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Дмитро Ващук

ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН ОСТРОЗЬКИй
У ДОКУМЕНТАХ 
ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ* 

Василь-Костянтин Острозький упродовж другої половини XVI 
– початку XVII ст. був одним із найвпливовіших українських 
політиків у середовищі князівської еліти Великого князівства 

Литовського (далі – ВКЛ). Обійнявши уряд київського воєводи 
1559 року, він залишався на цій посаді до 1608 р. Будучи представником 
найвпливовішої родини серед української еліти, князь виявився не лише 
сучасником, а й активним учасником процесів укладення двох уній – 
Люблінської та Берестейської, що стали ключовими в історії України 
XVI ст. Окрім цього, В.-К. Острозький відігравав неабияку роль у 
зміцненні обороноздатності довіреного йому воєводства. Водночас, 
попри чималу активність у державній політиці, князю доводилося 
вирішувати й чимало питань господарського чи приватного характеру. 
Саме останньому аспекту і присвячено підбірку документів із 266-ї 
книги Судових справ Литовської Метрики.

У першому документі йдеться про передачу острова Заньковичі з 
двома озерами, який розташовувався між Дніпром та Десною, у володіння 
до волі господарської київському ротмістру Каспору Стужинському. 
Причиною такого королівського рішення стала втеча до Москви 
попереднього власника, київського козака Опалиса. Дії щодо ув’язання 
у володіння покладалися на В.-К. Острозького1.

Другий документ зобов’язував київського воєводу не чинити 
перешкод княгині Масальській бути настоятелькою Михайлівського 
монастиря у Києві через смерть попереднього ігумена.

Одним із найцікавіших за змістом документів є третій. У ньому 
насамперед повідомлялося про рішення сейму щодо збору серебщизни, а 

 * Стаття підготовлена за підтримки Canadian Institute of Ukrainian Studies.
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адресувався він тим особам, які займалися його стягненням на території 
Київського, Луцького, Кременецького, Мінського, Слонімського, 
Пінського та Ошмянського повітів, тобто там, де знаходилися володіння 
князя В.-К. Острозького. Останній повідомляв, що він зібрав необхідну 
суму грошей зі своїх володінь, однак змушений був їх витратити на 
зарплатню найманому війську, яке забезпечувало безпеку на Україні: 
«иж εго м(и)л(о)сть тот податок, с подданых тых имεнεй своих в тых 
повεтεх лεжачых выбравшы, до скарбу зємъского jтослати готовъ былъ, 
нижли дεй ижъ на почотъ εго, которого εго м(и)л(о)сть за росказаньємъ 
и листы нашыми пры|повεдными длz всzкихъ нεбεспεчностεй двεстε 
конєй на yкраинє (виділено нами. – Д. В.) дεй ховаєтъ, заплата зъ скар-
бу нашого нεдошла, εго м(и)л(о)сть задεржываючы тот люд служεбный 
jныє п(е)нεзи имъ роздалъ». Тому князь звертався до короля, щоб той 
наказав збирачам податку приїхати до нього для вирішення усіх фінан-
сових справ. Сигізмунд II Август це і зробив. Важливість документа 
полягає в тому, що у ньому міститься одне із найраніших свідчень щодо 
визначення прикордонних районів Київщини  терміном «Україна».

У листі до гетьмана ВКЛ, пана Григорія Ходкевича (четвертий 
документ) король повідомляв, що дозволив князю В.-К. Острозькому не 
приїжджати на загальний збір війська до м. Борисова через від’їзд до 
Польщі на сейм для вирішення майнових справ і наказував гетьману не 
змушувати князя у цей час до військової служби2.

Останні два документи стосуються судової справи між підканцлером 
ВКЛ Остафієм Воловичем з князем В.-К. Острозьким щодо третьої 
частини маєтку Степанського, волості Романовської, сіл Горбакове, 
Золотєєво та Подляни. У п’ятому йдеться про відкладення вирішення 
цієї справи на Люблінський сейм. Проте, як свідчить зміст шостого 
документа, у Любліні справу не було завершено, а знову відстрочено до 
іншого часу. О. Волович тільки зумів викласти причини позову стосовно 
В.-К. Острозького (правда, які саме, в тексті не зазначено); чергова ж 
відстрочка пов’язана із процесом підписання Любінської унії: «Нижли 
г(о)с(по)д(а)ръ εго м(и)л(о)сть длz забавєньz иными пильнєйшыми и 
важнєйшыми справами Рεчы Посполитоє зεмъскоє, jколо сконъчєньz 
yнεи (виділено нами. – Д. В.) того слухати и jттправовати нεбyдyчы 
доспεшонъ»3.

Докумети до друку підготовлені відповідно до вимог дипломатично-
критичного методу, розробленого В. Німчуком4. Вертикальною рискою 
| позначається кінець стрічки, а кінець аркуша двома – ||. Позначення 
паєрика уніфіковане через літеру й. Заголовки до документів передають-
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Мал. 1. Фрагмент документа, у якому вжито термін «Україна» (Російський 
державний архів давніх актів. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Арк. 245 зв.).
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ся курсивом українською мовою. Легенда надає інформацію про місце 
розташування оригіналу та наявність мікрофільмованої копії.

Публікація документів

№ 1. 1567, квітня 22. Петриків. Лист до київського воєводи князя 
Василя-Костянтина Костянтиновича Острозького, щоб наказав 
віддати Каспору Стужинському острів Заньковичі з двома озерами.

[Аркуш 172] 
Листъ писаный до воεводы киεвского |

до кнuзu Костuнътина Костuнътиновича
J|строзского абы казалъ подат(ь) jстровок з двεма |

Jзεрми названый Заньковичи Каспорy Стyжин|скому |

Жыкгимонт Август |
Воєводε киεвъскому, маршалъкy волыньскоє зεмли, ста|ростε воло-

димεрскому, кнzзю Костεньтинy Костεнтинови|чу Jстрожскому. Што 
который jстровокъ y воεводствε Киεв|скомъ названый Заньковичы з 
двεма jзεрми мεжы Днε|промъ и Дисною лεжачыє, дали єсмо подда-
номy нашому, ко|заку киεвъскомy Jпалисε. Ино маεмъ того вεдомость, 
иж | тотъ Jпалиха до Москвы втεкъ, а тεпεр дεй тот jстровок | братъ 
εго, […]* нεмаючы jт нас на то нико|торого права, дεржыть и вжы-
ваεть. А такъ мы, за чо|ломъ битьємъ ротъмистра нашого Киεвъского 
Каспо|ра Стyжыньского, з ласки нашоє, jный jстровокъ и с ты|ми двεма 
jзεрцами ємy дали. Твоz бы м(и)л(о)сть j томъ | вεдалъ и Стyжыньскомy 
jный jстровокъ с jзεрцами | в моцъ подати и в того εго yвεзати казалъ, 
нεхай jн то дεр|жыть до воли и ласки нашоє г(о)с(по)д(а)ръскоє. Писан 
y Пεтръковε, Лεт | Бож(его) нарож(енья) 1567, м(е)с(я)ца апрεлz 22 
днz |

Подписъ рyки г(о)с(по)д(а)ръскоє. ||

Оригінал: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Арк. 172.
Мікрофільм: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Частина 3. –  
Арк. 172.

* Ім’я пропущене в тексті документа.
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Мал. 2. Князь В.-К. Острозький. 
Невідомий художник XVI ст. (Музей 
Державного історико-культурного 

заповідника м. Острог). Копія XIX ст.

Мал. 3. Замок князів Острозьких 
XVI ст. (м. Старокостянтинів). 

Сучасний вигляд.

Мал. 4. Замок князів Острозьких XVI ст. (м. Острог).
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№ 2. 1567, квітня 22. Петриків. Лист до київського воєводи князя 
Василя-Костянтина Костянтиновича Острозького, щоб не заборо-
няв дружині князя Івана Масальського бути настоятелькою мона-
стиря Св. Михайла у Києві.

[Аркуш 172 зворот]
Листъ писаный до пана воεводы ж киεвского |

абы нεзаборонuлъ кнεгини Ивановой Масаль|ской
игyмεною быти y манастыри с(ве)того Ми|хайла

там y Киεвε |

Жыкгимонт Август |
Воεводε киεвъскомy, маршалъкy волынъскоє зεмли, ста|ростε воло-

димεрскому, кнzзю Костεньтину Костεн|тиновичу Jстрожскому. Што в 
которомъ манастыры | свεтого Михайла, тамъ y Києвε, кнεгини Ивановаz 
Ма|сальскаz кнεгини […]* мεшкаεть, ино ижъ игy|мεнъ, который до сεго 
часу в томъ манастыры былъ, y|мεр и тεпεр тамъ игумεна нεтъ, и мы 
дозволили єй толко | на сεсь часъ в тот манастыркого игумεномъ годнεго 
быти. Розy|мεючы подати, твоz бы м(и)л(о)сть j томъ вεдалъ и jного | 
манастыра подати εй нε заборонzлъ. Писан y Пεтръковε, Лεт | Бож(его) 
нарож(енья) 1567, м(е)с(я)ца апрεлz 22 днz | 

Подпис рyки г(о)с(по)д(а)ръскоε. |

Оригінал: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Арк. 172зв.
Мікрофільм: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Частина 3. –  
Арк. 172зв.

№ 3. 1568, січня 10. Кайданів. Лист, писаний до поборців Київського, 
Луцького, Крем’янецького, Мінського, Слонімського, Пінського та 
Ошмянського повітів, щоб на прохання київського воєводи князя 
Василя-Костянтина Острозького вирішили справу щодо збору сереб-
щизни у його маєтках, які розташовані у тих повітах.

[Аркуш 245]
Листъ писаный до поборцовъ повεтy Ки|εвъского,

Лyцъкого, Крεмzнεцъкого, Мεнского, Слонимского, Пин|ского
и Jшмεньского абы выбравшы сεрεбъщызну |

*  Ім’я пропущене в тексті документа.
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з ымεнεй воєводы киεвского, кнzзz Костεнтина |
Jстрожского, в тых повεтεх лεжачыє, на двε|стε

конεй jбраховавшы єму ж панy воє|водε заплатили |

Жыкгимонт Август |
Поборцам повεтy Киεвъского, Луцкого, Крεмzнεцъкого, Мεнского, 

| Слонимъского, Пинъского и Jшмεньского на выбраньє сεрε|бщызны 
yстановлεнымъ. Што на соймε вεликомъ вальном | в року прошломъ 
шεсть дεсzтъ сεмомъ в Городнє на jбо|рону зεмъскую yфалεн податокъ 
сεрεбщызны на два годы, | zко жъ и роки выданью тых податковъ за 
того жъ сой|му положоны были. Тоεст ку выданью пεрвшого подат|кy 
jт выволаньz тою сyму городεньского в дεсεти | нεдεлzх, а кy выданью 
дрyгого податъку с того жъ сой|му рокъ положонъ былъ jт свzта трεх 
кролεй в рокy тεпε|рεшнємъ шεст дεсzт jсмомъ за дванадцат нεдεлъ. 
То пак | пановє рады нашы и вси станы рыцарство нашо тεпεр | до войску 
зьєхавшысz, а вεликиє и пильныє потрεбы ||

[Аркуш 245 зворот]
зεмъскиє бачачы и вжываючы, люди слyжεбныє с прызво|лεньємъ 

нашымъ г(о)с(по)д(а)ръскимъ yфалили и постановили, тот | податокъ, 
который в року тεпεрεшнємъ шεст(ь) дεсzт jсмомъ | по трεх кролεх 
y дванадцати нεдεлzх jтдаван быти мεл длz | поспεшнεйшоє заплаты 
людєй служεбнымъ, которыє вжо | п(е)нεзи, пεрвεй имъ даныє, заслу-
жывшы наново служать, в рокy | прошломъ шεстьдεсzт сεмомъ пεрεд 
Божым нарожεнємъ вы|дати и сповна заплатити. То пак мовил нам воєво-
да киεвский, | кнzз Костεньтин Jстрозский, иж εго м(и)л(о)сть тот пода-
ток, с подданых | тых имεнεй своих в тых вопεтεх* лεжачых выбравшы, до 
скар|бу зємъского jтослати готовъ былъ, нижли дεй ижъ на почотъ | εго, 
которого εго м(и)л(о)сть за росказаньємъ и листы нашыми пры|повεдны-
ми длz всzкихъ нεбεспεчностεй двεстε конєй на yкра|инє дεй ховаєтъ, 
заплата зъ скарбу нашого нεдошла, εго м(и)л(о)сть за|дεржываючы тот 
люд служεбный jныє п(е)нεзи имъ роздалъ, а вεд|жε zкъ много тых 
п(е)нεзεй з ымεнεй εго м(и)л(о)сти в тых повεтεхъ лεжа|чыхъ прыходить, 
с того jнъ личбу пεрεд вами вчынити | и рεйстра до вас дати хочεть. 
Про то кгдыжъ кнzзь воє|вода киεвъский jныε п(е)нεзи тымъ людεмъ 
слyжεбнымъ | выдалъ, прыказyємъ вамъ ажъ бы єстε личбы до|статочноє, 
zкъ много того податкy з ымεнεй εго м(и)л(о)сти | в тых повεтεх лεжачых 
приходить, выслухали и рεйстра | водлε yфалы соймовоε под присεгами 
слуг εго м(и)л(о)сти, которыє | jный податок выбирали, прынzвшы, εго 

*  Має бути повεтεх.
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з yчынεнz | личбы вытрyчаючы, то в заплату jнымъ людεм служεбным | 
квитовали, а jт εго м(и)л(о)сти або jт слуг εго собε противныє кви|ты 
взzли, водлε которых квитов и рεйстров вашых то в скарбє | нашомъ в 
заслужоноє εго м(и)л(о)сти враховано быти маεт. Писан | y Кайдановε, 
Лεт | Бож(его) нарож(енья) 1568, м(е)с(я)ца гεнвара 10 днz |

Подписъ рyки г(о)с(по)д(а)ръскоє. ||

Оригінал: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Арк. 245-245зв.
Мікрофільм: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Частина 4. –  
Арк. 245-245зв.

№ 4. 1568, лютого 14. Книшин. Лист віленському каштеляну, геть-
ману Великого князівства Литовського, пану Григорію Ходкевичу з 
повідомленням про те, що київському воєводі Василю-Костянтину 
Острозькому дозволено не бути присутнім у Борисові у зв’язку із 
від’їздом до Польщі.

[Аркуш 260 зворот]
Лист писаный до каштεлzна вилεнского, кгεтмана Вε|ликого

кн(я)зства Лит(ов)ского, п(а)на Грыгорz Ходкεвича |
jзнаймуючы иж воεводε киεвскомy позволεно |

нεбываючы y Борысовε |
просто до Полщы εхат |

Жыкгимонт Август |
Панy вилεньскому, гεтманy найвышшεму Вεликого кнzзства 

Ли|товъского, старостε городεньскому, дεржавцы могилεвъскому, | панy 
Грыгорz Алεксанъдровичу Ходкεвича. Што в которыхъ | рεчах и потрεбах 
зεмъскихъ, воєвода киεвъский, маршалокъ зεмли | Волыньскоє, старос-
та володимεрский, кнuз Костεнътин Костεнъ|тинович Jстрожский, 
прыєхавшы з дεлz до нас имεнємъ твоє | м(и)л(о)сти и иных пановъ рад 
нашыхъ, намъ мовилъ j том и вам такъжε ||

[Аркуш 261]
и jколо роспyщεньz войска вжо εсмо до твоєй м(и)л(о)сти гεтма-

на на|шого и до иных пановъ рад нашыхъ jтписати казали, а ижъ 
кнzз воє|вода києвъский zко намъ того εго м(и)л(о)сти справу далъ в 
потрεбахъ | пилъныхъ jколо имεнεй в Корyнε Польской на малъжонкy εго 
м(и)л(о)сти | прыпалыхъ, тых часовъ до Польщы єхати маεть. И к тому 
бача|чы єсмо ижъ на зєздε, который за зданьєм вашоє м(и)л(о)сти рад на-
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шых | jтъ нас будεть зложонъ бытности εго м(и)л(о)сти zко рады нашоє 
| пры нас г(о)с(по)д(а)ры потрεба. Про то росказали єсмо кнzзю воєводε, 
вжо | назад тεпεр y войско ку твоєй м(и)л(о)сти до Борысова нεεдучы, 
тыє | потрεбы за часу в Польщы jтъправовати, жεбы на тотъ сεймъ | до 
насъ г(о)с(по)д(а)ра прыєхати нєjмεшкалъ. Твоz бы м(и)л(о)сть, j томъ 
| вεдаючы, кнzзz воєводy киεвъского кy тεпεрεшнєй служъбє | воєнъной 
нεзнайдовалъ. Писанъ y Кнышынє Лεт | Бож(его) нарож(енья) | 1568, 
м(е)с(я)ца фεвралz чотырнадцатого днz |

Подписъ рyки г(о)с(по)д(а)ръскоє. |

Оригінал: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Арк. 260зв-261.
Мікрофільм: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Частина 4. –  
Арк. 260зв.-261.

№ 5. 1568, грудня 18. Воїнь. Відкладення справи підканцлера Великого 
князівства Литовського, пана Остафія Воловича і його учасників з 
київським воєводою, князем Василем-Костянтином Острозьким про 
маєтки Степанський, Горбаково, Золотєєво, Подляни та волость 
Романовську.

[Аркуш 354]
Jтложεньε справы подканъцлεромy Вεликого кн(я)зс(т)ва |
Литовского п(а)ну Jстафъю Воловичy и инымъ yчастником 

εго |
с паномъ воεводою киεвскимъ j Стεпанъ |

и волост Романовъскyю, Золотεво и Подлuны |

Лεт Бож(его) нарож(енья) 1568, м(е)с(я)ца дεкабра 18 днz |

Г(о)с(по)д(а)ръ король εго м(и)л(о)сть и вεликий кнzз Жыкгимонт 
Август рачыл ро|сказати до книгъ εго м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръских 
канъцлεрεйскихъ записати. | Што который рокъ тyтъ y Воиню на 
зεздε εго кролεвъскоє м(и)л(о)сти | з ых м(и)л(о)стью паны радами 
Вεликого кнzзс(т)ва Литовъского вод|лε прεложεньz зъ сойму 
Городεньского прыпалъ былъ εго м(и)л(о)сти | пану Jстафъю Воловичy, 
подканъцлεрому Вεликого кнzзства | Литовъского, маршалку дворному, 
старостε бεрεстεйскому | и кобрыньскому и малъжонцε εго м(и)л(о)сти, 
панεй Фεдорε Павловнє | Сопεжанцε, и вчастъникомъ εго м(и)л(о)сти 
кнεгини Ивановой Чорто|рыйской, кнεгини Ганънє Жославъского, 
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панεй Михайловой Тихновича | Козинъской, кашталzновой луцъкой 
панεй Марынε, кнzзю Алε|ксанъдрy Ивановичу Полубεнъскому, 
старостε волъмεрскому | и малъжонцε εго кнεгини Зофии, а кнεгини 
Богдановой Васил|євича Соломирицъкого, кнεгини Фεдорε Юрєвнамъ 
Гольшан|скимъ, а пану Миколаю Павловичу Сопεзε, маршалъку 
г(о)с(по)д(а)ръскомy | и брату εго пану Богдану, а пану Jлизарy 
Кирдεю, маръшалъ|ку г(о)с(по)д(а)ръскому и малъжонъцε εго панєй 
Ганънє Юрєвнє Гольшан|ского, пану Jникεю Андрεεвичу Корсакy, 
дεржавцы вороноц|кому с кнzзємъ Костεнътиномъ εго м(и)л(о)стью 
Костεнътинови|чомъ Jстрозскимъ, воєводою киεвъскимъ, маршалъкомъ 
зεмли | Волынъскоє, старостою володимεрскимъ, а кнzжною Галь|шкою 
Ильиною Jстрозскою, воєводиною познаньскою ||

[Аркуш 354 зворот]
пани Лyкашовою з Кгyрчыною j трεтюю часть имεньz Стε|паньского 

и волости Романовъскє, такъ тεжъ j Горбаково, | Золотεεво, Подлzны 
и иныє к тому прыслухаючыє на кото|ромъ року панъ подканъцлεры, 
имεнεмъ малъжонъки своεε | и вчастниковъ их м(и)л(о)сти, кнzзємъ 
воєводою εго м(и)л(о)стью ки|εвъскимъ змовившы, изволившыи 
сu тую справу на сε(й)мъ | близко прышлый спольный любεльский 
прεложыли, на кото|ромъ прыzтεлεй з обудву сторонъ кy розознанью 
або застано|вεнью j тыє имεньz jбрати и высадити, а з розъсудкy 
| ихъ росправу j прынzти, або пεрεдъ εго кролεвъскою м(и)л(о)стью 
правнє в томъ постyповати и выроку εго кролεвъ|скою м(и)л(о)стью 
пильновати мають, и jбовzзалисz нивчом | права своεго нεнарyшаючы, 
алε в цалε и пры моцы такъ, | zко насεль раз было зоставуючи, што 
jповεдавшы г(о)с(по)д(а)рy | εго м(и)л(о)сти, до книгъ εго м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)ръскихъ записати дали. А | противъ воєводиноє познаньскоє, 
панєй Лукашовоε з Кгурчыноє, | кнєжны Галшъки Ильиноє Jстрозскоє, 
εго м(и)л(о)сть панъ подканъ|цлεрый, имєнємъ малъжонъки своεε и всих 
yчастьниковъ, j|повдалъ сz и выроку εго м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръского, 
водлε зложεньz | и назначεньz року, за нεстаньємъ εε м(и)л(о)сти пεрво 
того в Го|роднє и на иныхъ минулых рокох такъ и на тεпεрεшнεмъ | тyтъ y 
Воиню пильновалъ и просилъ, абы за таковым | нεпослушεньствомъ εε, 
сказаньє противъ εε м(и)л(о)сти jдεр|жати могъ. Нижли εго кролεвъскаz 
м(и)л(о)сть нεбудyчы | на тотъ час за иными пильными справами 
своими г(о)с(по)д(а)ръскими и зεм|скими доспεшонъ, тоє справы ихъ 
м(и)л(о)сти с панεю Кгyрчыною | конъчыти и выроку дεлати, до того 
жъ вышεймεнεного | часу сойму Люблинъского прεложыти то рачылъ 
под тою ж | то моцъю, zко и до сεго часу на выроку εго м(и)л(о)сти 
г(о)с(по)д(а)ръском | таz справа была, а на jнъ час то εго кролεвъскаz 
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м(и)л(о)сть | рачить yзнати, εстъ ли пани зъ Кгyрчынаz за таковым ||
[Аркуш 355]
нεстаньεмъ своимъ в той рεчы вжо yпала або ничого, выпис | 

с книгъ εго м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръскихъ канъцлεрεйских панy 
подъканъцлε|рому данъ εстъ. Писанъ y Воиню. |

Оригінал: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Арк. 354-355.
Мікрофільм: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Частина 6. –  
Арк. 354-355.

№ 6. 1569, червня 20. Люблін. Розповідь підканцлера Великого 
князівства Литовського, пана Остафія Воловича проти князя Василя-
Костянтина Костянтиновича Острозського про Степанський та 
ін. маєтки, стосовно яких відбувався судовий процес.

[Аркуш 372 зворот]
Jповεданьε подканъцлεрого Вεликого кн(я)зства 

Литовского | п(а)на Jстафъz Воловича против кн(я)зu 
Костεнтина |

Костεнътиновича Jстрозъского j Стεпанъ и иныε имεнz |
j которыε право вεдyть ||

Лεт Бож(его) нарож(енья) 1569, м(е)с(я)ца июнz 20 днz |
Г(о)с(по)д(а)ръ король εго м(и)л(о)сть и вεликий кнzз Жыкгимонтъ 

Август рачыл | розказати до книгъ εго м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръских 
канъцлεрεйскихъ запи|сати. Што нεдавных часовъ будyчы εго кролεвъской 
м(и)л(о)сти на зεздε | с паны радами Вεликого кнzзства Литовъского y 
Воиню, подканъ|цлεрый Вεликого кнzзства Литовъского, маршалокъ 
дворный, | староста бεрεстεйский и кобрыньский, панъ Jстафεй Волович 
| вчынилъ было постановεньє имєнємъ малъжонъки своεε п(а)ни | Фεдоры 
Павловны Сопεжанъки и всихъ вчастъниковъ εε м(и)л(о)сти, | то εсть 
кнεгини Ивановоε Чεрторыйскоє, кнεгини Ганъны Жо|славъского, пани 
Михайловоє Тихновича Кизинъскоє, кашталzновоє лyцъкоє ||

[Аркуш 373]
пани Мари, кнzзz Алεксанъдра Ивановича Полyбεньского | старосты 

волъмεрского и малъжонъки εго кнεгини Зофεи, а кнε|гини Богдановоε 
Васильєвича Соломεрεцъкого, кнεгини Фεдо|ры Юрєвны Голъшаньских, 
а пана Миколаz Павловича Сопεги, | маршалъка г(о)с(по)д(а)ръского и 
брата εго пана Богдана, а пана Jли|зара Пεтровича Кирдεz, маршалъка 
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г(о)с(по)д(а)ръского и малъжонъки | εго пани Ганъны Юрєвны 
Гольшаньского, а пана Jникεz Андрεε|вича Корсака, дεржавцы воро-
ницъкого с кнzзεмъ εго м(и)л(о)стью Костεн|тиномъ Jстрозъским, 
воєводою киεвъскимъ, маршалъкомъ | зεмли Волынъскоє, старостою во-
лодимεрскимъ, а кнzжною Гал|шкою Ильинъою Jстрозскою. Ижъ мεли 
тyтъ в Люблинє пры|zтεлεй з обy сторонъ высадившы, чεрεз них сyдовнє 
альбо єдналь|нымъ jбычаємъ росправу прынzти j имεньи Стεпаньскиє 
| j которыє их м(и)л(о)сть право вεдyть, а гдε бы того чεрεз прыzтε|лεй 
нε конъчыли, заховываючы собє в моцы в сεзyполъноє и цε|лоє право 
своє пεрεдъ εго кролεвъскою м(и)л(о)стью в томъ правнє | поступовати. 
Кгды бы εго м(и)л(о)сть кнzз воєвода киεвъский, сторо|на позванаz, до 
высажεньz прыzтεлъ и никотороє yгоды | або застановεньz нε мεлъ сz, 
εго м(и)л(о)сть панъ троцъкий имε|нεмъ малъжонъки своεε пани Фεдоры 
Павловны Сопεжан|ки и всих yчастъниковъ своих вышεй помεнεных, за 
моцю | εго м(и)л(о)сти jт них на листεх злεцоною пεрεд г(о)с(по)д(а)рємъ 
εго м(и)л(о)стью | jповεдал сz, ижъ того права с кнzзємъ воєводою εго 
| м(и)л(о)стью киεвъскимъ и правнє в томъ тоє своєє справы | попирати 
хотεлъ. А j вырокъ з воєводиною познань|скою панєю Лyкашовою зъ 
Кгурчыною, кнzжною Гальшкою | Ильиною Jстрозскою, г(о)с(по)д(а)рy 
εго м(и)л(о)сти просилъ и чεрεз час нεма|лый в томъ пильность чы-
нилъ. Нижли г(о)с(по)д(а)ръ εго м(и)л(о)сть длz за|бавєньz иными 
пильнєйшыми и важнєйшыми справами | Рεчы Посполитоє зεмъскоє, 
jколо сконъчєньz yнεи того слухати ||

[Аркуш 373 зворот]
и jттправовати нεбyдyчы доспεшонъ прεложыти, то рачыл | и на иный 

час водлε лимитацεи головноє, которyю вси спра|вы зεмли Волынъскоє 
прεложоны суть, такъ с кнzзεмъ воє|водою εго м(и)л(о)стью києвъскимъ, 
zко и с кнzжною Гольшаньскою | под тою жъ моцъю zко и на сεсь час, 
справа jтложона бы|ла, чого и выписъ с книгъ канъцлεрεйскихъ εго 
м(и)л(о)сти панy троцкому | данъ εстъ. Писанъ y Люблинє. |

Оригінал: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Арк. 372зв-373зв.
Мікрофільм: РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Од. зб. 266. – Частина 7. –  
Арк. 372зв-373зв.
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* * *
К о м е н т а р і

Острозький Василь-Костянтин Костянтинович – князь острозь-
кий (1539–1608), староста володимирський, маршалок Волинської 
землі (1550–1608), київський воєвода (1559–1608). Дружина – Софія 
Тарновська, з якою одружився у 1553 р.5

Опалис – київський козак.
Cтужинський Каспор – київський ротмістр6.
Княгиня Масальська – імовірно, це Богдана Богданівна Львовича 

Паткевича Тишковичівна, дружина князя Івана Федоровича Масальського, 
котрий помер у 1562 р.7

Ходкевич Григорій Олександрович – підкоморій литовський 
(1544 р.), староста ковенський і державця вілкейський (1546 р.), державця 
кормяловський і румшиський (1551 р.), воєвода вітебський (1554–
1559 рр.), воєвода київський (1555–16. 09.1559 рр.), каштелян троцький 
(1559 р.), польний гетьман литовський (1561 р.), справця Жмудського 
староства, староста гродненський і державця кормяловський (1563 р.), 
каштелян віленський (1564 р.), гетьман великий литовський (1566 р.). 
Дружина – Катерина Іванівна Вишневецька. Помер в 1572 р.8

Волович Остафій Богданович – писар віленського воєводи 
Я. Глібовича (1546 р.), підстароста берестейський (1551 р.), писар 
королівський (1551–1566 рр.), маршалок господарський (1553 р.), 
маршалок двірний (1561–1569 рр.), підскарбій земський (1561–1566 рр.), 
староста берестейський і кобринський (1565 р.), підканцлер ВКЛ (1566–
1579 рр.), каштелян троцький, каштелян віленський і канцлер (1579 р.). 
Помер 20 листопада 1587 р.9

Сапєжанка Федора Павлівна – дружина О. Воловича.
Жославська (Заславська) Ганна Кузьмівна – дружина князя Івана 

Федоровича Чорторийського. Померла в 1582 р.10

Кізінська (Козинська) Марія Юріївна – княжна Гольшанська-
Дубровицька, каштелянка волинська. Першим чоловіком був Андрій 
Якубович Монтовт. Потім вдруге вийшла заміж за Михайла Тихновича 
Кізінського (Козинського) (1566–1568 рр. каштелян волинський). Після 
його смерті в 1568 р. втретє побралася з Андрієм Курбським. Померла 
близько 1586 р.11. 

Гольшанська Федора Юріївна – дружина князя Богдана Васильовича 
Соломерецького. Померла до 1576 р12.

Полубенський Олександр Іванович – ротмістр литовський (1559 р.), 
староста вольмерський (1568–1569 рр.), староста вілкейський, каштелян 
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новогрудський (1586–1588 рр.). Помер до 1608 р.13

Софія Юрівна Полубенська – княжна Гольшанська, дружина князя 
О. Полубенського.

Сапєга Микола Павлович – королівський маршалок (1569–1576 рр.), 
воєвода мінський (з 1576 р.), воєвода берестейський (з 1588 р.), воєвода 
вітебський (1588 р.), староста оршанський, сурашський і веліський. 
Дружина Ганна Андріївна Вишневецька. Помер 1 листопада 1599 р.14

Сапєга Богдан Павлович – брат Миколи. Староста гомельський 
(1579 р.), каштелян берестейський (1581 р.), каштелян смоленський (з 
1585 р.), воєвода мінський (з 1588 р.). Помер 22 червня 1593 р.15

Кирдей Олізар Петрович – господарський маршалок (1566–1569 рр.); 
іменувався Кирдеєм-Мильським через поселення Мильськ у Луцькому 
повіті. Помер бл. 1574 р.16.

Гольшанська Ганна Юрівна – остання представниця роду князів 
Гольшанських-Дубровицьких, дружина О. Кирдея17.

Корсак Оникій Андрійович – державця вороницький.
Острозька Галшка Іллівна – княгиня Острозька, дочка Іллі 

Костянтиновича Острозького. Мала три шлюби. Спершу дядько 
Василь-Костянтин Острозький усупереч її бажанню та волі матері Беати 
1555 року видав її за кн. Дмитра Федоровича Сангушка. Після його 
смерті вона вдруге вийшла заміж за Лукаша Гурку, який пізніше став 
познанським воєводою. Однак мати, не погодившись із таким шлюбом, 
забрала дочку до Львова у монастир і втретє видала заміж за кн. Семена 
Юрійовича Слуцького. Врешті з 1574 р. проживала під опікою свого 
дядька В.-К. Острозького. Померла в 1582 р.18

Городно – центр Городненського повіту Троцького воєводства (суч. 
м. Гродно, Республіка Білорусь). 

Серебщизна – господарський податок державного характеру, який 
збирався сріблом, головним чином на військові потреби. З другої 
половини XV ст. санкцію на збір серебщизни давав виключно вальний 
сейм, не дивлячись на те, що нормою загальноземського привілею 
1447 р. населення ВКЛ було звільнене від оплати цього податку19.

Степанський маєток – очевидно, м. Степань Луцького повіту на 
Волині (суч. смт Сарненського р-ну Рівненської обл.)20.

Романівська волость – Житомирський повіт Київського воєводства, 
центр с. Романів (суч. смт. Дзержинськ Житомирської обл.)21.

Горбакове – село у Луцькому повіті на Волині (суч. с. Горбаків 
Гощанського р-ну Рівненської обл.)22.

Золотєєво – село, імовірно, в Луцькому повіті на Волині.
Подляни – село, імовірно, в Луцькому повіті на Волині.
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