszyst kim na ma -
ter ia³ach ze zbio ru Ar chiw um Sa ngus zków, w tym na su mar iuszu do kum entów S³up i cz añsk ich
do pro cesu z Zas³aw skimi (APKr.: ASang., t. 205/23). W now szej li ter atu rze kr ótk ie opisy oblê -
¿enia i od bud owy Brac³awia na pod staw ie cy tow any ch wy ¿ej Ÿr óde³ za mie œci li Lu d wik Ko -
lankow ski (Lu dwik Ko lank owski. Roty ko ronne na Rusi i Po dolu 1492–1572 <Ko lan k ow sk i -



Dnia 2 wrzeœ nia 1551 r. orda krym ska (pe rek opska) do wod zona przez no wego

cha na De wlet Gi raya po desz³a pod mia sto i za mek brac³aw ski20. Ta tar om w sile za -

pewne kil ku tys iêcy lu dzi, za opat rzonym w 8 lub 25 (ró ¿nice w prze kaz ie z r. 1552)

dzia³ to war zyszy³y posi³ki mo³daw skie i ra czej nie wielki od dzia³ ja nczarów. Do

tych ostatn ich, choæ nie ko nieczn ie, mog³a te¿ na le¿eæ przy prow adz ona przez ob -

leg aj¹cych ar tyl eria. Ob ecn oœæ ja ncz arów, je œli rz ecz ywi œcie wy krac za³a poza kil -

kun ast ooso bow¹ «gwa rdiê przy boczn¹» cha na, nie po zos tawia³a naj mniejs zej

w¹tpl iwoœci jeœ li cho dzi o ins piratorów na jazdu21. Wyj¹tkowe jak na owe cza sy

zaa nga¿owanie ca³ej ordy krym skiej wspó³czeœ ni ³¹czy li z in tryg ami Ha bsbu rgów

Zdrada Bohdana S³upicza w 1551 r. 35

Roty> // Zie mia Cze rwiñska (Lwów) 1935: 1, s. 141–74 i nad bitka z «Zie mia Cze r wiñska».
Lwów, 1935, s. 1–34, tu s. 25) i Ma rek Pl ewczyñski (Pl ewczyñskiJazda, s. 123–24).

20 Nie po siad amy prze kazu Ÿród³owego okre œlaj¹cego licz ebnoœæ ówcz esnych si³ ta tars ko-tu rec -
kich, a w przy padku oblê ¿enia Brac³awia, ra czej ta tars kich wspar tych sto sunk owo nie liczn ym
od dzia³em ja nczarów. Na pod staw ie li ter atu ry przed miotu przyj¹æ jed nak mo¿ na, ¿e Orda Krym -
ska nie prze krac za³a w tym cza sie ok. 200 tys. lu dzi. Wed³ug L. Ko lankowskie go wiek wcze -
œniej ca³a orda pe rek opska li czy³a ta k¿e ok. 200 tys. (Ko lank owsk iKrym, s. 4). Symp tom a ty -
cznym jest, ¿e Sa hib Gi rayowi do pr zejêc ia w³adzy na Kry mie wy starc zy³y si³y z³o¿ one z za led -
wie po nad tysi¹ca lu dzi wspo mag any ch przez artyleriê do starczon¹ przez su³tana Su lejm ana.
By³o to, bo wiem we dle jed nej wer sji 60 art ylerzystów, 300 pie churów, 1000 sem enów b¹dŸ, co
mniej praw dop odo bne janc zar ów, 40 furj erów, 30 czau szów i 60 tima rjo tów lub spah isów, zaœ
we dle dru giej 60 dzia³, a nie art ylerzystów, 1000 jan czarów i 300 pie choty (Ol gierd Gó rka. Li -
czebnoœæ Ta tarów krym skich i ich wojsk <Górka>. War szawa, 1936, s. 88: tu data 1551). Zda -
niem O. Gór ki, któ ry pod da³ anal izie po tenc ja³ de mog rafi czny i mi lit arny Ta tar ów Krym skich
licz bê ich wojsk w po³. XVI wie ku nal e¿y sza cowaæ na 8–10 tys. woj owników, ta kie, bo wiem
oni sami wy kaz ywa li wi elk oœci, gdy w grê wcho dzi³a szcz egó³owa kon trola przez dostojników
osmañskich podarunków czy ¿o³du (Górka. S. 93). Tak, wiêc przyj¹æ wy pada, ¿e na ka mpa niê
wo jenn¹ pod wodz¹ cha na Ta tar zy Krym scy byli w sta nie zmo bilizowaæ mak sym alnie w³aœn ie
owe 8–10 tys. woj own ików, a nie jak zda rza³o im siê pod awaæ, gdy nie by³o mowy o szc ze gó -
³owej kon troli, 20–30 tys. Dla cza sów Su lejm ana O. Gó rka przy tac za nie da tow any roz kaz
su³tana skie row any do De wlet Gi raya aby do starc zy³ pod Oc zaków «20 tys. do brze uzbroj ony ch
wojown ików pod roz kaz em Me hmed-gal gi-sul tana lub in nego syna», co po krywa siê ze wspo -
mnian ymi de klar acj ami, ale nie mia³o od bic ia w rz ecz ywistoœci, gdy¿ fak tyczne ta tars kie posi³ki 
dla ar mii su³ta ñskiej nie prze krac za³y 10 tys. (Górka. S. 97, 98, 109). W przy padku trak tow anej
pro pag ando wo ko res ponde ncji np. z pol skimi mo narc hami pada³y cy fry jesz cze wiêk sze (Górka. 
S. 93 pas sim). Gu ilh aume la Vas seur de Be aup lan w swo im «Opis ie Ukrai ny» pisz¹c o Ta tar ach
Krym skich w la tach 50-tych XVII wie ku twier dzi³, ¿e po dejm uj¹c wy prawy w g³¹b Rze czyp ospo -
litej si³¹ ca³ej ordy (wg jego sza cunk ów w licz bie ok. 80 tys.) chan dys pon owa³ fak tyczn ie
10–20 tys. woj ownik ów (Eryka Las soty i Wil helma Be aup lana opisy Ukrai ny. Zo fia Sta siews ka
i Ste fan Mel ler, t³um., Zbi gniew Wój cik, wst êp i wyd. War szawa 1972 PIW. S. 134. Mak sym a -
lny po tenc ja³ mo bil iza cyj ny ordy krym skiej przy ca³ej ludn oœci cha natu ocen ianej w 1. po³.
XVII wie ku na ok. 200–250 tys., z cze go 180–200 to lud noœæ ta tars ka, nie prze krac za³ w po³.
XVII wie ku 40 tys. zbroj nych, osi¹gaj¹c przy okaz ji wiel kich wy praw fak tyczn ie nie wiê cej jak
15–20 tys. lu dzi. Licz ba Tata rów bu dziack ich nie prze krac za³a w tym cza sie 20–25 tys. (Gór ka.
S. 39, 65, 67, 102).

21 We dle re wiz ji z r. 1552 Ta tar zy przy prow adz ili pod Brac³aw «pol tret iadtsat» dzia³ ma³ych i
du ¿ych (AJZR, t. VII/2, s. 21= F. 36, op. 1, spr. 536, k. 143). W tej sa mej re wiz ji stwier dza siê
jed nak wcz eœniej, ¿e «pris hol na nikh [Brac³awian] bez ve sti tsar Pe rek opsk ii te per eshnii Dov let
so vsim voiskom svo im ta tars kim i s po cht om tu rets kikh liudei ia nic har i z dely osemi»
(ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 36, îï. 1, ñïð. 536, àðê. 142 çâ.). Zda niem Ol gierda Gó rki Im per ium Os mañ skie
utrzym ywa³o na Kry mie je dyn ie gar niz on w Kaf fie, a naj bli¿sze poza Kaff¹ gar niz ony tu reck ie
znaj dowa³y siê w Oczak owie i Azow ie. Licz ba sta cjon uj¹cych na Kry mie jan czarów, sta no -



zmie rzaj¹cych do spro wok owa nia woj ny pol sko-tu reck iej, co z ko lei mia³o na celu
odci¹gn iêc ie ar mii os mañskiej z te renu Wê gier (w r. 1551 Tur cy zdo byli Te mes -
vár)22. Nie spod ziewa ne po jaw ienie siê u wrót Brac³awia ordy krym skiej, po strze -
gaæ bez w¹tpie nia nale ¿y w szer szym ni¿ li tyl ko lo kaln ym ko ntek œcie, mia now icie
dzia³añ wo jenn ych pro wad zony ch wów czas przez Im per ia Ha bsb urgów i Osm a -
nów23. Nie na le¿y ta k¿e za pom inaæ o rosn¹cym w tym sa mym cza sie zag ro¿eniu ze
stro ny Mo skwy dla ch anatów ka zañskiego (przy³¹czo ny przez Ro sjan; upad ek Ka -
zan ia dnia 2 pa Ÿdz iernika 1552 r.) i as tra chañskiego (ostat ecznie w r. 1557), który
to czyn nik su³tan mu sia³ ró wnie¿ braæ pod uw agê w swych pla nach po lit yczny ch i
mi lit arny ch24.

Za skoc zenie Po dol an w r. 1551 by³o kom pletne, jego œwi adect wem s¹ re lac je o
sta nie za opat rzenia i za³ogi zam ku, nie obecnoœæ sta ros ty w mie œcie, jak rów nie¿
brak ja kiejk olwi ek st ra¿y w polu; przy czym ten ostatni nie dos tatek mia³ zwi¹zek z
wspo mnian ym kon flikt em pom iêdzy Brac³awian ami a urzêd em staro œci ñskim25.
Pod nieob ecn oœæ Bo hus za Ko reck iego na miestn ictwo zam ku brac³aw skiego, a mo -
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wi¹cych trzon gar niz onu kaf feñ ski ego obejm owa³a w okres ie pomiê dzy 1648 a 1683 jedn¹ ortê
w sile 260 lu dzi, czy li nie prze krac za³a za pewne 300 osób (Gó rka. S. 53, 54). Je œli to war zysz¹cy 
cha nowi jan czar zy nie po chod zili z Kry mu (w ta kim wy padku ra czej w¹tpli wym by³by udzia³ w
wy praw ie ca³ego tu reck iego gar niz onu, a w grê wcho dzi³aby ra czej nie wielka jego czê œæ) to
mog³a to byæ je dyn ie jed nostka wys³ana w tym celu przez su³tana, której sk³ad osob owy, za -
pewne nie prze krac zaj¹cy równ ie¿ jed nej orty, oraz uzbroj enie nie s¹ jed nak zna ne.

22 Ko lank owsk iKrym, s. 295. Zob. te¿ Ber ind ei-Ve ins tein, ro zdz iaù I (Sü ley mân et le «pro blPme
Hon grois»). S. 17–46, zwù aszc za s. 38–39.

23 Po strzeg any z tej per spekt ywy na jazd ten mia³ ty powo dy wers yjny cha rakt er. Zob. pow y¿ej
przyp. 22. Re wiz ja z r. 1552 wy raŸ nie stwier dza, ¿e zie mian ie brac³aws cy «se deli bez pechno na
tot chas za pe rem irem ko tor oe est ho spod ariu nas homu s Ta tari i Tur ki. A za vy ezd om ne davn ym
ko mis arsk im na hra nitsy ikh a za tym izh po sly tsara Pe rek opsk oho byli toho cha su u ho spod aria
o mir a o po koi, a za ta kovym ubezp ech enem ne meli o liudekh ne priat ialsk ikh pe chati…»
(ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 36, îï. 1, ñïð. 536, àðê. 142 çâ.).

24 Zob. dla obu ch anat ów m. in. Khu diak ovKa zan, s. 105–55, zw³asz cza s. 137–43 (tu pro jekt
przy³¹cze nia cha natu do Mo skwy z dn. 14 VIII 1551 i jego na stêpstwa), 143–49 (pr zewrót z 9 III 
1552 i jego kon sek wencje), s. 149–55 (woj na 1552 i upad ek cha natu); Alexand re Ben nigsen,
Chan tal Le merc ier-Qu elque jay. La Gran de Hor de No gay et le pr oblème des com mun ica tio ns
en tre l’ Emp ire Ot tom an et l’ Asie Cen trale en 1552–1556 <Ben nigsen-Qu elque jay> // Tur cica.
Revue d’ Étud es Tu rques (Pa ris-Stras bou rg), 1976, t. VIII/2. S. 202–36, zw³asz cza s. 215–17,
218–24, 226, 229. Au tor zy cy tuj¹ ko respondencjê Su lejm ana z De wlet Gi rayem ze zb iorów ar -
chiw um Mu zeum Top kapi w Stam bule (sygn. K. 888, f. 74v., 98v., 255–255v., 447). Ten ze sam
De wlet Gi ray wzmian kow any by³ w lip cu 1551 przez dyplomacjê Su lejm ana jako po tenc jalny
uczestn ik dzia³añ woj skow ych maj¹cych na celu obr onê zag ro¿o nego cha natu kaz añs kiego.
W lu tym-czerw cu 1552 pro wad zi³ w spra wach tego¿ cha natu korespo nde ncjê z su³ta nem szy -
kuj¹c siê do spó Ÿnionej wy prawy in terw ency jnej za koñc zonej la tem 1552 po ra¿k¹ si³ ta tars kich.
Ta tar zy Krym scy pod wodz¹ sa mego De wlet Gi raya do tarli w czerw cu 1552 (chan opuœci³ Krym 
ok. 13 VI) pod Tu³ê, gdzie po jed nod niowym obl ê¿e niu twier dzy (przy prow adz ili m. in. kil ka
dzia³ obs³ugiw any ch przez w³asnych artylerzystów) zo stali od parci 22 VI. Ro zpoc zêli, wiêc od -
wrót na Krym nê kani po dro dze przez Ro sjan. O tej wy praw ie zob. Ben nigsen-Qu elque jay.
S. 222.

25 We dle re wiz ji z r. 1552 Brac³awian ie «ne meli o liudekh ne priat ialsk ikh pe chati ani dove dyv ania 
ani ostrozh no sti ani sto rozhi zhadnoe na poli ani v ostroha a i sta ros ta ikh na tot chas byl otekhal
proch» (ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 36, îï. 1, ñïð. 536, àðê. 142 çâ.). Miesz czan ie brac³aws cy zo bowi¹zani



¿ liwe, ¿e ta k¿e win nick iego spo czê³o w rêk ach Boh dana S³upicy26. Poni ewa¿ nic

nie wia domo na te mat jego wc zeœniejszej ka riery woj skow ej czy urz êdni czej mo¿ -

na je dyn ie do mni emywaæ, ¿e jako krew ny «wto pion ego w Bohu» w mar cu 1541 r.

Bo hus za oraz przed staw ici el zwi¹za nego od daw na z San guszk ami zam o¿ nego i

«sta ro¿yt nego» rodu by³ na to sta now isko od pow iednim i budz¹cym za ufa n ie kan -

dyd atem27. Prz ypu szc zaæ rów nie¿ nal e¿y, ¿e po siada³ do œwia dczenie bo jowe zdo -

byte w obron ie po toczn ej lub in nych jed nostk ach Ar mii Ko ronn ej dzia³aj¹cych na
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byli wó wcz as wy sta wiaæ st ra¿e w czte rech miej scach: na rze ce So kolcu w od leg³oœci 1,5 mili od
zam ku, pod Swe kolc zinym Ro hem (Ro giem) w tej sa mej od leg³oœci od zam ku, na rze ce Siel nicy 
3 mile od zam ku i rów nie¿ na rze ce Siel nicy, na jej dru gim brze gu w Stu³unow ie o 1,5 mili od
mia sta. Op³acali w tym celu po dwóch stra ¿ników w ka¿d ym z wy mien iony ch tu miejsc (AJZR,
t. VII/2, s. 22–23 = ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 36, îï. 1, ñïð. 536, àðê. 144 çâ.-145). Przy puszc zalnie tak¿e
dwa lata wcze œniej stra ¿e po winny siê by³y zn ajdo waæ w tych miej scach. Po nadto zo bowi¹zani
byli do par tol owa nia szl aków i udziel ania podwód na roz kaz sta ros ty, jed nak wy³¹cznie w spra -
wach pañs twowych, a wiêc w przy padku kon woj owa nia pos³ów kró lewskich czy ob cych po -
selstw. Daw ny zwy czaj ogran icza³ zasiêg podwód do okol ic Brac³awia, Po³on nego i Kra si³owa.
Jed nak¿e, jak wy nika z li stu kr ólewskiego z 27 XI 1551 Ko recki zmu sza³ miej scow ych zie mian
do do starc zania trans portu w swo ich w³asnych spra wach a¿ na Wo³yñ, w tym do ro dow ej sie -
dziby w Kor cu oraz do ¯ytom ierza, gdzie tak¿e by³ sta rost¹ w la tach 1539–60, jak ró wnie¿ do
in nych za mków ukrai nny ch (ML 2000: 28, s. 189–90, nr 149).

26 We dle Fran ciszka Gawr oñski ego oraz do kum entu z Ar chiw um Sa ngus zków Boh dan spra wowa³
na miestn ictwo nad obo ma zam kami. Tym czas em lu strac ja zam ku win nick iego z r. 1552, na
któr¹ powo³uje siê Valen tin D. Otam ano vs’k yi (Îòàì àíî âñüê èé Â. Ä. Âiíí èöÿ â XIV–XVII
ñòîë iòò ÿõ. ²ñòîð è÷íå äîëi äæå ííÿ. Âiíí èöÿ, 1993. Ñ. 69) stwier dza, ¿e dzier¿ awc¹ tam tejs zego 
zam ku by³ wów czas nie jaki Ho³unka (Go³unka) Aleks andr owicz, byæ mo¿e ko lejny re prez en ta nt 
rodu Km ityc zów Al eksa ndro wiczów spra wuj¹cych w XVI wie ku «dzie dziczn ie» na miestn ictwo
w Win nicy. Cy tuj¹c za Otam ano vs’k ym Ÿród³o to in form uje, ¿e «selo Pre dur ovsty [Par pur -
owce?] vzial Ho lunka Aleks andr owych, za mok Vin nyts kyi de rzhac hii na on chas» (op. cit., s. 69; 
Ho³unka Aleks andr owicz pomin iêty jest w in deks ie ksi¹¿ki). Nie wia domo jed nak czy pe³ni³ on
tê fun kcjê ju¿ przed wy praw¹ ta tarsk¹ czy po jej za koñczeniu. Opis w XVIII-wiecz nym su ma r iu -
szu akt pro ces owy ch miê dzy S³upic zami i Zas³aw skimi twier dzi, ¿e Zyg munt Au gust po wier zy³
Boh dan owi kom endê nad woj skiem w Brac³awiu. Po czym in form uje, i¿ S³upica spra wowa³
równ ie¿ «zwie rzc hnoœæ nad Zam kiem Brac³aw skim Win nick im, w któ rym twier dza tak ¯o³nie -
rza pod Jego Kom êd¹ bêd¹cego by³a Osad zona iako te¿ y ro¿ne de poz yta Oby wat e low tego
W[oje wód zt]wa Znay dowa³y siê de pon owa ne» (APKr.: ASang., t. 205/23).

27 Zwi¹zki tak S³upiczów jak i B. Ko reck iego z San guszk ami nie s¹ tu bez zna czen ia. Zal e¿no œæ
na tury pa tron-klient, nie mniej jed nak w wy dan iu, ja kie funk cjon owa³o pomi êdzy ro dem knia -
ziows kim a re prez enta ntami pa nów, ³¹cz¹c¹ Sa ngus zków i S³up iczów da siê pr zeœl edziæ, co naj -
mniej od po³owy XV wie ku. Taka re lac ja funk cjon owa³a m. in. do r. 1517 pomi êdzy Bo hus zem
S³upic¹ i kn. Ro man em San guszk¹. Na pod staw ie dok umen tów przyj¹æ wy pada, ¿e pod pis any w
r. 1516 «pan Bo husz, uriadn ik ksi¹¿êcia Ro mana Jego Msci Win nicki» jest ident yczny z pod pisa -
nym w r. 1521 Bo hus zem S³upic¹. Bo husz pe³ni³ s³u¿bê u boku knia zia, zast êpuj¹c m³odego
Sang uszkê dora Ÿnie jako tym czas owy na miestn ik w Win nicy, bo tak nal e¿a³oby zin ter pretowaæ
pow y¿s zy za pis. Oznac za to, ¿e ro dzina S³up iczów by³a w owym cza sie ju¿ do stat ecznie d³ugo i
bli sko zwi¹zana z San guszk ami, a sam Bo husz mu sia³ ci eszyæ siê spo rym za ufan iem kn. Ro ma -
na. Za stê pstwo Bo hus za w Win nicy (San guszko uzys ka³ przy wil ej na na miestn ictwo 23 I 1516)
mia³o za pewne zwi¹zek z udzia³em knia zia w ko lejn ej wy praw ie an tyt ata rski ej. By³ on, bo wiem
ul ubieñcem wuja kn. Kon stant ego Ostrogs kiego, który pe³ni¹c obo wi¹zki het mana wiel kiego za -
biera³ go na wszyst kie nie mal wy prawy prze ciwko Mo skwie i Ta tar om. Po zbaw iony opieki Ro -
mana San guszki (zm. 1517) Bo husz nie wy szed³ jed nak na d³ugo z krê gu sta roœciñskich urz êd -
ników. W miê dzyczasie, jak nal e¿a³o do obo wi¹zków funk cjon uj¹cego na pra wie len nym zie -
mian ina, pe³ni³ s³u¿bê «w polu i na szla kach» (poœw iadczony w r. 1529) w ra mach spraw nie



kre sach. Ko recki w tym cza sie znaj dowa³ siê naj prawd opo dob niej w ste pie pe³ni¹c
str a¿ na jed nym ze szl aków28. Boh dan zaœ, wo bec fak tu, ¿e wiê kszoœæ lud noœci
zam kow ej «ro zesz³a siê» na pa stwis ka i do pa siek, móg³ pr zeciwstawiæ nie przyj a cie -
lowi za led wie 50 lu dzi (we dle oryg ina³u re wiz ji za led wie 8 mê ¿cz yzn) «i to
ma³ogodn ych k obron ie», nie licz¹c prze byw aj¹cych w zam ku ko biet i dzie ci. Re -
wiz ja po dkr eœla, ¿e tyl ko je den z owej gru py by³ zie mian inem i wy mien ia na zwis ko 
nie jak iego Ku dr ianki29. Do kum ent ten uwyp ukla równ ie¿ in spir uj¹c¹ i kie rown i -
cz¹ rolê owego zie mian ina w przy got owa nia ch do obrony. Nie mniej jed nak re lac ja
ta po zos taje w sp rze czno œci z in form acj¹ o de leg owa nych do ro zmów z Ta tar ami
ne goc jato rach, z kt óry ch co naj mniej trzech re prez ento wa³o miej scowe rody szla -
check ie.

Ta tar zy po des zli pod Brac³aw we œr odê 2 wr zeœ nia o czwar tej nad ra nem. No -
cow ali w ste pie w od leg³oœci 3 mil od «for tecy». Naj pierw opan owa li mia sto, a po -
tem przyst¹pili do oblê¿enia zam ku ostrzel iwuj¹c go z czte rech stron z ar mat, przy
czym na jwiêcej sz kód wyrz¹dzi³y strza³y od daw ane przez bateriê umieszc zon¹ w
naj dals zym z sza ñców na Za bor zu (za Bo hem). Ostrza³ trwa³ przez 3 dni (od œrody
do pi¹tku). Z celnoœci¹ nie by³o naj lep iej sko ro obr oñcy stra cili na sku tek tej ka nona -
dy tyl ko 3 lu dzi (dw óch mê ¿czyzn i ko bietê), co po zwala pr zypu szczaæ, ¿e dzia³a
obs³ugiw ali naj prawd opo dob niej go rzej wy szkol eni ta tars cy, a nie tu reccy (jan -
czar zy?) art yler zyœci. Tak nik³a licz ba ofiar by³a te¿ z pewnoœci¹ wy padk ow¹ nad
wy raz skrom nej licz by lu dzi na mu rach. Po przy got owa niu ar tyl ery jskim na pastn i -
cy za czêli sz ykowaæ siê do sztur mu, ale na wieœæ o bra ku wody w zam ku odst¹pili
do jego zdo byw ania. Obrona «for tecy», któr¹ do wod zi³ Boh dan Iwan owi cz trwa³a,
wiêc za led wie 3 dni. Jed nak wo bec œl adowej il oœci zgro mad zony ch zapa sów, nie -
wielk iej licz by zdol nych do wal ki lu dzi oraz bra ku wody w¹tpiæ nal e¿y ¿eby obr oñ -
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funk cjon uj¹cego wówc zas sys temu tzw. obrony po toczn ej, a kon kretn ie do min uj¹cych na tym
te ren ie od dzia³ów jaz dy, nal e¿¹cych do tzw. za stawy li tews kiej (ZDz., t. 20, s. 144; Ko lank ow -
ski Roty, nad bitka z «Zie mia Cze rwiñska». Lwów, 1935, tu s. 7 przyp. 12. We dle Ko lank ows -
kie go Bo husz utrzym ywa³ bezpoœ red ni kon takt z M. Sie niaws kim). Nie wy kluc zone, ¿e wy -
trwan ie przez Bo hus za do sa mego ko ñca przy st aro œcie brac³aw skim kn. Se men ie Pr oñs kim
mia³o wp³yw na po wier zenie w 10 lat pó Ÿniej na miestn ictwa jego wspó³ro dowc owi Boh dan owi
S³upicy. Pod czas bun tu zie mian brac³aw skich i win nick ich prze ciwko star oœcie Proñ skie mu w
III 1541 Bohusz do wod zi³ za³og¹ zam kow¹. Byæ mo¿e po wy cof aniu siê Pr oñs kie go do Win nicy 
dzia³a³ przez krótki czas równie¿ w cha rakt erze dor aŸne go na miestn ika st aroœci ñsk iego. Z ko lei
pierwsz¹ ¿on¹ B. Ko reck iego by³a kn. Anna Sa ngus zków na, có rka kn. An drieja Mi chaj³owicza
San guszki Ko szyrs kiego, sta ros ty ³uck iego i mar sza³ka zie mi wo³yñs kiej, z któr¹ roz wiód³ siê w
r. 1546 (PSB, t. 14, s. 58–59; Józ ef Wolff. Knia ziow ie li tews ko-ru scy od ko ñca XIV wie ku
<Wolff>. War szawa, 1895. Re print War szawa 1994, s. 174–75). 

28 Ple wczyñski. S. 49 przyp. 135; zob. tak¿e <Po lishc hukKo rec ki>.
29 «… za perl isia v zam ku neve sty a deti mnozh stvo ikh a muzhov odno 8 i to ma loh odny kh ku

obrone nizhli tol ko odin s nikh Ku dr ianko ze mlian in» (ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 36, îï. 1, ñïð. 536,
àðê. 142 çâ.). Zob.: Í. Ì. ßê îâåíêî. Óê ðà¿íñ üêà øë ÿõòà ç êi íöÿ XVI äî ñå ðåäèíè XVII ñò.
(Âî ëèíü i Öå íòðàë üíà Óê ðà¿íà) <Ia kovenk oShliakh ta>. Êè¿â, 1993. Ñ. 148 (tu Ku drenko).
U Alek s andra PrzeŸ dzie ckiego (Prze zd ziecki. T. 2. S. 62) na zwis ko znie kszta³cone na Kurd niak.
Aleks ander Jab³onows ki wy mien ia Ku dria nków wœ ród «zie mian drob niejs zych» w po wiec ie
brac³aw skim, kt órzy po siad ali wieœ Ro man owce, po³o¿on¹ po pra wej stro nie Uhors kiego Ty k -
lic za (ZDz., War szawa, 1897. T. 22 [Zie mie ru skie: Ukrai na (Kijów – Brac³aw)]. S. 647, 736).



cy mo gli wy trzymaæ szturm, do którego w œwietle wspó³cze snych re lac ji szy kow ali 
siê g³ówn ie jan czar zy. Nie na wyk³ych do walk ob lê¿niczych Ta tarów, we dle prze -
kazu Prze zd ziecki ego i cy tow anej tu re wiz ji, zmu szano si³¹ do ak tywn iejsz ych
dzia³añ30. Ob roñcy wy kor zyst ali mo ment za koñczenia ostrza³u ar tyl ery jski ego. Ich 
rada na cze le z Boh dan em jako na miestn iki em, w sk³adzie: Ro man [Iwan owi cz]
Kra snos ielski (m¹¿ ¯dan ny S³upic zanki, a szwa gier Hre hor ego Bo hus zewi cza
S³upicy zwa nego ¯da nem), Serhiej Orat owski, nie jaki Tru szenko i Mit ko Zo³otar
pod jê³a dec yzjê o wys³aniu de leg acji na roz mowy z De wlet Gi rayem. Jako pierw si
udali siê do cha na 5 wrz eœnia (w pi¹tek po po³ud niu) Zo³otar i Tru szenko31. Tego
sa mego dnia wie czor em po szed³ z nimi do obo zu ta tars kiego Boh dan S³upica nego -
cjowaæ wa runki pod dan ia zam ku. W sob otê De wlet Gi ray stan¹³ u stóp «twier dzy»
by przyj¹æ kapitulacjê. Chan ze zwoli³ Brac³awian om opuœc iæ za mek, ale bez pr o -
chów i bro ni (4 dzia³ i 30 ha kown ic oraz becz ki pro chu), za¿¹da³ te¿ wy sok iego
okupu od mia sta. Ta tar zy wy cof ali siê spod Brac³awia w ni edz ielê 6 wr zeœ nia, spa -
liw szy uprzedn io za mek i gród oraz za braws zy w ja syr wi êkszoœæ lu dnoœci. W œw iat -
le re wiz ji z r. 1552 po pod dan iu gro du ocala³o za led wie 200 lu dzi. W dro dze po -
wrot n ej Ta tar zy wy³apali te¿ ukryw aj¹cych siê w okol ica ch Brac³awia mies zka ñ -
ców i przez ni kogo nie nie pok oje ni (nie za rea go wa³a na wet sta cjon uj¹ca nie opod al
jaz da B. Pre twic za) odes zli na Krym uprow adz aj¹c ok. 4 tys. osób32.

Da tow any na r. 1551 (ewid entnie po zdo byc iu zam ku) list kró lewski ad res owa -
ny do ów cze sne go mar sza³ka zie mi wo³yñs kiej, kn. Wa syla Kon stant yno wic za
Ostrogs kiego po twierd za, ¿e po jaw ienie siê De wlet Gi raya pod Brac³awiem sta -
nowi³o kom pletne za skoc zenie ta k¿e dla w³adz cen traln ych Rze czyp osp olit ej. Nie
bez zna czen ia by³o tu wspo mniane nie dawne od now ienie ro zejmu z Tur kami i Ta -
tar ami. Win¹ za za istn ia³y stan rze czy Zyg munt Au gust obar cza³ przede wszyst kim
miej scowe w³adze (bez wska zan ia na kon kretne osoby), które jego zda niem wy -
kaza³y siê ca³ko wit ym bra kiem czu jnoœci, przy czym jak pod kreœla³, po dobn ego
nie dbals twa «pe red tym ni hdy ne by valo»33. Po nadto, co ró wnie in ter esuj¹ce,
w³adca ska rzy³ siê kn. Ostrogs kiemu, ¿e jak dot¹d (pocz¹tek li stop ada?) nie po siada 
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30 ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 36, îï. 1, ñïð. 536, àðê. 142 çâ. – 143. Tu: «do byv ali zam ku vse Tur tsy, pri -
puzhivano [zmu szano] Ta tar ov biu chi ikh pa litsami» (k. 143); Prze zd ziecki. T. 2. S. 62. 

31 Serhiej Orat owski by³ przed staw ici elem gniaz dow ego rodu Orat owsk ich z Orat owa nad rzek¹
¯yw¹, dop³ywem Roœki, który nada³ Hryæ kowi Je sman owi czo wi Ka zim ierz Ja gie lloñczyk.
Ora tow scy dz ier ¿yli t¹ wieœ jesz cze w r. 1629 wraz z Czajho wem na rze ce ¯ydzie. Oratów
wcho dzi³ w sk³ad w³oœci o tej sa mej na zwie, s¹sia duj¹cej od po³ud nia z w³oœci¹ kal nick¹, a od
za chodu lipowieck¹ (ZDz., t. 22, s. 629, 719). Mit ko Zo³otar to za pewne krew ny miesz czan ina
win nick iego Ku nas za Zo³otara wzmian kow ane go w r. 1552 (Otam ano vs’k yi. S. 145).

32 Plew czy ñski Jaz da, s. 123. We dle re wiz ji z r. 1552 ca³a sku piona wokó³ zam ku lud noœæ miesz -
ka³a w 730 do mach (AJZR, t. VII/2, s. 20). L. Ko lank owski po daje li czbê 14 tys. osób wz iêt ych
wó wcz as w ja syr, co wy daje siê byæ sza cunk iem moc no prze sad zonym (Ko lank owsk iKrym,
s. 295). Wœ ród uprow adz onych w ja syr zna laz³ siê m. in. Ro man Iwan owi cz Krasno siels ki, kt ó -
re mu uda³o siê po wróciæ z Kry mu na prze³omie r. 1554/55. Zob. przyp. 40. 

33 ML 2000, 28: 158, nr 117: «czo ho pe red tym ni hdy ne by valo, ot tol’ z ukrai ny nam w chas ve -
dati ne dal, a liudi ne priiat elsk ie, bez ve sti w pan stwo n(a)sho vtorhnuv shi, i ne mal uyu sh kodu
vchin ili i za mok Briaslov’ skii spa lili, cho hos ia Boh po zhal’, o tom i do seho cha su ni kot oroe ve -



¿a dnych in form acji o tym co fak tyczn ie wy dar zy³o siê w Brac³awiu jak te¿ o si³ach
nie przyj aci ela, co do datk owo nie wy staw ia chlub nego œwiad ect wa ówcze sne mu
wy wiad owi woj skow emu34. Jak siê wy daje, pierwsz¹ szczegó³ow¹ relacjê o zdo -
byc iu gro du dwór kró lewski uzys ka³ naj prawd opo dob niej od Jana Chrsz czon owi -
cza, ak tua lne go (od r. 1550) sta ros ty czer kas kiego i ka niows kiego, a by³ego win -
nick iego, wy znac zone go cza sowo przez Zyg munta I do pe³nie nia obo wi¹zków w
Win nicy w kwiet niu 1541, czy li po bun cie zie mian brac³aw skich i win nick ich prze -
ciwko kn. Se men owi Pr oñs kie mu35. W pi san ym do Chrsz czon owi cza z Wil na, tak -
¿e w r. 1551 (li stop ad?), li œcie Zyg munt Au gust wspo mnia³ bo wiem o jego wc zeœ -
ni ejszej re lac ji, do tycz¹cej ostatn ich wydarz eñ w Brac³awiu. Za mieszc zone tam in -
form acje uzys kano od s³ugi Chrsz czon owi cza, zie mian ina brac³aw skiego Boh dana
Ku nick iego, kt óry prze bywa³ w mieœ cie w trak cie oblê ¿enia ta tars kiego, a na stêp -
nie zdo³a³ zbiec z pro wad zone go na Krym ja syru. Po za poz naniu siê przez króla z
pi semn¹ re lacj¹ Chrsz czon owi cza, Ku nicki zo sta³ na ¿y czenie mo narc hy wys³any
na dwór, naj prawd opo dob niej do Wil na, aby prz edstawiæ tam w³asn¹ wer sjê wy -
dar zeñ36. Nie stety nie za chowa³y siê re lac je tak Ku nick iego jak i Chrsz czon owi cza. 
Mniej wiêcej w tym sa mym cza sie, za pewne ok. li stop ada 1551, Zyg munt Au gust
otrzyma³ od Bo hus za Ko reck iego sz czegó³owy wy kaz strat i zniszczeñ w zam ku i
mie œcie jak te¿ wsr ód lo kaln ych zie mian i ich pod dan ych, któ ry to do kum ent do -
starc zy³ na dwór kr ólews ki s³uga knia zia sta ros ty – Se men Kmi ta37. Jed nak rów -
nie¿ i ten re jestr nie za chowa³ siê do na szych cz asów.

* * *

Nie s¹ zna ne dal sze losy sa mego Boh dana uznan ego za zdraj cê. Czar na le genda
po jaw ia siê m. in. w cy tow anym ju¿, sk¹din¹d anty S³up icz añs kim su mar iuszu pro -
ce sow ym Zas³aw skich, kt óry przed staw ia zupe³nie inn¹ wersjê wydar zeñ. Doku -
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dom osti ne maem, ko tor yi ne priat el n(a)sh i iako mno ho ikh bylo, ko tor ye tuyu sh kodu pan stvu
n(a)shomu vchin ili, i ne wem, shto sia w tom deet».

34 ML 2000, 28: s. 158–59, nr 117. W tym sa mym li œcie Zyg munt Au gust wspo mina³ o piœm ie Ko -
reck iego ostrzeg aj¹cym przed ko lejn ym na jazd em nowo osad zone go ho spod ara wo³oskiego Ste -
fana VII i san d¿a ka bia³ogrodzk iego Ilias za. Ste fan szu ka³ bez w¹tpie nia okaz ji do rewa n¿u za
eksp edycjê Sie niaws kiego z r. 1550. Zob. pow y¿ej s. 1 i przyp. 3 oraz pon i¿ej przyp. 46.

35 Ny kielB ratslavSt aros ts, 2005, tu Appen dix A – No. 25. W tym sa mym cza sie obo wi¹zki sta ros ty 
brac³aw skiego wype³nia³ z po lec enia kr óla Ju rij (Je rzy) Woj ciec howi cz Nasi³ow ski (Appen dix
A, No. 26). W spra wie no min acji Chrsz czon owi cza na sta ros two w Win nicy (Appen dix A,
No. 26a.) zob. ML 2000, 28: s. 57, nr 9. 1: (list Zyg munta Au gus ta do J. Chrszczonow icza oraz
miesz czan win nick ich da tow any 10 IV 1541). W r. 1546 (?) Chrsz czon owi cz zo sta³ te¿ dz ier -
¿aw c¹ ho mels kim (Bo niecki. T. 3. S. 119: 1546).

36 ML 2000, 28: s. 156–58, nr 116, tu 156.
37 ML 2000, 28: s. 171–72, nr 134, tu 172. Byæ mo¿e owego Se mena Km itê na le¿a³oby id ent y fi -

kowaæ z sy nem Kmi ty Boh dana Fe dora Aleks andr owic za (zm. ok. 1501), na miestn ika sta ros twa
win nick iego 1500–01 (zob. Ny kielB ratslavSt aros ts, 2005: Appen dix A, No. 18.a) Se men em
Kmit¹ Po dol ani nem (zm. po 1561), na miestn iki em czar nob ylsk im w 1540–41 i oj cem s³yn nego
Fi lona Kmi ty Czar nob ylsk iego (Ia kovenk oShliakh ta, s. 155, 162, 163, 180).



ment ów stwier dza bo wiem, ¿e «Car Pe rek opski [De wlet Gi ray] nie mog¹c bo jem

ws têpnym ani at tak iem tego do byæ Zam ku umy œli³ tedy Po mien ione go Boh dana

S³upick iego przek upiæ, aby zdra dziws zy Króla Swo iego [w] Nie przyiac ielsk ie

Jem u¿ pod da³ rêce. Gdzie po prze kup ieniu Za raz to effec tua tum bo Po mien iony

Boh dan S³upicki wiarê prze ciwko Kro lowi Z³omaws zy na ³up Nie przyiac ielo wi

pod da³…»38. Bior¹c pod uwa gê przed staw ione powy¿ ej okoli czno œci mo¿na odnie œæ

wra¿e nie, ¿e Boh dan odeg ra³ rolê koz³a ofiarn ego i jako na miestn ik st aroœci ñski

po niós³ karê z ur zêdu, jako ¿e to war zysz¹cy mu w po djê ciu de cyz ji o ka pit ula cji

Ro man Iwan owi cz Kra snos ielski i Serhiej Orat owski zro bili w przysz³oœci ka riery

ur zêdn icze. Orat owski by³ w la tach 1574–83 woj skim brac³aw skim (w r. 1576

pe³ni³ ta k¿e z ra mien ia Ko reck iego obo wi¹zki pod staroœciego brac³aw skiego), a

bli s ko w koñ cu sko lig aco ny z Boh dan em (z pew noœ ci¹ przed r. 1556) R. Kra sno -

siel ski zo sta³ w r. 1569 z no min acji te go¿ Bo hus za Ko reck iego sê dzi¹ grodz kim

brac³aw skim39. Kra snos ielski zreszt¹ powróci³ w ro dzinne stro ny do piero z

pocz¹tkiem r. 1555. O po byc ie Ro mana Iwan owi cza w ja syr ze za œwi adcza list kró -

lewski skie row any na jego proœ bê do Bo hus za Ko reck iego, kt óry w mi êdzy czas ie

roz dys pono wa³ do bra dzie dziczne Kra snos ielsk iego na rzecz swe go s³ugi Hrisz ki

Szra ma40. Równ ie¿ nie obecny w Brac³awiu kni aŸ sta ros ta nie by³ w ¿ad en spo sób

poci¹gany do odp owi edzialnoœci. Byæ mo¿e Boh dan S³upica spo dziew aj¹c siê ta -

kiego os¹du op uœci³ te ren Rze czyp osp olit ej wraz z wy cof uj¹cymi siê Ta tar ami.

Mo ¿li we te¿, ¿e do sta³ siê w ja syr, z kt órego nie po wróci³ lub, co ró wnie praw dop o -

do bne, zo sta³ za bity. Z pe wno œci¹ nie odda³ siê w rêce sta ros ty, ani nie po zos ta³ na

miej scu, gdy¿ wówc zas stan¹³by przed s¹dem królewskim41.
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38 APKr.: ASang., t. 205/23.
39 Li twin. S. 126, przyp. 20, s. 210 – tu no min acja na ten urz¹d dn. 8 I 1574 (S. Orat owski), s. 212

(R. Kra snos ielski); Ny kielB ratslavSt aros ts, 2005: Appen dix B: No. I/9 (S. Orat owski) i No. II/1
(R. Kra snos ielski) – tu pe³na bi bliog rafia. Ro man by³ mê ¿em ¯dan ny S³upic zanki, córki Bohu -
sza, z któr¹ mia³ dzie ci Iwana i Bohd anê.

40 Me tryka Via lik aga Knia stva Li tou skaga. Kni ga 43 (1523–1560). Kni ga za pis au 43 (Ko piia
kantsa XVI st.). Mianzhyn ski V. S., red. Minsk, 2003. S. 46–47, nr 2. Zyg munt Au gust na pr oœ bê 
Kra snos ielsk iego «ko tor yi tykh cha sov z ruk ne priiat elsk ikh z ve zen ’ia z Ordy vys hol» zarz¹da³
od sta ros ty Ko reck iego zwro tu dzie dziczn ych dóbr tego¿ w po staci wsi Kra snego, Krzy kow iec,
Ko rzyn iec [Sk órzy niec], Ol bac zowa, Tr yno ¿yna, kt óre Ko recki nada³ mi êdzy czasie swe mu
s³udze Hrisz ce Szra mowi. Jedn ocz eœnie Kra snos ielski ze zna³ przed królem, ¿e orygi nalne przy -
wil eje na wy¿ej wy mien ione do bra, kt óre dz ier¿y³ po ojcu na pra wie ziem skim utraci³
w Brac³awiu w r. 1551 pod czas obl ê¿enia. List da tow any by³ w stycz niu 1551 r. z Wil na, a pod -
pi s a ny by³ m. in. przez wojewodê wileñskiego i kanc ler za lit. Miko³aja Ra dziwi³³a.

41 Poza om ówio nym tu epiz odem nie za chowa³y siê prze kazy do tycz¹ce Boh dana. Wia domo je -
dyn ie, ¿e by³ sy nem Iwana. Jego ¿on¹ by³a Zo fia Ol echnówna Mi kuliñska, kt óra po r. 1552
wysz³a po wtórnie za m¹¿ za Jer mo³aja Mel eszkê, pod staroœciego brac³aw skiego z no min acji
B. Ko reck iego, co po twierd za³oby œm ieræ Boh dana w r. 1551. Ze zwi¹zku tego na rod zi³o siê
dwo je dzie ci urod zony ok. 1546 syn Se men i có rka Ma rus za Bo hda nówna wy dana za wy -
wodz¹cego siê z Po dola ko ronn ego Iwana £ysoh orsk iego. Zo fia Ol echnówna w ma³¿e ñstwie z
Me leszk¹ mia³a syna Iwana Jer mo³ajew icza, póŸn iej szego praw nego opiek una potom ków Se -
mena Boh dan owi cza S³upicy (Halsz ki zamê¿ nej od ok. 1612/13 za Wa sil em Ro hoz iñskim, Ma -
tias za zm. ok. 1612 i Ty chona) w la tach 1596–1612.



Wszyst kie Ÿród³a wspo min aj¹ wy³¹cznie o kon fis kacie dóbr, któ ra naj pierw

objê³a ca³oœæ w³oœci S³upi czañskich, po tem zo sta³a ogran icz ona do dzia³u Boh dano -

wego, któ ry mo narc ha nada³ w r. 1552 kn. Ku Ÿmie I. Zas³aw skiemu w za mian za

ws têpne pra ce przy od bud owie zam ku, by w r. 1566 prz ywróciæ go sy nowi Boh -

dana – Se men owi42. Kon sek wencje tego naj wiê kszego w XVI wie ku na jazdu

okaza³y siê nie zwyk le do tkliwe i d³ugot rwa³e tak dla ca³ej Brac³awsz czyz ny, jak i

sa mych S³up iczów, kt órzy przez kil kad ziesi¹t lat bro nili przed pre tens jami kn ia -

ziów Zas³aw skich pra wa do ro dow ych dóbr w s¹dach ró ¿ny ch in stanc ji.

Po wy dar zeni ach r. 1551 spo ra czê œæ z ocala³ych zie mian prze nios³a siê na sta³e

z Brac³awia do Win nicy, choæ jak twier dzi³a re wiz ja, wi êks zoœæ z nich oczek iwa³a

na odbud owê zam ku brac³aw skiego. Jego zbu rzen ie zmu si³o Kró lestwo do wzmoc -

nien ia for tec na Rusi, zaœ Wiel kie Ksiê stwo do do kon ania ko lejn ych zmian w sys -

tem ie obronn ym w po staci pr zesu niêcia tzw. «za stawy» wo³yñ skiej pod do wódz -

twem Wa sila Tysz kiew icza na po³udniowe po gran icze43. W li œcie wys³anym dnia

30 czerw ca 1552 r. z Elbl¹ga król na lega³ na st aro stê ¿y tom ierskiego kn. Di mit ra

Fe dor owi cza Sa ngu szkê, jako be zpo œre dnio od pow iedz ialnego za od bud owê zam -

ku i gro du, aby jak naj prêdzej wywi¹za³ siê z po wier zone go mu za dan ia44. Tym -

czas em San guszko wo bec ogromu znisz czeñ na trafi³ na spo re k³opoty, tym bar -

dziej, ¿e zie mian ie wo³yñs cy po mimo uniw ersa³u król ewsk iego nie kwa pili siê do

wspó³udzia³u w od bud owie Brac³awia. Przy najmn iej w czêœ ci zboj kot owa li oni

król ews kie roz porz¹dze nia i sta ros ta zmu szony by³ roz sy³aæ po zwy po nie pos³u sz -

nych zie mian, w tym po w³asn¹ mat kê kn. Annê Des potównê San guszk ow¹. Do ob -

sad zenia zruj now ane go zam ku zgod nie z roz kaz em kró lew skim kn. Dy mitr u¿yæ

mia³ po³owy swej za³ogi z ̄ ytom ierza, sam jed nak poz ostaæ mia³ z drug¹ po³ow¹ w

¯ytom ierzu od daj¹c swych lu dzi do dys poz ycji mar sza³ka zie mi wo³yñs kiej

42 Beata K. Nykiel

42 He len iusz [Iwan owski Eu stac hy], Roz mowy o Pol skiej Ko ron ie przez E. Iwan owsk iego…
Kra ków, 1873. T. 2. S. 535; APKr.: ASang., t. 141/1, t. 205/23, t. VII/80, 82, t. VIII/45, t. X/45,
t. XV/1 – tu do kum enty do tycz¹ce kon fis katy i po nown ego na dan ia dóbr. ASang., t. XXII/49
(1596), t. XXIII/29 (1599) – tu do kum enty, w kt óry ch Zas³aws cy uzas adni aj¹ s³uszn oœæ swych
pre tens ji do dóbr po Boh dan ie jako zdraj cy.

43 Ko lank owsk iRoty, s. 25; Pl ewcz yñsk iJaz da, s. 124. Prze sad zon¹ jest chy ba przy toc zona przez
Lu dwika Ko lank owsk iego (Ko lank owsk iKrym, p. 295) licz ba po daj¹ca 14 tys. za bit ych i
wziê tych w ni ewo lê.

44 APKr.: ASang., t. VII (oryg ina³). Król ¿¹da³ m. in., ¿eby San guszko «ne li tuj uczi na to pra cy i
na klad ow na szych» do prow adzi³ do szyb kiej od bud owy, po nie wa¿ «onyj za mok braslaw skij s
tych stron ne prij ate lski ch jest nam i Re czi po spol itoj po trebn yj i po ¿itoc znyj». Kn. Di mitr
Fedo ro wicz San guszko by³ sta rost¹ ¿yt omierskim w la tach 1548–1552, kt óry to urz¹d obj¹³ po
kn. Bo hus zu F. Ko reck im awans owa nym na sta ros two brac³aw skie i win nick ie. W r. 1552 zo sta³
sta rost¹ czer kas kim i ka niows kim, zmar³ w r. 1554. Zob. Eu gen iusz Ja nas, Wi told K³aczews ki.
Urzêdn icy wojewó dztw ki jows kiego i czer nih owsk iego XV–XVIII wie ku. Spi sy <U III/4>. Poz -
nañ, 2002, nr 1021f. S. 138; Wolff. S. 432–433; Ny kielB ratslavSt aros ts, 2005: Appen dix A –
No. 29.



kn. Wa sila Kon stant yno wic za Ostrogs kiego, któremu wraz z po spol itym ru sze -
ni em Wo³ynian mo narc ha na kaza³ udaæ siê pod Brac³aw45.

Koni ecz noœæ szyb kiej od bud owy brac³aw skiej «for tecy» wi¹za³a siê nie tyl ko z
zag ro¿eniem ta tars kim, ale z oba wami przed ko lejn ym wkro czen iem Mo³da wian i
Wo³oszan na te ren Po dola46. Nie do ko ñca ja sne s¹ jed nak po wody, dla kt óry ch król 
wy kaza³ brak en tuz jazmu wo bec pro poz ycji Ko reck iego w spra wie od bud owy lub
bu dowy no wego zam ku sk³ad an ych póŸn¹ je sieni¹ 1551 r. W tym sa mym cza sie
mo narc ha na kaz ywa³ st aro œcie po djê cie do datk owy ch œr odków os tro¿ noœ ci na szla -
kach i skon cent rowa nie siê na umacn ianiu zam ku w Win nicy47. Po mij aj¹c og óln¹
sy tua cjê po lit yczno-mi lit arn¹ pa ñst wa, pod staw owy pro blem sta nowi³y za pewne
pust ki w ka sie ko ronn ej. Pewn¹ rolê od egraæ te¿ mu sia³y po naw iane skar gi miej s -
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45 APKr.: ASang., t. VII = Ar chiwum XX. Lu bartowiczów Sa nguszków w S³awuc ie, t. VI (Dy -
plom ata riu sz ga³êzi ni esuc hoj e¿s kiej <1549–1577>) <Ar chXSang.> Lwów, 1910. S. 124–25,
nr LXXXVII. Tu in form acja o œci¹gn iêciu do Brac³awia po³owy ¿y tomi ers kiej za³ogi oraz o uni -
w er sa le król ewsk im. Zyg munt Au gust wy stos owa³ do zie mian wo³yñs kich uniw ersa³, w któr ym
na kaz ywa³ wys³anie z ich dóbr co dzie si¹tego zbroj nego dla trzy man ia stra ¿y oraz ch³opów do
prac przy od bud owie zam ku. Zie mian ie ucz yniæ to mie li w ter min ie do dnia Œw. Elias za (27 VII) 
1552, a przys³anymi przez nich ludŸmi dysponowaæ mia³ mar sza³ek zie mi wo³yñs kiej kn. Wa syl
Kon stant yno wicz San gus zo. Wo bec bra ku pos³uchu i nie zas toso wan ia siê do pol eceñ kró lew -
skich kn. Dy mitr Fe dor owi cz wy stos owa³ wraz z bra tem kn. Fe dor em A. San guszk¹ da tow any w 
Wil nie dn. 7 XI 1552 po zew po ma tkê kn. Annê De spotównê. Knia hina nie wywi¹za³a siê ze zo -
bowi¹za nia wy staw ienia dla syna pocz tu s³ug, który mia³ mu towa rzyszyæ w Brac³awiu, gdzie
we dle kr ólewskiego roz kazu Dy mitr za mieszkaæ mia³ ce lem do piln owa nia od budowy zam ku
(ASang., t. VII: oryg ina³ ru ski = Ar chXSang., s. 131–32, nr XCC).

46 Sz czegó³owo na ten te mat <Pl ewczyñskiJazda>, s. 124–25. Zob. te¿ ML 2000, 28: s. 158 nr 117
oraz po wy¿ej przyp. 34. Tu król wspo mina o liœc ie, jaki kn. Kon stant yn Ostrogs ki otrzyma³ od
kn. Bo hus za Ko reck iego z in form acj¹ o wro gich kro kach ho spod ara wo³oskie go Ste fana («izh
voevo da vo los kii Ste fan itsa z vo iskom sia ne mal ym sob ral a, znems his ia z bra tom svo im San -
dzhak om Be loh oro dskim Il’i ashom, ia koby meli v pan stvo n(a)sho vtorhnuti»). Zob. równie¿:
Mih nea Ber ind ei. Por te Ot tom ane, Vo iév ode et boy ars de Mol davie en 1552 // Hom mage à Per -
tev Ma ili Bo rat ov. Pa ris, 1978. S. 105–18. Nad bitka w ko lekc ji prof. Ha lila Ýn alc ika, Bil kent
Univers ity Li brary, An kara.

47 Da tow any 14 XI 1551 list kr óle wski sta nowi³ zbiorcz¹ odpowiedŸ mo narc hy na wc zeœn iejsze
py tan ia Ko reck iego do tycz¹ce lo sów zam ku brac³aw skiego, jego ewent ual nej od bud owy oraz
œr odk ów, ja kie na le¿a³o podj¹æ w celu za bezp iecz enia Brac³awsz czyz ny przed po nown ym na -
jazd em. Ko recki za biega³ o zg odê mo narc hy na bu dowê («Iz ty po zbu ren ’yu toho zam ku
n(a) shoho Briaslav skoho khoc hesh tam tve rzhu ia kuyu vchin ity»). Do pom ina³ siê ta k¿e o ni ez bê d -
ne do fin anso wan ie z kasy kr óle wski ej, a w ko ñcu o wy dan ie miej scow ym zie mian om, zw³asz cza 
tym z po wiatu win nick iego, roz kazu wys³ania pod dan ych do pra cy przy od bud owie zam ku. Sta -
ros ta oczek iwa³ te¿ od Zyg munta Au gus ta in strukc ji od noœnie usyt uow ania owej no wej «for -
tecy», zwra caj¹c uwagê na nied ogodnoœci po przedn iej lo kal iza cji zam ku. Król jed nak nie wy -
razi³ zgo dy na roz poczêcie ja kichk olwi ek wi êkszy ch prac przy zam ku w li stop adz ie, ar gum en -
tuj¹c sw¹ od mowê zb li¿ aj¹c¹ siê zim¹. W tych ok oli czno œciach jak pisa³, nie by³ w sta nie ¿¹daæ
od tam tejs zych zie mian, aby wysy³ali do zru inow ane go Brac³awia swych pod dan ych. Pod kre œla³ 
rów nie¿, ¿e «nam est’ po treba okolo tak ve lik ikh a vazh nykh re chei n(a)shikh I ze m skikh eshcho 
pil ne sia roz myshliati, iak oby khmo v tykh sprava kh slush nyi po stup ok po stan oviti meli, a ve -
dzhe khdy toe po treby chas te per ne po tomu est’». W zwi¹zku z po wy¿szym za leca³ Ko reck ie -
mu ko ntyn uacjê prac ju¿ ro zpoc zêty ch w Brac³awiu, pod wa runk iem ¿eby «v tom skrom ne po -
stup oval». W za mian na kaz ywa³ knia ziowi star oœcie podj êcie wiêk szych star añ ce lem za bezp ie -
cz enia zam ku win nick iego oraz utrzym ania stra¿y w polu na wy pad ek po wrotu nie przyj aci ela
(ML 2000, 28: s. 171–72, nr 134).



cow ych zie mian na pos têpowanie sta ros ty, o czym œwi adc zy list kró lew ski z 27 li -
stop ada 1551 r. ad res owa ny do Ko reck iego. Do tyc zy³ on po stê powania sa mego
knia zia i jego nast êpców na sta ros twie win nick im w sto sunku do tam tejs zej szlach -
ty48. W tych okolic znoœciach król nie by³ w sta nie spr ostaæ pro œbom Ko reck iego o
po moc fi nas ow¹ przy pra cach w zam ku brac³aw skim. Wia domo te¿, ¿e 21 paŸ -
dzier nika 1551 r. Zyg munt Au gust skie rowa³ do swych ukrai nny ch staro stów –
Chrsz czon owi cza w Czer kas ach i Ko reck iego w Win nicy po dobne w tr eœci li sty
do tycz¹ce wzmoc nien ia si³ woj skow ych na ich te ren ie i kwe stii za opat rzenia tych
jed nos tek. Ad res owa ny do Ko reck iego list mówi³ o 100-osob owym od dziale pie -
choty (rota drab ska), który pod dowó dztwem rot mis trza win nick iego Krzysz tofa
Rud nick iego zo sta³ od del ego wany do trzy man ia stra ¿y w Win nicy, gdzie mia³
stanowiæ gar niz on zam kowy49. Ostat ecznie w r. 1552 mo narc ha wy znac zy³ do od -
bud owy zam ku w Brac³awiu swo jego pusz kar za zwa nego ¯o³da kiem. Ów zo -
bowi¹za³ siê po dni eœæ za mek z ru iny w 23 ty god nie, maj¹c do dys poz ycji 60 ko pac -
zy i 40 rz emi eœlników50. Pra ce od bywa³y siê pod os³on¹ 3000 jaz dy i 1000 pie choty 
(po spol ite go ru szen ia zie mi wo³yñs kiej, li tews kich od dzia³ów za ciê¿nych oraz pol -
skiej obrony po toczn ej), si³ ni ewspó³mier nie du¿y ch w sto sunku do obr oñców zam -
ku w roku po przedn im51. Woj skiem tym do wod zi³ mar sza³ek zie mi wo³yñs kiej kn.

44 Beata K. Nykiel

48 ML 2000, 28: s. 189–91, nr 149. Pi sany z Wil na list by³ re zult atem ko lejn ego po sels twa do kr óla
od zie mian win nick ich re prez ento wan ych przez Ih nata Klesz czews kiego i Iwana [£aski]
Woro no wickiego. Za sadn iczo re asum owa³ on za rzuty wy suw ane prze ciwko Ko reck iemu i jego
poprzedni kom w la tach wc zeœniejszych.

49 Tr eœæ tego li stu, nie cy tow ane go jed nak w omaw ianej tu edyc ji Ÿród³owej, by³a ident yczna z li s -
tem wys³anym tego sa mego dnia i ad res owa nym do Jana Chrsz czon owi cza w Czer kas ach. Do -
tyc zy³ on spo sobu, w jaki ¿o³nie rze ci mie li byæ roz mieszc zeni w zam ku oraz stwo rzen ia im od -
pow iedni ch wa run ków do ¿y cia i na le¿ ytego wywi¹zy wan ia siê ze s³u¿by gar niz ono wej. Poza
tym list wspo mina³ o za opat rzeniu ja kie mia³o byæ za pewn ione w ich dro dze do Win nicy. Zna -
laz³a siê tu wiêc li sta pr oduktów ¿y wnoœciowych ja kie ¿o³nie rze ci mo gli ku powaæ od miej scow ej
ludn oœci wraz z ich ce nami. Przyk³ad owo ceny ja³ówki i wie prza wy nosi³y po po³ kopy gro szy
li tews kich, ba ran kosz towa³ 6 gro szy, zaœ gêœ lub dwie kury po 1 gro szu (ML 2000, 28:
s. 155–56, nr 115 [list do Chrsz czon owi cza, da tow any 21 X 1551 w Wil nie], s. 156, nr 116 [re -
gest li stu do Ko reck iego, 21 X 1551 w Wil nie]).

50 Mi cha³ Ba liñski, Ty mot eusz Li piñ ski. St aro ¿yt na Pol ska pod wzg lêdem hi stor ycznym, je ograf icz -
nym i sta tys tycznym opis na przez… <Baliñski/Lipiñski>. War szawa, 1844. T. 2. S. 1399. Ra -
chun ki zwi¹zane z t¹ spraw¹ za chowa³y siê w ar chiw um Jo sta De cjus za, se kret arza kr ólew ski e -
go (1520), cz³onka kra kows kiej rady miej skiej (1528) oraz dy rekt ora men nic ko ronn ej i pru skiej
w la tach 1528–35. We dle tych ra chunków ¯o³dak mia³ ot rzymaæ 40 z³p. na kwar ta³, zaœ przy -
dziel eni mu ko pac ze i rz emi eœlnicy po bier ali 466 z³p i 20 gr. kwar taln ie. Ogól na suma wyda t -
ków na odbu dowê zamku brac³aw skiego ³¹cznie z ma ter ia³ami wy nios³a 3177 z³p. i 10,5 gr.

51 Ko lank owsk iRoty, s. 25 przyp. 88 i 89. Po pis si³ wys³anych do os³ony od bud owuj¹cego siê
Brac³awia mia³ miej sce we Lwo wie dn. 27 VI 1552. Lu dwik Ko lank owski w oparc iu o ra chunki
woj skowe (Ar chiw um G³ówne Akt Daw nych <AGAD> w War szaw ie: Ra chunki Woj skowe
sygn. 85, nr 58 i 59) po daje sk³ad tych od dzia³ów, wy mien iaj¹c uczestn icz¹ce w nim roty kon ne
i pie sze; Ple wczyñski. S. 49 i przyp. 135. Dn. 28 VI 1552 Zyg munt Au gust na kaza³ rot mis trzowi
Aleks andr owi Dmi trow icz owi [Kmi tyc zowi] udaæ siê z ca³ym pocz tem [rot¹, naj pewn iej
drabsk¹] do zam ku w Win nicy ce lem zmie nien ia tam rot mis trza Kmi ty w pe³nie niu sta³ej s³u¿by



Kon stanty Wa syl Ostrogs ki52. Za nim jed nak pusz karz król ewski przyst¹pi³ do
grun town ej od bud owy, ws têp ne «re par acje» po czyni³ w³asnym sump tem kn.
KuŸma Iwan owi cz Zas³aw ski, osad zaj¹c tak¿e Brac³aw (a ra czej to, co z nie go po -
zos ta³o) swo imi lud Ÿmi w cha rakt erze tym czas owej za³ogi53. Zim¹ 1552/53
brac³aw ska «twier dza» by³a ju¿ od bud owa na.

Bo husz Ko recki po mœci³ na jazd De wlet Gi raya w czerw cu 1552 r. wspóln¹ z
B. Pre twic zem, kn. Dy mit rem Wi œni owieckim i obo ma Sie niaws kimi wy praw¹ w
re jon Oczak owa54. W tym sa mym roku król upom ina³ star ostê win nick iego, ¿e tam -
tejsi miesz czan ie nie maj¹ ju¿ obo wi¹zku str ze¿enia zam ku ani nie maj¹ byæ
poci¹gani do rob ót zam kow ych, przy pom ina³ te¿ o wol nym wy bor ze wó jta, w kt ó -
re go el ekc jê sta ros ta in ger owa³, co by³o za pewne skut kiem ko lejn ej od mowy ze
stro ny Brac³awian wyjœcia ze sta rost¹ w pole w r. 155255. W koñ cu tak ¿e w r. 1552
na tych sa mych wa runk ach, ja kie obo wi¹zywa³y od cza sów Ka zim ierza Ja gie lloñ -
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w zam ku. Oznac za³o to, ¿e po r. 1551 zam ku pil nowa³ nie sta ros ta, ale woj sko kró lewskie. Ju¿
30 VI 1552 król na kaza³ rot mis trzowi drab skiemu z Win nicy wys³aæ «50 dra bów z po ruczn i -
kom» do Brac³awia, za pewne jako za³ogê. Zob. Otam ano vs’k yi. S. 229.

52 Bior¹c pod uwagê fakt re zyg nacji Zas³aw skiego w r. 1552 z dz ier¿a wy zam ku ka mien iecki ego
oraz za targi jego wn uków z B. Ko reck im, kt órym ten blo kowa³ w r. 1562 dos têp do dóbr po
zmar³ym ojcu kn. Ja nus zu Ku Ÿmi czu (w tym do ka duka po S³upicy) mo¿na wy sun¹æ przy pusz -
cze nie, ¿e od budowuj¹c w³asnym kosz tem za mek brac³aw ski kn. Ku Ÿma li czy³ byæ mo¿e na ob -
jêcie sta ros twa brac³aw skiego po nie uczestn icz¹cym w obron ie zam ku sta roœcie Ko reck im.
Zw³asz cza, ¿e Zas³aw ski chy ba jako je dyny z ów cze snych kn iaz iów na Brac³aw szc zyŸnie nie
spra wowa³ ¿adn ego urzê du. Je¿e li jed nak pla nowa³ obj êcie sche dy po kn. Bo hus zu to mu sia³
braæ pod uw agê spo re sumy za stawne za pis ane temu ostatn iemu na sta ros twie win nick im. Jest to 
jed nak je dyn ie hi pot eza. Nie zna my kon kretn ej kwo ty nak³adów po nies iony ch przez Zas³aw -
skiego, ale mu sia³y byæ o wie le ni¿ sze ni¿ wspo mniany za staw na Win nicy, któ ry wy nosi³ 5 tys.
kop gro szy li tews kich. Dla po równ ania war to prz ypomnieæ, ¿e ca³y koszt od bud owy zam ku
brac³aw skiego po nies iony przez skarb ko ronny w r. 1552 za mkn¹³ siê w kwocie 3177 z³p. i
10,5 gr. (Ba liñski/Li piñski, 1844 2: 1399). 

53 APKr.: ASang, t. 205/23 – «Widz¹c Xi¹¿e Jmc’ KuŸma Ja nus zewi cz [Zas³aw ski] ¯e Rzecz by³a
po trzebna aby ten Za mek na prêdce by³ zre per owa ny dla ochrony resztui¹cych Obywat elów
umyœli³ go tedy reparo waæ. A ¯e Rzecz pos poli ta in Con flictu by³a z nie przyiac ielem Krz y¿a Sw. 
[Tur kami] gdzie nie mog¹c ani pie niêdzmi na re par acy¹ tego Zam ku Su stent are Po mien io ne go
Xi êcia Ku Ÿmê Ja nus zewi cza Zas³aw skiego ani Ludz mi dla twier dzy tego Zam ku au xil iare da³a
[?] una Cum Con sensu aby ten ¿e Xi¹¿ê Jmc’ Swo iemi pie niê dzmi re staur owa³ y Lu dŸmi Osad zi³ 
iako¿ Xi¹¿e Jmc’ KuŸma Ja nus zewi cz Zas³aw ski pro prio pa ec ulio ad pri stin um sta tum przy -
prow adz iwszy ten¿e Sam Za mek y moc nieys zemi iesz cze opat rzywszy mu rami y po trzeb ami
ten¿e Za mek Ludz mi Swo imi Osad zi³ w³asnemi.» Zob. Wolff. S. 598–600 (Kn. KuŸma I.
Zas³aw ski) nie wspo mina s³owem o udziale KuŸmy w od bud owie zam ku brac³aw skiego.

54 Ka tal og do kum entów tu reck ich. Do kum enty do dz iej ów Pol ski i kra jów oœc iennych w la tach
1455–1672 <Kat dokT ur.>. Zyg munt Abrah amo wicz. Wyd. War szawa, 1959 (T. I/1), tu cz. 1, s. 132.
Ko recki mia³ wó wczas za biæ 18 Ta tarów, a 87 z 196 ko ñmi wzi¹æ do nie woli. Zob. Re lac ja na -
oczn ego œw iadka zdo byc ia Brac³awia u Je rzego Oc hmañ skiego (Je rzy Oc hmañski. Or gan iza cja
obrony w Wiel kim Ksiê stwie Li tews kim przed na pad ami Ta tar ów krym skich w XV–XVI wie -
ku // Stu dia i Ma ter ia³y do Hi stor ii Wo jsko woœci. War szawa, 1960: 5. S. 365 przyp. 84.

55 Bali ñski/Lipi ñski, t. 2, s. 1364–1365. We dle V. Otam ano vs’k yego Ko recki uzys ka³ wówc zas
wiad omoœæ od B. Pre twic za o gro¿¹cym na pad zie ta tars kim i wy szed³ z Win nicy str ó¿o waæ w
pole, od cze go wym ówili siê tam tejsi miesz czan ie. Zda niem teg o¿ au tora Win nic zanie od ma w i a li
wy chod zenia na przeciw ko Ta tar om ta k¿e w la tach 1552–60 (Otam ano vs’k yi. S. 233). W la tach
1559–60 brac ³aw ski za mek i mia sto dos iêg³y mniej sze na jazdy ta tars kie. W r. 1560 Ta tar zy



czyka pod pis any zo sta³ trak tat po koj owy z De wlet Gi rayem, zaœ w sierp niu r. 1553
Zyg munt Au gust od nowi³ trak tat po koj owy z su³ta nem Su lejm anem56. Po za warc iu 
unii 1569 r. ci ê¿ar obrony kresów wschod nich przej¹³ w ca³oœci skarb ko ronny, do ko -
n ano te¿ ko lejn ych zmian w sys tem ie obronn ym, m. in. wci¹gaj¹c w jego struk t u rê
Kozaków, jed nak pro blem aty ka wy chod zi poza za kres ni niejs zego tek stu57. Nie
po siad amy be zpoœ red nich in form acji o udziale S³upiczów w obron ie po toczn ej po
r. 1551, pr zypus zczaæ jed nak nal e¿y, ¿e przy najmn iej spo rad ycznie zaa nga ¿owani
byli woj skowo w obr onê Brac³awsz czyz ny syn za mord owa nego w r. 1541 Bo hus za – 
Hre hory Bo hus zewi cz zwa ny ¯da nem oraz syn Boh dana Se men Boh dan owi cz, tym
bar dziej, ¿e w³oœæ kun iañska le¿a³a prz ecie¿ «w poœ rzodku szla ku ta tars kiego».

* * *

Skut kiem pod dan ia we wrz eœn iu 1551 r. Brac³awia cha nowi ordy krym skiej De -
wlet Gi rayowi by³o ob win ienie Boh dana o zdr adê i kon fis kata ro dow ych dóbr.
Pocz¹tkowo objê to ni¹ ca³oœæ sche dy S³upic zañskiej. Skon fis kowa ne Boh dan owi
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wz iê li pod Brac³awiem w ja syr 69 osób (Pl ewczyñskiJazda, s. 129). Z ko lei w 1563–64 (w
r. 1564 dwu krotn ie) i 1566 w okol ica ch Brac³awia i Win nicy gra sowa³y ordy bia³ogrodzka i
oczak owska. Na pocz¹tku r. 1568 okol ice Brac³awia z³upili Ta tar zy no gajs cy, kt órzy bez pr zesz -
kód wy cof ali siê z ol brzym im ja syr em szla kiem wo³oskim do Oczak owa. W r. 1568 strona pol -
ska po siad³a in form acje o gro¿¹cym na jeŸd zie, ale wo bec bra ku do stat eczny ch si³ do obrony nie
by³a w sta nie zar eagowaæ (Ple wczyñskiJazda, s. 130, 131, 133).

56 Zob. pi sany do Zyg munta Au gus ta z Bach czys era ju w r. 1552 jar³yk De wlet Gi raya (Êí èãà ïî -
ñîëü ñêàÿ ÂÊË, ñî äåðæ àùàÿ â ñåáå äè ïëîì àòè÷åñêèå ñí îøåí èÿ Ëè òâû â ãî ñóäà ðñòâîâàíèå
êî ðîëÿ Ñè ãèçì óíäà Àâ ãóñòà (ñ 1545 ïo 1572 ã.). Ìî ñêâà, 1843. Ò. 1. Ñ. 65–70, ¹ 40. Oryg i -
na³ w: ÐÃÀÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 591, ë. 100 îá. – 106 îá.). Za udos têp nienie tek stu wspo mnia -
nego jar³yku sk³adam ni niejs ze po dziêk owania prof. Fe liks owi M. Shab ul’ do. Po zos ta³a ko res -
ponde ncja cha na z kró lem w cy tow anym po wy¿ ej wy dawn ictw ie (t. 1, nr 116, 117, 118, 120).
Zob. Ben nigsen-Qu elque jay. S. 208, przyp. 8. Zob. tak¿e Ko lank owsk iRoty, s. 165; Ko³odziej -
czyk, dok. nr 15 (The ‘ahdn ame Su lejm ana I do Zyg munta Au gus ta, 1 VIII 1553), s. 234–42.

57 B. Pre twicz na zwa³ Ko reck iego asau³em ko zack im, gdy¿ zor gan izo wa³ on w³asnych Kozaków
do obrony prze ciw Ta tar om. Byli to g³ów nie bo jar zy s³u¿ ebni, m. in. od dzia³ ki lkudziesiêciu
s³ug z na le¿¹cej do sta ros twa win nick iego wsi Mie ziak owa. Od dzia³ ten u¿ ywany by³ do prze -
prow adz ania przez ste py pos³ów, goñ ców oraz roz poz nania na ta tars kich szla kach. Po w³¹cze niu 
Brac³awsz czyz ny do Ko rony w 1569 r. z³o¿ yli oni pr zys iêgê i na zwani w re jes trze «atam ana mi
me ziak owsk imi» – Jury z Me ziak owa z kil kun astu «mê¿ ami sta teczn ymi» oraz Hry ñko (Hrycz -
ko) Letyñ ski (Lityñ ski?). Naj prawd opo dob niej rów nie¿ z tych Koz aków zaci¹gn¹³ Ko recki
chor¹giew jaz dy, z któr¹ w 1567 r. czy ni³ za gony a¿ po Wiel kie £uki, miej scem wer bunku by³,
bo wiem Brac³aw, o kt órym re wiz or w 1545 r. pisa³, ¿e mo ¿na by Ko zak ów «uj¹æ», gdy by «lu -
dzie pi eniê¿ni» tam prze byw ali (ZDz., t. 6, s. 122). Rota Ko reck iego sta cjon uj¹ca w Win nicy
by³a naj pewn iej rot¹ strzelcz¹. Po unii jako potrójny sta ros ta dys pon owa³ on w Win nicy rot¹ pie -
choty, licz¹c¹ 50 dra bów, któ ra z dn. 11 XI 1569 au tom aty cznie przesz³a na utrzym anie skar bu
ko ronn ego. Jako rot mistrz pie szy ko ronny kn iaŸ do wod zi³ ni¹ do dn. 4 XI 1573 (Pl ewc zyñski.
s. 69 przyp. 252, s. 79 przyp. 254 i 267). Jedn ak¿e wg Lu dwika Ko lank owsk iego po otrzym aniu
za stawu na sta ros twie win nick im Ko recki przej¹³ ciê¿ar obrony mia sta na sie bie z dn. 7 VIII
1569, zo bowi¹zuj¹c siê ut rzy mywaæ w³asnym kosz tem za³ogê zam kow¹. W Win nicy po r. 1569
sta cjo nowaæ mia³a rów nie¿ rota kn. So koln icki ego z³o¿ ona ze 100 dr abów. Z ko lei Brac³awia pi -
l no waæ mie li we dle te go¿ au tora Se men De szk owski z 100 dr abów oraz Szy mon Cio³ek z 100
pie choty, co naj mniej do r. 1572 (Ko lank owsk iRoty, s. 30–31, 32). 



Iwan owi czo wi do bra tra fi³y w rêce kn. KuŸ my Iwan owi cza Zas³aw skiego (przed

1510–1566) jako for ma gra tyf ika cji za jego wk³ad w pocz¹tkow¹ fazê od bud owy

zam ku i gro du brac³aw skiego58. Ubieg aniu siê Zas³aw skiego o ka duk po S³upicy,

sprzy ja³ fakt, i¿ je dyny syn i spad kob ierca Boh dana – Se men Boh dan owi cz by³

wów czas nie letni. Ciê ¿ar wal ki o od zys kanie ro dow ych dóbr spad³, wiêc na m³od -

szego od Boh dana, Hre hor ego Bo hus zewi cza zwa nego ¯da nem. By³ on po staci¹,

kt órej ro dzina za wdzi êcza³a pod nies ienie siê z upadku. Przez 20 lat wal czy³ z suk -

ces ami wspo mag aj¹c te¿ Boh dan owe go syna Se mena w dzia³aniach na dro dze

praw nej, zwi¹za nych z od zys kani em i utrzym ani em dzie dziczn ych dóbr, pocz¹w -

szy od in terw encji u sa mego kr óla (1555) po s¹dy wszyst kich mo¿liw ych in stanc ji,

by w ko ñcu od ebraæ je Zas³aw skim si³¹ w r. 1575. Poza tym aspekt em swej

dzia³alnoœci, która z pewnoœ ci¹ kosz towa³a go spo ro si³ i wro goœæ mag natów

Zas³aw skich, Hre hory da³ siê poz naæ jako urz êdn ik, spra wuj¹c naj pierw przy pod -

kom orz ym £awryn ie Piase czyñskim urz¹d ko morn ika (1583–86), a na stêp nie sê -

dzie go grodz kiego brac³aw skiego (1592–96)59. Ka rierê ur zêdni cz¹ zro bi³ po mimo
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58 Kn. Ku Ÿma Iwan owi cz by³ m³od szym sy nem re prez entuj¹cego wo³yñ skie odga³êz ienie rodu kn.
Iwana Ju riew icza Zas³aw skiego (zm. ok. 1516) i kn. Oleny Fedo równy. Jego star szy brat Mi cha³
zm. ok. 1530. Kn. Ku Ÿma znaj duj¹c siê w opiece kn. Kon stant ego Ostrogs kiego utraci³ na rzecz
Ostrogs kich nie mal po³owê dzie dziczn ych dóbr. Po osi¹gniê ciu wie ku do ros³ego pro wad zi³ z
nimi zak oñc zone po³owiczn ym suk ces em pro cesy (1534–39). W la tach na stêpnych (1540–46)
do chod zi³o jed nak pom iêdzy obo ma ro dami do ko lejn ych ko nfli któw na tle maj¹tkow ym. O¿e -
nio ny przed r. 1529 z Na stazj¹ (zm. 1561), córk¹ kn. Ju rija Iwan owi cza Du brow icki ego z rodu
kn. Ho lsza ñski ch po zos tawi³ z niej kn. Ku Ÿma je dyn ego syna kn. Ja nus za Ku Ÿmi cza i có rkê
Annê wy dan¹ w r. 1447 za kn. Iwana Fedorow icza Czar tor ysk iego. Od dn. 3 IX 1540 do II 1543
by³ kn. KuŸma dzie r¿a wc¹ œwis³ockim. Zre zyg nowa³ z tej dzi er¿ awy na kor zyœæ kn. Wa sila Mi -
cha³owic za San guszki. W r. 1546 uzys ka³ przy wil ej król ews ki na dzie r¿a wê zam ku ka mien iec -
k ie go, z kt órej ró wnie¿ ust¹pi³ w r. 1552. Zob. Wolff. S. 597–598 (Iwan Ju riew icz), s.598–600
(Ku Ÿma Iwan owi cz).

59 Nie jest znana dok³adna data objê cia przez Hre hor ego ¯dana urz êdu ko morn ika ziem skiego
brac³aw skiego. Z pe wnoœci¹ zo sta³ nim tu¿ po wy bor ze na pod kom orz ego brac³aw skiego
£awryna Gnie wos zewi cza Pias ecz yñsk iego h. Lis, czy li w dru giej po³owie r. 1583. Pia seczyñski 
piastowa³ ów urz¹d od 1 VII 1583 do 1605/06 (PSB, 1980, t. XXV. S. 805–08; Li twin. S. 208;
Ka zim ierz Pu³aski. Kro nika pol skich rod ów szla check ich Po dola, Wo³ynia i Ukrai ny. Mo nog -
rafie i wzmian ki <Pu³askiK roni ka>. (T. 1) Bro dy, 1991. Wyd. 2 po praw ione z su plem entem, Ta -
deu sz Epsz tein i S³awom ir Górz yñski wyd. (2 t.) War szawa DiG Press, tu t. 2. S. 133–41).
Z dwóch za chow any ch wzmia nek Ÿród³owych pierw sza z r. 1584 okreœ la S³upicê b³êdnie jako
ko morn ika grodz kiego (APKr.: ASang., t. XVI/48: 25 IX 1584, tu «ko mornik grodz ki brac³aw -
ski»), a dru gie z r. 1585 wspo mina go jako ko morn ika ziem skiego (APKr.: ASang., t. XVIA/1:
1 VII 1585, tu «ko morn ik woj. Brac laws kiego»). Sukc esjê po Hre hor ym na ko morn ictw ie prze -
ja³ w r. 1586 Oles za (Oleks iej) Dia kows ki (Pu³askiK roni ka, t. 2. S. 135), póŸni ejszy opiek un Je -
rem iasza Ju riew icza S³upicy jako brat jego owdo wia³ej po Ju riju S³upicy mat ki Ma rus zy z Dia -
kows kich. Jako sêd zia grodz ki brac³aw ski Hre hory ¯dan zo sta³ b³êd nie od not owa ny przez Ru -
lik owsk iego ([Edward Ru lik owski], Z we wnê trzn ych dz iej ów Brac³awsz czyz ny <Tru siew icz> //
Kwia ty i Owoce. Ignacy Tru siew icz wyd. Kij ów, 1870. S. 273–321, tu s. 305) pod r. 1575, któr¹
to inf orma cjê pow tórzy³ ostatn io Hen ryk Li twin (Li twin. S. 212). Na ur zêdzie sê dziego S³upica
wzmian kow any jest w Ÿród³ach w la tach 1592–95, a kon kretn ie pom iêdzy 7 VII 1592 i 29 I 1595 
(My kola Kry kun i Oleksa Pid dubn iak. Ma ter ia³y do tycz¹ce dzia³al noœci s¹dów grodz kiego i
ziem skiego woje wództ wa brac³aw skiego od ostatn iej æwierci XVI w. do pierw szej po³owy



odium zwi¹za nego z do mniem an¹ zdrad¹ krew niaka, przy czyn iaj¹c siê tym sa mym 
w znacz nym stop niu do od bud owy ro dzinn ego pr esti¿u.

Nie co œwi at³a na oko licznoœci prz ejêcia dóbr kun iañskich przez kn. KuŸmê
Zas³aw skiego rzu caj¹ do kum enty z Ar chiw um kn. Sa ngus zków ze S³awuty. List
Zyg munta Au gus ta da tow any dnia 25 wr zeœ nia 1552 r. z Wil na i skie row any do sta -
ros ty brac³aw skiego i win nick iego kn. Bo hus za F. Ko reck iego do tyc zy skon fis -
kowa nych po zdraj cy Boh dan ie S³upicy dóbr w po wiec ie brac³aw skim roz dys -
pono wan ych przez monarchê na rzecz Zas³aw skiego. Z pi sma tego do wiad uje my
siê, ¿e za prze kaz ani em Zas³aw skiemu ka duka po S³upicy opto wa³ sam wo jew oda
wi leñ ski, mar sza³ek ziem ski i kanc lerz Wiel kiego Ksiê stwa Li tews kiego Miko³aj
Ra dziwi³³. Co cha rakt ery sty czne, do kum ent ów mówi o wszyst kich do br ach Boh -
dana nie wy mien iaj¹c ich z na zwy60. Ma³o praw dop odo bnym wy daje siê, ¿eby wy -
kor zyst uj¹c brak pre cyz yjne go sfor mu³owan ia do kum entu, Zas³aw ski zl ekcewa¿y³
m. in. pra wa Hre hor ego Bo hus zewi cza i za garn¹³ ca³oœæ dóbr S³up iczów. Op rócz li -
stu do sta ros ty Ko reck iego kan cel aria kró lew ska mu sia³a wy daæ knia ziowi KuŸm ie
osobny przy wil ej, w któr ym za pewne z wi êksz¹ pre cyzj¹ opis ano skon fis kowa ne
Boh dan owi do bra.

W dos têpn ych su mar iusz ach spraw S³upiczów z Zas³aw skimi nie ma wzmian ki
o ja kimk olwi ek in nym ak cie wy dan ym na rzecz Zas³aw skiego po miêdzy la tami
1551 a 1555, któr¹ to datê nosi ko lejny do tycz¹cy tej spra wy do kum ent z ko lekc ji
Sa ngus zków61. W tej sy tua cji trze ba za³o¿yæ, ¿e Zas³aw ski z Ko reck im dzia³ali w
oparc iu o wy¿ej wy mien ione pi smo i nie za chow any przy wil ej wy staw iony sa -
memu za int ere sow ane mu. Byæ mo¿e tr eœæ tego przy wil eju od daje ws têp na cz êœæ
su mar iusza spi san ego jak siê zda je z in spir acji Zas³aw skich do ich spraw pro ces o -
wy ch ze S³upic zami. Otó¿ znaj duje siê tam in form acja, ¿e «Nay jas nieyszy pan Krol 
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XVII w. w ar chiw um szla check iego rodu Pias eczyñ skich // Mi scell anea Hi stor ico-Ar chivis tica
1999 (War szawa) 10. S. 123–50, tu s. 138 (1592–95); Ëüâ iâñü êà áiá ëiîò åêà iì. Â. Ñòå ôàíè êà
ÍÀÍ Óêð à¿íè <BStef any ka>: Ô. 5, oï. 1 [Îññîë iíñ üêi], ñïð. III/4108, ô. 13: ïo 25 II 1592,
àðê. 31 i 33 çâ.: 25 i 29 I 1596; ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 49, oï. 2 [Ïîòîö üêi], ñïð. 120, àðê. 112: 7 VII
1592; ASang., t. XIX/60: 13 i 16 XII 1592, t. XXII/49: jako zmar³y przed 8 XII 1596). Jesz cze 2
VII 1592 na sêds twie grodz kim wystê puje Boh dan Kon drat owi cz Ko zar Ob liñski, kt óry z ko lei
przej¹³ je po ojcu Kon drac ie Ko zar ze Ob liñ skim pe³ni¹cym obo wi¹zki sêd ziego grodz kiego
brac³aw skiego w la tach 1572–86 (Ny kielB ratslavSt aros ts, 2004: Appen dix B). Nastê pc¹ Hre hore -
go ¯dana zo sta³ z ko lei w r. 1596 Mi chaj³o (Mi cha³) Olechn owi cz £asko Wo ron owi cki, wc zeœ -
nie jszy sê dzia ziem ski brac³aw ski i win nicki (Ny kielB ratslavSt aros ts, 2005: Appen dix B – No.
II/5). Zarów no Hre hory ¯dan, jak i jego bez poœ redni po przedn ik i suk ces or na urz êdz ie sêd zie go 
grodz kiego zawdz iêcz ali ju¿ swe no min acje ów cze sne mu st aro œcie brac³aw skiemu, win nick ie -
mu i zwi nog rodzki emu Ju rij owi Stru siowi z Ko mar owa.

60 APKr.: ASang., t. VII/80 (oryg ina³ ru ski), t. 205/23 (pol ska ko pia). List kr ólewski kon tras ygn o -
wa³ Ostaf ii Wo³³owicz pi sarz Me tryki Ko ronn ej = ASang., t. 205/23 (Su mar iusz): tu re gest do -
kum entu. 

61 APKr.: ASang., t. 143/1 (Su mar iusz). Su mar iusz ten wraz ze spi san ymi na pod staw ie dok umen -
tów z Ar chiw um Sa ngus zków dzie jami S³upic zów w XVI i XVII wie ku jest naj pewn iej au tors -
twa Bro nis³awa Gor czaka; t. 205/23: «Spe cif ica tio in hoc fa scic ulo Znay dui¹cyh siê pro cessu y
Do kum entow Za czê tego przez JOXiêcia Ja nus za Ku Ÿmo wicza Za slaws kiego Z Ich m’ Pany
S³upic zy o Do bra kunê Cum at tin antys ex Ne got io tali».



Pol ski Zyg munt Au gust kom pens uj¹c Xiê ciu KuŸ mie Ja nus zewi czo wi [sic]
Zas³aw skiemu bona con fiscata po Boh dan ie S³upic zu zdray cy y wia ro³omcu kaza³
in po sses ione ha er edi tar iam Xi êc iu JMci po daæ, jako to do bra mia sto [sic] Kunê,
Lo rynce, Wias³owiec, Kar pow, No sow ice y Hu sak owcy y inne, kt óre ju¿ ad fi scum
Re gium by³y przysz³y»62. Nie wy kluc zone jed nak, ¿e za pis ten po wsta³ wy³¹cznie
na pod staw ie póŸ niej szej kom pil acji omó wio nych pon i¿ej dok ume ntów. Rze czy -
wis tym po wod em kon fis katy ca³oœci dóbr s³upi cza ñski ch by³ za pewne fakt, i¿ do -
piero Sta tut Li tews ki II z r. 1566 uporz¹dkowa³ sta tus praw ny dóbr dzie dziczn ych i
umo¿ liwi³ ich po dzia³ po miêdzy cz³on kami rodu63. Trud no za tem jed noz nacznie
stw ier dziæ, kogo nal e¿a³oby oba rcz yæ win¹ za obj êcie kon fis kat¹ ca³oœci dóbr
S³upi cza ñskich. W kon sek wencji Zas³aw ski przej muj¹c ca³oœæ w³oœci kunia ñskiej
oraz, jak wy nika z anal izy poni ¿sz ych doku men tów ca³oœæ w³oœci troœ cia nieckiej,
na rus zy³ pra wa Hre hor ego Bo hus zewi cza, jego sio stry ¯dan ny i nie letn iego Se -
mena Boh dan owi cza. O tym, ja kie kon kretn ie do bra ob jêto kon fis kat¹ i prze kaz ano 
kn. KuŸm ie in form uje do piero list sta ros ty brac³aw skiego kn. Bo hus za Ko reck iego
(Brac³aw dnia 25 pa Ÿdzi erni ka 1552 r.), kt óry zgod nie z po lec eni em kr óle wsk im
do prow adzi³ do in trom isji kn. Zas³aw skiego w «sie liszc za S³upic zynsk ie»64. In tro -
mi sjê prze prow adzi³ de leg owa ny przez Ko reck iego jego s³uga Le wek Bo ratyñski.
Zas³aw ski przej¹³ we dle te go¿ li stu kn. Ko reck iego: Kunê, Wjas³owic zi, Kar pow,
Ka let in, De renk owi ec, Lo rincy, No sowcy i Hu sak owcy. Owe osiem wsi sta nowi³o
w po³owie XVI wie ku za plec ze ekon omi czne panów na Ku nie.

S³upic ze (kon kretn ie Hre hory Bo hus zewi cz) szyb ko podj êli dzia³ania zmie -
rzaj¹ce do od zys kania przy najmn iej czêœ ci utrac ony ch dóbr. Pierw szym œladem
tych zabie gów jest do kum ent kr óle wski z r. 1555. Dnia 5 wr zeœ nia te go¿ roku król
po nown ie, tym ra zem z Rud nik, pisa³ do sta ros ty Bo hus za Ko reck iego65. Jego list
by³ wy nik iem in terw encji na dwo rze Hre hor ego Bo hus zewi cza S³upicy. Do tar³ on
przed ob lic ze mo narc hy, kt óremu «bi³ czo³em» i z³o¿y³ sto sowne wyj aœni enia. Byæ
mo¿e wspar cie zna laz³ Hre hory u San gus zków, a kon kretn ie u mia now ane go w
r. 1553 mar sza³kiem ho spod arsk im kn. Aleks andra An driej ewi cza z li nii Ko szyrs -
kiej (przed 1533–1565 rr.)66. W ka¿dym ra zie we wspo mnian ym liœc ie Zyg munt
Au gust in form owa³ st aros tê, ¿e op rócz dóbr po zdraj cy Boh dan ie ka duk iem ob jêto
ró wni e¿ cz êœæ Hre hor ego, któr¹ ten dzi er¿y³ «po spo³u» z bra tem, co po twierd za³o,
¿e w mo menc ie kon fis katy do bra S³up iczañskie by³y nie dzielne. Król stwier dza³
te¿ wyraŸn ie, ¿e Ko recki mia³ od daæ Hre hor emu «czesc imien ia onego zk tor esmy
ni komu nie od dali», co z ko lei po twierd za przy puszc zenie, ¿e Zas³aw ski bez pods -
tawnie zaj¹³ ca³oœæ dóbr kun iañs kich i tro œcia nieck ich. Sko ro jak iœ frag ment dóbr
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62 APKr.:ASang., t. 205/23.
63 Zob. m. in. Ia kovenk oShliakh ta, s. 182. Zob. te¿ po ni¿ej w te kœcie o dzia le dóbr pomi êdzy Hre -

hor ym ¯da nem i Se men em Boh dan owi czem z r. 1592.
64 APKr.: ASang., t. VII/82 (oryg ina³ ru ski) = ASang., t. 143/1 (Su mar iusz): tu re gest do kum entu = 

ASang., t. 205/23 (Su mar iusz): tu re gest tego sa mego do kum entu, ale z dat¹ 29 X 1552.
65 APKr.: ASang., t. VIII/45 (pol ska ko pia) = ASang., t. 141/1: tu re gest do kum entu pod dat¹ 8 IX 1555.
66 Wolff. S. 442–44 (Aleks ander An driej ewi cz), tu s. 443.



S³upic zañskich po zos ta³ w dys poz ycji kró la, to kan cel aria ko ronna mu sia³a wcze œ -
niej po siadaæ in formacjê o ich ni edzielnoœci. Z ja kichœ te¿ przy czyn Zyg munt Au -
gust nie chcia³ oddaæ ca³oœci tych dóbr Zas³aw skiemu. Po nadto król po wiad amia³
Ko reck iego, i¿ «y do knia zia Zas³aw skiego pi saæeœ mi ka zali, ¿eby on wiedz¹c o
tym tey czêsci imien ia iego [Kuny z przy leg³oœci ami] na sie bie nie dzie rza³, y gdy
od cie bie iemu [Hre hor emu] poda no bêdz ie ni czim siê w to nie wste pow al»67. Tym
sa mym list ten za wiera³ ró wnie¿ for malne po lec enie prze prow adz enia po nown ej
in trom isji Hre hor ego Bo hus zewi cza w za brane mu do bra. Da tow any tego sa mego
dnia z Rud nik list mo nars zy pi sany do Zas³aw skiego po wtar za³ in form acjê o celu
wi zyty na dwo rze Hre hor ego Bo hus zewi cza i jej re zult ata ch68. In form owa³ te¿
knia zia o po lec eniu wy dan emu Ko reck iemu, kt óry mia³ do prow adziæ do in trom isji
S³upicy w nale ¿n¹ mu czêœæ dóbr. Prze strzega³ w koñcu przed próbami prze szkad -
zania w wy kon aniu tego aktu69.

Ko lejn ym zna nym do kum entem jest ju¿ pi smo sta ros ty Bo hus za Fe dor owi cza
Ko reck iego da tow ane 30 maja 1556 z Win nicy70. By³o ono wy nik iem in terw encji u 
kr óla «syna zie mian ina po wiatu brac³aw skiego Bo hus za S³upicy» – [Hre hor ego]
¯dana. Wrê czy³ on sta roœ cie list kró lew ski na kaz uj¹cy mu wpro wad zenie go w
po³owê dóbr skon fis kowa nych po zdra dzie Boh dana i kon fer owa nych Zas³aw -
skiemu. W sporz¹dzo nym przez Ko reck iego do kum encie znaj duje siê wresz cie
szcze gó³owy opis po dzia³u dóbr S³up iczañskich po miêdzy S³upic zami a Zas³aw -
skim, od daj¹cy ich ów czesne gra nice i stan za gos poda row ania. Wy staw ienie tego
li stu nie przyp adko wo zbieg³o siê w cza sie ze œmi erci¹ kn. KuŸ my, któ ry zmar³ w
maju 1556 r., po zos tawi aj¹c nie letn iego syna – kn. Ja nus za71. Ko recki in form owa³
ni niejs zym, ¿e prze kaza³ ¯da nowi po³owê dóbr S³up icz añskich to jest sio³a:
«Jas³owic zy a Ro lincy, Hub nik y ku temu wsze lak ie do chody ku tym sie liszc zom
na lez ace to iest uchody tych sie liszcz wy zei po mien iony ch De renk owi ec, Cze re -
mosz ny, Ka lit ycz, Ty moszk ow, Ka rac zin [?], to iest uchody te lez¹ce oba po³ po
rze ce Bohu y in sze rzecz ki z Bo brow emi Gony. To iest Tro stian iec, Ber szad, Tma
ze wszit kiemi do chod ami i po zitk ami ku tym sie liszc zam pr zis³uchai¹ce»72. Te reny 
te sta nowi³y po³udniowo-wschod nie po gran icze w³oœci ku niañ ski ej, a wy mien ione
tu wsie i uroc zyszcza w wiêk szoœci po³o¿one by³y ju¿ na ob szar ze ident yfi kow a -
nym jako w³oœæ troœc ian iec ka. Jedno cze œnie sta ros ta stwier dzi³, ¿e drug¹ po³owê
dóbr S³upicza ñskich «to iest Kunê a Hu sak owce sie liszc za ze wszyst kiemi uchody
ich, które Sie liszc za z uchody swi mi lez¹ po rze ce Sobu z Lasy y D¹bro wami, y z
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67 APKr.: ASang., t. VIII/45.
68 APKr.: ASang., t. VIII/45 (ko pia pol ska).
69 Przy puszczaæ nale ¿y, ¿e Zas³aw ski podj¹³ jed nak kro ki zmie rzaj¹ce do opóŸ nienia in trom isji

Hre hor ego, nie za chowa³y siê, bo wiem ¿a dne do kum enty po twierd zaj¹ce jej wy kon anie przed
r. 1556. 

70 APKr.: ASang., t. 141/1 (ko pia pol ska) = ASang., t. 143/1 i 205/23: tu re ges ty obu do kum entów.
71 Wolff. S. 600. Kn. Ja nusz Ku Ÿmicz (zm. 1562) ¿o naty by³ z nie znan¹ z imien ia Kierd ejówn¹, z

której po zos tawi³ tro je dzie ci. 
72 APKr.: ASang., t. 141/1.



po lami, y z rzecz kami, y ia zami, y z bo brow emi gony» po zos tawi³ Zas³aw skiemu.

Kn iaŸ za chowa³ za tem cz êœæ w³oœci ku niañskiej, a Hre hory Bo hus zewi cz od zys ka³

w³oœæ tr oœc ianieck¹.

W po wy¿ szym po dziale nie wy mien iono No sow iec, kt óre ta k¿e ob jête by³y kon -

fis kat¹. Wyj aœn ienie tego fak tu znaj duje siê w dal szej czê œci cy tow ane go do kum en -

tu. Sta ros ta in form owa³ w niej, ¿e wieœ No sowce nad rzek¹ Ko rytn¹, któr¹ zmar³y

Bo husz S³upica odda³ w za staw za 30 kop gro szy li tews kich có rce ¯dan nie i ziê -

ciowi Ro man owi Kra snos ielsk iemu po zos tawi³ do dys poz ycji Hre hor ego ¯dana73.

W koñ cu kon klud owa³, ¿e Hre hory «ma Ziê cio wi swe mu Panu Ro man owi Kra -

snos ielsk iemu y Sie strze swei Pa niey S³upic zance Kra snos ielsk iei te 30 kop

gr[oszy] wia na od dac y zap³acic, a Pan Ro man Kra snos ielski wzi¹wszi pie ni¹dze

swo ie u ¯dana S³upicy ma iemu to Sie liszc ze No sowce do r¹k iego od daæ y

post¹piæ»74. Tym sa mym do Hre hor ego opr ócz w³oœci tro œci ani eckiej wra ca³y

ident yfi kow ane z «m³odsz¹» lini¹ S³upicz ów No sowce. On sam mia³ ze wszyst kich 

od zys kany ch dóbr «s³uzbê Hsprsk¹ [ho spod arsk¹] ziemsk¹ s³uzyc», co po twierd za

len ny cha rakt er S³upi czañ skiego na dan ia. Nie wia domo nie stety, kie dy Hre hory

sp³aci³ Kra snos ielsk iego i wszed³ w po siad anie No sow iec. Ma³¿o nko wie ¯dan na i

Ro man Iwan owi cz Kra snos ielscy nie po jaw iaj¹ siê wi êcej ws pól nie w ak tach, ch o -

ci a¿ sam Ro man jest w nich od not owa ny jesz cze wie lok rotnie. To w³aœn ie Ro man,

wy wodz¹cy siê z ró wnie «st aro¿ytnego» jak S³upic ze rodu gniaz dow ego Brac ³aw -

sz czyz ny, wspó³uczestn iczy³ z Boh dan em w obron ie Brac³awia w r. 1551. W œwiet -

le powy¿ szego do kum entu jego zwi¹zek ze ̄ dann¹ za warty zo sta³ przed r. 1551, w

ka¿dym ra zie nie by³ je dyn¹ ko lig acj¹, jaka po³¹czyæ mia³a Kra snos ielsk ich her bu

Prus I ze S³upic zami75.
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73 APKr.: ASang., t. 141/1: «jed nosz Sie liszc ze No sowce lez¹ce na rzecz ce Ko rytn ei kto re Nie -
boszc zyk Pan Bo husz S³upica post¹pi³ w za stawu po cor ce swei Pan nie ¯dan nie S³upic zance
Ziêc iowi swe mu Panu Ro man owi Kra snos ielsk iemu w za staw ie to iest we 30 ko pach gr[oszy li -
tews kich] tak y to Sie liszc ze wysz po mien ione No sowce ostawi³em przy tym to [Hre hor ym]
¯danu S³upic zy».

74 APKr.: ASang., t. 141/1. 
75 O in nych zwi¹zkach S³upiczów z Kra snos ielsk imi patrz poni¿ej w tekœcie. Je dyny syn ¯dan ny i

Ro mana Iwan owi cza – Iwan o¿eni³ siê nast êpn ie z Ma rusz¹ alias Ma riann¹ Czer lenk owsk¹
córk¹ Syl wes tra, sêd zie go ziem skiego brac³aw skiego (Czer lenk ows cy sta now ili jedn¹ z ga³êzi
rodu Kmi tyc zów) i Anny z Sza szk iew iczów. Zob. APKr.: ASang., t. 119/29: Drze wo ge nea logi -
czne Kra snos ielsk ich od Ro mana Iwan owi cza; Pu³askiK roni ka, t. 2. S. 212. Ze zwi¹zku Iwana i
Czer lenk owsk iej po chod zi³o 4 sy nów i 3 có rki. Z tych je dyn ie naj stars zy syn Boh dan o¿e niony z 
Ma riann¹ Sz aszkiewiczówn¹ do czeka³ siê po tomka Fe dora. Jego trzej bra cia Wa sil, Iwan i Ju rij
(Je rzy) zmar li bez pot omnie. Z sió str wszyst kie by³y zamê¿ne i po zos tawi³y po toms two. Alek -
san dra wysz³a za m¹¿ za Se wer yna Bo lan owsk iego, Anas tazja (Na staz ja) zo sta³a ¿on¹ £ukas za
(Elias za) Klesz czows kiego, a Anna poœlu bi³a Ja kuba £awryn owi cza Piase czy ñsk iego. Zob.
tak¿e: APKr. ASang., t. 119/29 (Drze wa ge nea logiczne Kra snos ielsk ich pocz¹wszy od Ro mana
Iwan owi cza). Z ko lei je dyna có rka ¯dan ny i Ro mana – Boh dana wysz³a za m¹¿ za Dy mit ra
Olechn owi cza Koziñs kie go, dwo rzan ina kró lews kie go w r. 1536 (zm. 1579) her bu Kier deja (Bo -
niecki. T. 12. S. 93; Se wer yn Urus ki. A. A. Kosi ñski i A. W³odar ski, Ro dzina. Her barz szlach ty
pol skiej. War szawa 1904–38, 21 t., tu t. 7, s. 376). By³ on sy nem Olechny Hryñko wicza, na -



* * *

Opis ane powy ¿ej dzia³ania Hre hor ego ¯dana nie zak oñc zy³y sta rañ o od zys -
kanie dóbr S³up icz añsk ich. Kon tyn uowa³ je w la tach na stêpnych wspie rany przez
Boh dan owe go syna Se mena. Choæ nie ma be zpo œredniego do wodu po twierd za -
j¹cego fakt spra wow ania przez Hre hor ego praw nej opieki nad Se men em Boh dan o -
wi czem to z kon teks tu za chow any ch Ÿr óde³ przyj¹æ nale¿y, ¿e opiekê tê spra wowa³
i do tego bar dzo sku teczn ie. O tym, ¿e Se men Boh dan owi cz po zos tawa³ pod prz e -
mo ¿ nym wp³ywem Hre hor ego œwi adc zy jego póŸ nie jsze ma³¿eñ stwo z Owdo ti¹,
córk¹ Juch na Iwan owi cza Kra snos ielsk iego, a wiêc bra tan ic¹ Hre hor owe go szwa -
gra Ro mana Iwan owi cza Kra snos ielsk iego76. Nie wy kluc zone, ¿e zwi¹zek ów za -
plan owa no jesz cze w cza sie po zos tawa nia Se mena pod opiek¹ star szego S³upicy.
Se men by³ sy nem Boh dana z jego ma³¿eñ stwa z Zofi¹ Mik uli ñsk¹, córk¹ Olechna,
która po «znikni êciu» pierw szego mê¿a wysz³a powtó rnie za m¹¿ za Jer mo³aja
Mel eszkê h. Kor czak, pe³ni¹cego obo wi¹zki pod staroœciego brac³aw skiego z ra -
mien ia kn. Bo hus za Ko reck iego77. Przy czym we wszel kich ak tach wy dan ych w
okres ie jej dru giego ma³¿eñ stwa nie ma wzmia nek o pierw szym mê¿u, które go imiê 
najwy raŸniej ska zano na za pom nienie. Je œli przyj¹æ, ¿e Se men w r. 1552 by³ nie -
letni, a lata do ros³e uzys ka³ ok. 1566, w któr ym to roku otrzyma³ przy wil ej re sty t u -
uj¹ cy go w pra wach do dóbr «Kuny cum at tin entis, No sow iec ac alias cum appro -
bat ione przyw ile jów ksiêc ia Wi tolda na wi eczn oœæ dany» to mu sia³ ur odziæ siê ok.
r. 154678.

Do kum ent przy wrac aj¹cy Se men owi Boh dan owi czo wi pra wo w³asn oœci do
ca³ej w³oœci kun iañskiej, a za tem i cz êœci na dan ej w r. 1552 kn. Ku Ÿmie Zas³aw -
skiemu prze chow ywa ny mia³ byæ jako je den z naj cenn iejsz ych akt ów w zbio rach
ar chiw um ku niañ skiego tu tejs zej li nii Ja roszyñskich; tu te¿ mia³ ulec zag³adzie
wraz z ca³oœci¹ archiwaliów w r. 191979. Jed nak w œwi etle ma nif estu Se mena Boh -
dan owi cza ob lat owa nego dnia 3 lu tego 1581 r. w ks iêg ach Me tryki Wo³yñ skiej
jego oryg ina³ sp³on¹³ w po¿a rze Win nicy w dniu 8 paŸ dzi ernika 1580 r. Prze chowy -
wany w Ku nie akt by³ za tem je dyn ie jego kopi¹, wy dan¹ przez kancelariê ko ronn¹
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miestn ika sta ros twa win nick iego w r. 1506 z ra mien ia ów czes nego sta ros ty win nick iego kn. Mi -
cha³a W. Zba ras kiego. Tak¿e Dy mitr pe³ni³ obo wi¹zki na miestn ika sta ros twa win nick iego w
r. 1563, naj prawd opo dob niej re prez entuj¹c jesz cze star ostê win nick iego kn. Bo hus za F. Ko -
rec kie go. Zob. Ny kielB ratslavSt aros ts, 2005: Appen dix B – No. I/3. 

76 Zob. powy¿ ej w tekœc ie.
77 Jer mo³aj by³ z ko lei oj cem Iwana Me leszki, praw nego opiek una Se men owe go po toms twa. Obo -

wi¹z ki pod staroœciego brac³aw skiego spra wowa³ przy kn. Ko reck im w r. 1566 (Ny kiel B ra ts lav -
St a ros ts, 2004: Appen dix B – No. I/4).

78 Je rzy Oc hmañski wyd. Vi told iana. Co dex privi leg iorum Vi toldi ma gni du cis Li thua niae
1386–1430. War szawa-Poz nañ, 1986. S. 134, nr. 164 = ZDz., t. 20, s. 106 (re gest). Zob. Ja nusz
Kur tyka. Re pert ori um po dols kie. Do kum enty do roku 1430 <Kur tyk aRe per tori um, 2004> //
Rocz nik Prze mys ki 2004 (Prze myœl) 40 (4) [Hi stor ia]: 127–274. S. 170, nr 44; s. 197, nr 100
[Iwan]; s. 198, nr 101 [Kuna and No sowce].

79 Zob. Ry szard Mie nicki. No tatka o za gin ionym ar chiw um Ja rosz yñskich w Ku nie // Ar chei on.
War szawa, 1927. T. 1. S. 215–19.



w r. 1581 lub tu¿ po80. Do kum ent ten mia³ ka pit alne zna czen ie dla S³upi czów, któ -
rzy powo³ywali siê nañ nie tyl ko w ci¹gn¹cym siê do r. 1622 spo rze z po tomk ami
kn. Ku Ÿmy, ale ró wnie¿ w spra wach maj¹tkow ych pro wad zony ch przez nich sa -
mych i ich na stêpców w XVII wie ku. Pon iewa¿ je dyn ym ad res atem przy wil eju zo -
sta³ Se men Boh dan owi cz prz ypu szc zaæ nal e¿y, ¿e w r. 1566 by³ ju¿ pe³no letni.
W za bieg ach o uzys kanie tego do kum entu z pe wno œci¹ wspo maga³ go Hre hory Bo -
hus zewi cz. S³upic ze wszc zêli sta ran ia na dwo rze (byæ mo¿e rów nie¿ za poœ -
rednictwem kn. Aleks andra An driej ewi cza San guszki) praw dop odo bnie w r. 1562,
w któr ym to (la tem) zmar³ je dyny syn kn. Ku Ÿmy Iwan owi cza – kn. Ja nusz Ku Ÿ -
micz Zas³aw ski81. Tak jak to mia³o miej sce w r. 1556, spad kob iercy Boh dana po -
stan owi li po nown ie wy korz ystaæ okres «przejœciowy» w do br ach Zas³aw skich.
Umier aj¹c kn. Ja nusz osier oci³ bo wiem kil kul etni ch syn ów w osob ach kn. Ja nus za i 
Mi cha³a Ja nuszewiczów oraz có rkê Zo fiê82. O zwi¹zku ak cji S³up iczów ze œm ie r -
ci¹ Zas³aw skiego, prze kon uj¹ dwa re ges ty w su mar iuszu pa pie rów S³up icz añsk ich. 
Œwiadcz¹ one do wodn ie, i¿ nie tyl ko oni wy kor zyst ali s³ab oœæ umier aj¹cego ma -
gnata i m³ody wiek jego na stêp ców. Oba re ges ty do tycz¹ kr ólewskich li stów na -
pom ina lnych skie row any ch do sta ros ty ³uck iego, brac³aw skiego i win nick iego kn.
Bo hus za Ko reck iego.

Pierw szy z nich re lac jono wa³ tr eœæ pi sma wys³anego dnia 15 czerw ca 1562 r. z
Wil na na pro œbê ob³o¿n ie ju¿ cho rego kn. Ja nus za Ku Ÿmi cza. Król upom ina³ w nim 
Ko reck iego «aby w imien ia Jego bêd¹ce po Boh dan ie S³upic zu, a zo stai¹ce wpo -
blizku zam ku brac³aw skiego po ¿ytkow na sie bie z grun tow tych dobr nie ob raca³,
ale y owszem jako wlasnoœci Xiêcia KuŸmy Ja nus zewi cza [sic] Zas³aw skiego za -
¿ywaæ do puszc za³»83. Dru gi z lis tów za chow any tak w for mie re ges tu jak i w oryg i -
na le da tow any by³ dnia 29 pa Ÿdz ier nika 1562 r. z War szawy. Król po naw ia³ w nim
¿¹da nie, aby kn. Ko recki «w do bra ks iêcia Ku Ÿmy Ja nus zewi cza [sic] Zas³aw -
skiego nul lo jure chc¹cego siê wdz ieraæ nie wdzie ra³ siê». Bez w¹tpie nia dzia³ania
Ko reck iego po zos tawa³y w œcis³ym zwi¹zku z ry wal iza cj¹ o op iekê nad tr ójk¹ dzie -
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80 ÐÃÀ ÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 343–343 îá. (ìiê ðîôi ëüì â Öåí òðàë üíîìó Äåð æàâí î ìó 
iñò îðè÷ íîìó àðõ iâi Óêð à¿íè ó ì. Êèºâi <CDIAUK> w Ki jow ie. Ô. ÊÌÔ-36) = Ë. Äå ì ÷å í êî
òà ií. âèä., Ïà òðè öiÿ Ãð iìñ òåä Êå ííå äi, âñ òóï. Ðó ñüêà (Âî ëèí ñüêà) Ìå òðè êà. Ðå ãåñ òè äî -
êóì åíòiâ Êî ðîí íî¿ êà íöå ëÿði¿ äëÿ óê ðà¿ íñüêèõ çå ìåëü (Âî ëèí ñüêå, Êè ¿âñ üêå, Áð àöë àâ ñüêå,
×å ðíi ãiâñüêå âîºâî äñò âà) 1569–1673 < MW Edyc ja 2002>. Êè¿â, 2002, tu s. 344, nr 162 [ks. 6, 
f. 343–343v.].

81 Wolff. S. 601.
82 Kn. Zo fia wy dana zo sta³a 1. v. za Aleks andra Za hor owsk iego i 2.v. (po 1577) za Fry der yka

Tysz kiew icza £ohojs kiego. Kn. Mi cha³ Ja nus zewi cz zmar³ be z¿e nny w wy padku z bro ni¹. Poza
za targ ami z krew nymi i s¹sia dami o ro dzinne do bra ni czym siê nie wy ró¿ni³, ch ocia¿ we dle Ka -
spra Nie sieck iego (Ka sper Nie siecki. Her barz pol ski. Jan Ne pom ucen Bo brow icz, wyd. Le ipzig
1839–46, 10 t. Re print Warszawa 1979, tu t. 10, s. 93) mia³ siê zas³u¿yæ w woj nach z Tur kami i
Ta tar ami. Kn. Ja nusz Ja nus zewi cz o¿ eni³ siê w r. 1577 z kn. Aleks andr¹ Roman ówn¹ Sangu -
szkówn¹ (zm. 1602), córk¹ Ro mana Fe dor owi cza, a na stê pnie (po r. 1605) z Ma riann¹ Le -
szczyñsk¹ wdow¹ po kasz tel anie ra doms kim An drzeju Fir leju. Mia³ syn ów Aleks andra, Kon -
stant yna i Ju rija. Zmar³ dn. 4 VIII 1629. Zob. Wolff. S. 601 (Zo fia), p. 601 (Mi cha³), s. 601–602
(Ja nusz).

83 APKr.: ASang., t. 205/23.



ci kn. Ja nus za Ku Ÿmi cza, spad kob ierca mi jed nej z wiê kszych ówc zesnych for tun
ma gnack ich84. Wk rótce po œm ierci ich ojca roz gor za³ spór pom iêd zy na znac zonym 
w te stam encie Zas³aw skiego (spi san ym przed 19 czerw ca 1562 r.) opiek unem w
osob ie kasz tel ana troc kiego Hre hor ego Aleks andr owic za Chod kiew icza a uzur p u -
j¹ cym so bie pra wo do opieki z tytu³u bli skiego pok rewie ñstwa kn. Kon stant ym
Kon stant yno wic zem Ostrogs kim, sy nem Kon stant ego, któ ry w la tach 30-tych XVI
wie ku zaw³asz czy³ czê œæ dóbr kn. KuŸ my85. To w³aœn ie na int erwencjê het mana
wiel kiego li tews kiego i sta ros ty gro dzi eñskiego Hre hor ego Chod kiew icza król
upom ina³ w paŸd zie rniku 1562 r. star ostê brac³aw skiego i win nick iego. Bro ni¹c
praw pod opieczn ych Chod kiew icz twier dzi³, ¿e Ko recki bez prawn ie przej¹³ w
posesjê do bra w po wiec ie brac³aw skim po zmar³ym kn. Ku Ÿmie i ¿¹da³ ich zwro tu.
Cho dzi³o o wsie, któ re ów w czê œci odzied ziczy³ po kn. Wa silu [Fe dor owi czu]
Czet w ertyñskim, a w cz êœci uzys ka³ jako ka duk po S³upicy86. Wœród tych dru gich
kró lewski list wy mien ia³ «sie liszc za Kuna na Sobu dru goie Gu sak owcy [Hu sak ow -
ce] a tre tie Ro lincy na Bogu [Bohu]», z kt órych sta ros ta mia³ rów nie¿ pob ier aæ do -
chody z pa siek oraz od ku nic i bo brów87.

Hre hory Bo hus zewi cz w do skona³y sp osób wy kor zyst ywa³ za mies zanie po wodo -
wane ko lejn ymi zgo nami Zas³aw skich, zdo byw aj¹c w³aœn ie w tych la tach ko lejne
istotne dla re styt ucji maj¹tków do kum enty (1556, 1562). Po nadto star szy ze S³u pi -
c zów umie jêtnie do stos owy wa³ swe dzia³ania do uw arun kow añ ze wnêt rzn ych w
po staci za gro¿ enia ta tars kiego (1566, 1575)88. Uzys kany w r. 1566 przy wil ej, przy -
wrac aj¹cy Se men owi Boh dan owi czo wi Kunê z przy leg³oœci ami i bêd¹cy jedn o -
czeœnie kon firm acj¹ nad añ Wi told owy ch za mkn¹³ okres dzia³añ re styt uuj¹cych ród 
S³up iczów w pra wach do ca³oœci dzi er¿onych przed r. 1551 dóbr. W œwietle
póŸniejszych wydarzeñ przyj¹æ nale¿y za pew nik, ¿e m³odzi Zas³aws cy pod os³on¹
het mana wiel kiego li tews kiego od zys kali od Ko reck iego za garn iête do bra. Nie do -
puœcili ró wnie¿, po mimo wy dan ia kr óle wskiego przy wil eju, do zwro tu Se men owi
odzied zicz onych po kn. KuŸmie dóbr S³upicza ñski ch w po staci Kuny, Hu sak owi ec
i Ro liñ ców.
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84 APKr.: ASang., t. 205/23 = ASang., t. X/45 (oryg ina³ ru ski). Pod li stem pod pis pi sar za kan cel a rii 
ko ronn ej Mi chaj³a Ha rab urdy.

85 Wolff. S. 600–01.
86 Jesz cze oj ciec kn. Ku Ÿmy Iwan Ju riew icz do kon ywa³ za mian dóbr na Wo³yniu z kn. Wa sil em

Fe dor owi czem Cz etw ert yñs kim. Ów re prez ento wa³ li niê na Cze twertni i Ja row icy, zmar³ przed
r. 1545, bêd¹c m. in. wraz z sy nami dzie dzic em trze ciej czêœ ci dóbr po zmar³ym w r. 1538 kn.
Ju riju Mi chaj³owic zu So kols kim (Wolff. S. 37, 597, 598). Cytowany wy¿ej do kum ent nie wspo -
mina, o ja kie wsie po kn. Cz etwertyñskim mog³o ch odziæ. 

87 APKr.: ASang., t. X/45.
88 Tru siew icz. S. 284–85. Tu in form acje o na jazd ach ta tars kich na Brac³aw szcz yznê z lat 1566/67 i

1575. 



* * *

Wo bec po³owiczn ego suk cesu w po staci re wind yka cji Se men owe go udzia³u de
fac to tyl ko na pa pier ze (1566) Hre hory Bo hus zewi cz i Se men Boh dan owi cz, wy -
kor zyst awszy za pewne dr ogê le galn¹ (za okres 1566–81 nie za chowa³y siê ¿a dne
Ÿród³a) po djêli de cyzjê o odeb raniu Zas³aw skim Kuny z przy leg³oœci ami si³¹. Prze -
kon uje o tym po zew kr ólewski wy staw iony w mo menc ie uzys kania pe³nole tnio œci
przez kn. Ja nus za i Mi cha³a Ja nuszewiczów Zas³aw skich. Da tow any dnia 30 stycz -
nia 1581 r. z Grod na do kum ent skie row any zo sta³ do Se mena Boh dan owi cza.
M³odzi Zas³aws cy do mag ali siê w nim zwro tu zajê tych przez Se mena dóbr: Kuny,
Wias³owicz [Jas³owicz], Kar powa, Ka let yna, De renk owi ec, Lo ryn iec [Ro liñ ce],
No sow iec i Hu sak owi ec, a wiêc ca³ej w³oœci ku nia ñsk iej wraz z cz êœci¹ tr oœcianiec -
kiej. Op rócz od dan ia wy ¿ej wy mien iony ch dóbr ¿¹dali ta k¿e od szkod owa nia w
wy sokoœ ci 2200 kóp gro szy li tews kich. Przy wo³uj¹c zdra dê Boh dana i ka duk na
rzecz kn. KuŸmy, twier dzili, ¿e Se men «do tego nie mai¹c zad nego pra wa y nie
wia doma dla czego, gdy [oni] po oicu swym w m³odo œci lia th ostali y w opiece byli
na on czas wo wsi the po mien ione ymien ia wstêp owaæ poczê³»89. Owo «ws têpo -
wanie» zaczê³o siê w roku 1575 od sa mod zielnej ak cji Hre hor ego ¯dana, któ ry
wsp omóg³ nas têp nie w po dobn ych dzia³aniach Se mena, o czym prze kon uj¹ pó Ÿ -
nie jsze po zwy90. Zbroj na ak cja Hre hor ego ¯dana z r. 1575 zbieg³a siê w cza sie z
od not owa nym w Kro nice Mar cina Biel skiego szcz ególn ie do tkliw ym dla ca³ej
Brac³awsz czyz ny na jazd em ta tars kim91. Sam Se men zgod nie z klau zul¹ po wy¿ -
szego po zwu mia³ st awiæ siê przed s¹dem mo nars zym «tham gdzie kol wiek na ten
Czas dwo rom na szim bê dziem» ce lem okaz ania przy wil eju re styt ucy jnego z
r. 156692.

Wzno wien ie post êpow ania s¹do wego przez m³odych Zas³aw skich mia³o z ko lei
zwi¹zek z akcj¹ po djêt¹ przez zie mian brac³aw skich na sej mie wal nym w War -
szaw ie. Brac³awian ie przy byli do War szawy liczn¹ grup¹ by zabiegaæ w kan cel arii
ko ronn ej o wy dan ie no wych pr zywilejów na po siad ane przez nich do bra. Ich sta -
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89 APKr.: ASang., t. XV/5 (oryg ina³ ru ski), t. XV/1 (pol ska ko pia) = ASang., t. 205/23 (re gest).
90 Przyk³ad owo po zew z dn. 25 I 1615 po Ha lszkê Se menównê i Wa sila Ro hoz iñskich na Try buna³

Ko ronny wy staw iony na ¿¹da nie kn. Ja nus za Zas³aw skiego re lac jonu je: «Agdy ni neys zy wo iewo -
da wo³yn sky z bra tem swym M³od szym Zosz³ym xi¹zê ciem Mi cha³em Zas³aw skim w M³odo sci
lia th swych po oycu swem Xiêciu Ja nus zu Ku zmic zu Zas³aw skim w roz nych re kach w opiece
byli, tedy bra th M³od szy teo’ [tego] prze rzec zo[nego] Zdray cy Boh dana S³upicy Hre hor ey Pro -
zyw aie my Zdan S³upica zesz³y Sêdz ia grod sky brac³aw sky tê po mienionê do bra gwa³tow nie a
nie praw nie s po koyne[go] dzie rzania y uzyw ania wy biws zy y wy cis nowszy odio³ y w onê ws tê -
p o wa³ siê y po zytki wsze liak ie od roku 1575 na sie bie bra³, a po tym bra tht ieg’ [jego] oczecz [oj -
ciec] wier nos ci wa szey Ty chone y Halsz ce S³upicy Zosz³y Se men S³upica, od te gosz roku
przesz³o 1575 [1585] wspo³ z prze rzec zonym Hry hor em pro zyw anym Zda nem S³upic¹ dziad -
kiem wier nos ci wa szey oba spo³nie a nie rozd zielnie we wszyt kie prze rzec zone do b ra iego]
[jego] gwa³tem us têpowali siê…» (APKr.: ASang., t. XXX/58). 

91 Tru siew icz. S. 284 I przyp. 29. Edward Ru lik owski przy wo³uje tu œwia dectwo M. Biel skiego oraz
wiersz Jana Ko chan owsk iego. Na jazd ów obj¹³ swym za siêgiem ca³e Brac³aw skie wo jewództwo
a¿ po Si eniawê, a jego efekt em oprócz zra bow ane go do bytku i byd³a by³ rze komo 55 tys. ja syr. 

92 APKr.: ASang., t. XV/1.



ran ia by³y re zult atem po ¿aru, jaki w dniu 8 pa Ÿdzi ern ika 1580 r. «z przy gody i za

przy padk iem nies zczê sliwym» stra wi³ nie mal ca³y gród i za mek w Win nicy93. Wiê -

ksz oœæ zie mian woj ewództwa brac³aw skiego za mieszka³ych w po bli¿u Win nicy w

stra chu przed na pad ami ta tars kimi zde pon owa³a w tam tejs zym zam ku, b¹dŸ te¿ u

krew nych po siad aj¹cych w mi eœcie dwo ry i ho rodn ie naj cenn iejsze do kum enty i

ko szt owno œci. Te raz bêd¹c po zbaw iony mi ma ter ialny ch do wod ów swych praw do

po siad any ch, w wi êksz oœci dzie dziczn ie, dóbr sk³ad ali dnia 3 lu tego sto sowne ma -

ni fes ty, od twar zaj¹c w nich za wart oœæ utrac ony ch dokum ent ów94. Wœród ma nif es -

ta n tów po jaw ili siê ró wni e¿ Hre hory ¯dan i Se men Boh dan owi cz. Hre hory prze -
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93 ÐÃÀÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 339 îá.
94 Ma nif esty o utrac ie przyw ilejów z³o¿yli: Gnie wosz [Dmi triew icz Kosz ka] Strz y¿owski woj ski

win nicki, 3 II 1581 (ÐÃÀ ÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 330 îá. – 332 = MW Edyc ja 2002,
s. 341–42, nr 151 [ks. 6, f. 330v.-332] = Íåéì àí Ò. Ñòàð àÿ Áðàö ëàâùèíà è åå ëþäè. «Kosh ch -
chi c hi- Strizhov skie» // Êèåâñêàÿ ñòàðèíà. 1889 25 (5/6): 532–47, tu s. 538 = Otam ano vs’k yi.
S. 69–70); [Se wer yn Su dym onto wicz] Kro piwn icki, 3 II 1581 (ÐÃÀ ÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195,
÷. 5, ë. 332–333 = MW Edyc ja 2002, s. 342, nr 152 [ks. 6, f. 332–333] = AGAD: Tzw. ML,
ks. V, fol. 332 = Ja nusz Kur tyka. Re pert ori um po dols kie. Do kum enty do 1340 r. <Kur tyk aRe -
per tori um> // Rocz nik Prze mys ki. 2004 40 (4): 127–269, tu s. 193, nr 92 [Kro piwn icki]); Kon -
drat Ko zar sê dzia grodz ki brac³aw ski [ta k¿e w imien iu syna Boh dana], 3 II 1581 (ÐÃÀ ÄÀ.
Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 333 îá. – 334 = MW Edyc ja 2002, s. 342, nr 153 [ks. 6,
f. 333v.–334] = Tzw. ML, ks. V, fol. 333 = Tru siew icz. S. 307–308 [tu przy toc zony ca³y doku -
ment z MW] = ZDz., t. 20, s. 119 [re gest] = Bo niecki. T. 12, cz. 1. S. 46 = Kur tyk aRe per tori um,
s. 193–94, nr 93 [Ko stia Ko szy³owicz]); Obodeñscy [Se men w imien iu w³asnym i bra ta Boh -
dana], 3 II 1581 (ÐÃÀ ÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 334 îá. – 335. = MW Edyc ja 2002,
s. 342–343, nr 154 [ks. 6, f. 334v.-335] = Tzw. ML, ks. V, fol. 334 = Tzw. ML, ks. XD, fol.
260 = Kur tyk aRe per tori um, s. 194, nr 94 [An driej Po³oza]); Se men Lau rent owi cz/La wryn owi cz
Jac kows ki [w imien iu w³asnym i mat ki Ka tar zyny £oby (?)], 3 II 1581 (ÐÃ ÀÄÀ. Ô. 389, oï. 1,
ä. 195, ÷. 5, ë. 335 îá. – 336 = MW Edyc ja 2002, s. 343, nr 155 [ks. 6, f. 335v.-336] = Tzw. ML, 
ks. V, fol. 335 = Tzw. ML, ks. XD, fol. 259 = AGAD: Zbiór Czo³ow skiego, sig. 522, f. 33 =
Kur tyk aRe per tori um, s. 194, nr 95 [Leœ Tur kow icz]); Ro man Kra snos ielski [w imien iu w³asnym 
i syna Iwana; wcze œniej sam Iwan], 3 II 1581 (ÐÃÀÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 336 îá. –
337 = MW Edyc ja 2002, s. 343, nr 156 [ks. 6, f. 336v.-337] = Tzw. ML, ks. V, fol. 336 = Tzw.
ML, ks. XD, fol. 259 (?) = Kur tyk aRe per tori um, s. 195, nr 96 [Red ko Je sman]); Hre hory [Su -
dym onto wicz] Cze czel, 3 II 1581 (ÐÃÀ ÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 337 îá. – 338 = MW
Edyc ja 2002, s. 343, nr 157 [ks. 6, f. 337v.-338] = Tzw. ML, ks. V, fol. 337 = Kur tyk aRe per tori -
um, s. 195–196, nr 97 Fal syf ikat? [An driej Su dym ont]) = Pu³askiK roni ka, t. 1, s. 49; Jac kow -
scy – Oleszko, Fi lon, Se men i Pawe³ (ÐÃ ÀÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 338 îá. – 339 =
MW Edyc ja 2002, s. 343, nr 159 [ks. 6, f. 338v.-339] = Tzw. ML, ks. V, fol. 338 = Kur tyk aRe -
per tori um, s. 196, nr 98 [Jac ko Lec kow icz]); Hre hory S³upica, 3 II 1581 (ÐÃÀÄÀ. Ô. 389, oï. 1, 
ä. 195, ÷. 5, ë. 339 îá. – 340 = MW Edyc ja 2002, s. 343, nr 159 [ks. 6, f. 339v.-340] = Tzw. ML, 
ks. V, fol. 339 = Kur tyk aRe per tori um, s. 194, nr 100 [Iwan S³upica]); Iwan [Ho rod yie wicz] Mi -
kul iñs ki [ta k¿e w imien iu bra ci stry jeczn ych Iwana i Mi cha³a, sy nów Pio tra], 3 II 1581 (ÐÃÀÄÀ. 
Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 340 îá. – 341 îá. = MW Edyc ja 2002, s. 344, nr 160 [ks. 6, f.
340v.-341v.] = Tzw. ML, ks. V, fol. 341 = ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 49, oï. 2 [Po toccy], ñïð. 120, àðê.
141–142 çâ. = AGAD: Zb iór Czo³ow skiego sig. 522, f. 33 = Kur tyk aRe per tori um, s. 199–200, nr 
102 [Boh dan Mik uliñski]); Se men Bu szyñski, 3 II 1581 (MW, F. 389, op. 1 spr. 195, cz. 5,
f. 343–343v. = MW Edyc ja 2002, s. 344, nr 161 [ks. 6, f. 342–342v.] = Tzw. ML, ks. V, fol.
342 = Kur tyk aRe per tori um, s. 196–197, nr 99 [Ti mof iej Pro ci³], zob. rów nie¿ ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 256, 
oï. 1 [Za moys cy], ñïð. 60, àðê. (57 – 58 çâ. [58]: oryg ina³ po ru sku, f. 59–60v.: pol ska ko pia) –
teka Bu szyñskich z Bu szy, tu (f. 59) in form acja o spa len iu prz ywi lejów w po¿ arze 1580 r.; Se -
men S³upica, 3 II 1581 (ÐÃÀÄÀ. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 343–343 îá. = MW Edyc ja 2002,



chow ywa³ do kum enty w zam ku win nick im «w ko mor ze bra ta swe go Se mena Ob o -
de ñskiego». Wœ ród nich zn ajd owaæ siê mia³ przy wil ej kn. Wi tolda dla Iwana
S³upicy na sie liszc za w woj ewódz twie brac³aw skim: De renk owcy [De renk owce],
Ro lincy [Ro liñce], Ka lik inczy [Ka lin icze alias Kaliczyñce], Jas³owic zi [Jas³owic -
ze], Gub nik [Hub nik] «le¿¹ce oba po³ureki Boh», czy li w³oœæ tro œcianieck¹ oraz
Nie sowcy [No sowce] «le zac zy na rie ce Ko rytni»95. Ta k¿e Se men zde pon owa³
przy wil eje w³asne i mat ki Zo fii z Mi kuliñskich Jer mo³ajow ej Me leszk owej w zam -
ku win nick im. By³ wœr ód nich przy wil ej Zyg munta Au gus ta dla Jer mo³aja Me -
leszki na do bra Za les ie (zob. Me leszk owie), kt óre Zo fia dz ier¿y³a wó wczas jako
wdo wa. On sam zg³asza³ m. in. utr atê przy wil eju Zyg munta Au gus ta «wiecz nego
z pod nie sie niem» na do bra dzie dziczne w Brac³aw skiem, wy dan ego w r. 1566 w
Wil nie, to jest: Gu sak owcy [Hu sak owce], No sowcy [No sowce], Min der ewku [Ski -
nde rów ka], Cze rem oszno ie [Cze rem oszne], De renk owcy [De renk owi ec], Ty -
mosz kow [Ty moszków], Kar pow [Kar pów], Ba tow [Ba toh], Ka lik iczi [Ka lic zyñ ce] 
w po³owie oraz Jas³owiec96. Za pewne w³aœ nie fakt utraty przyw ilejów spo wod o -
wa³ zw³okê we wzno wion ym przez Zas³aw skich pro ces ie, sko ro Se men nie by³ w
sta nie wyl egitymowaæ siê oryg ina³em dy plomu z r. 1566, kt óry sp³on¹³ w r. 1580.

Pro ces wzno wiono w r. 1584 z inic jaty wy kn. Ja nus za Ja nus zewi cza. Dnia
25 wr zeœ nia s¹d ziem ski brac³aw ski skie rowa³ ko lejny «list na pom ina lny» po Hre -
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s. 344, nr 162 [ks. 6, f. 343–343v.] = Tzw. ML, ks. V, fol. 343 = Kur tyk aRe per tori um, s. 195,
nr 101 [NN S³upica]); miesz czan ie win niccy, 3 II 1581 (AGAD: Zbi ór Czo³ow skiego sig. 522,
f. 33). Jak wy nika z tych ma nif estów St rzy ¿owski (k. 330v.), Ko zar (k. 333v.), Se men Jac kows ki 
(k. 335v.), Kra snos ielski (k. 336v.) i Se men S³upica (k. 343) z³o¿yli swe do kum enty i ru cho -
moœci na prze chow anie w zam ku win nick im. Po zos tali Jac kow scy scho wali na dan ia ta m¿e, ale
w «ko mor ze» Oleszki, naj stars zego z bra ci (k. 338v.). Tak ¿e Hre hory S³upica (k. 339v.) i Hre -
hory Cze czel (k. 337v.) zde pon owa li przy wil eje w zam ku, tyle ¿e wraz z ruc homoœciami i do -
kum enta mi ro dziny Ob odeñ skich w «ko mor ze» Se mena Ob ode ñskiego (k. 334), a Bu szy ñski «w 
ko mor ze diad ka svoeho» Boh dana Obe deñ skiego (k. 342). Wraz z Cze czel em u Obo deñs kiego
scho wa³ swe przy wil eje równ ie¿ Olechno Ko rotki, o czym wia domo w re lac ji wo Ÿne go z³o¿ onej
w gro dzie brac³aw skim 9 VI 1581 (ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 43, îï. 1, ñïð. 2 [ks. ziem. brac³.], k. 4v.) oraz
z wpi su w Tzw. ML (AGAD: Tzw. ML, ks. XD, fol. 256). Co cha rakt ery sty czne brak jego oœ -
wiad czen ia za rowno w MW jak i pierw szej se rii wp isów w Tzw. ML. Z ko lei Kro piwn iccy
umi e œci li swe do kum enty u Mi cha³a Kor dys za (k. 332v.). Przy czym wia domo, ¿e Hre hory Cze -
czel za nim uda³ siê do War szawy pierw szy ma nif est z³o¿y³ ju¿ dn. 13 X 1580 w gro dzie
brac³aw skim (k. 337v. = ÖÄ²ÀÓÊ. Ô. 43, îï. 1, ñïð. 2, àðê. 4 çâ. i 40 çâ.). In ter esuj¹cy szcze gó³ 
do tyc zy ta k¿e ze znan ia Iwana Ro man owi cza Kra snos ielsk iego. Otó¿ fakt znisz czen ia przy wi lejów 
na dzie dziczne do bra zg³osi³ on ju¿ wc zeœniej do ob laty w ks iêg ach kan cel arii [ko ronn ej], je -
dnak ¿e nie by³ w sta nie okr eœliæ, któ remu z jego prz odków na dano te do bra gdy¿ nie po siada³ ta -
kiej in form acji od ojca (k. 336v.). Do piero w ak tua lnym ma nif eœc ie sk³ad an ym w jego imien iu
przez ojca Ro mana ten dru gi by³ w sta nie spr ecyzowaæ, o ja kie kon kretn ie cho dzi³o na dan ia.

95 ÐÃ ÀÄA. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 339 îá. – 340 = MW Edyc ja 2002, s. 343, nr 159 [ks. 6,
f. 339v.–340] – 3 II 1581, pod pisy Jana Bo ruh owsk iego wi cek ancle rza i £awryna Piase -
czyñskiego se kret arza kr ólew ski ego.

96 ÐÃ ÀÄA. Ô. 389, oï. 1, ä. 195, ÷. 5, ë. 343–343 îá. = MW Edyc ja 2002, s. 344, nr 162 [ks. 6,
f. 343–343v.] – 3 II 1581, pod pisy Jana Bo ruh owsk iego wi cek ancle rza i £awryna Piase -
czyñskiego se kret arza kr ólew ski ego.



ho r e go i Se mena97. Jed nym z sy gnat ari uszy owego li stu by³ pia stuj¹cy wów czas
god noœæ sêd ziego Iwan Kosz ka ¿ona ty z Na stazj¹ Kra snos ielsk¹, córk¹ Wa sila i
Na staz ji z Dia kows kich, a wiêc spo win owa cony ze S³upic zami po przez Kra sno -
siel skich i Dia kows kich98. Po zew ten po wtar za³ prak tyczn ie bez zmian treœæ po -
przed n ie go (1581), przy czym Zas³aw ski po dkreœla³, ¿e spor ne do bra by³y jego
«w³asne, dzie dziczne y oy czys te». Wzros³a te¿ suma ¿¹da nego od S³up icz ów
od szko d owa nia, kt ó ra wy nosi³a te raz 2640 kop gro szy li tews kich. Z re lac ji wo Ÿne -
go Fe dora Brat kows kiego, z³o¿on ej na zaj utrz (26 wr zeœ nia) w gro dzie brac³aw skim 
wy nika, ¿e do rêc zy³ on ko piê po zwu Hre hor emu ¯da nowi «w domu jego wla snom
ko tor yi ma iet w mie scie bras³aw skom»99. Fakt za mieszk iwa nia Hre hor ego w
Brac³awiu mia³ bez w¹tpie nia zwi¹zek z pe³nie niem przez nie go, praw dop odo bnie
ju¿ od r. 1583, funk cji ko morn ika ziem skiego brac³aw skiego, a co siê z tym wi¹¿e
za stêpo wania w wie lu czy nnoœciach pod kom orsk ich czê sto nie obecn ego w mie œcie 
pod kom orz ego £awryna Piase czyñskiego100. Po zew dla Se mena Boh dan owi cza
zo sta³ do rêczony przez Brat kows kiego do piero w dniu 5 grud nia 1584 r., o czym in -
form uje jego re lac ja ob lat owa na w gro dzie brac³aw skim w dniu 4 kwiet nia
1585 r.101 Nie wia domo dok³ad nie, co spo wod owa³o ow¹ zw³okê, zw³asz cza, ¿e i
ten do kum ent wo Ÿny po zos tawi³ w «domu tego Pana Se mena S³upici w³asnom
którzy ma iet w mi eœcie Bras³awl iu»102. Naj bard ziej lo giczn ym wyt³umac zeni em
fak tu cza sow ego za mieszk iwa nia w mi eœcie obu S³up iczów, po mij aj¹c ur zêd ow¹
fu nkc jê Hre hor ego, wy daje siê byæ na jazd ta tars ki z r. 1584, w wy niku, kt óre go
znisz czen iu uleg³y do bra ku niañskie103. Hi potezê tê po twierd zaj¹ ró wnie¿ prze nosi -
ny Kosz ków do Brac³awia i Win nicy, któ re nast¹pi³y mniej wiêcej w tym sa mym
cza sie.

Jak siê zda je i tym ra zem S³upic ze nie prze jêli siê zbyt nio pre tens jami kn. Ja nus za
Zas³aw skiego. Wraz z bra tem Mi cha³em skie rowa³ on pod ich ad res em ko lejny po -
zew wy staw iony w ziemstwie brac³aw skim dnia 1 lip ca 1585 r.104 Do kum ent ów
po wtar za³ tr eœæ po przedn ich po zwów, pre cyz uj¹c, ¿e kwo ta od szkod owa nia w po -
staci 2640 kop gro szy li tews kich, kt órej do mag ali siê Zas³aws cy li czona by³a od
r. 1562, czy li od œmi erci ich ojca kn. Ja nus za Ku Ÿmi cza. Tym ra zem do koñczeniu
pro cesu sta nê³o na prze szkod zie «wie lok rotne nie s¹dze nie rok ów ziem skich
brac³aw skich za in szimi pr zic zina mi praw nymi w Rze cz ipo spo litey Ko ronn ei przy -

58 Beata K. Nykiel

97 APKr.; ASang., t. XVI/49 (oryg ina³ ru ski i pol ska ko pia) = ASang., t. 205/23 (re gest).
98 Zob. po wy¿ej przyp. 59.
99 APKr.: ASang., t. XVI/49 (pol ska ko pia), t. XIV/50 (oryg ina³ ru ski) = ASang., t. 205/23 (re gest): 

tu data 28 IX 1584.
100 Zob. po wy¿ej przyp. 59.
101 APKr.: ASang., t. XVI A/10 (pol ska ko pia) = ASang., t. 205/23 (re gest).
102 APKr.: ASang., t. XVI A/10.
103 O najeŸdzie ta tars kim, kt óry spu stos zy³ w r. 1584 okol ice Win nicy i Chmiel nika wspo mina

m. in. Bar tosz Pa procki (Bar tosz Pa procki. Her by ry cers twa pol skiego. Kra ków, 1858 i Re print
War szawa 1982, s. 883).

104 APKr.: ASang., t. XVI A/34 (oryg ina³ ru ski), t. XVI A/40 (pol ska ko pia) = ASang., t. 205/23
(re gest).



pa³ymi»105. Czas ten wy kor zysta³ Se men Boh dan owi cz na odb udo wê nad wer ê¿o -
nych na jazd ami ta tars kimi dóbr ku niañ skich106. W r. 1592, mi êdzy in nymi chc¹c
unikn¹æ na przysz³oœæ po dobn ych kom plik acji, Hre hory ̄ dan i Se men Boh dan o wi cz
zde cyd owa li siê prz epr owa dziæ for malny dzia³ ro dow ych w³oœci107. Zo sta³ on na -
tychm iast oprot est owany przez kn. Ja nus za Ja nus zewi cza Zas³aw skiego opon enta
S³upic zów, a nast êpnie ich spad kobi erców w osob ach ma³¿onk ów Halsz ki Se me -
nó w ny i Wa sila Ro hoz iñskiego, kt órzy do piero w r. 1622 zdo³ali ostat ecznie
uwoln iæ siê od pre tens ji Zas³aw skiego zg³aszan ych do Kuny z przy leg³oœci ami108.

Zdrada Bohdana S³upicza w 1551 r. 59

105 APKr.: ASang., t. XVI A/40.
106 Dn. 1 V 1590 w Ku nie Se men Boh dan owi cz wy stawi³ przy wil ej na s³obodê gwa rant uj¹cy no -

wym osadn ikom sze reg swo bód i a¿ 35-let ni¹ wol niznê (Ïîä îëÿíèí. Ñòà ðèííûé þæíî-ðóñ -
ñêèé äâî ðÿíñêèé ðîä Ñëó ïèö è èõ ïîì åñòüå Êóíà // Êèå âñêàÿ ñòà ðèíà. 1886. Ò. 15 (Èþëü).
Ñ. 563–70). Sze rzej na ten te mat w roz praw ie dok tors kiej au torki. Zob. przyp. 108.

107 Do kum ent ob lat owa ny w dn. 4 XI 1592 w ks iêg ach grodz kich brac³aw skich przez ówczesnego
sêdziego grodz kiego brac³aw skiego Hre hor ego ¯dana oraz Se mena Boh dan owi cza S³upi ców
(ZDz., t. 20, s. 106 [re gest] = APKr.: ASang., t. 205/23). Re prez entuj¹cy «starsz¹» liniê rodu Se -
men po zos ta³ w³aœ cic ielem mia steczka Kuny oraz «po le wej rêce Bohu na dó³ id¹c» Kun ki, No -
sow iec i Hub nika z prz yle gloœciami, opis any ch w rege œcie jako «le¿¹ce po le wej rêce w dó³ rze -
ki Bohu». Dzia³ Hre hor ego sta nowi³y Ros oli ñce [Rol iñce] and Za chody, «ze wszyst kiemi
nale¿y tnoœ ciami, to jest Po³oska z po³owic¹ rze ki Bohu, Tro œcianiec z po³owic¹ rze ki Ba tohu,
Ba toh cum at tin enti is, z la skiem De renk owcem i Ka linc zyncem [Ka licz yñcem]». Obie stro ny
ustan owi³y równi e¿ de poz yt w kwo cie 5 tys. kop gro szy li tews kich na wy pad ek na rus zenia wa -
run ków po dzia³u przez któr¹œ z nich. Oznac za³o to, ¿e na dzia³ m³od szego wie kiem Se mena, od -
pow iadaj¹cy ran dze przysz³ego se niora rodu, z³o¿y³a siê wi êksza cz êœæ w³oœci ku niañ skiej (na
le wym brze gu Bohu) wraz z górn ym skraw kiem w³oœci troœc ianieckiej. Udzia³ Hre hor ego sta -
nowi³ sto sunk owo nie du¿y skra wek w³oœci kuni añskiej na pra wym brze gu Bohu oraz wiêk sza
czêœæ w³oœci troœ cianieckiej.

108 Ca³oœæ tych spraw jest przed miot em roz prawy dok torks ki ej au torki pt. Fa mily and Es tate:
The S³upica Fa mily and Kuna 1390’s – 1640’s. A Case Stu dy on the Ru then ian No bil ity in Eas -
tern Po dol ia. Bil kent Univers ity, An kara, Ma rzec 2005.


