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УВОДЗІНЫ 
 
 

1. Кніга № 560 Метрыкі ВКЛ: архіўная гісторыя і вывучэнне 
 
Кніга № 560 Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага (далей – 

Кніга № 560), што захоўваецца ў Расійскім Дзяржаўным Архіве 
Старажытных Актаў (РГАДА) у Маскве, паводле агульнай валавай 
нумарацыі Фонда № 389 “Литовская Метрика” (Вопіс 1, Частка 1, 
Справа 560) належыць да так званага Разраду IV “Кнігі перапісаў”, 
які быў вылучаны сярод іншых разрадаў гэтага корпусу крыніцаў 
яшчэ ў першай палове ХІХ ст. ды замацавана вопісам Станіслава 
Пташыцкага – паводле Пташыцкага Кніга № 560 з’яўляецца Кнігай 
перапісаў № 3 1. Разрад IV складаецца з рэвізій і інвентароў 
гаспадарскіх маёнткаў і замкаў, а таксама апісання дзяржаўных 
межаў2. Але ў разрад патрапілі і іншыя матэрыялы, якія тэматычна 
не трапляюць у гэты пералік3. 

Акты дэлімітацыяў і дэмаркацыяў паміж Вялікім Княствам 
Літоўскім і Лівонскай Канфедэрацыяй з’яўляюцца адметнай часткай 
матэрыялаў Метрыкі ВКЛ – яны знаходзяцца як сярод Кнігаў 
запісаў4, так і сярод Кнігаў публічных спраў5, а таксама Кнігаў 
судовых спраў6. Але дзве кнігі сярод Кнігаў перапісаў цалкам 
прысвечаны справам мяжы паміж ВКЛ і Лівоніяй – гэта Кнігі № 559 
і № 560. 

Уласна Кніга № 560 з’яўляецца копіяй, зробленай у канцы XVI 
– пачатку XVII ст. (верагодна у канцы XVI ст.), калі пад 
кіраўніцтвам канцлера Льва Сапегі ажыццяўлялася праграма па 
капіяванню дакументацыі Канцылярыі ВКЛ (1594—1607 гг.). Кніга 
складаецца з двух асноўных, прыблізна роўных па аб’ёму, тэкставых 
блокаў – Акта дэмаркацыі 1542 г. (з устаўкай фрагмента Акта 
дэмаркацыі 1541 г.) (арк. 1—18 v.) і запісу скаргаў памежных 

                                                           
1 Пташицкий  С. Л. Описаніе книгъ и актовъ Литовской Метрики. 

СПб., 1887. С. 161, IV.A.3. 
2 Российский государственный архив древних актов: Путеводитель: В 

4 т. Т. 4 / Составитель Ю. М. Эскин. М., 1999. С. 62—62. 
3 Grimsted P. K. Układ i zawartość Metryki Litewskiej // Archeion. 1986, 

T. LXXX. S. 155—156. 
4 ЛМ-5, арк. 292—294; публ.: Dogiel,  Limites, р. 207—211; Dogiel,  CD-

5, Nr. 82, p. 142—143; LM-5, № 125, s. 235—238. 
5 ЛМ-525, арк. 56 v. – 62 v.; публ.: Dogiel,  CD-5, Nr. 90, s. 110—115; ЛМ-

525, арк. 84–96, 155–167 v., 238–240 v., публ.: Dogiel,  Limites, р. 211—219; 
Dogiel,  CD-5, Nr. 113, p. 192—195. 

6 ЛМ-223, арк. 203—206; публ.: Dogiel,  Limites, р. 219—225. 
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жыхароў ВКЛ (арк. 20—37)7. Пасля таго, як невядомы нам дзяк 
перапісаў кнігу (почырк І), іншы службовец Канцылярыі ВКЛ Адам 
Мацеевіч Пашкевіч зрабіў свае праўкі і паметкі (почырк ІІпм). У 
далейшым кнігу-копію рэвізаваў інстыгатар ВКЛ Мікалай Мархач-
Пузялеўскі, які быў намінаваны на сваю пасаду 24.IV.1604 (займаў 
гэты ўрад па 1623 г. уключна, памёр перад 1626 г.)8. Інстыгатар 
пакінуў у рукапісу завяральныя запісы (почырк ІІІпм). Справа ў тым, 
што паводле пастановы сейма 1607 г. утваралася спецыяльная 
камісія, якая павінна была спраўдзіць адпаведнасць новых кніг-копій 
даўнім арыгінальным і зацвердзіць іх9. Асноўная праца і была 
выканана да 1621 г. пад кіраўніцтвам сакратара А. Дольскага і 
інстыгатара М. Мархач-Пузелеўскага. Усе гэтыя канцылярскія 
працэдуры (перапісванне і рэвізія) адбываліся ў Вільні. Таксама 
паводле пастановы сейма 1607 г. старыя і новыя кнігі павінны былі 
захоўвацца адасоблена. І менавіта Кніга-копія № 560 
выкарыстоўвалася надалей у гаспадарскай Канцылярыі. Арыгіналы 
(першапачатковыя кнігі) засталіся ў Ніжнім замку Вільні і пазней 
амаль усе загінулі ў гады дзяржаўнай разрухі XVII ст. 

Кніга № 560 фігуруе ў Рэестры ад 11.III.1623 г., які мае 
загаловак „Regestr xiąg Metryki Wielki[ego] Ks[ię]stwa Lit[ewskie]g[o] 
ode mnie Leona Sapiehi, wojewody Wileńskiego, oswieconemu książęciu 
Olbrychtowi Stanisławowi Radziwiłowi na Ołyce i Nieswiżu, 
kanclerzowi Wielki[ego] Ks[ię]stwa Lit[ewskie]g[o], w roku 
terazniejszym 1623 m[ie]s[iąc]a marca jedynastego dnia oddanych”. Гэта 
перадатачны вопіс Льва Сапегі новаму канцлеру ВКЛ Альбрыхту 
Станіславу Радзівілу. Пэўна разам з Кнігай № 559 (Кнігай перапісаў 
№ 1) яны названыя, як „Księgi niewielkie opisania granic W[ielkieg]o 
Ks[ię]stwa Lit[ewskie]go z Ziemią Inflanską, poczawszy od ieziora 
Kurczow az do granic moskiewskich przez Iwana Hlebowicza Korsaka, a 
ia Jana Szkolowicza. Roku niemasz”10. У рэестры зроблены памылкі: 
                                                           

7 Падрабязнае апісанне глядзі ў § 2 Прадмовы “Знешнія прыкметы 
рукапісу”. 

8 Urzędnicy centralni, nr. 183, S. 49, 220; S.. .cki. Dostojnicy litewscy. 
Roźbiór krytyczny i uzupełnienie dzieła J. Wolffa „Senatorowie” // Ateneum. 1886, 
t. 1. S. 159. 

9 Banionis E. Lietuvos Metrikos knygos: sąvoka, terminas, definicija // 
Lietuvos istorijos metraštis 1988. Vilnius, 1989. P. 137; Галенчанка  Г., 
Сп iрыдонаў  М. Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага // Энцыклапедыя 
гiсторыi Беларусi. Т. 5. Мн., 1999. С. 123. 

10 Расійская Нацыянальная Бібліятэка (Санкт-Пецярбург). Аддзел 
рукапісаў, «Собрание Дубровского», № 124, арк. 102. Публікацыя: 
Голенченко  Г. Я. Реестр книг Метрики Великого княжества Литовского 
1623 г. // Исследования по истории Литовской Метрики: Сборник научных 
трудов. [Ч. 2]. М., 1989. С. 349, 364. Гл. таксама апісанні: Korzeniowski J. 
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калі назва возера Курчум магла перадавацца як Курчаў, то камісарам 
ў дэмаркацыі быў не Ян Шкаловіч, але Ян Сакаловіч. Год 
дэмаркацыі быў невядомы дзяку (пісару), які складаў рэестр, бо, 
сапраўды, у пачатку кнігі дата не пазначана – яна маецца толькі на 
арк. 6. Тэкст рэестру падзелены на храналагічныя блокі (раздзелы) 
паводле панавання ўладароў ВКЛ. У раздзеле “Za panowania swientej 
pamięci krola je[go] m[o]s[ci] Zygmunta Augusta” анатацыя кнігі мае 
№ 62. Але ў сваіх параўнаўчых табліцах Патрыцыя Кенэдзі 
Грымстэд і Ірэна Сулкоўска-Курасёва падаюць кнігу ў Рэестры 
1623 г. пад № 99 і толькі ў дужках (62). Тут па-просту пададзена 
агульная валавая нумарацыя кніг з улікам папярэдніх раздзелаў. 

У 1740 г. была праведзена праверка кнігі. Гэтая акцыя ў 
спецыяльнай літаратуры не прыгадваецца, але мы маем 
матэрыяльныя сведчанні таму – зробленую почыркам IVпм паметку 
на пустым аркушы 37 v.: “1740 fuit”. Магчыма, гэтая праверка была 
зробленая перад перавозкай Метрыкі ВКЛ у Варшаву, якая адбылася 
да 1747 г. (паводле іншых звестак – на працягу 1747—1751 гг.)11. 
Але наяўнасць словаў “in archivis metryk oboyga Reipublicae” у 
Рэестры 1747 г. (гл. ніжэй) дазваляе меркаваць, што гэтая перавозка 
была закончаная перад 1747 г. 

Пасля перавозкі Метрыкі ВКЛ з Вільні ў Варшаве яна 
захоўвалася ў Каралеўскім архіве, дзе разам з Кароннай Метрыкаю 
склала Таемны архіў – гэта значыць адасоблены, ведамасны. Кніга 
была зазначаная пад № 52 у Рэестры 1747 г. („Inwentarz xiąg Metryki 
W. X. L. za panowania nayiaśnieyszego króla I. Augusta III za sprawą 
Yaśnie Welmożnego I. P. Jana Fryderyka... Sapiehy, kanclerza w. 
W. X. L... y Jaśnie Oświeconego X. I. Michała... Czartoryskiego, 
podkanclerzego W. X. L... przez nas Jana Chrapowickiego, starostę 
Szuneliskiego, y Iana Szadurskiego, obóznego inflantskiego 
kommissarzów do rewizyi y uczynienia należytego porządku in archivis 
                                                                                                                                                                      
Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersbergu i innych bibliotek 
petersburskich // Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. T. 11. Kraków, 
1910. S. 366; Голенченко  Г. Я. Неизвестный реестр Метрики Великого 
княжества Литовского в собрании П. П. Дубровского // Книга в Белоруссии: 
Книговедение, источники, библиография (Сборник статей). Мн, 1981. C. 27—41; 
Grimsted P. K., Sułkowska–Kurasiowa I. The “Lithuanian Metrica”... Р. 13—
14, А-29, А-97. 

11 Sułkowska–Kurasiowa I. Archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa 
Litewskiego // Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: Przewodnik po 
zespołach. Warszawa, 1975. S. 87 (Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, t. 1); 
Baliulis A. Iš Lietuvos Metrikos knygų ir dokumentų leidimo istorijos // Lietuvos 
archyvai. 1996, Nr. 7. P.  47; Дубоніс  А. Праблемы Літоўскай Метрыкі: погляд з 
Вільнюса // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства 
Літоўскага. Т. ІІ, 2003. С. 18. 
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metryk oboyga Reipublicae, sporządzony; a po sporzędzeniu do rąk I. P. 
Józefa Mikłaszewicza, sekretarzy I. K. Mości, metrykanta W. X. L. 
Podpisem rąk naszych podany roku 1747, miesiąca maja dnia 4”)12. 
Названы рэестр быў падрыхтаваны Янам Храпавіцкім і Янам 
Шадурскім, але загінуў у сталіцы Польшчы ў 1944 г. Затое яшчэ да 
пачатку ІІ Сусветнай вайны было апублікавана апісанне рэестра, 
зробленае Ст. Пташыцкім13. Напісаная на арк. 1 кнігі № 560 
почыркам Vпм уверсе злева лічба “52” якраз і з’яўляецца нумарам 
кнігі ў варшаўскай канцылярыі пасля 1747 г. 

Апроч таго, звесткі па Кнізе № 560 патрапілі ў Сумарыюш 
кніг Метрыкі ВКЛ, падрыхтаваны ў Варшаве на працягу 1747—
1751 гг.: “Summaryusz xiąg Metryki Wielkiey W. X. L... za panowania 
nayaśnieyszego króla I. Augusta Trzeciego... za sprawą J. W. I. P. Jana 
Fryderyka... Sapiehy kanclerza w. W. X. L. y J. X. I. Michała... 
Czartoryskiego podkanclerzego W. X. L..., przez nas Jana 
Chrapowickiego starostę szumeliskiego y Jana Szadurskiego obóz[nego] 
inflantskiego, komisarzów do rewizyi y uczynienia należytego porządku 
in archivis metryk oboyga Reipublicae naznaczonych, sporządzony roku 
1747 m[iesią]ca maja”14. Сумарыюш (пашыраны рэестр з кароткім 
пераказам зместу дакументаў кніг) складаецца з 15 тамоў, апісанне 
Кнігі № 560 маецца ў т. 2 (1530—1533). Гэтае апісанне досыць 
кароткае – пададзены толькі тытул кнігі. 

Каля 1760 г. у Варшаве быў складзены другі Сумарыюш, які 
цяпер захоўваецца ў Фондзе “Archiwum Publiczne Potockich”15. Гэтае 
апісанне, праўдападобна, грунтавалася на Сумарыюшы 1747—
1751 гг. Анатацыі ў ім таксама вельмі сціплыя. Матэрыялы Кнігі 
№ 560 пазначаны толькі на ўзроўні агульнай назвы кнігі. Названыя 
апісанні Кнігі № 560, як і іншых кніг, звязаныя з новым этапам 
захоўвання і апрацоўкі матэрыялаў Метрыкі ВКЛ – перамяшчэннем 
яе ў сярэдзіне 1740-х гадоў у Варшаву. 
                                                           

12 Гл.: Grimsted P. K., Su łkowska–Kurasiowa I. The “Lithuanian 
Metrica”... Р. 15, А-30, А-62. 

13 Ptaszycki S. Sumarjusz i inwentarze Metryki Litewskiej // Archeion. 
T. VIII, 1930. S. 38—40. 

14 AGAD, SumML 2, folio 151. Апісанні: Ptaszycki S. Sumarjusz i 
inwentarze Metryki Litewskiej. S. 38—40; Jakubowski J. Wiadomości o świeżo 
odzyskanym z Rosji sumarjuszu Metryki Litewskiej z lat 1747—1751 // Ateneum 
Wileńskie. T. VIII, 1933. S. 215—216; Grimsted P. K., Sułkowska–Kurasiowa I. 
The “Lithuanian Metrica”... Р. 15, А-21, А-62. 

15 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, Nr. 18, karta 143. Апісанні: 
Semkowicz W. Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich / Red. Piotr 
Bańkowski. Warszawa: PWN, 1961. S. 44—46; Ptaszycki S. Sumarjusz i 
inwentarze Metryki Litewskiej. S. 34—37; Grimsted P. К., Su łkowska–
Kurasiowa I. The “Lithuanian Metrica”... Р. 15, А-24, А-62. 
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Паводле пастановы Неадменнай Рады ад 10 студзеня 1777 г. у 
Варшаве пачалася перапіска кніг Метрыкі ВКЛ лацінскай графікай16. 
Транслітэраваная перад 1786 г. лацінскай графікай (польскім яе 
варыянтам) копія кнігі складае частку Кнігі № 213 (арк. 275—339), 
што захоўваецца ў Варшаве ў Галоўным Aрхіве Старажытных Актаў 
(AGAD) у Фондзе “Metryka Litewska”17. У перыяд з 1747 па 1794 
гады ў кнізе былі выкананы канцылярска-архіўныя паметы (почырк 
Vпм). Магчыма з транслітэрацыяй звязаны паметкі почыркам Vпм, 
якія тычацца пераважна геаграфічных рэалій і размешчаныя 
пераважна ў першай частцы кнігі – у апісанні дэмаркацыі мяжы. 

У 1786 г. пад непасрэдным кіраўніцтвам найвышэйшага 
(вялікага) пісара ВКЛ Адама Тадэўша Нарушэвіча (намінаваны на 
пасаду 24.ІІІ.1781, адстаўка VI.1788)18 і пры агульным кантролі 
канцлера ВКЛ Аляксандра Сапегі ды падканцлера ВКЛ Ёахіма 
Храптовіча была праведзеня новая апрацоўка кніг Метрыкі ВКЛ. 
Кнігі адрэстаўравалі і нанава пераплялі. Менавіта тады ў кнізе 
№ 560, як і іншых кнігах Метрыкі ВКЛ, з’явіўся прыклеены да 
ўнутранага боку (фарзацу) верхняй накрыўкі вокладкі друкаваны 
аркуш 1786 г. (арк. [0І]) з інфармацыяй пра гэту апрацоўку кніг 
Метрыкі ВКЛ: “STANISLAUS AUGUSTUS REX | HÆC | MAGNI 
DUCATUS LITVANIÆ | ACTA PUBLICA | VICISSITUDINE 
TEMPORUM | DISPERSA COLLIGI | LACERA INNOVARI | 
CORROSA TRANSCRIBI | ATQUE EX LOGO SQUALLIDO | IN 
CONCLAVI ÆDIUM REIPUBLICÆ COLLOCARI | PROVIDENTIA 
AC BENEFICETIA SUA | FECIT | A. D. M.DCC.LXXXVI. | 
CANCELLARIATU | ALEXANDRI PRINCIPIS SAPIEHA | 
PROCANCELLARIATU | JOACHIMI COMITIS CHREPTOWICZ | 
CURA & LABORE | ADAMI NARUSZEWICZ | MAGNI DUCATUS 
LITVANIÆ NOTARII ||”. Апроч таго, у Кнігу № 560 былі ўстаўлены 
арк. I—VII і арк. 38. Таксама ў другой палове XVIII ст. на наклейцы 
да спінкі пераплёту была пазначаная памылковая дата: 1559. 

Вядома, што пасля падзелаў Рэчы Паспалітай у канцы 
XVIII ст., а менавіта пасля ІІІ-га падзелу ў 1795 г., Метрыка ВКЛ 
праз Гродна і Вільню была вывезена ў Санкт-Пецярбург. Некаторыя 

                                                           
16 Гл. падрабязней: Sułkowska–Kurasiowa I. Metryka Litewska – 

charakterystyka i dzieje // Archeion. T. 65, 1977. S. 91. 
17 Гл.: Grimsted P. K., Sułkowska–Kurasiowa I. The “Lithuanian 

Metrica”... Р. А-62. 
18 Wolff, Senatorowie i dygnitarze, s. 282; PSB ХХІІ, s. 554—561; 

Urzędnicy centralni, Nr. 978, s. 131, 223. 



 

 6 

кнігі Метрыкі ВКЛ яшчэ раней, у 1792 г. патрапілі ў сталіцу ВКЛ і 
адтуль ужо вывозіліся ў Расію19. 

На працягу 1796—1798 гадоў спецыяльная камісія Кіруючага 
Сенату і Калегіі замежных спраў па аналогіі з Кароннай Метрыкай у 
Метрыцы ВКЛ вылучыла групу “Кнігі перапісаў” (В.IV)20. У канцы 
XVIII ст. кнігі Метрыкі ВКЛ былі перададзеныя ў ІІІ дэпартамент 
Кіруючага Сенату. Гэтая структура захавалася і пры перагрупоўцы 
архіўнага комплекса з боку так званай “Экспедыцыі Метрыкі 
далучаных правінцый”, створанай у 1803 г. ў рамках 
ІІІ дэпартамента Сената ў мэтах разбору і апісання дакументаў 
Метрыкі ды выдачы даведак і рэгістрацыі прыватных юрыдычных 
актаў дваранства былых ВКЛ і Польшчы. Начальнік Экспедыцыі 
менаваўся метрыкантам. У далейшым гэтая структура афіцыйна 
называлася Экспедыцыя Літоўскай Метрыкі21. У далейшым рабіліся 
спробы архіўнага апісання кніг Метрыкі ў практычных мэтах. 
Выбарачна выкарыстоўваючы рэестры XVIII ст. складаўся 
“Генеральны вопіс” некаторых аддзелаў Метрыкі, але Кнігі 
перапісаў не патрапілі ў іх лік22. Спробы ўкладання новых вопісаў 
Метыркі прадпрымаліся ў 1817 г.23 і 1828 г. 

Сярод некалькіх праверак і перагруповак матэрыялаў Метрыкі 
ў канцы XVIII – першай паловы XIX ст. вылучаецца 
перасістэматызацыя 1835—1837 гг., калі Камісіяй Кіруючага Сенату 
кнігі Метрыкі былі падзеленыя на 12 раздзелаў і наша кніга аднесена 
да Разраду IV “Кнігі перапісаў”, а за нашай кнігай замацаваны № 3 
гэтага Разраду. Камісія была ўтвораная паводле распараджэння 
міністра юстыцыі, тайнага радцы Дзімітрыя Васільевіча Дашкава 
(гады жыцця: 29.ХІІ.1784 – 26.ХІ.1839; функцыі міністра выконваў: 
                                                           

19 Абставіны гэтай гісторыі гл.: Mienicki R. Archiwa Wielkiego Księstwa 
Litewskiego // Pamiętniki VI powszechnego zjazdu historyków polskich w Wilnie 17–
20 wrzesnia 1935 r. T. 1: Referaty. Lwów, 1935. S. 406; Baliulis A. Iš Lietuvos 
Metrikos knygų ir dokumentų leidimo istorijos… P. 48–49; Kiaupa Z. The 
Lithuanian Metrica and Lithuanian Nobility at the end of the Eighteenth century // 
Lithuanian Historical Studies. No 1, 1996. P. 82–83; [Прамова У. Пічэты] Першая 
Ўсебеларуская канфэрэнцыя архівістаў і архіўных працаўнікоў: З пратаколу 
пасяджэньняў (публікацыя Міхася Шумейкі) // Спадчына. 1998, № 6. С. 38; 
Дубоніс  А. Праблемы Літоўскай Метрыкі… C. 19—20. 

20 Lietuvos Metrika – Lithuanian Metrica – Литовская Метрика. Kn. 5 
(1427—1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė Egidijus Banionis. Vilnius, 1993. Р. 7. 

21 Российский государственный архив древних актов: Путеводитель. Т. 4. 
С. 453. 

22 Банионис  Э. Введение // LM-5. Р. 7. 
23 Подробный перечень, составленный в 1817 году статским советником 

В. Г. Анастасевичем из реестра, по которому сданы были в 1798 году в ведение 
Сената дела Метрик Коронных и Великого княжества Литовского // Книга 
Посольская Метрики ВКЛ 1545—1572 гг. Т. 1. Приложение ІІІ, с. 327—418. 
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20.ІХ.1829 – 14.ІІ.1839)24. Сведчаннямі працаў 1835—1837 гг. 
з’яўляюцца архіўныя паметкі почыркам VІпм, зробленыя калежскім 
асесарам Пятром Бібіным (?), а таксама завяральны запіс на арк. 38. 
На арк. VII v. П. Бібін пазначыў: “Подъ № 3 Литовскихъ переписей. 
Тысяча пятьсотъ пятьдесятъ девятого года”. Праўдападобна ў той жа 
час на тым жа аркушы быў пакінуты запіс: “Перепись границъ, 
составленная въ 1542 году Ив. Глеб. Корсакомъ, Янамъ Кмитою 
Соколовичамъ, Олехнамъ Кривцомъ и Миколаемъ Третякамъ”. У 
1830-х гадах праца Камісіі грунтавалася на выніках апрацоўкі 
1796—1798 гг. 

На падставе вопісу 1830-х гадоў метрыкант Станіслаў Людвік 
Пташыцкі (1853—1933)25 склаў новы падрабязны інвентар Метрыкі. 
Пташыцкі пакінуў нязменнай структуру Метрыкі ды ўзнавіў, дзе 
здолеў, пецярбургскую нумарацыю кніг. Вынікі сваёй працы 
архівіст апублікаваў у 1887 г. Cам метрыкант наступным чынам 
праанатаваў кнігу: “1542. Описанiе границъ Литвы съ Ливоніею, 
составленное Иваномъ Глебовичемъ Корсакомъ и Яномъ Кмитичемъ 
Соколовича”26. Вызначэнне публікуемай намі кнігі як Кнігі 
перапісаў № 3 было замацавана для далейшых даследчыкаў. Кнігі 
Метрыкі ВКЛ значыліся ўжо пад літарай А (у адрозненні ад 
структуры 1796—1798 гг., калі матэрыялы ВКЛ фігуравалі пад 
літарай В). На новую сістэму ўказваць індэкс “3.А.”, прастаўлены на 
фарзацы. Такім чынам, паводле Пташыцкага Кніга № 560 мела 
індэкс IV.A.03., дзе IV – нумар аддзелу (Кнігі перапісаў), А – кнігі 
Метрыкі ВКЛ, 03 – нумар па ліку ў межах аддзелу. 

Але ў той жа год, калі выйшла ў свет кніга С. Пташыцкага, 
распачалася перавозка Метрыкі ВКЛ у Маскву (адбывалася на 
працягу 1887—1888 гадоў). З таго часу Маскоўскі архіў 
Міністэрства юстыцыі стаў месцам захоўвання Метрыкі, у тым ліку і 
Кнігі № 560. У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. тэкст кнігі вывучаўся, 
пра што сведчаць даследчыя надпісы і падкрэсліванні простым 
алоўкам, зробленыя почыркам VІIнд. Варта адзначыць, што ўвогуле 
у Маскве Метрыка стала адным з найбольш чытаемых архіўных 
фондаў27. 

                                                           
24 Министерство юстиции за сто лет: 1802—1902. Исторический очерк. 

СПб., 1902 (рэпрынт: М., 2002). С. 75—84, 388. 
25 Пра дзейнасць і вынікі працы Пташыцкага гл. падрабязней: 

Bachulska H. Bibliografia prac Stanisława Ptaszyckiego // Archeion. 1934, T. 12. 
26 Пташицкий  С. Л. Описаніе книгъ и актовъ Литовской Метрики. 

СПб., 1887. С. 161. 
27 Шохин  Л. И. Московский архив министерства юстиции и русская 

историческая наука: архивисты и историки во второй половине XIX – начале 
XX века. М., 1999. С. 275–276. 
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У 1939 г. матэрыялы Метрыкі ВКЛ былі пастаўлены на ўлік у 
Цэнтральным Дзяржаўным Архіве Старажытных Актаў СССР 
(ЦГАДА СССР) як фонд № 389 (“Літоўская метрыка”)28. У 1952 г. 
уведзена агульная валавая нумарацыя кніг і іншых матэрыялаў 
Метрыкі ВКЛ. Менавіта тады Кніга перапісаў № 3 атрымала № 560 
паводле агульнай нумарацыі. Да гэтай перанумарацыі адносіцца 
архіўны запіс на арк. І: “№ 560 | Ф. 389”. Пасля 1991 г. архіў носіць 
назву Расійскага Дзяржаўнага Архіва Старажытных Актаў (РГАДА). 
Рэгістрацыйна-ўліковыя запісы 1930-х гадоў – пачатку ХХІ ст. 
(Аркуш выкарыстання дакументаў; Рэгістрацыйны аркуш; штампы 
праверак) ілюструюць архіўную гісторыю кнігі ў ЦГАДА (РГАДА). 

Трымаючыся сучаснай архіўнай нумарацыі ці варта зусім 
адмаўляцца ад пазначэння кнігі паводле нумарацыі ў рамках 
разрадаў? Вядомы знаўца і публікатар Метрыкі Эгідыюс Банёніс 
называў такі падзел штучным29. Безумоўна, гэты падзел на разрады 
(аддзелы) паводле тэматыцы дакументаў досыць умоўны. Але ці 
магчыма ад яго цалкам адмовіцца з-за недасканаласці? Літоўскі 
выдаўца Статутаў ВКЛ і Судовых кніг Метрыкі Станисловас 
Лазутка даў наступны адказ на гэтае пытанне: “Але ж няма 
дастатковых падставаў і адмовіцца ад такога падзелу. Адмовіцца ад 
яго азначала б унесці, няхай і ў недасканалую традыцыю, яшчэ 
большы хаос, перакрэсліць цэлы перыяд у гістарыяграфіі гэтага 
пытання”30. 

 
Табліца 1 

Эвалюцыя канцыцлярскай і архіўнай гісторыі Кнігі № 560 Метрыкі 
ВКЛ (паводле рукапісу Кнігі і іншых архіўных звестак) 

 
№ Працэдура ці 

назва 
дакумента 

Датыро
ўка 

Лакалі
зацыя 

Тагач
асная 
нума
рацы

я 

Сучасная архіўная 
крыніца, публікацыя 

ці апісанне 
дакумента 

Заўвагі 
(почыр
кі Кнігі 
№ 560 і 

інш.) 
  Палявыя 

матэрыялы 
пасля 
20.І.154
2 

Мяжа 
паміж 
ВКЛ і 
Лівоні

   

                                                           
28 У расійскай правапіснай традыцыі слова Метрыка пішацца з малой 

літары. 
29 Банионис  Э. Введение // LM-5. Р. 8. 
30 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 225 (1528—1547): 6-oji Teismų bylų knyga 

(XVI a. pabaigos kopija) / Spaudai parengė S. Lazutka, I. Valikonytė  ir kt. 
Vilnius, 1995. P. XI. 
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яй 
  Арыгінальна

я кніга 
Метрыкі 
ВКЛ 

1542 ці 
пасля 
1542 

Вільня
, 
Канцы
лярыя 
ВКЛ 

   

  Кніга-копія 1594—
1607 

Вільня
, 
Канцы
лярыя 
ВКЛ 

 РГАДА. Ф. 389, 
воп. 1, ч. 1. Спр. 560. 

почырк
і І і ІІпм 

  Параўнанне 
тэкстаў 
арыгінальна
й кнігі і 
кнігі-копіі 

1607—
1621 

Вільня
, 
Канцы
лярыя 
ВКЛ 

  інстыга
тар 
Мікала
й 
Мархач
-
Пузеле
ўскага, 
почырк 
ІІІпм 

  Рэестр 
(перадатачн
ы вопіс Льва 
Сапегі 
новаму 
канцлеру 
ВКЛ 
Альбрыхту 
Станіславу 
Радзівілу): 
“Regestr 
ksiąg Metryki 
Wielki[ego] 
Ks[ię]stwa 
Lit[ewskie]g[
o]...” 
 

11.III.16
23 

Вільня
, 
Канцы
лярыя 
ВКЛ 

№ 62 
(у 
раздз
еле 
“Za 
pano
wania 
swien
tej 
pami
ęci 
krola 
je(go) 
m(o)s
(ci) 
Zygm
unta 
Augu
sta”); 
 
№ 99 
(паво

РНБ. Аддзел 
рукапісаў, «Собрание 
Дубровского», № 124, 
арк. 102. 
Публікацыя: 
Голенченко  Г. Я. 
Реестр книг Метрики 
Великого княжества 
Литовского 1623 г. // 
Исследования по 
истории Литовской 
Метрики: Сборник 
научных трудов. 
[Ч. 2]. М., 1989. 
С. 349, 364. 
Апісанні: 
Korzeniowski J. 
Zapiski z rękopisów 
Cesarskiej Biblioteki 
Publicznej w 
Petersbergu i innych 
bibliotek 
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дле 
агуль
най 
нума
рацыі
: 
Grim
sted 
P. K., 
Sułk
owsk
a–
Kura
siow
a I. 
The 
“Lith
uania
n 
Metri
ca”) 

petersburskich // 
Archiwum do dziejów 
literatury i oświaty w 
Polsce. T. 11. Kraków, 
1910. S. 366; 
Голенченко  Г. Я. 
Неизвестный реестр 
Метрики Великого 
княжества 
Литовского в 
собрании 
П. П. Дубровского // 
Книга в Белоруссии: 
Книговедение, 
источники, 
библиография 
(Сборник статей). 
Мн, 1981. C. 27—41; 
Grimsted P. K., 
Sułkowska–
Kurasiowa I. The 
“Lithuanian 
Metrica”... Р. 13—14, 
А-29, А-97. 

  Праверка 
кнігі 

1740 Вільня
, 
Канцы
лярыя 
ВКЛ 

  почырк 
IVпм 

  Перавозка 
Метрыкі 
ВКЛ у 
Варшаву 

да 1747 Варша
ва, 
Карале
ўскі 
архіў, 
разам з 
Карон
най 
Метры
каю 
ўтвары
ла 
Таемн
ы 
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архіў 
  Рэестр 

(“Inwentarz 
xiąg Metryki 
W. X. L. za 
panowania 
nayiaśnieysze
go króla I. 
Augusta III...
”) 

4.V.1747 Варша
ва, 
Карале
ўскі 
архіў 

№ 52 Апісанні: 
Ptaszycki S. 
Sumarjusz i inwentarze 
Metryki Litewskiej // 
Archeion. T. VIII, 
1930. S. 38—40; 
Grimsted P. K., 
Sułkowska–
Kurasiowa I. The 
“Lithuanian 
Metrica”... Р. 15, А-
30, А-62. 

 

  Сумарыюш 
Метрыкі 
ВКЛ 

1747—
1751 

Варша
ва, 
Карале
ўскі 
архіў 

 AGAD, SumML 2, 
folio 151. 
Апісанні: 
Ptaszycki S. 
Sumarjusz i inwentarze 
Metryki Litewskiej. 
S. 38—40; 
Jakubowski J. 
Wiadomości o świeżo 
odzyskanym z Rosji 
sumarjuszu Metryki 
Litewskiej z lat 1747—
1751 // Ateneum 
Wileńskie. T. VIII, 
1933. S. 215—216; 
Grimsted P. K., 
Sułkowska–
Kurasiowa I. The 
“Lithuanian 
Metrica”... Р. 15, А-
21, А-62. 

 

  Сумарыюш 
Метрыкі 
ВКЛ 

каля 
1760 

Варша
ва, 
Карале
ўскі 
архіў 

 AGAD, Archiwum 
Publiczne Potockich, 
Nr. 18, karta 143. 
Апісанні: 
Semkowicz W. 
Przewodnik po zbiorze 
rękopisów 
wilanowskich / Red. 
Piotr Bańkowski. 
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Warszawa: PWN, 
1961. S. 44—46; 
Ptaszycki S. 
Sumarjusz i inwentarze 
Metryki Litewskiej. 
S. 34—37; 
Grimsted P. К., 
Sułkowska–
Kurasiowa I. The 
“Lithuanian 
Metrica”... Р. 15, А-
24, А-62. 

  Транслітэра
цыя тэксту 
кнігі 
лацінскімі 
літарамі 
(польскім 
варыянтам) 

1777—
1786 

Варша
ва, 
Карале
ўскі 
архіў 

 AGAD, “Metryka 
Litewska, Kn. 213, 
s. 275—339. 
Апісанне: 
Grimsted P. K., 
Sułkowska–
Kurasiowa I. The 
“Lithuanian 
Metrica”... Р. А-62. 

(?) 
почырк 
Vпм 

  Перасістэма
тызацыя кніг 
Метрыкі 
ВКЛ 

1786 Варша
ва, 
Карале
ўскі 
архіў 

  пад 
кіраўні
цтвам 
Адама 
Нарушэ
віча 

  Падзел 
архіва Рэчы 
Паспалітай 
па групах і 
аддзелах 

1796—
1798 

СПб, 
Камісі
я 
Кірую
чага 
Сенату 
і 
Калегіі 
замеж
ных 
спраў 

аддзе
л: 
В.IV 
(Кніг
і 
пера
пісаў
) 

 паводле 
прыкла
ду 
Каронн
ай 
Метрык
і ў 
Метры
цы 
ВКЛ 
вылуча
ны 
аддзел 
“Кнігі 
перапіс
аў” 
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  Вылучэнне 
аддзелу 
“Экспедыцы
я Метрыкі 
далучаных 
правінцый” 
(у далейшым 
“Экспедыцы
я Літоўскай 
Метрыкі”) 

1803 СПб, 
ІІІ 
дэпарт
амент 
Кірую
чага 
Сенату 

   

  Перасістэма
тызацыя 
Метрыкі 
ВКЛ 

1835—
1837 

СПб, 
ІІІ 
дэпарт
амент 
Кірую
чага 
Сенату 

Аддз
ел: 
Кніга 
пера
пісаў 
№ 3 
(3.А.) 

 Камісія
й 
Ўрадав
ага 
Сенату, 
почырк 
VІпм 
(Пётр 
Бібін) 

  Рэестр 
С. Пташыцк
ага 

1887 СПб, 
ІІІ 
дэпарт
амент 
Кірую
чага 
Сенату 

IV.A.
03. 
(Кніг
а 
пера
пісаў 
№ 3) 

Пташицкий  С. Л. 
Описаніе книгъ и 
актовъ Литовской 
Метрики. СПб., 1887. 
С. 161. 

 

  Перавозка 
Метрыкі 
ВКЛ у 
Маскву 

1887—
1888 

Маскв
а, 
Маско
ўскі 
архіў 
Мініст
эрства 
юстыц
ыі 
(МАМ
Ю) 

   

  Пастаноўка 
на ўлік у 
ЦГАДА як 
фонд № 389 

1939 Маскв
а, 
ЦГАД
А 

Фонд 
№ 38
9 

РГАДА. Ф. 389, оп. 1, 
д. 560 

 

  Увядзенне 
валавой 

1952 Маскв
а, 

Кніг 
№ 56

РГАДА. Ф. 389, оп. 1, 
д. 560. 

сучасна
я 
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нумарацыі 
кніг 
Метыркі 
ВКЛ 

ЦГАД
А 

0 Российский 
государственный 
архив древних актов: 
Путеводитель: В 4 т. 
Т. 4 / Составитель 
Ю. М. Эскин. М., 
1999. С. 61—63. 

фаліяц
ыя 
чарніла
мі 

 
Сучасная гісторыя вывучэння Кніга № 560 не вельмі багатая. 

Знаёмства з “Аркушам выкарыстання дакументаў”, падклееным да 
першай старонкі фарзацу, паказвае, што ў другой палове ХХ – 
пачатку ХХІ ст. з кнігай знаёміліся наступныя даследчыкі і 
архівісты: Канстанцінас Яблонскіс (1946 г.), С. Кірыкаў (1955 г.), 
Пінкус (1955 г.), І. Шакера (1957 г.), Беклямішава (1957, 1959 г.), 
Якаўлеў (1984 г.), Алег Дзярновіч (2003 г.). 

Але публікаваліся матэрыялы Кнігі № 560 вельмі 
фрагментальна. Інфармацыю кнігі пра адзін з “Барысавых” камянёў 
у рэчышчы Дзвіны аналізаваў Васіль Варонін31, які змясціў у сваёй 
публікацыі таксама кароткую цытату з Кнігі № 560 паводле 
мікрафільма ў НГАБ (арк. 3). У кантэксце ўзаемаадносін ВКЛ і 
Лівоніі Кніга № 560 разглядалася аўтарам гэтага выдання – тады 
гэта было зробена на ўзроўні рэестру дакументаў32. Праблематыка 
юрыдычнай працэдуры ўсталявання дзяржаўнай мяжы паводле 
матэрыялаў Кнігі № 560 агучвалася на міжнароднай канферэнцыі 
“Першы Літоўскі Статут і яго эпоха”, якая адбылася 15—16 верасня 
2004 г. у Віленскім універсітэце. У далейшым гэтая тэма 
рэалізавалася ў публікацыі33, дзе прыводзіліся цытаты з арк. 6, 6 v., 
7, 7 v., 10 v., 14—14 v. Наперадзе яшчэ чакаецца выданне працы пра 
працэс усталявання дзяржаўнай мяжы паміж ВКЛ і Лівоніяй, дзе 
аналіз інфармацыі з Кінгі № 560 знойдзе належнае месца. 

 
 

2. Знешнія прыкметы рукапісу 
                                                           

31 Варонін  В. А. Звесткі пра Барысаў камень з першай паловы XVI ст. // 
Гісторычна-археалагічны зборнік. № 15. Мн., 2000. С. 126—127. 

32 Дзярновіч  А. І. “…in nostra Livonia”. Дакументальныя крыніцы па 
гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у 
канцы XV – першай палове XVI cт.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Т. І. Мн., 
2003. С. 209—210. 

33 Дзярновіч  А. Выкарыстанне працэдурных нормаў І-га Статута 
Вялікага Княства Літоўскага пад час дэмаркацыі дзяржаўнай мяжы ВКЛ з 
Лівоніяй (паводле матэрыялаў Кнігі Метрыкі ВКЛ № 560) // Pirmasis Lietuvos 
Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas [sudarė Irena 
Valikonytė ir Lirija Steponavičienė]. Vilnius, 2005. P. 243—248. 
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Кніга Метрыкі № 560 уяўляе сабой копію, створанаю ў канцы 

XVI – пачатку XVII ст. Верагодна, кніга была перапісаная ў канцы 
XVI ст. – на карысць гэтага меркавання сведчыць аналіз знешніх 
прыкмет рукапісу кнігі. 

Накрыўкі пераплёту (аправы) выраблены з кардону і 
абцягнуты скурай цёмна-карычневага колеру, аздоблены рамкамі з 
расліннага арнаменту. Памеры накрывак: 20 х 31,5 х 0,3 см. 
Месцамі, асабліва па краях, скура пацёртая. Накрыўкі выходзяць за 
блок на 5—6 мм. На знешніх вуглах накрывак захаваліся сляды 
накладак. Гэта знешнія вуглы на пярэдняй накрыўцы – верхняя 
правая і ніжняя правая, на задняй накрыўцы – верхні левы і ніжні 
левы. Паводле прыкладаў іншых кніг Метрыкі ВКЛ, да прыкладу 
Кнігі № 4334, вядома, што такія накладкі былі пакрытыя пазалочанай 
фарбай. Арнаментальныя рамкі на абодвух накрыўках выкананы 
тэхнікай ціснення ў выглядзе накатных дарожак. Матыў арнаменту – 
раслінны. Шырыня арнаментальнай рамкі – 2 см. Арнаментальныя 
рамкі знаходзяцца ля самых краёў накрывак. Гэта даволі стандартны 
пераплёт для кніг Метрыкі ВКЛ, перапісаных у канцы XVI – пачатку 
XVII ст., вядомы ў іншых, ужо апублікаваных кнігах Метрыкі – 
№ 4335, № 52336. 

Таўшчыня спінкі пераплёту – 1,5 см. Карашок перацягнуты 
пяццю скобамі-прашыўкамі. Аркушы Кнігі № 560 ў ніжняй яе 
частцы двойчы прашытыя чырвоным ядвабным матузком, 
змацаваным на апошнім аркушы накладною пячаткаю І Аддзялення 
ІІІ Дэпартамента Кіруючага Сенату з чырвонага чургуча37. Адтуліны 
для матузка знаходзяцца на адлегласці 6 см і 10,5 см ад ніжняга 
зрэзу блока кнігі. 

На спінцы захаваліся 3 наклейкі (адна захавалася часткова). 
Наклейкі маюць жоўта-зялёны колер і пакрытыя глянцам; надпісы 
выціснутыя пазалотай. Гэтыя наклейкі наносіліся на спінкі 
пераплёту кніг Метрыкі ВКЛ у другой палове XVIII ст. падчас 
рэстаўрацыі кніг. Увядзем умоўную нумарацыю гэтых наклеек 
зверху ўніз (№№ 1—3). Іх памеры і змест адлюстраваны ў 
Табліцы 2. 

 
Табліца 2. Памер і змест надпісаў наклеек спінкі Кнігі № 560 

 
Нумар наклейкі Памер наклейкі Змест надпісаў 

                                                           
34 Метрыка-43, с. 7. 
35 Метрыка-43, с. 8. 
36 Метрыка-523, с. 8. 
37 Гл. прыклад: Метрыка-43, с. 7, 38, іл. 9. 
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1 1,5 х 4,4 см ACTA 
MAG. 
DUC. 
LITV. 

2 1,5 х 3 см ANNO 
155938 

3 Захавалася 
фрагментарна 

EG 
IGI 

UGU39 
 

На спінцы пераплёту ў другой палове XVIII ст. была пазначана 
памылковая дата – 1559 г. Памылка была выпраўлена ўжо 
Станіславам Пташыцкім. 

На спінцы таксама бачны сляды яшчэ адной папяровай 
наклейкі. Вядома, што папяровыя наклейкі з надпісам, выкананым 
друкарскім спосабам, замацоўваліся ў 1887 г. у Санкт-Пецярбургу40, 
трэба меркаваць, перад перавозам Метрыкі ВКЛ у Маскоўскі архіў 
Міністэрства юстыцыі. 

Памер аркушаў (паўаркушаў паперы) у кніжным блоку: 
19,5 х 30 см. Відавочна, блок быў абрэзаны, падобна, падчас 
рэстаўрацыі кнігі ў другой палове XVIII ст. Агульная колькасць 
аркушаў (без фарзацных і архіўных аркушаў выкарыстання) 45: [I]—
[VII] + 1—37 + [38]. Першапачатковымі з’яўляюцца аркушы 1—37, 
на якіх ўласна і знаходзіцца тэкст Кнігі; у апошняй чвэрці XVIII ст. 
(вызначына па філігранях) былі падклееныя аркушы [I]—[VII] і [38]. 
На некаторых з гэтых пазнейшых аркушах ([VII v.], [38]) 
утрымліваюцца толькі завяральныя запісы ХІХ ст. астатнія аркушы 
XVIII ст. чыстыя ад запісаў. Сярод першапачатковых аркушаў кнігі-
копіі асноўны тэкст адсутнічае толькі на арк. 19—19 v. і 37 v. Але на 
арк. 19 маецца завяральны запіс М. Пузялеўскага (пачатак XVII ст.), 
на 37 v. – паметка 1740 г. Усе тры аркушы перакрэсленыя. У 1786 г. 
да ўнутранага боку верхняй крышкі вокладкі кнігі [0І] прыклеены 
акруш з загалоўкам да кнігі-копіі на лацінскай мове, які выкананы 
друкарскім спосабам і маецца ў іншых кнігах Метрыкі ВКЛ. Памеры 
гэтага аркуша: 16,4 х 21,5 см. Аркуш выкарыстання («Лист 
использования документов») падклеены да фарзацу верхняй 
накрыўкі; рэгістрацыйны архіўны аркуш падклеены да фарзацу 
ніжняй накрыўкі. 
                                                           

38 Лічбы размешчаны вертыкальна. 
39 Поўны тэкст мусіў выглядаць наступным чынам:  REGNANTE 
       SIGISMUND. 

AUGUST. 
40 Метрыка-523, с. 9. 
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Рукапіс in folio (аркушы складзены адзін раз у два 
паўаркушы)41. У блоку кнігі вылучаюцца 8 сшыткаў (тут касая рыска 
/ пазначае лінію сшыўкі ніткамі аркушаў сшытка на згібу): 

1) арк. [0I]—[I] / арк. [II]—[III]; арк. [0I] фарзацны – 
падклеены да верхняй накрыўкі; 

2) арк. [IV]—[V] / арк. [VI]—[VII]; 
3) арк. 1—2 / арк. 3—4; 
4) арк. 5—6; 
5) арк. 7—10 / арк. 11—14; 
6) арк. 15—18 / арк. 19—22; 
7) арк. 23—26 / арк. 27—30; 
8) арк. 31—34 / арк. 35—37. 
Арк. [38] падклеены асобна. Нумарацыя сшыткаў у кнізе 

адсутнічае. 
На паперы рукапісу маюцца два тыпы філіграняў “Панна” 

(якой заўжды на суседнім паўаркушы паперы спадарожнічае надпіс 
“Schweidniz”) і “Сякера”. “Панна” ўяўляе сабой выяву Божае Маці з 
немаўляткам на адной руцэ і скіпетрам у другой, на іхных галовах 
кароны. Вакол усёй паставы сімвалічны німб у выглядзе ззяння 
сонечных прамянёў. Паводле альбома Эдмундаса Лаўцявічуса 
аналагічная філігрань датуецца 1779—1780 гг.42 Падобная ж 
філігрань (пад назваю “Ікона”) прысутнічае таксама ў альбоме 
Арэста Мацюка, які датуе яе 1774 г.43 Філігрань “Сякера” ўяўляе 
сабой выяву баявой сякеры на тарчы. У выпадку з Кнігай № 560 
тарча належыць да так званага выразнога ці нямецкага тыпу. 
Філіграні з асноўным выяўленчым элементам сякераю сустракаюцца 
вельмі часта на паперы кніг-копій Метрыкі ВКЛ канца XVI – 
пачатку XVII ст. Але філігрань “Сякера” ў Кнізе № 560 мае адну 
характэрную адметнасць – тарча ў гэтым выпадку ўвенчана 
каронаю. Э. Лаўцявічус адносіць падобныя варыянты філіграняў да 
1567—1584 гг.44, падобныя варыянты вядомы таксама сярод 
польскіх (датуюцца 1545—1583 гг.)45 і ўкраінскіх архіўных 

                                                           
41 Тут паняцце аркуша паперы іншае, чым архіўны аркуш кнігі. 
42 Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV—XVIII a. Atlasas. Vilnius, 1967. 

P. 346, № 2482; Laucevič ius E. Popierius Lietuvoje XV—XVIII a. Vilnius, 1967. 
Р. 209. 

43 Мацюк  О. Я. Філіграні архівних документів Украïни XVIII—XX ст. 
Киïв, 1992. № 134, с. 91, 330, 331. 

44 Laucevič ius E. Popierius Lietuvoje XV—XVIII a. Atlasas. P. 228, 
№ 1653—1669. 

45 Siniarska-Czaplicka J. Filigrany papierni położonych na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku. Wrocław, 
Warszawa, Kraków, 1959. Tabl. CXCIV, Nr. 1060—1064. Аўтарка мяркуе, што 
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матэрыялаў46. Усё ж поўнага аналага філіграні з Кнігі № 560 у 
апублікаваных альбомах не выяўлена – унікальнай з’яўляецца 
менавіта карона. 

Названыя тыпы філіграняў размеркаваныя па наступных 
пластах паперы: 

1а) “Панна”: [I], [III], [IV], [VI], [38]; 
1b) надпіс “Schweidniz”: [II], [V], [VII]; 
2) “Сякера”: 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 

32, 35, 36. 
Такім чынам, філігрань “Панна” і спадарожны ёй надпіс 

“Schweidniz” размешчаныя на аркушах паперы, прымацаваных да 
Кнігі № 560 падчас рэстаўрацыі перад 1786 г. Філігрань “Сякера” 
ўтрымліваецца на першапачатковых аркушах паперы кнігі-копіі 
канца XVI ст. 

Рукапіс захаваўся добра, дробныя пашкоджанні некаторых 
аркушаў (1, 2, 3, 4, 5, 36) не нанеслі стратаў тэксту. Арк. 37 v. 
рэстаўраваны ўнізе злева праз накладанне паперы. На арк. 27 справа 
ў верхняга радка маецца чарнільная пляма. 

Сляды наколаў (для разліноўкі і для ліній, што складаюць 
унутранае поле тэксту) не сустракаюцца. Найчасцей на аркушах 
змешчана па 21—23 радкоў, але сустракаецца таксама 18—19 радкоў 
(арк. 5 v., 8, 37) i 26—27 радкоў (арк. 26, 33, 35). Тэкст мае выразы 
абзацавы падзел. Адлегласць паміж абзацамі 1,5—2 інтэрвалы. На 
арк. 12 v., 13, 13 v., 14 аднародная інфармацыя пададзена ў выглядзе 
табліцаў з 3—4 калонкамі, паміж якімі прастаўлены прочыркі. 

Увесь асноўны тэкст (у гэтае паняцце не ўваходзяць запісы) 
напісаны адным почыркам, што атрымаў умоўнае пазначэнне як 
Почырк І. З улікам почыркаў запісаў, вылучаецца 7 наступных 
почыркаў: 

I – асноўны почырк, стварэнне Кнігі-копіі № 560 Метрыкі 
ВКЛ, канец XVI – пачатак XVII ст., цёмна-карычневыя чарнілы; 
адметнасць – выкарыстанне літары ӕ; гэтым жа почыркам зроблена 
старажытная кірылічная фаліяцыя і напісана частка кустодаў (там, 
дзе яны маюцца), але ўжо пазней, пасля стварэння кнігі-копіі, і 
светла-карычневымі чарніламі; 

IIпм – почырк правак і паметаў, некаторыя кустоды, канец XVI 
– пачатак XVII ст. (?), карычневыя чарнілы; адметнасць – 
выкарыстанне літары ѧ; 

                                                                                                                                                                      
папера з падобнымі філігранямі выраблялася на Люблінскім папяровым млыне 
(S. 19). 

46 Каманін  І., Вітвіцька  О. Водяні знаки на папері украïнських 
документів XVI і XVII ст. (1566—1651). Киïв, 1923. № 275—279. 
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IIIпм – почырк паметак інстыгатара ВКЛ Мікалая 
Пузялеўскага, 1607—1621 гг., светла-карычневыя чарнілы; 

IVпм – почырк праверкі 1740 г., карычневыя чарнілы; 
Vпм – почырк канцылярска-архіўных паметак XVIII ст. 

(1747—1794) па-польску, варшаўскі Таемны архіў, светла-
карычневыя чарнілы; 

VІпм – почырк архіўных паметак, 1835—1837 гг., праца Камісіі 
Кіруючага Сенату па ўпарадкаванню кніг Метрыкі ВКЛ (калежскі 
асэсар Пётр Бібін ?), светла-карычневыя чарнілы. 

VІIнд – даследчыя надпісы і падкрэсліванні, ХІХ — пачатку 
ХХ ст., просты аловак. 

Сучасная фаліяцыя РДАСА (ХХ ст.) выкананая чарніламі. 
Такім чынам, Кніга № 560 цалкам была перапісаная адным 

перапісчыкам, якому належыць почырк І і імя якога нам невядомае. 
Тэкст рукапісу напісаны беларускім cкорапісам, які характэрны для 
апошняй трэці XVI – першай чвэрці XVII ст. Пісьмо мае сярэдні 
тэмп і памер. Практычна цалкам адстунічае нахіл управа, 
выяўляецца тэндэнцыя нахіла ўлева. Калі літара складаецца з больш 
чым двух элементаў, то найчасцей гэтыя элементы пішуцца з 
адрывамі пяра. Варыятыўнасць у напісанні літараў невялікая. Мачты 
літараў г, и, к, п, т, ч, перакладзіны літараў л, м маюць канцавыя 
рысачкі ўправа. Звязанае напісанне літараў у радку з надрадковымі 
сустракаецца рэдка. У якасці вынасных цітлападобных 
выкарыстоўваюцца літары д, з, м, р, х, ц. 

Пасля перапіскі кнігі яе тэкст спраўдзіў рэдактар кнігі, якому 
належыць почырк IIпм. Што датычыць гэтага почырку, то тут мы 
можам выказаць меркаванне адносна яго аўтарства. Паводле 
почырку і аўтографаў іншых кніг Метрыкі ВКЛ47 аўтарам почырку, 
даволі манернага, мог быць дзяк і пісар Адам Мацеевіч Пашкевіч, 
адзін з кіраўнікоў перапіскі Метрыкі ВКЛ у канцы XVI – пачатку 
XVII ст.48 Звычайна Адам Пашкевіч ўпісваў загалоўкі ва ўжо 
перапісаны тэкст кнігі49, часам перапісваў асобныя дакументы50. 
Спецыфіка ж Кнігі № 560 у тым, што тут не вылучаюцца асобныя 
                                                           

47 Метрыка-43, іл. 5, с. 34; Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 
44: Кніга запісаў 44 (1559—1566) / Падрыхтаваў А. І. Груша. Мн., 2001. Фота 2, 
с. 143 (пазначаны як почырк ІІ); Метрыка-523, фота 2, с. 174 (пазначаны як 
почырк І). 

48 Звестак пра Адама Пашкевіча даволі мала, яны адсутнічаюць у 
выдомай працы пра прадстаўнікоў цэнтральнай адміністрацыі ВКЛ (Urzędnicy 
centralni). Крыху інфармацыі гл.: Метрыка-44, с. XV, спас. 8. 

49 Метрыка-43, с. 14; Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 46 
(1562—1565). Кніга запісаў 46 (Копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў 
В. С. Мянжынскі. Мн., 2006. С. 22. 

50 Метрыка-44, с. XIV—XV; Метрыка-523, с. 11. 
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дакументы, таму загалоўкі да іх не рабіліся. Запісаў почыркам IIпм 
даволі мала, таму пэўна сцвярджаць пра ягоную прыналежнасць 
даволі складана. 

Найдаўнейшая пагінацыя (без адзначэнне адваротаў аркушаў) 
была прастаўленая падчас стварэння кнігі-копіі ў канцы XVI – 
пачатку XVII ст. Нумарацыя зроблена кірылічнымі літарамі (усе пад 
цітламі), на першым аркушы дабаўлена слова «Листъ». Почырк 
пагінацыі адпавядае Почырку І, але выкарыстаны светла-
карычневыя чарнілы (у Почырку І – цёмна-карычневыя чарнілы). 
Пагінацыя была нанесена пры праверцы кнігі-копіі ўжо пасля 
нанясення асноўнага тэксту. У 1835—1837 гг. супрацоўнік Камісіі 
Кіруючага Сенату (Пётр Бібін ?) таксама праставіў на арк. 37 нумар. 
Гэта было звязана з тым, што арк. 37 з’яўляецца апошнім у кнізе-
копіі канца XVI – пачатку XVII ст., пра што паведляе таксама 
завяральны запіс з тагачаснага ўпарадкавання Метрыкі ВКЛ. У 1950-
х гадах у ЦГАДА алоўкам была прастаўлена пагінацыя ўсіх 
старонак, на якіх размешчаны асноўны тэкст (папярэднія пустыя 
аркушы і аркуш з завяральным тэкстам не ўлічваліся). Адвароты 
аркушаў пазначныя скарачэннем “об.” (“оборот”). Найдаўнейшая 
пагінацыя размешчаная на аркушах уверсе справа; пагінацыя ХХ ст. 
(РГАДА) прастаўлена правей і вышэй – у самых кутах аркушаў. 
Падчас падрыхтоўкі Кнігі № 560 да выдання археограф увёў новую 
ўмоўную пагінацыю з улікам даўняй, але з дабаўленем нумарацыю 
іншых аркушаў, якія папярэднічаюць асноўнаму тэксту, а таксама 
знаходзяцца па-за ім. Папярэднія аркушы маюць нумарацыю 
рымскімі лічбамі, пры гэтым фарзацны аркуш атрымаў нумар [0І]. 
Аркушы па-за асноўным тэкстам нумараваны арабскімі лічбамі і 
працягваюць агульную нумарацыю. Уся ўмоўная нумарацыя 
заключаная ў квадратныя дужкі, у адрозненні ад нумарацыі 
аркушаў, якая вядзецца з даўніх часоў. Для пазначэння адваротаў 
аркушаў археограф увёў міжнароднае лацінскае скарачэнне “v.” 
(“verso”). 

Звесткі па пагінацыях ды размяшчэнні філіграняў і тэксту 
сістэматызаваны ў Табліцы 3. 

 
Табліца 3. Суадносіны пагінацый, размяшчэння філіграняў і зместу 

тэксту 
 

Пагінацы
я 
выдання 
(2006 г.) 

Пагінац
ыя 1950-
х гадоў 
(ЦГАДА/
РГАДА) 

Пагінацы
я 1835—
1837 г. 
(Камісія 
Кіруючаг

Пагінацы
я 
кірылічна
я канца 
XVI – 

Філіграні Змест 
тэксту 
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а 
Сенату) 

пачатку 
XVII ст. 
(Канцыля
рыя ВКЛ) 

№ 4 № 3 № 2 № 1   
[0І]     Прыклеен

ы на 
фарзац 
друкаваны 
аркуш 
1786 г. 

[I]    “Панна” Архіўны 
запіс 
ХХ ст.: 
№ 560 
Ф. 389 

[I v.]      
[II]    “Schweid

niz” 
 

[II v.]    (чытаецц
а злева 
направа 
на verso) 

 

[III]    “Панна”  
[III v.]      
[IV]    “Панна”  

[IV v.]      
[V]    “Schweid

niz” 
 

[V v.]    (чытаецц
а злева 
направа 
на verso) 

 

[VI]    “Панна”  
[VI v.]      
[VII]    “Schweid

niz” 
 

[VII v.]    (чытаецц
а злева 
направа 
на verso) 

Запісы 
ўдзельніка
ў Камісіі 
Сената, 
1835—
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1837 гг. 
1 1  Листъ 1 “Сякера” Асноўны 

тэкст 
1 v. 1 об.   (перакуле

ная) 
Асноўны 
тэкст 

2 2  2  Асноўны 
тэкст 

2 v. 2 об.    Асноўны 
тэкст 

3 3  3 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

3 v. 3 об.   (перакуле
ная) 

Асноўны 
тэкст 

4 4  4  Асноўны 
тэкст 

4 v. 4 об.    Асноўны 
тэкст 

5 5  5 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

5 v. 5 об.   (перакуле
ная) 

Асноўны 
тэкст 

6 6  6  Асноўны 
тэкст 

6 v. 6 об.    Асноўны 
тэкст 

7 7  7 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

7 v. 7 об.    Асноўны 
тэкст 

8 8  8  Асноўны 
тэкст 

8 v. 8 об.    Асноўны 
тэкст 

9 9  9  Асноўны 
тэкст 

9 v. 9 об.    Асноўны 
тэкст 

10 10  10  Асноўны 
тэкст 

10 v. 10 об.    Асноўны 
тэкст 

11 11  11 “Сякера” Асноўны 
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тэкст 
11 v. 11 об.   (перакуле

ная) 
Асноўны 
тэкст 

12 12  12 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

12 v. 12 об.   (перакуле
ная) 

Асноўны 
тэкст 

13 13  13 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

13 v. 13 об.   (перакуле
ная) 

Асноўны 
тэкст 

14 14  14  Асноўны 
тэкст 

14 v. 14 об.    Асноўны 
тэкст 

15 15  15  Асноўны 
тэкст 

15 v. 15 об.    Асноўны 
тэкст 

16 16  16 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

16 v. 16 об.    Асноўны 
тэкст 

17 17  17  Асноўны 
тэкст 

17 v. 17 об.    Асноўны 
тэкст 

18 18  18  Асноўны 
тэкст 

18 v. 18 об.    Асноўны 
тэкст 

19 19  19 “Сякера” Завяральн
ы запіс 
М. Пузелеў
скага (пач. 
XVII ст.) 

19 v.    (перакуле
ная) 

 

20 20  20 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

20 v. 20 об.   (перакуле
ная) 

Асноўны 
тэкст 
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21 21  21  Асноўны 
тэкст 

21 v. 21 об.    Асноўны 
тэкст 

22 22  22 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

22 v. 22 об.    Асноўны 
тэкст 

23 23  23  Асноўны 
тэкст 

23 v. 23 об.    Асноўны 
тэкст 

24 24  24 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

24 v. 24 об.    Асноўны 
тэкст 

25 25  25 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

25 v. 25 об.    Асноўны 
тэкст 

26 26  26  Асноўны 
тэкст 

26 v. 26 об.    Асноўны 
тэкст 

27 27  27 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

27 v. 27 об.   (перакуле
ная) 

Асноўны 
тэкст 

28 28  28  Асноўны 
тэкст 

28 v. 28 об.    Асноўны 
тэкст 

29 29  29  Асноўны 
тэкст 

29 v. 29 об.    Асноўны 
тэкст 

30 30  30 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

30 v. 30 об.    Асноўны 
тэкст 

31 31  31  Асноўны 
тэкст 
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31 v. 31 об.    Асноўны 
тэкст 

32 32  32 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

32 v. 32 об.   (перакуле
ная) 

Асноўны 
тэкст 

33 33  33  Асноўны 
тэкст 

33 v. 33 об.    Асноўны 
тэкст 

34 34  34  Асноўны 
тэкст 

34 v. 34 об.    Асноўны 
тэкст 

35 35  35 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

35 v. 35 об.    Асноўны 
тэкст 

36 36  36 “Сякера” Асноўны 
тэкст 

36 v. 36 об.    Асноўны 
тэкст 

37 37 37 37  Асноўны 
тэкст + 
Завяральн
ы запіс 
Пузелеўска
га 

37 v.     Перакрэсле
ны, 
паметка 
1740 г. 

[38]    “Панна”  Завяральн
ы запіс 
Камісіі 
Сената, 
1835—
1837 гг. 

[38 v.]      
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Запісы, якія маюць адносіны да гісторыі рукапісу, вылучаюцца 
ў наступныя групы: 

І – запісы (праўкі і паметы) часу стварэння рукапісу (канец 
XVI – пачатак XVII ст., кірылічныя праўкі, почырк IIпм); 

ІІ – запісы (паметкі) XVII—XVIII ст. (паметкі Пузелеўскага і 
інш. службовых асобаў польскай мовай, почыркі IІIпм, IVпм, Vпм); 

ІІІ – запісы (паметы і надпісы) ХІХ – пачатку ХХ ст. (почыркі 
VІпм, VІIнд); 

IV – запісы другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. 
 
І. 
1. На арк. 7 v. унізе справа кустод поч. IIпм чрнл. (кан. XVI – 

пач. XVII ст.): 
а часть 
2. На арк. 14 v. унізе справа кустод поч. IIпм чрнл. (кан. XVI – 

пач. XVII ст.): 
И түтъ 
3. На арк. 18 v. у ніжнім абзацы поч. IIпм чрнл. (кан. XVI – 

пач. XVII ст.) дапісана над радком: 
сѧ 
3. На арк. 35 злева на маргінэзе каля другога радка знізу 

поч. IIпм чрнл. (кан. XVI – пач. XVII ст.): 
топоро҃в 
 
ІІ. 
1. На арк. [0І] (падклеены да фарзацу аркуш лацінскага 

тэкста 1789 г.) у куце ўверсе злева чрнл. (1880-я гады ?): 
№ 3.А. 
2. На арк. 1 уверсе злева поч. Vпм чрнл. (XVIII ст.): 
52 
3. Ніжэй запісу № 2 на два інтэрвалы, па цэнтру поч. Vпм 

чрнл. (XVIII ст.): 
Carta Pierwsza 
4. На арк. 1 v. справа на маргінэзе ў цэнтры поч. Vпм чрнл. 

(XVIII ст.): 
Dryswiata 
5. На арк. 2 у ніжняй трэці злева на маргінэзе поч. Vпм чрнл. 

(XVIII ст.): 
[…]51 
6. На арк. 2 v. справа на маргінэзе ўверсе поч. Vпм чрнл. 

(XVIII ст.): 

                                                           
51 Неразборліва (5—6 літар). 
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Brasław 
7. На арк. 3 v. справа на маргінэзе ў цэнтры поч. Vпм чрнл. 

(XVIII ст.): 
Ziemia Połocka 
8. Ніжэй запісу № 7 на тры інтэрвалы справа на маргінэзе 

поч. Vпм чрнл. (XVIII ст.): 
Połock 
9. На арк. 4 справа на маргінэзе ў цэнтры поч. Vпм чрнл. 

(XVIII ст.): 
Oswey 
10. На арк. 5 у самым версе злева надпісана над радком 

поч. Vпм чрнл. (XVIII ст.): 
А под еto cтороне us 
11. На арк. 5 v. злева на маргінэзе ў цэнтры поч.  Vпм чрнл. 

(XVIII ст.): 
NB 
12. На арк. 15 уверсе злева поч. Vпм чрнл. (XVIII ст.): 
Z[iemia]. Bracław|ska 
13. На арк. 15 v. злева на маргінэзе ў ніжняй трэці поч.  Vпм 

чрнл. (XVIII ст.): 
Hłuboczek 
14. На арк. 18 v. унізе справа поч. ІIIпм (інстыгатара 

М. Пузялеўскага) чрнл. (1607—1621 гг.): 
Koniec 
15. На арк. 19 у сярэдзіне аркуша і на сярэдзіне радка поч. ІIIпм 

(інстыгатара М. Пузялеўскага) чрнл. (1607—1621 гг.): 
Carta goła. Instigator 
16. На арк. 37 унізе справа поч. ІIIпм (інстыгатара 

М. Пузялеўскага) чрнл. (1607—1621 гг.): 
Mikolay Puzeliewsky | Instigator W(ielkiego) K(sięstwa) 

Lit(ewskiego) 
17. На арк. 37 v. у самым нізе па сярэдзіне радка поч. ІIIпм 

чрнл. (1740 г.) 
1740 fuit 
 
ІІІ. 
1. На арк. [VII v.] у верхняй частцы поч. VІпм (калежскага 

асесара П. Бібіна) тонкім алоўкам (1835—1837 гг.): 
Подъ № 3 Литовскихъ переписей. | Тысяча пятьсотъ 

пятьдесятъ девятого года. | 
2. Ніжэй запіса № 1 праз інтэрвал іншым поч. тоўстым 

алоўкам (перш. пал. ХІХ ст.): 
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Перепись границъ, составленная въ 1542 году | Ив. Глеб. 
Корсакомъ, Янамъ Кмитою Соколо|вичамъ, Олехнамъ Кривцомъ и 
Миколаемъ | Третякамъ. | 

3. На арк. 1 уверсе па цэнтру поч. VІIнд чрнл. (ХІХ – пач. 
ХХ ст.): 

по 1542 
4. Правей запісу № 1 поч. VІIнд чрнл. (ХІХ – пач. ХХ ст.): 
[…]52 
5. На арк. 6 у ніжняй трэці злева на маргінэзе поч. VІIнд 

алоўкам (XІХ – пач. ХХ ст.): 
1542 
6. На арк. 11 справа на маргінэзе ў цэнтры алоўкам (XІХ – пач. 

ХХ ст.): 
1542 
7. На арк. 12 v. у верхняй трэці справа на маргінэзе і пад 

радком поч. VІIнд алоўкам (XІХ – пач. ХХ ст.): 
за нимъ следуютъ имена забранныхъ людей 
8. На арк. 37 уверсе справа поч. VІпм (калежскага асесара 

П. Бібіна) чрнл. (1835—1837 гг.) прастаўлена пагінацыя: 
37 
9. На арк. 38 у верхняй палове аркуша поч. VІпм (калежскага 

асесара П. Бібіна) чрнл. (1835—1837 гг.): 
Въ сей книгѣ номерованныхъ и запечатан|ныхъ листовъ 37 

тридцать семь, за подпи|сомъ Комисiи учрежденной Господиномъ 
Ми|нистромъ Юстицiи для разсмотрѣнiя и при|вѣдѣнiя въ 
порядокъ Метрическихъ книгъ на|ходящихся въ Польской 
Метрикѣ, состоя|щей при 3м Департаментѣ Правитель|ствующаго 
Сената. | 

Іншымі поч. і чрнл. Оберъ Прокуроръ Владиславлевъ | 
Ніжэй іншымі поч. і чрнл. Статскiй Совѣтникъ Г. Пиринъ 

подпіс неразборлівы | 
Ніжэй іншымі поч. і чрнл. Коллежскiй Ассесоръ Петръ 

Бибинъ || 
 
IV. 
1. “Аркуш выкарыстання дакументаў” падклеены да арк. [0І] 

– фарзацнага аркуша верхняй накрыўкі, рознымі поч. і чрнл. (др. пал. 
ХХ – пач. ХХІ ст.): 

23.ХІІ.1946 –25.ХІІ Яблонский | 
29.IX.55 – 10.X.55 С. Кириков | 
26.Х.55 Пинкус | 

                                                           
52 Неразборліва (8—10 літар). 
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12.II.57 – 13.IV.57 И. Шекера | 
7.Х.57 – на микрофильмы | 
21.XI.57 Беклемишева | 
23.III.59 Беклемишева | 
27.VIII.84 Яковлев | 
17.XII.03 Дернович | 
2. На арк. [I] іншым поч., алоўкам (ХХ ст., 1952  ?): 
№ 560 | Ф. 389 
3. Рэгістрацыйны аркуш РГАДА (ЦГАДА), аркуш не 

пранумараваны, падклеены да фарзацнага аркуша ніжняй накрыўкі, 
чрнл. штамп, графы (падкрэсленыя) запоўнены інш. поч. і чрнл. 
(1939—1957 гг.): 

   Ц Г А Д А падкрэсленне ў штампе | 
   ОФЦУ (РСО) | 
ФОНД № 389, Литовская метрика графа запоўнена рукою | 
в настоящем  № 560 графа запоўнена рукою | 
пронумеровано листов  37 графа запоўнена рукою | 
       | 
Литерные:      | 
Пропущены:     | 
Чертежи:      | 
4. Ніжэй знаходзяцца штампы праверкі РГАДА (ЦГАДА), 

графы (падкрэсленыя) запоўнены інш. поч. і чрнл. (1955—1957 гг.): 
ЦГАДА |      ЦГАДА | 
ПРОВЕРЕНО |     ПРОВЕРЕНО | 
12.IV.1957 г. інш. поч. і чрнл. |  29.IХ.1955 г. інш. поч. і 
чрнл. | 
Подпись Кощраков |    Подпись (неразборліва) 
 
ЦГАДА | 
ПРОВЕРЕНО | 
7.Х.1957 г. інш. поч. і чрнл. | 
Подпись Беляева інш. поч. і чрнл. || 

 
 
3. Некаторыя асаблівасці арфаграфіі і мовы Кнігі № 560 

 
Адзначым некаторыя асаблівасці арфаграфіі Кнігі № 560. 
Для пазначэння галоснага е ўжываецца літара ε («есць»)53. Як 

даводзяць даследчыкі гісторыі пісьма, літара ε характарызуе 
                                                           

53 Пра такую канфігурацыі (ε) тагачаснага друкарскага варыянту літары 
піша Аляксандр Булыка: Арфаграфія // Булыка  А. М., Жураўскі  А. І., 
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пераходны этап старабеларускай графікі XVI—XVII ст.54; у 
беларускай рукапіснай традыцыі назіраецца пераход гэтай літары ў 
е. 

Літара ω, Ѡ (Ω) («амега») перадае гук «о». У тэксце крыніцы 
над літарай амега ставіцца дзве кропкі, што з’яўляецца характэрнаю 
ўласцівасцю старабеларускага пісьма55. Літара ω звычайна ставіцца 
на пачатку слова. У тэксце кнігі не ў пачатку слова ўжываецца 
літара о («он»). Тут бачыцца непасрэдны ўплыў грэцкіх традыцыяў 
пісьма, дзе літара Ω (“о мега”) заўжды пачначае доўгае о, а літара О 
(“о мікрон”) – заўжды кароткае о. Толькі некаторыя словы на о- 
пачынаюцца ў тэксце кнігі з літары о, а не ω (часам слова “отъцы”). 

Перапісчык Кнігі № 560 не выкарыстоўваў дыграф ѹ («ук»), а 
толькі ү. Існуе меркаванне, што гэта варыянт напісання літары 
«ук»56. Зусім магчыма, што ү пазначае літару ѵ («іжыца»), ад якой і 
паходзіць літара у57. Выкарыстанне ү у тэксце Кнігі № 560 вельмі 
паслядоўнае і адпавядае літары у. Для гісторыі беларускай мовы 
гэтая рыса вельмі цікавая і ілюструе пераход в у ў58 (прыклад: 
“рεчъкою Скирною ү возεро Скирнотӕ үдолжъ”). Спецыяльнай 
графемы для абазначэння гука ў тады не існавала. 

Заўжды ў асноўным тэксце кнігі літара ӕ («а ётаванае») 
адпавядае сучаснай літары я. Толькі ў праўках, зробленых почыркам 
ІІпм (у канцы XVI – пачатку XVII ст.) прысутнічае літара ѧ («юс 
малы»), якая адпавядае я. 

Паўсюдна ў Кнізе № 560 для пазначэнне галоснага і 
выкарыстоўваецца літара и (“іже”, “і васьмярычнае”). Літара і 
(“іжэі”, “і дзесяцічнае”) ужываецца толькі для пазначэння лічбаў і ў 
старажытнай кірылічнай фаліяцыі канца XVI – пачатку XVII ст. у 
лічбавым значэнне 10. Таксама толькі ў лічбах выкарыстоўваюцца 

                                                                                                                                                                      
Свяжынскі  У. М. Мова выданняў Францыска Скарыны. Мн., 1990. С. 11. Гл. 
таксама Біблію Скарыны: Біблія: Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай 
Ф. Скарынаю ў 1517—1519 гг. У 3-х т. Мн., 1990—1991. 

54 Яскевіч  А. Ад Складальніка // Старабеларускія лексіконы: («Лексисъ 
съ толкованіемъ словенскіхъ мовъ просто», «Лексис…» Л. Зізанія, «Синонима 
славеноросская») / Укладанне, рэканструкцыя, сучаснае правапісна-графічнае 
ўпарадкаванне тэкстаў, прадмова, пасляслоўе і каментарыі Алены А. Яскевіч . 
Мн., 1992. С. 4. 

55 Павленко  Н. А. История письма / 2-е изд. Мн.: Вышэйшая школа, 
1987. С. 203. 

56 Куль–Сяльверстава  С. Я. Беларуская палеаграфія. Гродна, 1996. 
С. 31. 

57 Булыка  А. М. У [літара] // Беларуская мова: Энцыклапедыя. Мн.: 
БелЭн, 1994. С. 572. 

58 Булыка  А. М., Жураўскі  А. І., Свяжынскі  У. М. Мова выданняў 
Францыска Скарыны. С. 16. 
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літара s (зяло), лічбавае значэння якой адпавядае 6, і літара ѯ (ксі), 
якая мае лічбавае значэнне 60. 

Для пазначэння гука ф выкарыстоўваецца літара ө (фіта), у той 
час як літара ф (ферт) не ўжываецца. 

У рукапісе ўжываюцца такія знакі пунктуацыі, як кропка і 
коска. Але сінтаксічная розніца паміж імі не выяўляецца. Коска мае 
характар найчасцей дужкі, а таксама нахіленай прамой ці знака, які 
ідэнтычны сучаснай косцы. Пры лічбах, пазначаных кірылічнымі 
літарамі, звычайна прастаўляецца двукроп’е. 

Рэдкія выпадкі ўжывання галосных літар як вынасных, 
надрадкоўных (“з дεтьми нашыми»). Гэтыя несістэмныя прыклады 
пацвярджаюць правіла, што вынаснымі паводле нормы былі зычныя. 

Цітлы ў выглядзе двухскатнай дужкі. Апроч таго 
выкарыстоўваюцца цітлападобных выкарыстоўваюцца літары д, з, 
м, р, х, ц. Устойліва скарачаюцца і пішуцца пад цітламі наступныя 
словы: 

г҃сдра – г(о)҃҃с(по)д(а)ра 
г҃сдръ – г(о)҃҃с(по)д(а)ръ 
г҃сдръскиs – г(о)҃с(по)д(а)ръский  
мл҃сти – м(и)л(о)҃сти 
мл҃сть – м(и)л(о)҃сть 
п҃на – п(а) ҃на 
 
Кніга № 560 з’яўляецца вельмі цікавай крыніцай па гісторыі 

мовы. Мова кнігі дае нам прыклады рэалізацыі дзвюх тэндэнцый у 
старабеларускім пісьменстве, пра якія ўжо даўно пісалі беларускія 
лінгвісты – захавання традыцыйнага пісьма і перадачы новага ў мове 
на пісьме59. Як раз у Кнізе № 560 мы бачым вельмі моцнае 
пранікненне жывой гаворкі ў мову справаводства, можна сказаць, 
што гэта адная з самых беларускіх, паводле мовы, кніг Метрыкі 
ВКЛ. Відавочна звязанае гэта з тым, што многія дакументы Кнігі 
№ 560 ствараліся паводле апытання памежных жыхароў 
Браслаўшчыны і Полаччыны, менавіта таму многія жывыя 
беларускія рэаліі патрапілі ў канцылярскі тэкст. Гэтае меркаванне 
пацвярджае і факт наяўнасці ў Кнізе № 560 запісаў паказанняў 
сведкаў, у мова якіх адчуваецца ўплыў польскай мовы ў формах 
дзеяслова, як у выпадку з цытаваннем сведчаннем Казьмы 
Панькавіча: «…носилεмъ за нимъ дрεвъцо и былεмъ в тотъ часъ». 

                                                           
59 Янкоўскі  Ф. М. Гістарычная граматыка беларускай мовы. Мн.: 

Вышэйшая школа, 1989. С. 51; Свяжынскі  У. Праблема ідэнтыфікацыі 
афіцыйнай мовы Вялікага Княства Літоўскага // Metriciana: Даследаванні і 
матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Том  І. Мн., 2001. 
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Інфінітывы дзеясловаў заканчваюцца на -и: “… допустить 
мели искати и писати, малевати”. 

Выяўляецца фанэма ў (у нескладовае), асабліва ў напісаннях 
замежных імёнаў: Бридовъкгъ / Бридолъкгъ / Брыдолъкгъ – Брыдоўг. 
Тут ў пасля галосных пазначаецца праз літару л ці в. 

Характэрныя рысы пісьма Кнігі № 560: 
 фанетызацыя традыцыйнага напісання пад уздзеяннем 

жывой моўнай традыцыі (іншыми словамі – беларусізацыя 
традыцыйнага напісання); 

 уніфікацыя графікі пад уздзеяннем фанетычнага прынцыпу; 
 уплыў грэцкіх традыцый на сістэму пісьма (асаблівасці 

ўжывання літараў ω і ε). 
 
З улікам таго, што нашае выданне разлічанае і на больш 

шырокае кола карыстальнікаў, пададзім тут звесткі пра ўсе літары 
старажытнай славянскай кірыліцы, якія выкарыстаныя ў Кнізе 
№ 560. 

 
Табліца 4. 

Старажытныя кірылічныя літары, выкарыстаныя ў Кнізе № 560 
 

Літара Назва літары60 Гукавое 
значэнне61 

Лікавае 
значэнне 

Заўвага 
(почырк) 

а аз а 1  
б букі б --  
в ведзі в 2  
г глаголь г 3  
д дабро д 4  
ε есць е 5  
ж жывеце ж’ --  
s зяло д’з’ 6 Поч. І – 

толькі ў 
лічбах 

з зямля з 7  
и іжэі (і 

васьмярычнае) 
і 8  

і іжэ, і (і 
дзесяцярычнае) 

і 10 Поч. І – 
толькі ў 

                                                           
60 Беларускі варыянт назваў літараў даецца паводле: Булыка  А. М. 

Кірыліца // Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мн., 1994. С. 260. 
61 Гукавае значэнне старажытных кірылічных літараў даецца паводле: 

Каўрус  А. А., Круталевіч  М. М. Стараславянская мова. Мн., 2005. С. 19—20. 
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лічбах 
к кака к 20  
л людзі л 30  
м мыслеце м 40  
н наш н 50  
о он о 70  
п пакой п 80  
р рцы р 100  
с слова с 200  
т тверда т 300  
х хер х 600  
ω амега о 800  
ц цы ц’ 900  
ч чэрв ч’ 90  
ш ша ш’ --  
щ шта ш’т’ --  
ъ ёр ‘ --  
ы еры ы --  
ь ер ь --  
ю ю (у ётаванае) ю [‘y], [jy] --  
ӕ а ётаванае я [‘а], [jа] --  
ѧ юс малы я 

(гістарычна 
ę) 

-- Выкарыстана 
толькі ў 
поч. ІІпм 

ѯ ксі кс 60 Поч. І – 
толькі ў 
лічбах 

ө фіта ф 9  
 
Такім чынам, перапісчыкам і рэдактарам кнігі-копіі не 

выкарыстоўваліся наступныя літары старажытнай кірыліцы: ћ 
(гервь), ѹ (ук), ф (ферт), ѣ (яць), ѥ (е / э ётаванае), ѫ (юс вялікі), ѩ 
(ётаваны юс малы), ѭ (ётаваны юс вялікі), ѱ (псі), ѵ (іжыца). Хоць у 
выпадку неабходнасці лічбаў, маглі быць выкарысьтаныя наступныя 
літары, якія маюць лічбавае значэнне: ф = 500, ѱ = 700, ѹ ці ѵ = 
400. Літары s і і выкарыстаныя якраз паводле гэтага неактыўнага 
прынцыпу– толькі для пазначэння лічбаў. 

 
 

4. Агульныя прынцыпы перадачы тэксту 
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Тэкст Кнігі № 560 Метрыкі ВКЛ быў набраны ў камп’ютэры 
паводле мікрафільму, што захоўваецца ў Нацыянальным 
Гістарычным Архіве Беларусі (НГАБ, КМФ-18, воп. 1, спр. 560). 
Набраны тэкст ў далейшым звяраўся с рукапісам у Расійскім 
Дзяржаўным Архіве Старажытных Актаў (РГАДА, Ф. 389, оп. 1, 
д. 560). 

Падчас падрыхтоўкі тэксту крыніцы да друку ў асноўным 
выкарыстоўваліся метадычныя рэкамендацыі па публікацыі Метрыкі 
ВКЛ62, а таксама інструкцыі і рэкамендацыі па публікацыі крыніц, 
датычных гісторыі ВКЛ – лацінаграфічных63 і кірылічных64. 
Практычную каштоўнасць маюць і крытычныя заўвагі, выказаныя ў 
час ажыўленай палемікі пра археаграфічныя прынцыпы65. Увогуле, 
самая археаграфічныя практыка выдання Метрыкі ВКЛ за апошнія 
амаль 20 гадоў з’яўляецца бясцэнным матэрыялам для параўнання і 
аналізу66. Апроч таго, да ўвагі браліся і лінгвістычныя правілы 
                                                           

62 Методические рекомендации по изданию и описанию Литовской 
Метрики / Сост. А. Л. Хорошкевич , С. М. Каштанов . Вильнюс, 1985. 

63 Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych zródeł historycznych // 
Archiwum Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Ser. 2, t. 2, 1930. 
S. 1—40; Glinka J. Instrukcja wydawnicza dla źródeł dziejowych. Warszawa, 1949; 
Instrukcja wydawnicza dla zródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku / Pod 
red. K. Lepszego . Wrocław, 1953; Zasady wydawania tekstów staropolskich. 
Projekt. Wrocław, 1955; Wolff A. Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych 
źródeł historycznych do połowy XVI wieku // Studia źródłoznawcze. T. I. 
Warszawa—Poznań, 1957. S. 155—181. 

64 Передача текстів документів і пам’яток: Методичні рекомендації за 
матеріалами науково-методічної нарады (квітень 1990 р.) / Підг. 
У. Єдлінська  та В. Страшко. Київ, 1990; Страшко  В. Правила передачі 
тексту кириличних документів XVI—XVIII ст. дипломатичним і популярним 
методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і 
науково-популярного типів (Проект). Київ, 1992; Каштанов  С. М. Актовая 
археография. М., 1998; Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных 
актавых кірылічных крыніц у Беларусі (ХІІІ—XVIII стст., перыяд Вялікага 
княства Літоўскага) / Аўт.-склад. А. І. Груша. Мн., 2003. 

65 Хорошкевич  А. Л. Первые рекомендации по публикации рукописных 
кирилличных документов ВКЛ белорусского автора // Беларускі археаграфічны 
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66 Гл. поўны спіс выданняў Метрыкі ВКЛ за адзначаны перыяд: A. Dz. 
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публікацыі помнікаў пісьменства67. Зразумела, што публікатар гэтай 
кнігі Метрыкі таксама мае ўласныя погляды на археаграфію. 

У аснову перадачы тэксту кнігі пакладзены прынцып 
палітарнай яго перадачы. Пры гэтым публікатар імкнуўся да 
дакладнай перадача літараў арыгінальнага тэксту, 
прытрымліваючыся прынцыпа аўтэнтычнасці – перадачы ўсіх 
кірылічных літараў, што прысутнічаюць у тэксце, у тым ліку і 
зніклыя. Такім чынам, тэкст выдаецца без купюраў і адвольных 
дапаўненняў, арфаграфія тэксту захоўваецца, словы не скарачаюцца. 

Сярод сучаных публікацый Метрыкі ВКЛ гэты прынцып 
вытрыманы ў украінскіх выданнях – кнізе № 220 («Рускай / 
Валынскай Метрыкі») Пятро Кулакоўськага68 і кнізе № 562 
Уладзіміра Краўчанкі69. Трэба адзначыць, што ва Ўкраіне 
усталявалася адпаведная практыка аўтэнтычнай перадачы тэкстаў. 
Гэтая тэма была прадметам дыскусіі на Навукова-метадычнай 
нарадзе, якая адбылася ў Кіеве ў 1990 г.70 Адзін з аўтараў украінскіх 
археаграфічных правілаў Віктар Страшко ўводзіць адмысловы 
падзел прынцыпаў перадачы тэкстаў у навуковых і навукова-
папулярных выданнях. Для дыпламатычнага метада ён фармулюе 
наступны прынцып: «В основу Правил передачі тексту кириличных 
документів XVI—XVIII ст. дипломатичним методом покладено 
принцип історичності документу. Кожен документ є неповторним 
пам’ятником своєї епохи. Зміни, внесені в текст прі його публікації, 
роблять опублікований документ неадекватним оригіналу і ставлять 
майбутнього дослідника перед можливістю дезінформації»71. 
«Дипломатичний метод передачі тексту документів полягає у 
дотриманни максимальної адекватності при передачі його засобами 
друкарського відтворення. Межами адекватності є лише розуміння 
                                                           

67 Правила лингвистического издания памятников древнерусской 
письменности. М., 1961. 
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69 Литовська Метрика. Книга 561. Ревізіï украïнськіх замків 1545 року / 
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тексту археографом та технічні можливості друкарства». Таму 
«зберігаються, без будь-яких змін, всі наявні в тексті кириличні 
літери»72. Адначасова прапанаваныя правілы захоўваюць гнуткасць 
адносна публікацый папулярным метадам, які «полягає у 
максимальній адаптації цього тексту для норм сучасної друкарської 
графіки та сучасного правопису тієї мови…, на якій выконується 
видання»73. Варта прызнаць, што прапанаваныя украінскія правілы, з 
выкарыстаннем камп’ютарных магчымасцяў, дазваляюць найбольш 
адэкватна перадаваць гістарычны тэкст. Такія дыпламатычныя 
публікацыі ўводзяць ва ўжытак не толькі гістарычную крыніцу, а 
даюць магчымасць даследаваць гісторыю мовы. Безумоўна, усё гэта 
стварае больш грувасткую сістэму перадачы старажытных тэкстаў. 
Але хто ведае, якая яшчэ інфармацыя прыхаваная ў крыніцы і не 
прачытаная сучасным даследчыкам? 

Таксама абмежаванасць правілаў перадачы тэксту толькі 
сучаснымі літарамі прызнаюць публікатары Кнігі № 2874. Валеры 
Мянжынскі прапанаваў «літары “е” і “я”, як маючыя двайную 
варыянтнасць, у выпадку іх графікі – “ε” і “ѧ” пазначаліся кропкай 
уверсе»75. Калі заставацца ў сістэме сучасных літар, то такі варыянт 
размежавання старажытных літар дазваляе перадаваць асаблівасці 
старажытных тэкстаў. Беларускае выданне Попісу войска ВКЛ 
1528 г.76 таксама ўжо перадае большасць старажытных кірылічных 
літараў. 

Тэкст крыніцы падзелены на словы, сказы і абзацы паводле 
прынцыпу тэматычнай і граматычнай закончанасці раздзелаў і ў 
адпаведнасці з фармулярам. Зважаючы на рэгістацыйны характар 
запісаў Кнігі № 560 зрабіць гэта было не складана – у самім рукапісу 
выразна вылучаны абзацы, а частка інфармацыі падаецца ўвогуле 
праз табліцы. Абзацы ў рукапісе звычайна размешчаны праз 1,5—2 
інтэрвалы; іншыя выпадкі агаворваюцца ў заўвагах. 

Знакі пунктуацыі расстаўлены ў адпаведнасці з сучаснымі 
правіламі. Але пры гэтым у заўвагах адзначаюцца ўсе знакі 
старажытнай пунктуацыі, якія маюцца ў тэксце. Знак, які можна 
                                                           

72 Старшко  В. Правила передачі… С. 6, 7, п. 1.2, 1.6. 
73 Старшко  В. Правила передачі… С. 6, п. 2.2. 
74 Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 28 (1522-1552 гг.). Кніга 
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назваць “коска”, выкарыстоўваўся перапісчыкамі кнігі найперш у 
тых выпадках, калі меўся значны пералік аднародных прадметаў і 
з’яваў. Але гэтая «коска» ўжываецца незаўжды паслядоўна. 

Прапушчаныя літары ў скарачэннях пад цітламі раскрываюцца 
з улікам асаблівасцяў правапісу старабеларускай мовы, пры гэтым 
самі цітлы захоўваюцца, бо яны з’яўляюца цікавым матэрыялам для 
вывучэння гісторыі старабеларускай мовы. Самі цітлы ў рукапісе 
двускатныя (“хвалістыя”) і знак цітла, які выкарыстоўваецца пры 
публікацыі, даволі дакладна перадае абрысы арыгінальных цітлаў. 
Адноўленыя ў скарачэннях літары падаюцца ў круглых дужках (). 
Устаўкі ад аўтара ўзяты ў квадратныя дужкі []. Вынасныя літары і 
склады ўстаўлены ў радок і перададзены курсівам. 

Зусім рэальны змест для гісторыі мовы маюць цітлы, пры 
дапамозе якіх пазначалася скарочанае напісанне слова. Пры гэтым 
звычайна апускаліся літары, якія абазначалі галосныя гукі. Важнае 
значэнне ўлік цітлаў мае для разумення эвалюцыі ъ (ёр) і ь (ер). 
Сустракаюцца выпадкі, калі цітлы ўжываюцца без моўнага значэння, 
і ў такім выпадку яны з’яўляюцца толькі элементам упрыгожання. 
Гэтыя назіранні прымусілі публікатара адмовіцца ад ранейшых 
рэкамендацый не паказваць цітлы. Пры гэтым трэба ўлічваць, што 
такія вынасныя літары, як д, ж, з, р, т былі цітлападобнымі і маглі 
самі выконваць функцыі цітлаў. У такіх выпадках цітлы ў тэксце не 
прастаўляюцца. 

Значок «s» («паерык»), які ў тэксце пасля галоснай у сярэдзіне 
і на канцы слова паслядоўна ўжываецца для пазначэння гука “j” і 
пішацца над радком, перадаецца літарай й. Практыка не парадаваць 
й ужо замацавалася ў выданнях кнігаў Метрыкі, якія рыхтуе 
Інстытут гісторыі Літвы. Аўтар гэтай публікацыі зыходзіў з 
канстантаванага беларускімі лінгвістамі факту, што ў 
старабеларускіх тэкстах літара й пачынае ўжывацца як раз з 
XVI ст.77 Дарэчы, у тым ліку і гэтым старабеларускае пісьменства 
адрозніваецца ад расійскай арфаграфічнай сістэмы, дзе літара й 
была ўведзеная толькі арфаграфічнай рэформай 1735 г.78 Зыходзячы 
з таго, што «паерык» з’яўляецца толькі варыянтам напісання літары 
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й, а не самастойнай літарай, аўтар публікацыі палічыў магчымым 
перадаваць «паерык» праз літару “й”79. 

Дыграф Кг / кг, які абазначае выбухны “г” (g), захаваны. 
Літары ъ (ёр) і ь (ер) захаваны паўсюль, але пры раскрыцці 
скарачэнняў не аднаўляюцца. 

Лічбы, якія пазначаныя літарамі кірылічнага алфавіту, 
перадаюцца арабскімі лічбамі. У самім тэксце ў састаўных лічбах 
выкарыстоўваецца літара «и», якая таксама часта знаходзіцца пад 
цітлам: ҃н ҃и ҃д [50 і 4]. Часам па баках лічэбнікаў прастаўляецца 
двукроп’е (з абодвух бакоў ці з аднаго). Своеасаблівай 
інтэрпаляцыяй можна назваць выпадак прастаўлення двукроп’я 
пасля лічэбніка, напісанага словам (гл. кустод на арк. 23 v. 
«шεтдεсятъ:», альбо напісанне «:дεсεть» на тым жа аркушы). 
Двукроп’е часам нават прастаўлялася перад лічэбнікамі, напісанымі 
словамі – уплыў агульнага правіла напісання лічэбнікаў літарамі. 
Колькасныя лічэбнікі, якія напісаны ў крыніцы словамі, перадаюцца 
словамі. 

Геаграфічныя элементы тытула пішуцца з вялікай літары, бо 
весь тытул носіць строга афіцыйны характар80. 

Пропускі тэксту і неразборлівае напісанне тэксту пазначаецца 
і агаворваецца ў падрадковых заўвагах. Праўкі графікі літараў, калі 
яны не змяняюць значэнне знака, не абумоўліваюцца. Вялікія літары 
(у два-тры разы большыя за звычайныя) пададзены тоўстым 
шрыфтам. 

Канец радка пазначаны адной вертыкальнай рыскай “|”, канец 
аркуша кнігі-копіі пазначаецца дзвюма вертыкальнымі рыскамі “||”. 
Нумар аркуша абазначаецца ў самім тэксце ў квадратных дужках 
тоўстым курсіўным шрыфтам, а таксама выносіцца на палі ўжо без 
дужак. Пайсці на такі крок прымусіла спецыфіка тэкста – суцэльнага 
апісальнага, які не падзяляецца на асобныя дакументы. Дубляванне 
нумарацыі выразна падае структуру тэкста і спрашчае пошук той ці 
іншай пазіцыі паводле паказальнікаў. Калі пры нумары аркуша 
друкуецца літара “v.”, то гэта азначае адварот архіўнага аркуша 
(verso лац. = адварот). У самім тэксце адварот аркуша пазначаны 
літарамі “об.” (“оборот”). 

                                                           
79 Разгорнутую аргументацыю аўтара на гэты конт гл.: Дзярновіч  А. Да 
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Таксама на палях публікатар кнігі размясціў свае кароткія 
каментарыі, якія дапамагаюць арентавацца ў зместавай структуры 
тэксту. Як ужо адзначалася, першая частка Кнігі № 560 (акт 
дэмаркацыі 1542 г.) не падзяляецца на асобныя дакументы, таму 
публікатар вырашыў не разрываць тэкст аўтарскімі загалоўкамі, але 
размясціў з боку тлумачальныя каментарыі, утвораныя паводле 
геаграфічна-тэрытарыяльных блокаў, якія можна вылучыць у тэксце, 
напрыклад: Дрысвяцкая мяжа, Браслаўская мяжа, Асвейская 
мяжа, Уладанні паноў смолвенскіх, Дрысвяцкі павет, Браслаўскі 
павет, Друйскія ўладанні Сапегі, Асвейская воласць, Скаргі 
жыхароў Майшаголскага павету, Скаргі жыхароў Дрысвяцкага 
павету, Скаргі жыхароў Браслаўскага павету, Скаргі жыхароў 
Друйскай воласці, Скаргі жыхароў Браслаўскай воласці, Скаргі 
мяшчан браслаўскіх, Скарга князя Юрыя Масальскага, Скаргі 
жыхароў Друйскай воласці. 

Адметнасць тэксту Кнігі № 560 – не так частае выкарыстанне 
кустодаў (ці рэкламантаў), гэта значыць апошняга падрадковага 
слова, часам некалькі словаў ці часткі слова, напісанага ў правым 
ніжнім куце аркуша (рэкламант – адпаведна першае слова 
наступнага аркуша пасля кустода). У той час, як у кнігах Метрыкі 
ВКЛ XVI ст. ужыванне кустодаў ці рэкламантай з’яўляецца даволі 
пашыраным прыёмам справаводства. Кустоды і рэкламанты важна 
адзначаць, каб паказаць, дзе іх імкнуліся прастаўляць служачыя 
канцылярыі, а дзе не лічылі патрэбным. Пры публікацыі Кнігі № 560 
словы кустодаў (рэкламантаў) не дублююцца, але іх наяўнасць 
агаворваецца ў падрадковых заўвагах. 

У тэксце пакінуты ўсе апіскі перапісчыка. Увогуле, такіх 
апісак няшмат. У падрадковых заўвагах даецца слушная, на думку 
публікатара, версія напісання. Таксама ў заўвагах адзначаюцца 
пашкоджанні тэксту, выпраўленні, памаркі. Асобна адзначаецца, 
калі праўкі зробленыя іншым чарнілам. 

Асабістыя імёны і тапанімічныя назвы назвы захаваны ў той 
форме, ў якой яны фігуруюць у рукапісе. У кнізе сустракаецца 
рознае напісанне тых жа самых словаў – іх напісанне пакінута 
паводле рукапісу і ў заўвагах не агаворваецца. 

 
5. Кніга № 560 Метрыкі ВКЛ як гісторыка-геаграфічная крыніца 

 
Кніга Метрыкі ВКЛ № 560 уяўляе сабой храналагічна і 

тэматычна кампактны зборнік дакументаў, якія тычацца праблемы 
памежных узаемадачыненняў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і 
Лівоніяй, галоўны акт кнігі – тэкст дэмаркацыі 1542 г. (з устаўкай 
фрагмента тэкста пра дэмаркацыю 1541 г., якая была праведзеная 
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толькі ў пачатковай сваёй стадыі), а таксама запіс скаргаў памежных 
жыхароў ВКЛ на дзеянні адміністрацыі і жыхароў памежжа Лівоніі. 

Улік памежных праблемаў дазваляе зразумець адзін з 
галоўных вузлоў супярэчнасцяў паміж гэтымі дзяржавамі ў першай 
палове XVI ст. Мяжа праходзіла ад Балтыйскага мора і цягнулася да 
Пскоўскай зямлі, падзяляючы Жмудзь з Курляндыяй, “Завілейскую 
Літву” з Земгаліяй, праходзіла па лініі старажытнай полацкай мяжы 
з Латгаліяй. Менавіта ўсталяваная ў другой палове XV–XVI ст. мяжа 
ў галоўным адпавядае сённяшней лініі тэрытарыяльна-дзяржаўнага 
размежавання. Пры зменлівасці ў ХХ ст. межаў Беларусі, яе межы з 
Латвійскай Рэспублікаю шмат у чым паўтараюць тую лінію, якую 
яшчэ тады супольна акрэслілі камісары Вялікага Княства Літоўскага 
і Лівоніі (іншыя выпадкі будуць абумоўленыя асобна). Такая 
сітуацыя досыць рэдкая для палітычнай карты Еўропы. Мяжа з боку 
літоўскіх зямель, а асабліва Жмудзі, да другой паловы XV ст. была 
рухомаю – адбывалася пранікненне жмудскага насельніцтва на 
тэрыторыю куршаў, падуладных Лівоніі. Апроч таго, адбывалася 
гаспадарчая каланізацыя – аграрнае і прамысловае засваенне зямель 
на памежжы. Працэдуры размежавання ВКЛ і Лівоніяй другой 
паловы XV–XVI стст. як раз і вырашылі памежныя спрэчкі паміж 
дзяржавамі. Абрыс усталяванай тады мяжы датрываў да 20-х гадоў 
ХХ ст., калі ўжо Літоўская і Латвійская Рэспублікі правялі 
ўзаемаабмен участкамі тэрыторыяў. 

Кніга № 560 дае даволі падрабязнае апісанне працэдуры 
дэмаркацыі мяжы. Памежныя камісары (тут – члены камісіі, 
створанай часова дзеля вырашэння пэўнай адміністрацыйнай 
задачы) абедзвюх дзяржаў у загадзя прызначаны праз пасольствы 
дзень сустракаліся ў традыцыйным пункце пачатку ўсіх дэмаркацый 
XV—XVI ст. – каля возера Курцум (Курчмы паводле крыніцы). 
Менавіта там усталёўваліся знакі пачатку дэмаркацый: 
“…зүполъною радою и ωдъностайнымъ үмысломъ үчинили знакъ и 
початокъ тыхъ границъ надъ ωзεромъ Күръчмы, үсыпали стороны 
Кнӕзъства Вεликого Литовъского нεмалый копεцъ ωколо дүба, а 
стороны Лифлӕнтъского, напротивъко томү копъцү такεжъ 
үсыпаный копεцъ нεмалый” [арк. 6]. Традыцыйны пара правядзення 
дэмаркацый – зіма, а дакладней, студзень. Трэба меркаваць, што 
зімовыя маразы дазвалялі праехаць па балатах і шматлікіх азёрах і 
рачулках краю, дзе адбывалася дэмаркацыя. Камісары мусілі мець 
інструкцыі сваіх уладароў: “…үзӕвъши Бога на помочъ и свεтүю 
справεдливость, и такъ тεж чынεчы к воли и росказанью Его 
милосъти Господара нашомү милостивомү, Королю Его милости” 
[арк. 6 v.]. Непаўната такіх інструкцый (“науки”) магла стварыць 
перашкоды ў працэсе дэмаркацыі, ці, прынамсі, быць падставаю 
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дзеля часовага спынення працэдуры. Менавіта гэтак адбылося ў 
1542 г. з ініцыятывы лівонскіх камісараў, якія “повεдили, ижъ в 
томъ зүполънои наүки ωтъ пана своεго нε маεмъ, абы намъ 
допүстить мεли искати и писати, малεвати границъ Радивиловыхъ, и 
взӕли то собε до навүки пана своεго пεвъный рокъ до сεрεды. А 
скоро бы имъ была принεсεна навүка ωтъ пана Мистра их, тогожъ 
часү мεли намъ дати знати. А коли тотъ дεнь пришолъ, то εсть 
сεрεда, ωны жадъноε наүки ωтъ пана своεго намъ нε повεдили и 
възεли то собε εщо напεвъны и ωстаточъный рокъ до сүботы подъ 
добрымъ а рицεрскимъ словомъ, ижъ мεли дати знати намъ волю 
пана своεго. А коли тотъ дεнь пришолъ, то εстъ сүбота, такεжъ, ӕкъ 
и пεръвεй, жадноε наүки ωтъ пана своεго, котораӕ бы мεла дана 
быти, нε повεдили, только үказовали намъ листъ пана Мистра ихъ 
Лифълӕнтъского, который былъ писанъ до Его милости Госъподара 
нашого милосътивого Королӕ Его милосъти Жикгимонъта, и 
повεдили намъ, иж мы того чинити нε можεмъ, а ни хочεмъ. А бысъ 
мы васъ пүститъ мεли, гдε подъданыε Госъподара Королӕ Его 
милосъти повεдүть, было бы то шкодою панъствү Лифълӕнтъскомү” 
[арк. 7—7 v.]. 

Пасля вырашэння пачатковай стадыі, пасланнікі пераходзілі да 
складання супольнага дакумента, у якім, праўдападобна, апісвалася 
лінія раней усталяванай мяжы (“ӕко которымъ ωбычаεмъ мεли 
быхъмо искати границъ Радивиловыхъ” [арк. 6 v.]). Далей 
адбывалася цікавая працэдура, звязаная з атрыманнем кожнай 
памежнай камісіяй свайго экзэмпляра акта, ідэнтычнага другому: 
“…ωни с нами үчынили таковоε постановεньε, и листомъ своимъ 
намъ ωписалисӕ, который листъ наполой розрεзали, и намъ ωднү 
наполовицү дали, а дрүгүю собε зоставили, коториε в одно слово 
было написано. Нашыхъ листεхъ пεршихъ арътыкүлъ стоить, гдε 
подъданыε Его милосъти Госъподора нашого милостивого, Королӕ 
Его Милосъти, насъ повεдүть, маεмъ их наслεдовати” [арк. 6 v.]. 
Далей з камісараў ВКЛ і Лівоніі ствараліся дзве групы, якія мусілі 
скіроўвацца ад Курчума на ўсход (да граніц маскоўскіх) і на захад 
(да Салёнага – Балтыйскага мора). У кожную з гэтых груп 
уваходзіла аднолькавая колькасць камісараў кожнай з дзяржаў: “А 
затымъ түтъ сталосӕ мεжи нами розъдεлεнε: ӕ, Иванъ Глεбовичъ 
Корсакъ, а Ӕнъ Кмита – стороны Вεликого Кнӕзъства Литовъского, 
Ӕнъ Бокорытъ, а Лавърεнътиүсъ Шинъхεль – cтороны панъства и 
зεмли Лифълӕнтъскоε, посланы кү границамъ московъскимъ на 
горү. А на дрүгүю сторонү кү Солономү морү, то εстъ на долъ, εхали 
Ѡлεхно Крывεц, а Миколай Трεтӕкъ, а стороны зεмъли 
Лифълӕнтъскоε Филипъ Фүнъдεръбрүкгъ, а Ӕнъ Вεркгεль” [арк. 7]. 
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Маркерамі мяжы былі як прыродныя, так і створаныя рукамі 
аб’екты – насыпаныя капцы, знакі на дрэвах, борці, выкапаныя ямы, 
«закладныя магілы». Можна вылучыць наступныя тыпы штучных 
(створаных людзьмі) маркераў мяжы: 

 знакі на дрэвах (сасна, ліпа), пнях (варыянт – «в… сосьнε 
εсть знакъ, камεнь пүшεчъный»); 

 капец («копъцы сыпаны», горка), (звычайна парныя – з 
боку ВКЛ і Лівоніі, а нават і трайныя – з боку Пскоўская 
зямлі); 

 борць («в… копъцы стоить пεнь сосновый, в которой 
сосънε борть была… Какъ жε в томъ пни и тεпεр знаки 
сuть»; «пεнь сосъновый, в которой сосънε боръть»);  

 яма, паглыбленне ў зямлі («выкопанаӕ ӕма»; «закладъная 
могила»); 

 камень у рацэ. 
 

Табліца 5 
Маркеры мяжы 

 
№ Тып маркера Колькасць 

прыгадак у 
Кнізе № 560 

Заўвагі 

1.  Знакі на дрэвах, пнях 17 Прыгадваюцца 
“частыя знакі” 

2.  Капец, горка 14 Звычайна група 
капцоў 

3.  Борць 2  
4.  Яма 2  
5.  Камень у рацэ 1 Знак на камяні 

 
Часам па інтэрпрэтацыі таго ці іншага знака маглі ўзнікаць 

дыскусіі. Таму асабліва важнымі тут былі паказанні сведкаў. Вось як 
гэта выглядела ў Дрысвяцкім павеце: «Какъ жо на тыи знали старыи 
пана Радивиловы границы, врадъникъ Дрысвεцъкий панъ Сεмεнъ 
Мацъковичъ ставилъ пεрεдъ нами свεтъковъ людεй старихъ, вεри 
годъныхъ [варыянт: «…ставили пεрεдъ нами свεтъковъ добрыхъ, 
людεй старыхъ, вεры годъныхъ»]… Тыε вси свεтъки свεтъчыли 
тымъ ωбычаεмъ, мы памεтаεмъ, коли панъ Радивилъ εзъдилъ и 
граничилъ з нεмъцы за Его милости Короля Казимира. В тотъ часъ 
ωтъцовε наши εзъдили с паномъ Радивиломъ, и насъ в тотъ часъ, 
дεтεй своих, зъ собою брали. И тотъ εзъдъ памεтаεмъ, и границу 
пана Радивилову…» [арк. 14—14 v.]. У выпадку, калі сведкі па стану 
здароўя не маглі непасрэдна прыбыць на мяжу, то іх «на возехъ 
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вывозили до насъ [памежных камісараў], которие не могли ходить, 
предъ старостою асветъчыли тымъ ωбычаемъ, в одно слово 
поведаючы…» (выдзелена намі – А. Дз.) [арк. 10 v.]. 

Крыніца падае крытэрыі, паводле якіх адбіраліся такія сведкі: 
«…ставили пεрεдъ нами свεтъковъ добрыхъ, людεй старыхъ, вεры 
годъныхъ» [арк. 10 v.]. Гэтых сведкаў «на возехъ вывозили до насъ 
[да памежных камісараў – А. Дз.], которие не могли ходить, предъ 
старостою асветъчыли тымъ ωбычаемъ, в одно слово поведаючы…». 
Яшчэ цікавая дэталь – пры дэмаркацыях на мяжу наўмысна бралі 
дзяцей, каб яны ў будучым маглі выступаць у якасці памежных 
сведкаў. Прынамсі, так было падчас Радзівілавай дэмаркацыі 1473 г., 
і ў 1542 г. гэтыя ўжо дарослыя людзі, сведчылі на мяжы: «…мы 
памεтаεмъ, коли панъ Радивилъ εздилъ и граничилъ з нεмъцы за Его 
м(и)л(о)сти Королӕ Казимира. В тотъ часъ ωтъцовε наши εздили с 
паномъ Радивиломъ, и насъ в тотъ часъ, дεтεй своих, зъ собою брали. 
И тотъ εздъ памεтаεмъ, и границү пана Радивиловү”. 

Тэрміналагічна сведкі («люди старие, вεри годъные») выразна 
аддзелены ад афіцыйных публічных сведкаў («вижей»), функцыі 
якіх прапісаныя ў Статуце 1529 г. Пазначэнне сведкаў пры 
дэмаркацыі сугучнае з назваю пабочных сведкаў у Статуце – «людей 
добрих, вери годъныхъ». Менавіта пабочныя, а не афіцыйныя сведкі 
з’яўляюцца ў працэдуры дэмаркацыі галоўнымі, у адрозненні ад 
крымінальных ці грамадзянскіх справах, дзе Статут 1529 г. узаконіў 
наяўнасць пры віжах пабочных сведкаў, якія былі як бы «грамадскім 
дадаткам» да афіцыйных (неаспрэчных) сведкаў81. Звязана гэта з 
тым, што сведкі – мясцовыя жыхары, з'яўляліся рэальнымі 
носьбітамі тапаграфічнай інфармацыі. Гэтыя сведкі рэпрэзэнтавалі 
традыцыю вуснага права, пра што гаворыць спасылка на звычай: 
«…асвεтъчыли тымъ ωбычаεмъ» [арк. 10 v.]. 

Спецыфіка зямельных спрэчак пад час дэмаркацый палягае на 
тым, што такія спрэчкі аказваюцца ў праблемным полі дзвюх 
прававых рэалій – зямельнага права і дагаварных адносін з іншай 
дзяржавай. Памежныя жыхары ВКЛ у такіх выпадках былі гатовыя 
прыносіць прысягу: «А на томъ на всεмъ мы вси готови εсмо 
присεгънути и зъ дεтьми нашыми, ижъ то εсть правъдивая граница 
пана Радивилова, и инъшых многихъ людεй пры тыхъ свεтъкохъ 
                                                           

81 Эвалюцыю інстытуту афіцыйных сведкаў аналізаваў Уладзімір 
Палішчук: Поліщук  В. В. Офіційні свідки в структкрі Луцького замкового 
уряду до реформ 1564—1566 років (службове підпорядкування і правові 
послугі). Автореферат дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН Украïни, Iнститут 
украïнознавства імені I. Крип’якевича, Iнститут народознавства. Киïв, 2003. 
С. 10—11. Пра віжэй гл.: Zakrzewski A. Wiż w prawie Litewskim XVI w. // 
Czasopismo Prawno-Historyczne. 1985, T. XXXVII, Z. 2. S. 153—165. 
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ставили, коториε то слыхали ωтъ ωтъцовъ своихъ, и при тыхъ 
свεтъкохъ такъ жε присегънути хочыть» [арк. 14 v.]. Такім чынам, 
самі сведкі імкнуліся быць прыведзеныя да прысягі. Працэдура 
прысягі пры зямельных спрэчках прадугледжана ў Статуце ВКЛ 
1529 г. у Артыкуле 1 Раздзелу 8 [VIII, 1] «О права земленые, о 
границах и о межах, о копах»82. Адначасова Артыкул 2 гэтага ж 
Раздзелу дазваляў вызваляць ад прысягі: “Чии будуть светки 
годнейшие, тые мають светчити без присяги”. Але ў выпадку 
ўзнікненя спрэчнай сітуацыі “зямельны” Раздзел Статуту 
прадугледжваў менавіта працэдуру прысягі: “А естли с обудву 
сторон знаков не было, тогды чие светки годнейшие будуть, того 
мать ку доводу и присязе допустити” [VIII, 3]. Прысяга разглядалася 
як від доказу і яе значнасць была вельмі вялікай. У выніку 
правядзення пачатковых (уступных) працэдур суд прымаў рашэнне 
пра мэтазгоднасць і адэкватнасць прысягі. У памежнай справе з 
гэтымі працэдурамі сувымерны працэс рэвізіі маркераў і 
ўстанаўлення іх верагоднасці, апытанне сведкаў пра маркеры мяжы, 
збор скаргаў. Кніга Метрыкі № 560 фіксуе такую падачу скаргаў. 
Вялікакняскія камісары ў гэтым выпадку выступалі таксама як 
суддзі, а складзеная скарга ў гаспадарскай Канцылярыі ўносілася ў 
Метрыку ВКЛ як “запис” і гэтым самым набывала значэнне 
прававога факту. Пры рэвізіі памежных уладанняў камісары 
аперавалі таксама такім прававым і статутным паняццем як 
“достаточъны доводъ” [гл. арк. 7 v.], што пазначала абгрунтаваныя, 
верагодныя доказы ў судовай справе. На падставе гэтых дадзеных у 
судовым працэсе вызначалася наяўнасць або адсутнасць фактаў, якія 
абгрунтоўвалі патрабаванні і пярэчанні бакоў, а таксама сам факт 
казусу. У судовых працэдурах факты па справе высвятляліся з 
дапамогай паказанняў сведак, пісьмовых і рэчавых доказаў, 
прысягаў і інш. Паводле права ВКЛ найбольш пераканаўчымі 
ўважаліся пісьмовыя доказы і паказанні сведак. У працэдуры 
дэмаркацыі як раз пісьмовыя доказы (матэрыялы ранейшых 
дэлімітацый і дэмаркацый) і паказанні сведак, ды рэвізія сітуацыі на 
месцы з'яўляліся найгалоўнейшымі «довадамі» ў спрэчках па 
пытаннях устанаўлення верагодных маркераў і спрэчках вакол 
нерухомай і рухомай маёмасці на памежных тэрыторыях. 

Такім чынам, у працэсе дэмаркацыі дзяржаўнай мяжы 
гаспадарскія камісары выкарыстоўвалі перадсудовыя працэсуальныя 
нормы Статуту ВКЛ 1529 г., якія тычыліся апытання пабочных 
сведкаў («свεтъковъ добрыхъ, вεры годъныхъ»), працэдур 

                                                           
82 Pirmasis Lietuvos Statutas = Первый Литовский Сатут: Tekstai senąja 

baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis. Vilnius: Mintis, 1983. 
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прынясення прысягі ды падачы скаргаў83. Сведкі, апроч таго, 
апытваліся ў адпаведнасці са звычаёвым правам («обычай»). 

Скаргі, якія маюць стандартны актавы пратакол, 
утрымліваюць пераважна стандартызаваную інфармацыю пра 
парабаваную маёмасць. Гэта той тып першаснай скаргі (“першая 
скарга”), якую Ян Адамус адрозніваў ад скаргі, што непасрэдна 
падрыхтоўвала будучы судовы працэс84. Ці можна цалкам давераць 
зместу гэтых скарг? Калі так, то гэта азначае, што ў памежнай з 
Лівоніяй тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага ўтрымлівалася 
вельмі вялікая колькасць свойскай рагатай жывёлы, каней і інш. У 
скаргах зямян маглі фігураваць статкі па 30 коней (як у Аўрама 
Шуркавіча) і 20 кароў (як у Томаса Буцевіча). І заўжды называюцца 
толькі лічбы, якія дзеляцца на дзясяткі ці пяцёркі без рэшты (10, 15, 
20, 30, 40 і г. д.). Ці магла гэтая інфармацыя быць свядома 
перабольшанай жыхарамі памежжа ВКЛ? Найбольш карэктнымі 
выглядаюць звесткі пра «папісных» каней. Так, у Дрысвяцкай 
воласці ў Паўла Борткавіча «взӕли конεй два пописъныхъ», у 
Войтка Міштартавіча «побрали… конεй, взяли пописъныхъ два, 
коториε стояли по пεти копъ грошεй»85. Гэта верагодная 
інфармацыя, бо Першы Статут ВКЛ у раздзеле другім “О обороне 
земской” вызначаў, як можна меркаваць, мінімальны кошт 
вайсковага папіснога каня: “...пахолка на добром кони, штобы конь 
стоял за чотыри копы грошей”86. Тое, што прыгаданыя коні 
адносяцца да Попісу войска, сведчыць і працяг пераліку маёмасці 
Войтка Міштартавіча: «…панъцεры два, сεдла чотыры, мεчы 
чотыры, ωстроги пӕтεри». У іншых скаргах (напрыклад, Грышкі 
Шэмбеля) мы бачым, што зямяне ацэньвалі сваіх коней «по дεсεти 

                                                           
83 Гл. таксама: Дзярновіч  А. Выкарыстанне працэдурных нормаў І-га 

Статута Вялікага Княства Літоўскага пад час дэмаркацыі дзяржаўнай мяжы 
ВКЛ з Лівоніяй (паводле матэрыялаў Кнігі Метрыкі ВКЛ № 560) // Pirmasis 
Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas [sudarė Irena 
Valikonytė ir Lirija Steponavičienė]. Vilnius, 2005. P. 243—248. 

84 Adamus J. O wstępnych aktach procesu litewskiego (do II Statutu) // 
Ateneum Wileńskie. R. XII. Wilno, 1937. S. 211. 

85 Між іншым, гэтыя звесткі адсутнічаюць у Попісе 1528 г. (як ўвогуле па 
Дрысвяцкаму павету і Смольвенскай воласці), таму яны дапаўняюць карціну 
мабілізацыйных рэсурсаў ВКЛ і сведчаць, што Попіс 1528 г. ахапіў не ўсіх 
ваеннабавязаных баяраў. Гл.: Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 
года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кн. Публічных спраў 1 / 
Падрыхтавалі А. І. Груша, М. Ф. Спірыдонаў, М. А. Вайтовіч. Мн., 2003. 

86 Pirmasis Lietuvos Statutas = Первый Литовский Сатут: Tekstai senąja 
baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis / S. Lazutka, I. Valikonytė, E. Gudavičius. 
Vilnius, 1983. Р. 90. 
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копъ грошεй», г. зн. удвая болей, чым баявыя папісныя коні. Гэта 
ўскосны факт магчымага завышэння маштабу стратаў. 

Таксама пра завышанасць маштабу маёмасных стратаў 
ускосна можа сведчыць яшчэ адзін дакумент – Шляхецкія рэестры 
ад 15 і 18 ліпеня 1514 г., складзеныя пад кіраўніцтвам гетмана 
польнага Юрыя Радзівіла87. У рэестрах паведаляецца пра 
выдаткоўванне сродкаў для каней. З тэксту вынікае, што 1 баявы 
конь ацэньваўся ў 3 злотых, напрыклад, “Станислав Довкгирдович 
на 10 конех, дано ему 30 злотых”, і г. д. 

Мы не ведаем рэакцыі лівонскіх службоўцаў на гэтыя 
прэтэнзіі. Гаспадарскія камісары ахайна зафіксавалі ўсе скаргі. Але 
да прысягі, паводле зместу Кнігі № 560, не быў прыведзены ніводны 
са скаржнікаў. Магчыма, тут мы маем справу з прыўнясеннем ў 
канцэпцыю фармальных доказаў (з іх падзелам на дасканалыя і 
недасканалыя), элементаў новай практыкі свабоднай ацэнкі 
паказанняў на грунце іх лагічнага разгляду. Незалежная ацэнка 
паказанняў і доказаў былі тут неабходныя88. 

Адначасова мы бачым прыклад вырашэння спрэчных 
міждзяржаўных праблем палітычным і прававым шляхам, 
выпрацоўцы адпаведных працэдураў. Асобная роля ў падобнай 
працэдуры разгляду спрэчных спраў адводзілася сведкам. Усе гэтыя 
працэсы маюць адлюстраванне на старонках Кнігі Метрыкі ВКЛ 
№ 560. 

Апроч таго, Кніга № 560 з’яўляецца цікавай крыніцай па 
гістарычнай геаграфіі і тапаніміцы рэгіёна. Найперш гэта тычыцца 
вялікага пласта гідраніміі, а таксама назваў разнастайных формаў 
рэльефа (араніміі). Кажучы, напрыклад, пра тэрыторыю Латвіі, 
тапанімісты адзначаюць, што пры аднастайным характары 
мясцовасці, край мае багатую аранімію89. У тэкстце крыніцы 
пададзена больш багатая тапаніміка, чым захавалася сёння. Гэтая 
тапаніміка калі не вартая ўзнаўленню, то, прынамся, дае важны 
матэрыял для гісторыка-геаграфічных і лінгвістычных 
даследаванняў. Дакументы Кнігі № 560 даюць і пэўную экалагічную 
інфармацыю, ілюструючы ўздзеянне чалавека на прыроду, асабліва 
                                                           

87 Радзивилловские акты из собрания Российской национальной 
библиотеки. Первая половина XVI в. / Сост. М. М. Кром. Москва; Варшава, 
2002. С. 28—34. (Памятники истории Восточной Европы. Источники XV—
XVII вв. Т. VI). 

88 Падрабязней пра канцэпцыю фармальных доказаў у праве ВКЛ гл.: 
Юхо  И. А. Основные черты судоустройства и судопроизводства по Статуту 
Великого княжества Литовского 1529 года // 1529 metų Pirmasis Lietuvos Statutas 
= Первый Литовский Сатут. Vilnius, 1982. P. 52; Юхо, Язэп. Крыніцы 
беларуска-літоўскага права. Мн., 1991. С. 124—128. 

89 Жучкевич  В. А. Общая топонимика / 3 изд. Мн., 1980. С. 223. 
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на водныя аб'екты (рэкі, вазёры, балаты). Складальнікі Кнігі 
называюць Браслаўшчыну зямлёй “частыхъ ωзεръ”. 

Неацэннымі з’яўляюцца звесткі Кнігі № 560 пра лінію мяжы 
паміж ВКЛ і Лівоніяй ды яе зменлівасць. І гэта тычыцца не толькі 
дэмаркацыі 1542 г., якой непасрэдна прысвечаная кніга, але таксама 
дэмаркацыі 1473 г., калі была ўсталяваная так званая “Радзівілава 
граніца”. 

Сама Радзівілава граніца лакалізуецца даволі дакладна (да 
прыкладу: “до Радивиловы границы до Ѡстрог(о) рогу Рыча ωзера”; 
“до Радивиловы границы до ωзера Плюса”; “до Радивиловы границы 
до ωзера Пересвеча”…) і апісваецца ад воз. Курчмы, далей праз гару 
Сонечную, р. Акмена, воз. Акмена, воз. Акчорына, р. Акчорына, воз. 
Рычы (пачынаючы ад Вострага Вугла), воз. Бяляны (Белае), воз. 
Плюсы, воз. Перасвет, месца ўпадзення р. Кабылы ў Дзвіну (камень 
Кабылы), р. Водзьга Вялікая і Малая. Адносна “Вітаўтавай граніцы” 
ў Кнізе № 560 паведамляецца толькі яе ўчастак на р. Рыбаньке ў 
месцы сыходу межаў ВКЛ, Лівоніі і Пскоўскай зямлі. 

У параўнання са станам справаў у 1473 г., вынікае, што ў 
1542 г. лівонцы прасунуліся на поўдзень – увесь час інфармуецца 
пра адлегласць ад лініі, па якой ехалі гаспадарскія камісары, да 
Радзівілавай граніцы. І менавіта на гэтай тэрыторыі зафіксаваная 
лівонская гаспадарчая прысутнасць. Тут мы маем справу з аграрнай 
каланізацыяй – засваеннем зямельнай маёмасці і стварэннем на ёй 
уласных службаў (сістэмы павіннасцяў). 

Матэрыялы Кніга № 560 сведчаць пра частае супадзенне ў 
першай палове XVI ст., да адміністрацыйна-тэрытарыльна-судовай 
рэформы, такіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных паняццяў як 
“павет” і “воласць”. Да прыкладу, Дрысвяцкі рэгіён у адным і тым 
жа кантэксце выступае то як воласць, то як павет. Але ўсё ж 
іерархічны падзел паняццяў выяўляецца. Так, напрыклад, пра 
Друйскую воласць вельмі канкрэтна ўказваецца, што яна 
знаходзіцца ў межах Браслаўскага павету (арк. 26). Таксама і 
Браслаўскі павет разглядаецца як у шырокім сэнсе, так і ў вузкім – у 
гэтым выпадку часам вылучаецца Браслаўская воласць (арк. 27). Але 
трэба прызнаць – складаная праблема адміністратыўна-
тэрытарыяльнага падзелу ВКЛ у першай палове XVI ст. не можа 
быць вырашаная толькі на матэрыялах Кнігі № 560. Затое Кніга 
№ 560 з’яўляецца вельмі важнай крыніцай для разумення 
адміністратыўнай структуры і тэрытарыяльнага падзелу так званай 
Завілейскай Літвы. 

 
Алег Дзярновіч 
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Тэкст Кнігі № 560  
Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага 

 
[1] 1 
 

Дэмаркацыя 1542 г. 
 

I-З2 росказаньӕ г(о)҃с(по)д(а)ра Королӕ Его м(и)л(о) ҃сти 
Жыкгимонъта, з Божεй милости | Королӕ Польского, Вεликого 
кнӕзӕ Литовъского, Рүского, Прүского, | Жомойтъского, 
Мазовεцкого и иных, п(а) ҃на нашого милостивого. | 

Про памεть намъ, посланъцомъ г(о)҃с(по)д(а)ръскимъ Иванү 
Глεбовичү Корсакү, а Ӕнү Кмитичү Соколовича, которыε εсмо 
гра3ницы пописовали стародавъныи | пана Радивиловы, долъгость и 
широкость, какъ долъго и широко Нεмцы за|брали зεмъли 
г(о)҃с(по)д(а)ра Королӕ Его м(и)л(о)҃сти, зεмълӕми пана Мистра 
Лиѳлӕнтъ|ского почонъшы ωтъ ωзεра Күрчомъ, аж до границъ 
Московъских. | 

Выεхавъши с Күрчомъ ωзεра – початокъ тых границъ. | 
Напεрвεй ωт ωзεра Күрчомъ до ωзεра Кεвънинӕ үдолъжиню 

εстъ вεрста, | а в шыриню такεж вεрста до границы Радивиловы до 
пнӕ бεрεзового. | 

А ωт ωзεра Кεвънинӕ до Солатъ ωзεра үдолъжиню εстъ 
полъвεрсты, | а в шыриню до Радивиловы границы полъмили добраӕ 
до горы | Солънεчъноε. | 

А ωт ωзεра Солатъ рεкою Солатицою үниз до ωзεра 
Арклεжεра үдолъжъ | εстъ границою вεрста, а вширки до 
Радивиловы границы такεж вεрста. | 

А ωт ωзεра Арклεжεра рεкою до Күмъпотӕ ωзεра үдолжиню 
үниз | двε вεрстε, а ωт ωзεра Күмъпотӕ до мостъкү, который на 
Ѡшоринε | лεжить на Радивиловой границы үширки вεрста. | 

А ωт ωзεра Күмъпотӕ до ωзεра Ктү҃лвина рεчъкой Күмпотεю 
үдолъж | вεрста, а вширин до Радивиловы границы по҃лвεрсты. | 

                                                           
1 Уверсе аркуша архіўныя паметкі: 
52-Vпм   VІІнд-по 1542  [неразборліва, 8—10 літар]-VІІнд | 

Vпм-Carta Pierwsza-Vпм  І-Листъ ҃a | 
2 Ініцыяльная літара. 
3 Фраза Иванү Глεбовичү Корсакү, а Ӕнү Кмитичү Соколовича, которыε 

εсмо гра- падкрэслена ў рукапісе светла-карычневым чарнілам, якім выкананыя 
архіўныя паметы XVIII ст. (почырк Vпм). 
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А ωт ωзεра Ктү҃лбина рεчъкою Ктү҃лбиною до ωзεра Пεртεкинӕ 
вдо҃лж по҃л|вεрсты, а вширки до границы Радивиловой такъжε 
полъвεрсты. | 

А ωт Порътεкинӕ ωзεра рεчъкою Портεкинεю вниз до рεчъки 
Cкирны үдо҃лжъ | по҃лвεрсты, а ҃вширки до Радивиловы границы до 
рε҃чки Ѡкъмεны такεж по҃лвεрсты. || [1 v.] 

А ωтъ тых двүх рεчокъ, гдε сӕ зошъли Скирною рεкою до 
ωзεра Пεтъринӕ | вεръста. | 

А ωтъ Пεтринӕ ωзεра до дороги, котораӕ идεть съ солока в 
зεмълю | Нεмεцъкүю, вдолъжъ на горү рεчъкою Скирною милӕ, а 
вширки до Ради|виловы границы милӕ ж. | 

А чεрεз дорогү тою ж рεчъкою Скирною ү возεро Скирнотӕ 
үдолжъ ωтъ | тоε дороги до ωзεра Скирнотӕ вεрста, а вширки до 
Радивиловы грани|цы милӕ до ωз(ε)ра Ѡкъмεна, котороε ωзεро 
граничым пана Радиви|ловымъ рүбεжомъ. | 

А ωтъ ωзεра Скирнотӕ рεчъкою Скирною үвεрхъ ү возεро 
Скирно үдол|жъ двε вεрстε, тамъ сӕ сконъчывають зεмъли пановъ 
смольвεнъскихъ, | кү границы Дрысвӕцкой. Того всεго забрано 
зεмли ҃г(оспо) ҃д(а)ръскоε4 прεз Лиѳъ5|лӕнъты, почоншы ωтъ ωзεра 
Күрчмъ аж до ωзεра Скирна чотыры | мили, добрых людεй 
зогънаных пановъ смольвεнъских, и на их пүщахъ | ωсажоных ω рокъ 
и пӕть. | 

Дрысвяцкая мяжа 
Түтъ сӕ почынаεть граница Дриεвεцкаӕ6. | 
Потъкалъ насъ врадникъ Дриεвεцкий7 панъ Сεмεнъ Мацкεвичъ 

со въсεю | волостью Дрыεвεцкою8 и з людми старыми, добрε 
свεдомыми грани|цы и знаковъ Радивиловых. | 

Напεрвεй повεли насъ ωтъ ωзεра Скирна полεмъ, што нεмцы 
сεго лεта | ωтънӕли и житомъ засεӕли. || [ ҃в / 2] 

А ωтъ того полӕ повεли насъ лεсомъ ко мъхү, а мхомъ ү 
вεзεро9 Сомонисъ. До | того ωзεра Сомона ωтъ ωзεра Скирна 
полъмили, а въширки до Радивиловы | границы до ωзεра Ѡкчоринӕ 
милӕ. | 

А потомъ ωтъ ωзεра Сомонӕ повεли насъ болотомъ, а з болота 
чεрεз горү лεсом | до городища, котороε стоить на пүщи. До того 

                                                           
4 У рукапісе грдъскоε. 
5 У рукапісе справа на маргінэзе почыркам Vпм напісана Dryswiata. 
6 Так у рукапісе. 
7 Так у рукапісе. 
8 Так у рукапісе. 
9 Так у рукапісе. 
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городища ωтъ ωзεра Сомонӕ | милӕ, а вширки до Радивиловы 
границы до Ѡстрог[о] Рогү Рыча ωзεра милӕ. | 

А ωтъ городища повεли насъ лεсомъ до рεчъки Ричицы, 
котораӕ идεть | ωзεра Вεликого Рича ү возεро Дрысвεтъ; до тоε 
рεчъки ωтъ городища | полмили, а вширки до Радивиловы границы 
чεрεз ωзεро Рычо милӕ. | 

А потомъ повεли насъ ωтъ рεчъки Ричыцы лεсы и 
проробъками аж до ω|зεра Ситна. До того ωзεра Ситъна ωтъ рεчъки 
Рычыцы полъмили, а вширки | до Радивиловы границы до ωзεра 
Бεлого милӕ. А в повεтε Дрисвεцкомъ | зεмль забраных и людεй з 
них согънаных 100 ҃и 30 ҃и 3. | 

А ωтъ ωзεра Ситнӕ полεм до зεмъли Браславъскоε 
полъвεрсты. | 

А то εстъ граница пана Радивилава,10 по которой панъ 
Радивилъ εхалъ, | 11почонъшы ωтъ смо҃лвεнъских пановъ зεмль аж до 
зεмъли Браславъскоε, на|пεрвεй ωт ωзεра Ѡкъмεна лεсом ү ωзεро 
Ѡкчорино, а ωтъ ωзεра Ѡкчорина | рεчъкою Ѡ҃кчоринeю ү ωзεро 
Рычо, а Рычо жъ ωзεромъ ү Ѡстрый Рогъ, | а з Ѡстрого Рогү 
боромъ ү Бεлоε ωзεро түды εхалъ панъ Радивилъ, | граничачи зεмлю 
Дрысвεцкүю зъ зεмълӕми пана Мистра Лиѳълӕнтъско҃г(о). | А к 
томү ωзεрү Бεломү прилεгъла зεмълӕ Браславъскаӕ на той границы 
Радивиловой. || [2 v.] 

Браслаўская мяжа 
Түтъ почынаεтсӕ граница Браславъскаӕ.12 Повεли насъ люди 

браславъ13|скии лεсомъ по зεмли Браславской аж до болота 
Бүжина. | 

А тымъ болотомъ до ωзεра Ѡрεхова, а ωтъ Ситна ωзεра до 
ωзεра Ѡрεхо|ва двε мили, а ωтъ того болота үширки до Радивиловы 
границы полъ|торы мили до ωзεра Бεлого, котороε лεжить на 
Радивиловой границы. | 

Потомъ повεли насъ лεсомъ к городищү. До того городища 
ωтъ ωзεра | Ѡрεхова полъмили, а вширки до Радивиловы границы 
двε мили до ча҃с|тых ωзεр. | 

А ωтъ городища повεли насъ лεсомъ до чоловεка 
браславъского до Абрама, | а ωтъ городища до Абрама полъмили, а 

                                                           
10 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
11 У рукапісе злева на маргінэзе надпіс почыркам Vпм, неразборліва (5—6 

літар). 
12 У рукапісе тут знак пунктуацыі ў выглядзе коскі. 
13 У рукапісе справа на маргінэзе паметка почыркам Vпм Brasław. 
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ωтъ Абрама вширки до Радиви|ловы границы до сосъны, в которой 
сосънε εстъ знакъ камε҃н, по҃лтрεти мили. | 

А ωтъ Аврама повεли насъ до сεлища Мацка Кгродεвича, гдε 
εсмо и тεпεр нашли | хоромы стоӕть, а ωтъ Абрама до сεлища 
Мацкова полъмили, а ωтъ сεли|ща Мацкова вширки до Радивиловы 
границы до закладноε могилы по҃лчвεрти | мили, котораӕ могила 
лεжить мεжи двεма ωзεры – мεжы Лεшым ωзεромъ и Солонымъ 
ωзεромъ. | 

А ωтъ Мацкова сεлища повεли насъ лεсомъ к озεрү Стрүстү, а 
до того ωзεра | Стрүста ωтъ Мацкова сεлища полъторы мили, а 
швирки14 до Радивиловы | границы до ωзεра Плюса чотыры мили. | 

А ωзεромъ Стрүстомъ үдолъжиню милӕ чεрεз пεрεворотьε 
мимо Вεли|күю Горү ү возεро Снүдо, а ωтъ Вεликоε Горы чεрεз 
ωзεро Снүдо мало ωставъ|лӕючы поправε ӕкобы чεтьвεртүю часть 
ωзεра Снүда. || [ ҃г / 3] 

А с того ωзεра Снүда рεчъкою Үклεницою ү ωзεро Волюшо 
үдолъжъ ωтъ15 | Вεликоε Горы16 до того Волюша бо҃лшεй мили,17 а 
ωтъ того Волюша вширки до | Радивиловы границы до ωзεра 
Пεрεсвεча18 пӕть миль. | 

А c озεра Волюша Протолъсю рεчъкою, котораӕ под зεмълεю 
идεть ү возεро Елεнько19 Малоε. | 

А c озεра Елεнька Малого рε҃чкою Елε҃нкою ү ωзεро Е҃лно 
Большоε, а ωтъ ωзεра | Волюша до ωзεра Е҃лна Большого үдо҃лжъ 
вεликаӕ милӕ, а вширки до рεчки | Кобылы, котораӕ выходить с 
озεра Пεрεсвεта кү Ради(ви)ловой границы пӕть | миль. | 

А c озεра Е҃лна Бо҃лшого рε҃чкою Е҃лницою ү ωзεро Ѡба҃бε; 
үдо҃лжъ ωтъ ωзεра | Ельна до ωзεра Ѡбабъӕ полъмили. | 

А c озεра Ѡбабъӕ рε҃чкою Заднεю үвεрхъ ү возεро Д҃бро. | 
А c озεра Дбра с тою ж рεчкою үвεрхъ ү возεро Малоε 

Двεрца. | 
А c того Малого ωзεра Двεрεц ү Бо҃лшоε ωзεро Двεрца, а ωтъ 

ωзεра Дбра до | Большого ωзεра Двεрца үдолъжъ милӕ, а вширки до 
границы Радивило|вы пӕть миль. | 

                                                           
14 Так у рукапісе, трэба а вширки. 
15 Справа на маргінэзе паметка ў выглядзе крыжыка, зробленая 

простым алоўкам (ХІХ ст. ?). 
16 У рукапісе ў радку вертыкальная рысачка, зробленая простым 

алоўкам (ХІХ ст. ?). 
17 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
18 Літара ч праўленая. 
19 Літара к праўленая ў рукапісе. 



 

 5 

А c озεра Двεрца Бо҃лшого рε҃чкою Микү҃лскою үвεрхъ нε 
доходӕчы ωзεра | Микүльского поправε ү вεрстε мимо голова тоε 
ωзεро боромъ до рү҃ч(ъ)ӕ | Глүбо҃чца, а тымъ Глүбо҃чцомъ до старины 
кнӕзεй Масальских полъ|торы мили, а вширки до Радивиловы 
границы до камεнӕ Кобылы, | который лεжить ү Двинε рεцε, выбит 
на кобылий [к]шта҃л҃т, пӕть ми҃л. | Түтъ сӕ скончываεть зεмълӕ 
Браславъскаӕ. || [3 v.] 

А в повεтε Браславъскомъ зεмль забраных и людεй с них 
выгънаных шεсть|дεсӕтъ ҃и 4 людских, а ωсобъно чотыры 
пүстовъщины мεстъскихъ. | 

А повεдають старыи люди браславъцы, ижбы всε забрано и 
выгъ|нано ү повεтε Браславъскомъ триста чоловεкомъ. Лεчъ намъ 
имε҃н их нε по|вεдили, што и памεтүховъ их нεмъцы выстинали и 
повεшали. | 

А почонъши ωтъ ωзεра Күрчомъ аж до Двины рεки забра҃нӕ 
ωтъ Кнӕства | Вεликого Литовъского үдо҃лжъ дεвεтьнадцать миль. А 
в томъ кгрүнътε | людεй выгнаных и забраных 100 ҃и 40 ҃и 6 
чоловεковъ, ωкромε тых, | которых памεтати нε могүть.20 | 

А ωзεр малых и вεликих забрано 50 ҃и 9 ωзεр. Түтъ сӕ 
почынаεть зεмлӕ21 | Полоцкаӕ. | 

То εстъ зεмъли кнӕзεй Масальских. Рү҃ч(ь)εмъ Глүбо҃чцомъ 
почонъши ωтъ зεмли22 | и границы Браславъскоε до Двины рεки 
үдо҃лжъ двε мили, а вширки Дви|наю рεкаю до того камεнъ Кобылы 
три мили. | 

Друйская мяжа (мяжа Полацкага ваяводства) 
То сүть зεмъли пана Михайловы Сопεжины. | 
Түтъ насъ потъкалъ врадникъ Дрүйский пана Михайловъ 

Сопεжин Василεй Ка|чанъ з боӕры и ҃з людми пана Михайловыми, и 
повεли насъ ωтъ Двины | рεки рεкою Ѡнъдрыцою үвεрхъ до ωзεра 
Инъдра. | 

А такъ повεдилъ тотъ врадникъ, з боӕры и з людми ҃п(а)на 
Михайловыми, | иж тыми мεстъцы чεрεз рεчъкү И҃ндрицү никотороε 
кривъды нεтъ, аж | до того ωзεра И҃ндра. || [ ҃д / 4] 

А ωзεра Инъдра рεчъкою Кгεкгүжицою үвεрхъ, а с тоε рεчъки 
направо по҃ш|ли знаки и рүбεжы старыи по дεрεвъю, штож и сами 
εсмо их видεли вεль|ми частыε знаки до ωзεра Ѡрмεӕ. В тых 
мεстцах Нεмъцы пεрεшъли тыε | стариε границы, и зεмъли сами 

                                                           
20 Злева на маргінэзе паміж абзацамі почыркам Vпм пастаўлены крыжык 

(акцэнтуацыя фрагмента тэксту). 
21 Справа на маргінэзе почыркам Vпм надпіс Ziemia Połocka. 
22 Справа на маргінэзе почыркам Vпм надпіс Połock. 
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собε затεсали вдолъжиню наполъ|мили, а вширки вεрста мεжи тых 
двүх ωзεр – ωзεра Инъдра, а ωзεра Ѡрмεӕ. | 

А тымъ ωзεромъ Ѡрмεεмъ, рεчъкою Ѡрмεицою ү ωзεро 
Ѡсүнъцо. | 

А с того ωзεра Ѡсүнъца ү Вεликоε ωзεро Ѡсүно. | 
А с того Вεликого ωзεра Ѡсүна рεчъкою Ѡсүницою аж до 

рεчъки Водги, гдε впа|даεть Водга рεчъка ү Восүницү рεкү. Түтъ сӕ 
сконъчила зεмълӕ пана Ми|хайлова Сопεжина, а пришла граница 
Ѡсвεискаӕ ҃п(а)на воεводы Полоцкого. | 

Асвейская мяжа 
Түтъ насъ поткалъ врадникъ Ѡсвεйский ҃п(а)на воεводы 

Полоцкого Сεмεнъ Стε23|пановичъ, и з людми, и з волостью 
Ѡсвεискою, и повεл насъ үвεрхъ рεкою Вод|гою милю. | 

А с тоε рεчъки Водъги ү дрүгүю рεчъкү Малүю Водгү үвεрхъ 
та҃к|жε милю. А тыи ωбεдвε рεчъки Водги идүтъ зεмъли Нεмεцъ|коε, 
граничачы зεмълю Ѡсвεискүю зεмълεю Лиѳълӕнтъскою. | 

А тою рεчъкою Водъгою Малою ү дεрεво ωльхү, ү которой 
ωль|сε нашли εсмо знаки и рүбεжы стариε. А з лүгү выεхавъшы на 
го|рү, түтъ привεли насъ к двүмъ копъцомъ пана Радивиловым. | 
Ѡдинъ копεцъ полоцкий, а дрүгий ү Нεмεцкой стoронε. А в 
полоцкомъ копъ|цы стоить пεнь со҃сновый, в которой сосънε борть 
была чоловεка | ωсвεиского Козина. Какъ жε в томъ пни и тεпεр 
знаки сүть. || [4 v.] А такъ тыε люди ωсвεйскии повεдили пεрεд нами, 
иж в томъ мεстъ24|цү панъ Радивилъ хлεба εлъ, какъ түю границү 
чынилъ.25 | 

А ωтъ тых двүх копъцовъ по дεрεвъю вεльми частыε знаки и 
рүбε|жи и по мхомъ, по дεрεвъю стариε рүбεжи пошли. | 

А над ωзεромъ Гагалинъцомъ ү соснε стариε рүбεжи с одноε 
стороны | выщεпаны и выжжεны, а з дрүгоε стороны цεлы. | 

А ωтъ ωзεра Гагалинъца по мъхү, по дεрεвъю рүбεжы пошли ү 
рү|чεй Бεлый, а рүчъεмъ Бεлымъ ү рεчъкү Човъшү. | 

А рεчъкою Човъшою үниз ү рεкү Саръю. Түтъ намъ повεдилъ | 
врадникъ пана воεводы Полоцъкого Сεмεнъ: “Иж түтъ нεмεцъкии | 
люди Лотыгола, үходӕчы чεрεзъ тыи границы злодεйскимъ | 
ωбычаεмъ, борти казили, и звεр ловили, и рыбү ловили. Лε҃ч | тыми 
разы, вжε какъ господаръ Его милость рачылъ Васъ | послати, 
посланъцовъ своихъ, длӕ довεдываньӕ гра|ницъ стародавъных. | 
                                                           

23 Справа на маргінэзе почыркам Vпм надпіс Oswey. 
24 Злева на маргінэзе паметка – касы крыжык, просты аловак (ХІХ ст. 

?). 
25 Фраза -и, иж в томъ мεстъ|цү панъ Радивилъ хлεба εлъ, какъ түю 

границү чынилъ падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?). 
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А такъ вжо Вамъ бүдүчы в Күрчмах, и нεмъцы заεхавъшы 
са|ми собε зεмъли Ѡсвεйскоε затεсали, почонъши ωтъ рεчъки 
Чо҃в|шы, гдε үпадаεть ү рεкү Саръю. А Са҃р(ъ)ε рεкою үниз, ажъ до 
үстьӕ | рεки Ѡсүницы, котораӕ үпадаεть ү түю ж рεкү Саръю. 
Того всεго | ωстрова үдолъжъ пӕть миль, а ҃в҃ши҃рки двε мили 
Ѡ|свεйскоε зεмъли”. || [ ҃ε / 5] 

26А по дрүгой сторонε, күды мы εхали, почонъшы од рεчъки 
Ѡдги, гдε үпала ү рεкү Ѡ|сүницү, по тых знакохъ, ӕко вышεй 
ωписаны, аж до рεчъки Човъшы, гдε впадаεт | ү рεкү Сар(ъ)ю, пӕть 
миль. | 

А ωтътоль повεли насъ үвεрхъ рεкою Сар(ъ)εю полъторы мили 
до рεчъки Ма|лεницы, а Мεлεницою рεчъкою үвεрхъ. | 

А ωт27 тоε рεчъки Малεницы направо сүходоломъ к городищү, 
а ωтъ городища ү | рεчεй28 Красъных29, а Красънымъ рүчъεмъ үниз 
до рεчъки Любавъки. | 

А Любавъкою рεчъкою үниз ү рεкү Синю, котораӕ вышла с 
озεра Ѡсвεӕ. | 

А тою Синεю рεкою до рүчъӕ Нεвεровъского, который 
вышолъ с правоε рүки | и дεлить ωтъ Мочажа сεла городничого30 
Полоцкого з братьεю, котороε | сεло Мочажо Моско҃вский31 
ωтънӕлъ32, а тотъ рүчεй Нεвεровъский үпалъ ү Си|ню рεкү.33 | 

А таӕ Синӕ рεка пошла ү зεмълю Московъскүю, а зεмлεю 
Московъскүю үпала ү Исү рεкү, а Исою рεкою ү Вεликүю рεкү 
близко Ѡпочъки – города московъ|ского. | 

34А түтъ, на той границы Мочазкой, на томъ рүчъи 
Нεвεровъскомъ, который | рүчεй пошолъ ү рεкү Синю, түтъ стоӕлъ 
самъ станомъ панъ Радивил | на борү, нε приходӕчи к томү рүчъю 
Нεвεровъскомү, и ωтъграничылъ | до тых трεх горокъ до рε҃чки 
Рүбанъки, котораӕ рεка вышъла с пүшъ|чы нεмεцкоε Рүбанъка, гдε 
сүть три копъцы насыпаны: ωдна нεмεц|каӕ, а дрүгаӕ псковъскаӕ, а 

                                                           
26 Надпісана над радком почыркам Vпм А под еto cтороне us. 
27 Надрадковае скарачэнне ў выглядзе кружочка з кропкай у цэнтры. 
28 Так у тэксце, павінна быць рүчεй. 
29 Так у рукапісе. 
30 Падкрэслена ў рукапісе. 
31 Падкрэслена ў рукапісе. 
32 Словы -ть ωтъ Мочажа сεла городничого Полоцкого з братьεю, котороε 

сεло Мочажо Моско҃вский ωтънӕлъ падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?). 
33 Абзац справа абведзены скабой, просты аловак (ХІХ ст. ?). 
34 Словы А түтъ, на той границы Мочазкой, на падкрэслены простым 

алоўкам (ХІХ ст. ?). 



 

 8 

трεтӕӕ полоцкаӕ. Ино вжε то Моско҃вский сε | тыи зεмъли давъно 
ωтънӕлъ и посεлъ.35 || [5 v.] 

36А на тых лεтεх вжε нεдавъно Московъский ωтънӕлъ Сεбεж и 
Мочажъ по37 тотъ | рүчεй Нεвεровъский, который насъ 
ωтъграничылъ ωтъ Мочажа. А мы вси | по тыи границы за дεдовъ и 
ωтъцовъ нашых, и мы сами вεчъно дεржа|ли εсмо.38 | 

Почонъшы ωтъ Двины рεки, аж до границъ псковъских до 
рεчъки Рүбанъки, | по границү Вεликого кнӕзӕ Витовътовү, а по 
Витовътε по границү | Радивиловү.39 40 | 

 
Дэмаркацыя студзеня 1541 г. 

41З42 росказаньӕ наӕснεйшого ҃г(оспо) ҃д(а)ра нашого 
милостивого Жикгимонта, з Бо|жεй ҃м(и)҃л(о) ҃сти Королӕ Польского, 
Вεликого кнӕзӕ Литовъского, Рүского, | Прүского, Жомойтъского, 
Мазовεцкого и иных, прошълого рокү того ж ҃м(ε)҃с(ε)ца гεнъ|вара 
выεждчали на поправεньε тых границъ, пана Радивиловых, Па|новε 
Рада их ҃м(и)҃л(о)҃сть Вεликого Кнӕзства Литовъского вεлε҃бный кнӕз 
Юри | Ѳальчεвъский, бискүпъ Лүцкий, а кнӕз Вεньцлавъ з Вεрбича, 
бискүпъ Жомойт|ский, а вεльможныи пановε, панъ Ӕнъ 
Миколаεвичъ Радивилъ43, староста | Жомойтъский, подчаший 
҃г(оспо)҃д(а)ра Королӕ Его ҃м(и) ҃л(о)҃сти, дεржавъца Василисъкий, | а 
панъ Ӕнъ Юрεвичъ Глεбовича, воεвода Полоцъкий, маршалокъ 
҃г(оспо)҃д(а)ра | Королӕ Его ҃м(и) ҃л(о)҃сти, а кнӕз Ӕнъ з Доманова, 
сεкрεтар ҃г(оспо)҃д(а)ра Королӕ | Его ҃м(и) ҃л(о)҃сти, пробощъ и плεбанъ 
Вилεньский. || [ ҃s / 6] 

А стороны зεмъли Лиѳълӕнтъскоε, з росказаньӕ вεлεбъного и 
вεльможного | пана, а пана Гεрмана дε Брүклεнъ, иначεй Газε҃нкапъ, 
мистра Лиѳълӕнтско҃г(о), | вεлεбный кнӕз Ӕнъ Амүкгъ Сасεнъ, 
бискүпъ Күршовъский, Ӕнъ з Рεкри, кү҃нтор | Вεлεньский, Гεнъдрых 
Апүлεнъ, староста Ерүньский, Рεманъдү҃с Аскарεмъбεркъ, | күнътор 
Рεвεльский, Ӕнъ Бокоршът, Ѳилипъ дε Брүкгεнь. Коториε пановε, 
                                                           

35 Абзац справа абведзены скабой, просты аловак (ХІХ ст. ?). 
36 Абзац злева абведзены скабой і пазначаны касым крыжыкам, просты 

аловак (ХІХ ст. ?). 
37 Словы ωтънӕлъ Сεбεж и Мочажъ по падкрэслены простым алоўкам 

(ХІХ ст. ?). 
38 Фраза А мы вси по тыи границы за дεдовъ и ωтъцовъ нашых, и мы 

сами вεчъно дεржали εсмо падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?) 
39 Росчырк пяра. 
40 Ніжэй абзаца на маргінэзе пазначана NB, почырк Vпм. 
41 Абзац размешчаны ніжэй папярэдняга праз пяць інтэрвалаў. 
42 Ініцыяльная літара. 
43 Словы Миколаεвичъ Радивилъ падкрэслены светла-карычневым 

чарнілам (почырк Vпм ?). 
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их | милость, приεхавъшы на тоε мεстъцε прεрεчоноε Күрчмы, 
зүпо҃лною радою | и ωдностайнымъ үмысломъ үчинили знакъ и 
початокъ тых границ над | ωзεром Күрчмы, үсыпали стороны 
Кнӕзства Вεликого Литовъского нεма|лый копεц ωколо дүба, а 
стороны Лиѳлӕнтъского, напротивъко томү | копъцү такεж 
үсыпаный копεц нεмалый, а ωтътоль рачили их ҃м(и)҃л(о)҃сть | εхати кү 
морү, только до конъца их ҃м(и) ҃л(о) ҃сть доεхати нε могли длӕ | 
многихъ причынъ. | 

 
Дэмаркацыя студзеня 1542 г. (працяг) 

А потомъ тоεж наӕснεйшоε кнӕжε Жикгимонтъ, з Божεй 
҃м(и) ҃л(о)҃сти Король По҃лский, | Вεликий кнӕз Литовъский, Рүский, 
Прүский, Жомойтъский, Мазовεцкий и иных, длӕ | пεвънεйшого 
довεдываньӕ, а лεпъшого вырозүмεньӕ, рачылъ насъ посла|ти 
Ивана44 Глεбовича Корсака, а Ӕна Кмитү Соколовича45, Ѡлεхна 
Кривъца, а | Миколаӕ Трεтӕка, лεта Божεго нарожεньӕ46 тисεча 
пӕтьсотъ сорок | 47второго, ҃м(ε) ҃с(ε)ца48 гεнъвара двадцатого ҃д҃нӕ, на 
пεвъный49 и положоный рокъ, ωтъ Маεйстатү50 ҃г(о)҃с(по)҃д(а)ра 
нашого милостивого Королӕ Его м(и) ҃л(о)҃сти с паномъ 
Лиѳъ|лӕнтъскимъ, тоεстъ на дεнь Свεтого Анътониӕ.51 а такъ мы, 
вышεй | писаныи посланъцы, были εсма готовы и приεхали на 
мεстъцо зложо|ноε ωтъ Его ҃м(и) ҃л(о)҃сти ҃г(о) ҃с(по)҃д(а)ра нашого 
милостивого, Королӕ Его ҃м(и) ҃л(о)҃сти, на Күр|чмы, до которого 
мεстъца посланъцы Мистра Лиѳълӕнтъского на той | дεнь быти нε 
могли, алε назавътрεй, по Свεтомъ Анътонию, к намъ до | Күрчмъ 
приεхали,52 тоεстъ шлӕхεтъныε и үтъстивыε пановε Ӕнъ Бокорыщъ, 
|| [6 v.] а Лавърε҃нтиүсъ Ши҃нхεль, Ѳилипъ Ѳүнъдεрбрүкгъ, а Ӕнъ 
Вεръкεль. | 

А тамъ, на томъ мεстъцү,53 коли εсмо зъεхалисӕ и чынили 
εсмо таковүю | розмовү, ӕко которымъ ωбычаεмъ мεли быхмо 
искати границ Радивило|вых, үзӕвъши Бога на помочъ и свεтүю 
                                                           

44 Словы рачылъ насъ послати Ивана падкрэслены простым алоўкам 
(ХІХ ст. ?). 

45 Словы Глεбовича Корсака, а Ӕна Кмитү Соколовича падкрэслены 
светла-карычневым чарнілам (почырк Vпм ?). 

46 Тут у рукапісе коска. 
47 Злева на маргінэзе напісана 1542, просты аловак, почырк VІIнд. 
48 Словы Божεго нарожεньӕ, тисεча пӕтьсотъ сорок второго, ҃м(ε) ҃с(ε)ца 

падкрэслены светла-карычневым чарнілам (почырк Vпм ?). 
49 Тут у рукапісе коска. 
50 Слова Маейстату надпісанае над словам г(о)с(по)д(а)ра. 
51 Тут у рукапісе коска. 
52 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
53 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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справεдливость,54 и такъ тεж чы|нεчы к воли и росказанью Его 
҃м(и)҃л(о)҃сти ҃г(о)҃с(по)҃д(а)ра нашомү милостивомү, Королю | Его 
҃м(и)҃л(о)҃сти, ωни с нами үчынили таковоε постановεньε, и листом 
своимъ | намъ ωписалисӕ,55 который листъ наполъ розрεзали, и намъ 
ωднү наполо|вицү дали, а дрүгүю собε зоставили,56 коториε в одно 
слово было написано. | Нашых листεх пεрших артыкүлъ стоить,57 гдε 
подданыε Его ҃м(и)҃л(о)҃сти ҃г(о)҃с(по)҃д(а)ра нашо҃г(о) | милостивого, 
Королӕ Его ҃м(и) ҃л(о) ҃сти, насъ повεдүть, маεмъ их наслεдовати.58 | А 
такъ мы вси, ӕко посланъцы ҃г(о)҃с(по)҃д(а)ра нашого милостивого, 
Королӕ Его | ҃м(и) ҃л(о)҃сти, тако тεж посланъцы пана Мистра 
Лиѳълӕнтъского, вси вεсполо҃к | водлүгъ постановεньӕ и 
призволεньӕ,59 посланъцовъ пана Мистра Лиѳъ|лӕнтъского, εхали 
εсмо границою. | 

Напεрвεй почεли εсмо ωтъ тых двүх копъцовъ, которыε пановε 
их ҃м(и)҃л(о)҃сть | үчынили прошълого годү, ӕко вышεй ωписано εстъ, 
чεрεз ωзεро Кү҃рчмы | кү зεмъли пановъ Во҃лчъковичовъ. И привεли 
насъ шлӕхта60 и подданы Его | ҃м(и) ҃л(о) ҃сти ҃г(о)҃с(по)҃д(а)ра нашого 
милостивого, Королӕ Его ҃м(и)҃л(о) ҃сти, повεтү Мойшокго҃л|ского 
смолъвεнε кү ωномү копъцү, который стоить над ωзεромъ Кү҃рчмы | 
при горε на той жε зεмли. И повεдили пεрεд нами, иж на томъ 
мεстъцү стоӕ|ла сосъна, а противъ тоε сосъны липа, ү которой липε 
знаки пана Ради|виловы были, которыε знаки из дεрεвомъ нεмцы с 
корεнӕ выкопали, ӕко мы | сами очима своими то видεли, иж на 
томъ мεстъцү εстъ знакъ – выкопанаӕ | ӕма.61 || [ ҃з / 7] 

А затымъ түтъ сталосӕ мεжи нами роздεлεнε: ӕ, Иванъ 
Глεбовичъ Корса҃к, | а Ӕнъ Кмита62 – стороны Вεликого Кнӕзства 
Литовъского, Ӕнъ Бокорытъ, | а Лавърεнътиү҃с Шинъхεль – cтороны 
панъства и зεмли Лиѳълӕнтъскоε, | посланы кү границамъ 
московъскимъ на горү. | 

А на дрүгүю сторонү кү Солономү морү,63 то εстъ на долъ, 
εхали Ѡлεхно Кры|вεц, а Миколай Трεтӕкъ, а стороны зεмъли 
Лиѳълӕнтъскоε Ѳилипъ Ѳү҃ндεр|брүкгъ, а Ӕнъ Вεркгεль. | 

                                                           
54 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
55 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
56 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
57 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
58 У рукапісе тут стаіць коска. 
59 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
60 Тут у рукапісе коска. 
61 У правым ніжнім куце кустодыя А затым түтъ. 
62 Праўлена ў рукапісе. 
63 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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А коли было назавтрεй ү нεдεлю, то εстъ по Свεтомъ 
Анътонию, мы, ко|торыε были εсмо посланы кү границамъ 
московъскимъ, зъεхалисӕ εсмо | вεсполокъ з обү сторонъ на тоε ж 
мεстъцо на копεц, ү которомъ сосъна | и липа, и с тыми з ими с 
корεнӕ выкопаны сүть64, и хотεли εсмо постү|повати и εхати водлε 
үмовы и ωписаньӕ пановъ посланъцовъ мистра | Лиѳълӕнтъского,65 
лεчъ ωны намъ чо҃г(о) допүстити нε хотεли, повεдаючы | причыны 
нεслүшъныε – ӕкобы то нε былъ копεц Радивиловъ, алε пεчъ, | ү 
которой попεлъ жгли. | 

А к томү тεж повεдили, иж в томъ зүполънои наүки ωтъ пана 
своεго нε маεм, | абы намъ допүстить мεли искати и писати, 
малεвати границ | Радивиловых, и взӕли то собε до навүки пана 
своεго пεвъный рокъ до | сεрεды. А скоро бы имъ была принεсεна 
навүка ωтъ пана Мистра | их, того ж часү мεли намъ дати знати. | 

А коли тотъ дεнь пришолъ, то εсть сεрεда, ωны жадноε наүки 
ωтъ ҃п(а) ҃на | своεго намъ нε повεдили, и възεли то собε εщо на 
пεвъны и ωстато҃чный || [7 v.] рокъ до сүботы под добрымъ а 
рицεрскимъ словомъ, иж мεли дати зна|ти намъ волю пана своεго. А 
коли тотъ дεнь пришолъ, то εстъ сүбота, такεжъ, ӕкъ и пεрвεй, 
жадноε наүки ωтъ пана своεго,66 котораӕ бы мεла | дана быти, нε 
повεдили, только үказовали намъ листъ пана ми|стра их 
Лиѳълӕнтъского, который был писанъ до Его ҃м(и)҃л(ос)ти 
҃г(о)҃с(по)҃д(а)ра | нашого милостивого, Королӕ Его м(и)л(о) ҃сти 
Жикгимонъта, и повεдили | намъ, иж мы того чинити нε можεмъ, 
ани хочεмъ. Абысъмы васъ пү|ститъ мεли, гдε подданыε 
г(о)҃с(по)д(а)ра Королӕ Его м(и)л(о)҃сти повεдүть, | было бы то 
шкодою панъствү Лиѳълӕнтъскомү. | 

И мы ωбачывъшы их вεликүю нεсталость, иж ωни ани на 
листъ свой, | ани67 на прирεчεньε слова своεго68 насъ пүстити нε 
хотεли,69 и мы, ωка|завъшысӕ шлӕхтε и рыцεрствү, которыε при 
насъ на тотъ часъ были | и εхали εсмо по сεсыи, күды нεмъцы 
кгвалътовънε забрали, розмεраючы | долъгость и широкость водлүгъ 
росказаньӕ и наүки Его м(и)л(о)҃сти г(о)҃с(по)д(а)ра | нашого 
милостивого Королӕ Его м(и)л(о)҃сти. | 

Уладанні паноў смольвенскіх 

                                                           
64 Літара ь праўлена ў рукапісе. 
65 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
66 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
67 У рукапісе над літарай и пастаўлена кропка. 
68 Тут у рукапісе коска. 
69 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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Напεрвεй коли εсмо приεхали ωзεро Күрчмы з боӕры 
шлӕхтою и з доста|точънымъ доводомъ поддаными Его м(и)л(о) ҃сти 
г(о)҃с(по)д(а)ра нашого милостивого | Королӕ Его м(и)л(о) ҃сти,70 
которых ωныε шлӕхта мεли и привεли насъ на зεмълю | 
Волъчъкавичовъ,71 котораӕ εстъ задана панεй Лавърыновой 
Шүковой,72 | и повεдили пεрεд нами тыε свεтъки подданыε 
г(о)҃с(по)д(а)ра нашого милости|вого Королӕ Его м(и)л(о)҃сти, 
которых ставили пановε смольвε҃нскиε Мацовичи | и Богдановичы, 
иж таӕ зεмълӕ εстъ стародавна пановъ смольвε҃нских, | которүю 
тεпεр Нεмъцы ωтънεли. Часть ωтънεли тоε зεмли полεм,73 || [ ҃и / 8] а 
часть ωтънεли лεсомъ. Которүю часть ωтънεли полεмъ, томү лεтъ | 
ωсмъ,74 а дрүгүю часть, гдε стоӕли боӕрε нεдалεко ωтъ ωзεра 
Күрчомъ, | ӕкъ таӕ часть ωднεта томү лεтъ тридцать.75 | 

А потомъ εхали εсмо границою, гдε тεпεр подданыε Его 
м(и)л(о)҃сти г(о)҃с(по)д(а)ра нашого | милостивого Королӕ Его 
м(и)л(о)҃сти дεржать. | 

Напεрвεй ωтъ ωзεра Күрчомъ до ωзεра Кεвънина үдолъжъ εстъ 
вεрста, | а вшириню такεж вεрста до границы Радивиловы до пнӕ 
бεрεзового. | 

А ωтъ Кεвънина ωзεра до ωзεра Солатъ үдо҃лжъ εстъ 
полъвεрсты, а вшир|ки до границы Радивиловы добраӕ полъмили до 
гори Со ҃лнεчъноε. | 

А над тымъ ωзεромъ Солати ωтънεто εстъ сεлищовъ, на 
которых ωсадил | своими людми Каспор Бридо҃лкговичъ, а на двү҃х 
сεлищах тотъ Каспор збү|довалъ собε двор. Имӕ на тых людεй, 
которых выгъналъ Бридо҃лкгъ, | ωтεц Каспоровъ: |76 Юдасъ, Сакъ, 
Ми҃нтεр, Ротъкүсъ, Кгεдысь, Ѡ҃ска. На Юдовомъ сεлищү а на 
Са|ковомъ – на тых зεмълӕх самъ Каспор сεдить,77 а на тых чεтырεх 
зεмълӕх | ωсадилъ Каспор литъвою: на Минтεрεвъщи҃знε78 ωсадилъ 
Юшъка Бεрто|шεвича, на Ротъковъщинε а Кгεдε ҃сщизнε ωсадилъ 
Войтъка Пацовича, | на Ѡчишъки ωсадилъ Мартина плεбана. | 

Сүмою тых людεй выгнаных шεсть чоловεковъ подданых 
г(о)҃с(по)д(а)ра нашого. || [8 v.] 

                                                           
70 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
71 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
72 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
73 Кустод а часть выканана почыркам IIпм. 
74 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
75 Тут у рукапісе коска. 
76 Далейшы тэкст аформлены як новы абзац – праз тры інтэрвалы. 
77 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
78 Тут у рукапісе коска. 
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А ωтъ ωзεра Солат рεчъкою Солатицою ү возεро Арклεжεро, 
үниз ωтъ Со|латъ ωзεра до ωзεра Арклεжεра79 үдолъжъ εстъ 
границою вεрста. А на ка҃н|цы ωзεра Арклεжεра за рεчъкою сεдить 
чоловεкъ нεмεцкий Адамъ Нарү|тεвичъ. | 

А ωтъ ωзεра Арклεжεра рεкою, до ωзεра Күмъпотӕ үдолъжъ, 
үниз двε вεрстε, | а вширки ωтъ того Күмъпотӕ до границы 
Радивиловы вεрста. А80 над тым | ωзεромъ Күмъпотεмъ, на зεмли 
Мацовичовъ, сεдӕть люди Ӕспоровы,81 а | 82которых выгъналъ тотъ 
жε Ӕспор. Имεна тых людεй Дацүсъ, Кгεрка, Нарү|тисъ,83 а ωсадилъ 
такъжε литъвою, которыε повътεкали ωтъ пано҃в | своих, то εстъ 
Ӕкүбъ, Күкүлεносъ,84 Саркглεлюсъ, Күдисъ, Кгрикгε҃л, Иосεлεно҃с, | 
Пεтърε҃л, Бүтъкүносъ. А ωтъ ωзεра Күмпотӕ долгостъкү, который 
намъ | шεринε85 на Радивиловой границы, үширки вεрста. | 

А тых выгнаных вышεй писаных людεй три чоловεки. | 
А ωтъ Комъпотӕ ωзεра до ωзεра Скү҃лбина рεчъкою 

Комъпотεю ү|долъжъ вεрста, а вширки до границы Радивиловой 
полъвεрсты. | 

А ωтъ Скүлбина ωзεра рεчъкою Скүлъбиною до ωзεра 
Пεртεкина үдолъжъ | полъвεрсты, а вширки до границы Радивиловой 
такεж полъвεрсты. | 

А ωтъ Пεрътεкина ωзεра рεчъкою Пεртεкинεю үниз до рεчъки 
Скирны | үдолъжъ полъвεрсты, а вширки до границы Радивиловой 
такεж полъвεрсты | до рεчъки Ѡкъмεны. || [ ҃ѳ / 9] 

А ωтъ тых двүх рεчокъ, гдε сошлисӕ Скирною рεчкою, до 
ωзεра Пεтъринӕ | вεрста. | 

А ωт Пεтринӕ ωзεра до дороги, котораӕ идεть [съ] солока ү 
зεмълю Нεмεцкүю, ү|до҃лжъ на горү рεчъкою Скирною милӕ, а 
попεрεкъ до границы Радивиловы | такεж милӕ. По түю дорогү 
сконъчываεтьсӕ зεмълӕ Мацовичовъ, а | пришъла зεмълӕ 
Богъдановичовъ. | 

А чεрεз дорогү түю ж рεкою Скирною ү возεро Скирнотӕ 
үдо҃лжъ ωтъ тоε до|роги до ωзεра Скирнотӕ вεрста, а вширки до 
границы Радивиловой  милӕ | до ωзεра Ѡкъмεна, котороε ωзεро 
граничить Радивиловымъ рүбε|жомъ. | 

                                                           
79 Тут у рукапісе коска. 
80 Загалоўная літара ў рукапісе. 
81 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
82 Злева на маргінэзе крыжык, прастаўлены простым алоўкам (ХІХ ст. 

?). 
83 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
84 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
85 Так у рукапісе. 
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А ωтъ ωзεра Скирнотӕ рεкою Скирною үвεрхъ ү возεро 
Скирно үдо҃лжъ двε | вεрстε,86 тамъ сӕ сконъчываεть зεмълӕ пановъ 
смо҃лвεнъских. Кү границы | Дрысвεцкой того всεго забрано зεмъли 
г(о)҃с(по)д(а)ръской чεрεз Лиѳълӕнъты, почо҃н|шы ωтъ ωзεра 
Күрчомъ аж до ωзεра Скирна чотыры мили добрых. | 

А по рε҃чцε Ѡкъмεнε всε пүща была, а под тою пүщεй люди 
сεдεли Богдано|вичовъ. А тотъ лεсъ Бридолкгъ розробилъ и людми 
своими ωсадилъ, | и затымъ и люды Богдановичовъ забралъ, и 
границү собε үчынилъ | рεчъкою Скирною. А тыε люди прочъ 
выслалъ и своими людми ωсади҃л, | коториε злодεи и розбойники з 
Литъвы повтεкали,87 ӕкож намъ и тεпεрε|чи ωтъ тых злодεεвъ 
вεликиε кривъды становӕтьсӕ. | 

А которых людεй на той пүщи посажалъ, тымъ людεмъ имӕна 
напεрвεй: || [9 v.] Кгирдюши҃с Мижовичъ;88 Юдка Кгирεпεлада҃с,89 
Станεлисъ, брат | εго, Милошъ Сакишъкисъ;90 Мартинъ 
Кишъкεли,91 Можүкъ, братъ εго, | Ӕнεлись Матεεвичъ,92 Бεйти ҃с 
лотыголи҃н,93 Мартинъ Жεпанисъ, Ӕнү҃ш|ка Накүтεвичъ, Мӕдεлисъ 
из Дисны, Михно Биржовичъ, Твиртисъ, | Мацъко Сεдлӕр,94 Васко 
Прүдникъ.95 | 

То тыε люди, которых на нашой пүщи посажалъ Бридо҃вкгъ 
нεмεц | на зεмъли Богдановичовъ, розробивъшы пүщү, ωсадилъ 
пεтънадцат | чоловεковъ. | 

А которых людεй из зεмль нашых выгналъ, тымъ имӕна: 
Станъко а Пεтръ | Римъдεвичы – тых выгналъ, а на тых зεмлӕх 
посадилъ Пεтра Ши҃л|вεнӕ; на Скирнойти ωзεрε сεдεлъ Пεтъкүсъ, а 
братъ εго Ѡнъдрүсъ – тых | выгналъ, а посадилъ Ӕна Бεйтишъка. | 

Мицүсъ а Ротъкү҃с Пүнεвичы – тых выгналъ, а посадилъ 
Станεлӕ, Сви|ланεва зӕтӕ; на той жε зεмъли посадилъ Ӕнεлӕ 
Нарцовича, а Радлӕ | Станьковича. | 

Мартина а Бεйнарма Добεйшовичовъ выгналъ,96 а на той 
зεмъли посадилъ | Грица Стεпановича97 а Матεӕ Станьковича; 
Ѡлεхна а Матεӕ Хотю|тановичовъ выгналъ, а посадилъ Станεла 
                                                           

86 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
87 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
88 Гэты знак ёсць у рукапісе. 
89 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
90 У арыгінале двукроп’е. 
91 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
92 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
93 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
94 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
95 Тут у рукапісе коска. 
96 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
97 Тут у рукапісе коска. 
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Таракишъка; Потӕ Войкги҃н|товича выгналъ, а түю зεмълю Бартошү 
Кгиковичү ωтъдалъ. | 

Тых жо боӕр г(о) ҃с(по)д(а)рских Богдановичовъ их людεй 
выгнаных ωдинадцат | чоловεковъ. || [ ҃і / 10] 

То εстъ люди Богдановичовъ и зεмъли, которых нεмεц 
Бридо҃лкгъ | выгналъ моцъно кгвалътом, и границү собε үчынилъ ωтъ 
Ѡкъмεны | рεки рεкою Скирнотεю ωтъ Дрысвεцкого рүбεжа, аж до 
ωзεра Скирнотӕ, на|полъ дεлӕчи то ωзεро.98 А то сӕ стало за 
күнътотора99 Нεвъгиньского кнӕ|зӕ Рүдого, а за нашого 
м(и)л(о)҃с(ъ)тивого Королӕ Его м(и)л(о) ҃с(ъ)ти Жикгимонъта,100 ӕкъ | 
Его м(и)л(о)҃с(ъ)ть на Ѡтъчизнε своεй Вεликомъ Кнӕзствε 
Лито҃вскомъ;101 | 

То сүть люди Моркүртовичовъ, которых Бридо҃лкгъ нεмεц 
выгналъ | и своими людми ωсадилъ напεрвεй: | 

Сташүса того согналъ,102 а посадилъ Бартоша Кгиковича; 
Матъӕса Күмо|нӕ согъналъ,103 а Станиса на той зεмъли посадилъ; 
Юхна Мацовича со҃гнал, | а Романа на той зεмъли посадилъ;104 Пεтра 
Нацовича выгъналъ,105 а Масӕ | на той зεмъли посадилъ;106 Юрӕ 
Биздεнεвича выгналъ,107 а посадилъ Кгεй|тεлӕ;108 Мица Попүтεвича 
Толаконьского выгналъ, а посадилъ Ро|мεкεлӕ Пεтьковича, 
дрисъвεцкого чоловεка; Рүкъша Монътεвича | выгналъ,109 а посадилъ 
Дүтъша,110 Лотъвина;111 Ивана Пүйковича | Алεсӕ выгналъ, а 
Милεйка Лεсεвича на той зεмъли посадилъ; Юшъ|ка Мартиновича 
того нε гналъ, и тεпεр на той зεмъли сεдитъ, а им | слүжить. | 

Тотъ жε нεмεцъ Бридо҃вкгъ людεй [съ] зεмъли боӕр 
г(о) ҃с(по)д(а)ръских Моркүрто|вичовъ 10 чоловεковъ [выгналъ], а на 
тыхъ зεмълӕх своими людми ωсади҃л. | 

Сүмою тых всих людεй согнаных ү повεтε Смольвεньскомъ 
трид|цать чоловεковъ, а на пүщи тых жо боӕр г(о) ҃с(по)д(а)ръских 

                                                           
98 Тут у рукапісе коска. 
99 Так у рукапісе, павінна быць күнътора. 
100 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
101 Гэты знак ёсць у рукапісе. 
102 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
103 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
104 Тут у рукапісе коска. 
105 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
106 Тут у рукапісе коска у. 
107 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
108 Тут у рукапісе коска. 
109 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
110 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
111 Тут у рукапісе коска. 
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смольвӕнъ тот жε || [10 v.] нεмεцъ Бридо҃вкгъ, розробивъшы пүщү, 
ωсадилъ пεтънадцать чоло|вεковъ. | 

А на то пановε смольвεньскиε ставили пεрεд нами свεтъковъ 
добрых, | людεй старых, вεры годных. | 

Напεрвεй Ротъкүсъ Бεйнаровичъ, чоловεкъ панεй Бортъковой 
на Күрчмах; | Кгайжүтисъ Михновичъ, чоловεкъ кнӕзӕ бискүпа 
Вилεньского; Солоцкий Ӕдкү҃с Лεсεвичъ, чоловεкъ кнӕзӕ бискүпа 
Вилεньского с Озεрεсъ. | 

Тыε три свεтъки стариε, которых на возεх вывозили до насъ, 
коториε нε | могли ходить, прεд старостою асвεтъчыли тымъ 
ωбычаεмъ, в одно слово | повεдаючы, иж панъ Радивилъ 
Ѡстиковичъ εхалъ тыми границами, | которыε сүть копаны, и 
копъцы сыпаны ωтъ ωзεра Күрчомъ, просто | посεрεд самого ωзεра 
кү сосънε, гдε тεпεрε нεмцы сказили,112 з дрүгоε сторо|ны того ωзεра 
Күръчомъ,113 гдε ж и мы сами тамъ копали и сыпали тыε | копъцы 
своими рүками,114 а противъ тоε со҃сны липа стоӕла,115 а томү εстъ | 
сεмъдεсӕтъ лεтъ и три лεта. | 

Павεлъ Римүтεвичъ,116 Бεрнатъ Вичүносъ, Мε҃лвид 
Рүтεйкεносъ, Матεй Вой|скад – люди кнӕзӕ бискүпа Вилεньского с 
Озεрε҃с. | 

117Тыε вси ωднимъ словомъ свεтъчыли, повεдаючы, иж εсмо 
тамъ хожи|вали з отъцы нашыми, лүбӕ бирали ү томъ лεсε, который 
былъ | над ωзεромъ Күрчмы.118 А такъ намъ ωтъцовε наши 
повεдывали и үка|зывали намъ тотъ копεц, сыпаный ωколо со҃сны, 
иж тотъ копεц εстъ Радивиловъ, гдε тεпεр нεмъцы сказили и с 
корεнӕ выкопали.119 | 

120Күзма Паньковичъ, боӕринъ г(о) ҃с(по)д(а)ръский повεтү 
Мойшокгольского, свεтъчы҃л | тымъ ωбычаεмъ: «Иж εм121 ӕ слүжилъ 
панү Радивилү в тотъ часъ, и носилεм | за ним дрεвъцо, и былεм в 
тотъ часъ, ӕкъ тамъ копъцы сыпано, а томү лεт сεмдεсӕтъ | и три 
лεта».122 || [ ҃a҃i / 11] 

При томъ тεж ставили чотырох свεтъковъ, боӕр 
г(о)҃с(по)д(а)ръских дрысвεцских, а двүх | боӕр пүтъных: | 
                                                           

112 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
113 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
114 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
115 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
116 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
117 Ніжэй ад папярэдняга абзацу на адзін інтэрвал. 
118 Тут у рукапісе коска. 
119 Тут у рукапісе коска. 
120 Ніжэй ад папярэдняга абзацу на адзін інтэрвал. 
121 Так у рукапісе, магчыма, трэба чытаць εси. 
122 У правым ніжнім куце кустод При том тεж . 
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Войтъко Миштортовичъ,123 Ѡнъдрүсъ Матεεвичъ,124 Юшъко 
Нεкрашεвичъ, Савъ|ка Монюлεвичъ. А двүх боӕр пүтъных: Митъко 
Павъловичъ, Алъхимъ Коза. | Тыε вси свεтъки свεтъчыли в одно 
слово: коли εхалъ панъ Радивилъ Ѡсти|ковичъ, граничεчи зεмълю 
Др(ы)҃с(вε)тскүю Королӕ Его м(и)л(о)҃с(ъ)ть Казимира з 
Ыѳълӕнты,125 | мы в тотъ часъ εхали з отъцы нашыми. И панъ 
Радивилъ, пεрεεха҃вшы | ωзεро Күрчмы до зεмъли Радивила 
Волъчковича, Мацовичовъ и Бо126|гдановичовъ, ү край того ωзεра 
стоӕла со҃сна, и казалъ копъцы ко|пати ωколо тоε сосъны панъ 
Радивилъ,127 и мы з отъцы нашыми128 | своими рүками тыε копъцы 
копали, а томү εстъ 70 лεт и три лεта. | 

Юрӕ Гаромεйковичъ, Матεй Марлкиновичъ,129 Миколай 
Пεтровичъ – люди | повεтү Мεмижского, подданыε Его 
Королεвъскоε м(и)л(о)҃сти;130 Ӕнъ Дεвъкго|вичъ, чоловεкъ повεтү 
Раканъти҃сского.131 | 

Тыε чотыры свεтъки тымъ ωбычаεмъ свεтъчыли,132 иж 
ωтъ|цовε и дεдовε наши в томъ лεсε, который розробили нεмъцы над 
| тымъ ωзεромъ Күрчмы, мεли борти свои, и с тых бортεй давали да҃н 
| мεдовүю до Вилна,133 а такъ мы хожывали з отъцы нашыми с тых | 
бортεй мεдү брати, и мεвали εсмо свои борти, ӕкъ ү зεмълӕх | 
панъских, такъ и ү кнӕзких, аж до границъ Лиѳълӕнтъских, идүчи | 
подлε границы Радивиловой,134 коториε борти нинε нεмъцы 
по|рүбали и выжгли аж до корεнӕ. | 

Миколай Кгирдюшεвичъ, старεц волости Дрысвεцкоε, 
Станиславъ | Анъдрүшεвичъ, боӕринъ пүтъный – || [11 v.] 

Тыε два свεтъки свεтъчыли тымъ ωбычаεмъ, иж ωтъцовε 
нашы нам | үказывали тыε копъцы, которыε сыпалъ панъ Радивилъ. 

                                                           
123 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
124 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
125 Фраза коли εхалъ панъ Радивилъ Ѡстиковичъ, граничεчи зεмълю 

Др(ы) ҃с(вε)тскүю, Королӕ Его м(и)л(о)҃с(ъ)ть Казимира, з Ыѳълӕнты 
падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?). 

126 Словы И панъ Радивилъ, пεрεεха҃вшы ωзεро Күрчмы до зεмъли 
Радивила Волъчковича, Мацовичовъ и Бо- падкрэслены простым алоўкам 
(ХІХ ст. ?). 

127 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
128 Справа на маргінэзе напісана 1542, просты аловак (ХІХ ст. ?). 
129 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
130 Тут у рукапісе коска. 
131 У рукапісе двукроп’е. 
132 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
133 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
134 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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Ѡтъцовε | нашы тамъ были, и тыε копъцы сами своими рүками 
сыпали. | 

А на то мы вси боӕрε смольвεньскии Мацовичы, Волчъковичы 
и Богда|новичы, подданы Его м(и)л(о)҃с(ъ)ти г(о) ҃с(по)д(а)ра нашого 
милостивого Королӕ Его м(и)л(о)҃с(ъ)ти, | готови εсмо своими 
ωсобами и з свεтъками своими поприсεгнүти, | иж то εстъ граница и 
копъцы сыпаны правъдивыε пана Радивиловы,135 | ӕкож тыε боӕрε 
г(о)҃с(по)д(а)рскиε смольвεньскиε вывεли границү свою до ωзεра | 
Скирна и подали дрисвεчаномъ.136 | 137 

 
Дрысвяцкая воласць 

138Түтъ сӕ почынаεть граница Дрысвεтъскаӕ.139 | 
Потъкалъ насъ врадникъ Дрысвεтъский панъ Сεмεнъ 

Мацъковичъ со ҃в|сεю волостью Дрысвεцкою, з людми старыми, 
добрε свεдомыми | границъ и знаковъ Радивиловых, и повεли насъ 
ωтъ ωзεра Скирна | 140полεмъ, што нεмцы сεго лεта ωтънεли и 
житомъ засεӕли. А ωтъ | того полӕ лεсомъ ко мъхү, а мхомъ ү 
возεро Самони҃с, до того Самонӕ | ωзεра ωтъ Скирна ωзεра 
полъмили, а вширки до Радивиловы гра|ницы до ωзεра Акгоринӕ 
милӕ. | 

А в томъ кгрүнътε, пεрεстүпивъшы границү пана Радивиловү | 
Дрысвεтьской волости, кнӕз кү҃нтор Нε҃вгиньский Рүдый забралъ | 
ωтъ панъства Кнӕзства Вεликого Литовъского ү тридцать лεтεх | 
двадцать чоловεковъ з домы, и з зεмълӕми их. И подалъ их нεмъцү | 
Бридо҃лкгү, ωтъцү Каспоровү. Имεна тымъ людεмъ Радивила: | 
Нεкрашεвича того самого забили,141 и домъ сожгли, а статокъ εго142 
|| [ ҃в҃і / 12] побрали, а зεмълю кү дворү своεмү привεрнүли и тεпεр 
пашүтъ; | 

А дрүгий чоловεкъ Пεтько. А в того Пεтька шεсть сыновъ 
было, а кождый | ωсобно жилъ и слүжбү ωсобънүю слүжилъ, на 
ймӕ: Василь, Сεмεнъ, Күрӕнъ, | Ивашъко, Гридко, а Ѡникεй. Тых 
всих выгүбили, постинали и повεшали, а зεмли | их кү дворү своεмү 
привεрнүли и тεпεр пашүть; | 

                                                           
135 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
136 Тут у рукапісе кропка. 
137 Паміж абзацамі праведзена чарнілам гарызантальная лінія. 
138 Злева на маргінэзе касы крыжык, нанесены чарнілам. 
139 Тут у рукапісе кропка. 
140 Злева на маргінэзе касы крыжык, нанесены простым алоўкам 

(ХІХ ст. ?). 
141 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
142 Справа ўнізе кустод побрали. 
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А Миколай Станькεвичъ з двεма братами двүх повεсили, а 
трεтий живъ | зосталъ. Зεмъли их кү дворү привεрнүли, и тεпεр 
пашүть; | 

А Сочү҃с былъ з двεма братεньники, Рүкъ а Мεйлю҃с. Тых всих 
повεшали, | а зεмъли их кү дворү своεмү пашүть. | 

А Иво҃лтоваӕ нεмъкинӕ за своεго дεржаньӕ выгнала двүх 
чоловεковъ – Стε|пана а Милоша. А на тоε мεстъцо ωсадила двүх жε 
чоловεковъ з Лит|вы прихожих, Римεлӕ а Ѡборскӕ, которыε и 
тεпεр сεдӕть а εй слүжӕт. | 

Таӕ ж Иволътоваӕ нεмъкинӕ забрала такъ трεтий год чεтырεх 
бра|тεньниковъ Болътӕ, Нарүта, Добрагоста,143 а Шымъка. Тых трεх | 
братεниковъ покололи, а чεтьвεртый живъ зосталъ,144 на ймӕ 
Шымко. | Тых всих домы пожгли, а статокъ их побрали, а зεмълю их 
и тεпεр кү | дворү своεмү пашүть. | 

Тых людεй, вышεйписаных, выгнаных,145 двадцать 
чоловεковъ. | 

А потомъ ωтъ Сомонӕ ωзεра повεли насъ болотомъ, а з болота 
| чεрεз горү лεсомъ до городища, котороε стоить на пүщи, и до того | 
городища ωтъ ωзεра Сомонӕ146 милӕ147, а вширки до границы 
Радивиловы, | до Ѡстрого Рогү Рича ωзεра милӕ. || [12 v.] 

А в томъ кгрүнътε тотъ жε күнътор Нε҃вгинский Рүдый тоε ж 
волости | Дрисвεцкоε забралъ людεй того ж часү ωтъ Вεликого 
Кнӕзства Лито҃вског(о) | 50 ҃и 4 чоловεки з домы и з зεмълӕми их, 
ωсадилъ лотъвою и лит|вою прихожими людми,148 и подалъ их 
нεмцү Брюкү напεрвεй149. | 150 

Натӕ мεчъника выгналъ,151 а на том мεстъцү посадилъ 
Бεртюлӕ лотвина; | Матүлӕ выгъналъ, а на том мεстъцү посадилъ 
Вилима лотъвина; | Матεӕ выгъналъ, а ωсадилъ Станӕ литъвина, 
прихожого чоловεка; | Нεкраша вы҃гналъ, а ωсади҃л Ӕна литвина ж; 
Ӕнъка выгналъ, а ωсади҃л Григора, | 
152 153Кирεйка - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - -
 Бартоша | 
                                                           

143 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
144 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
145 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
146 Тут у рукапісе даукроп’е. 
147 Надпісана над радком. 
148 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
149 Слова напεрвεй перакрэслена простым алоўкам. 
150 У рукапісе паміж абзацамі почыркам VІIнд (просты аловак) зроблены 

даследчы надпіс за нимъ следуютъ имена забранныхъ людей. 
151 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
152 Злева на маргінэзе да канца старонкі простым алоўкам зроблена 

скаба (ХІХ ст.). 
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Марътина - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Мажεлӕ | 
Пашъка - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Юрга | 
Марътина - -  выгналъ  - - -  а ωсадилъ  - - -  Масӕ | 
Ликлүйтӕ - -  выналъ154  - - -  а ωсадилъ  - - -  Бεрната | 
Павъла - -  выгналъ  - - -  а ωсадилъ  - - -  Пεтъра | 
Молъдӕ - -  выгналъ  - - -  а ωсадилъ  - - -  Пεтюлӕ | 
Рымъша - -  выгналъ  - - -  а ωсадилъ  - - -  Лавърина | 
Во҃йтъка - -  выгналъ  - - -  а ωсадилъ  - - -  Нарүша | 
Мεдεйша - -  выгналъ  - - -  а ωсадилъ  - - -  Станӕ | 

А Богдана Нарүшεвича забрали и тεпεр имъ слүжить, и з 
зεмлεю | своεю. А томү Богданү, какъ забрали, трεтий год. | 

А пүстыхъ зεмль лεжить, с которых согналъ тотъ жε кнӕзь | 
Рүдый людεй г(о)҃с(по)д(а)ръских дрысвεцкихъ жε 30 и 8. Имӕна 
тымъ | зεмълӕмъ: || [ ҃г҃҃і / 13] 
155Анъдрεεвщина - - - Мүрӕновъщина - - - Кεщεвъщина | 
Вӕжишъковъщина - - - Ӕцъковъщина - - -
 Ѡлεхновщина | 
Кгирдюсовъщина - - - Рацовъщына - - - Монεто ҃вщизна | 
Кгεнεловъщина - - - Пашъковъщына - - - Юрεвъщины | 
Мартиновъщина - - - Кгойжовъщина - - - Анъдрүсовъщина | 
Мацъковъщина - - - Ӕновъщина - - - Павъловъщина | 
Авктовεро҃вщина - - - Михновъщина - - - Ӕновъщина | 
Нарεйковъщина - - - Войтъковъщина - - - Алεхъновъщина | 
Пεтъковъщина - - - Монъховъщина156 - - - Мартиновъщина | 
Нарковъщина  - - - Римъдε҃вщина - - - Едовъщина | 
Пашъко҃вщина - - - Борисовъщина - - - Ѡсмоловъщина | 
Стεпано҃вщина - - - Добъковъщина - - - Ходотовъщина | 
Миколаεвъщина - - - Мεльвидовъщина | 

Всихъ тых зεмль, вышεйписаных, с которых люди согнано, и 
их зεмль пүстых | забраныхъ 50 и 4157. | 

А ωтъ того городища повεли насъ лεсомъ до рεчъки Ричыцы, 
котораӕ идεт | с озεра Вεликого Рича ү возεро Дрисвεт. До тоε 
рεчъки ωтъ городища полъ|мили, а вширки до границы Радивиловы 
чεрεз ωзεро Рычо милӕ. | 

                                                                                                                                                                      
153 Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з чатырма калонкамі, 

паміж калонкамі прастаўлены прочыркі. 
154 Так у рукапісе, павінна быць выгналъ. 
155 Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з трыма калонкамі, 

паміж калонкамі прастаўлены прочыркі. 
156 Літара х праўлена ў рукапісе. 
157 Табліца і гэты сказ злева, знізу і справа абведзены простым алоўкам 

(ХІХ ст. ?). 
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Тотъ кгрүнтъ ωтънӕлъ тотъ жε күнътор Рүдый,158 с которого 
кгрү҃нтү | со ҃гналъ и зърүбилъ мεчомъ и ω҃гнεмъ тридцать чоловεковъ, 
и подалъ | ихъ зεмεнинү своεмү Кгошинү нεмъцү, коториε зεмъли и 
пүщи, | и ωзεра тεпεръ дεржить по жонε своεй зεмεнинъ 
лифълӕнтъский | Лорнисъ. Имεна тых зεмль: || [13 v.] 
159Авласовъщина - - Васильεвъщина - - Альхимовъщина | 
Күсъвεвъщина - - Лεвошъковъщина - - Микүловъщына | 
Акатεвъщина - - Мотьковъщина - - Забεловъщина | 160 
Скаръковъщина - - Ходотовъщина - - Ӕновъщина | 
Лεщовъщина - - Михалъковъщина - - Хвальковъщина | 
Бүдεйковъщина - - Митовъщина - - Надεйковъщина | 
Працовъщина - - Нарүшовъщина - - Пи҃ктεвъщина | 
Күнъцовъщина - - Евънεвъщина - - Зыковъщына | 
Нарүшовъщина - - Минитовъщина - - Нарүсовъщина | 
Ѡникъεвъщина - - Мискүтовъщина - - Пашъковъщина | 

Тыхъ пүстовъщинъ забраных и людεй, с них согънаных, 
тридцат | пүстовъщинъ. | 

А потомъ повεли насъ ωтъ рεчъки Ричыцы лεсы и 
проробъками, аж до | ωзεра Ситъна. До того ωзεра Ситъна ωтъ 
рεчъки Ричыцы полъ|мили, а вширки, до границы Радививиловы161, 
до ωзεра Бεлого милӕ. | 

А пошодши ωтъ ωзεра Ситъна полεмъ до зεмъли Браславъскоε 
полъ|вεрсты. | 

Тотъ кгрүнтъ ωтънӕлъ күнтор Нεвъгинъский Рүдый и выгналъ 
лю|дεй г(о)҃с(по)д(а)ръских дрисвεтьских тридцать чоловεковъ бεз 
ωдного, и подалъ их | нεмъцү162 Миньштεрү,163 какъ жε и тεпεр сынъ 
того Миньштεровъ дεр|жить тыε люди и двор собε на тых зεмълӕхъ 
ново бүдүεть. А какъ | почалъ бүдовати, томү тεпεр дрүгоε лεто, а 
инъшиε зεмъли кү дворү | своεмү и тεпεр пашεт. Имεна тых зεмль:164 
|| [д҃і / 14] 
165Евънεвъщина - - Спирдεвъщина - - Ѡчовъщина | 
Мацεлεвъщина - - Станьковъщина - - Пεтъровъщина | 
Ӕковъщина - - Ӕцъковъщина - - Анъдрεεвъщина | 
Пацовъщина - - Юшъковъщина - - Матεйковъщина | 
                                                           

158 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
159 Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з трыма калонкамі, 

паміж калонкамі прастаўлены прочыркі. 
160 Справа на маргінэзе простым алоўкам нанесена рыска. 
161 Так у рукапісе, трэба Радивиловы. 
162 Літара ү праўлена. 
163 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
164 Гэтае двукроп’е ёсць у рукапісе. 
165 Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з трыма калонкамі, 

паміж калонкамі прастаўлены прочыркі. 
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Нεжишъко҃вщина - - Рымъдεсо҃вщина - - Бүтъковъщина | 
Ӕкүбовъщина - - Анъдрεйковъщина- - Кгирдεвъщина | 
Авъримковъщина - - Шүдεлεвъщина - - Адамовъщина | 
Мартиновъщина - - Дицовъщина - - Рүдεвъщина | 
Симоновъщина - - Кгирдε҃вщина - - Лазарεвъщина | 
Вжирблεвъщина166 - - Жибӕтовъщина167 | 

Сүмою тых пүстовъщинъ тридцать бεз ωдной168. Чεрεз нεмъцы 
забраных | всих тыхъ зεмль пүстых и людεй, с них согнаных, ү повεтε 
Дрысвεцкомъ | 100 и 30 и 169три. | 

Ѡзεра ү повεтε Дрысвεцкомъ, коториε нεмъцы ωтънεли, 
напεръвεй | Ѡкъмεно,170 Гатино,171 Скирно,172 Сомони ҃с, 
Ѡкгорини҃с,173 Ричо, Красъный, | Лининисъ,174 Сито. | 

Ѡзεр чεрεз нεмъцы ωтънатых175 ү повεтε Дрисвεцъкомъ 
дεвεть. | 

Какъ жо на тыи знаки старыи п(а) ҃на Радивиловы границы, 
врадни҃к | Дрысвεцъкий панъ Сεмεнъ Мацъковичъ ставилъ пεрεд 
нами свεтъко ҃в | людεй старих, вεри годных. Имεна тых свεтъковъ: | 

Войтъко Ми҃штортовичъ176, боӕринъ г(о)҃с(по)д(а)ръский,177 
Анъдрεй Матεεви҃ч, та҃кжε боӕри҃н г(о)҃с(по)д(а)ръский, | Сава 
Боӕриновичъ, такъжε боӕринъ г(о)҃с(по)д(а)ръский. А к томү людεй | 
пүтъныхъ г(о)҃с(по)д(а)ръских Дрысвεцъкого повεтү на ймӕ: || [14 v.] 
Митько Павъловичъ, Пашъко Бεнaровичъ178, Миколай 
Кгирдюшεвичъ, стар|εц Дрысвεцкий, Миколай Мамичъ, Алъхимъ 
Прокоповичъ. | 

Тыε вси свεтъки свεтъчыли тымъ ωбычаεмъ:179 «Мы 
памεтаεмъ, коли | панъ Радивилъ εздилъ и граничилъ з нεмъцы за 
Его м(и)л(о)҃сти Королӕ | Казимира. В тотъ часъ ωтъцовε наши 
εздили с паномъ Радивиломъ, | и насъ в тотъ часъ, дεтεй своих, зъ 

                                                           
166 Так у рукапісу, магчыма, павінна быць Жвирблεвъщина. 
167 Далей у апошняй калонцы прастаўлены прочыркі. 
168 Праўлена з слова одного. 
169 Тут у рукапісе двукроп’е. 
170 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
171 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
172 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
173 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
174 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
175 Так у рукапісе. 
176 Напісана невыразна. 
177 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
178 Зыходзячы з тэксту на арк. 24 напісанне прозвішча, праўдападобна, 

Бεйнаровичъ. 
179 Тут у рукапісе коска. 
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собою брали. И тотъ εздъ памε|таεмъ, и границү пана Радивиловү, 
почонъшы ωтъ Смольвεньских | зεмль:180 | 

Ѡтъ ωзεра Ѡкъмεна лεсомъ ү возεро Акгорино, а ωтъ ωзεра 
Акгорина | рεчъкою Акгориною ү возεро Рычо, а Ричомъ ωзεромъ ү 
Ѡстрый Рогъ, | а з Ѡстрого Рогү боромъ ү Бεлоε ωзεро.181 | 

182К томү ωзεрү Бεломү прилεгъла зεмълӕ Брасла҃вскаӕ. А 
послε183 того | εздү пана Радивилова ωтъцы нашы и мы сами тыε 
зεмъли и во|ды во въпокои дεржали, аж до Рүдого күнътора. | 

А потомъ тотъ Рүдый күнъторъ, бүдүчы за живота своεго, тыε | 
зεмъли и воды забралъ. А коли вжо было по смεрти того Рүдого | 
күнътора мы ωпӕтъ тыε зεмъли и воды дεржали во впокои | 
пεтънадцать лεтъ. | 184 

А потомъ тεпεрεшъний күнътор Нεвъгиньский Вилим со ҃всεго 
того насъ вы|гналъ. | 

А на томъ на всεмъ мы вси готови εсмо присεгънүти и з 
дεтьми нашыми, | иж то εсть правъдиваӕ граница пана Радивилова, 
и инъшых многих людεй | пры тых свεтъкох ставили,185 коториε то 
слыхали ωт ωтъцовъ своихъ, | и при тых свεтъкох такъжε 
присӕгънүти хочать». 186 187 || [ ҃ε҃і / 15] 

Браслаўскі павет 
188И түтъ допровадилъ насъ панъ Сεмεнъ Мацъковичъ, 

үрадникъ Дрысвεцкий, | со въсими людми дрисвεцкими кү границы 
Браславъской за ωзεро Ситъно, гдε | вжо прилεгъли зεмъли 
Браславскиε:189 | 

Түтъ сӕ почынаεть граница Браславъскаӕ. Повεли насъ люди 
браславъ|скиε лεсомъ по зεмъли Браславъской аж до болота 
Бүжина. | 

А тымъ болотомъ до ωзεра Ѡрεхова ωтъ Ситъна ωзεра до 
ωзεра Ѡрεхова | двε мили, а ωтъ болота попεрокъ190 до границы 
Радивиловы полътори мили | до ωзεра Бεлого, котороε ωзεро лεжить 
на границы Радивиловой. | 

                                                           
180 Гэтае двукроп’е ёсць у рукапісе. 
181 Тут у рукапісе двукроп’е. 
182 Злева на маргінэзе простым алоўкам прастаўлены крыжык. 
183 Словы К томү ωзεрү Бεломү прилεгъла зεмълӕ Брасла҃вскаӕ. А послε 

падкрэслены ў рукапісе простым алоўкам (ХІХ ст. ?). 
184 У канцы радка чарнілам прастаўлена вертыкальная рысачка. 
185 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
186 Ніжэй праз усю старонку чарнілам праведзена гарызантальная лінія. 
187 Унізе справа кустода И түтъ почыркам IIпм. 
188 Злева на маргінэзе почыркам Vпм надпіс Z[iemia]. Bracław|ska. 
189 У рукапісе тры кропкі, размешчаныя вертыкальна. 
190 Тут у рукапісе коска. 
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Потомъ повεли насъ лεсомъ к городищү. До того городища 
ωтъ ωзεра | Ѡрεхова полъмили, а вширки до границы Радивиловы 
двε мили до частых | ωзεр. | 

А ωтъ городища повεли насъ лεсомъ до чоловεка 
браславъского до Абрама. | А ωтъ городища до Абрама полъмили, а 
ωтъ Абрама вширки до границы | Радивиловы, до сосъны, в которой 
сосьнε εсть знакъ, камεнь пүшεчъный, по҃л|трεти мили. | 

А ωтъ Абрама повεли насъ до сεлища Мацъка Кгорεвича, гдε 
ж εсмо и тεпεр | нашли хоромы стоӕть. А ωтъ Абрама до сεлища 
Мацкова полъмили, | а ωтъ сεлища Мацкова вширки до границы 
Радивиловы, до закладноε моги|лы полъчεтьвεрты мили,191 котораӕ 
могила стоить мεжы двεма ω|зεры: мεжи ωзεромъ Лεшимъ, а 
Солонымъ ωзεромъ. | 

А ωтъ Мацъкова сεлища повεли насъ лεсомъ к озεрү Стрүстү, 
а до того | ωзεра Стрүста ωтъ Мацкова сεлища полътори мили, а 
попεрεкъ до | границы Радивиловы, до ωзεра Плюса чотыри мили. || 
[15 v.] 

А ωзεромъ Стрүстомъ үдолъжъ милӕ чεрεз пεрεворотъε, 
мимо192 Вεликүю | Горү ү возεро Снүдо, а ωтъ Вεликоε Горы чεрεз 
ωзεро Снүдо мало ωста҃в|лӕючы поправε, ӕкобы чεтьвεртүю часть 
ωзεра Снүда. | 

А с то҃г(о) ωзεра Снүда рεчъкою Үклεйницою ү возεро 
Волюшо, үдо҃лжъ ωтъ Вε|ликоε Горы, до того Волюша большε мили, 
а ωтъ того Волюша вширки до | границы Радивиловы, до ωзεра 
Пεрεсвεта193 пӕть миль. | 

А с ωзεра Волюша Прото҃лчю рεчъкою, котораӕ по 
подзεмεлью идεть ү во|зεро Елεнько Малоε. | 

А с озεра Елεнька Малого рεчъкою Елεнькою ү возεро Ельно 
Болъшоε, а ωтъ ω|зεра Волюша до ωзεра Ельно Болъшого үдолъжъ 
вεликаӕ милӕ, а вширки | до рεчъки Кобылы, котораӕ выходить с 
озεра Пεрεсвεта кү Радивило|вой границы, пӕть миль. | 

А с озεра Ельна Болъшого рεчъкою Ельницою ү возεро 
Ѡбабъε, үдолъжъ | ωтъ ωзεра Ельна до ωзεра Ѡбабъӕ полъмили. | 

А с озεра Ѡбабъӕ рεчъкою Заднεю үвεрхъ ү возεро Дбро. А 
от ωзεра Дбрӕ тою ж | рεчъкою үвεрхъ ү возεро Малоε Двεрца. | 

А с того ωзεра Малого Двεрεцъ ү Большоε ωзεро Двεрца. А 
ωтъ ωзεра Дбрӕ | до Большого ωзεра Двεрца үдо҃лжъ милӕ, а вширки 
до границы Радивило|вой пӕть миль. | 

                                                           
191 Тут у рукапісе коска. 
192 Уверсе паміж словамі гарызантальная рысачка. 
193 Паміж літарамі с і т атрамантавая пляма. 
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194А с озεра Двεрца Бо҃лшого рεчъкою Микүльскою үвεрхъ, нε 
доходӕчы ωзεра | Микүльского поправε ү вεрстε мимо Головатоε 
ωзεро, боромъ до рү҃чӕ | Глүбочъца. А тымъ Глүбо҃чцомъ до старины 
кнӕзεй Масальских полъ|тори мили. Түтъ сӕ сконъчыла зεмълӕ 
Браславъскаӕ195. А вширки до | границы Радивиловы, до камεнӕ, 
который лεжить ү Двинε рεцε Кобыла, | выбит на кобылий 
[к]шталтъ, пӕть милъ.196 -І ІІпм-Түт сѧ ско҃нчисѧ зεмлѧ 
Бра|славъскаѧ.-ІІпм || [ ҃s҃і / 16] 

І-Түтъ сӕ почынаεть зεмълӕ Полоцъкаӕ. Ѡтъ того рүчъӕ 
Глүбо҃чца, а мεжи | тыми двεма границами, мεжи Радивиловы 
границы,197 и тоε границы,198 што | нεмъцы забрали, по которой мы 
εхали ωтъ границы Дрысвεцъкоε, аж до гра|ницы Полоцкоε, ү 
повεтε Браславъскомъ, коториε ωзεра нεмъцы забрали, | имεна тымъ 
ωзεромъ: | 
199Плюсо - - -  Пεрεсвεтъ - - -  Зεлεноε - - -  Кривоε  
Засεчъно - - -  Долъгоε - - -  Замошъно - - -  Шилово  
Борилово - - -  Двεръцо - - -  Двεрцо Бо҃лшоε - - -  Дбро | 
Ѡбабъε - - -  Елъно - - -  Елεнько Малоε - - - 
 Волюшо | 
Снүдо - - -  Комεно - - -  Камε҃нко Малоε - - - 
 Воεтъко | 
Ѡстровнъ200 - - -  Кривоε - - -  Долъгоε - - -  Чорноε  
Частыε ωзεрка 4 - - -  Крүтӕ҃кло - - -  Шоки - - -  Асεрини҃с  
Придүшъно - - -  Күглоε201 - - -  Долъгоε - - - 
 Заборноε  
Ѡкъмεно - - -  Снүдо - - -  Вεликоε - - -  Ѡ҃лшε҃нко  
Стрүсто - - -  Бүзино - - -  Лεшоε202  

А тых ωзεр забраных ү Браславъскомъ повεтε сорокъ ωзεръ и 
одно. | А на тыε забираньӕ зεмль и водъ203 ү Браславъскомъ повεтε 
ставилъ | пεрεд нами свεтъковъ врадникъ пана Павловъ 
Браславъский Шεмбε҃л | людεй добрых, старых, вεры годных. Имεна 

                                                           
194 Злева на маргінэзе почыркам Vпм напісана Hłuboczek. 
195 Гэты сказ у рукапісе перакрэслены карычневым чарнілам (почырк 

ІІпм). 
196 Гэтае двукроп’е ёсць у рукапісе. 
197 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
198 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
199 Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з чатырма калонкамі, 

паміж калонкамі прастаўлены прочыркі. 
200 Апошняя літара праўлена, магчыма, павінна быць Ѡстровъно. 
201 Так у рукапісе, магчыма, павінна было быць Крүглоε. 
202 Далей два росчыркі пяра. 
203 Праўлена ў рукапісе, літара ъ дапісана ніжэй радка. 
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тымъ свεтъкомъ: напεрвεй | Василь Лүнъ,204 а Тимоѳεй Скробъ,205 а 
Дорошъко Костъко, а Пашъко Со|болεвичъ, Занько Бεрεснεвичъ, 
Павεлъ Баровичъ, Анъкипъ Ӕнүтε|вичъ, Га҃врило Анъдрыӕновичъ, 
Чεрнисъ Тимошъковичъ, Грыгор Абεйбεй|ский, Мεлъта 
Соболεвичъ.206 || [16 v.] 

А при тых свεтъкох многих людεй добрых было, а свεтчыли 
тымъ ωбычаεм, | иж послε того εздү пана Радивилового ωтъцы 
нашы и мы сами тыε зεмли | и воды во въпокои дεржали εсмо, аж до 
Рүдого күнътора. | 

А потомъ тотъ Рүдый күнътор, бүдүчы за жывота своεго тыε 
зεмъли | и воды забралъ,207 а коли вжо было по смεрти того күнътора 
Рүдого мы | ωпӕтъ тыε зεмъли и воды во въпокои дεръжали 
пεтънадцать | лεтъ. | 

А потомъ нинεшний кү҃нтор Нεвъгинъский Вилим со ҃всεго 
того насъ вы|гналъ. | 

А к томү тотъ жε күнътор Рүдый тоε ж волости Браславъскоε 
выгна҃л, | а инъшых выгүбилъ, постиналъ и повεшалъ людεй 
г(о)҃с(по)д(а)ръских, которых | людεй зεмъли тεпεр пүсты лεжать 
60 ҃и 4. Нижли имεнъ тыхъ | людεй и зεмль ωномү повεдити нε 
үмεли, бо тых всих людεй ищадцких | нεмъцы выстинали. | 

А ωсобъно чотыры пүстовъщыны мεстъских: Мозεлε҃въщина, 
Стεпано҃в|щина, Павъловъщина,208 а Пүшъкарεвъщина. Того пүшкара 
самого нεмцы | забили. | 

А повεдають старыи люди браславъцы, ижбы всεго забрано и 
вы|гнано ү повεтε Браславъскомъ триста чоловεко҃в, лεчъ намъ имεнъ 
их | нε повεдили, што и памӕтүховъ их нεмъцы выкорεнили, 
пости|нали и повεшали. | 

209А почонъши ωтъ ωзεра Күрчомъ, аж до Двины рεки, 
забраньӕ чεрεз нεмцы | ωтъ Кнӕзства Вεликого Литовъского 
үдолъжъ дεвεтънадцать милъ. | 

А в томъ кгрүнтε людεй выгнаных и забраных триста и сорокъ 
и шεст210 || [҃зі / 17] чоловεковъ, ωкромъ тых, которых памεтати нε 
могүть.211 212 | 

                                                           
204 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
205 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
206 Далей росчырк пяра. 
207 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
208 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
209 Злева на маргінэзе чарнілам прастаўлены крыжык. 
210 Унізе справа кустод чоловεко҃в. 
211 Тут у рукапісе двукроп'е. 
212 Радок заканчваецца трымя росчыркамі пяра ў выглядзе хвалістых 

ліній. 
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В томъ жε кгрүнътε ωзεр малых и вεликих забрано 50 ҃и 9 
ωзεр. | 

А на томъ всεмъ мы сами и з дεтьми своими готовы εсмо 
поприсεгнүти, иж то | εстъ правъдиваӕ граница пана 
Радивилова213.214 | 

То εстъ зεмъли кнӕзεй Масальских: рүчъεмъ Глүбочъцомъ, 
ωтъ Брасла҃в|скоε границы до Двины рεки үдо҃лжъ – двε мили, а 
вширки, рεкою Двиною, до то҃г(о) | камεнӕ Кобылы – три мили. | 

Друйскія ўладанні Сапегі 
Түтъ насъ поткалъ врадникъ Дрүйский пана Михайловъ 

Сопεжинъ Василεй Коча҃н | з боӕры и з людми пана Михайловыми, и 
повεли насъ ωтъ Двины рεки рεкою И҃н|дрыцεю үвεрхъ ү возεро 
Инъдро.215 | 

А повεдилъ тотъ врадникъ з боӕры и з людми пана 
Михайловыми, иж тыми | мεстъцы чεрεз рεчъкү Инъдрицү 
никотороε кривъды нεтъ аж до того ωзεра | Инъдра.216 | 

А ωзεра Инъдра рεчъкою Кгεкгүжицою үвεрхъ, а с тоε рεчъки 
направо пошли | знаки и рүбεжи старыε по дεрεвъю, штож εсмо и 
сами их видεли – вεльми | частыε знаки до ωзεра Ѡрмεӕ. В тых 
мεстъцах нεмъцы пεрεшли тыε ста|риε границы, и зεмъли сами собε 
затεсати217 үдолъжъ на полъмили, а впεрε҃к | вεрста мεжи тых двүх 
ωзεр – ωзεра Инъдра и ωзεра Ѡрмεӕ.218 | 

А тым ωзεромъ Ѡрмεεмъ, рεчъкою Ѡрмεицою ү возεро 
Ѡсүнъцо. | 

А с того ωзεра Ѡшүнъца ү Вεликоε ωзεро Ѡсүно. | 
А с того Вεлико҃г(о) ωзεро Ѡсүна рεчъкою Ѡсүницою аж до 

рεчъки Водги, гдε үпа|даεть Водга ү Восүницү рεкү. Түт сӕ 
сконъчыла зεмълӕ ҃п(а)на Михайлова Сопε|жина, а пришъла граница 
Ѡсвεйскаӕ пана воεводы Полоцкого. || [17 v.] 

Асвейская воласць Полацкага ваяводства 
219Түтъ потъкалъ насъ үрадникъ Ѡсвεйский пана воεводы 

Полоцкого Сεмε҃н Стεпано|вичъ и з людми, и з волостью 
Ѡсвεйскою, и повεлъ насъ үвεрхъ рεчъкою Водгою милю. | 

                                                           
213 Словы поприсεгнүти, иж то εстъ правъдиваӕ граница пана 

Радивилова падкрэслены чарнілам. 
214 Справа на маргінэзе паміж абзацамі чарнілам прастаўлена зорачка. 
215 Далей росчырк пяра. 
216 Далей росчырк пяра. 
217 Так у рукапісе, магчыма, павінна быць затεсали. 
218 Тут у рукапісе коска. 
219 У рукапісе злева на маргінэзе чарнілам прастаўлены крыжык. 



 

 28 

А с тоε Водги ү дрүгүю рεчъкү Малүю Водгү үвεрхъ такъжε 
милӕ. А тыε ωбεдвε | рεчъки Водги идүтъ [зъ] зεмъли Нεмεцкоε, 
граничεчы зεмълю Ѡсвεйскүю зεмълεю | Лиѳлӕнтъскою. | 

А тою рεчъкою Водгою Малою ү дεрεво о҃лхү, ү которой ωльсε 
нашли εсмо знаки | и рүбεжи стариε. А з лүгү выεхавъшы на горү, 
түтъ привεли насъ к двүм копъ|цомъ пана Радивиловымъ, ωдинъ 
копεц полоцъкий, а дрүгий ү нεмεцкой | сторонε. А в полоцъкомъ 
копъцы пεнь сосъновый, ү которой сосьнε борть | 220была чоловεка 
ωсвεйского Козина. Какъ жо в томъ пни и тεпεр знаки сүть. | А какъ 
тыε люди ωсвεйскиε повεдили пεрεд нами, иж в томъ мεстъцү панъ | 
Радивилъ хлεба εлъ, ӕк түю границү чынилъ. | 

А ωтъ тых двүх копъцовъ по дεрε҃вю вεльми частыи знаки и 
рүбεжи, и по м|хомъ, по дεрεвъю стариε рүбεжи пошли. | 

А над ωзεромъ Гагалинъцомъ ү сосьнε стариε рүбεжи с одноε 
стороны вы|щεпаны и выжжεны, а з дрүгоε стороны цεлы. | 

А ωтъ ωзεра Гагалинъца по мъхү, по дεрεвью рүбεжы пошли ү 
рүчεй Бεлых221, | а рүчъεмъ Бεлымъ ү рεчъкү Човъшү. | 

А рεчъкою Чо҃вшою үниз ү рεкү Сарю. Түтъ намъ повεдилъ 
үрадникъ | пана воεводы Полоцкого Сεмεнъ, иж түтъ нεмεцкиε люди 
лотыгола, үхо|дӕчы чεрεз тыε границы злодεйскимъ ωбычаεмъ, 
борти казили, и звεр ло|вили, и рыбү ловили222, лεчъ тыми разы, үжо 
какъ г(о) ҃҃с(по)д(а)ръ Его м(и)л(о) ҃сть рачы҃л васъ послати, 
по|сланъцовъ своих, длӕ довεдываньӕ границ стародавъных.223 || 
[ ҃и҃і / 18] 

А такъ вжо вамъ, бүдүчы ү Күрчмохъ, и нεмъцы, заεхавъшы, 
сами собε зεм|ли Ѡсвεйскоε затεсали,224 почонъшы ωтъ рεчъки 
Човъшы, гдε үпадаεть ү рε|кү Сарю, а Сарεю рεкою үниз. А до үстъӕ 
рεки Ѡсүницы, котораӕ үпадаεт | ү түю ж рεкү Сарю, того всεго 
ωстрова үдо҃лжъ пӕть миль, а попεрε҃к – двε мили Ѡсвεйскоε 
зεмъли.225 | 

А по дрүгой сторонε, күды мы εхали, почонъши ωтъ рεчъки 
Ѡдги, гдε үпала | ү рεкү Ѡсүницү, по тых знакох, ӕко вышεй 
ωписано, аж до рεчъки Човъшы,226 | гдε үпадаεть ү рεкү Сарю, пӕть 
миль.227 | 

                                                           
220 Злева на маргінэзе чарнілам зроблена памета – гарызантальная 

рысачка. 
221 Так у рукапісе. 
222 Словы и рыбү ловили надпісаны над радком. 
223 Тут да канца радка чарнілам праведзена лінія. 
224 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
225 Тут у рукапісе коска. 
226 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
227 Тут у рукапісе коска. 
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А ωтътоль повεли насъ үвεрхъ рεкою Сарεю по҃лторы мили до 
рεчъки | Малεницы, а Малεницою рεчъкою үвεрхъ. | 

А с тоε рεчъки Малεницы направо сүходоломъ к городищү, а 
ωтъ городи|ща ү рүчεй Красъный, а Красъным рүчъεм үниз, до 
рεчъки Любавъки. | 

А Люба҃вкою рεчъкою үниз ү рεкү Синӕ,228 котораӕ вышъла с 
озεра Ѡсъвεӕ. | 

А тою Синεю рεкою до рүчъӕ Нεвεро҃вского, который вышо҃л с 
правоε рүки и дεлит | ωтъ Мочажа сεла городничого Полоцкого з 
братьεю, котороε сεло Мо|чажо Моско҃вски ωднӕлъ и привεрнүлъ εго 
къ Сεбεжү. А тотъ рүчεй Нε|вεровъский үпалъ ү Синю рεкү229. | 

А таӕ Синӕ рεка пошла ү зεмълю Московъскүю, а зεмлεю 
Московъскою | үпала ү Исү рεкү, а Исою рεкою ү Вεликүю рεкү 
блиско Ѡпочъки, | города московъского. | 

А түтъ на той границы Мочажской, на томъ рүчъи 
Нεвεровъскомъ, | который рүч(εй)230 пошолъ ү рεкү Синю, түтъ 
стоӕлъ самъ станом | панъ Радивиль на борү, нε приходӕчы к томү 
рүчъю Нεвεро҃вскомү, || [18 v.] и ωтъграничилъ до тых трεх горокъ, 
до рεчъки Рүбанъки, котораӕ рεка | вышъла с пүщи нεмεцкоε 
Рүбанъка, гдε сүть три го҃рки231 насыпаны – ωдна нε|мεцъкаӕ, а 
дрүгаӕ псковъскаӕ, а трεтӕӕ полоцкаӕ, ино вжо то Мо|сковъский 
тыε зεмъли давъно ωтънӕлъ и посεлъ. | 

А на тых лεтεх вжо нεдавъно ωтънӕлъ московъский Сεбεж 
Мочаж по тотъ | рүчεй Нεвεровъский, который насъ ωтъграничилъ 
ωтъ Мочажа. А мы вси по тыε границы за дεдовъ и ωтъцовъ нашых, 
и мы сами вεчъно дεржали232 | εсмо. | 

233Почонъшы ωтъ Двины рεки, аж до границъ Псковъских, до 
рεки Рүба҃нки, | по границү Вεликого кнӕзӕ Витовътовү, а по 
Вито҃втε по границү Радиви|ловү. | 

234То повεдили многиε волости Полоцъкиε, почонъшы ωтъ 
Двины рεки, | ӕко вышεй ωписана, аж до границы Мочажскоε235. 
Имεна тымъ людεмъ, кото|риε свεтъчать волости Ѡсвεйскоε: | 

                                                           
228 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
229 Ад словаў до рүчъӕ і да канца абзаца падкрэслена простым алоўкам 

(ХІХ ст. ?), справа на маргінэзе таксама алоўкам увесь абзац абведзены 
дужкай. 

230 Апошнія дзве літары заліты атрамантаваю плямкаю. 
231 Літара р праўлена ў рукапісе. 
232 Ад словаў вжо нεдавъно і да слова дεржали падкрэслена простым 

алоўкам (ХІХ ст. ?), злева на маргінэзе алоўкам абзац абведзены дужкай; 
таксама злева пастаўлены касы крыжык. 

233 Ініцыяльная літара. 
234 Ініцыяльная літара. 
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Микита Анисимо ҃в а Микита Романовъ, Лүкъӕнъ Тεлитиничъ, 
А҃н|дрεй Миштинъ, Коза Анисимовъ. | 

236А при них многиε люди, нεско҃лко сотъ чоловεко҃в, тыε вси на 
том готови присε҃гнү|ти, иж тыε границы и тыε зεмли Полоцкиε ωтъ 
Нεмεц дεды и ωтъцы нашы, | и мы сами, вεчъно дεржали εсмо, ӕкож 
и тεпεр237 дεржимъ. И түтъ, ү того рүчъӕ | Нεвεровъского, ωтъ 
границы Мочажскоε, мы, посла҃нцы г(о)҃҃с(по)д(а)ра нашо ҃г(о) 
вεликого, | Королӕ Жикгимонъта, розεхали-І 238 ІІпм-сѧ-ІІпм 239 І-εсмо,240 
Иванъ Глεбовичъ Корсакъ, а Ӕнъ241 | Кмитичъ Соколовича, 
выписавъшы всю границү, почонъшы ωтъ ω|зεра Күрчомъ, аж до 
рүчъӕ Нεвεровъского, по границү Мочажскүю, по которою242 | 
нεда҃вно Московъский ωтънӕлъ-I. | 

 
Koniec243 || [ѳ҃і / 19] 
 
IIIпм-Carta goła. Instigator.-IIIпм 244 || [19 v.]245 || [ ҃к / 20] 
 
І- 246З росказаньӕ г(о)҃с(по)д(а)ра Королӕ Его милости 

Жыкгимонъта, з Божεй ми|лости Королӕ Польского, Вεликого 
кнӕзӕ Литовъского, Рүского, Прү҃с|кого, Жомой҃тского, Мазовεцкого 
и иных, пана нашого милостивого.247 | 

                                                                                                                                                                      
235 Словы аж до границы Мочажскоε падкрэслены простым алоўкам 

(ХІХ ст. ?). 
236 Ініцыяльная літара. 
237 Словы и тыε зεмли полоцкиε ωтъ Нεмεц дεды и ωтъцы нашы, и мы 

сами, вεчъно дεржали εсмо, ӕкож и тεпεр падкрэслены простым алоўкам 
(ХІХ ст. ?). 

238 Фраза И түтъ, ү того рүчъӕ Нεвεровъского, ωтъ границы Мочажскоε, 
мы, посла҃нцы Г(о)҃҃с(по)д(а)ра нашо҃г(о), вεликого Королӕ Жикгимонъта, 
розεхали падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?). 

239 Часціца –сѧ дапісана над радком почыркам ІІпм. 
240 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
241 Словы Иванъ Глεбовичъ Корсакъ, а Ӕнъ падкрэслены простым 

алоўкам (ХІХ ст. ?). 
242 Словы -зεра Күрчомъ, аж до рүчъӕ Нεвεровъского, по границү 

Мочажскүю, по ко- падкрэслены простым алоўкам (ХІХ ст. ?). 
243 Напісана ў канцы аркуша, у правай частцы радка почыркам ІІІпм 

(інстыгатара Пузялеўскага) і падкрэслена. 
244 Напісаная почыркам ІІІпм (інстыгатара Пузялеўскага) у сярэдзіне 

аркуша і на сярэдзіне радка. Вышэй і ніжэй фразы часткі аркуша 
перакрэслены, уверсе – у выглядзе літары Z, унізе – росчыркам пяра. 

245 Аркуш не нумараваны, перакрэслены ў выглядзе літары Z. 
246 Ініцыяльная літара. 
247 У канцы радка знаходзіцца двукроп’е. 
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248Про памεть намъ, посланъцомъ г(о) ҃с(по)д(а)ръскимъ, Иванү 
Глεбовичү Корсакү,249 | а Ӕнү Кмитичү Соколовича, которыε εсмо 
кривъды пописовали под|даных Его м(и)л(о)҃сти г(о) ҃с(по)д(а)ра 
нашого милостивого, коториε сӕ им стали ωтъ | пограни҃чковъ250 
п(а) ҃на Мистра Лифлӕнтъского, почонъшы ω҃т ωзεра Күрчом, | аж 
до границ Московъских. | 

Скаргі жыхароў Майшаголскага павету 
251Напεрвεй пришли пεрεд насъ шлӕхта и подданыε Его 

м(и)л(о)҃сти г(о)҃с(по)д(а)ра нашого | м(и)л(о) ҃стивого, и з людми 
своими, Войтεх Хрщоновичъ, а Кгабриӕлъ Юшъкови҃҃ч, | Ӕнъ 
Мартиновичъ, хорүжичъ, а Григор Матεεвичъ, зεмӕнε повεтү 
Мойшо|кгольского,252 и поставили пεрεд нами чоловεка своεго 
Миколаӕ Кгεйдовича, | коториε сӕ жаловали и ωповεдали свои 
кривъды и үтисъки, коториε | сӕ стали напεрвεй ωтъ Ӕсъпорового 
ωтъца Бридолъкга нεмъца, | ωтъ самого тεж того Ӕспорора253 
нεмъца, што ж забрали двүх чоловεко҃в | их властъных на ймӕ 
Матεӕ, а Станӕ, брата εго, з домы и со въсимъ | статъкомъ их, со 
въсимъ тымъ, што ωни ү домεх своих мεли.254 А такъ | ωдного 
заморили на ймӕ Матεӕ,255 а братъ εго Станюсъ ωтъ того Ӕ|спора 
нεмъца былъ үтεкъ,256 а такъ тотъ Ӕспор, догонивъшы εго на ω|зεрε 
Күрчмахъ, ωбεсилъ, а томү εстъ, ӕкъ того чоловεка ωбεсилъ, 
чо|тыры годы. А ӕкъ тыε люди забраны, томү лεтъ двадцать, за | 
пана воεводү Вилεньского пана Миколаӕ Миколаεвича Радивила. || 
[20 v.] 

При томъ тεж тотъ жε Войтεх Хрщоновичъ поклада҃л пεрεд 
нами свой списокъ, | пописавъши вси шкоды, коториε маεть ωтъ тых 
жε Лиѳълӕнтъ. Напεр|вεй иж εго чоловεкъ власъный на ймӕ Сташи҃с 
Мεдвεшовичъ, үзӕвъшы ү нεго | двадцать копъ грошεй торговати, и 
с тыми пεнεзми втεкъ до Нεмεцъ, и взӕ҃л | зεмълю потъ күнъторомъ 
Нεвъгиньскимъ Вилимомъ,257 и тотъ Вой|тεхъ поколькүкроть εздилъ 
до нεго з листы г(о)҃с(по)д(а)рскими, жεдаючы | права и 
справεдливости нашого своεго подданого, и тотъ күнътор Вилимъ | 

                                                           
248 Ініцыяльная літара. 
249 Радок падкрэслены простым алоўкам. 
250 Так у рукапісе. 
251 Ініцыяльная літара. 
252 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
253 Так у рукапісе. 
254 Тут у рукапісе коска. 
255 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
256 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
257 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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нε хотεлъ с нимъ справεдливости чинити,258 и нεкоториε листы 
г(о)҃с(по)д(а)рскиε | ү сεбε загамовалъ, а томү ωсмый рокъ. | 

К томү тεж тотъ жε Войтεх Хрщоновичъ жεдалъ права ү того 
ж күнътора | Вилима на нεмца Ӕспора, иж εго чоловεкъ властный, 
тивүнεц на ймӕ Станисъ | Трεпикъ, который εго вεз статокъ 
долговый, мεлъ на своих рүках, и побра҃вшы | вεсъ εго статокъ и свой, 
што мεлъ ү домү своεмъ, зъ жоною и з дεтми втε҃к | до Нεмεц. И тотъ 
Войтεх поймалъ εго ү Возεрεсεх,259 а такъ тотъ жε Ӕ҃спор взӕ҃҃л | εго 
на свои рүки, и положилъ рокъ εго постановити за двε нεдεли кү 
правү. | А коли томү рокъ пришолъ,260 тогъды тотъ Ӕспор ани самъ 
сталъ, и того чоловεка кү правү нε поставилъ, ωтъ которого шкодүю 
| такъ много – ω сто копъ грошεй. А томү чεтьвεртый рокъ. | 

В томъ жε εго тεж спискү εстъ ωписано, иж εго властъныε два 
чоло|вεки Войтъко а Матεлисъ, зъ жонами и з дεтьми своими, 
втεкъли до | Нεмεц и възεли зεмълю потъ күнъторомъ Нεвъгиньским 
Вилимом. | А томү Матεю, ӕкъ втεкъ, чεтьвεртый год, а Войтъко 
втεкъ сεго | рокү. || [ ҃к҃а / 21] 

К томү тεж εго чоловεкъ властный на ймӕ Нарүши҃с и з 
жоною, и з дεтьми | своими, втεкъ до Нεмεцъ и мεшъкаεть ү нεмъца 
Тилӕ,261 гдεж и до | тых часовъ тотъ нεмεц εмү того чоловεка выдати 
нε хочεть. | А томү чεтьвεртый год. | 

Тотъ жε Войтεх покладалъ пεрεд нами жалобү на нεмца 
Ӕспора Бридо҃л|кговича, иж, наεхавъшы на εго властъноε ωзεро на 
ймε И҃лкги с помочъ|ники своими, людεй εго побилъ, а ω ҃н самъ лεдвε 
втεкъ.262 А такъ на том | ωзεрε двүх εго чоловεковъ үтопилъ в тотъ 
часъ.263 А томү шостый рокъ. | 

 
264Жалоба Кгабрыӕла Юшъковича265 | 

 
Покладалъ пεрεд нами жалобү Кга҃брыӕлъ Юшъковичъ на 

күнътора Нε҃вги҃н|ского Вилима, иж тотъ күнътор, наславъшы людεй 
                                                           

258 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
259 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
260 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
261 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
262 Тут у рукапісе коска. 
263 Тут у рукапісе коска. 
264 Ніжэй праз тры інтэрвалы. 
265 Скаргі ўстойліва афармлены ў рукапісе наступным чынам: загаловак 

размешчаны па сярэдзіне радка; загаловак размешчаны ніжэй папярэдняга 
тэксту на адзін—паўтара ці два інтэрвалы. Праз адзін-два інтэрвалы ніжэй 
загалоўка знаходзіцца тэкст скаргі, які пачынаецца са словаў Покладалъ ці 
Жаловалъ. У канцы скаргі пазначана, як даўно адбыліся падзеі, што апісваюцца 
ў тэксце. 
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своих на домъ | εго чоловεка на ймӕ Станӕ, εго самого Станӕ взӕли, 
и дεтεй εго по|брали, и тεпεр ү нεго мεшъкаεть, а братъ того Станӕ 
на ймӕ Марти҃н | втεкъ до күнътора Вилима со въсимъ статъком 
своим. А томү пӕтый | рокъ. | 

Покладалъ тεж пεрεд нами жалобү тотъ Кгабриӕлъ на нεмъца 
| Вεркεлӕ, што ж εго чεлεди повътεкало пӕтεро, и мεшъкають ү того 
| Вεркεлӕ, на ймӕ Ӕкүбъ Потортинисъ и з чεтырма сынами своими. | 
А Ӕкүбъ Малεйшовичъ самъдрүгого [зъ] сыномъ. А такъ тотъ 
Вεркεль | и до сих часовъ тоε чεлεди выдати εмү нε хочεть. А томү 
пεтънадцат | лεть. | 

 
Жалоба Ӕна Мартиновича, хорүжича | 

 
Покладалъ пεрεд нами жалобү266 Ӕнъ Мартиновичъ на 

врадника Новосεльского, | который былъ врадникомъ ωтъ күнътора 
Нεвъгинъского Вилима || [21 v.] ү Новомъ Мεстεчъкү, на Михайла,267 
иж, наславъшы людεй күнъторовых на домъ | чоловεка εго на ймӕ 
Михала, εго самого повεсили, и статокъ εго вεсь забрали | и до 
Нεмεц провадили.268 А то сӕ стало сεго годү.269 | 

К томү тεж повεдилъ пεрεд нами тотъ жε Ӕ҃н Мартиновичъ, 
иж εго күхар на й|мӕ Лεвъко, үчынивъшы εмү шкоды нεмалыи и 
втεкъ до кнӕжого Күр|пиника. И ωнъ поколькүкроть на того 
Күрпиника права просилъ, и ω҃н | εмү на того Күрпиника права нε 
далъ,270 а того күхара выдати нε хочεть. | А томү трεтий год. | 

К томү тεж томү ж Ӕнү Мартиновичү үтεкъ чоловεкъ εго 
властный на й|мӕ Мӕлүкашъ до людεй Вεркεлεвых,271 а такъ и до 
тых часовъ εго выдати нε хо|чать. А томү сεмый рокъ. | 

 
Жалоба Григора Матεεвича | 

 
Покладалъ пεрεд нами жалобү Григор Матεεвичъ на нεмъца 

күнъ|торового Енъдриха, иж εго сεмεро чεлεди үтεкъло нεвольнои, и 
мε ҃ш|кають ү того Енъдриха, на ймӕ Микъ з жоною и з дεтьми, самъ 
пӕт, | а Юркгεль Битиникъ272 самъдрүгой273. А такъ тоε чεлεди и до 

                                                           
266 Напісана над радком. 
267 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
268 Тут у рукапісе коска. 
269 Тут у рукапісе коска. 
270 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
271 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
272 Літара к праўлена. Магчыма, імя-мянушка, якая паходзіць ад 

вызначэння занятка: bitininkas – ‘пчаляр’, літ. 
273 Літары ой праўлены. 
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тых ча|совъ выдати нε хочεть,274 а томү дрүгий год. А за Вεркεлεмъ 
нεмъцомъ | Пεтърεль …ковичъ275,276 а такъ ӕ поколькүкроть тоε 
чεлεди проси҃л, | а ωни выдати нε хочүть. | 

 
Жалоба панεй  Ганъны Шүковой  | 

 
Пришεдшы пεрεд насъ намεстъникъ панεй Ганъны Шүковой и 

поклада҃л | пεрεд нами жалобү ωтъ панεй Ганъны Шүковой на нεмца 
Вεркεлӕ, иж εε | тивүнεцъ на ймӕ Нарүшъ Матεεвичъ үтεкъ до того 
нεмца Вεркεлӕ,277 || [к҃в / 22] выбравъшы статокъ вεсь с того двора 
панεй Ганъны, ӕкъ жита, и пшε|ницы, ωвъсы, и инъшεε збожε, 
котороε на своих рүках мεлъ, розпродавъшы | тоε збожε и с пεнεзми 
втεкъ до Нεмεц, а зброй сүполъных побралъ на дванад|цати 
пахоликовъ. А втεкъ самъдεвӕтъ и з сынъми, и з ынъшεю чεлεдю 
своεю. | А томү чεтьвεртый год. | 

Ещо ж дрүгий чоловεкъ на ймӕ Матεйко Жакъ тоε ж панεй 
Ганъны Шүковой | зашолъ за дрүгого нεмъца Ѳрεдрыха,278 а затымъ 
нεмъцомъ мεшъкаю|чы, пришолъ279 до чоловεка панεй Ганъны до 
Мацка Кирвида, и взӕвъшы двоε конεй | ү того чоловεка Мацька и 
втεкъ до того ж нεмца Ѳрεдрыха. А томү трεтий | год. | 

Тεж чоловεкъ күнътора Вилимо҃в Анъдрεйко Лавъриновичъ 
пограбилъ ко|нӕ и з сεдломъ ү чоловεка тоε ж панεй Ганъны 
Пεтюлӕ Матεεвича, а полотна | бεлого шεстьнадцать локот. А томү 
шостый год. | 

Тεж чоловεкъ тоε ж панεй Ганъны Нарү҃ш Ротъкови҃ч мεнӕ҃л 
коньми [съ] щоловε|комъ280 күнъторовымъ Адамом 
Пымпεрεвичом,281 и пошли могоричү пити | до корчмита 
күнторового Крищона. А такъ за позваньεмъ εго потпи҃вши | и 
заснүлъ εсми ү той корчмε,282 а такъ тотъ Крищонъ ωбобралъ εго 
пӕ|ного, ωтънӕлъ ү нεго [зъ] сорокъма грошεй калитү. А томү 
трεтий годъ. | 

 
Жалоба Шимона Козака | 

 

                                                           
274 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
275 Пачатак прозвішча не чытаецца (2—3 літары). 
276 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
277 Унізе справа кустод выбра҃вши. 
278 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
279 Прыстаўка при- надпісана над радком. 
280 Так у рукапісе, г. зн. з чоловεкомъ. 
281 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
282 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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Покладалъ пεрεд нами жалобү Шимо҃н Козакъ, иж чоловε҃к εго 
властный | Богданъ Чижεвичъ зашолъ за нεмъца Ѳрεдрыха 
самътрεтεй [зъ] синъми | своими.283 А такъ тотъ Козакъ 
поколькүкроть просилъ права и спра|вεдливости на того подданого 
своεго, а ωнъ и до сих часовъ права дати | нε хочεть. А томү лεтъ 
пӕть.284 || [22 v.] 
 

Жалоба людεй подданых тых жо боӕр  смо ҃ лвεньских |  
 

Покладалъ пεрεд нами жалобү Тимоѳεй Возиловичъ на 
күнътора Нε҃вги҃н|ского Вилима, иж, наεхавъшы на εго дом, статокъ 
вεсь выбрали и дом сожгли, и | конӕ взӕли пописъного, рогатоε 
животины 60 поголо҃вӕ, ωвεцъ | сорок,285 а инъшых статъки 
погорεли, а въ гүмънε жита полътора|ста копъ згорεло. А томү 
трεтий год. | 
 

Жалоба Ӕкима Альшаниковича | 
 

Жаловалъ пεрεд нами Ӕкимъ Альшаниковичъ на того ж 
кү҃нтора Вилима, | иж, наεхавъшы на εго домъ, статокъ домовый 
вεсъ побрали, жита | ү клεти двадцать бочокъ сожгли. А томү трεтий 
год.286 | 
 

Жалоба Ӕна Михновича | 
 

Жаловалъ пεрεд нами Ӕнъ Михновичъ на того ж Вилима, иж, 
наεхавъшы на ε҃г(о) | домъ с помочъники своими, домъ εго сожгли, а 
в гүмнε 4 пεрεплоты | жита сож(г)ли. А томү трεтий год. | 
 

Скаргі жыхароў Дрысвяцкага павету 
287Покладали пεрεд нами жалобы свои люди повεтү 

Дрисвεцкого, коториε | мають кривъды ωтъ нεмεц. | 
Напεрвεй покладалъ пεрεд нами жалобү Матε҃л Рүда 

Пεтровичъ на нεмца Вεр|кεлӕ, иж, наεхавъшы на εго домъ, тотъ 
Вεркεль с помочъники своими вεсь | εго статокъ побрали, конεй 
взӕли дванадцать, воловъ чотыры сохи, коро҃в | пεтънадцать, ωвεцъ 
70, коз 20 и 5, свинεй покололи 20, күровъ по|били 50, сεрмӕгъ 
                                                           

283 Тут у рукапісе коска. 
284 Далей росчырк пяра. 
285 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
286 Далей росчырк пяра. 
287 Гэтыя скаргі пачынаюцца адразу праз адзін інтэрвал ніжэй ад 

папярэдняга тэксту. 
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взӕли пεтънадцать, кожүховъ пεтънадцать, | а чотыры сүкъни 
полътришовых288 жε҃нских, кожүхи бараньи чотыры жε҃нскии,289 || 
[к҃г / 23] котълы чотыри пивъныи, топоровъ шεсть, косы чотыры, 
сεрповъ ωсмъ, а пчо҃л | үльεвъ двадцать выдрали. Наωстатокъ ωтъца 
εго скололи. А томү лεтъ | ωсмъ. | 
 

Жалоба Павла Ӕновича | 
 
Покладалъ пεрεд нами жалобү Павεлъ Ӕновичъ, иж чоловεкъ 

күнътора Нεвъги҃н|ского Вилεмовъ лотъвинъ Бεртъ Мεтовичъ, 
споткавъшы εго на Добровольной | дорозε, розбойным ωбычаεм 
взӕлъ ү нεго полъбочъки пшεницы, а дрүгүю по҃л|бочъки жита. А с 
калиты ωтънӕлъ дεсεть грошεй и шапъкү, и самого εго ра|нилъ. А то 
сӕ стало сεго рокү. | 

Тотъ жε Павεлъ εщо жаловалъ на нεмъца Миштортовича, иж, 
приεхавъшы до | εго домү, взӕлъ конεй два бεз жадноε вины εго. А 
томү лεтъ дεсεть. | 

Тотъ жε Павεлъ εщо жаловалъ намъ на нεмъца Кришътоѳора, 
иж, наεха҃вшы на ε҃г(о) | домъ властъный, статокъ вεсь забралъ, конεй 
взӕлъ два, коровы три,290 | ωвεцъ дεсεтεро, простиц ωсмъ, полотъна 
100 локотъ, кожүхи два. | А томү лεтъ пεтънадцать. | 

 
Жалоба Павъла Бортъковича | 

 
Жаловалъ пεрεд нами Павεлъ Бортъковичъ на людεй 

нεмεцъких Горнεвых, иж, | ӕкъ ωнъ поεхалъ на свою властънүю 
зεмълю, и ωни, пεрεнεмъшы εго на доброй | вольной дорозε, и взӕли 
ү нεго конεй два. По въторый раз того ж часү ӕкъ | ωнъ поεхалъ ү 
лεсъ по дрова,291 а такъ тыε ж люди, пεрεнεмшы εго на дорозε, | 
взӕли конεй два пописъных, кожүхи чотыры, сεрмӕги чотыры, | 
сεкиры чотыры. А то сӕ стало сεго рокү.292 | 
 

Жалоба Шимъка Ӕновича | 
 

Жаловалъ Шимъко Ӕновичъ намъ на нεмца Бридолъкга 
Атилӕ, иж, наεха҃вши || [23 v.] на εго домъ, статокъ вεсь побрали, 
чотыры сүкни взӕли – двε лү҃нскии, | а двε камъбарскии. А на полю 

                                                           
288 Так у рукапісе, павінна быць колътришовыхъ. 
289 Унізе справа кустод котлы чотыри. 
290 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
291 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
292 Далей росчырк пяра. 
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жита сεӕного потопътали на дванадцат | бочокъ,293 а рогатоε 
животины взӕли 50 поголовъӕ, а трεх чоловεковъ | до смεрти 
забили. А томү трεтий год.294 | 
 

Жалоба Войтъка Миштортовича | 
 
Жаловалъ прεд нами Войтъко Миштортовичъ, боӕри҃н 

г(о)с(по)д(а)ръский дрысвεцкий, | на күнътора Нεвъгинъского 
Вилима, иж, приславъшы слүгъ своих на εго | домъ, вεсь стато҃к 
казалъ выбрати. А на поли жита сεӕного на 100 | копъ пожали, и 
побрали пшεницы 30 копъ, εчъмεню двадцать копъ, | горохү сεӕного 
бочъкү – то всε побрали. | 

Ещо ж по вторый раз наεхавъшы на εго дом, моцъно 
кгва҃лтомъ тот жε Ӕ҃н Вεркεль, | а Ӕспор Бридолъкговичъ вси 
статъки зъ εго домү побрали, а над то ω҃сми | чоловεковъ εго такъжε 
зъграбили на ймӕ Можүка, а Миколаӕ, А҃ндрεӕ, Юрӕ, | Пεтъра, а 
Мацка, Ӕнүшъка,295 а Болътромεӕ. Побрали в них конεй, взӕли | 
пописъных два,296 коториε стоӕли по пεти копъ грошεй,297 а клӕчъ 
шεсть, | воловъ чотыры сохи,298 коровъ дванадцать, ωвεцъ 60,299 коз 
дванадцать, | свинεй 50, гүсεй 80,300 күровъ 100, панъцεры два,301 
сεдла чотыры, мεчы | чотыры, ωстроги пӕтεри,302 косъ 8, рогатинъ 
303дεсεть, топоро҃в | двадцать, лεмεшовъ пӕть пар, шүбү лисью 
парпӕномъ критү, | однорадкү люнъскүю, сыно҃в и нεвεстокъ εго 
сүко҃н лүнъских сεм, а готовых | пεнεзεй εго самого шεстьдεсӕтъ 
копъ грошεй, а сыновъ εго 100 копъ | грошεй. А томү сεмый год.304 | 

Ещо ж по трεтий раз кнӕз305 күнътор Вилимъ, наεха҃вши 
моцно кгва҃лтом на дом того ж | Войтъка, стакъки306 вси выбрали и 
домъ сожгли, жита на поли сεӕного307 || [к҃д / 24] на шεстьдεсӕтъ 
бочокъ пожали, пшεницы на пεть бочокъ, εчъмεню шεсть | бочокъ, 

                                                           
293 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
294 Далей росчырк пяра. 
295 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
296 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
297 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
298 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
299 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
300 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
301 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
302 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
303 Тут у рукапісе двукроп’е. 
304 Далей росчырк пяра. 
305 Злітнае напісанне з наступным словам, праўлена. 
306 Відавочна, памылка, трэба статъки. 
307 Унізе справа кустод на шε(с)тдεсӕтъ, які заканчваецца двукроп’ем. 
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ωвъса тридцать бочокъ, ӕрицы чотыры бочъки, грεчихи три бо ҃чки. | 
То всε пожали и побрали,308 конεй взӕли 20 и 5, воловъ пӕть сох, 
коровъ пεт|надцать, ωвεц 50, коз 6 [и] 10, свинεй 30, а пεнεзεй 
готовых 100 копъ грошεй, | сүконъ лүньских дванадцать, котълы 
пивъныε вεликиε три, а мεньших | котъловъ дванадцать, поставъ 
сүкъна лүнъского. А томү εстъ лεтъ шεст. | 

 
Жалоба Пашъка Бεйнаровича | 

 
Жаловалъ намъ Пашъко Бεйнаровичъ на людεй нεмεцкихъ 

Ѡрнεвых, иж εго сына | Миколаӕ, поймавъшы, ү вεзεньε ωсадили, а 
в домү εго вси статки выбра|ли, ү гүмънε 100 копъ жита взӕли, а на 
поли сεӕно҃г(о) жита на дεсεть бочо҃к | пожали, пшεницы на бочъкү, 
εчъмεню двε бочъки, горохү бочъкү – то | всε пожали и побрали,309 
пчолъ үльεвъ 50 выдрали, а старогү мεдү двε | бεрковиски,310 взӕли 
коноп҃л 3 бεрковε҃ски311, полотъна бεлого шεстьсотъ локотъ, сүконь 
ко҃лтришовых | жεньских три, а торлопы бεли҃нныи три, сεрмӕгъ 
дванадцатъ, простиц | тридцать, а пεнεзεй готовых 100 копъ грошεй, 
котεлъ пивъный вεликий | а два котълы малых, косы чотыри, сεкир 
шεсть,312 сεдла двε313, мεчы три, | рогатинъ шεсть. А томү трεтий 
год.314 | 

 
Жалоба Ӕнүша Дидӕ Калитӕ | 

 
Покладалъ пεрεд нами жалобү Ӕнүшъ Дидӕ Калитисъ, иж 

коли сεдεлъ | на пεршомъ сεлищи, а та ҃к нεмъцы, наεждчаючы, по 
сεмикроть εго домъ | розмεтывали и статокъ домовый побрали,315 а 
жита сεӕного316 | на сорокъ бочокъ пожали,317 а статъкү взεли – 
конεй пεтънадцать, во|ловъ чотыры сохи. А брато҃в εго в тот часъ 
пεти до смεрти забили.318 А то|мү лεтъ двадцать. || [24 v.] 
 

Жалоба Томаса Бүтεвича |  
 
                                                           

308 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
309 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
310 Тут у рукапісе двукроп’е. 
311 Фраза взяли коноп҃л :҃г: беркове҃ски надпісана над радком. 
312 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
313 Праўдападобна, павінна быць два. 
314 Далей росчырк пяра. 
315 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
316 Тут у рукапісе коска. 
317 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
318 Тут у рукапісе коска. 
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Жаловалъ пεрεд нами Томасъ Бүтεвичъ319 на того ж күнътора 
Нε҃вги҃нского Вилима, | иж, наεхавъшы на εго домъ з людми своими, 
домъ εго сожгли и статки домовыи | побрали, а сорокъ копъ жыта в 
озεрεдε сожгли, а конεй взӕли пεтънадцать, | воловъ чотыры сохи, 
коровъ двадцать. А брата εго Нарүша до смεрти забили. | А томү 
трεтий год.320 | 
 

Жалоба Васка Күзнεца | 
 

Жаловалъ пεрεд нами Васко Күзнεцъ на того ж Вилима, иж, 
наεхавъшы на εго дом | з людми своими, дом εго сожгли и статокъ 
домовый вε҃с побрали: 321конεй взӕли дванадцать, воловъ | чотыры 
сохи, коровъ ωсмъ, ωвεцъ сорокъ. А томү трεтий год. «А того собε 
шко|дүю ω сто копъ грошεй и двадцать копъ грошεй». | 
 

Жалоба Матεӕ Борисовича | 
 

Покладалъ пεрεд нами жалобү Матεй Борисовичъ на того ж 
кү҃нтора Нε҃вги҃н|ского Вилима, иж ӕкъ былъ тотъ күнътор под 
замъкомъ Браславъскимъ, | и которого часү жогъ мεсто 
Браславъскоε,322 а такъ в тотъ часъ εго поймали | и въ вεзεньи своεмъ 
дεржали, али ж мүсилъ дати ωкүпү за сεбε томү кү҃н|торү Вилимү 
50 копъ грошεй.323 А в тотъ часъ ӕкъ εго поймали, ωтънεли | ү нεго 
чотыры копы грошεй, мεчъ и рогатинү.324 А томү трεтий год,325 а 
того | собε [шкодүε] ω шεстьдεсӕтъ копъ грошεй, бεз копы 
грошεй.326 | 
 

Cкаргі жыхароў Браслаўскага павету 
327Жалоба людεй повεтү Браславъского, которыи кры҃вды 

мают ωтъ Лиѳъ|лӕнтъ, а напεрвεй ωтъ күнътора Нεвъгиньского 
кнӕзӕ Рүдого.328 || [к҃ε / 25] 
 

Жалоба Ѡвърама Шүрковича | 
 
                                                           

319 Тут у рукапісе коска. 
320 Заканчваецца двукроп’ем. 
321 Тут у рукапісе двукроп’е. 
322 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
323 Тут у рукапісе коска. 
324 Тут у рукапісе коска. 
325 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
326 Заканчваецца двукроп’ем. 
327 Знаходзіцца ніжэй папярэдняга тэксту праз паўтара інтэрвала. 
328 Тут у рукапісе двукроп’е. 
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Жаловалъ намъ Ѡвърамъ Шүрковичъ на күнътора 
Нεвъгиньско҃г(о) Рүдого, | иж, наεхавъшы на εго домъ вεсь статокъ 
выбрали: конεй взӕл тридцать,329 | а шεсть копъ грошεй, ωвε҃ц взӕли 
тридцатεро, полотъна бεлого полътора|ста локотъ,330 а сү҃кна 
лүнъского поставъ, торлопъ бεлинъный. А томү лεт | двадцать.331 | 
 
Жалоба Гришъка Шεмбεлӕ, зεмεнина г(о) ҃с(по)д(а)ръского 

повεтү Брасла ҃вского  | 
 

Покладалъ пεрεд нами жалобү Гришъко Шεмъбε҃л, которүю 
маεть ωтъ кү҃нтора | Рүдого: “Иж, напεрвεй наславъшы слүгъ своих 
на мой домъ, статокъ вεсь домо|вый забрали: конεй взӕли пӕть, 
которыε стоӕли по дεсεти копъ грошεй, | а клӕчъ робочых 
ωдинадцать, а зброй чотыры сүполъных, а сεдεлъ дεвεть, | шүбы двε 
– ωднү күнюь332, а дрүгүю ли҃ссь(ю), сүкномъ парпӕнъскимъ критү, | 
а два каѳътаны китайчεных, а готовых пεнεзεй сто копъ грошεй, а 
жεньско҃г(о) | платьӕ торлопы два бεлинъных китайкою критых, 
колънεр пεрловый, | брамъкү, а двε сүкни парпӕнъских, а мы҃с 
цεновых пӕть, а конъви | двε цыновыи, а животины рогатоε 50 
поголовъӕ:, ωвεц 100 и 20. | А томү лεтъ двадцать».333 | 
 

Жалоба Микиты Анътоновича | 
 

Жаловалъ намъ Микита Анътоновичъ на күнътора Рүдого, 
иж, наεха҃вшы | на εго домъ, вεсь εго статокъ выбрали: конεй взӕли 
50 и три, воло҃в | тридцать сох и три сохи, коровъ и подтεлъковъ 
полътораста поголо҃вӕ, | ωвεц 100 и двадцатεро, сүконъ ко҃лтришовых 
дεсεть, зброй три сүпо҃лных, | жита чыстого взӕли с клεти 200 
бочокъ, а на поли сεӕного жита побили || [25 v.] на тридцать 
бочокъ, а готовых пεнεзεй взӕли полътораста копъ грошεй, а | 
братовъ εго двүх до смεрти забили. А томү лεтъ двадцать. | 
 

Жалоба Хрола Анътоновича | 
 

Жаловалъ намъ Хроль Анътоновичъ на того ж күнътора 
Нεвъгиньского | Рүдого, иж, наεхавъшы на εго дом, статокъ вεсь 
забра҃л: конεй взӕлъ три, | воловъ пӕть сохъ, коровъ пӕть, ωвεц 

                                                           
329 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
330 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
331 Далей росчырк пяра. 
332 Так у рукапісе, трэба кунью. 
333 Далей росчырк пяра. 
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тридцатεро, жита на поли сεӕ|ного побили на двадцать бочокъ. На 
ωстато҃к и домъ сожгли. А томү | лεтъ двадцать. | 
 

Жалоба Микиты Анътоновича |  
 

Жаловалъ намъ Микита Анътоновичъ на того ж күнътора 
Рүдого, иж, наε|хавъшы на домъ дӕдка εго Лεвошъка, статокъ εго 
вεсь забрали: конεй | взӕли ωсмъ, воловъ шεсть сох, коровъ дεвεть, 
ωвεц 40. Жита на по|ли сεӕного на тридцать бочокъ побили, на 
ωстатокъ εго самого | и сына εго до смεрти забили, и дом εго 
сожгли. А томү лεтъ двадцать. | 
 

Жалоба Мацъка Кгродεвича |  
 

Жаловалъ намъ Мацъко Кгродεвичъ на күнътора Рүдого, иж, 
наεждчаючы | на домъ εго поколькүкроть домъ εго зграбили. 
Напεрвεй конεй взӕли | 50, воловъ 334пӕть сох, коровъ и подтεлъковъ 
полътараста, ωвεц 300, коз | сто, свинεй 335сто. А платьӕ – кожүховъ 
тридцать, сεрмӕгъ 40; сεдла чо|тыры, а пεнεзεй готовых три копы 
грошεй, простиц тридцать. | А брата εго до смεрти забили. А томү 
лεтъ двадцатых.336 || [к҃ѕ | 26] 
 

Cкаргі жыхароў Друйскай воласці Браслаўскага павету 
Жалоба волости Дрүйскоε ү  повεтε Брасла ҃вскомъ, которыε 

|  крывъды мають ωтъ күнътора Нε ҃вгинъского Рүдо ҃ г(о)  | 
 

Жалоба Анъдрεӕ Боровика |  
 

Жаловалъ намъ337 Андрεй Боровикъ на күнътора 
Нεвъгиньского Рү|дого, иж, наεхавъшы на εго домъ вεсь статокъ 
выбралъ: конεй взӕлъ дεвεть, | воловъ чотыры сохи, коровъ дεвεть, 
подтεлъковъ ωсмъ, ωвεцъ и коз тридцатεро, | пчолъ двадцать үльεвъ 
сожгли, и домъ εго сожгли, а вεпри чотыры взӕли, | жита чыстого 
[съ] свирна двадцать бочокъ взӕли, лεмεшовъ ωсмъ пар. А брата | 
εго и слүжεбъника пана Сопεги старого до смεрти забили.338 А томү 
лεтъ | двадъцать. | 
 

Жалоба боӕрина г(о) ҃с(по)д(а)ръско ҃г(о)  Данила | 
                                                           

334 Тут у рукапісе двукроп’е. 
335 Тут у рукапісе двукроп’е. 
336 Далей росчырк пяра. 
337 Напісана два разы. 
338 Тут у рукапісе коска. 
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Жаловалъ намъ боӕринъ г(о)҃с(по)д(а)ръский Данило на того ж 

күнътора Рүдого, иж, наε|хавъшы на εго домъ, два двори εго сожгли 
со въсимъ статъкомъ домовымъ, | зброи и инъшиε статъки домовыи 
побрали, конεй взӕли два – за ωдного | дано сεмъ копъ грошεй, а за 
дрүгого пӕть копъ грошεй, а клӕчъ робочыхъ сεмъ, | а коровы 
чотыры, ωвεц тридцать, а в гүмънε жита сожгли полътораста копъ. | 
А томү лεтъ двадцать. А в томъ домү собε шкодүю на 80 копъ 
грошεй. | А дрүгий домъ того ж Данила тотъ жε Рүдый күнътор над 
ωзεромъ Стрүстом | сожгли, а статакъ εго побрали: конεй взӕли 
добрых три, а клӕчъ дεсεть, | воловъ три соги339, коровъ дойных 
сεмъ, ωвεц 50, а в гүмънε жита сожгли | сто копъ и 70 копъ. А томү 
лεтъ 20. А въсεго того в томъ домү собε шко|дүю на сто копъ грошεй 
и на 70 копъ грошεй. | 

Того ж Данила чоловεкү εго Занькү тотъ жε Рүдый күнътор, 
наεха҃вшы, дом εго сож|гли, а статокъ εго побрали: конεй взӕли 
сεмъ, коровъ пӕть, ωвεц трид|цать, а в гүмънε жита сожгли сто 
копъ, а в клεти сожгли чистого жита пεтнадцат || [26 v.] бочокъ, а 
үльεвъ со пъчолами тридцать сожгли. А томү лεтъ двадцать. А того | 
ωнъ собε шкодүεть на 50  копъ грошεй. | Eщо ж того ж Данила 
чоловεкү εго Нεкрашү тотъ жε Рүдый күнътор домъ εго, на|εхавъшы, 
со въсимъ статъкомъ сожгли, а инъшыи побрали: конεй взӕли три, | 
коровъ двадцать, а в гүмънε сожгли ωсмъ копъ жита. А томү лεтъ 
двад|цать. А всεго того ωнъ собε шкодүεть двадцать копъ грошεй и 
три копы | грошεй.340 | 

 
Жалоба боӕрина г(о) ҃с(по)д(а)ръско ҃г(о) Микүлы 

Анътоновича | 
 

Жаловалъ намъ Микүла Анътоновичъ на того ж күнътора 
Рүдого, иж на ω|зεрε Снүдε ωтъца εго до смεрти забили.341 Тεж ӕкъ 
ωнъ послалъ до дворца своεго | по сεно,342 в тотъ часъ тотъ күнътор 
Рүдый ωтънӕлъ ү них конεй дεсεть, и з сεномъ, | и людεй εго побилъ, 
сεрмӕги взӕлъ чотыры, а кожүхи чотыры.343 А томү | лεтъ 
двадцать. | 
 

Жалоба боӕрина г(о) ҃с(по)д(а)ръско ҃г(о) Тимоѳεӕ | 
 
                                                           

339 Так у рукапісе, трэба сохи. 
340 Далей росчырк пяра. 
341 Тут у рукапісе коска. 
342 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
343 Тут у рукапісе коска. 
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Иж за күнътора Нεвъгиньского Рүдого нεмъцы на домъ εго 
наεхавъшы, статокъ вε҃с | побрали, а по сεмькроть на тотъ домъ 
приεжджали344 и хоромы розмεтали, | и зграбили добрых конεй,345 за 
которых дано по пεти копъ грошεй, 10 взӕли, | а клӕчъ пашъных 
40 и 3 клӕчы, воловъ двадцать сох, коровъ 50,346 ωвεц | 
полътрεтӕста. А всεго того ωнъ собε шкодүεть ω пӕтьсотъ | копъ 
грошεй.347 А томү лεтъ двадцать.348 | 

 
Тεж боӕрынү г(о)҃с(по)д(а)ръскомү Аѳанасү Анътоновичү 

тотъ жε күнътор Рүд|ый домъ εго розмεта҃л, а статокъ домовый вεсь 
забралъ, а жита на по|ли сεӕного потопътали на пεтънадцать бочокъ, 
а конεй взӕли 15,349 воло҃в350 || [к҃з / 27] ωсмъ сох. А томү лεтъ 
двадцать, а того собε ωнъ шкодүεть ω 50 копъ гро351|шεй. | 

Eщо ж дрүгомү боӕринү г(о)҃с(по)д(а)ръскомү Лεваню 
Исаковичү тотъ жε Рүдый кү҃н|тор домъ εго [зъ]жогъ и со въсимъ 
статъкомъ εго,352 а в гүмнε жита зжогъ | сто копъ, конεй взӕлъ два, 
воловъ двε сосε, коровы чотыры, а жωнъкү εго | до смεрти забили. А 
томү лεтъ двадцать,353 а того ωнъ собε шкодүεть ω со|рокъ копъ 
грошεй.354 | 

Скаргі жыхароў Браслаўскай воласці 
То сүть жалобы тоε ж волости Браславъскоε, которыи 

[кривъды] мають ωтъ күнъ|тора тεпεрεшънεго 
Нεвъгинъского Вилима. | 

 
Жалоба Матεӕ Вεличъковича | 

 
Покладалъ пεрεд нами жалобү Матεй Вεличъковичъ,355 

которүю маεть [кривъдү] | ωтъ күнътора Нεвъгинъского Вилима,356 
иж, наεхавъшы моцъно кгвалътом | εго домъ выграбилъ,357 быдла 

                                                           
344 Другая літара ж рэдукаваная. 
345 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
346 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
347 Тут у рукапісе коска. 
348 У рукапісе пастаўлена двукроп’е. 
349 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
350 Унізе справа кустод ωсмъ. 
351 Пачатак слова закрыты чарнільнаю плямаю. 
352 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
353 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
354 Тут у рукапісе коска. 
355 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
356 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
357 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
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рогатого сорокъ поголовъӕ выгъналъ, | а сεрмӕги чотыры взӕлъ,358 
кожүхи три, и домъ εго зжо ҃г,359 а томү лεтъ | шεсть. И ωнъ сӕ по 
вторый раз посεлилъ,360 ино тотъ жε күнътор Вилим, | приεхавъшы, 
домъ εго зжо҃г со въсимъ статъкомъ домовымъ, и жи|та в озεрεдε сто 
копъ сожгли. А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Васӕ Пεтъровича |  

 
Жаловалъ намъ Вась Пεтровичъ на күнътора Нεвъгиньского 

Вили|ма, иж, наεхвъшы на домъ εго вεсь статокъ выбрали,361 и домъ 
εго сожгли, | жита в озεрεдε сто копъ и двадцать копъ сожгли, а 
инъшый статокъ | погорεлъ, конεй взӕли два, коровъ пӕть.362 А томү 
лεтъ | три. || [27 v.] 

 
Жалоба Войкүта Станьковича | 

 
Покладалъ пεрεд нами жалобү Войкүтъ Станьковичъ, которыи 

шкоды маεт | ωтъ күнътора Нεвъгиньского Вилима, иж, наεхавъшы 
на домъ εго, жита в озεрεдε | сто копъ и дεсεть копъ жогъ,363 а 
статокъ εго домовый вεсь побрали, а инъшыи | сожгли. А конεй 
взӕли два, волы два, коровъ пӕть. А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Ѡпанаса Ѡтъронεвича | 

 
Покладалъ пεрεд нами жалобү Ѡпанасъ Ѡтъронεвичъ, 

которыи шкоды | маεть ωтъ күнътора Нεвъгиньского Вилима, иж, 
наεхавъшы на εго домъ, | статокъ вεсь побрали, а жита в озεрεдε сто 
копъ сожгли, а на поли | сεӕного жита побили на дванадцать 
бочокъ, конεй взӕли чотыры, коро҃в | шεсть, ωвεц дεсεть, сεрмӕги 
чотыры, кожүхи три, гүсεй побили | двадцатεро. Наωстато҃к домъ εго 
сожгли. А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Никипора Сидоровича | 

 
Жаловалъ намъ Никипор Сидоровичъ, которыи крывъды маεть 

ωт | того ж Вилима, иж, наεхавъшы домъ εго зжогъ, жита в озεрεдε 

                                                           
358 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
359 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
360 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
361 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 
362 Тут у рукапісе коска. 
363 Гэтая коска ёсць у рукапiсу. 



 

 45 

дεсεть | копъ сожгли и ҃статокъ εго побрали, а инъшый статокъ 
погорεлъ.364 А то|мү трεтий год. | 

 
Жалоба Кгрεйтεлӕ Акглинишъка 

 
Жаловалъ пεрεд нами Кгрεйтεль Акглинишъцишъ на того ж 

күнътора Нε ҃вги҃н|ского Вилима, иж, наεхавъшы на εго домъ, статокъ 
вεсь побрали и дом | сожгли, жита в озεрεдε двадцать копъ сожгли, 
а инъшый статокъ погорε҃л. | А томү трεтий годъ. || [ ҃к҃и | 28] 

 
Жалоба Ѡвърама Шүръковича | 

 
Жаловалъ намъ Ѡвърамъ Шүрковичъ на того ж Вилима, иж, 

наεхавъшы на εго | домъ, статокъ вεсь побрали и домъ сожгли, 
конεй взӕли чотыры, воловъ | двε сохи, коровъ пӕть, а жита в 
озεрε(дε) двадцать копъ сожгли. А томү трεтий | год. | 

 
Жалоба Анъдрεӕ Хоминича |  

 
Жаловалъ намъ Анъдрεй Хоминичъ на того ж күнътора 

Вилима, иж, наεхавъшы | на εго домъ, статокъ вεсь побрали и домъ 
εго сожгли, волы взӕли тры, коровъ | пӕть, ωвεц и коз 50 и 5, свинεй 
покололи дεвεтεро, жита в озεрεдε трид|цать копъ сожгли. А томү 
трεтий год.365 | 

 
Жалоба Нεвεра Лεсεвича |  

 
Жаловалъ намъ Нεвεръ Лεсεвичъ на күнътора Нεвъгиньского 

Вилима, иж, на|εхавъшы на εго домъ, вεсь статокъ выбрали, конεй 
взӕли два,366 жита в озεрεдε | 20 копъ сожгли, и дом εго сожгли. А 
томү трεтий годъ. | 

 
Жалоба Ивашъка Мосεвича | 

 
Жаловалъ пεрεд нами Ивашъко Мосεвичъ на того ж 

Вилима,367 иж, наεха҃вшы368 на домъ εго ωтъца, | на ймӕ Мосӕ, до 
смεрти забили, а статокъ εго побрали: конεй взӕли дεсεть, во|ловъ 
                                                           

364 Тут у рукапісе коска. 
365 У канцы радка прастаўлена двукроп’е. 
366 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
367 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
368 Словы иж наεха ҃вшы надпісаны над радком, а літары ж і в яшчэ 

дадаткова вынесены над гэтымі словамі. 
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три сохи, коровъ дεсεть,369 ωвεц сорокъ, свинεй тридцатεро, сεрмӕгъ 
дεсεть, | простицъ дεвεть, пчолъ шεсть үльεв сожгли, и домъ εго 
сожгли. А томү трε|тий год. | 

 
Жалоба Стεпана Үрслого |  

 
Жаловалъ намъ Стεпанъ Үрслый на того ж күнътора 

Нεвъгиньского Вилима, | иж, наεхавъшы на εго домъ, статокъ вεсь 
побрали, и домъ сожгли, конεй взӕлъ | три, коровы чотыры, жита в 
озεрεдε сожгли 30 копъ, горохү взӕли пӕть бочо҃к, | а инъшый 
статокъ погорε҃л. А томү трεтий годъ.370 || [28 v.] 

 
Жалоба Сүбоча Станεвича |  

 
Жаловалъ намъ Сүбочъ Станεвичъ на того ж Вилима,371 иж, 

наεхавъшы на εго | домъ, вεсь статокъ побралъ и домъ сожгли, а в 
гүмнε жита шεстьдεсӕтъ | копъ сожгли, εчъмεню дεсεть копъ, и 
инъшыи статъки погорεли.372 А томү трε|тий годъ. | 

 
Жалоба Мацка Жвирблεвича | 

 
Жаловалъ пεрεд нами Мацъко Жвирблεвичъ на того ж 

күнътора Нεвъги҃нского | Вилима,373 иж, наεхавъшы на домъ εго и 
домъ брата εго, вси статъки | домовыи побрали, и домы их сожгли, 
жита в гүмънε полътораста копъ | взӕли, εчъмεню двε пεрεплоты, 
пшεницы такъжε двε пεрεплоты, конεй | взӕли чотыры, үльεвъ со 
пъчолами сожгли сорокъ.374 А томү трεтий годъ. | 

 
 

Скаргі мяшчанаў браслаўскіх 
375Жалобы мεщанъ браславъских, коториε кривъды 

мають ωтъ того ж |  күнътора Нεвъгинъского Вилима | 
 
Жаловалъ пεрεд нами Ӕковъ Прошъковичъ на күнътора 

Нεвъгинъского Вили|ма, иж, наεхавъшы домъ ε ҃г(о) зжогъ, а статокъ 

                                                           
369 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
370 У канцы радка прастаўлена двукроп’е. 
371 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
372 Тут у рукапісе коска. 
373 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
374 Тут у рукапісе коска. 
375 Размешчана на два інтэрвылы ніжэй ад папярэдняга тэксту. 
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домовый побрали,376 конεй взӕли пӕ҃т(ь), | жита в озεрεдε сорокъ 
копъ сожгли.377 А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Васильӕ Альхимовича | 

 
Жаловалъ пεрεд нами Василεй Альхимовичъ на того ж 

Вилима, иж, наεхавъшы | домъ εго зжогъ, а статокъ εго вεсь 
побрали,378 конεй взӕли три, коровъ три, | ωвεц чотыры, сεрмӕги 
три, кожүхи чотыры.379 А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Парѳεна Алεкъсанъдровича |  

 
Жаловалъ нам Парѳεнъ Алεкъсанъдровичъ на того ж күнътора 

Вили|ма, иж, наεхавъшы на домъ εго, статокъ вεсь выбрали: конεй 
взӕли пӕ҃т(ь),380 || [ ҃к҃ѳ | 29] воловъ двε сохи, коровъ пӕть,381 ωвεцъ 
тридцатεро, свинεй дεсεть, и дом εго | сожгли, а ҃в домү тридцать 
үльεвъ пчолъ згорεло.382 А томү трεтий годъ. | 

 
Жалоба Лεвонӕ Слүжобъного | 

 
Жаловалъ намъ Лєвонь383 Слүжобъный на того ж Вилима, иж, 

наεха҃вшы на εго домъ, | статокъ вεсь выбрали и дом сожгли, конεй 
взӕли три, коровъ три, жита | в озεрε(дε) сорокъ копъ сожгли, а сεна 
в одринε сто возовъ сожгли. А томү трεтий годъ. | 

 
Жалоба Сεмεна Альхимовича | 

 
Жаловалъ намъ Сεмεнъ Альхимовичъ на того ж Вилима, иж, 

наεхавъшы на дом εго, | статокъ вεсь выбрали и дом сожгли, коровы 
взӕли три, ωвεц дεвεть, | а жита в озεрεдε сорокъ копъ сожгли.384 А 
томү трεтий год. | 

 
Жалоба Ходора Альхимовича | 

 
                                                           

376 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
377 Тут у рукапісе коска. 
378 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
379 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
380 Унізе справа кустод воловъ. 
381 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
382 Тут у рукапісе коска. 
383 У дадзеным выпадку літара є, магчыма, з’яўляецца варыянтам 

напісання літары ε. 
384 Тут у рукапісе коска. 
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Жаловалъ намъ Ходор Альхимовичъ на того ж Вилима, иж, 
наεхавъшы на εго дом, | статокъ вεсь побрали и домъ сожгли, жита в 
озεрεдε шεстьдεсӕтъ копъ | сожгли, а сεна в одринε сорокъ возъ 
сожгли. А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Григора Ивановича |  

 
Жаловалъ пεрεд нами Григор Ивановичъ на того ж күнътора 

Вилима, иж εго | зεмεнинъ нεмεцъ Дεнисъ, иж ӕкъ ωнъ εхалъ ү бор 
по дрова,385 а такъ тотъ Дε|нисъ үзӕлъ ү нεго ү εго властъномъ лεсε 
конεй дεвεть, сεрмӕгъ дεвεть, | а кожүхи чотыры, а сεкир дεвεть. А 
томү чотыры годы. | 

 
Жалоба Пилипа Алεкъсанъдровича |  

 
Жаловалъ нам Пилипъ Алεкъсанъдровичъ на күнътора 

Вилима, иж, наεхавъшы на εго | домъ, вεсь статокъ забрали и дом 
сожгли, жита в озεрεдε сто копъ сожгли, а | сεна в одринε 50 
воз(овъ) сожгли. А томү трεтий год. || [29 v.] 

 
Жалоба Ивана Нагишъки | 

 
Жаловалъ намъ Иванъ Нагишъка на того ж күнътора Вилима: 

“Иж которого | часү тотъ күнътор приходилъ мεста Браславъского 
жεчъ и ӕмъ проти҃в | их выεждчалъ, и тыи нεмъцы в тотъ часъ мεнε с 
конӕ збили и ранили, | а того конӕ взӕли, а ӕ самъ лεдвε втεкъ”. А 
томү трεтий год. | 

 
Жалоба Хомы Заньковича | 

 
Жаловалъ намъ Хома Заньковичъ на того ж Вилима, иж, 

наεхавъшы на εго дом, | статъки вси выбрали и дом εго сожгли, а 
кони и животинү побрали, а того | ωнъ собε шкодүεть двадцать копъ 
грошεй и пӕть копъ грошεй. | 

 
Жалоба Ахромεӕ Заньковича | 

 
Жаловалъ намъ Ахромεй Заньковичъ на того ж Вилима, иж, 

наεхавъшы на εго | домъ, вεсь статокъ выбрали и домъ сожгли, а 
того ωнъ собε шкодүεть | ωсмъ копъ грошεй. А томү трεтий год. | 

 

                                                           
385 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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Жалоба Дашъка Занькεвича | 
 
Жаловалъ пεрεд нами Дашъко Занькεвичъ на того ж 

Вилима,386 иж, наεхавъшы на εго | домъ, вεсь стато҃к выбрали и домъ 
сожгли,387 а того ωнъ собε шкодүεть пӕ҃т | копъ грошεй. А томү 
трεтий год. | 

 
Жалоба Симона Мεдвεдника | 

 
Жаловалъ нам Симо ҃н Мεдвεдникъ на того ж Вилима, иж, 

наεхавъшы на εго дом, вεсь ста|токъ выбрали и домъ сожгли, а ωнъ 
того собε шкодүεть пεть копъ гро|шεй. А томү трεтий год.388 || [ ҃л | 30] 

 
Жалоба Лүгины Мεдвεдника | 

 
Жаловалъ намъ Лүгина Мεдвεдникъ на того ж Вилима, иж, 

наεхавъшы на ε҃г(о) дом вε҃с стато҃к | выбрали и дом сожгли, а того 
собε ωнъ шкодүεть пεть копъ грошεй. А томү трεтий год. | 

 
Наεхавъши тотъ жо күнътор Вилим Үстинү Күлакү дом 

сожгли и статокъ до|мовый [выбрали]: конεй взӕли дεвεть, воловъ 
двε сохи, коровъ ωдинадцать, ωвεц соро҃к, | коз дεсεть, жита в озεрεдε 
дεвεносто копъ сожгли. А томү трεтий годъ. | “А всεго того шкодүю 
сεмъдεсӕтъ копъ грошεй”. | 

Василю Люню тотъ жо күнътор Вилимъ два домы зжогъ и 
статки вси по|брали, и матъкү, и сына εго забили, конεй взӕли 30 и 
конӕ, животины | рогатоε взӕли сто и389 70 поголовъӕ, ωвεцъ сто, 
үльεвъ со пъчолами | сожг(л)и шεстьдεсӕтъ, а в гүмнε жита сожгли 
дεвεтьдεсӕтъ копъ. | А томү трεтий год. “А всεго того шкодүю, 
ωкромъ головъщинъ, сто и дεсεт | копъ грошεй”. | 

Василю Бүдиловичү тотъ жо күнътор Вилимъ наεхавъшы, дом 
выграби|ли и брата εго до смεрти забили, а конεй взӕли дεсεть, 
коровъ ωсмъ, | ωвεц сорокъ, коз сεмъ. А того собε шкодүεть ω сто 
копъ грошεй. А томү | трεтий год. | 

Василью Тимоѳεεвичү тотъ жε күнътор Вилимъ трикроть 
наεждча|ючы домъ εго зграбилъ, статокъ вεсь выбрали,390 а на ωзεрε 
Снүдε | чотыры нεводы εго взӕли. А томү трεтий год. “А того собε 
шкодүю | ω 70 копъ грошεй”. | 
                                                           

386 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
387 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
388 Далей росчырк пяра. 
389 У рукапісе перад и двукроп’е. 
390 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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Ү Василӕ Мознεвича тотъ жε Вилимъ домъ εго выграбилъ и 
стато҃к | вεсь побрали, а конεй взӕли пӕть, воловъ двε сохи, коровъ 
чотыры, ωвεц || [30 v.] двадцатεро, а ωтъца εго до смεрти забили. “А 
того собε шкодүю ω трид|цать копъ грошεй”. А томү трεтий год. | 

Стεпанү Дирү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго 
сожгли,391 и статокъ вε҃с(ь) | побрали: животины рогатоε сεмεро 
взӕли, а ωвεцъ тридцатεро, а в гүм|нε дεвεносто копъ жита 
сожгли.392 “А того собε шкодүю ω тридцать копъ | грошεй”. А томү 
трεтий год. | 

Артεмү Дашъковичү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго 
сожгли и ста|токъ побрали, а самого Ерътεма забили, воловъ взӕли 
двε сохи, ωвεц | пεтънадцать. “А того собε шкодүю дεсεть копъ 
грошεй”.393 А томү лεтъ | три. | 

Дεмидү Бүрцовичү, наεхавъшы, тотъ жε Вилимъ домъ εго 
сожгли, а | статокъ вεсь побрали:, конεй взӕли пεтънадцать,394 
животины ро|гатоε сорокъ,395 ωвεцъ 50, а жита в гүмънε сожгли сто 
копъ и 70 копъ. | “А того собε шкодүю полътораста копъ грошεй”. А 
томү трεтий год. | 

Братү εго Занькү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго 
зграбили, | а статокъ вεсь побрали: конεй взӕли сεмънадцать, а 
животины | рогатоε сорокъ и пӕть, ωвεц 70, пчолъ үльεвъ 
по҃лтрεтӕдцать396 | выдрали. “А того собε шкодүю 50 копъ грошεй и 
пӕть копъ грошεй”. | А томү трεтий год. | 

Дорошъкү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, два домы εго 
розмεтали и ста|токъ вεсь побрали: конεй взӕли тридцать, коровъ 
дεвεть, а нεво|ды взӕли два щεтырма397 коньми.398 “А того собε 
шкодүю ω сто копъ | грошεй”. А томү трεтий год.399 400 || [҃л҃а | 31] 

Василю Күлакү тотъ күнътор Вилимъ, наεхавъшы домъ εго 
сожгли и ста|токъ вεсь побрали: конεй взӕли сεмъ, коровъ дεсεть, 
ωвεц тринадцать, | а в гүмнε жита сожгли 70 копъ, а на поли 
сεӕного жита побили на шε҃ст(ь) | бочокъ. “А того собε шкодүю ω 
50 копъ грошεй”. А томү трεтий годъ. | 

Павълү Боровикү тотъ жε күнътор Вилимъ, наεхавъшы, домъ 
εго сожгли | и статокъ побрали: конεй взӕли двадцать, а ωтъца εго 
                                                           

391 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
392 Тут у рукапісе коска. 
393 Тут у рукапісе коска. 
394 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
395 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
396 Так у рукапісе. 
397 Так у рукапісе. Трэба с чεтырма. 
398 Тут у рукапісе коска. 
399 Далей росчырк пяра. 
400 Унізе справа кустод Василю Күлакү. 
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Василӕ до смεр|ти забили, а воловъ взӕли чотыры сохи, коровъ 
двадцать, ωвεц сорокъ. | “А того собε шкодүю сто копъ грошεй”. А 
томү трεтий год. | 

Пилипү Алεкъсанъдровичү тотъ жε күнътор Вилимъ, 
наεхавъшы, домъ | εго сожгли, а статокъ домовый побрали: конεй 
взӕли сεмъ, коровъ пεтънад|цать, ωвεц 50, а в гүмънε жита сожгли 
полътораста копъ, а и҃ншый | статокъ погорεлъ. “А того шкодүю сто 
копъ грошεй”. А томү лεтъ три. | 

Василю Пилиповичү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго 
сожгли | и статокъ побрали, а в клεти жита сожгли дванадцать 
бочокъ, а конεй | взӕли сεмъ. “А того шкодүю дванадцать копъ 
грошεй”. | 

Данилү Ѡстротовичү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ 
сожгли, а ста|токъ побрали, конεй взӕли тринадцать, воловъ чотыры 
сохи, коро҃в | сεмънадцать, ωвεц 50, коз дванадцать, а в гүмънε жита 
сожгли по҃л|тораста копъ, а в клεти сожгли дεсεть бочокъ жита,401 а 
попεлү взӕли | дванадцать лаштовъ. “А того собε шкодүю 200 копъ 
грошεй”. А то|мү лεтъ три. | 

Тишъкү Күликовичү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго 
сожгли | и статокъ домовый побрали: конεй взӕли ωсмъ, коровъ 
дεсεть, | ωвεц тринадцать, свинεй дεсεть, пчолъ двадцать үльεвъ 
сожъгли, | жита в гүмънε сожгли сорокъ копъ,402 а двоε чεлεди 
скололи.403 “А того шко|дүю 70 копъ грошεй”. А томү трεтий годъ. || 
[31 v.] 

Василю Лүнεвичү в404 тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы на εго 
домъ, вεсь ста|токъ выбрали: жита в свирнε тридцать бочокъ взӕли, 
ωвъса | тридцать бочокъ, εчъмεню дεсεть бочокъ,405 а пчолъ сорокъ406 
үльεвъ выдрали. Тотъ | жε Василь чεгънүлъ407 в тотъ часъ ωзεро своε, 
а такъ тотъ күнъторъ, | приεхавъшы з людми своими, нεвод 
ωтънӕли, конεй взӕли дванадцат, | рогатинъ дванадцать, пεшъни 
чотыры,408 а брата εго Прокопа | до смεрти забили. “А того шкодүю 
шεстьдεсӕтъ копъ грошεй”.409 А томү трεтий год. | 

Тимоѳεю Лүнεвичү тотъ жε күнътор Вилимъ, наεхавъшы, 
домъ | εго зграбили и статокъ забрали:410 конεй взӕли дванадцать, а | 
                                                           

401 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
402 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
403 Тут у рукапісе коска. 
404 Так у рукапісе. 
405 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
406 Надпісана над словам үльевъ. 
407 Так у рукаписе, трэба тεгънүлъ. 
408 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
409 Тут у рукапісе коска. 
410 Тут у рукапісе коска. 
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двүх сыновъ εго до смεрти забили. “А того шкодүю ωсмъ копъ 
грошεй”. | А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Анъдрεӕ Боровика |  

 
Жаловалъ намъ Анъдрεй Боровикъ на того ж күнътора 

Нεвъгинь|ского Вилима, иж, наεхавъшы на εго домъ, статокъ вεсы411 
выбрали: | конεй взӕли ωсмъ, коровы три, сεрмӕгъ ωсмъ, рүчъницы 
двε. | “А того собε шкодүю шεсть копъ грошεй”. А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Дεмида Бүрцεвича |  

 
Жаловалъ намъ Дεмидъ Бүрцεвичъ на того ж күнътора 

Вилима, | иж, наεхавъшы на εго домъ, вεсь статокъ выбрали: коро҃в 
взӕли трид|цать, ωвεцъ тридцатεро, гүсεй 50, сεръмӕгъ 412ωсмъ, 
кожүховъ | пӕть, и домъ εго сожгли. А томү лεтъ три. || [ ҃л҃в | 32] 

 
Жалоба Занька Бүрцовича |  

 
Жаловалъ намъ Занько Бүрцовичъ на того ж Вилима, иж, 

наεхавъшы на εго | домъ, статокъ вεсь выбрали и домъ εго сожгли, 
ωвεц взӕли пεтънадцать, | и инъшыи рүхомыи статъки побрали, 
үльεвъ со пчолами пεтънадцат | взӕли. А томү трεтий год. | 

 
Жалоба Күзмы Сидоровича |  

 
Жаловалъ намъ боӕринъ г(о)҃с(по)д(а)ръский Күзма 

Сидоровичъ на того ж кү҃нтора | Нεвъгиньского Вилима, иж, 
наεхавъшы на дом εго, вεсь статокъ выбрали | и дом сожгли, конεй 
взӕли ωсмъ пашъных, а шεсть валаховъ, а клӕчъ бо|ронъных 
д(в)анадцать, воловъ чотыры сохи, коровъ ωсмънадцать, | ωвεц 50, 
кромъ инъшоε дробъноε животины, которүю порүбали, | покололи, а 
в гүмънε жита сожгли сто копъ и шεстьдεсӕтъ копъ. | А томү трεтий 
год. А всεго того шкодүю ω сто копъ грошεй и тридцать | копъ 
грошεй. | 

 
Скаргі жыхароў Браслаўскай воласці на Вінькеля Індрыха 

Ганусавіча 
Жалоба тоε ж волости Браславъскоε, коториε кривъды 

мають ωтъ | зεмεнина нεвъгиньского нεмъца Винькεлӕ 

                                                           
411 Так у рукапісе, павінна было быць весь. 
412 Тут у рукапісе двукроп’е. 



 

 53 

Ганүсовича Инъдыха с помо҃чю | күнътора 
Нεвъгиньского413 |  

 
Жалоба Дорошъка Ѡбабεйского |  

 
Жаловалъ намъ Дорошъко Ѡбабεйский на того Ви҃нкεлӕ 

Инъдрыха Ганү|совича, иж, наεхавъшы на εго лεсъ ωтъчызный, 
взӕлъ конεй чотыры, сεкири | три, сεрмӕги чотыры, а мεховъ пӕть, 
наωстатокъ домъ εго сожгли, | грεчыхи пӕть бочокъ взӕли, а на 
поли жита сεӕного побили | на сεмъ бочокъ, а коровы взӕли три. А 
томү лεтъ дεсεть. || [32 v.] 

 
Жалоба Костъки Ѡбабεйского |  

 
Жаловалъ намъ Костъко Ѡбабεйский на того ж Инъдриха 

нεмъца, иж, наεха҃в|шы на домъ εго, статокъ вεсь побралъ и дом εго 
(зъ)жогъ, конεй в(з)ӕлъ два|надцать, сүкни взӕлъ жεньскии 
колътришовыи три, сεрмӕги три, | кожүхи три, сεкир дεсεть, ωвεц 
тридцать, а пεнεзεй взӕлъ готовых | пӕть копъ грошεй. А томү лεтъ 
пεтънадцать. | 

 
Жалоба Занька Бεрε ҃снεвича | 

 
Жаловалъ намъ Занько Бεрεснεвичъ на того ж нεмъца 

Инъдрыха, иж, | наεхавъшы на εго домъ, вεсь статокъ выбралъ, 
конεй взӕлъ дεсεть, | воловъ двε сохи, коровъ пӕть, простицъ дεсεть, 
а в гүмънε жи|та взӕли дεсεть копъ. А томү лεтъ пεтънадцать. | 

 
Жалоба Гавърыла Анъдрεεвича | 

 
Жаловалъ намъ Гавърило Анъдрεεвичъ на того ж Винькεлӕ 

Ганүсовича, | иж, наεхавъшы на εго домъ, чоловεковъ εго двүх до 
смεрти забили и | домъ сожгли, а в гүмънε ωсмъ копъ жита взӕли, а 
три бочъки соло|дү пшεничъного, конεй взӕли три, волы два, коровы 
три, ωвεцъ | и коз двадцатεро, а мεдү прεсъного пεтънадцать пүдовъ 
взӕли, | а пчолъ тридцать үльεвъ выдрали,414 а в сүсεда εго сӕбра на 
ймӕ Маца | пчолъ 50 үльεвъ выдрали, а в дрүгого сӕбра εго Римъша 
пчолъ трид|цать үльεвъ выдрали тотъ жε Винькεль, а простицъ 
взӕли дванад|цать, сεрмӕгъ пӕть, кожүхи чотыры, рогатинъ шεсть, 
лүки два. | А томү лεтъ пεтънадцать. || [ ҃л҃г | 33] 
                                                           

413 Загаловак вылучаны паводле сэнсу. У рукапісе аформлена як звычайны 
абзац. 

414 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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Жалоба Алεкъшεӕ Васьнεвича |  

 
Жаловалъ намъ Алεкъшεй Васнεвичъ на того ж Инъдриха 

Ланүсовича415, иж, наε|хавъшы на εго домъ, вси εго статъки 
побрали: воловъ взӕли сохү, коровъ | пεтънадцать, ωвεцъ 50, и домъ 
εго сожгли. А томү лεтъ пεтънадъцать. | 

 
Жалоба Ивана Дεцъковича | 

 
Жаловалъ намъ Иванъ Дεцъковичъ на того ж Винькεлӕ 

Ганүсовича И҃ндри|ха, иж, наεхавъшы на εго домъ с помочъю 
күнътора Нεвъгиньского Вилима, | статокъ вεсь побрали, а брата εго 
на ймӕ Макъсима до смεрти забили. А | томү пεтънадцать лεтъ.416 “А 
того собε шкодүю ω дεсεть копъ грошεй”. | 

 
Скарга князя Юрыя Масальскага 

Жалоба кнӕзεй дрүйский417, кнӕзӕ Юрӕ Тимоѳεεвича 
Масальского, коториε |  шкоды εмү стали ωтъ Лиѳълӕнтъ с 

помочъю күнътора Нεвъгиньско ҃г(о) |  Вилима418 | 
 
Покладалъ пεрεд нами жалобү кнӕз Юри Тимоѳεεвичъ 

Масальский на Ви҃н|кεлӕ Ганүсовича.419 Напεрвεй, пришεдшы, тотъ 
Ганүсовичъ на бүдү чоловεка εго | Ѡтрохима ү Варнεвичах попεлъ 
взӕли полъчεтьвεртаста420 лашъта сма҃л|цованого, а нεсмальцованого 
попεлү взӕли чотыры лашты. | 

Ещо по вторый раз тотъ жε Винькεль Ганүсовичъ, наεхавъшы 
на дом того ж | Ѡтърохима с помочъю күнътора Вилима, домъ εго 
сожгли, а статокъ | εго побрали вεсь, сεлεдцовъ двадцать бочокъ 
взӕли, жита ү клεти дεсεт | бочокъ взӕли, εчъмεню дεсεть бочокъ, 
сεрмӕгъ дεсεть, кожүховъ дεсεт, | лεмεшовъ пӕть пар, сεкир пӕть, 
котълы чотыры, коз шεсть, триного҃в | дεсεть, сорочокъ мүжских и 
жεньских тридцать, полотъна бεлого 200 локот, | намεдцовъ 
жεньских тонъких двадцать,421 чεпъцовъ пεтънадцать, ска|тεртεй и 
рүчъниковъ дванадцать, воловъ взӕли двε сохи, коровъ | двадцать, 

                                                           
415 Так у рукапісе; трэба Ганусовичъ. 
416 Тут у рукапісе коска. 
417 Так у рукапісе, павінна быць дрүйских . 
418 Загаловак вылучаны паводле сэнсу. У рукапісе афрмлены як звычайны 

абзац. 
419 Тут у рукапісе коска. 
420 Заканчэнне слова -ста перакрэслена ў рукапісе. 
421 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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подтεлъковъ дεсεть, ωвεц тридцать, свинεй сорокъ, по|росӕтъ 
шεстьдεсӕтъ, гүсεй сорокъ, күровъ двадцать, а в гүмънε | жита сто 
копъ взӕли, ωвъса дванадцать пεрεплотовъ, пшεницы || [33 v.] дεсεть 
копъ, грεчыхи три пεрεплоты, инъшых статъковъ много побрали | и 
гүмъно сожгли, мεдү прεсъного двε422 бεрковεски, 423а 300, бортεй 
со пчола|ми взӕли, а потомъ насъ [зъ] тых зεмли наших со҃гнали, а 
конӕ взӕли, кото|рый стоӕлъ рүбълӕ грошεй. А томү лεтъ сεмъ. | 

Тεж күнътор Нεвъгиньский Вилимъ загамовалъ попεлү сεмъ 
лаштовъ | кнӕзӕ Юрӕ Тимоѳεεвича под замкомъ Нεвъгинью. Ещо ж 
того ж часү посла҃л | кнӕзь Юръи Кривого своεго волочити,424 ино 
на томъ ωзεрε забили | слүжεбъника εго на ймӕ Гришъка, шлӕхтича, 
а с нимъ чотырεх чоловεко҃в, | мүжεй, до смεрти побили, а з нεводомъ 
конεй взӕли чотыры. А томү лεт | пӕть. | 

Тотъ жε Винькεль с помочъю күнътора Нεвъгиньского 
Вилима, наεха҃в|шы на кнӕзӕ Юрεвъ дворεцъ Понизовъский, людεй 
εго побили и шкоды нεма|лыи почынили,425 напεрвεй наεхавъшы на 
чоловεка εго домъ на ймӕ Юркгεлӕ | и на зӕтӕ εго Совεйка. Самих 
их змүчыли, а с клεтεй статъкү побрали: на|пεрвεй сεрмӕгъ шεсть, 
кожүхи чотыры, а күбълы два з бεлымъ платεм, | сорочокъ 
пεтънадцать, а пεнεзεй готовых сεмъ копъ грошεй, конεй взӕли | 
ωсмъ,426 воловъ шεсть сох, а үльεвъ со пъчолами выдрали тридцать | 
и пӕть,427 а сεмъ чоловεковъ εго до смεрти забили. А томү лεтъ 
пӕть. | 

Тотъ жε Винькεль с помочъю Вилима күнътора, наεхавъшы на 
дрүгого | чоловεка кнӕжого домъ на ймӕ Ӕнүша, статокъ вεсь 
побрали: сεрмӕ ҃г | взӕли дванадцать, кожүховъ ωсмъ, рүчъницы 
чотыры, сүконь жεньских | лүнъскихъ шεсть, ү свирнε сожгли жита 
дванадцать бочокъ, ωвъса сто | бочокъ, εчъмεню сорокъ бочокъ, 
пшεницы дванадцать бочокъ, горо|хү пӕть бочокъ, а пεнεзεй готовых 
взӕли тридцать копъ грошεй, конεй 428 || [ ҃л҃д | 34] взӕли тридцатεро и 
двоε,429 воловъ шεсть сох, коровъ сεмнадцать, ωвεцъ сорокъ, | свинεй 
80, гүсεй 50, пчолъ выдрали сто үльεвъ, а в гүмнε сожгли жита сто 
ко ҃п, | а инъших ӕринъ пшεницы, ωвъса, 430єчъмεню, грεчихи 
300 копъ и три копы.431 | А томү лεтъ пӕть. | 
                                                           

422 Так у рукапісе, трэба два. 
423 Тут у рукапісе двукроп’е, традыцыйна яно ставілася вакол лічэбнікаў. 
424 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
425 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
426 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
427 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
428 Унізе справа кустод взӕли. 
429 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
430 Магчыма, патоўшчанае напісанне літары ε. 
431 Тут у рукапісе коска. 
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Жалоба Юхна Стεспановича432, чоловεка к ҃нӕзӕ Юрӕ 

Маса ҃лско ҃г(о)  | 
 
Жаловалъ намъ Юхно Стεпановичъ на нεмъца Винькεлӕ 

Ганүсовича, иж, наεха ҃в|шы на εго домъ, статокъ вεсь выбрали, 
взӕли с клεти ωсмънадцать күбъ|ловъ, а в күблεх пεнεзεй готовых 
сорокъ копъ грошεй,433 а сорочокъ мүжъскихъ | сεмънадцать, 
полътораста сорочокъ жεньских,434 сүконь лүнъских жεнь|ских 
шεстьнадцать,435 косъ пεтънадцать, сεрповъ тридцать и два, ү свирнε 
| жита взӕли сто бочокъ, ωвъса полътораста бочокъ,436 пшεницы 50 | 
бочокъ, εчъмεню 90 бочокъ, горохү тридцать бочокъ, а ү437 стиртε 
жита | сожгли сто копъ и 80 копъ, ӕринъ үсӕких 300 копъ и 70 копъ, 
животи|ны рогатоε взӕли 50 поголовъӕ, ωвεц и коз 80, свинεй 
покололи 70, ко|нεй взӕли 50, а самого Юхна мүчили и үши 
ωбрεзали, а пεнεзεй готовых | 70 копъ грошεй взӕли. А томү лεтъ 
сεмъ. |438 

 
Тεж по вторый раз тотъ жε Винькεль Ганүсовичъ, наεхавъшы 

на имε҃нε | кнӕзӕ Юрεво Понизобъскоε, взӕли пεнεзεй готовых пӕть 
копъ грошεй, | а кони два и з сεдлами,439 а доломаны лүнъскиε два,440 
а двε жүпицы лүнъ|скиε жъ, а с клεти жита взӕли 70 бочокъ, а 
ӕрынъ всӕких взӕли | сто бочокъ, а воловъ двε сохи, коровъ шεсть, 
ωвεц тридцатεро, | коз дванадцать. А томү лεтъ сεмъ. | 

Тεж нεмъцы, наεхавъши на двор чоловεка кнӕжого на ймӕ 
Бортъка, ста|токъ εго вεсь выбрали: с клεти взӕли сорочокъ 
мүжских и жεньских || [34 v.] пεтьдεсӕтъ,441 а намεдцовъ 30, 
сεрмӕгъ пӕть,442 кожүхи чотыры, а пεнεзεй | готовых сεмъ копъ 
грошεй, жита с клεти взӕли тридцать бочокъ, ӕринъ | всӕких 70 
бочокъ, сεрповъ пӕть, косъ чотыры, а воловъ взӕли три | сохи, 
коровъ ωсмъ, ωвεцъ двадцать и пӕть, коз дванадцать, конεй шεсть. | 
А томү лεтъ тридцать. | 

                                                           
432 Так у рукапісе, відавочна павінна быць Стεпановича. 
433 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
434 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
435 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
436 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
437 Кепска чытаецца. 
438 Далейшы тэкст знаходзіцца ніжэй на 2 інтэрвалы. 
439 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
440 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
441 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
442 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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На Юркгεлεвъ двор кнӕзӕ Юрεвого чоловεка, наεхавъшы, 
күнътор Нεвъги҃н|ский Рүдый, статокъ εго вεсь выбралъ: с клεти 
взӕлъ полотъна бεло҃г(о) | сто локотъ, сεрмӕгъ пӕть, кожүхи три, 
сεрповъ сεмъ, сεкири три, ко|сы чотыры, скатεрти чотыры, а пεнεзεй 
готовых пӕть копъ грошεй, | конεй взӕли чотыры, коровъ пӕть, 
воловъ двε сохи, свинεй тридца|тεро, ωвεцъ шεстεро, коз 
дванадцатεро. А томү лεтъ тридцать. | 

 
Жалоба Хролӕ Епимаховича | 

 
Жаловалъ намъ Хроль Епимаховичъ на того ж күнътора 

Нεвъгиньского бы҃в|шого Рүдого, иж, наεхавъшы на домъ εго, 
статокъ вεсь выбралъ: с клεти взӕ|ли сорочокъ пεтънадцать, 
намεдцовъ сεмънадцать, готовых пεнεзεй двε ко|пε грошεй, сεрмӕги 
двε, кожүхи два, сεкири двε, косы двε, животины | рогатоε взӕли 
пεтънадцать,443 конεй два, коровы три, ωвεцъ ωсмъ, коз двε, | а нεвод 
взӕли новый. А томү лεтъ тридцать. | 

 
Тотъ жε күнътор Рүдый на домъ Юркгεлӕ, а брата εго 

Миколаӕ, людεй кнӕ|зӕ Юрεвых, статокъ вεсь домовый побралъ: 
взӕ҃л сорочокъ пεтънадцать, | намεдцовъ сεмънадцать, воловъ 
пεтънадцат сох, коровъ тридцать, под|тεлъковъ ωсмъ, ωвεц сорокъ, 
конεй шεстьнадцать, кожүхи чотыры, | сεрмӕги три, коз тридцать, 
күровъ сорокъ, полотъна сто локотъ, | ко҃с шεстьнадцать, топоры два, 
торлопы бεлинъныε два444, сүкъни445 || [ ҃л҃ε | 35] лүнъскиε двε, а 
готовых пεнεзεй сорокъ копъ грошεй.446 | 

Ещо ж по вторый раз тыε ж нεмъцы на тых жо людεй на домъ 
Юркгεлӕ, а Миколаӕ [наεхавъшы], | конεй взӕли пӕть, воловъ 
2 сохи, күбълы чотыры з бεлымъ платεм, | а сорочокъ мүжских 
сорокъ, а жεньских сорочокъ шεстьдεсӕтъ, намεдцо҃в 50, | 
рүчъниковъ тридцать, скатεртεй 80, а полотъна бεлого 50 локотъ, 
кожү|ховъ шεстьдεсӕтъ447, сεрмӕгъ сεмъ, а двε сүкни жεньских 
камъбарских, сεр|повъ дεсεть, косы чотыры, а εго ωтъца Станька до 
смεрти забили, а трид|цать копъ грошεй взӕли. А томү лεтъ 
тридцать. | 

Тεж наεхавъшы на дворεцъ кнӕзӕ Юрӕ Масальского, 
Минъштор нεмεц с күнъ|тором Рүдымъ, намεстъника εго на ймӕ 
Пεтра змүчили, и взӕли ү нεго | готовых пεнεзεй тридцать копъ 
                                                           

443 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
444 Літара а праўлена з літары ε. 
445 Унізе справа кустод лүнъскиε. 
446 На канцы радку неразборлівая памета. 
447 Закрэслена ў рукапісе. 
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грошεй и пӕть копъ грошεй, а двε доломаны | лүнъскихъ 
чεрълεныхъ, а ωднорадки двε парпӕнъских, а жүпицы три лүнъ|скии, 
а чотыры валахи и з сεдлами, ү клεтεх кнӕжих взӕли домовыхъ | 
рεчεй, косъ сεмъ, сεрповъ шεстьнадцать, мӕса старого дванадцать 
полътεй, | сεрмӕгъ ωсмъ, кожүховъ ωсмъ, а клӕчъ робочыхъ 
шεстьнадцать, коро҃в | дεвεть, ωвεцъ тридцатεро, ү клεтεх жита 
сожгли 70 бочокъ, ӕринъ | всӕкихъ сто бочокъ и шεстьдεсӕтъ 
бочокъ, а в стиртε жита двεстε | копъ сожгли и шεстьдεсӕтъ копъ, 
ωвъса сто и тридцать копъ, εчъмεню | 80 копъ, грεчихи сто копъ, 
пшεницы 70 копъ, а рикүнью εго на ймӕ | Настасью до смεрти 
забили, свинεй покололи шεстьдεсӕтъ. А томү | лεтъ тридцать. | 

На кнӕзӕ Юрεвого чоловεка двор наεхавъшы на ймӕ 
Мозюковъ, тыε ж нεмцы | вεсь статокъ εго выбрали: сεръмӕгъ 
взӕли дεсεть, кожүховъ шεсть, | а сүкъни двε жεньскии 
колътришовыи, а камъбарскихъ сүконъ двε, | скатεртεй дεсεть, а 
пεнεзεй готовых дεсεть копъ грошεй, а сεрповъ дεсεть, ко҃с шεсть448, | 
ІІпм-топоро҃в-ІІпм 449 шεсть, а коро҃в дεсεть, ωвεцъ пεтънадцать, конεй 
пεтънадцать,450 коз ωдинадцат, | а в клεти жита сожгли тридцать 
бочокъ, а ӕри҃н всӕких 70 копъ. А томү451 лεтъ 30. || [35 v.] 

На Пεтьковъ двор наεхавъшы, тыε ж нεмъцы ү клεти взӕли 
полотна бεлого | сто локотъ и тридцать локотъ, скатεртεй 
шεстьдεсӕтъ, сεрмӕгъ пӕть, ко|жүхи три, сεрповъ пεтънадцать, косъ 
ωсмъ, пεнεзεй готовых полъпεты | копы грошεй, а конεй взӕли сεмъ, 
коровъ дεсεть, ωвεцъ тринадцать, коз | пεтънадцать, вεпровъ пӕть, 
свинεй дεсεть, сεкир ωсмъ, а жита с клεти | взӕли сорокъ бочокъ, 
ωвъса пεтънадцать бочокъ, εчъмεню 50 бочокъ, грε|чыхи тридцать 
бочокъ, пшεницы дεвεть бочокъ, горохү три бо҃чки. | А двүх 
чоловεковъ εго до смεрти забили на ймӕ Миколаӕ, а Павεлъка, | а 
дочъкү εго Алютү, а жонъкү Доротү, а Барбарү, а Матърүнү до 
смεр|ти забили. А томү лεтъ тридцать. | 

Тыε ж нεмъцы, наεхавъшы на домъ чоловεка кнӕзӕ Юрεвого 
на ймӕ Бортъ|ка, вεсь статокъ выбрали: скатεрти взӕли чотыры, а 
три копы гро|шεй, а сүкъни двε камбарскихъ, сεръмӕгъ пӕть, 
кожүхи три, косъ пӕт, | сεкир пӕть, свирεпы двε, коровъ пӕть, ωвεц 
дεсεть, коз пεтънадцать, | свинεй покололи452 пεтънадцать,453 а пӕть 
чоловεковъ εго до смεрти забили на й|мӕ Стасӕ, а Бортъка, Нεсташа, 
Ромεйка, а риболова кнӕжого Станӕ. | А томү лεтъ тридцать. | 
                                                           

448 Надпісана над радком. 
449 Слова топоро҃в дапісана злева на маргінэзе ў радок почыркам ІІпм. 
450 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
451 -омү надпісана над радком. 
452 Надпісана над радком. 
453 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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Тεж тыε ж нεмъцы, наεхавъшы на домъ Хролъковъ, статокъ 
вεсь | выбрали: ү клεти взӕли три сεръмӕги, кожүхи два, сεрповъ 
пӕт, | косы двε, ωвεц дεвεть, коз ωдинадцать, свинεй покололи 
двадъцать, | свирεпү и нεводокъ новый взӕли. А томү лεтъ 
тридцать. | 

Тыε ж нεмъцы, наεхавъшы на домъ Гридковъ Бортъниковъ, с 
клεти | взӕли скатεртεй ω҃смъ, а полотъна бεлого сто локотъ и 
тридцать | локот, сεрмӕгъ сεмнадцать, кожүховъ дεсεть,454 а пεнεзεй 
готовых ωсмъ копъ455 || [ ҃л҃s | 36] грошεй, воловъ взӕли ωсмъ сох, 
коровъ сорокъ и двε, ωвεц 50, свинεй покололи | шεстьдεсӕтъ и три, 
а в бортεхъ пчолъ выдрали полътораста ү҃лεвъ. | А томү лεтъ 
тридъцатъ. | 

Тыε ж нεмъцы, наεхавъшы на Снεшъковъ домъ и на 
братанича, εго стато҃к | вεсь выбрали и домъ сожгли, а того Снεшъка 
и братанича εго до смεрти | забили, Снεшъка забили самопӕтого, а 
Пεтъра забили само чεтьвεр|того и з сεмъεю их, а Богдана забили 
самопӕтого, а Ѡнъдрүшовү жонү | забили самопӕтүю и з дεтьми их. 
Тых всих побитых двадцать головъ | и чотыры,456 а Ӕнъка забили 
самопӕтого, а статокъ побрали их, а домы | их пожгли. А томү лεтъ 
тридцать. | 

Тотъ жε күнъторъ Рүдый, наεхавъшы на дворεцъ кнӕзӕ Юрεвъ 
Пона|зовский, статокъ вεсь побралъ, сεрповъ взӕлъ пεтънадцать, 
косы | три, жита с клεти на двор высыпали шεстьнадцать бочокъ, 
сεрмӕги | взӕли чотыры, ү пүни сεна сожгли шεстьдεсӕтъ воз. 
Наωстатокъ | и двор εго сожгли. | 

Тотъ жε күнъторъ Нεвъгинъский Рүдый, наεхавъшы на домъ 
Юрковъ | Колεсниковъ, вεсь статокъ побрали, сεрмӕгъ взӕли пӕть, 
кожүхи чотыры, сүкъню жεньскүю камъбарскүю, колънεры два 
ωкъсамитных, | колънεръ сεрεбрεный, полотъна бεлого 80 локотъ, 
косы чотыры, | сεрповъ сεмъ, топоры чотыры, свинεй побили 
дванадцатεро, и домъ | сожгли со въсимъ статъкомъ εго. А томү 
лεтъ тридцать. | 

Тотъ жε күнътор Рүдый, наεхавъшы на домъ Мартиновъ, 
стато҃к | вεсь выбрали и домъ εго сожгли: сεрмӕгъ взӕли дεсεть, 
кожүхи | три, полотъна бεлого 50 локотъ, сεрповъ пӕть, косы три, | 
топоры три, а полъторы копы грошεй, конεй взӕли два, свинεй 
побили || [36 v.] ωдинадцатεро, а инъшый статокъ погорεлъ. А томү 
лεтъ тридцать.457 | 

                                                           
454 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
455 Унізе справа кустод грошεй. 
456 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
457 У рукапісе знак пунктуацыі ў выглядзе коскі. 
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Тотъ күнътор Рүдый, наεхавъшы на домъ Нарүша, статокъ вεсь 
побрали | и домъ εго сожгли: взӕли с клεти двадцать сорочокъ 
мүжских, а жεньскихъ | тридцать сорочокъ, намεдцовъ сорокъ, 
скатεртεй сεмъ, простицъ ωсмъ, | а три копы грошεй, косы чотыры, 
сεрповъ ωдинадцать, сεкири чотыры, | полотъна бεлого сто локотъ, 
свинεй покололи дванадцать, волъны | взӕли дεсεть рүнъ, сүщовъ 
тисӕчү. А томү лεтъ тридцать. | 

 
Жалоба кнӕзӕ того ж Масальско ҃г(о) кнӕзӕ Юрӕ 

Дрүйского  | 
 
Жаловалъ намъ кнӕз тотъ жε Масалъский тымъ ωбычаεмъ, иж 

нεмцы зεм|ли εго забрали и въживали их, а трεх служεбъниковъ 
шлӕхтичовъ до | смεрти побили на ймӕ Сεнька, Ми҃клаша, а 
Марътина,458 а при них459 мү|жовъ дεсεть чоловεко҃в до смεрти 
побили. “А ωзεра мои властъныε | половили460, и бобъры гонили з 
нашоε пүщи, а с хожлεй плоты собε робили”. | А томү шостый 
рокъ. | 

 
Скаргі сапежыных людзей, жыхароў Браслаўскага павета 
Жалоба подданых пана Михайла Сопεги и зεмӕнъ 

пана Михайло|выхъ461 | 
 

Жалоба Ероцкого а Войтεха, боӕр  пана Михайловых 
Сопεжиных | 

 
Покладали462 пεрεд нами жалобы Ероцъкий а Войтεх на 

слүжεбъника Вεркεлε|вого Миколаӕ Склεра, иж тотъ Склӕр 
ωтънӕлъ ү того Ероцкого по҃лωсъ|мадεсӕтъ копъ грошεй,463 и тыи 
боӕрε просили права на того Склӕра ү нεм|ца Вεркεлӕ, и тотъ 
Вεркεль на слүжεбъника своεго Склӕра права дати нε | хотεлъ. А 
томү пӕтый год. | 

 

                                                           
458 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
459 Літара и праўлена. 
460 ло надписана над радком. 
461 Загаловак вылучаны паводле сэнсу. У рукапісе аформлены як 

звычайны абзац. 
462 На літары и чарнільнае пляма. 
463 Гэтая коска ёсць у рукапісе. 
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Кнӕз Рεзицкий, наславъшы на имεньε пана Михайлово 
кгвалътомъ, и каза҃л | поймати чоловεка464 εго Микитү Лүхънεӕ, и до 
сεбε казалъ привε҃сти. А томү | шостый годъ. || [ ҃л҃з | 37]465 

Ещо ж дрүгого чоловεка пана Михайлового ж Ходора 
Давидовича лотыголинъ466 | рεзицъкий на ймӕ Плӕнъ скололъ и 
конӕ под нимъ взӕлъ. А томү шостый | год. | 

Юринү, чоловεкү ҃п(а)на Михайловү, найми҃т εго втεкъ ү 
повεтъ Рεзицкий, үкравъши | ү того Юрина тридцать копъ грошεй. А 
томү трεтий год. | 

Сидора Юхновича, ҃п(а)на Михайлового чоловεка, ӕ҃к ωнъ 
εхалъ з Осүӕ, а та҃к пεрεнεмшы εго | лотыголи҃н на ймӕ Блисъ на 
доброво҃лной дорозε на ймεньи ҃п(а)на Михайловомъ, | розбилъ конӕ 
и инъшыи рεчи ү нεго побралъ. А к томү 2 копε грошεй ωтънӕ҃л. | А 
томү дрүгий год. | 

Нεстεра а Мала҃ни, мεщаномъ пана Михайловымъ, нεмεц 
Гεнъдрыховъ Пла|тарεвъ на ймӕ Бεртисъ ωтънӕлъ ү них готовых 
пεнεзεй чотыры копы | грошεй. А томү шостый рокъ. | 

Ганьковой сына Митъка розбили лотыгола, ωтнεли в нεго 
конӕ и по҃л|тори копы грошεй, полотна бεло҃го(о) взӕли 20 локот. А 
томү шостый год. | 

А на рεцε Воεчыцы подлε ωзεра Снүда, ү повεтε Браславъском, 
побили нεмцы | пӕти чоловεковъ пана Михайловых. Имӕна тымъ 
побитымъ людεм: | Ӕнъ Тилεвичъ Чεмεрица боӕринъ, а Лавърынъ 
күхар, а Сεбεсты|ӕнъ рыболовъ, а Стась Жакъ, и сына мεщаньского 
Павла. А при них | взӕли конεй шεсть, а всεго статъкү за 
полътрεтӕдцат копъ грошεй | побрали. А томү трεтий годъ. | 

 
IIIпм-Mikolay Puzeliewsky | 

Instigator W(ielkiego) K(sięstwa) Lit(ewskiego)-IIIпм 467|| [37 v.]468 || 
[38]469 || [38 v.]470 ||471 

                                                           
464 ло надписана над радком. 
465 Прастаўлена пагінацыя таксама почыркам VІпм: 37. 
466 ло надписана над радком. 
467 Завяральны запіс на польскай мове інстыгатара (рэвізора) Мікалая 

Пузялеўскага, які правяраў стан кніг-копій Метрыкі ВКЛ на пачатку XVII ст. 
468 У самым нізе аркуша па сярэдзіне радка карычневым чарнілам 

напісана 1740 fuit (почырк IVпм). Гэтая паметка – сведчанне праверкі кнігі. 
Вышэй аркуш перакрэслены ў выглядзе літары Z. Аркуш не нумараваны. Унізе 
злева маецца папяровая накладка – след рэстаўрацыі Кнігі ў другой палове 
XVIII ст. (?). 

469 Завяральны запіс Камісіі Урадавага Сената па ўпарадкаванню кніг 
Літоўскай Метрыкі, 1835—1837 гг., Санкт-Пецярбург. Напісана ў верхняй 
палове аркуша. Почыркі ХІХ ст. Сам запіс зроблены Пятром Бабічам, подпісы 
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Уладзіслаўлева і другі неразборлівы подпіс зроблены іншымі почыркамі і 
атрамантамі. Ніжэй – накладная сургучная пячатка Сенату: 

Въ сей книгѣ номерованныхъ и запечатан|ныхъ листовъ 37 тридцать 
семь, за подпи|сомъ Комисiи учрежденной Господиномъ Ми|нистромъ 
Юстицiи для разсмотрѣнiя и при|вѣдѣнiя въ порядокъ Метрическихъ книгъ 
на|ходящихся въ Польской Метрикѣ, состоя|щей при 3м Департаментѣ 
Правитель|ствующаго Сената. | 

Інш. поч. і чрнл. Оберъ Прокуроръ Владиславлевъ | 
Ніжэй інш. поч. і чрнл. Статскiй Совѣтникъ Г. Пиринъ подпіс 

неразборлівы | 
Ніжэй інш. поч. і чрнл. Коллежскiй Ассесоръ Петръ Бибинъ || 
470 Аркуш не нумараваны. Тэкст адсутнічае. 
471 Аркуш не нумараваны, падклеены да фарзацнага аркуша ніжняй 

накрыўкі. Змяшчае завяральныя запісы супрацоўнікаў ЦГАДА (РГАСА) (1939—
1957 гг., Масква), чрнл. штамп, графы запоўнены інш. поч. і чрнл.: 

   Ц Г А Д А падкрэсленне штампа | 
   ОФЦУ (РСО) | 
ФОНД № 389, Литовская метрика графа запоўнена рукою | 
в настоящем  № 560 графа запоўнена рукою | 
пронумеровано листов  37 графа запоўнена рукою | 
       | 
Литерные:      | 
Пропущены:     | 
Чертежи:      | 
 
ЦГАДА |     ЦГАДА | 
ПРОВЕРЕНО |    ПРОВЕРЕНО | 
12.IV.1957 г. інш. поч. і чрнл. | 29.IХ.1955 г. інш. поч. і чрнл. | 
Подпись Кощраков |   Подпись (неразборліва) 
 
ЦГАДА | 
ПРОВЕРЕНО | 
7.Х.1957 г. інш. поч. і чрнл. | 
Подпись Беляева інш. поч. і чрнл. || 
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СПІС СКАРАЧЭННЯЎ 
 
 
Гістарычныя, гісторыка-геаграфічныя і археаграфічныя тэрміны 

 
адмін. – адміністартыўны (--ая) 
Асв. – асвейскі 
Асв. вол. – Асвейская воласць, Асвейскай воласці 
б., б-ня, б-ры – баярын, баярыня, баяры (гаспадарскія) 
б. пут. – баярын путны 
Брасл. пав. (вол.) – Браслаўскі павет (Браслаўская воласць), 

Браслаўскага павета (Браслаўскай воласці) 
в. – вёска 
ваяв. – ваяводства 
вер. – верагодна 
Вілен. – віленскі, віленскага 
Віцеб. вобл. – Віцебская вобласць 
ВКЛ – Вялікае Княства Літоўскае 
вкл – Вялікі князь Літоўскі 
воз. – возера 
вол. – воласць 
г. – год 
гасп. – гаспадарскі, гаспадарскія 
гор. – горад 
г/п – гарадскі пасёлак 
гл. – глядзі 
Гродз. – гродзенскі (-ая) 
Даўгаўп. пав. – Даўгаўпілскі павет Латвійскай Рэспублікі 
дзярж. – дзяржаўная (-ы) 
друйск. – друйскі 
Друйск. вол. – Друйская воласць (Друйскай воласці) 
Дрысв. – дрысвяцкі, дрысвяцкія 
Дрысв. пав. (вол.) – Дрысвяцкі павет (Дрысвяцкая воласць), 

Дрысвяцкага павета (Дрысвяцкай воласці) 
Дынаб. – дынабургскі, дынабургскага 
Жам. – жамойцкі 
з. – зямля 
з. пуст. – зямля пустая, пустка 
зам. – замак 
зям. – зямянін, зямянка 
кн. – князь 
лат. – латышскі, латышская мова 
Лат. Р. – Латвійская Рэспубліка 
Лід. пав. – Лідскі павет, Лідскага павету 
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літ. – літоўскі, літоўская мова 
Літ. Р. – Літоўская Рэспубліка 
Майшаг. пав. – Майшаголскі (-ага) павет (-у) 
Меміж. пав. – Меміжскі (-ага) павет (-у) 
мешч. – мешчанін 
мяст. – мястэчка 
пав. – павет, павету 
Полац. – полацкі, полацкага 
поч. – почырк, почыркам 
р. – рака 
рас. – расійскі 
РБ – Рэспубліка Беларусь 
р-н – раён 
РП – Рэч Паспалітая 
руч. – ручай 
РФ – Расійская Федэрацыя 
с. – сяло 
Себеж. вол. – Себежская воласць Маскоўская дзяржавы (Расіі) 
сел. – селішча 
Смолв. пав. (вол.) – Смолвенкі (-ага) павет (-у) (воласць, -і) 
с/с – сельскі Савет 
Троц. – троцкі 
ц. – цэнтр 
чал. – чалавек 
чрнл. – чарнілы (атрамант), чарніламі 
чэл. (няв.) – чэлядзь (нявольная) 
шл. – шляхчыц 
ЭР – Эстонская Рэспубліка 
эст. – эстонскі (-а) 
 
 

Сімвалы 
 
* — дата нараджэння (у генеалогіі). 
 — дата сканання (у генеалогіі). 
 
 

Архіўныя крыніцы і літаратура 
 

Арх. ЮЗР – Архив Юго-Западной России. Ч. I—VIII. Киев,1859—1914. 
Блакітная кніга – Блакітная кніга Беларусі (Водныя аб'екты Беларусі). 

Энцыклапедыя. Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 1994. 
Булыка. Даўнія запазычанні – Булыка А. М. Даўнія запазычанні 

беларускай мовы. Мн.: Навука і тэхніка, 1972. 



 

 3 

Булыка. Лексічныя запазычанні – Булыка А. М. Лексічныя 
запазычанні ў беларускай мове XIV—XVIII cт. Мн.: Навука і тэхніка, 1980. 

Варонін – Варонін В. А. Звесткі пра Барысаў камень з першай 
паловы XVI ст. // Гісторыка-археалагічны зборнік. № 15. Мн., 2000. С. 126—
127. 

Горбачевскій – Горбачевскій Н. Словарь древняго актоваго языка 
Сѣверо-Западнаго края i Царства Польскаго. Вильна: Тип. А. И. Зака, 1874. 

Груша, Канцылярыя – Груша А. І. Канцылярыя Вялікага княства 
Літоўскага 40-х гадоў XV – першай палове XVI ст. Мн.: Беларуская навука, 
2006. 

ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы / Рэд. А. І. Жураўскі, 
А. М. Булыка. Вып. 1—26. Мн.: Навука і тэхніка (Беларуская навука), 
1982—2006. 

Казлоў—Цітоў – Казлоў  Л. Р., Цітоў  А. К. Беларусь на сямі 
рубяжах. Мн., 1993. 

Каштанов – Каштанов С. М. Актовая археография. М.: Наука, 1998. 
Лаучюте – Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. 

Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1982. 
ЛМ-5 – Метрыка ВКЛ, Кніга запісаў 5: РГАДА, Ф. 389, оп. 1, д. 5; 

НГАБ, KMФ-18, воп. 1, спр. 5. 
ЛМ-223 – Метрыка ВКЛ, Кніга судовых справаў 3: РГАДА, Ф. 389, 

оп. 1, д. 223; НГАБ, КМФ-18, воп. 1, спр. 223. 
ЛМ-525 – Метрыка ВКЛ, Кніга публічных спраў 3: РГАДА, Ф. 389, 

оп. 1, д. 525; НГАБ, KMФ-18, воп. 1, спр. 525. 
ЛМ-528 – Метрыка ВКЛ, Кніга публічных спраў 7: РГАДА, Ф. 389, 

оп. 1, д. 528; НГАБ, KMФ-18, воп. 1, спр. 528. 
ЛМ-566 – Метрыка ВКЛ, Кніга перапісаў 9: РГАДА, Ф. 389, оп. 1, 

д. 566; НГАБ, KMФ-18, воп. 1, спр. 566. 
Любавский, Областное деление – Любавский М. К. Областное 

деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени 
издания Первого Литовского Статута. Исторические очерки. М., 1892. 

Метрыка-43 – Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 43 
(1523—1560 гг.): Кніга запісаў 43 (Копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў 
В. С. Мянжынскі. Мн.: Беларуская навука, 2003. 

Метрыка-523 – Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 
года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кн. публічных спраў 1 / 
Падрыхтавалі А. І. Груша, М. Ф. Спірыдонаў, М. А. Вайтовіч. Мн.: 
Беларуская навука, 2003. 

Метрика-561 – Литовська Метрика. Книга 561. Ревізіï украïнськіх 
замків 1545 року / Підготував Володимир Кравченко; НТШ в Америцi; 
НТШ в Украïні; НАНУ, Інститут украïнськоï археографіï та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського. Киïв, 2005. (Архівні джерела, т. 7). 

Нарбут – Нарбут А. Н. Генеалогия Белоруссии. Вып. 1—4. М., 1995—
1996. 
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Насевіч – Насевіч В. Л. Генеалагічныя табліцы старадаўніх 
княжацкіх і магнацкіх беларускіх родаў 12—18 стагоддзяў. Мн.: Беларуская 
энцыклапедыя, 1993. 

Насовіч – Насовіч І. І. Слоўнік беларускай мовы. Мн.: БелЭн, 1983. 
(Факсіміле з выдання: Носовичъ И. И. Словаръ бѣлорусскаго нарѣчія. СПб.: 
Тип. Имп. АН, 1870). 

НА – Беларусь у другой палове XVI ст. Карта. 1 : 1 500 000 [Аўтар 
М. Спірыдонаў] // Нацыянальны атлас Беларусі. Мн.: РУП „Белкартаграфія”, 
2002. Карта № 266. 

НГАБ – Нацыянальны Гістарычны Архіў Беларусі (у Мінску). 
Оглоблин – Оглоблинъ Н. Н. Объяснительная записка къ карте 

Полоцкаго повета во 2-й половине XVI-го века // Сборникъ Археологическаго 
института. СПб., 1880. Кн. III, Отделеніе II. С. 3—53; Кн. IV, Отделеніе II. 
С. 3—75. 

Писцовые книги – Писцовые книги Московскаго государства. Часть 1. 
Писцовые книги XVI века. Отд. II / Подъ ред. Н. В. Калачова. СПб.: Изд-е 
Императорскаго Русскаго Географическаго общества, 1877. 

Полоцкая ревизия – Полоцкая ревизия 1552 г. / Подг. И. И. Лаппо. М., 
1905. 

Прыгодзіч, Ціванова – Прыгодзіч М. Р., Ціванова Г. К. 
Старабеларускі лексікон: Падручны перакладны слоўнік. Мн.: Бел. выд. тав-
ва “Хата”, 1997. 

Пташицкій. Описаніе книгъ – Пташицкій С. Л. Описаніе книгъ и 
актовъ Литовской Метрики. СПб., 1887. 

РГАДА – Российский Государственный Архив Древних Актов / 
Расійскі Дзяржаўны архіў Старажытных Актаў (Масква). 

РИБ, т. 30 – Литовская Метрика. Отделъ первый-второй. Часть 
третья: Книга публичных делъ. Томъ первый // Русская историческая 
библіотека. Т. 30. Юрьев, 1914. 

РНБ – Российская Национальная Библиотека / Расійская Нацыянальная 
Бібліятэка (Санкт-Пецярбург). 

СБГПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе 
пагранічча: У 5 т. Мн.: Навука і тэхніка, 1979—1986. 

Скурат. Меры – Скурат К. У. Даўнія беларускія меры (лексічны 
аналіз). Мн.: Навука і тэхніка, 1974. 

Спірыдонаў, Беларусь – Спірыдонаў, Міхаіл. Беларусь на карце 
Вялікага княства Літоўскага 1613 г. // З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.-
культуралаг. зб. Вып. 2. Мн., 1997. С. 133—195. 

Спірыдонаў, Полаччына – Спірыдонаў, Міхаіл. Полаччына ў 
сярэдзіне XVI ст. // Commentarii Polocenses Historici. T. I, 2004. C. 5—19. 

Старабеларускія лексіконы – Старабеларускія лексіконы: («Лексисъ съ 
толкованіемъ словенскіхъ мовъ просто», «Лексис…» Л. Зізанія, «Синонима 
славеноросская») / Укладанне, рэканструкцыя, сучаснае правапісна-
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графічнае ўпарадкаванне тэкстаў, прадмова, пасляслоўе і каментарыі 
Алены А. Яскевіч. Мн.: Універсітэцкае, 1992. 

ТСБМ – Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. 
М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко. Мн.: БелЭн, 1996. 

Шеломанова – Шеломанова Н. Б. Себежская земля в XVI в.: 
(Историко-географический обзор) // Археографический ежегодник за 1967 г. 
М., 1969. 

Шыдлоўскі, Друя – Шыдлоўскі, Канстанцін. Друя // Спадчына. 
1990, № 2. С. 59—60. 

ЭГБ – Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1—6. Мн.: БелЭн, 
1993—2003. 

ЭнцВКЛ – Вялікае Княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Мн.: 
БелЭн, 2005—2006. 

Яшкін. Назвы – Яшкін І. Я. Беларускія геаграфічныя назвы. 
Тапаграфія. Гідралогія. Мн.: Навука і тэхніка, 1971. 

Яшкін, Слоўнік – Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх мясцовых 
геаграфічных тэрмiнаў: Тапаграфія. Гідралогія. Мн.: Беларуская навука, 
2005. 

 
Aleksandrowicz, Rozwój – Aleksandrowicz S. Rozwój kartografii 

Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku / 2 wyd., popr. i 
uzup. Poznań, 1989. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Historia, 
Nr. 138). 

Aleksandrowicz, Geneza – Aleksandrowicz S. Geneza i rozwój sieci 
miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. // Acta Baltiko-Slavica. T. 7. 
Białystok, 1970. S. 47—10 

Arbusow – Arbusow L. Grundriss der Geschichte Liv-, Est-, und 
Kurlands. Riga, 1918. 

Archiwum Sanguszków – Archiwum ksążąt Lubartowiczów Sanguszków w 
Sławucie. T. 1—7. Lwów, 1887—1910. 

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: 
AGAD, AR – Archiwum Radziwiłłowskie; 
AGAD, ML – Metryka Litewska (транслітэраваная; Кнігі 191A — 

219); 
AGAD, Tzw. ML – Tak zwana Metryka Litewska. 

Błaszczyk , Diecezja żmudzka – Błaszczyk  G. Diecezja żmudzka od XV 
do początku XVII w.: Ustrój. Poznań, 1993. 

Boniecki, Herbarz – Boniecki A. Herbarz polski. Cz. 1: Wiadomości 
historyczno-genealogiczne o rodach szlachieckich. T. I—XVI. Warszawa, 1899—
1913. 

Boniecki, Poczet – Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim Księstwie 
Litewskim w XV i XVI wieku. Warszawa, 1887. 

Deputaci Trybunału – Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego (1697—1794). Spis / Pod redakcją Andrzeja Rachuby; Opracowali 
Andrzej Rachuba i Przemysław P. Romaniuk przy współpracy Andreja 
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Macuka i Jewgienija Aniszczenki; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 
Warszawa, 2004. 

Dogiel, CD-5 – Dogel M. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni 
Ducatus Lituaniae, in quo pacta, foedera, tractatus pacis… aliaque omnis generis 
publico nomine actorum et gestorum monumenta nunc primum ex archivis publicis 
eruta… rebus ordine chronologico dispositis exhibentur. T. V: In quo ut universae 
Livoniae, ita speciatim Curlandiae et Semigalliae Ducatum res continetur. Vilnae, 
1759. 

Dogiel, Limites – Dogel M. Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus 
Litvaniae ex originalibus et exemplis authenticis descript et in lucem editi. Vilnae, 
1758. 

Grimsted, Sułkowska–Kurasiowa. The “Lithuanian Metrica” – 
Grimsted P. K., Sułkowska–Kurasiowa I. The “Lithuanian Metrica” in 
Moscow and Warsaw: Reconstruction the Archives of the Grand Duchy of 
Lithuania. Cambridge (Massachusetts, USA), 1984. 

Hedemann, Historja – Hedemann O. Historja powiatu brasławskiego. 
Wilno, 1930. 

Hedemann, Miasta – Hedemann O. Dzisna i Druja, magdeburskie miasta. 
Wilno, 1934. 

LM-5 – Lietuvos Metrika – Lithuanian Metrica – Литовская Метрика. 
Kn. 5 (1427—1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė Egidijus Banionis. Vilnius, 
1993. 

LM-8 – Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика. 
Knyga Nr. 8 (1499—1514): Užrašymų knyga 8 / Parengė Algirdas Baliulis, 
Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1995. 

Militzer – Militzer , Klaus. Wykaz urzędów Zakonu Kawalerów 
Mieczowych i zakonu krzyżackiego w Inflantach z Estonią // Inflanty w 
średniowieczu. Władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów / Pod. red. M. Biskupa. 
Toruń, 2002. S. 107—121. 

Natanson Leski – Natanson Leski, Jan. Dzieje granicy Wschodniej 
Rzeczypospolitej. Cz. 1: Granica Moskiewska w epoce Jagiellońskiej. Lwów; 
Warszawa, 1922. 

Ochmański, Biskupstwo wileńskie – Ochmański J. Biskupstwo wileńskie 
w średniowieczu: Ustrój i upisażenie. Poznań, 1972. 

PSB — Polski słownik biograficzny. T. I–XXXVII. Kraków–Warszawa, 
1935—1998. 

Radzimiński  – Radzimiński, Andrzej. Podziały kościelne Inflant z 
Estonią // Inflanty w średniowieczu. Władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów / 
Pod. red. M. Biskupa. Toruń, 2002. S. 17—42. 

S...cki – S...cki. Dostojnicy litewscy. Rozbiór krytyczny i uzupełnienie 
dzieła J. Wolfa „Senatorowie” // Ateneum. T. I, 1886. S. 150—164. 

Sapiehowie – [Gorczak B.] Sapiehowie. Materjały historyczno-
genealogiczne i majątkowe. T. I—III. S.-Petersburg, 1891. 
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Semkowicz – Semkowicz, Władysław. O litewskich rodach bojarskich 
zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lithuano-Slavica 
Posnanensia. Studia Historica. T. III, 1989. S. 7—139. 

SG – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich / Рod redakcją Filipa Sulimierskiego, Bronisława 
Chlebowskiego i Władysława Walewskiego. T. 1—15. Warszawa, 1880—
1902 (Eleсtronic facsimile edition: Conceived and edited by Rafał T. Prinke, with 
additional materials by William F. Hoffman. Chicago, USA: Polish Genealogical 
Society of America, 2002). 

Stern – Stern, C. v. Livlands Ostgrenze im Mittelalter von Peipus bis zu 
Düna // Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. Bd. 23. Riga, 1924—1926. 

Urzędnicy centralni – Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego XIV—XVIII wieku. Spisy / Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej 
Rachuba // Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII—XVIII wieku. Spisy / Pod red. 
Antoniego Gąsiorowskiego. Tom XI. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1994. 

Urzędnicy wileńskie – Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. 
T. I: Województwo wilenskie, XIV—XVIII wiek / Pod red. A. Rachuby; Oprac. 
H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk , przy współpracy U. Jemialianczyk, 
A. Macuk. Warszawa, 2004. 

Wojtkowiak. Delimitacja – Wojtkowiak Z. Delimitacja litewsko-
kurlandzka z 1584 roku // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. 1989, 
T. 3. S. 267—276. 

Wojtkowiak. Dryświaty – Wojtkowiak Z. Dryświaty – rubież litewska w 
średniowieczu // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. 1985, T. 1. 
S. 115—139. 

Wojtkowiak, Lithuania – Wojtkowiak, Zbysław. Lithuania 
Transwilniensis saec. XIV—XVI. Podziały Litwy Północnej w późnym 
średniowieczu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005. 

Wojtkowiak, Urzędnicy – Wojtkowiak, Zbysław. Urzędnicy zarządu 
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АДЗІНКІ КОЛЬКАСЦІ І ВЫМЯРЭННЯ 
 

Адзінкі ліку і колькасці 
 

Найбольш папулярная лікавая адзінка не дзесятковай сістэмы 
– капа: 1. адзінка лічэння – 60 аднародных прадметаў (штук); 2. 
грашовая адзінка ў 60 грошаў. Апроч грошаў (пенязей) капа актыўна 
выкарыстоўвалася для падлікаў зерневых культураў у снапах: жыта, 
пшаніцы, ячмяню, грэчкі, аўсу. 

Асноўны падлік веўся паводле дзесяткавай сістэмы, але для 
пэўных з’яваў аграрнай вытворчасці выкарыстоўваліся спецыфічныя 
адзінкі ліку: саха – адзінка вымярэння колькасці рабочай жывёлы 
(найперш, валоў); лемехі лічыліся парамі (дваічная сістэма); сена 
вазамі; мяса – полцямі. Збожжавыя таксама маглі лічыцца 
пераплётамі (прыстасаванне са слупоў і жэрдак для дасушвання 
збажыны). Ступень тэрміналагізацыі гэтых вызначэнняў не зусім 
зразумелая. У любым выпадку яны характарызуюцца полісеміяй. 

Грошы ў копах (60 грошаў) лічыліся ў “гатовых пенезях” – 
гэта значыць у рэальных манетах, а не ў лікавым эквіваленце. Радзей 
выкарыстоўвалася паняцце рубель – грашова-лікавая адзінка, 
адпаведная 100 грошам ВКЛ (ці 125 польскім грошам). 

Апроч таго, для пазначэння агульнай колькасці чаго-небыць 
выкарыстоўвалася паняцце сума. 

 
 

Адзінкі масы 
 
Бéркавец – мера масы. Пашыраным быў беркавец, роўны 12 

пудам, альбо 500 фунтам (адпавядае 163,80 кг). Ужываўся таксама 
беркавец у 5 камянёў, ці 200 фунтаў (74,95 кг). Беркавец 
выкарыстоўваўся для важання мёду. 

Таксама мёд (з удакладненнем “прэсны” – у адрозненні ад 
пітнога) узважваўся пудамі (16,3799 кг). 

Для вызначэння масы сыпучых рэчываў (на прыкладзе Кнігі 
№ 560 – попелу) выкарыстоўваўся лашт. Гэтая адзінка масы была 
роўная прыблізна 2 т. (польскі лашт змяшчаў 30 варшаўскіх карцаў 
ці, адпаведна, 2107—2124 кг; літоўскі лашт змяшчў 45 пур, ці 4725 
фунтаў, і складаў каля 120 пудоў, ці 1965,588 кг). 

 
 

Адзінкі аб’ёму 
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Бочка – мера сыпкіх і вадкіх рэчываў, роўная 406,54 л. Гэта 
адная з самых ужываных мераў і велічыня бочкі як адзінкі 
вымярэння была неаднолькавая ў розных рэгіёнах ВКЛ. Статуты 
ВКЛ 1566 і 1588 гг. прыраўновалі бочку ВКЛ (літоўскую, 
віленскую) да кракаўскай з 4 карцоў. Таксама бочка выступала як 
мера зямельнай плошчы, роўная бочцы засеянага зерня. Паводле 
матэрыялаў Кнігі № 560 бочкамі вымяраліся аб’ёмы зерневых 
культураў, а таксама селядцы. 

 
 

Адзінкі вымярэння адлегласці 
 
Вярста – мера даўжыні, роўная 798 сажням (1559,6 м). 5 вёрст 

складалі 1 мілю (7798 м). 
Вялікая вярста роўная 1000 сажням (1948,2 м). 5 вялікіх 

вёрст адпаведна складалі 1 вялікую мілю. 
У ВКЛ у XVI—XVII ст. міля складалася з 300—315 шнуроў 

або 13230—16300 локцяў. 
 
 

Адзінкі вымярэння даўжыні 
 
Локаць адна з асноўных адзінак вымярэння даўжыні, якая 

адпавядае даўжыні рукі ад лакцявога згіну да канца сярэднага 
пальца, роўная 0,6496 см. У Кнізе № 560 локцямі вымяралася сукно. 

50 локцяў складалі 1 пастаў (32,48 м). 
 
 
 

Выкарыстаныя метралагічныя і лінгвістычныя даследаванні: 
 
Гольдштейн С. Древняя метрология // Гольдштейн С. 

Польско-литовские древности. СПб., 1913. 
Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология / 2 изд. 

М., 1975. 
Малчанава Л. А. Народная метралогія: (Да гісторыі 

народных мер даўжыні). Мн., 1973. 
Петрушевский Ф. Общая метрология. Ч. 1—2. СПб., 1849. 
Петрушевский  Ф. Польские меры, или Описание польских 

мер, весов и монет / 2 изд. СПб., 1834. 
Скурат К. У. Даўнія беларускія меры (лексічны аналіз). Мн., 

1974. 
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Шостьин  Н. А. Очерки истории русской метрологии, XI – 
начало ХХ в. / 2 изд. М., 1990. 

Черепнин  Л. В. Русская метрология. М., 1944. 
Юревич Е. К., Янович Е. И. Из истории метрологической 

лексики // Вопросы этнографии Белоруссии. Мн., 1964. С. 68—79. 
Юрэвіч А. К., Яновіч А. І. Старажытныя беларускія меры // 

Беларускае і славянскае мовазнаўства. Мн., 1972. С. 286—303. 
 
Dunin-Wąsowicz A. Pomiary gruntu w Koronie w XVI—XVIII 

wieku. Warszawa, 1994. 
Kula W. Metrologia historyczna // Przegląd Historyczny. 1959, 

z. 2. 
Kula W. Miary i ludzie. Warszawa, 1970. 
Szymański J. Metrologia // Szymański J. Nauki pomocnicze 

historii / 6 wyd. Warszawa, 2004. S. 154—199. 
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ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК 
 
 
У слоўнік уключаны словы, разуменне семантыкі якіх можа 

быць складаным для чытача. Словы прыводзяцца ў сваіх зыходных 
формах: назоўнікі і прыметнікі – у назоўным склоне адзіночанга 
ліку; дзеясловы – у інфінітыве. Рэестравае слова падаецца ва 
ўніфікаванай форме з улікам арфаграфіі напісання ў 
старабеларускай мове, але сучаснымі літарамі. У дужках пазначаны 
варыянты напісання слова паводле іншых крыніцаў. Значэнні словаў 
пераважна раскрываюцца адпаведным лексічным эквівалентам 
сучаснай беларускай мовы, але часам тлумачэнні робяцца апісальна, 
калі тлумачацца рэаліі і паняцці, якія ў пазнейшы час выйшлі з 
ужытку. 

 
Скарачэнні: 

дзеепр. – дзеепрыслоўе 
дзеясл. – дзеяслоў 
зл. – злучнік 
ліч. – лічэбнік 
мн л. – множны лік 
наз. – назоўнік 
прым. – прыметнік 
прыназ. – прыназоўнік 
прысл. – прыслоўе 
словазл. – словазлучэнне 
 
А зл. І, ды (пры спалучэнні аднародных членаў сказа і сказаў) 
Абысмы зл. а ў спалучэнні з формамі аорыста дзеясл. быти Каб 
 
Белинный (беленный, белиний, белиный) прым. Вавёркавы 
Берковец наз. Мера вагі, прыблізна роўная 75 кг 
Бирати дзеясл., шматкротнае ад брати. Браць, збіраць, 
нарыхтоўваць (“лубя бирали”) 
Брамка, бранка наз. Жаночы галаўны ўбор, упрыгожаны перламі. 
Братанич наз. Сын брата, пляменнік 
Буда наз. 1. Лясное прадпрыемства для перапрацоўкі драўніны; 
смалакурня; 2. Шалаш, будан 
 
Валахъ (валохъ) наз. Кастрыраваны конь 
Вепръ наз. 1. Вяпрук; 2. Дзік 
Весполокъ (весполъ) прысл. Разам, супольна, сумесна 
Вживати (уживати) дзеясл. Ужываць, выкарыстоўваць 
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Волочити [озеро] дзеясл. Лавіць рыбу невадам або сеткай у возеры 
(сажалцы) 

Волъна (вовна) наз. Воўна 
Врадникъ, урадникъ наз. Службовец, чыноўнік 
Выбирати дзеясл. Адбіраць, забіраць 
Выстинати дзеясл. Пакараць, сцяць, абезгаловіць (сінонім 

Постинати) 
 
Гонити [бобры] дзеясл. Займацца бабровым промыслам 
Головъщина наз. 1. Забойства; 2. Штраф за забойства 
Госпадаръ, господаръ наз. Гаспадар, валадар, Вялікі князь Літоўскі 
 
Дворецъ наз. Маёнтак, сядзіба 
Держава наз. (тут) Дзяржаўнае замельнае ўладанне ў ВКЛ у XV—

XVIII ст., якое знаходзілася ў распараджэнні пэўнай асобы 
Державца наз. Адміністратар дзяржавы (державы) 
Добровольне прысл. Свабодна, бесперашкодна 
Доломанъ (даламанъ) наз. Кароткі мужчынскі плашч з рукавамі 
Долъгость наз. Даўжыня 
 
Жадный займ. Ніхто, ніводзін, ніякі 
Жаловати дзеясл. Скардзіцца, складаць скаргу на каго-н. 
Жупица наз. Камізэлька 
 
Забранье наз. Забраныя, захопленыя тэрыторыі 
Загамовати дзеясл. 1. Затрымаць; 2. Спыніць развіццё чаго-н. 
Затесати (земли) дзеясл. Зрабіць засечку (перан. захапіць зямлю) 
Зброя суполъ(ь)ная (зупольная) словазлуч. Зброя ў поўным 

камплекце (гл. ГСБМ, Вып. 12, с. 44) 
 
Ижъ, иже зл. 1. Што; 2. Бо, таму што; 3. Калі 
Ино зл. 1. А, і; 2. Але, аднак 
 
Казити дзеясл. Парушаць, псаваць, нішчыць 
Калита наз. Кашэль, торбачка для захавання грошай, дакументаў і 

розных дробных прадметаў 
Камъбаръский прым. Выраблены ў горадзе Камбрэ (Cambrai), які 

гістарычна належаў да Заходняй Фландрыі, а цяпер 
знаходзіцца на Поўначы Францыі (дэпартамент Нор); 
традыцыйны цэнтр вырабу карункаў і батысту (тонкай 
паўпразрыстай тканіны з ільняной ці баваўнянай пражы) 

Кгрунтъ наз. Зямля, зямельная ўласнасць, зямельнае ўладанне 
Кляча наз. Кабыла 
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Колтришъ (колтрышъ) наз. Сукно ніжэйшага гатунку 
Коновъ, конва, коневъ наз. Збан, бідон 
Копа наз. 1. Адзінка лічэння – 60 аднародных прадметаў (штук); 2. 

Грашовая адзінка ў 60 грошаў 
Копецъ, капецъ наз. 1. Межавы знак у выглядзе насыпу са слупом, 

альбо груды камення; 2. Курган, узгорак 
Кроть наз. Раз, разоў 
Кубелъ, мн. л. кубълы наз. Скрыня, куфар для захоўвання адзення, 

тканіны і г. д. 
Кунъторъ наз. Комтур (кіраўнік адміністрацыйнай акругі 

Нямецкага ордэна, у дадзеным выпадку – у Лівоніі) 
 
Лаштъ наз. Адзінка вагі сыпучых рэчываў, роўная прыблізна 2 т. 1 
Лечъ, лечь зл. А, але, ды; i (у пачатку новага сказа) 
Локоть, локотъ наз. Мера, якая адпавядае даўжыні рукі ад 

лакцявога згіну да канца сярэднага пальца, роўная 64,96 см. 
Найчасцей ужывалася пры вымярэнні тканіны, а таксама ў 
будаўніцтве 

Лотыгола, латыгола наз., зборнае ад Латыголъ. Латгалы, 
карэнныя жыхары паўднёва-ўсходняй Латвіі 

Лотъва наз. Латышы; назва карэннага балцкага насельніцтва Лівоніі 
Лубъ, лубье наз. Луб, кавалак, паласа лубу (кары ліпы, вяза) 
Лунский (луньский, лунъский, люнский) прым. Зроблены з 

англійскага (лонданскага) сукна 
 
Маршалок господарский словазл. Маршалак гаспадарскі, ураднік 

пры двары Вялікага князя 
Мед пресный словазл. Натуральны мёд, у адрозненне ад мядовага 

алкагольнага напою 
Межи прыназ. Паміж 
Могила наз., тут Насып, курган 
Могорича наз. Магарыч – пачастунак, што наладжваецца як 

узнагарода ў сувязі з выгаднай здзелкай (“могоричу пити”) 
Московский прым. у значэнні наз. Вялікі князь Маскоўскі, 

Маскоўская дзяржава 
 
Намедца (наметецъ, наметка) наз. Намітка (галаўны ўбор замужніх 

жанчынаў з доўгага вузкага кавалка тканіны, які спецыяльным 
чынам павязваўся на галаве) 

Наполовица наз. Палова аркуша паперы (дакумента) 
                                                           

1 Гл. падрабязней: Шостьин  Н. А. Очерки истории русской метрологии, 
XI – начало ХХ в. М., 1990. С. 82; Анішчанка  Я. Лашт // Энцыклапедыя 
гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 4. Мн., 1997. С. 342. 
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Немцы наз. (тут) Лівонія 
Несталость наз. (тут) Нез’яўленне на камісарскую сэсію, у суд 
Нижъли зл. Але, аднак 
 
Обесити дзеясл. Павесіць, пакараць смерцю 
Однорадка наз. Аднарадка, аднабортны даўгаполы каптан 
Одрина (одрына) наз. Адрына, пуня 
Озередъ, озеродъ наз. Азярод – прыстасаванне для прасушкі снапоў, 

сена 
Оказыватися дзеясл. Паказвацца, з’яўляцца 
Окромъ прыназ. Акрамя, апрача 
Окупъ наз. Выкуп 
 
Паметухъ, памятухъ наз. Чалавек, які памятае пра нейкія падзеі; 

сведка 
Панъство наз. Дзяржава 
Парпянъ (парпьянъ, пурпуриянъ) наз. Тканіна пурпурнага, цёмна- 

альбо ярка-чырвонага колеру 
Пахоликъ, пахолекъ, пахолокъ наз. 1. Слуга; 2. Жаўнер 
Пенези, пенязи наз. мн. Грошы 
Пенези готовыи наз. мн. Манеты, грошы ў наяўным выглядзе, у 

адрозненне ад пенязей як грашовага ліку 
Переворотъе наз. Перавалока – месца, дзе што-небудзь 

перавалаквалі (човен, сеці)2 
Перенемъшы дзеепр. Пераняўшы 
Переплотъ (переплетъ) наз. Азярод; прыстасаванне са слупоў і 

жэрдак для дасушвання збажыны. Можа выступаць як мерная 
адзінка 

Пешъня наз. Род долата, пешня 
Платье (платие, плаце) наз. Агульная назва вырабаў з тканіны; 

адзенне 
 Платье белое – Бялізна (нацельнае адзенне) 
Плебан наз. Плябан, у Рыма-Каталіцкай Царкве парафіяльны святар 
Подчаший наз. Ганаровая прыдворная пасада 
Поколькукроть дзеепр. Неаднаразова, шматразова 
Полосъмадесятъ ліч. Семдзесят пяць 
Полъпета дробавы ліч. Чатыры з паловай 
Полътораста ліч. Паўтараста 
Полътретядъцать ліч. Дваццаць пяць 
Полъть (полоть) наз. Палова мясной тушы, рассечанай удаўжыню; 

вялікі кавалак мяса 

                                                           
2 Яшкін  І. Я. Беларускія геаграфічныя назвы. С. 141. 
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Попелъ наз. Попел; з драўнінага попелу (хлорыстага калію) 
здабываўся паташ (карбанат калія K2CO3) – белы зярністы 
парашок, рэчыва са шчалачнымі ўласцівасцямі, неабходнае ў 
тэхналогіі тагачасных шкларобчых, мылаварных і 
фарбавальных працэсах 

Поставъ наз. 1. Кавалак тканіны; 2. Адзінка колькасці тканіны, 
роўная 50 локцям 

Постинати дзеясл. Пакараць, сцяць, абезгаловіць (сінонім 
Выстинати) 

Потъкати дзеясл. Спаткаць, сустрэць 
Почынити дзеясл. Учыніць, здзейсніць, зрабіць 
Права (просити) наз. (тут) Суд, судовая справа (патрабаваць 

судовага разгляду) 
Прихожий прым. у знач. наз. 1. Старонні чалавек; 2. Работнік 
Пробощ наз. Пробашч, у Рыма-Каталіцкай Царкве ксёндз – кіраўнік 

парафіі, ніжэйшай царк.-адм.-тэр. адзінкі 
Проробка наз. Прасéка 
Простица наз. Прасціна, прасцірадла 
Пустовъщина наз. 1. Неўрадлівая зямля; 2. Запушчанае, занядбанае 

поле альбо лес 
 
Рачити дзеясл. 1. Жадаць; 2. Згаджацца 
Рикунья наз. Даглядчыца жывёлы 
Рогатина наз. Рагаціна, дрэўкавая зброя, від кароткага кап’я з 

пляскатым шырокім наканечніка3 
Розбити дзеясл. Абрабаваць, забраць 
Росказанье наз. Загад 
Руно наз. Адзінка колькасці воўны 
Ручница наз. Ручная агняпальная зброя, пішчаль4 
 
Само прысл. (тут) Разам, разам з 
Самъдругой прысл. Удвух, удваіх, разам з кім-н. другім 
Свирепа наз. Конь 
Сермяга наз. Верхняе адзенне з грубага даматканага сукна 
Смальцованый прым. Ад ‘смаль’ – ‘пах гары’ (Насовіч, с. 594) 
Солок наз., праўдападобна вытворнае ад Солка – невялікі востраў у 

рацэ ці возеры; магчыма, паходзіць ад літ. sala ‘востраў’ 
(Лаучюте, с. 72; СБГПЗБ, т. 4, с. 519; Яшкін. Слоўнік, с. 621) 

                                                           
3 Гл. падрабязней: Бохан  Ю. М. Узбраенне войска ВКЛ другой паловы 

XIV – канца XVI ст. Мн., 2002. С. 136—140, 288, мал. 11; Бохан  Ю. Зброя 
Вялікага княства Літоўскага 1385—1576. Мн., 2003. С. 38—39. 

4 Гл. падрабязней: Бохан  Ю. М. Узбраенне войска ВКЛ другой паловы 
XIV – канца XVI ст. С. 196—203 
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Соха наз. 1. Прылада для апрацоўкі зямлі, саха; 2. Адзінка 
вымярэння колькасці рабочай жывёлы (найперш, валоў); 
3. Адзінка падатковага абкладання, якая вымяралася 
колькасцю рабочай жывёлы 

Список наз. (тут) Скарга, заява ў суд з пералікам прэтэнзій да 
спраўцы 

Старина наз. Стары парадак рэчаў, старыя традыцыі 
Статокъ наз. 1. Маёмасць; 2. Статак 
Стиръта наз. Сцірта, вялікі стог сена, саломы, снапоў збожжа, 

прызначаны для захавання пад адкрытым небам 
Сукня наз. 1. Адзежына; 2. Верхняе мужчынскае адзенне, капта; 

3. Верхняе жаночае адзенне, сукенка з рукавамі і каўняром 
Суходол наз. 1. Сенажаць на нізкім, але сухім месцы; 2. Роў з 

крутымі берагамі, які ўтварыўся ад веснавых вод 
Сущъ наз. 1. Вязанка, звязак сушаных прадуктаў, напрыклад, рыбы 

(?). Магчыма, вытворнае ад Сушчавы прым. Худы (СБГПЗБ, 
т. 5, с. 29); 2. Гатунак рыбы 

 
Тивунъ наз. Службовая асоба ў ВКЛ, якая кіравала гаспадарчымі 

справамі 
Торлопъ (торлепъ) наз. Верхняя жаночая вопратка, футра 
Триногъ, тринога наз. Трыножнік, падстаўка ў выглядзе жалезнага 

абруча на трох ножках, на якой гатуюць ежу на адкрытым 
агні, а таксама каркас, да якога падвешваюць кацёл над 
вогнішчам 

 
Хожъля наз. тонкае дрэва, жэрдка 
Хоружичъ наз. Сын харужага 
 
Цына (цина, цынъ, ценъ) наз. Волава 
 
Чегнути дзеясл. Цягнуць невад, рыбачыць 
Челедъ наз. Слугі, хатнія слугі 
Черъленый прым. Пафарбаваны ў чырвоны колер 
Чинити дзеясл. Рабіць, дасягаць 
 
Широкость наз. Шырыня 
Шкодовати наз. (тут) Падлічваць страты 
 
Ярина наз. 1. Гародніна; 2. Прадукт перапрацоўкі гародніны; 3. 

Яравыя (пра зерневыя культуры) 
Ярица наз. Ярына; расліны, якія даюць ураджай у год пасеву 
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Лексікаграфічныя крыніцы: 
 

1. Булыка А. М. Даўнія запазычанні беларускай мовы. Мн.: 
Навука і тэхніка, 1972. 

2. Булыка А. М. Лексічныя запазычанні ў беларускай мове 
XIV—XVIII cт. Мн.: Навука і тэхніка, 1980. 

3. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1—26. Мн.: 
Беларуская навука, 1982—2006. 

4. Горбачевскій Н. Словарь древняго актоваго языка Сѣверо-
Западнаго края i Царства Польскаго. Вильна: Тип. А. И. Зака, 
1874. 

5. Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. 
Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1982. 

6. Насовіч І. І. Слоўнік беларускай мовы. Мн.: БелЭн, 1983. 
(Факсіміле з выдання: Носовичъ И. И. Словаръ бѣлорусскаго 
нарѣчія. СПб.: Тип. Имп. АН, 1870). 

7. Прыгодзіч М. Р., Ціванова Г. К. Старабеларускі лексікон: 
Падручны перакладны слоўнік. Мн.: Бел. выд. тав-ва “Хата”, 
1997. 

8. Скурат К. У. Даўнія беларускія меры (лексічны аналіз). Мн.: 
Навука і тэхніка, 1974. 

9. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе 
пагранічча: У 5 т. Мн.: Навука і тэхніка, 1979—1986. 

10. Старабеларускія лексіконы: («Лексисъ съ толкованіемъ 
словенскіхъ мовъ просто», «Лексис…» Л. Зізанія, «Синонима 
славеноросская») / Укладанне, рэканструкцыя, сучаснае 
правапісна-графічнае ўпарадкаванне тэкстаў, прадмова, 
пасляслоўе і каментарыі Алены А. Яскевіч. Мн.: 
Універсітэцкае, 1992. 

11. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / Пад 
рэд. М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко. Мн.: БелЭн, 1996. 

12. Яшкін  І. Я. Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. 
Гідралогія. Мн.: Навука і тэхніка, 1971. 

13. Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных 
тэрмніаў: Тапаграфія. Гідралогія. Мн.: Беларуская навука, 
2005. 
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ПРАДМЕТНА-ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК 
 
 
Паказальнік улучае ўсе тэрміны крыніцы і выконвае інфармацыйна-

пошукавую функцыю. У паказальнік уключаныя ўсе знамянальныя словы – 
назоўнікі, дзеясловы, прыметнікі; асноўнымі адзінкамі паказальніка з’яўляюцца 
назоўнікі ў назоўным склоне і дзеясловы ў форме інфінітыва. Гэтыя словы 
вылучаныя тоўстым шрыфтам. Разам з адзіночнымі словамі прыведзены 
словазлучэнні тэрміналагічнага характару, назоўнікі дапаўняюцца аднароднымі 
прыметнікамі. У паказальнік уключаны таксама тапанімічны матэрыял, які 
выступае ў якасці прыметнікаў пры назоўніках. У асобных выпадках тэрміны 
падаюцца ва ўсіх арфаграфічных варыянтах (але сучаснымі літарамі), пры 
гэтым асноўным з’яўляецца варыянт, які складае норму старабеларускай 
пісьмовай мовы. Варыянты словаў даюцца праз касую рыску /, у круглым 
дужках () падаюцца вытворныя словы ці іншыя ўстойлівыям формы гэтага ж 
слова, у тым ліку з адзначэннем звартнай часціны -се / -ся, калі яна не заўжды 
ўжываецца пры даденым дзеяслове. Зорачкай * пазначаюцца ўскосныя 
прыгадкі. У выпадку шматзначнага значэння слова падаецца пераклад на 
сучасную беларускую мову ў тым значэнні, пад якім слова выступае ў крыніцы. 
Такія пераклады-ўдакладненні падаюцца ў квадратных дужках []. Дробныя 
часткі цэлага (паўвярсты, паўмілі, паўчвэрці) улічваюцца ў асноўнай пазіцыі 
(цэлай адзінкі). Да асноўнага варыянту тэрміна робяцца адсылкі ад неасноўных 
варыянтаў. Адсылкі ад тэрмінаў да тэксту крыніцы робяцца паводле нумароў 
аркушаў Кнігі № 560. 

 
 

А 
 
абы – 7 
абысмы – 7 v. 
артыкул – 6 v. 
 першы – 6 v. 
 стояти – 6 v. 
асветчыти – 10 v. 
 обычаем – 10 v. 
 

Б 
 
береза – 8 
берковец – 33 v. 
 меду – 33 v. 
бирати – 10 v. 
 луб – 10 v. 
бискуп – 5 v., 6, 10 v. 
 Виленский – 10 v. 
 Жомойтский – 5 v. 
 Куршовский – 6 

Луцкий – 5 v. 
близко / блиско – 5, 18 
бобр (-ы) – 36 v. 
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 гонити – 36 v. 
Бог – 1, 5 v., 6, 6 v. 
болото – 2, 2 v., 12, 15 
больше – 15 v. 
бор – 2, 3, 5, 14 v., 15 v., 18, 29 
борть – 4, 4 v., 11, 17 v., 33 v., 36 
 взяти – 33 v. 
 выдирати – 36 
 выжечи – 11 
 казити – 4 v., 17 v. 
 мевати – 11 
 мети – 11 
 порубати – 11 
бочка – 22 v.—24, 25, 26—26 v., 27 v., 28, 31—36 
 гороху – 23 v., 24, 28, 33 v., 34, 35 v. 
 гречиха / гречыха – 32, 35 v. 
 ечменю – 24, 31 v., 33, 33 v., 34, 35 v. 

жита – 22 v., 23, 23 v., 24, 25, 25 v., 26, 26 v., 27 v., 31, 31 v., 32, 33, 
33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36 
 овса – 24, 31 v., 33 v., 34, 35 v. 
 пшеницы – 23, 24, 33 v., 34, 35 v. 
 селедцов – 33 
 солоду – 32 v. 
 ярин – 34 v., 35 
боярин (-ы) – 3 v., 7 v., 8, 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 14, 17, 22 v., 23 v., 26, 

26 v., 27, 32, 36 v., 37 
господарский – 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 14, 23 v., 26, 26 v., 27, 32 
дрысвецкий – 11, 23 v. 
пана – 36 v., 37 
путны (гл. таксама люди путные) – 11 
смольвенский – 10, 11 v., 22 v. 
стояти – 8 
шляхта – 7 v. 

брамка – 25 
 забирати – 25 
брат / братенник – 5, 9 v., 12, 20, 21, 24, 24 v., 25 v., 26, 28 v., 30, 30 v., 

31 v., 33, 34 v. 
 имя – 21, 33 
братанич (-а) – 36 
 забити – 36 
брати – 14 v. 
 дети – 14 v. 
братия – 18 
 городничого полоцкого – 18 
буда – 33 
 чоловека – 33 
будовати – 13 v. 
 двор – 13 v. 
 на землях – 13 v. 
 ново – 13 v. 
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 почынати – 13 v. 
будучы – 4 v., 14 v., 16 v., 18 
 за живота – 14 v., 16 v. 
быдло – 27 
 выгоняти – 27 

поголовье – 27 
рогатое – 27 

быти – 4, 6, 6 v., 7 v., 11 v., 12, 14 v., 16 v. 
 там – 11 v. 
быхмо – 6 v. 
 

В 
 
валах (-ов) – 32, 35 
 взяти – 32, 35 
 з седлами – 35 
везенье – 24, 24 v. 
Великое Князство Литовское / Князство Великое Литовское / WKL – 

3 v., 6, 7, 11 v., 12 v., 16 v., 37 
 панство – 11 v. 
вепр – 26, 35 v. 
 взяти – 26, 35 v. 
вера (-ы) – 10 v., 14, 16 
 годные – 10 v., 14, 16 
верста – 1, 1 v., 2, 4, 8, 8 v., 9, 13 v., 15 v., 17 
весполокъ – 6 v., 7 
вести – 6 v. 
вешати / повешати – 3 v., 12, 16 v. 
 людей – 16 v. 
вечно – 5 v., 18 v. 
 держати – 18 v. 
вживати – 36 v. 
 земли – 36 v. 
взяти / узяти – 6 v., 7, 20 v., 21, 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 

26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 
35, 35 v., 36, 36 v., 37 

 Бога на помоч – 6 v. 
борти – 33 v. 
валах – 32, 35 
вепри / вепров – 26, 35 v. 
волны – 36 v. 
волов – 23 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 

32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36 
 гороху – 28, 34, 35 v. 

гречыхи – 32, 33 v., 35 v. 
грошей – 20 v., 23 v., 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 

36 v. 
гусей – 23 v., 31 v., 33, 34 
до науки – 7 
доломаны – 34, 35 
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ечменю – 28 v., 31 v., 33, 34, 35 v. 
животины – 22 v., 23 v., 30, 30 v., 34, 34 v. 
жита – 25, 26, 28 v., 31 v., 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v. 
жупицы – 34, 35 
зброй – 25 
землю – 20 v. 
кляч – 23 v., 26 v., 32, 35 
кожухов – 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28 v., 29, 31 v., 32 v., 33, 

33 v., 34 v., 35, 35 v., 36 
коз – 23 v., 25 v., 26, 28, 30, 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v. 
колнеров – 36 
коня / коней – 22, 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 

28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 
36, 37 

коров – 23 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 26, 28 v., 29, 30, 30 v., 
31, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36 

кос – 23, 23 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
котлы – 23, 33 
кублы – 33 v., 34, 35 
куров – 23 v., 33, 34 v. 
лемешов – 23 v., 26, 33 
луки – 32 v. 
меду – 32 v., 33 v. 
мехов – 32 
мечы – 23 v. 
мяса – 35 
на руки – 20 v. 
намедцов – 33, 34 v., 35, 36 v. 
невод / неводок – 30, 30 v., 33 v., 34 v., 35 v. 
обычаем разбойным – 23 
овец – 22 v., 23 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 

31, 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36 
овса – 31 v., 33, 34, 35 v. 
однорадку – 23 v., 35 
остроги – 23 v. 
панцеры – 23 v. 
пенезей – 23 v., 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v. 
пешни – 31 v. 
платья – 25, 33 v., 35 
под ним – 37 
подтелков – 25, 26, 33, 34 v. 
полотна – 25, 33, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37 
попелу – 31, 33 
поросят – 33 
простиц – 25 v., 28, 32 v., 36 v. 
пчол – 32 
пшеницы – 23, 28 v., 33, 34, 35 v. 
речей – 35 
рогатин – 23 v., 31 v., 32 v. 
рок – 7 
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ручников – 33, 35 
ручниц – 31 v., 33 v. 
с клети – 25 
свиней – 23 v., 25 v., 28, 29, 31, 33, 34, 34 v., 35 v. 
свирепы – 35 v. 
седл – 23 v., 25 v., 34, 35 
секир – 23, 29, 32, 32 v., 33, 34 v., 35 v., 36 v. 

 селедцов – 33 
сермяг – 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 31 v., 32, 

32 v., 33, 33 v., 34 v., 35, 35 v., 36 
 серпов – 23, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
 скатертей – 33, 34 v., 35, 35 v., 36 v. 
 собе – 7 
 солоду – 32 v. 
 сорочок – 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36 v. 
 статок – 24, 30 v. 

сукна – 25 
сукни / суконь – 22 v., 23 v., 25, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36 

 сущов – 36 v. 
топоров – 23, 23 v., 34 v., 35, 36 

 торлоп – 25, 34 v. 
 триногов – 33 
 ульев – 32 
 чепцов – 33 

чоловека – 21 
 шуб – 23 v. 
 ярин – 34 v. 
видети – 4, 6 v., 17 
вина – 23 
 жадноя – 23 
вода (-ы) – 14 v., 16 v. 
 держати – 14 v., 16 v. 
 забирати – 14 v., 16 v. 
водлуг – 6 v., 7 v. 
 постновенья и призволенья – 6 v. 
 росказанья и науки – 7 v. 
воевода – 4, 4 v., 5 v., 17, 17 v., 20 
 Виленский – 20 
 Полоцкий – 4, 4 v., 5 v., 17, 17 v. 
воз – 10 v., 29, 36 
 сена – 29, 36 
возеро / озеро (-а) – 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 3 v., 4, 4 v., 5, 6, 6 v., 7 v., 8, 8 v., 9, 

9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 16 v., 17, 17 v., 18, 
18 v., 20, 21, 26, 26 v., 30, 31 v., 33 v., 36 v., 37 

 великое – 3 v., 17 
 властное – 21, 36 v. 
 волочити – 33 v. 
 держати – 13 
 забраное – 16, 17 
 имя – 16, 21 
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 лежати – 15 
 малое – 3 v., 17 
 над – 17 v. 
 наезжати – 21 

отнятое – 3 v., 14 
половити – 36 v. 
частое – 2 v., 15 
чегнути – 31 v. 

возити – 20 v. 
 статок – 20 v. 
вол (-ов) – 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 30, 

30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35 
взяти – 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 30, 

30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35 
соха – 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 29, 30, 30 v., 

31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35 
волостъ (-и) – 1 v., 4, 11, 11 v., 12 v., 16 v., 17 v., 18 v., 26, 27, 32 
 Браславская – 16 v., 27, 32 
 Дрисветская / Дриевецкая – 1 v., 11, 11 v., 12 v. 
 Друйская – 26 
 многие – 18 v. 

Освейская – 4, 17 v., 18 v. 
 Полоцкие – 18 v. 
волна (-ы) [воўна] – 36 v. 
 взяти – 36 v. 
 рун – 36 v. 
волочити – 33 v. 
 озеро – 33 v. 
воля – 6 v., 7 v. 
 пана – 7 v. 
впадати – 4 
вперек – 17 
впокои – 14 v. 
врадник / урадник – 1 v., 3 v., 4 v., 11 v., 14, 15, 16, 17, 17 v., 21 
 Браславский – 16 
 Дрисветский / Дриевецкий – 1 v., 11 v., 14, 15 
 Друйский – 3 v., 17 
 Новосельский – 21 
 Освейский – 4, 4 v.*, 17 v. 
втекати / утекати – 8 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 29 v., 37 
 до кунтора – 21 
 до Немец – 20 v., 21, 22 
 ледве – 21, 29 v. 
 наймит – 37 
 от немца – 20 
 от панов – 8 v. 
 с пенезми – 22 
 со статком – 21 

  челедь – 21 v. 
 чоловек – 21 v. 
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вширки – гл. уширки 
выбивати – 3, 15 v. 
 на кшталт – 15 v. 
выбирати – 22, 23 v., 24, 25, 26, 28, 29, 29 v., 30, 31 v., 34 v., 35, 35 v., 36 
 статок – 22, 23 v., 24, 25, 26, 28, 29, 29 v., 30, 31 v., 34 v., 35, 35 v., 

36 
выводити – 11 v. 
 границу – 11 v. 
вывозити – 10 v. 
 светков – 10 v. 
выграбити – гл. зграбити 
выгоняти / согнати / гнати – 3 v., 8, 8 v., 9 v., 10, 12, 12 v., 13 v., 14 v., 

16 v., 27 
 быдло – 27 

гвалтом – 10 
 людей / чоловеков – 8, 8 v., 9 v., 10, 12, 12 v., 13 v., 16 v. 
выгубити – 12, 16 v. 
 людей – 16 v. 
выдавати – 21, 21 v. 
 кухара – 21 v. 
 хотети – 21, 21 v. 
 челеди – 21, 21 v. 
 чоловека – 21 
выдирати – 23, 24, 30 v., 31 v., 32 v., 33 v., 34, 36 
 ульев – 23, 24, 30 v., 31 v., 32 v., 33 v., 34, 36 
выезжати – 1, 4, 5 v., 17 v., 29 v. 
 против – 29 v. 
выжыгати – 4 v., 11, 17 v. 
 борти – 11 
 до коренья – 11 
 рубежи – 4 v., 17 v. 
выкопывати – 6 v., 7, 10 v. 
 корень / с кореня – 6 v., 7, 10 v. 
выкореняти – 16 v. 
 памятухов – 16 v. 
выписывати – 18 v. 
 границу – 18 v. 
вырозуменье – 6 
 лепшее – 6 
выстинати – 3 v., 16 v. 
 людей – 16 v. 
высылати – 9 
 люди – 9 
 проч – 9 
высыпати – 36 
 жита – 36 
 на двор – 36 
выходити – 3, 5, 15 v., 18, 18 v. 
 речка – 15 v., 18 v. 
 с пущи – 18 v. 
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вышей – 6 
вышейписаные – гл. писаные 
выщепавыти – 4 v., 17 v. 
 рубежи – 17 v. 
 

Г 
 
гвалтовне / гвалтом – 7 v., 10, 36 v. 
 выгнати – 10 
 забрали – 7 v. 
 моцно – 10 
 насылати – 36 v. 
где – 21 
генвар – 5 v., 6 
 месец – 5 v., 6 
год – 6 v., 12, 12 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23 v., 24 v., 27, 27 v., 28, 

28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 36 v., 37 
 прошлый – 6 v. 
 сей – 21 v. 
голова (-в) – 3, 36 
 побити – 36 
головщина – 30 
гонити – 36 v. 
 бобров – 36 v. 
 з пущи – 36 v. 
гора – 1, 1 v., 2, 4, 6 v., 7, 8, 9, 12, 15 v., 17 v. 
горка – 5, 18 v. 
 насыпана – 18 v. 
 немецкая – 18 v. 
 полоцкая – 18 v. 
 псковская – 18 v. 
город – 5, 18 
 московский – 5, 18 
городище – 2, 2 v., 5, 12, 13, 15, 18 
 стояти – 12 
городничий – 5, 18 
 Полоцкий – 5, 18 
горох – 23 v., 24, 28, 33 v., 34, 35 v. 
 бочка – 23 v., 24, 28, 33 v., 34, 35 v. 
 взяти / побрати – 23 v., 24, 28, 34, 35 v. 
 пожати – 24 
 сеяный – 23 v. 
 сжигати – 33 v. 
господар – 1, 4 v., 5 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 11 v., 17 v., 18 v., 20 
 великий – 18 v. 
готовость / готовы – 6, 11 v., 14 v., 17, 18 v. 
 есмо – 14 v., 17 
 присегнути / поприсегнути – 14 v., 17, 18 v. 
граница (-ы) – 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 4, 4 v., 5, 5 v., 6, 6 v., 7, 8, 8 v., 9, 10, 10 v., 

11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 17, 17 v., 18, 18 v., 20 
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 Браславская – 2 v., 3 v., 15, 17 
Витовтова – 5 v., 18 v. 
выводити – 11 v. 
выписывати – 18 v. 
доведыванье – 17 v. 
Дрысвяцкая / Дрисветская / Дриевецкая – 1 v., 9, 11 v., 16 
ехати – 8 
забраная – 16 
знак – 6 
искати – 7 
копаны – 10 v. 
Лифлянтская – 11 
малевати – 7 
Московская – 1, 7, 20 
Мочазкая / Мочажская – 5, 18, 18 v. 
Освейская – 4, 17 
переступати – 11 v. 
писати – 7 
подати – 11 v. 
Полоцкая – 16, 18 v. 
початок / почоншы / почынати ся– 6, 14 v., 15 
правдивая – 11 v., 14 v., 17 
приходити – 17 
Псковская – 5 v., 18 v. 
Радивилова – 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 5 v., 6 v., 7, 8, 8 v., 9, 10 v., 11, 11 v., 

12, 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 17, 18 v. 
старая / стародавняя – 1, 4, 4 v., 17, 17 v. 

 чынити / учынити – 4 v., 9, 10, 17 v. 
граничити / граничети – 1 v., 2, 4, 9, 11, 14 v., 17 v. 
 з Немцы – 14 v. 
 землю – 11, 17 v. 
 рубежом – 9 
гречиха / гречыха (-и) – 24, 32, 33 v., 34, 35, 35 v. 
 бочка – 24, 32, 35 v. 
 взяти – 32, 33 v., 35 v. 

копа – 34, 35 
 пожати – 24 
 переплоты – 33 v. 
 сжигати – 34, 35 
 ярина – 34 
грошы (-ей) – 22, 23, 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 31, 

31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37 
 взяти / побирати – 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 

36 v. 
 давати – 26, 26 v. 

коп – 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 
32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37 
 отняти – 24 v., 36 v., 37 
 рубль – 33 v. 
 украдати – 37 
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 шкодовати – 24 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 32, 33 
грунт – 3 v., 11 v., 12, 13, 13 v., 16 v., 17 
 отняти – 13, 13 v. 
 тот – 17 
гумно – 22 v., 24, 26, 26 v., 27, 28 v., 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34 
 сжигати – 33 v., 34 
гусь (-ей) – 23 v., 27 v., 31 v., 33 
 взяти – 23 v., 31 v., 33 
 побити – 27 v. 
 

Д 
 
давати – 6 v., 7, 7 v., 11, 21 v., 22, 26, 26 v., 36 v. 
 грошей – 26, 26 v. 

дань – 11 
за коня – 26, 26 v. 

 знати – 7, 7 v. 
 право – 21 v., 22, 36 v. 
 хотети – 22 
давно – 5 
дань – 11 
 до Вильна – 11 

медовая – 11 
с бортей – 11 

дати – 24 v. 
 окупу – 24 v. 
двор – 8, 12, 13 v., 22, 26, 34 v., 35, 35 v., 36 
 будовати / збудовати – 8, 13 v. 

на селище – 8 
наезжати – 34 v., 35, 35 v. 
свой – 13 v. 
сжигати – 26, 36 
чоловека – 34 v. 

дворец – 26 v., 33 v., 35, 36 
 наезжати – 33 v., 35, 36 
дед – 5 v., 11, 18 v. 
делити – 5, 10, 18 
 напол – 10 
день – 6, 7 
 пришол – 7 
 Светого Антония – 6 
дерево / деревъе – 4, 4 v., 6 v., 17, 17 v. 
 липа – 6 v. 
 ольха – 4, 17 v. 
 сосна – 6 v. 
державца – 5 v. 
 Василийский – 5 v. 
держати – 5 v., 8, 13, 13 v., 14 v., 16 v., 18 v., 24 v. 
 в везеньи – 24 v. 

вечно – 18 v. 
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 во впокои – 14 v., 16 v. 
 воды – 14 v., 16 v. 
 возеро – 13 
 земли – 5 v.*, 8*, 13, 14 v., 16 v. 
 людей – 13 v. 
 по жоне – 13 
 пущи – 13 
дети (-ей) – 14 v., 17, 20 v., 21, 21 v., 36 
 брати / побрати  – 14 v., 21 
 забити – 36 
 свои – 21 
доведыванье – 6, 17 v. 
 границ – 17 v. 
 певнейшее – 6 
доведывати – 4 v. 
 границ – 4 v. 
довод – 7 v. 
 достаточный – 7 v. 
догоняти – 20 
доезжати – 6 
 до конца – 6 
дол – 7 
долгость / долгостка – 1, 7 v., 8 v. 
 розмераючы – 7 v. 
должиня – 1 
доломан (-ы) – 34, 35 
 взяти – 34, 35 
 лунский – 35 
 черленый – 35 
дом – 11 v., 12, 12 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 

26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 
34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 

 брата – 28 v., 30 v., 34 v. 
 братанича – 36 

властный – 23 
 дядька – 25 v. 
 забирати – 11 v., 12 v., 20 
 зграбити / выграбити – 25 v., 27, 30, 30 v., 31 v. 

наехати / наезжати – 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27 v., 
28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 
36 v. 
 приезжати – 23 
 розметати – 24, 26 v., 30 v. 

свой – 20 v. 
 сжигати / зжигати – 11 v., 12, 22 v., 23 v., 25 v., 26, 27, 27 v., 28, 

28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 36, 36 v. 
 чоловека / людей – 21, 21 v., 33 v., 34, 35 
допровадити – 15 
допускати / допустити – 7 
дорога – 1 v., 9, 23, 37 
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 вольная – 23 
 добрая – 23 
 добровольная – 37 
 на йменье – 37 
доходити – 3, 15 v. 
дочка (-у) – 35 v. 
 забивати – 35 v. 
древцо – 10 v. 
 носити – 10 v. 
дровы – 23, 29 
дуб – 6 
дядька – 25 v. 
 

Е 
 
есмо / есми – 2 v., 4, 5 v., 6 v., 7, 7 v., 8, 10 v., 11, 11 v., 14 v., 15, 16 v., 17, 

17 v., 18 v., 20, 22 
 готовы – 14 v., 17 
ести – 4 v., 17 v. 
 хлеб – 4 v., 17 v. 
езд – 14 v. 
 паметати – 14 v. 
 тот – 14 v. 
ездити / ехати – 2, 5, 6, 6 v., 7, 7 v., 8, 10 v., 11, 14 v., 16, 16 v., 18, 20 v., 

23, 37 
 водле умовы и описанья – 7 

границою / границами – 6 v., 8, 10 v. 
 з листы – 20 v. 

куды – 18 
 на дол – 7 
 на землю – 23 
 по сесыи – 7 v. 
ехати – 23, 29 
 в лес / у бор – 23, 29 
 по дровы – 23, 29 
ечмень (-ю) – 23 v., 24, 28 v., 31 v., 33, 33 v., 34, 35, 35 v. 
 бочка – 24, 31 v., 33, 33 v., 34, 35 v. 
 взяти / побрати – 23 v., 24, 28 v., 31 v., 33, 34, 35 v. 

коп – 23 v., 28 v., 34, 35 
переплоты – 28 v. 

 пожати – 24 
 сжигати – 28 v., 33 v., 34, 35 
 ярина – 34 
 

Ж 
 
жалоба (-у) – 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 

27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 36 v. 
 волости – 26, 27, 32 
 земян – 36 v. 
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князя – 33, 36 v. 
людей – 21 v., 24 v. 
мещан – 28 v. 

 на кунтора – 22 v. 
 на немца – 21 
 подданных – 36 v. 
 покладати – 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 24 v., 25, 27, 27 v., 33, 36 v. 
 тым обычаем – 36 v. 
жаловати (ся) – 20, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 

28, 28 v., 29, 29 v., 30, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 36 v. 
 нам / перед нами – 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 

27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 36 v. 
жедаючы – 20 v. 
 права – 20 v. 

справедливости – 20 v. 
жечь – 7, 29 v. 
 место – 29 v. 
 попел 23 v.– 7 
живот [жыццё] – 14 v. 
животина (-у, -ы) – 22 v., 23 v., 25, 29 v., 30, 30 v., 32, 34, 34 v. 
 взяти / забирати / побрати – 22 v., 23 v., 25, 29 v., 30, 30 v., 34 
 дробная – 32 
 иншая – 32 
 поголовья – 22 v., 23 v., 30, 34 
 поколоти – 32 
 порубати – 32 
 рогатое – 22 v., 25, 30, 30 v., 34, 34 v. 
жити – 12 
 особно – 12 
жито – 1 v., 11 v., 22, 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 

28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36 
 взяти – 24, 25, 26, 28 v., 31 v., 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v. 
 высыпати – 36 
 бочка – 22 v., 23 v., 24, 26, 26 v., 27 v., 31, 31 v., 32, 33, 33 v., 34, 

34 v., 35, 35 v., 36 
 засеяти / сеяное – 11 v., 23 v., 24, 25, 25 v., 26 v., 27 v., 31, 32 
 згорети / сжигати – 22 v., 24 v., 27 v., 30, 30 v., 32, 33 v., 34, 35 
 коп – 22 v., 23 v., 24, 24 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 

30 v., 31, 32, 32 v., 33, 34, 35 
 побити – 25, 25 v., 27 v., 31, 32 

пожати – 23 v., 24 
 потоптати – 23 v., 26 v. 
 переплот – 22 v. 
 чыстое – 25, 26 
жона / жонка – 13, 20 v., 21, 21 v., 27, 35 v. 
жупица (-ы) – 34, 35 
 взяти – 34, 35 
 лунская – 34, 35 
 

З 
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забивати / забити – 11 v., 16 v., 23 v., 24, 24 v., 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 30, 

30 v., 31, 31 v., 32 v., 33, 33 v., 35, 35 v., 36 
 брата – 31 v., 33 
 братанича – 36 
 детей – 36 

до смерти – 24 v., 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 30, 30 v., 31, 31 v., 32 v., 
33, 33 v., 35, 35 v., 36 

дочку – 35 v. 
 жонку – 27, 35 v. 
 матку – 30 

отца – 26 v., 30 v., 31, 35 
 пушкара – 16 v. 
 риболова – 35 v. 

рикунью – 35 
семью – 36 

 служебника – 33 v. 
 сына – 30, 31 v. 
 чоловека – 23 v., 32 v., 33 v., 35 v. 
забиранье / забранье – 16, 16 v. 
 вод – 16 
 земль – 16 
 от Великого Князства Литовского – 16 v. 
 удолж – 16 v. 
 через – 16 v. 
забирати / побирати / побрати – 1, 1 v., 3 v., 7 v., 9, 11 v., 12, 13 v., 14, 

14 v., 16 v., 17, 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 
28, 28 v., 29 v., 30, 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 36, 36 v., 37 

 брамку – 25 
воды – 14 v., 16 v. 

 возеро – 16, 17 
 волов соху – 22 v., 24 
 все – 23 v., 24 

гвалтовне – 7 v. 
 гороху – 23 v. 

детей – 21 
 домы – 11 v. 
 ечменю – 23 v. 
 животины (-у) – 25, 29 v. 
 жита – 26 
 зброй – 22, 26 
 земли – 1, 1 v., 9, 11 v., 14 v., 16 v., 36 v. 
 кафтан – 25 

кляч – 25, 26 
кожухов – 23 
коз – 24 
колнер – 25 
конви – 25 
коней – 23 v., 24, 25, 26, 26 v., 29 v. 
коров – 22 v., 23, 24, 26, 26 v. 
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котлы – 24 
 людей / чоловеков – 9, 11 v., 12, 12 v., 14, 16 v., 20 
 мис / мыс – 25 

овец – 23, 24, 25, 26 
 пенезей – 24, 25 

платье – 25 
полотна – 23 
постав сукон – 24 
простицу – 23 
пустовщину – 13 v. 
пшеницы – 23 v. 
речи – 37 

 свиней – 24 
статок – 11 v., 12, 20 v., 21 v., 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25 v., 26, 

26 v., 28, 28 v., 30, 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 36, 36 v., 37 
сукню – 25 
торлоп – 25 

загамовати – 20 v., 33 v. 
 листы – 20 v. 
 попелу – 33 v. 
 суконь – 24 
задавати – 7 v. 
заезжати – 4 v., 18 
замок – 24 v., 33 v. 
 Браславский – 24 v. 
 Невгинь – 33 v. 
заморити – 20 
 чоловека – 20 
зарубити – 13 
 мечом – 13 
засеяти – 1 v. 
 поле – 1 v. 
заснути – 22 
затесати – 4, 4 v., 17, 18 
 земли – 4 v., 17, 18 
 сами собе – 17, 18 
затым – 7, 9 
заходити – 22 
 за немца – 22 
збожа – 22 
 иншае – 22 
зброя – 22, 25, 26 
 взяти / побрати – 22, 25, 26 

пахоликов – 22 
супольная – 22, 25 

збудовати – 8 
 двор – 8 
звер – 4 v., 17 v. 
 ловити – 4 v., 17 v. 
згорети – гл. погорети 



 

 16 

зграбити / выграбити – 23 v., 25 v., 26 v., 27, 30, 30 v., 31 v. 
 дом – 25 v., 27, 30, 30 v., 31 v. 
 коней – 26 v. 
 чоловеков – 23 v. 
земенин / земянин – 13, 20, 25, 29, 32, 36 v. 
 господарский – 25 

лифлянтский – 13 
 невгинский – 32 
 немец – 13, 29, 32 
 пана – 36 v. 
 повету Браславского – 25 

повету Мойшоголского – 20 
земля (-и) – 1 v., 2, 2 v., 3, 3 v., 4, 6, 6 v., 7, 7 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 11, 

11 v., 12, 12 v., 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 16 v., 17, 17 v., 18, 18 v., 20 v., 23, 
33 v., 36 v. 

 Богдановичов – 9, 9 v., 11 
бояр господарских – 10 
Браславская – 2, 2 v., 3, 3 v., 13 v., 14 v., 15, 15 v. 
вживати – 36 v. 
взяти – 20 v. 
властная – 23 
Волчковичов / Волчкавичов – 6 v., 7 v., 11 
вышейписаная – 13 
господарская – 1 v., 9 
граничити – 11 
держати – 13, 14 v., 16 v. 
Дрысвецкая / Дрысветская – 2, 11 
забраная / забирати – 2, 3 v., 11 v., 13, 14, 14 v., 16 v., 36 v. 
затесати – 4 v., 17, 18 
имя – 12 v., 13 v., 16 v. 
иншая – 13 v. 
князкая – 11 
князей Масальских – 3 v., 17 
лежати – 12 v., 16 v. 
Лифлянтская – 2, 4, 6, 7, 17 v. 
людей господарских – 16 v. 
Мацовичов – 8 v., 9, 11 
Московская –5, 18 
Немецкая – 1 v., 4, 9, 17 v. 

 Освейская – 4, 4 v., 17 v., 18 
отдати – 9 v. 
отняти – 5, 7 v., 18 v. 
пахать – 12 
панов смольвенских – 1 v., 2, 7 v., 9 
панская – 11 
под – 3 
Полоцкая – 3 v., 16, 18 v. 
посести – 18 v. 
пот – 20 v. 
привернути – 12 
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прилегати – 14 v., 15 
пустая (гл. таксама пустовщина) – 13, 14, 16 v. 
Радивила – 11 
седети – 8 
скончывати ся – 9, 15 v., 17 
согнати – 33 v. 
Сопежины – 3 v., 4 

зжигати – гл. сжигати 
злодей – 9 
 з Литвы – 9 
змучыти / змучити – 33 v., 35 
 людей – 33 v. 
 наместника – 35 
знак (-и) – 1 v., 2 v., 4, 4 v., 5, 6, 6 v., 11 v., 14, 15, 17, 17 v., 18 
 границ – 6 

камень – 2 v., 15 
находити – 17 v. 
описаны / вышей описаны – 5, 18 
Радивилов – 1 v., 6 v., 11 v. 
стары – 14, 17, 17 v. 
учинити – 6 
часты / вельми частые – 4, 4 v., 17, 17 v. 

знати – 7, 7 v. 
 волю – 7 v. 
 дати – 7 
зоставити – 6 v. 
 наполовицу – 6 v. 
 собе – 6 v. 
зостати ся – 12 
 жити – 12 
зошлити се – 1 v. 
зуполный – 6 
зъехати ся – 6 v., 7 
зять – 9 v., 33 v. 
 

И 
 
идти – 3, 4, 9, 11, 13, 15 v., 17 v. 
 границою – 11 
 дорога – 9 
 речка – 13, 15 v. 
 рубежи – 17 v. 
именье – 34, 36 v., 37 
 князя – 34 
 наезжати – 34 
 пана – 37 
имя (имена) – 3 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 16, 16 v., 18 v., 20, 

20 v., 21, 21 v., 22, 28, 33, 33 v., 34, 35, 35 v., 36 v., 37 
 брата – 21, 33 
 возеро – 16, 21 
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 землям – 13, 13 v., 16 v. 
 кухара – 21 v. 
 лотыголина – 37 
 людей / чоловеков – 8, 8 v., 9, 9 v., 11 v., 12*, 14, 16 v., 18 v., 20, 

20 v., 21, 21 v., 22, 33 v., 34, 35, 35 v., 36 v. 
 наместника – 35 
 немца – 37 
 отца – 28 
 рикуньи – 35 

светков – 14, 16 
служебника – 33 v., 36 v. 

 тивунец – 21 v. 
 челеди – 21 v. 
 шляхтич – 36 v. 
instigator – 19, 37 
искати – 6 v., 7 
 границ – 7 
 

К 
 
казати – 11, 23 v., 36 v. 
 поймати – 36 v. 
 привести – 36 v. 
казити – 4 v., 17 v. 
 борть – 4 v., 17 v. 
калита – 22, 23 
 з грошей – 22 
камень – 3, 3 v., 15, 15 v., 17 
 лежати – 15 v. 
 пушечный – 15 
канец – 8 v. 
 озера – 8 v. 
кафтан – 25 
 забрати – 25 

китайченый – 25 
китайка – 25 
клеть – 22 v., 25, 31, 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
 княжая – 35 
кляча – 23 v., 25, 26, 26 v., 32, 35 
 боронных – 32 
 взяти / забирати – 23 v., 26, 26 v., 32, 35 
 пашная – 26 v. 

робочая – 25, 26, 35 
князь – 1, 5 v., 6, 10, 10 v., 11 v., 12 v., 15 v., 18 v., 20, 21 v., 23 v., 24 v., 

33, 33 v., 34, 34 v.*, 35 v., 36, 36 v. 
 бискуп Виленский – 10 v. 
 велебный – 5 v. 

Великий Литовский – 1, 5 v., 18 v., 20 
друйский – 33, 33 v.*, 34*, 34 v. 
кунтор Невгиньский – 10, 11 v., 12 v., 23 v., 24 v. 
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наяснейший (Великий Литовский) – 6 
Резицкий – 36 v. 

Князство Великое Литовское – гл. Великое Князство Литовское 
кобыла – 3 
кожух – 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28 v., 29, 31 v., 32 v., 33, 33 v., 

34 v., 35, 35 v., 36 
 бараньи – 22 v. 
 взяти / забрати – 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28 v., 29, 31 v., 

32 v., 33, 33 v., 34 v., 35, 35 v., 36 
 женский – 22 v. 
 платье – 25 v. 
коза – 23 v., 24, 25 v., 26, 28, 30, 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v. 
 взяти / побирати – 23 v., 24, 25 v., 26, 28, 30, 32 v., 33, 34, 34 v., 

35 v. 
коли – 6 v., 7, 7 v., 11, 14 v., 16 v., 20 v., 24 
 вжо – 14 v., 16 v. 
колнер – 25, 36 
 взяти / забирати – 25, 36 
 оксамитный – 36 

перловый – 25 
серебреный – 36 

конва – 25 
 забирати – 25 
 цыновая – 25 
конец – 6, 10 v. 
 указывати – 10 v. 
конь (-я, -ей) – 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 

28, 28 v., 29, 29 v., 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37 
 взяти / побрати – 22, 22 v., 23, 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 

27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30 v., 31, 32, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37 
 добрый – 26 v. 

з седлом – 22, 34 
 зграбити – 26 v. 

отнети – 26 v., 37 
пашны – 32 
пограбити – 22 

 пописны – 22 v., 23, 23 v. 
 розбити – 37 
 стоити – 23 v. 
копа – 20 v., 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 

29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 37 
 гречихи – 34, 35 
 грошей – 20 v., 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 

31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 37 
 ечменю – 23 v., 34, 35 
 жита – 22 v., 23 v., 24, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 32 v., 33, 35 
 овса – 34, 35 
 пенезей – 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v. 

пшеницы – 23 v., 33 v., 34, 35 
ярин – 34 
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копати – 10 v. 
 копец – 10 v. 
 руками – 10 v. 
копец – 4, 4 v., 5, 6, 6 v., 7, 10 v., 11, 11 v., 17 v. 
 другий – 17 v. 
 копати – 10 v., 11 
 немалый – 6 

немецкий – 5, 17 v. 
 полоцкий – 4, 5, 17 v. 
 правдивый – 11 v. 
 псковский – 5 
 Радивилов – 7, 10 v., 17 v. 
 руками – 11 
 сыпаны / сыпати – 10 v., 11 v. 

указывати – 10 v., 11 v. 
усыпати / усыпаный – 6 

корень – 6 v., 7, 10 v. 
корова – 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 

30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36 
 взяти / забирати / побирати – 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 26, 26 v., 

27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36 
 поголовье – 25 
Король – 1, 5 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 10, 11, 11 v., 14 v., 18 v., 20 
 Польский – 1, 5 v., 20 
корчма – 22 
корчмит – 22 
 кунторов – 22 
коса – 23, 23 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
 взяти – 23, 23 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
котел (-ы) – 23, 24, 33 
 великий – 24 
 взяти / побирати – 23, 24, 33 
 малый – 24 
 пивный – 23, 24 
край – 11 
 озера – 11 
кривда (-ы) – 3 v., 9, 20, 22 v., 24 v., 26, 27 v., 28 v., 32 
 великая – 9 
 мети – 22 v., 24 v., 26, 27 v., 28 v., 32 
 никоторая – 17 
 оповедати – 20 
 от злодеев – 9 
 пописывати – 20 
 становитися – 9 
крыти / крити – 23 v., 25 
 парпяном – 23 v., 25 
 сукном – 25 
кубел – 33 v., 34, 35 
 з платьем – 33 v., 35 
куды – 18 
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 ехати – 18 
куница – 25 
кунтор – 6, 10, 11 v., 13, 13 v., 14 v., 16 v., 20 v., 21, 22, 22 v., 23, 23 v., 

24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 33, 
33 v., 34 v., 35, 36, 36 v. 

 Веленский – 6 
Невгинский – 10, 11 v., 13*, 13 v., 14 v., 16 v., 20 v., 21, 22*, 22 v., 

23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29*, 29 v.*, 30*, 
30 v., 31*, 31 v., 32, 33, 33 v., 34 v., 35*, 36, 36 v.* 

нинешний – 16 v. 
 Ревельский – 6 
 теперешний – 14 v., 27 
кура (-ов) – 22 v., 23 v., 33, 34 v. 
 взяти – 23 v., 33, 34 v. 
 побити – 22 v. 
кухар – 21 v., 37 
 имя – 21 v. 
[к]шталт – гл. шталт 
 

Л 
 
лашт – 31, 33, 33 v. 
 попелу – 31, 33, 33 v. 
ледве – 21 
 втекати – 21 
лежати – 1, 2 v., 3, 12 v., 15, 15 v., 16 v. 
 возеро – 15 
 земель – 12 v., 16 v. 
 камень – 15 v. 
 у реце – 15 v. 
лемех (лемешов) – 23 v., 26, 33 
 взяти – 23 v., 26, 33 
 пара – 23 v., 26, 33 
лес – 2, 2 v., 8, 9, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14 v., 15, 23, 29, 32 
 властный – 29 

ехати – 23 
наезжати – 32 

 отняти – 8 
 отчызный – 32 
 розробити – 9, 11 
лето [год] – 1 v., 5 v., 6, 7 v., 8, 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 18 v., 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 
35 v., 36, 36 v. 

лечъ – 3 v., 7, 16 v., 17 v. 
липа – 6 v., 7, 10 v. 
 стояти – 6 v., 10 v. 
лиса – 23 v. 
лист (-ом) – 6 v., 7 v., 20 v. 
 господарский – 20 v. 
 загамовати – 20 v. 
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 мистра – 7 v. 
 некоторый – 20 v. 
 описатися – 6 v. 
 розрезати – 6 v. 
 указовати – 7 v. 
Литва [людзі] / литвин – 8, 8 v., 12 v. 
 люди – 12 v. 
 осажати – 8 v., 12 v. 
Лифлянты / Ыфлянты (гл. таксама Немцы, сторона Лифлянтская, 

сторона Немецкая) – 6, 7, 11, 17 v., 20 v., 24 v., 33 
ловити – 4 v., 17 v. 
 звер – 4 v., 17 v. 
 рыбу – 4 v., 17 v. 
локоть – 22, 23, 25, 33, 34 v., 35 v., 36, 36 v., 37 
 полотна – 22, 23, 25, 33, 34 v., 35 v., 36, 36 v., 37 
Лотва [людзі] / лотвин – 12 v., 23 
 люди / чоловек – 12 v., 23 
 осажати – 12 v. 
Лотыгола [людзі] / лотыголин – 4 v., 9 v., 17 v., 37 
 имя – 37 
 люди немецкие – 17 v. 
 резицкий – 37 
луб – 10 v. 
 бирати – 10 v. 
луг – 4, 17 v. 
лук (-и) – 32 v. 
 взяти – 32 v. 
люди (-ей) – 1 v., 2, 2 v., 3 v., 4, 4 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 

12 v., 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 16, 16 v., 17, 17 v., 18 v., 20, 21, 21 v., 22 v., 23, 24, 
24 v., 26 v., 31 v., 33 v., 37 

 бискупа Виленского – 10 v. 
Богдановичов – 9 
бояр господарских – 10 
браславские / браславцы – 2 v., 3 v., 15, 16 v., 24 v. 

 веры годные – 14, 16 
выгнаные / выгоняти / зогнаные / согнаные – 1 v., 2, 3 v., 8, 8 v., 

10, 13 v., 16 v. 
выгубити – 16 v. 

 выстинати – 16 v. 
господарские – 12 v., 13 v., 14, 16 v. 
добре сведомые – 1 v. 
добрые – 1 v., 16, 16 v. 
дрисветские / дрисвецкие – 12 v., 13 v., 15 

 забраные / забирати – 3 v., 12 v., 14, 16 v., 20 
 змучыти – 33 v. 

имя – 8, 8 v., 9, 9 v., 11 v., 12*, 14, 16 v., 18 v., 37 
иншыя – 14 v. 
ищадские – 16 v. 
кунторовы – 21 v. 
Литва – 12 v. 
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Лотва – 12 v. 
Лотыгола – 4 v. 
многия – 14 v., 16 v., 18 v. 
Моркуртовичов – 10 
насылати – 21, 21 v. 
немецкие – 4 v., 17 v., 23, 24 
осадити / осажоные – 1 v., 8, 9, 9 v., 10 
освейские – 4 v., 17 v. 
панов смольвенских – 1 v. 
побити – 21, 26 v., 33 v., 37 
повешати – 16 v. 
подданые – 22 v. 
постинати – 16 v. 
прихожие – 12 v. 
путные (гл. таксама боярин путный) – 14 
Радивила – 11 v. 
свои – 31 v. 
седят – 8 v. 
сведомые – 11 v. 
согнаные / согнано – 12 v., 13, 13 v., 14 
старые – 1 v., 3 v., 10 v., 11 v., 14, 16, 16 v. 
сума – 8, 10 
чоловеков – 17 

 
М 

 
мало – 2 v., 15 v. 
 оставляючы – 15 v. 
маейстат – 6 
малевати – 7 
 границ – 7 
маршалок – 5 v. 
 господарский – 5 v. 
мати / матка – 30 
 забивати – 30 
мати / мевати – гл. мети 
мед (-у) – 11, 32 v., 33 v. 
 берковески – 33 v. 
 брати / взяти – 11, 32 v., 33 v. 
 дань – 11 
 пресный – 32 v., 33 v. 
 пуд – 32 v. 
межи [паміж] – 2 v., 7, 16, 17 
 границами – 16 
 озер – 17 
меняти ся – 22 
 коньми – 22 
месец – 5 v., 6 
 генвар – 5 v., 6 
место – 24 v., 29 v. 
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 Браславское – 24 v., 29 v. 
 жечь – 29 v. 
 приходити – 29 v. 
местце / местцо – 3 v., 4, 4 v., 6, 6 v., 7, 12 v., 17, 17 v. 
 зложоное – 6 

преречоное – 6 
тое / тыи – 17, 17 v. 

мети / мати – 6 v., 7, 7 v., 11, 20, 20 v., 22, 22 v., 24 v., 25, 27, 27 v., 28 v., 
32 

 борти – 11 
 дати – 7 v. 
 кривды – 22 v., 24 v., 27*, 27 v., 28 v., 32 
 на руках – 20 v., 22 
 статок – 20 v. 
 у домех – 20 
 час – 7 
 шкоды – 20 v., 27 v. 
мех (-ов) – 32 
 взяти – 32 
меч (-ом) – 13, 23 v., 24 v. 
 взяти – 23 v. 
 зарубити – 13 
 отнети – 24 v. 
мечник – 12 v. 
мешкати – 21, 21 v., 22 
 тепер – 21 
 за немца / у немца – 21, 21 v., 22 
мещанин (-ане) – 28 v., 37 
 браславский – 28 v. 
милость – 1, 4 v., 5 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 10, 11, 11 v., 14 v., 17 v., 20 
 Божея – 1, 5 v., 6, 20 
 Его / господара – 4 v., 6, 6 v., 8, 10, 11, 11 v., 14 v., 17 v., 20 
миля – 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 3 v., 4, 4 v., 5, 8, 9, 11 v., 12, 13, 13 v., 15, 15 v., 

16 v., 17, 17 v., 18 
 великая – 3, 15 v. 

добрая – 1, 8, 9 
мимо – 2 v., 3, 15 v. 
миса / мыса – 25 
 забирати – 25 
 ценовая – 25 
Мистр – 1, 6, 20 
 Лифлянтский – 1, 6, 20 
могила – 2 v., 15 
 закладная – 2 v., 15 
 стояти – 15 
могорича – 22 
 пити – 22 
мора – 6, 7 
 Солоное – 7 
Московский / московский – 5, 5 v., 18, 18 v. 
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мосток – 1 
мох – 2, 4 v., 11 v., 17 v. 
мочь – 3 v., 6, 7 v., 10 v., 16 v. 
 паметати – 17 
муж (-ов) [мужчына] – 33 v., 36 v. 
 побити – 33 v., 36 v. 
мусити – 24 v. 
 дати – 24 v. 
мучити – 34 
мясо – 35 

взяти –35 
полтей – 35 
старое – 35 

 
Н 

 
навука / наука – 7, 7 v. 
 взяти – 7 
 господара – 7 v. 

жадная – 7, 7 v. 
зупольная – 7 

 Мистра – 7 
 пана – 7, 7 v. 
наезжати / наехати – 21, 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 

27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 
36 v. 

 гвалтом – 23 v., 27 
 моцно – 23 v., 27 
 на возеро – 21 
 на двор – 34 v., 35, 35 v. 
 на дворец – 33 v., 35, 36 
 на дом – 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27 v., 28, 28 v., 

29, 29 v., 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
 на именье – 34 
 на лес – 32 

с помочники – 21, 22 v. 
с помочъю – 33, 33 v. 

назавтрей – 6, 7 
наймит – 37 
 втекати – 37 
намедка (-цев) – 33, 34 v., 35, 36 v. 
 взяти – 33, 34 v., 35, 36 v. 
 женских – 33 
 тонких – 33 
наместник – 21 v., 35 
 замучити – 35 
 имя – 35 
наостаток – 23, 27 v., 32, 36 
напервей – 2, 6 v., 7 v., 8, 9, 10, 10 v., 12 v., 14, 16, 20, 20 v., 22 v., 24 v., 

25, 25 v., 33, 33 v. 
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напол – 6 v. 
 розрезати – 6 v. 
наполовица / напол – 6 v., 10 
 делити – 10 
направо – 4, 5, 17, 18 
 пойти – 17 
напротивко – 6 
нароженье – 6 
 Боже – 6 
наследовати – 6 v. 
насылати – 21, 21 v., 25, 36 v. 
 гвалтом – 36 v. 
 людей – 21, 21 v. 
 на именье – 36 v. 
 слуг – 25 
насыпати – 5 
находити – 2 v., 4, 15, 17 v. 
 знаки – 17 v. 
 рубежи – 17 v. 
невод – 30, 30 v., 31 v., 33 v., 34 v. 
 взяти – 30, 30 v., 33 v., 34 v. 
 новый – 34 v. 
 отняти – 31 v. 
недавно – 5 v., 18 v. 
недалеко – 8 
неделя – 7, 20 v. 
немкиня – 12 
Немцы / немец (гл таксама люди немецкие) – 1, 3 v., 4, 4 v., 6 v., 7 v., 

9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 13, 13 v., 14, 14 v., 16, 16 v., 17, 18, 18 v., 20, 20 v., 21, 
21 v., 22, 22 v., 23, 24, 26 v., 29, 29 v., 32 v., 34, 35, 35 v., 36, 36 v., 37 

 взяли / забрали – 7 v., 16, 35 v., 36 v. 
выгнали – 10 
заехавшы – 18 

 земенин – 13, 29 
 имя – 37 
 кунторов – 21 v. 
 наезжаючы / наехали – 24, 26 v., 34, 35*, 35 v., 36 

осадили – 10 v. 
 отнели – 7 v., 11 v. 
 перешли – 17 

побили – 37 
посажали – 9 v. 

 розробили – 11 
 сбивати – 29 v. 
 сказили – 10 v. 
 через – 14, 16 v. 
несталость – 7 v. 
 великая – 7 v. 
нижли – 16 v. 
носити – 10 v. 
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 древцо – 10 v. 
 

О 
 
обачывати – 7 v. 
 несталость – 7 v. 
обесити – 20 
 чоловека – 20 
обобрати – 22 
 пьяного – 22 
обрезати – 34 
 уши – 34 
обычай – 4 v., 6 v., 10 v., 11, 16 v., 17 v., 23, 36 v. 
 асветчыти / светчыти – 10 v., 11 
 злодейский – 4 v., 17 v. 
 который – 6 v. 
 разбойный – 23 
 той / тот – 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 36 v. 
овес (овса) – 22, 24, 31 v., 33, 33 v., 34, 35 
 бочка – 24, 31 v., 33 v., 34 
 взяти – 31 v., 34 
 коп – 34, 35 
 переплотов – 33 
 пожати – 24 
 сжигати – 33 v., 34, 35 
 ярина – 34 
овца – 22 v., 23, 23 v., 24, 25, 26, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 

34, 34 v., 35, 35 v., 36 
 взяти / забирати / побирати – 22 v., 23, 23 v., 24, 25, 26, 27 v., 28, 

29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36 
огонь – 12 v. 
однорадка (-у) – 23 v., 35 
 взяти – 23 v., 35 
 парпянская – 35 
одностайный – 6 
одрина – 29 
одымати / одняти – 18 
 село – 18 
озеро – гл. возеро 
озерод / озеред – 24 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30 
оказыватися – 7 v. 
 шляхце – 7 v. 
окроме / окром – 3 v., 17, 30 
 головщины – 30 
окуп – 24 v. 
 дати – 24 v. 
ольха – 4, 17 v. 
описанье – 6 v., 7 
описатися – 6 v. 
 листом – 6 v. 
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описывати – 20 v. 
оповедати – 20 
 кривды и утиски – 20 
опять – 14 v., 16 v. 
осадити / посадити / посажати – 1 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 12 v., 24 
 литвою – 8 v., 12 v. 
 лотвою – 12 v. 
 людей / людьми / чоловеков – 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 12 v. 
 на пущи / пущах – 1 v., 9, 9 v. 
 у везенье – 24 
особа – 11 v. 
особно – 3 v., 16 v. 
оставляючы – 2 v. 
остаток – 25 v. 
остров – 4 v., 18 
острога – 23 v. 
 взяти – 23 v. 
отграничыти – 5, 5 v., 18 v. 
отдати – 9 v. 
 землю – 9 v. 
отец (-а) – 5 v., 8, 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 18 v., 20, 23, 26 v., 28, 30 v., 

31, 35 
 забити – 26 v., 30 v., 31, 35 
 имя – 28 

поведати – 10 v. 
 указывати – 10 v., 11 v. 
отнети / отняти – 1 v., 5, 5 v., 7 v., 8, 11 v., 12 v., 13 v., 14, 18 v., 22, 23, 

24 v., 26 v., 31 v., 36 v., 37 
 возеро – 3 v., 14 
 грошей – 24 v., 36 v., 37 

грунт – 12 v., 13 v. 
 землю – 5, 7 v., 18 v. 
 калиту / с калиты – 22, 23 
 коня / коней – 26 v., 37 

лес – 8 
 меч – 24 v. 

невод – 31 v. 
пенезей – 37 
поле – 1 v., 7 v., 8, 11 v. 
рогатину – 24 v. 
сено – 26 v. 
шапку – 23 

отчизна – 10 
 Великое Князство Литовское – 10 
отътоль – 5, 6 
очи – 6 v. 
 свои – 6 v. 
 

П 
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паметух / памятух – 3 v., 16 v. 
 выкореняти – 16 v. 
паметати – 3 v., 14 v., 17 
 езд – 14 v. 
 коли – 14 v. 
 моч – 17 
паметь – 1, 20 
пан (панове) – 1, 2, 3 v., 4, 4 v., 5, 5 v., 6, 6 v., 7, 7 v., 8 v., 10 v., 11, 11 v., 

14, 14 v., 15, 16 v., 17, 17 v., 18, 20, 26, 36 v. 
 велебный, вельможный – 5 v., 6 

воевода – 17, 17 v., 20 
 воля – 7 v. 
 Лифлянтский / Мистр Лифлянтский – 6, 6 v., 7 v. 

милостивый – 1, 20 
 посланец Мистра Лифлянтского – 7 

свой (господар) – 7 
смольвенские – 1 v., 7 v., 10 v. 

 шляхетный и утстивый – 6 
пани – 7 v., 10 v., 21 v., 22 
панство – 7, 7 v., 11 v. 
 Великое Князство Литовское – 11 v. 

Лифлянтское – 7, 7 v. 
панцер – 23 v. 
 взяти – 23 v. 
пара – 23 v., 26, 33 
 лемешов – 23 v., 26, 33 
парпян – 23 v. 
пахати – 12, 13 v. 
 землю – 12 
пахолик – 22 
пенезь – 20 v., 22, 23 v., 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37 
 взяти / забирати / побирати – 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 

35 v. 
 готовый – 23 v., 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37 
 коп – 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37 
пень – 1, 4, 8, 17 v. 
 березовый – 1, 8 
 сосновый – 4, 17 v. 
переворотье – 2 v., 15 v. 
 через – 15 v. 
переезжати – 11 
перейти – 4 
перенемати – 23, 37 
 на дорозе – 23, 37 
переплот – 22 v., 28 v., 33 v. 
 гречыхи – 33 v. 
 жита – 22 v. 
 ечменю – 28 v. 
 пшеницы – 28 v. 
переступати – 11 v. 
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 границу – 11 v. 
печ – 7 
пешня (-ю) – 31 v. 
 взяти – 31 v. 
пиво – 23, 24 
писаные – 12, 18 v. 
писати – 6, 6 v., 7, 7 v., 8 v. 
 границ – 7 
 лист – 7 v. 
пити – 22 
 могоричу – 22 
платье – 25, 25 v., 33 v., 35 
 белое – 33 v., 35 
 взятии / забирати – 25, 25 v., 33 v., 35 
 женское – 25 
 кожухов – 25 v. 
 кублы – 33 v., 35 
 сермяг – 25 v. 
 торлоп – 25 
плебан – 5 v., 8 
 Виленский – 5 v. 
плот – 36 v. 
 робити – 36 v. 
 с хожлей – 36 v. 
побирати – гл. забирати 
побрати – гл. забирати 
побити – 21, 22 v., 25, 25 v., 26 v., 27 v., 31, 33 v., 36, 36 v., 37 
 голов – 36 
 гусей – 27 v. 
 до смерти – 33 v., 36 v. 
 жита – 25, 25 v., 27 v., 31 
 куров – 22 v. 
 людей / люди / человек – 21, 26 v., 33 v., 36 v., 37 
 мужов – 36 v. 
 свиней – 36 
 служебников – 36 v. 

шляхтичов – 36 v. 
поведати / поведити – 3 v., 4 v., 6 v., 7, 7 v., 10 v., 16 v., 17, 17 v., 18 v., 

21 v. 
 имя – 16 v. 

нам – 7 v., 17 v. 
 науки – 7, 7 v. 
 оному – 16 v. 
 перед – 7 v., 17 v., 21 v. 
 причыны – 7 
повесити – 21 v. 
 чоловека – 21 v. 
повести – 1 v., 2, 2 v., 3 v., 4, 5, 11 v., 12, 13, 13 v., 15, 17, 17 v., 18 
 полем – 11 v. 
 рекою / речкою – 17, 17 v. 
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 уверх – 17, 17 v., 18 
повет – 2, 3 v., 6 v., 10, 10 v., 11, 14, 16, 16 v., 20, 22 v., 24 v., 25, 26, 36 v., 

37 
 Браславский – 3 v., 16, 16 v., 24 v., 25, 26, 37 

Дрисвецкий – 2, 14, 22 v. 
Мемижский – 11 
Мойшоголский – 6 v., 10 v., 20 
Ракантисский – 11 
Резицкий – 37 
Смольвенский – 10 

повешати – гл. вешати 
повтекати – 9 
поголовье – 22 v., 25, 27, 30, 34 
 быдло – 27 

взяти / забирати – 25, 34 
 выгоняти – 27 

животины – 22 v., 25, 30, 34 
 коров – 25 
 подтелков – 25 
погорети / згорети – 22 v., 27, 27 v., 28, 31, 36 v. 
 в гумне – 22 v. 
 жита – 22 v. 
 статок – 22 v., 27, 27 v., 28, 31, 36 v. 
пограбити – 22 
 коня – 22 
пограничник – 20 
 Мистра Лифлянтского – 20 
подавати – 11 v., 13, 13 v. 
 границу – 11 v. 
 дом – 11 v. 

землю – 11 v. 
людей / чоловека – 11 v., 13, 13 v. 

подданый – 6 v., 7 v., 8, 11, 11 v., 20, 20 v., 22, 22 v., 36 v. 
 бояр – 22 v. 
 господара – 7 v., 8, 11, 11 v., 20 
 пана – 36 v. 
подземелье (гл. таксама земля под) – 15 v. 
подле – 11 
 границы – 11 
подошодши – 13 v. 
подтелок – 25, 25 v., 26, 33, 34 v. 
 взяти – 25, 25 v., 26, 33, 34 v. 
 поголовье – 25 
подчаший – 5 v. 
 господара – 5 v. 
поехати – гл. ехати 
пожати – 23 v., 24 
 все – 24 
 гречихи – 24 

ечменю – 24 
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жита – 23 v., 24 
овса – 24 

 пшеницы – 24 
 ярицы – 24 
позванье – 22 
поймати – 20 v., 24, 24 v., 36 v. 
 казати – 36 v. 
 чоловека – 36 v. 
пойти – 5, 17, 18, 22 
 знаки – 17 
 направо – 17 
 пити – 22 
 рубежи – 17 
покладати – 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 24 v., 25, 27, 27 v., 33, 36 v. 
 жалобу – 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 24 v., 25, 27, 27 v., 33, 36 v. 
 перед нами – 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 27, 33, 36 v. 
 список – 20 v. 
поколоти – 12, 22 v., 28, 32, 34, 35, 35 v., 36, 36 v. 
 животины – 32 
 свиней – 22 v., 28, 34, 35, 35 v., 36, 36 v. 
поколькукроть – 20 v. 
полбочки – гл. бочка 
полверсты – гл. верста 
поле (-м) – 1 v., 2, 7 v., 8, 11 v., 13 v., 23 v., 24, 25, 25 v., 26 v., 27 v., 31, 32 
 отняти – 7 v., 8 
 повести – 11 v. 
 побити – 25, 25 v., 27 v., 31, 32 

подошодши – 13 v. 
пожати – 24 
потоптати – 26 v. 

полмили – гл. миля 
половити – 36 v. 
 возеро – 36 v. 
положити – 20 v. 
 рок – 20 v. 
полотно – 22, 23, 25, 33, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37 
 белое – 22, 25, 33, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37 
 взяти / забирати – 23, 25, 33, 34 v., 35, 36 
 локоть – 23, 25, 33, 34 v., 35 v., 36, 36 v., 37 
 пограбити – 22 
полторы / полтори – 15 v. 
полтреть – гл. треть 
полть – 35 
 мяса – 35 
полчверть / полчетверты – гл. чверть 
помоч – 6 v., 32, 33, 33 v. 
помочник – 21, 22 v. 
попел (-у) – 7, 31, 33, 33 v. 
 взяти – 31, 33 
 жечь – 7 



 

 33 

 загамовати – 33 v. 
 ластов / лаштов – 31, 33, 33 v. 
 несмальцованый – 33 
 смальцованый – 33 
поперек / поперок – 9, 15, 18 
 острова – 18 
пописывати – 1, 20, 20 v. 
 границы – 1 
 кривды – 20 
 шкоды – 20 v. 
поправе – 2 v., 3, 15 v. 
 оставляючы – 15 v. 
поправенье – 5 v. 
 границ – 5 v. 
поприсегати – 11 v. 
порося – 33 
 взяти – 33 
порубати – 11, 32 
 борти – 11 
 до коренья – 11 
 животины – 32 
посадити / посажати – гл. осадити 
поседати / посести – 5, 18 v. 
 земли – 18 v. 
поселити ся – гл. селити ся 
посеред – 10 v. 
 озера – 10 v. 
посланец – 1, 4 v., 6, 6 v., 7, 18 v., 20 
 господарски / господара – 1, 4 v.*, 6*, 6 v., 18 v., 20 
 лифлянтски / Мистра Лифлянтского – 6, 6 v., 7 
 посылати – 17 v. 
после – 14 v.. 16 v. 
 езду – 16 v. 
постав – 24, 25 
 сукна – 24, 25 
поставити – гл. ставити 
постановенье – 6 v. 
постановити – 20 v. 
 ку праву – 20 v. 
постинати – 12, 16 v. 
 людей – 16 v. 
поступовати – 7 
 водле умовы и описанья – 7 
посылати – 4 v., 6, 7, 17 v., 26 v., 33 v. 
 волочити – 33 v. 
 по сено – 26 v. 

посланцев – 17 v. 
 рачыти – 17 v. 
поткати / потыкати – 1 v., 3 v., 4, 11 v., 17, 17 v. 
потом – 6, 8, 12, 13 v., 14 v., 15, 16 v., 33 v. 
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потоптати – 23 v. 
 жита – 23 v. 
потпити – 22 
початок / почоншы – 1, 6 
 границ – 1 
 учинити – 6 
почынати (ся) – 1, 1 v., 2, 2 v., 3 v., 4 v., 5, 5 v., 6 v., 9, 11 v., 13 v., 14 v., 

15, 16, 16 v., 18, 18 v., 20 
 будовати – 13 v. 
 граница – 11 v., 14 v., 15 
 земля – 15 v. 
 от копцов – 6 v. 
 от озера – 9, 16 v., 18 v., 20 
 от реки / речки – 18, 18 v. 
право – 20 v., 21 v., 22, 36 v. 
 давати – 21 v., 22, 36 v. 
 жедаючы – 20 v. 
 постановити – 20 v. 
 просити – 21 v., 22, 36 v. 
преречоны (-ое) – 6 
 местце – 6 
привернути – 12, 18 
 землю – 12 
 ку двору – 12 
 село – 18 
привести – 36 v. 
 казати – 36 v. 
 чоловека – 36 v. 
приводити – 4, 6 v., 7 v., 17 v. 
 на землю – 7 v. 
приезжати – 6, 7 v., 23, 26 v., 27, 31 v. 
 до дому / на дом – 23, 26 v., 27 
 с людьми – 31 v. 
призволенье – 6 v. 
прийти – 4 
прилегати – 2, 14 v., 15 
 земля – 14 v., 15 
приносити – 7 
 навуку – 7 
приреченье – 7 v. 
 слова – 7 v. 
присегати – 14 v., 17, 18 v. 
 готовы – 14 v., 17, 18 v. 
 хотети – 14 v. 
присылати – 23 v. 
 слуг – 23 v. 
приходити – 5, 7, 9, 17, 18, 20, 20 v., 21 v., 22, 29 v., 33 
 граница – 17 
 день – 7 
 до чоловека – 22 
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 земля – 9 
 места – 29 v. 

на буду – 33 
 перед нами – 21 v. 
 рок – 20 v. 
причына – 6, 7 
 неслушная – 7 
 поведити – 7 
пробощ – 5 v. 
 Виленский – 5 v. 
провадити – 21 v. 
 до Немец – 21 v. 
 статок – 21 v. 
проробка – 2, 13 v. 
просити – 21 v., 22, 36 v. 
 право – 21 v., 22, 36 v. 
 справедливости – 22 
простица – 23, 25 v., 28, 32 v., 36 v. 
 взяти / забрати – 23, 28, 32 v., 36 v. 
против – 10 v., 29 v. 
 выезжати – 29 v. 
 сосны – 10 v. 
проч – 9 
пуд – 32 v. 
 меду – 32 v. 
пуня – 36 
пустити – 7 v. 
пустовщина (-ы) (гл. таксама земля пустая) – 3 v., 13 v., 14, 16 v. 
 забраная – 13 v. 
 местская – 3 v., 16 v. 
 сума – 14 
пушкар – 16 v. 
пушча / пуща (-и) – 1 v., 2, 5, 9, 9 v., 10, 10 v., 12, 13, 18 v., 36 v. 
 держати – 13 
 немецкая – 5, 18 v. 
 розробити – 9 v., 10 v. 
пчала (пчол) – 23, 24, 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 

33 v., 34, 36 
пшеница (-ы) – 22, 23, 23 v., 24, 28 v., 33, 33 v., 34, 35, 35 v. 
 бочка – 23, 24, 33 v., 34, 35 v. 
 взяти / побрати – 24, 28 v., 33, 34, 35 v. 
 коп – 23 v., 33 v., 34, 35 
 переплот – 28 v. 
 пожати – 24 
 сжигати – 33 v., 34, 35 
 ярина – 34 
пьяны – 22 
 

Р 
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Рада – 5 v., 6 
 Великого Княства Литовского – 5 v. 
 зуполная – 6 
раз – 4 v., 17 v., 23, 23 v., 27, 33, 34, 35 
 тый – 17 v. 
ранити – 23, 29 v. 
 самого – 23 
рачити / рачыти – 4 v., 6, 17 v. 
река – 1 v., 3, 3 v., 4, 4 v., 5, 5 v., 8 v., 9, 10, 15 v., 16 v., 17, 17 v., 18, 18 v., 

37 
 выходити – 18 v. 
 устье – 18 
речка – 1, 1 v., 2, 3, 3 v., 4, 4 v., 5, 5 v., 8 v., 9, 13, 13 v., 15 v., 17 v., 18, 

18 v. 
 выходити – 15 v. 
 другая – 17 v. 
 идти – 17 v. 
 упадати – 18 
реч (-ы) – 35, 37 
 взяти – 35 
 домовые – 35 
 иншые – 37 
 побрати – 37 
рикунья – 35 
 забивати – 35 
 имя – 35 
робити – 36 v. 
 плот – 36 v. 
рогатина – 23 v., 24 v., 31 v., 32 v. 
 взяти – 23 v., 31 v., 32 v. 
 отнети – 24 v. 
розбити – 37 
 коня – 37 
 сына – 37 
розбойник – 9 
 з Литвы – 9 
розделене – 7 
розмерати – 7 v. 
 долгость и широкость – 7 v. 
розметати – 24, 26 v., 30 v. 
 дом – 24, 26 v., 30 v. 
 хоромы – 26 v. 
розмова (-у) – 6 v. 
 таковую – 6 v. 
 чынити – 6 v. 
розпродавати – 22 
розрезати – 6 v. 
 лист – 6 v. 
 напол – 6 v. 
розробити – 9, 9 v., 11 
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 лес – 9, 11 
 пущ – 9 v. 
розъехати ся – 18 v. 
рок [год] – 1 v., 5 v., 6, 7, 20 v., 21, 21 v., 23, 36 v., 37 

взети – 7 
до суботы – 7 v. 
остаточный – 7 
певный – 6, 7 
положити / положоный – 6, 20 v. 

 приходити – 20 v. 
 прошлый – 5 v. 
росказанье – 1, 5 v., 6, 6 v., 7 v., 20 
 господара – 6 v., 7 v., 20 
рубеж (-и) – 1 v., 4, 4 v., 9, 10, 17, 17 v. 
 выщепаны и выжжены – 4 v., 17 v. 
 Дрысвецкий – 10 

идти – 4, 4 v., 17, 17 v. 
находити – 17 v. 
Радивилов – 1 v., 9 

 старые – 4, 4 v., 17, 17 v. 
 целые – 4 v., 17 v. 
рубль – 33 v. 
 грошей – 33 v. 
 стоити – 33 v. 
рука (-ах) – 5, 10 v., 11 v., 18, 20 v., 22 
 на – 20 v., 22 
 правая – 5, 18 
 сыпати – 10 v., 11 v. 
руно – 36 v. 
 волны – 36 v. 
ручей – 3, 3 v., 4 v., 5, 5 v., 15 v., 16, 17, 17 v., 18, 18 v. 
ручник (-ов) – 33, 35 
 взяти – 33, 35 
ручница (-ц) – 31 v., 33 v. 
 взяти – 31 v., 33 v. 
рыба / риба – 4 v., 17 v. 
 ловити – 4 v., 17 v. 
рыболов / риболов (-а) – 35 v., 37 
 забити / побити – 35 v., 37 
рыцерство – 7 v. 
 

С 
 
сбивати – 29 v. 
 с коня – 29 v. 
сведомость – 11 v. 
 границ – 11 v. 
светка – 7 v., 10 v., 11, 11 v., 14, 14 v., 16, 16 v. 
 добры – 10 v. 
 имена – 14, 16 
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поведити – 7 v. 
 поприсегнути – 11 v. 
 светчыти – 11, 11 v., 14 v. 
 ставити – 7 v., 10 v., 11, 14, 14 v., 16 
 стары – 10 v., 14 
светчыти – 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 18 v. 
 одним словом / в одно слово – 10 v., 11 

тым обычаем – 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v. 
свинья (-ей) – 22 v., 23 v., 24, 25 v., 28, 29, 31, 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 

36 v. 
 взяти / побирати – 23 v., 24, 25 v., 28, 29, 31, 33, 34, 34 v., 35 v. 
 побити – 36 
 поколоти – 22 v., 28, 34, 35, 35 v., 36, 36 v. 
свиран – 26, 31 v., 33 v., 34 
свирепа (-у) – 35 v. 
 взяти – 35 v. 
сгоняти (согнаные) – 13, 13 v., 14 
 з грунту – 13 
 з земель – 12 v. 
 людей – 12 v., 13 v., 14 
седети – 8, 8 v., 9 v., 10, 24 
 на земле – 8, 8 v., 10 
 на озере – 9 v. 
 на селище – 24 
седло – 22, 23 v., 25, 25 v., 35 
 взяти – 23 v., 25, 25 v. 
секира (-у, -ы) (гл. таксама топор) – 23, 29, 32, 32 v., 33, 34 v., 35 v., 

36 v. 
 взяти – 23, 29, 32, 32 v., 33, 34 v., 35 v., 36 v. 
секретар – 5 v. 
 господара – 5 v. 
селедец (-ов) – 33 
 бочка – 33 
 взяти – 33 
селити ся – 27 
селище – 2 v., 8, 15, 24 
 отнето – 8 
село – 5, 18 
семья (-ю) – 36 
 забивати – 36 
сено – 26 v., 29, 36 
 воз – 29, 36 
 отнети – 26 v. 
 сжигати – 29, 36 
середа – 7 
сермяга – 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 31 v., 32, 32 v., 33, 

33 v., 34 v., 35, 35 v., 36 
 взяти – 22 v., 23, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 31 v., 32, 32 v., 33, 

33 v., 34 v., 35, 35 v., 36 
 платье – 25 v. 



 

 39 

серп (-ов) – 23, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
 взяти – 23, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
сесыя – 7 v. 
сеяти – 11 v. 
 жито – 11 v. 
сжигати / сгорети – 11 v., 12, 22 v., 23 v., 24 v., 25 v., 26, 26 v., 26 v., 27, 

27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 35, 36, 36 v. 
 гороху – 33 v. 
 гречихи – 34, 35 
 гумно – 33 v. 
 двор – 26, 36 

дом – 11 v., 12, 22 v., 23 v., 24 v., 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 
29, 29 v., 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 36, 36 v. 
 ечменю – 28 v., 33 v., 34, 35 

жита – 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 32, 33 v., 34, 35 
место – 24 v. 
овса – 33 v., 34, 35 

 пчол – 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 31 
 пшеницы – 33 v., 34, 35 
 сена – 29, 36 

статок – 26, 26 v., 27, 27 v., 28 v., 36 
 улья – 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 31 
 ярин – 34, 35 
сказити – 10 v. 
 границы – 10 v. 
 копец – 10 v. 
скатерть – 33, 34 v., 35, 35 v., 36 v. 
 взяти – 33, 34 v., 35, 35 v., 36 v. 
скончывати ся / скончыти ся – 1 v., 3, 4, 9, 15 v., 17 
 земля – 9, 15 v., 17 
сколоти – 23, 31 
 отца – 23 
 челеди – 31 
скоро – 7 
слово – 6 v., 7 v., 10 v. 
 добре – 7 v. 
 одно – 10 v. 
 поведаючы – 10 v. 
 приреченье – 7 v. 
 рыцерске – 7 v. 
слуга – 23 v., 25 
служба – 12 
 особная – 12 
служебник (-а) – 26, 33 v., 36 v. 
 забивати – 33 v., 36 v. 
 имя – 33 v., 36 v. 
 старый – 26 
 шляхтич – 33 v., 36 v. 
служити – 10, 10 v., 12, 12 v. 
 з землею – 12 v. 
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 Радивилу – 10 v. 
 службу – 12 
слыхати – 14 v. 
 от отцов – 14 v. 
смерть – 14 v., 16 v., 24, 24 v., 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 30, 31, 31 v., 32 v., 

33, 33 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 
смолвене – 6 v. 
согнати – 33 v. 
 з земли – 33 v. 
солод (-у) – 32 v. 
 бочка – 32 v. 
 взяти – 32 v. 
 пшеничный – 32 v. 
солок – 1 v., 9 
сорочка (-у, -ек) – 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36 v. 
 взяти – 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36 v. 
 женская – 33, 34, 35, 36 v. 
 мужская – 33, 34, 35, 36 v. 
сосна – 2 v., 4, 4 v., 6 v., 7, 10 v., 11, 15, 17 v. 
 стояти – 11 
соха – 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 

33, 33 v., 34, 35 
 волов – 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 29, 30, 

30 v., 31, 32, 33, 33 v., 34, 35 
список – 20 v. 
 покладати – 20 v. 
спотыкати – 23 
 на дорозе – 23 
справедливость (-и) – 6 v., 20 v., 22 
 жедаючы – 20 v. 
 просити – 22 
 светая – 6 v. 
 чынити – 20 v. 
ставити – 7 v., 10 v., 11, 14, 14 v., 16, 20, 20 v. 
 ку праву – 20 v. 
 сам – 20 v. 
 светка, светков – 7 v., 10 v., 11, 14, 14 v., 16 
 чоловека – 20 
стан – 5, 18 
становити (ся) – 10, 20 
 кривды – 20 
старец – 11, 14 v. 
 Дрисвецкий / волости Дрисвецкое – 11, 14 v. 
старина – 3, 15 v. 
 князей Масальских – 3, 15 v. 
стародавно – 7 v. 
староста – 5 v., 6, 10 v. 
 Ерунский – 6 
 Жомойтский – 5 v. 
стати (ся) – 7, 21 v., 23, 33 
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 шкоды – 33 
статок (-и) – 11 v., 12, 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 

25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 
34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 

 весь / вси – 20, 21, 21 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 
27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36, 36 v. 

 взяти – 24 
возити – 20 v. 

 выбирати / забирати / побирати – 11 v., 12, 20, 21 v., 22, 22 v., 23, 
23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 
32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 

 долговый – 20 v. 
 домовый – 22 v., 24, 24 v., 25, 26, 26 v., 27, 27 v., 30, 31, 34 v. 
 иншый – 22 v., 26, 26 v., 27, 28, 28 v., 31, 32, 33 v., 35 v., 36 v. 
 мети – 20 v. 

погорети – 22 v., 27 v., 28, 31, 36 v. 
 провадити – 21 v. 
 рухомый – 32 
 сжигати – 26, 26 v., 27, 27 v., 36 
стирта – 34, 35 
стоити – 23 v., 25, 33 v. 
 грошей – 23 v., 25, 33 v. 
 рубль – 33 v. 
сторона – 4, 4 v., 5, 6, 7, 10 v., 17 v., 18 
 Великого Князства Литовского – 6, 7 

другая – 4 v., 5, 7, 10 v., 17 v., 18 
земли – 6 
Лифлянтская – 6, 7 
Немецкая – 4, 17 v. 

 обе – 7 
одна – 4 v., 17 v. 

стояти – 2, 2 v., 4, 5, 6 v., 8, 15, 18 
 артыкул – 6 v. 
 копец – 6 v. 
 межи – 15 

станом – 5, 18 
хоромы – 15 

субота – 7 v. 
сукно – 24, 25 
 взятии / побирати – 24, 25 
 лунское – 24, 25 
 парпянскае – 25 
 постав – 24, 25 
сукня – 22 v., 23 v., 24, 25, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36 
 взяти / забирати / побирати – 22 v., 23 v., 24, 25, 32 v., 33 v., 34 v., 

35, 36 
 женская – 22 v., 32 v., 33 v., 34, 35, 36 
 камбарская – 23 v., 35, 35 v., 36 

колтришовая – 22 v., 25, 32 v., 35 
лунская – 23 v., 24, 33 v., 34, 35 
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невесток – 23 v. 
парпянская – 25 
сынов – 23 v. 

сума – 8, 10, 14 
 людей – 8, 10 
 пустовщин – 14 
сусед – 32 v. 
 сябра – 32 v. 
суть – 3 v., 5, 10, 10 v. 
суходол – 5, 18 
сущ – 36 v. 
сходити ся – 9 
сын (-а) – 12, 13 v., 21, 22, 24, 25 v., 30, 31 v., 37 
 мещанский – 37 
сыпати – 10 v., 11 v. 
 копец – 10 v., 11 v. 
 руками – 10 v., 11 v. 
сябра – 32 v. 
 имя – 32 v. 
 сусед – 32 v. 
 

Т 
 
там – 6 v., 10 v. 
тепер / тепере / теперечи – 2 v., 7 v., 9, 10, 10 v., 12, 12 v., 13 v., 15, 18 v., 

21 
тивунец – 20 v., 21 v. 
 имя – 21 v. 
то – 3 v. 
только – 6 
тому – 13 v. 
топор (-ов) (гл. таксама секира) – 23, 23 v., 34 v., 35, 36 
 взяти – 23, 23 v., 34 v., 35, 36 
торговати – 20 v. 
торлоп – 25, 34 v. 
 белинный – 25, 34 v. 
 взяти / забирати – 25, 34 v. 
 китайкой критый – 25 
 платье женское – 25 
треть – 15 
триног (-ов) – 33 
 взятии – 33 
тут – 3, 3 v., 4, 7, 11 v., 15, 15 v., 16, 17, 17 v., 18, 18 v. 
 

У 
 
уверх – 1 v., 3, 3 v., 4, 5, 9, 15 v., 17, 17 v., 18 
 повести – 17, 17 v., 18 
удолж – 1 v., 3, 3 v., 4 v., 8, 8 v., 9, 15 v., 16 v., 17, 18 
 забиранье – 16 v. 
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 острова – 18 
удолжиню – 2 v., 4 
узяти – гл. взяти 
указовати / указывати – 7 v., 10 v., 11 v. 
 копец – 10 v., 11 v. 
 лист – 7 v. 
украдати – 37 
 грошы – 37 
улье (-я) – 23, 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 34, 

36 
 выдирати – 23, 24, 30 v., 31 v., 32 v., 33 v., 34, 36 
 пчол – 23, 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 

34, 36 
 сжигати – 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 31 
умети – 16 v. 
 поведити – 16 v. 
умова – 7 
умысл – 6 
 одностайный – 6 
униз – 1, 4 v., 5, 8 v., 17 v., 18 
упадати – 4 v., 5, 17, 18 
 у реку – 4 v., 5, 17, 18 
урадник – гл. врадник 
устье – 4 v., 18 
 реки – 18 
усыпати – 6 
утекати – гл. втекати 
утиск – 20 
 оповедати – 20 
утопити – 21 
 человеков – 21 
уходити – 4 v., 17 v. 
 через границы – 17 v. 
учынити / учинити – 6, 6 v., 21 v., 33 v. 
 знак границ – 6 
 копец – 6 v. 
 постановенье – 6 v. 
 початок границ – 6 
 шкоды – 33 v. 
ухо (уши) – 34 
 обрезати – 34 
уширки / вширки – 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 3 v., 4, 4 v., 8, 8 v., 9, 11 v., 12, 13, 

13 v., 15, 15 v., 17 
 

Х 
 
хлеб – 4 v., 17 v. 
 ести – 4 v., 17 v. 
ходити / хоживати – 10 v., 11 
 там – 10 v. 
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хожля – 36 v. 
хоромы – 2 v., 15, 26 v. 
 розметати – 26 v. 
 стояти – 15 
хоружич – 20, 21 
хотети / хотечи – 7, 7 v., 14 v., 20 v., 21, 21 v., 22 
 выдавати – 21, 21 v. 

давати – 22 
 присегати – 14 v. 
 чынити – 20 v. 
 

Ц 
 
цына / цен – 25 
 

Ч 
 
час – 7, 10 v., 11, 12 v., 14 v., 21, 21 v., 22, 23, 24, 24 v., 26 v., 29 v., 31 v., 

33 v. 
 который – 29 v. 
 мети – 7 
 сей – 21 
 той / того / тот – 10 v., 11, 12 v., 14 v., 21, 21 v., 23, 24, 24 v., 26 v., 

29 v., 31 v., 33 v. 
часть – 2 v., 7 v., 8, 15 v. 
 земли – 7 v. 
 отнели – 7 v., 8 
 четвертая – 15 v. 
чверть / четверть / четвертая часть – 2 v., 15, 15 v. 
чегнути – 31 v. 
 озеро – 31 v. 
челедь (-и) – 21, 21 v., 22, 31 
 имя – 21 v. 
 невольная – 21 v. 
 сколоти – 31 
 ыншея – 22 
чепец (-ов) – 33 
 взяти – 33 
через – 12, 14, 15 v., 17 
 речку – 17 
чоловек (-а, -ов) – 2 v., 3 v., 4, 8 v., 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 

15, 16 v., 17 v., 18 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 23, 23 v., 26, 26 v., 32 v., 33, 33 v., 34, 
34 v., 35, 35 v., 36 v., 37 

 браславский – 2 v., 15 
взяти – 21 
власный / властный – 20, 20 v., 21, 21 v., 22 
выгнаны / выгоняти – 3 v., 8 v., 9 v., 12, 16 v. 
выдавати – 21 
двор – 35 
дрисветский – 10, 13 v. 
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другой – 12, 37 
забивати – 23 v., 32 v., 33 v., 35 v. 
забраны / забирати – 3 v., 11 v., 12 v., 16 v., 20 
заморити – 20 
зарубити – 13 
зашол – 22 
зграбити – 23 v. 
имя – 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 23 v., 33 v., 34, 35, 35 v., 36 v. 
княжый / князя – 33 v., 34, 34 v., 35 v. 
кунтора – 23 
лотвин – 23 
мужов – 33 v., 36 v. 
немецкий – 8 v. 
несколько сот – 18 v. 
обесити – 20 
освейский – 4, 17 v. 
пана – 37 
побити до смерти – 33 v., 36 v. 
повесити – 21 v. 
поймати – 36 v. 
привести – 36 v. 
прихожий – 12 v. 
ракантисский – 11 
сколоти – 37 
утекати – 21 v. 
утопити – 21 

чынити / чинити – 4 v., 6 v., 7 v., 17 v., 20 v. 
 границу – 4 v., 17 v. 
 к воли и росказанью – 6 v. 
 розмову – 6 v. 
 справедливость – 20 v. 
 

Ш 
 
шапка (-у) – 23 
 отняти – 23 
широкость – 1, 7 v. 
 розмераючы – 7 v. 
шкода (-ы) – 7 v., 20 v., 21 v., 27 v., 33, 33 v. 
 мети – 20 v., 27 v. 
 немалыи – 21 v., 33 v. 
 от Лифлянт – 20 v. 
 панству – 7 v. 
 пописывати – 20 v. 
 стати – зз 
 учынити – 21 v., 33 v. 
шкодавати – 20 v., 24 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 33 
 много – 20 v. 
шляхта – 6 v., 7 v., 20 
 боярин – 7 v. 
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шляхтич – 33 v., 36 v. 
 забити – 33 v., 36 v. 
 имя – 33 v., 36 v. 
 служебник – 33 v., 36 v. 
шталт – 3, 15 v. 
 выбивати – 15 v. 
 кобылий – 3, 15 v. 
шуба (-у) – 23 v., 25 
 взяти – 23 v., 25 
 кунья – 25 

лисья – 23 v., 25 
 парпяном крыта – 23 v. 
шыриня – 1, 8 v. 
 

Ы 
 
Ыфлянты – гл. Лифлянты 
 

Я 
 
яма – 6 v. 
 выкопаная – 6 v. 
ярина / ярица – 24, 34, 34 v., 35 
 бочка – 34, 34 v., 35 
 взяти – 34 v. 
 всякая / усякая – 34, 35 
 гречиха – 34 
 ечмень – 34 
 коп – 34, 35 
 овес – 34 
 пожати – 34 
 пшеница – 34 
 сжигати – 35 
ярица – гл. ярина 
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ПАКАЗАЛЬНІК ІМЁНАЎ І АСОБАЎ 
 
У паказальніку адзначаныя імёны, якія сустракаюцца ў тэксце 

крыніцы менавіта ў той час, калі Кніга № 560 была часткаю дзейнага 
архіва Канцылярыі ВКЛ – а гэта значыць на працягу XVI—XVII ст. 
Адсылкі да імёнаў, якія знаходзяцца ў тэксце Кнігі № 560, робяцца ў 
паказальніку на нумары аркушаў. 

Непасрэдна ў Кнізе № 560 Метрыкі ВКЛ фігуруе 415 
персаналія першай паловы XVI ст., г. з. людзі, названыя па імені ці 
пасадзе. У тэксце фігуруе 9 зборных паняццяў (асвейскія людзі, 
браслаўскія людзі, дрысвяцкія людзі, латыгола, немцы, пасланнікі 
гаспадарскія, пасланнікі лівонскія, Сапежыны людзі, Смолвенскія 
баяры), але, зыходзячы з кантэкста, гэтыя паняцці заўжды 
канкрэтныя і часта персаналізаваныя. З больш ранняга перыяду 
(XV ст.) рэгулярна прыгадваюцца Вітаўт і Радзівіл Осцікавіч, а 
таксама магістр Бернд фон дер Борх. Асобныя ўладныя роды апроч 
канкрэтных персаналіяў прадстаўленыя ўсёй фаміліяй (Масальскія, 
Корсакі). Дзеля прызначэння даты прыгадваецца імя св. Антонія. 
Апроч таго, у паказальніку фігуруюць 5 перасаналій, звязаных з 
працэсамі зверкі і ўпарадкавання Метрыкі ВКЛ у XVII—XVIII ст. 

З XVI ст. прадстаўлены вельмі розныя па статусу людзі: паны 
Рады Вялікага Княства Літоўскага (Рады-Паноў) і радавітыя князі, 
саноўнікі ды службовыя асобы ВКЛ і Лівоніі, шляхта, святары, 
сяляне, чэлядзь нявольная. Вылучаюцца наступныя асноўныя 
катэгорыі прыгаданых асобаў: 1) непасрэдныя ўдзельнікі 
дэмаркацый з боку ВКЛ, пасланцы Караля і Вялікага князя 
Жыгімонта Старога; 2) саноўнікі і ўдзельнікі дэмаркацыі з боку 
Лівоніі; 3) жыхары памежжа ВКЛ рознага стану, памочнікі і сведкі 
дэмаркацыі, у тым ліку мясцовая адміністарцыя; 4) жыхары 
памежжа з боку Лівоніі; 5) такая вялікая частка прыгаданых, як 
скаржнікі, што складалі свае крыўды, панесеныя з боку лівонскіх 
памежных жыхароў, а найперш ордэнскай адміністрацыі Дынабурга. 

Усе імёны пададзены ў назоўным склоне, размешчаны ў 
алфавітным парадку і вылучаны тоўстым шрыфтам. Кожная асоба ў 
паказальніку адзначаецца як пад асабовым імем, так і пад 
прозвішчам ці імем-мянушкай (варыянт – указанне на рамяство, 
занятак ці этнічна-тэрытарыяльнае паходжанне); калі прозвішча ці 
імя-мянушка адсутнічаюць – пад імем па бацьку, якія з цягам часу 
пераўтвараліся ў прозвішчы. Калі асоба мела падвойнае прозвішча, 
то яна адзначаецца як пад першым, так і пад другім прозвішчамі. 

Асноўная згадка кожнай персаналіі даецца на сучаснай 
беларускай мове. Гэтак робіцца дзеля таго, каб выпрацаваць 
адпаведныя беларускія ўзоры ўжывання даўніх імёнаў для сучаснай 
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літаратуры – навуковай, папулярнай, краязнаўчай. Задача стварэння 
сучаснай формы імёнаў прымушае ў кожным канкрэтным выпадку 
вырашаць праблемы аднясення антрапоніма да прозвішча, імя па 
бацьку, прозвішча-мянушкі, мянушкі. Калі сучасная і гістарычная 
форма напісання імёнаў супадаюць, то такое імя даецца толькі адзін 
раз. 

Практыка стварэння формаў сучасных імёнаў ужо 
замацоўваецца ў беларускай метрыстыцы – менавіта такім чынам 
рыхтуе Імянныя паказальнікі Валеры Мянжынскі 1. Ва ўкраінскіх 
выданнях Метрыкі ВКЛ таксама выкарыстоўваецца прынцып 
перадачы асноўнай згадкі імя паводле прынцыпаў нацыянальнай 
антрапаніміі2. Але пры перакладзе на сучасную мову імёны не 
павінны губляць ідэнтычнасці і падпадаць пад празмерную 
мадэрнізацыю. Так, Григор не будзе перадавацца ў нашым 
паказальніку як Рыгор; захоўваецца форма Грыгор. 

Асноўная згадка пачынаецца з прозвішча (ці імя па бацьку ў 
выпадку адсутнасці прозвішча), далей ідзе імя, імя па бацьку (калі 
згадка пачынаецца з прозвішча), мянушка. Пасля сучаснай 
беларускай формы імя ў асноўнай згадцы пасля двукроп’я падаюцца 
формы напісання імя ў крыніцы ва ўсіх арфаграфічных варыянтах, 
якія падзяляюцца нахіленай рыскай /. Першай ставіцца форма, якая 
найбольш часта ўжывалася. Калі форма імя ў назоўным склоне 
выклікае сумневы, то ў асноўнай згадцы ў двукоссі прыводзіцца 
цытата з крыніцы. Парадак размяшчэння элемента поўнага імя 
таксама падаецца паводле крыніцы – найчасцей пачынаючы з 
асабовага імя, далей ідуць іншыя элементы поўнага імя. Складовыя 
часткі імёнаў і іхныя формы, якія ўдалося аднавіць паводле іншых 
крыніцаў, бяруцца ў прамыя дужкі. Далей у паказальніку імя асобы 
падаецца ва ўсіх варыянтах, пачынаючы з розных элементаў поўнага 
імя, і робяцца адсылкі да асноўнай згадкі. У выпадку яўна 
геаграфічнага складніка наймення чалавека (да прыкладу, Міхна 
Біржавіч, Бейціс Латыголін, Ян Ліцвін), у паказальніку падаюцца 
абедзве пошукавыя пазіцыі – паводле імені і паводле мянушкі. Такім 
чынам, выхад на асноўную згадку ажыццяўляецца ў любым 
выпадку. Але курсівам удакладняецца менавіта верагоднасць 
выканання этнічна-рэгіянальным вызначэннем функцыі імя-
мянушкі: 

Бейтис Лотыголин – гл. Бейціс Латыголін 
Бейціс Латыголін (латгал, магчыма, імя-мянушка): Бейтис 

Лотыголин, жыхар памежжа 

                                                           
1 Метрыка-43, с. 114—125. 
2 Метрика-561, с. 82, 538—554. 
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лотыголин Бейтис – гл. Бейціс Латыголін 
 
У выпадках, калі вядома агульнапрынятае пазнейшае родавае 

прозвішча, то яно падаецца як асноўная пазіцыя, бо менавіта на 
такую форму арыентуюцца даследчыкі ў пошуках патрэбнай 
інфармацыі. Трэба таксама ўлічваць, што нямецкія і латышскія 
імёны жыхароў Лівоніі падаюцца ў Кнізе № 560 Метрыкі ВКЛ у 
фанетычнай (славянізаванай) інтэрпрэтацыі яе стваральнікаў; часам 
імёны лівонскіх службоўцаў падаюцца паводле лацінізаваных 
варыянтаў. Для службоўцаў ордэна і лівонскіх біскупаў іх 
арыгінальныя імёны магчыма ўдакладніць паводле даведнікаў. У 
паказальніку ўсе формы імёнаў такіх асобаў прыводзяцца як паводле 
Кнігі № 560, так і ў іх аўтэнтычным напісанні. Часціца фон, якая 
пазначае прыналежнасць да рыцарскага стану, у беларускай форме 
напісання ставіцца на канцы: 

Аскаремберк Ремандус – гл. Шарэнберг Рэмерт фон 
Ремандус Аскаремберк – гл. Шарэнберг Рэмерт фон 
Шарэнберг Рэмерт фон / von Scharenberg Remmert: 

Ремандус Аскаремберк, комтур Рэвельскі (1534—1550: Militzer, 
s. 117), лівонскі камісар у час дэлімітацыі 1541 г. 

 
У выпадках, калі форма імя ў назоўным склоне можа 

выклікаць пытанне, то прыводзіцца кароткая цытата з крыніцы, дзе 
гэтае імя фігуруе. Цытата падаецца пасля формы імя па-
старабеларуску і заключаецца ў круглыя дужкі і двукоссі. Імёны па-
беларуску і па-старабеларуску таксама падаюцца ў двукоссях. Пры 
рэканструкцыі беларускай формы імя пасля яго ставіцца знак 
пытання: 

“Мажук” (?): “Мозюк” (“на князя Юръевого чоловека дворъ 
наехавъшы на ймя Мозюковъ”) 

 
Калі элементы поўнага імя (імя, імя па бацьку ці прозвішча) 

розных асобаў супадаюць, то такія імёны маркіруюцца рымскімі 
лічбамі па парадку ліку. У Паказальніку такія імёны размяшчаюцца 
паводле парадку знаходжання на аркушах крыніцы: 

Аляксандравіч Піліп (І): Пилип Александрович, 
мешч. брасл., скаржнік – 29 

Аляксандравіч Піліп (ІІ): Пилип Александрович, 
мешч. брасл., пацярпелы – 31 

 
Ствараючы канструкцыю Паказальніка імёнаў не ўхіліцца ад 

праблемы суаднясення найменняў на –ович / –евич, –ич да 
прозвішчаў ці да імёнаў па бацьку. Прынцып простай літаральнай 
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перадачы супярэчыць законам сучаснай беларускай мовы. Праблема 
ўзнікае тады, калі неабходна паставіць націск у залежнасці ад таго – 
прозвішча гэта, ці імя па бацьку. Прозвішча, як сямейнае 
спадчыннае найменне, дадавалася да імя чалавека. У першай палове 
XVI ст. прозвішчы ў Вялікім Княстве Літоўскім не былі такой 
рэдкай з’явай. Актавыя і метрыкарныя матэрыялы ВКЛ сведчаць, 
што апроч княскіх і вяльможных (панскіх) фамілій прозвішчамі 
валодалі баяры-шляхта, а таксама мяшчане. Часта чалавек 
вызначаўся паводле імені свайго бацькі, адсюль і пашырэнне 
найменняў на –ич (–ович). Суфікс –ич утвораны з даўняга –іtjь, які 
меў памяншальнае значэнне. Гэты старажытны суфікс выступае і ва 
ўскладненай форме –ович / –евич. Найменні на –ич аб’ядноўваюць у 
сабе не толькі значэнні прыналежнасці, але і ўзроставай 
памяншальнасці. За формамі на –ович / –евич, –ич замацавалася 
толькі значэнне імя па бацьку, і ўтварыліся яны як ад імёнаў, так і ад 
імёнаў-мянушак. Можна пагадзіцца з прынятым у беларускай 
лінгвістыцы поглядам, што кампаненты наймення на –ович / –евич, –
ич у XIV—XVII cт. не з’яўляліся прозвішчамі ў нашым сучасным 
разуменні, як правіла, яны выступалі ў якасці імён па бацьку3. Таму 
яны павінны перадавацца сродкамі сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы з націскам на іншых ад канца, апроч 
перадапошняга, складах4. У выпадку, калі мы маем справу з 
шляхецкім родам, за якім найменне на –ович / –евич, –ич 
замацавалася як прозвішча, то гэтыя найменні падаюцца паводле 
правілаў прозвішча. 

У тэксце таксама прысутнічаюць славізаваныя формы 
нямецкіх імёнаў, у якіх падаюцца і імёны па бацьку. Пры адсутнасці 
прозвішча галоўнай пазіцыяй у такіх выпадках будзе імя: 

Бридолгович Каспор – гл. Каспар Брыдоўгавіч 
Каспар Брыдоўгавіч: Каспор Бридолгович / Яспор / Яспор 

Бридолгович, немец Лівоніі, уладальнік селішчаў над воз. Солат 
 
Даволі складана выглядалі ў XVI ст. поўныя жаночыя імёны. 

Спачатку падавалася прозвішча мужа, далей – вытворнае ад яго імя, 
а таксама часам вытворнае ад iмя па бацьку мужа, далей – дзявочае 
прозвішча ці прозвішча першага мужа, толькі потым называлася ўжо 
                                                           

3 Усціновіч  А. К. Антрапанімія Гродзеншчыны і Брэстчыны (XIV—
XVIII cтст.). Мн., 1975. С. 153; Шур, Васіль. З гісторыі ўласных імёнаў. Мн., 
1993. С. 38. 

4 Гл. дыскусію на гэты конт: Свяжынскі  У. М. Лінгвістычныя праблемы 
падрыхтоўкі выдання ўнутраных вопісаў актаў Магілёўскага магістрата. Т. 1 // 
Архіварыус: Зборнік навукова-папулярных паведамленняў і артыкулаў. Вып. 1. 
Мн., 2001. С. 135—137. 
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ўласнае імя і імя па бацьку. Натуральна, усе гэтыя элементы такой 
вялікай імянной канструкцыі вытрымліваліся не заўжды. У 
паказальніку падаюцца ўсе гэтыя імёны, але як асноўнае падаецца 
прозвішча мужа ці, для незамужніх, родавае прозвішча. 

Паказальнік імёнаў мае характар каментарыяў. У асноўнай 
згадцы пасля формаў сучаснага напісання імя і напісання паводле 
крыніцы праз працяжнік падаюцца звесткі паводле Кнігі № 560: 1) 
нацыянальна-дзяржаўная прыналежнасць (калі асоба была жыхаром 
ВКЛ, то гэта звычайна не адзначаецца; дзяржаўная прыналежнасць 
жыхароў Лівоніі адзначаецца заўжды); 2) сацыяльны статус асобы 
(зямянін, баярын, селянін – “жыхар селішча”) ці рэгіянальна-
функцыянальнае акрэсленне асобаў непрывілеяваных станаў (жыхар 
памежжа, сведка ў памежнай справе); 3) тытул ці яго адпаведнік у 
ВКЛ (пан, князь); 4) пасада; 5) інфармацыя пра роднасныя адносіны 
ці ступені сваяцтва з асобамі, прыгаданымі ў тэксце Кнігі № 560. 
Праз кропку з коскай падаюцца іншыя кароткія біяграфічныя звесткі 
(калі гэта магчыма) паводле іншых крыніцаў і даследаванняў 
(вядома, гэты пункт датычыць вышэйшай часткі шляхецкага і 
духоўнага саслоўяў ВКЛ і Лівоніі). Калі ў каментарыях 
прыгадваецца імя чалавека, персаналія якога таксама прысутнічае ў 
Кнізе № 560, то гэтае імя вылучаецца тоўстым шрыфтам, што 
азначае – гэтую асобу таксама трэба шукаць у паказальніку. 
Неабходныя ўдакладненні па датах і крыніцах змяшчаюцца ў 
круглыя дужкі. Усе гэтыя каментарыі робяцца на беларускай мове, 
пры неабходнасці падаюцца цытаты з крыніцы, якія бяруцца ў 
двукоссі. 

Каб зрабіць Паказальнік імёнаў больш функцыянальным для 
шырэйшага кола чытачоў, а таксама “састыкаваць” паказальнік Кнігі 
№ 560 з паказальнікамі іншых выдадзеных кніг Метрыкі ВКЛ, дзе 
напісанне імёнаў “мадэрнізуецца”: перадача імёнаў паводле крыніцы 
робіцца сучасным кірылічным шрыфтам (“грамадзянскім”); імёны 
пішуццца без вылучэння курсівам вынасных літараў і заключэння ў 
дужкі скарочаных; літары “ъ” і “ь” выкарыстоўваюцца паводле 
сучасных правілаў правапісу; дыграф “кг” замяняецца літарай “г”. 
Такім чынам, літары з тэксту крыніцы перадаюцца ў паказальніку 
праз літары сучаснага шрыфту: 

ε як е 
ω як о 
ү як у 
ѳ як ф 
ӕ як я 
ѧ як я 
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У заканчэнні ўступа да Паказальніка імёнаў і асобаў застаецца 
толькі канкрэтызаваць значэнне некаторых тэрмінаў, што 
выкарыстоўваюцца ў каментарыях: 

— выгнанец – гэтае азначэнне тычыцца памежных жыхароў 
ВКЛ, якія былі выгнаныя лівонцамі са сваёй зямлі; 

— уцякач – таксама жыхар памежжа ВКЛ, які ўцёк у Лівонію; 
— пасяленец – чалавек, паселены лівонскім саноўнікам ці 

землеўладальнікам на зямлі, з якой папярэдне былі сагнаныя яе 
карыстальнікі – жыхары ВКЛ; часта такімі пасяленцамі станавіліся 
былыя ўцекачы; 

— пацярпелы – жыхар ВКЛ, які асабіста і гаспадарка якога 
панеслі страты ад наезду лівонцаў; 

— скаржнік – жыхар ВКЛ, які склаў афіцыйную скаргу 
памежным камісарам ВКЛ на страты, панесеныя ад дзеянняў 
лівонцаў; найчасцей скаржнікі былі пацярпелымі самі, але не ўсе 
пацярпелыя, як вынікае са зместу Кнігі № 560, складалі такія 
афіцыйныя скаргі cамастойна, часам такія скаргі падавалі іхныя 
феадальныя сеньёры; 

— спраўца – асоба, якая абвінавачвалася скаржнікамі ў 
нанясенні асабістых фізічных і матэрыяльных стратаў. 

 
 
А 

1. Абабейскі Дарошка: Дорошко Обабейский, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 32 

2. Абабейскі Костка: Костко Обабейский, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 32 v. 

3. Абейбейскі Грыгор: Грыгор Абейбейский, жыхар Брасл. пав., 
сведка ў памежнай справе 1542 г. – 16 

4. Аборск: Оборск, “з Літвы прыхожы”, чал. Івалтавай Немкіні, 
пасяленец – 12 

5. Абрам: Абрам / Аврам, жыхар памежжа ВКЛ, чал. брасл. – 2 v., 
15 
Аврам / Абрам – гл. Абрам 

6. Аглінішціш Грэйцель: Кгрейтель Акглинишциш / Кгрейтель 
Акглинишка, жыхар Брасл. вол., скаржнік – 27 v. 

7. Адам Наруцевіч: Адам Нарутевич, жыхар Лівоніі, “чал. 
нямецкі” – 8 v. 
Адам Нарушэвіч – гл. Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў 
Адам Пымперевич – гл. Пымперавіч Адам 
Акглинишка / Акглинишциш Кгрейтель – гл. Аглінішціш 

Грэйцель 
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Акглинишциш / Акглинишка Кгрейтель – гл. Аглінішціш 
Грэйцель 

Александрович Парфен – гл. Аляксандравіч Парфен 
Александрович Пилип – гл. Аляксандравіч Піліп 
Алекшей Васневич – гл. Васневіч Алякшэй 

8. Алесь, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец – 
10 

9. Альшáнікавіч Якім: Яким Альшаникович, падданы баяр 
смолвенскіх, скаржнік – 22 v. 
Альхим Коза – гл. Каза Альхім 
Алхим Прокопович – гл. Пракопавіч Альхім 
Альхимович Василей – гл. Альхімавіч Васілей 
Альхимович Семен – гл. Альхімавіч Сямён 
Альхимович Ходор – гл. Альхімавіч Ходар 

10. Альхімавіч Васілей: Василей Альхимович, мешч. брасл., 
скаржнік – 28 v. 

11. Альхімавіч Сямён: Семен Альхимович, мешч. брасл., скаржнік 
– 29 

12. Альхімавіч Ходар: Ходор Альхимович, мешч. брасл., скаржнік 
– 29 

13. Алюта: жыхарка Друйск. вол., дачка Пецькі (ІІ) і Дароты, 
пацярпелая – 35 v. 
Аляксандр Сапега – гл. Сапега Аляксандр Міхал 

14. Аляксáндравіч Парфен: Парфен Александрович, мешч. брасл., 
скаржнік – 28 v. 

15. Аляксáндравіч Піліп: Пилип Александрович, мешч. брасл., 
скаржнік, пацярпелы – 29, 31 
Амуг Сасен Ян – гл. [Мюнхгаўзен] Ёганес IV фон 
Андреевич Гаврило / Андрыянович Гаврило – гл. 
Андрыянавіч Гаўрыла 
Андрей – гл. Андрэй 
Андрей / Ондрус Матеевич – гл. Мацеевіч Андрэй 
Андрей Боровик – гл. Баравік Андрэй 
Андрейко Лавринович – гл. Лаўрынавіч Андрэйка 
Андрей Матеевич – гл. Мацеевіч Андрусь 
Андрей Миштин – гл. Мішцін Андрэй 
Андрей Хоминич – гл. Хамініч Андрэй 

16. Андру́шавіч Станіслаў: Станислав Андрушевич, б. пут. 
дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. – 11 
Андрушевич Станислав – гл. Андру́шавіч Станіслаў 

17. Андрыянавіч Гаўрыла: Гаврило Андрыянович / Гаврила 
Андреевич, жыхар Брасл. пав. (вол.), сведка ў памежнай справе 
1542 г. – 16, 32 v. 
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Андрыянович Гаврило / Андреевич Гаврило – гл. 
Андрыянавіч Гаўрыла 
18. Андрэй: Андрей, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча 

Войтка, пацярпелы – 23 v. 
Анисимов Коза – гл. Анісімаў Коза 
Анисимов Микита – гл. Анісімаў Мікіта 

19. Анікей: Оникей, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын 
Пецькі (І), пацярпелы – 12 

20. Анісімаў Каза: Коза Анисимов, жыхар Асв. вол., сведка ў 
памежнай справе 1542 г. – 18 v. 

21. Анісімаў Мікіта: Микита Анисимов, жыхар Асв. вол., сведка ў 
памежнай справе 1542 г. – 18 v. 
Анкип Янутевич – гл. Януцевіч Анкіп 

22. Антонавіч Афанасі: Афанасий Антонович, б. друйск., скаржнік 
– 26 v. 

23. Антонавіч Мікіта: Микита Антонович, б. дрысв., скаржнік – 
26 v. 

24. Антонавіч Мікула: Микула Антонович, жыхар Брасл. пав., 
скаржнік – 25 

25. Антонавіч Хрол: Хрол Антонович, жыхар Брасл. пав., скаржнік 
– 25 v. 

26. Антоні, святы: светой Антоний, святы, у дзень памяці якога (20 
студзеня) быў прызначаны пачатак дэлімітацыі 1542 г. – 6, 7 
Антонович Афанасий – гл. Антонавіч Афанасі 
Антонович Микита – гл. Антонавіч Мікіта 
Антонович Микула – гл. Антонавіч Мікула 
Антонович Хрол – гл. Антонавіч Хрол 
Апулен Генрых – гл. Тулен Гайнрых фон 
Артем / Ертем Дашкович– гл. Дашкавіч Арцём 
Асвейскі ўраднік – гл. Сцяпанавіч Сямён 

27. асвейскія людзі: жыхары Асв. вол. Пол. ваяводства– 4, 4 v. 
Аскаремберк Ремандус – гл. Шарэнберг Рэмерт фон 

28. Астротавіч Даніла: Данило Остротович, мешч. брасл., 
пацярпелы – 31 
Атиль Бридолкг – гл. Брыдоўг Аціль 

29. Атрахім: Отрохим, жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага 
Юр’я Цімафеевіча, пацярпелы – 33 

30. Атроневіч Апанас: Опанас Отроневич, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 27 v. 
Афанасий Антонович – гл. Антонавіч Афанасі 
Ахромей Занькович – гл. Занькавіч Ахрамей 

 
 Б 
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31. Багдан: Богдан, жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 36 
32. Багданавічы: Богдановичы, б-ры, “панове смольвенскія”, 

уладанні якіх размяшчаліся пры мяжы з Лівоніяй каля воз. 
Курчум – 7 v., 9, 9 v., 10, 11, 11 v. 

33. Балтрамей [Барталамей] / Болтромей, жыхар Дрысв. пав., чал. 
Міштартавіча Войтка, пацярпелы – 23 v. 

34. Барбара: жыхарка Друйск. вол., падданая кн. Масальскага 
Юр’я Цімафеевіча, пацярпелая – 35 v. 

35. Баравік Андрэй (І): Андрей Боровик, жыхар Друйск. вол., 
скражнік – 26 

36. Баравік Андрэй (ІІ): Андрей Боровик, мешч. брасл., скражнік – 
31 v. 

37. Баравік Павел: Павел Боровик, мешч. брасл., сын Васіля (ІІ), 
пацярпелы – 31 

38. Баровіч Павел: Павел Барович, жыхар Брасл. пав., сведка ў 
памежнай справе 1542 г. – 16 

39. Барташ: Бартош, жыхар Лівоніі, чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
Бартош – гл. Барташ 
Бартош Кгикович – гл. Гікавіч Барташ 

40. Барысавіч Мацей: Матей Борисович, жыхар Дрысв. пав., 
скаржнік – 24 v. 

41. Баярынавіч Сава: Сава Бояринович (магчыма, імя-мянушка 
паводле сацыяльнага стану), б. пут. дрысв., сведка ў памежнай 
справе 1542 г. – 14 v. 

42. Бейнаравіч Пашка: Пашко Бейнарович / Пашко Бенарович, 
б. пут. Дрысв. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г., скаржнік – 
14 v., 24 
Бейнарм Добейшевич – гл. Дабейшавіч Бейнарм 

43. Бéйнаравіч Роткус: Роткус Бейнарович, жыхар Смолв. пав., 
чал. пані Борткавай, сведка ў памежнай справе 1542 г. – 10 v. 
Бейнарович Пашко – гл. Бейнаравіч Пашка 
Бейтис лотыголин – гл. Бейціс Латыголін 
Бейтишк Ян – гл. Бейцішк Ян 

44. Бейціс Латыголін (латгал, магчыма, імя-мянушка): Бейтис 
лотыголин, жыхар Лівоніі, чал. Брыдоўга, пасяленец – 9 v. 

45. Бейцішк Ян: Ян Бейтишк, жыхар Лівоніі, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 
Бенарович Пашко – гл. Бейнаравіч Пашка 
Бересневич Занько – гл. Бярэсневіч Занька 
Бернат – гл. Бярнат 
Бернат Вичунос – гл. Вічунас Бярнат 
Берт Метович – гл. Метавіч Берт 

46. Бе́рташавіч Юшка: Юшка Бертошевич, “літва”, пасяленец – 8 



 

 10 

Бертис – гл. Берціс 
Бертюль лотвин – гл. Берцюль Лотвін 

47. Берціс: Бертис, немец Лівоніі, чал. Плятэра Гайнрыха, спраўца 
– 37 

48. Берцюль Лотвін (латыш, магчыма, імя-мянушка паводле 
этнічнага паходжання): Бертюль лотвин, жыхар Лівоніі, чал. 
Брука, пасяленец – 12 v. 
Бизденевич Юръя – гл. Бíздзеневіч Юр’я 
Биржович Михно – гл. Міхна Біржавіч 
Битиник Юркгель – гл. Юргель Біцінік 

49. Біздзéневіч Юр’я: Юръя Бизденевич, жыхар памежжа ВКЛ, 
чал. Моркуртавічаў, выгнанец – 10 

50. Біцінік Юргель (магчыма, імя-мянушка, якое паходзіць ад 
вызначэння занятку: bitininkas – ‘пчаляр’, літ.): Юркгель 
Битиник, жыхар Майшаг. пав., чэл. няв. Мацеевіча Грыгора, 
уцякач у Лівонію – 21 v. 

51. Бліс: Блис, жыхар Лівоніі, латгал («лотыголин»), спраўца – 37 
Богдан – гл. Багдан 
Богдан Чижевич – гл. Чыжэвіч Багдан 
Богдан Нарушевич – гл. На́рушавіч Багдан 
Богдановичы – гл. Багданавічы 

52. Бокаршт Ян: Ян Бокоршт / Ян Бокорыщ, лівонскі камісар 
падчас дэлімітацыяў 1541 г. і 1542 г. – 6, 7 
Бокоршт Ян – гл. Бокаршт Ян 
Бокорыщ Ян – гл. Бокаршт Ян 
Болтромей – гл. Балтрамей 
Болть – гл. Больць 

53. Больць: Болть, жыхар памежжа ВКЛ, брат Нарута, Дабрагоста, 
Шымкі, пацярпелы – 12 
Борисович Матей – гл. Барысавіч Мацей 
Боровик Андрей – гл. Баравік Андрэй 
Боровик Павел – гл. Баравік Павел 

54. Бортка: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр’я 
Цімафеевіча, пацярпелы – 34, 35 v. 

55. Борткавая на Курчмах: Бортковоя на Курчмах, пані, 
уладальніца зямлі ў Смолв. пав. – 10 v. 

56. Борткавіч Павел: Павел Борткович, жыхар Дрысв. пав., 
скаржнік – 23 

57. Бортнік Грыдзька: Гридко Бортник (магчыма, імя-мянушка), 
жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 35 v. 

58. Борх, Бернд фон дер / Borch, Bernd von der: Мистр 
Лифлянтский / пан Мистр Лифлянтский, 38-ы Магістр 
Нямецкага ордэна ў Лівоніі (І.1472—1483: Arbusow, S. 321; 
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Militzer, s. 109), падчас кіравання якога ў 1473 г. адбылася 
дэмаркацыя мяжы з ВКЛ (“Радзівілава граніца”) – 2 
Бояринович Сава – гл. Баярынавіч Сава 

59. Браслаўскі пушкар – 16 v. 
60. Браслаўскія людзі: жыхары Брасл. пав. – 2 v., 3 v. 
61. Бридовг / Бридолг / Брыдолг – гл. Брыдоўг 
62. Бридолг / Брыдолг / Бридовг – гл. Брыдоўг 
63. Бридолг Атиль – гл. Брыдоўг Аціль 
64. Бридолгович Каспор – гл. Каспар Брыдоўгавіч 
65. Бругеней, Герман фон (Газенкамп) / Brüggenei, Hermann von 

(Hasenkamp): Герман де Бруклен, иначей Газенкап / Мистр 
Лифлянтский / пан Мистр Лифлянтский / пан Лифлянтский, 
пан Мистр, 41-і Магістр Нямецкага ордэна ў Лівоніі (пасля 
18.ІІ.1535 –  4.ІІ.1549; Arbusow, S. 321; Militzer, s. 109) – 1, 6, 
7, 7 v., 20 

66. Бруген, Філіп фон: Филип де Бруген, лівонскі камісар падчас 
дэлімітацыі 1541 г. – 6 

67. Брук: немец Брюк, немец Лівоніі, уладальнік зямлі на памежжы 
– 12 v. 
Бруген Филип де – гл. Бруген, Філіп фон 
Бруклен Герман де – гл. Бруген, Герман фон (Газэнкамп) 
Брюк немец – гл. Брук 

68. Брыдоўг: Брыдолг / Бридолг / Бридовг / Бридовг немец, немец 
Лівоніі, бацька Каспара Брыдоўгавіча, спраўца – 8, 9, 9 v., 10, 
10 v., 11 v., 20 

69. Брыдоўг Аціль: Бридолкг Атиль, немец Лівоніі, спраўца – 23 
70. Будзілавіч Васіль: Василь Будилович, мешч. брасл., пацярпелы 

– 30 
Будилович Василь – гл. Будзілавіч Васіль 

71. Бурцавіч Дзямід: Демид Бурцович, мешч. брасл., брат 
Бурцавіча Занькі, пацярпелы, скаржнік – 30 v., 31 v. 

72. Бурцавіч Занька: Занько Бурцович, мешч. брасл., брат 
Бурцавіча Дзяміда, пацярпелы, скаржнік – 30 v., 32 
Бурцович Демид – гл. Бурцавіч Дзямід 
Бурцович Занько – гл. Бурцавіч Занька 

73. Буткунас: Буткунос, «літва», уцякач, пасяленец Каспара 
Брыдоўгавіча – 8 v. 

74. Бýцевіч Томас: Томас Бутевич, жыхар Дрысв. пав., скаржнік – 
24 v. 
Бутевич Томас – гл. Буцевіч Томас 

75. Бярнат: Бернат, чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
76. Бярэсневіч Занька: Занько Бересневич, жыхар Брасл. пав. 

(вол.), сведка ў памежнай справе 1542 г., скаржнік – 16, 32 v. 
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77. Вазíлавіч Цімафей: Тимофей Возилович, падданы б-р 
смолвенскіх, скаржнік – 22 v. 
Василей Альхимович – гл. Альхімавіч Васілей 
Василийский державца – гл. Радзівіл Ян Мікалаевіч 
Василь Будилович – гл. Будзілавіч Васіль 
Василь Кулак – гл. Кулак Васіль 
Василь Лунь – гл. Лунь Васіль 
Василь Луневич – гл. Луневіч Васіль 
Василь Люнь – гл. Лунь Васіль 
Василь Пилипович – гл. Піліпавіч Васіль 
Василь Тимофеевич – гл. Цімафеевіч Васіль 

78. Васіль (І): Василь, жыхар Дрысв. вол., сын Пецькі, пацярпелы – 
12 

79. Васіль (ІІ): Василь, мешч. брасл., бацька Баравіка Паўла, 
пацярпелы – 31 
Васневич Алекшей – гл. Васневіч Алякшэй 

80. Вáсневіч Алякшэй (Аляксей): Алекшей Васневич, жыхар 
Брасл. вол., скаржнік – 33 
Вась Петрович – гл. Пятровіч Вась 
Васько Кузнец – гл. Кузнец Васька 
Васько Прудник – гл. Пруднік Васька 
Веленский кунтор – гл. Рэке Ёган фон дэр 
Величкович Матей – гл. Вялічкавіч Мацей 
Венцлав з Вербича – гл. Вярбіцкі Венцлаў 
Вергел Ян / Веркел – гл. Веркель Ян 

81. Веркель Ян: Ян Веркель / Ян Вергел / Веркель, немец Лівоніі, 
лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1542 г., спраўца – 6 v., 7, 21, 
21 v., 22 v., 23 v., 36 v. 
Виленский бискуп – гл. Гальшанскі Павел 
Виленский пробощ и плебан – гл. Даманоўскі Ян 
Вилим кунтор Невгинский – гл. Вілім 
Вилим лотвин – гл. Вілім Лотвін 
Винькель / Винькель Ганусович / Винькель Ганусович 

Индых / Винькель Индрых Ганусович / Индрих немец / Индрых 
немец / Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель Індрых 
(Генрых) Ганусавіч 

Винькель Ганусович / Винькель Ганусович Индых / 
Винькель Индрых Ганусович / Винькель / Индрих немец / 
Индрых немец / Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель 
Індрых (Генрых) Ганусавіч 



 

 13 

Винькель Ганусович Индых / Винькель Индрых Ганусович / 
Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец 
/ Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель Індрых (Генрых) 
Ганусавіч 

Винькель Индрых Ганусович / Винькель Ганусович Индых / 
Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец 
/ Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель Індрых (Генрых) 
Ганусавіч 

Вичунос Бернат – гл. Вічунас Бярнат 
Вілім / кунтор Невгинский Вилим – гл. [Фюрстэнберг] 

Вільгельм фон 
82. Вілім Лотвін (латыш, магчыма, імя-мянушка паводле этнічнага 

паходжання): Вилим лотвин, жыхар памежжа Лівоніі, чал. 
Брука, пасяленец – 12 v. 

83. Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч: Винькель Индрых 
Ганусович / Винькель Ганусович Индых / Винькель 
Ганусович Индрих / Винькель Ганусович / Винькель / 
Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович / 
Ганусович, немец Лівоніі, “зям. неўгінскі”, спраўца – 32, 32 v., 
33, 33 v., 34 

84. Вітаўт: Витовт, Вялікі князь Літоўскі (1392—1430); (* 1350 – 
 27.Х.1430) – 5 v., 18 v. 

85. Вічунас Бярнат: Бернат Вичунос, жыхар Азяросаў, чал. біскупа 
Вілен. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 1542 г. – 
10 v. 
Возилович Тимофей – гл. Вазілавіч Цімафей 

86. Войгінтавіч Поця: Потя Войкгинтович, чал. Багданавічаў, 
выгнанец – 9 v. 
Войкут Станькович – гл. Станькавiч Войкут 

87. Войскад Мацей: Матей Войскад, жыхар Азяросаў, чалавек 
біскупа Вілен. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 
1542 г. – 10 v. 
Войтек – гл. Войтак 

88. Войтак: Войтек, жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
Войтех – гл. Войцах 
Войтех Хрщонович – гл. Хршчонавіч Войцах 

89. Войтка: Войтко, жыхар Майшагол пав., чалавек Хршчоновіча 
Войцаха, уцякач у Лівонію – 20 v. 
Войтко Миштортович – гл. Міштартавіч Войтка 
Войтко Пацович – гл. Пацавіч Войтка 

90. Войцах: Войтех, жыхар Друйск. вол., зям., баярын Сапегі 
Міхайла Іванавіча, пацярпелы – 36 v. 
Волчкавичи / Волчковичи – гл. Воўчкавічы 
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91. Воўчкавічы: Волчковичи / Волчкавичи, б-ры, “панове 
смольвенскія”, уладанні якіх размяшчаліся ў Майшаг. пав. пры 
мяжы з Лівоніяй каля воз. Курчум, сведкі ў памежнай справе – 
6 v., 7 v., 11, 11 v. 

92. Вялічкавіч Мацей: Матей Величкович, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 27 

93. Вярбіцкі Венцлаў (Вацлаў) / князь Венцлав з Вербича, біскуп 
Жам. (1534—1555: Błaszczyk, Diecezja żmudzka, s. 76), пан Рады 
ВКЛ, камісар ВКЛ у дэлімітацыі 1541 г.; гасп. сакратар – 5 v. 

 
Г 
Габриял Юшкович – гл. Юшкавіч Габрыял 
Гаврило Андреевич / Гаврило Андрыянович – гл. 

Андрыянавіч Гаўрыла 
Гаврило Андрыянович / Гаврило Андреевич – гл. 

Андрыянавіч Гаўрыла 
Газенкап – гл. Бруген, Герман фон (Газенкамп) 

94. [Гальшанскі] Павел: князь бискуп Виленский / пан Павел, 
князь, біскуп Віл. (1536—1555: Wolff, Kniaziowie, s. 103—104; 
Ochmański, Biskupstwo wileńskie, s. 16—17; Насевіч); (* каля 
1490 —  4.IX.1555) – 10 v., 16 
Ганна пани – гл. Шукавая Лаўрынава Ганна 
Ганна Шуковая – гл. Шукавая Лаўрынава Ганна 
Ганусович / Винькель Индрых Ганусович / Винькель 

Ганусович Индых / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих 
немец / Индрых немец / Индрих Ланусович – гл. Вінькель 
Індрых (Генрых) Ганусавіч 

Ганусович Индрых Винькель / Ганусович Индых Винькель / 
Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец 
/ Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель Індрых (Генрых) 
Ганусавіч 

Ганусович Индых Винькель / Ганусович Индрых Винькель / 
Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец 
/ Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель Індрых (Генрых) 
Ганусавіч 
95. Ганька: жыхарка Друйск. вол., падданая Сапегі Міхайла 

Іванавіча, маці Міцькі – 37 
96. Гарамейкавіч Юр’я: Юръя Гаромейкович, жыхар 

Меміж. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. – 11 
Гаромейкович Юръя – гл. Гарамейкавіч Юр’я 
Гаспадарскія пасланцы – гл. Пасланцы гаспадарскія (1542 г.) 

97. Гедысь: Кгедысь, жыхар Майшаг. пав., уладальнік селішча на 
памежжы ВКЛ – 8 



 

 15 

98. Гейдавіч Мікалай: Миколай Кгейдович, чал. Майшаг. пав., 
скаржнік – 20 
Гейдович Миколай – гл. Гейдавіч Мікалай 

99. Гейцель: Кгейтель, чал. Брыдоўга, пасяленец – 10 
Гендрых Платар / кунтор Невгинский княз Рудой / кунтор 

Невгинский Рудый / князь Рудый – гл. Плятэр Гайнрых 
100. Генрых: Ендрих, немец Лівоніі, чал. комтура 

[Фюрстэнберга] Вільгельма – 21 v. 
Генрых Апулен – гл. Тулен Гайнрых фон 

101. Герка: Кгерка, жыхар Майшаг. пав., выгнанец – 8 v. 
Гикович Бартош – гл. Гікавіч Барташ 
Гирепеладас Юдка – гл. Гірэпеладас Юдка 
Гирдюшевич Миколай – гл. Гірдзюшавіч Мікалай 
Гирдюшис Мижович – гл. Міжавіч Гірдзюшыс 

102. Гікавіч Барташ: Бартош Кгикович, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v., 10 

103. Гірдзюшавіч Мікалай: Миколай Кгирдюшевич / старец 
волости Дрысвяцкое, б. пут., старац Дрысв. вол., сведка ў 
памежнай справе 1542 г. – 11, 14 v. 

104. Гірэпеладас Юдка: Юдка Кгирепеладас (магчыма, імя-
мянушка, этымалогія ад літ. girios – лясная, peleda – сава), чал. 
Брыдоўга, брат Станелiса, пасяленец – 9 v. 
Глебовича Ян Юревич – гл. Глябовіч Ян Юр’евіч 

105. Глябовіч Ян Юр’евіч: Ян Юревич Глебовича / пан воевода 
Полоцкий, (* ? –  23.IV.1549) ваявода Полац. (1532—1542), 
маршалак гасп. (1516—1542), пан Рады ВКЛ, камісар ВКЛ падчас 
дэлімітацыі 1541 г.; ваявода Віцебскі (1528), ваявода Віл. (1542—
1549), канцлер ВКЛ (1546) (Wolff, Senatorowie i dygnitarze, 
s. 160; Boniecki, Poczet, s. XLVII; PSB IX, s. 541—542; Urzędnicy 
centralni, № 215, s. 52, № 555, s. 88, 209; Urzędnicy wileńskie, 
№ 1105, s. 193, 654; Спірыдонаў, Полаччына, с. 16) – 4, 5 v., 17, 
17 v. 
Горевич Мацко / Гродевич Мацко / Мацко – гл. Гродзевіч 

Мацка 
106. Горневы: Горневы / Орневы, «людзі нямецкія», спраўцы – 

23, 24 
Господар – гл. Жыгімонт (Стары) 
Гошин немец – гл. Гошын Немец 

107. Гошын Немец (магчыма, імя-мянушка паводле этнічнага 
паходжання): Кгошин немец, немец Лівоніі, “зям.” Дынаб. 
комтура [Плятэра] Гайнрыха – 13 
Григел – гл. Грыгел 
Григор – гл. Грыгор 
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Григор Иванович – гл. Іванавіч Грыгор 
Григор Матеевич – гл. Мацеевіч Грыгор 
Гридко – гл. Грыдзька 
Гришко – гл. Грышка 
Гришко Шембел – гл. Шэмбель Грышка 
Гриц Степанович – гл. Сцяпанавіч Грыц 
Гродевич Мацко / Горевич Мацко / Мацко – гл. Гродзевіч 

Мацка 
108. Грóдзевіч Мацка: Мацко Гродевич / Мацко Горевич / 

Мацко / Мацко Кгродевич, уладальнік “селішча” ў Брасл. вол., 
скаржнік – 2 v., 15, 25 v. 

109. Грыгель: Кгрикгел, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам 
Брыдоўгавічам – 8 v. 
Грыгор Абейбейский – гл. Абейбейскі Грыгор 

110. Грыгор: Григор, жыхар памежжа Лівоніі, чал. Брука, 
пасяленец – 12 v. 

111. Грыдзька: Гридко, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын 
Пецькі (І), пацярпелы – 12 
Гридко Бортник – гл. Бортнік Грыдзька 

112. Грышка: Гришко, шл., служэбнік Масальскага Юр’я 
Цімафеевіча, пацярпелы – 33 v. 

 
Д 

113. Дабéйшавіч Бейнарм: Бейнарм Добейшович, жыхар 
Майшаг. пав., чалавек Багданавічаў, выгнанец – 9 v. 

114. Дабéйшавіч Марцін: Мартин Добейшович, жыхар 
Майшаг. пав., чалавек Багданавічаў, выгнанец – 9 v. 

115. Дабрагост: Добрагост, жыхар памежжа ВКЛ, брат Больця, 
Нарута, Шымкі, пацярпелы – 12 
Давидович Ходор – гл. Давыдавіч Ходар 

116. Давыдавіч Ходар: Ходор Давидович, жыхар Друйск. вол., 
чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы – 37 

117. Даманоўскі Ян: князь Ян з Доманова, ( Х.1563) сакратар 
гаспадарскі (1540), пробашч і плябан Віленскі; камісар ВКЛ пад 
час дэлімітацыі 1541 г.; канонік Вілен. (1529), біскуп Жам. 
(1555—1563) (PSB V, s. 298—299; Błaszczyk , Diecezja żmudzka, 
s. 76; Urzędnicy centralni, № 943, s. 128, 205) – 5 v. 
Данило – гл. Даніла 
Данило Остротович – гл. Астротавіч Даніла 

118. Даніла: Данило, б. друйск., скаржнік – 26 
119. Дарота: Дорота, жыхарка Друйск. вол., жонка Пецькі (ІІ), 

маці Алюты, пацярпелая – 35 v. 
120. Дарошка: Дорошка, мешч. брасл., пацярпелы – 30 v. 
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121. Дацус, жыхар Майшаг. пав., выгнанец – 8 v. 
122. Дашкавіч Арцём: Артем Дашкович / Ертем, мешч. брасл., 

пацярпелы – 30 v. 
Дашкович Артем – гл. Дашкавіч Арцём 
Дашко Занькевич – гл. Занькавіч Дашка 
Девкгович Ян – гл. Дзеўгавіч Ян 
Демид Бурцович – гл. Бурцавіч Дзямід 
Денис – гл. Дэніс 
Децкович Иван – гл. Дзецкавіч Іван 

123. Дзе́ўгавіч Ян: Ян Девкгович, жыхар Раканцішскага пав., 
сведка ў памежнай справе 1542 г. – 11 

124. Дзецкавіч Іван: Иван Децкович (магчыма, імя-мянушка 
паводле сацыяльнага статуса), жыхар Брасл. вол., брат Максіма, 
скаржнік – 33 

125. Дзідзя-Каліціс Януш: Януш Дидя Калитис, жыхар 
Дрысв. пав., скаржнік – 24 

126. Дзір Сцяпан: Степан Дир, мешч. брасл., пацярпелы – 30 v. 
Дир Степан – гл. Дзір Сцяпан 
Добейшович Бейнарм – гл. Дабейшавіч Бейнарм 
Добейшович Мартин – гл. Дабейшавіч Марцін 
Добрагост – гл. Дабрагост 
Дорота – гл. Дарота 
Дорошка – гл. Дарошка 
Дорошко Костко – гл. Костка Дарошка 
Дорошко Обабейский – гл. Абабейскі Дарошка 
Друйскі ўраднік – гл. Качан Васіль 
(князи) Друйские / Масальские – гл. Масальскія (Юр’я і Іван 

Цімафеевічы) 
Дрысвяцкай воласці стараста – гл. Гірдзюшавіч Мікалай 

127. Дрысвяцкія людзі: дрисветские люди, жыхары Дрысв. вол., 
1 v., 2, 13 v. 

128. Дутш Лотвін (латыш, магчыма, імя-мянушка): Дутш Лотвин, 
жыхар Лівоніі, чал. Брыдоўга, пасяленец – 10 
Дынабургскі комтур – гл. [Плятэр] Гайнрых; [Фюрстэнберг] 

Вільгельм фон 
129. Дэніс: Денис, немец Лівоніі, «зям.» комтура [Фюрстэнберга] 

Вільгельма – 29 
 

Е 
Ендрих – гл. Генрых 
Епимахович Хрол – гл. Епімахавіч Хрол 

130. Епімахавіч Хрол: Хрол Епимахович, жыхар Друйск. вол., 
скаржнік – 34 v. 
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Ертем / Артем Дашкович – гл. Дашкавіч Арцём 
Ероцкий – гл. Яроцкі 
Ерунский староста – гл. Тулен Гайнрых фон 

 
Ё 
Ёахім Храптовіч – гл. Храптовіч (Літавор-) Ёахім Ігнацы Язэп 

131. Ёсяленас: Иоселенос, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам 
Брыдоўгавічам – 8 v. 

 
Ж 
Жак Матейко – гл. Жак Мацейка 

132. Жак Мацейка: Матейко Жак, жыхар Майшаг. пав., чал. пані 
Шукавай Ганны, уцякач у Лівонію – 22 

133. Жак Стась: Стась Жак, жыхар Брасл. пав., чал. Сапегі 
Міхайла Іванавіча, пацярпелы – 37 

134. Жапáніс Марцін: Мартин Жепанис, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 

135. Жвірблевіч Мацка: Мацко Жвирблевич (магчыма, імя-
мянушка ад літ. žvirblis – верабей), жыхар Брасл. вол., скаржнік – 
28 v. 
Жепанис Мартин – гл. Жэпаніс Марцін 
Жигимонт / Жыгимонт – гл. Жыгімонт (Стары) 
Жомойтский бискуп – гл. Вярбіцкі Венцлаў 
Жомойтское староста – гл. Радзівіл Ян Мікалаевіч 

136. Жыгімонт Стары: Жыгимонт / Жигимонт / господар Его 
милость / Его милость господар наш милостивый Король Его 
милость, (* 1.І.1467 –  1.IV.1548) Кароль Польскі і Вялікі князь 
Літоўскі (1506—1548) – 1, 4 v., 5 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 10, 17 v., 18 v., 
20 

 
З 

137. Занька: Занько, жыхар Друйск. вол., чал. Данілы – 26 
138. Зáнькавіч Ахрамей: Ахромей Занькович, мешч. брасл., 

скаржнік – 29 v. 
139. Зáнькавіч Хама: Хома Занькович, мешч. брасл., скаржнік – 

29 v. 
140. Зáнькевіч Дашко: Дашко Занькевич, мешч. брасл., скаржнік 

– 29 v. 
Занько – гл. Занька 
Занько Бересневич – гл. Бярэсневіч Занька 
Занько Бурцович – гл. Бурцавіч Занька 
Занькович Ахромей – гл. Занькавіч Ахрамей 
Занькович Хома – гл. Занькавіч Хама 
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И 
Иван Децкович – гл. Дзецкавіч Іван 
Иван Нагишка – гл. Нагішка Іван 
Иванович Григор – гл. Іванавіч Грыгор 
Ивашко – гл. Івашка 
Ивашко Мосевич – гл. Мосевіч Івашка 
Иволтовая немкиня – гл. Івалтавая Немкіня 
Индрих немец / Индрых немец / Индрых Ганусович 

Винькель / Индых Ганусович Винькель / Винькель Ганусович / 
Винькель / Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель Індрых 
(Генрых) Ганусавіч 

Индрых Ганусович Винькель / Индых Ганусович 
Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Винькель Ганусович 
/ Винькель / Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель 
Індрых (Генрых) Ганусавіч 

Индых Ганусович Винькель / Индрых Ганусович 
Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Винькель Ганусович 
/ Винькель / Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель 
Індрых (Генрых) Ганусавіч 

Индрых немец / Индрих немец / Индрых Ганусович 
Винькель / Индых Ганусович Винькель / Винькель Ганусович / 
Винькель / Индрих Ланусович / Ганусович – гл. Вінькель Індрых 
(Генрых) Ганусавіч 

Иоселенос – гл. Ёсяленас 
Исакович Левань – гл. Ісакавіч Левань 

 
І 

141. Івалтавая Нéмкіня (немка, магчыма, імя-мянушка): 
Иволтовая немкиня, лівонка, трымальніца зямлі на памежжы, 
спраўца – 12 

142. Іван ІV Васілевіч Грозны (Жахлівы): Московский, Вялікі 
князь Маскоўскі з 1533, ад 16.І.1547 Цар, (*25.VIII.1530 – 
 18.ІІІ.1584), пад час яго ўладарання ў вайну 1534—1537 гг. 
адбылося далучэнне полацкіх тэрыторый вакол новазбудаванага 
замка Себеж да Маскоўскай дзяржавы – 5 v.*, 18*, 18 v.* 

143. Іванавіч Грыгор: Григор Иванович, мешч. брасл., скаржнік 
– 29 

144. Івашка: Ивашко, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын 
Петкі (І), пацярпелы – 12 

145. Інфлянцкі магістр – гл. Борх, Бернд фон дер; Бругеней, 
Герман фон (Газенкамп) 

146. Ісакавіч Левань: Левань Исакович, б. дрысв., скаржнік – 27 
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К 

147. Каза Альхім: Алхим Коза, б. пут. дрысв., сведка ў памежнай 
справе 1542 г. – 11 

148. Казак Шымон: Шимон Козак (магчыма, імя-мянушка), 
жыхар Майшагол. пав., скаржнік – 22 

149. Казімір (IV): Король Казимир, (* 30.ХІ.1427 –  7.VІ.1492) 
Вялікі князь Літоўскі (1440—1492), Кароль Польскі (адначасова 
ад 1447) – 11, 14 v. 

150. Калеснік Юрка: Юрка Колесник, жыхар Друйск. вол., 
пацярпелы – 36 
Калитис Дидя Януш – гл. Каліціс Януш Дзідзя 

151. Каспар Брыдоўгавіч: Каспор Бридолгович / Яспор / Яспор 
Бридолгович, немец Лівоніі, сын Брыдоўга, спраўца – 8, 8 v., 
11 v., 20, 20 v., 21, 23 v. 

152. Качан Васіль: Василей Качан, ураднік Друйск. Сапегі 
Міхайла Іванавіча – 3 v., 17 

153. Кгабриял Юшкович – гл. Юшкавіч Габрыял 
Кгедысь – гл. Гедысь 

154. Кгейдович Миколай – гл. Гейдавіч Мікалай 
Кгейтель – гл. Гейцель 
Кгерка – гл. Герка 
Кгикович Бартош – гл. Гікавіч Барташ 
Кгирепеладас Юдка – гл. Гірэпеладас Юдка 
Кгирдюшевич Миколай – гл. Гірдзюшавіч Мікалай 
Кгоревич Мацко / Кгродевич Мацко / Мацко / Гродевич 

Мацко / Горевич Мацко – гл. Гродзевіч Мацка 
Кгрейтель Акглинишциш / Акглинишка – гл. Аглінішціш 

Грэйцель 
Кгрикгел – гл. Грыгел 
Кгродевич Мацко / Кгоревич Мацко / Мацко / Гродевич 

Мацко / Горевич Мацко – гл. Гродзевіч Мацка 
Кирейко – гл. Кірэйка 
Кишкели Мартин – гл. Кішкялі Марцін 

155. Кірвід Мацка: Мацко Кирвид, жыхар Майшаг. пав., чал. 
Шукавай Ганны, пацярпелы – 22 

156. Кірэйка: Кирейко, жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
157. Кішкялі Марцін: Мартин Кишкели (магчыма, імя-мянушка, 

этымалогія ад літ. kiškelis – зайчык), чал. Брыдоўга, брат 
Мажука (І), пасяленец – 9 v. 
Кмита Соколович Ян / Кмитич Соколович Ян / Кмита Ян – 

гл. Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч 
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158. Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч: Ян Кмита Соколович / 
Ян Кмитич Соколович / Ян Кмита, гасп. пасланнік, камісар 
ВКЛ на лівонскую мяжу падчас дэлімітацыі 1542 г.; гербу 
“Харугва” (альбо “Яліта”), маршалак гасп. (1554—1563), 
дзяржаўца Вількамірскі і Анікшцкі (перад 1554) (Archiwum 
Sanguszków VI, s. 230; Boniecki, Herbarz X, s. 189; Urzędnicy 
centralni, № 591, s. 91, 215) – 1, 6, 7, 18 v., 20 
Коза Альхим – гл. Каза Альхім 
Коза Анисимов – гл. Анісімаў Каза 
Козак Шимон – гл. Казак Шымон 

159. Козін: Козин, чал. асв. – 4, 17 v. 
Колесник Юрка – гл. Калеснік Юрка 

160. Корсак Іван Глебавіч: Иван Глебович Корсак, гасп. 
пасланнік, камісар ВКЛ падчас дэлімітацыі 1542 г.;  1552, 
дваранін гасп. (фіксуецца ў 1512—1523), гараднічы і цівун Полац. 
(1533), дзедзіч Баркулабава (Полоцкая ревизия, с. 6, 10, 51, 52; 
Boniecki, Herbarz XI, s. 172; Hedemann, Miasta, s. 12; LM-8, 
р. 163; Нарбут, Вып. 4, с. 48; Спірыдонаў, Полаччына, с. 8, 12, 
18) – 1, 5, 6, 7, 18*, 18 v., 20 

161. Корсакі: городничи Полоцкий з братьею, (Глебавічы) Іван, 
Астафі (шл.; Полоцкая ревизия, с. 102, 104), Ян (шл.; Полоцкая 
ревизия, с. 100, 101, 104), Сямён, Багдан, Андрэй (Boniecki, 
Herbarz XI, s. 172—173; Нарбут, Вып. 4, с. 48) – 5, 18 

162. Костка Дарошка: Дорошко Костко, жыхар Брасл. пав., 
сведка ў памежнай справе 1542 г. – 16 
Костко Обабейский – гл. Абабейскі Костка 
Кривец Олехна / Крывец Олехно – гл. Крывец Алехна 

Фёдаравіч 
Криштофор – гл. Крыштафор 
Крищон – гл. Крышчон 

163. Крывец Алехна Фёдаравіч: Олехна Кривец / Олехно 
Крывец, камісар ВКЛ падчас дэлімітацыі 1542 г.; гербу “Астоя” 
?,  1547/48, дваранін гасп. (1512), дзяк Канцылярыі ВКЛ 
(1522—1528), падключы Віл. (1532—1536), цівун і гараднічы 
Троц. (1536—1547), войскі Віл. (1541) (Dogiel, CD-5, p. 195; 
Boniecki, Poczet, s. VII, XIX—ХХ, 159; Арх. ЮЗР, VIII–5, с. 7; 
Urzędnicy centralni, Nr. 933, s. 127, 218; LM-8, р. 163; Urzędnicy 
wileńskie, Nr. 708, s. 148, Nr. 1132, s. 198, 678; Груша, 
Канцылярыя, с. 163) – 6, 7 

164. Крыштафор: немец Криштофор, немец Лівоніі, спраўца – 23 
165. Крышчон (Хрысціян ?): Крищон, жыхар Дынаб. комтурства 

Лівоніі, карчмар – 22 
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166. Кудзіс: Кудис, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам 
Брыдоўгавічам – 8 v. 
Кудис – гл. Кудзіс 

167. Кузнец Васька: Васько Кузнец (магчыма, імя-мянушка 
паводле занятку), жыхар Дрысв. пав., скаржнік – 24 v. 
Кузьма Сидорович – гл. Сідаравіч Кузьма 

168. Кукуленас: Кукуленос, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам 
Брыдоўгавічам – 8 v. 

169. Кулак Васіль: Василь Кулак, мешч. брасл., пацярпелы – 31 
170. Кулак Усцін: Устин Кулак, мешч. брасл., пацярпелы – 30 

Куликович Тишко – гл. Куліковіч Цішка 
171. Куліковіч Цішка: Тишко Куликович, мешч. брасл., 

пацярпелы – 31 
172. Кумань Маціяс: Матъяс Кумонь, жыхар памежжа ВКЛ, чал. 

Моркуртавічаў, выгнанец – 10 
Кумонь Матъяс – гл. Кумань Маціяс 

173. Курпінік: Курпиник (магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад 
літ. kurpininkas – шавец), службовец Дынаб. комтура 
[Фюрстэнберга] Вільгельма, спраўца – 21 v. 
Куршовский бискуп – гл. [Мюнхгаўзен] Ёганес IV фон 

174. Кур’ян: Куръян, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын 
Петкі (І), пацярпелы – 12 

 
Л 
Лаврин – гл. Лаўрын 
Лавринович Андрейко – гл. Лаўрынавіч Андрэйка 
Лаврынова Шукова – гл. Лаўрынава Шукавая 
Ланусович Индрих / Винькель Индрых Ганусович / Винькель 

Ганусович Индых / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих 
немец / Индрых немец / Ганусович – гл. Вінькель Індрых 
(Генрых) Ганусавіч 
175. Латыгола: Лотыгола / немецкие люди Лотыгола, латгалы, 

жыхары Дынабургскага комтурства – 4 v., 37 
176. Лаўрын (І): Лаврин, чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
177. Лаўрын (ІІ): Лаврин, жыхар Брасл. пав., чал. Сапегі 

Міхайла Іванавіча, кухар, пацярпелы – 37 
178. Лаўрынавіч Андрэйка: Андрейко Лавринович, чалавек 

Дынаб. комтура [Фюрстэнберга] Вільгельма – 22 
Лаўрынова Шукавая – гл. Шукавая Лаўрынава Ганна 
Левань Исакович – гл. Ісакавіч Левань 
Левко – гл. Леўка 
Левон Служобный – гл. Служобны Лявон 
Левошка – гл. Лявошка 
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Лесевич Милейка – гл. Лесевіч Мілейка 
Лесевич Невер – гл. Лесевіч Нявер 

179. Лéсевіч Нявер: Невер Лесевич, жыхар Брасл. вол., скаржнік 
– 28 

180. Лéсевіч Мілейка: Милейка Лесевич, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 10 
Лесевич Солоцкий Ядкус – гл. Салоцкі Лесевіч Ядкус 

181. Леўка: Левко, жыхар Майшаг. пав., кухар Марцінавіча Яна, 
уцякач у Лівонію – 21 v. 
Ликлуйть – гл. Ліклуйць 
литвин Стань – гл. Стань Ліцвін 
литвин Ян – гл. Ян Ліцвін 
Лифлянтский мистр – гл. Борх, Бернд фон дер; Бругеней, 

Герман фон (Газенкамп) 
Лифлянтский пан – гл. Бругеней, Герман фон (Газенкамп) 

182. Ліклуйць: Ликлуйть, жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
Лорнис– гл. Лорніс 

183. Лорніс: Лорнис, «зям. лівонскі», трымальнік грунтаў, з якіх 
сагнаны жыхары ВКЛ – 13 
лотвин Бертюль – гл. Берцюль Лотвін 
лотвин Вилим – гл. Вілім Лотвін 
лотыгола – гл. Латыгола 
лотыголин Бейтис – гл. Бейціс Латыголін 
Лугина Медведник – гл. Мядзведнік Лугіна 
Лукъян Телитинич – гл. Цяліцініч Лук’ян 

184. Лунь Васіль: Василь Лунь / Василь Люнь, мешч. брасл., 
сведка ў памежнай справе 1542 г., пацярпелы – 16, 30 
Луневич Василь – гл. Луневіч Васіль 
Луневич Тимофей – гл. Луневіч Цімафей 

185. Лỳневіч Васіль: Василь Луневич, мешч. брасл., брат 
Пракопа, пацярпелы – 31 v. 

186. Лỳневіч Цімафей: Тимофей Луневич, мешч. брасл., 
пацярпелы – 31 v. 

187. Лухней Мікіта: Микита Лухней, жыхар Друйск. вол., чал. 
Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы – 36 v. 
Луцкий бискуп – гл. Фальчэўскі Юры 

188. Лявошка: Левошка, жыхар Брасл. пав., дзядзька Антонавіча 
Мікіты, пацярпелы – 25 v. 

 
М 
Мажель – гл. Мажэль 
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189. Мажук (І): Можук (магчыма, паходзіць ад імя-мянушкі; ад 
літ. mažykas – “малышок”; выпадак уяўнай этымалогіі), чал. 
Брыдоўга, брат Кішкеля Марціна, пасяленец – 9 v. 

190. Мажук (ІІ): Можук, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча 
Войтка, пацярпелы – 23 v. 

191. “Мажук” (ІІІ) (?): “Мозюк” (“на князя Юръевого чоловека 
дворъ наехавъшы на ймя Мозюковъ”), жыхар Друйск. вол., чал. 
кн. Масальскага Юр’я Цімафеевіча, пацярпелы – 35 

192. Мажэль: Мажель (магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад 
літ. maželis – малодшы), чал. Брука, пасяленец – 12 v. 

193. Максім: Максим, жыхар Брасл. вол., брат Дзецкавіч Іван, 
пацярпелы – 33 

194. Малання: Маланья, жыхарка Іказні (?), мяшчанка Сапегі 
Міхайла Іванавіча, пацярпелая – 37 

195. Малейшавіч Якуб: Якуб Малейшович, жыхар Майшаг. пав., 
чэл. Юшкавіча Габрыяла, уцякач у Лівонію – 21 
Малейшович Якуб – гл. Малейшавіч Якуб 

196. Маміч Мікалай: Миколай Мамич, б. путны Дрысв. пав., 
сведка ў памежнай справе 1542 г. – 14 v. 

197. Манюлевіч Саўка: Савка Монюлевич, б. дрысв., сведка ў 
памежнай справе 1542 г. – 11 

198. Маркуртавічы: Моркуртовичи, б-ры смолвенскія – 10 
Марлкинович Матей – гл. Ма́рлкінавіч Мацей 

199. Ма́рлкінавіч Мацей: Матей Марлкинович, жыхар 
Меміж. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. – 11 
Мартин – гл. Марцін 
Мартин Добейшович – гл. Дабейшавіч Марцін 
Мартин Жепанис – гл. Жэпаніс Марцін 
Мартин Кишкели – гл. Кішкялі Марцін 
Мартинович Ян – гл. Марцінавіч Ян 

200. Марцін (І): Мартин, плябан – 8 
201. Марцін (ІІ, ІІІ) (дзве розныя асобы): Мартин, жыхар 

Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
202. Марцін (IV): Мартин, жыхар Майшаг. пав., брат Станя (ІІІ), 

уцякач у Лівонію – 21 
203. Марцін (V): Мартин, жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 36 
204. Марцін (VI): Мартин, жыхар Друйск. вол., шл., служэбнік кн. 

Масальскага Юр’я Цімафеевіча, пацярпелы – 36 v. 
205. Мáрцінавіч Юшка: Юшко Мартинович, жыхар памежжа 

ВКЛ, уцякач ад Моркуртавічаў да Брыдоўга – 10 
206. Мáрцінавіч Ян: Ян Мартинович, зям. Майшаг. пав., 

харужыч, скаржнік – 20, 21 



 

 25 

207. Мархач-Пузялеўскі Мікалай: Mikolay Puzeliewsky 
Instigator WKL / Instigator, інстыгатар ВКЛ (1604—1623); 
( перад 1626), адзін з кіраўнікоў камісіі, якая паводле пастановы 
Сейма 1607 г. займалася параўнаннем кніг-копій Метрыкі ВКЛ з 
арыгіналамі, асноўныя працы завершаны да 1621 г. (S...cki, 
s. 159; Urzędnicy centralni, Nr. 183, s. 49, 220; ЭГБ 5, с. 123) — 19, 
37 
Масальские / князи Друйские – гл. Масальскія (Юр’я і Іван 

Цімафеевічы) 
208. Масальскі Юр’я Цімафеевіч: князь Юръя Тимофеевич 

Масальский / князь Юръя Масальский / князь друйский 
князь Юръя Тимофеевич Масальский / Масальский князь 
Юръя Друйский / князь Юръя Тимофеевич / князь Юръя, 
князь, уладальнік Друі;  да 1561 г. (Нарбут 3, с. 105) – 33, 33 v., 
34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v. 

209. Масальскія (Юр’я і Іван Цімафеевічы): Масальские / 
князи Друйские, князі, “старына” якіх ляжыць у Друйск. вол. 
Брасл. пав.; Цімафей Уладзіміравіч Масальскі ў 1496 г. атрымаў 
ад вкл Аляксандра Друю; у 1552 г. Друяй разам з Масальскім 
Юр’ем Цімафеевічам валодаў таксама ягоны брат Іван 
Цімафеевіч (Бранденбург  Н. Е. Род князей Мосальских (XIV—
XIX ст.). СПб., 1892; Полоцкая ревизия, с. 105, 107; Hedemann, 
Historja; Hedemann, Miasta; Шыдлоўскі, Друя, с. 59—60) – 3, 
3 v., 15 v., 17, 33 

210. Мась: чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
211. Мась: чал. Брыдоўга, пасяленец – 10 
212. Матеевич Андрей / Ондрус – гл. Мацеевіч Андрусь 

Матеевич Григор – гл. Мацеевіч Грыгор 
Матеевич Наруш – гл. Мацеевіч Наруш 
Матеевич Ондрус / Андрей – гл. Мацеевіч Андрэй 
Матеевич Петюль – гл. Мацеевіч Пецюль 
Матеевич Янелис – гл. Мацеевіч Яняліс 
Матей – гл. Мацей 
Матей Борисович – гл. Барысавіч Мацей 
Матей Величкович – гл. Вялічкавіч Мацей 
Матей Войскад – гл. Войскад Мацей 
Матей Марлкинович – гл. Марлкінавіч Мацей 
Матей Станькович – гл. Станькавiч Мацей 
Матей Хотютанович – гл. Хацютанавіч Мацей 
Матейко Жак – гл. Жак Мацейка 
Мателис – гл. Мацеліс 
Матель Руда Петрович – гл. Руда-Пятровіч Мацель 
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213. Матруна: жыхарка Друйск. вол., падданая кн. Масальскага 
Юр’я Цімафеевіча, пацярпелая – 35 v. 

214. Матуль: жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
Матъяс Кумонь – гл. Кумань Маціяс 

215. Мац: жыхар Брасл. вол., сусед і сябра Андрыянавіча 
Гаўрылы, пацярпелы – 32 v. 

216. Мацавіч Юхна: Юхно Мацович, жыхар памежжа ВКЛ, чал. 
Моркуртавічаў, выгнанец – 10 

217. Ма́цавічы: Мацовичи, б-ры, “панове смольвенскія”, 
уладанні якіх размяшчаліся пры мяжы з Лівоніяй каля воз. 
Курчум – 7 v., 8 v., 9, 11, 11 v. 

218. Мацéевіч Андрэй: Ондрус Матеевич / Андрей Матеевич, 
б. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. – 11, 14 

219. Мацéевіч Грыгор: Григор Матеевич, зям. Майшаг. пав., 
скаржнік – 20, 21 v. 

220. Мацéевіч Наруш: Наруш Матеевич, жыхар Майшаг. пав., 
цівун пані Шукавай Лаўрынавай Ганны, уцякач у Лівонію – 
21 v. 

221. Мацéевіч Пецюль: Петюль Матеевич, жыхар Майшаг. пав., 
чал. пані Шукавай Лаўрынавай Ганы, пацярпелы – 22 

222. Мацéевіч Янеліс: Янелис Матеевич, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 

223. Мацей (І): Матей, жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
224. Мацей (ІІ): Матей, чал. Майшаг. пав., брат Станя (ІІ), 

забраны лівонцамі – 20 
225. Мацеліс: Мателис, жыхар памежжа ВКЛ, чалавек 

Хршчонавіча Войцаха, уцякач у Лівонію – 20 v. 
226. Мацка: Мацко, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча 

Войтка, пацярпелы – 23 v. 
227. Ма́цкавіч Сямён: Семен Мацкович / Семен Мацкевич, 

ураднік Дрысв. – 1 v., 11 v., 14, 15 
228. Мацкевич Семен / Семен Мацкович – гл. Мацкавіч Сямён 

Мацко / Гродевич Мацко / Горевич Мацко – гл. Гродзевіч 
Мацка 

Мацко Жвирблевич – гл. Жвірблевіч Мацка 
Мацко Кирвид – гл. Кірвід Мацка 
Мацко Седляр – гл. Сядляр Мацка 
Мацкович Семен / Семен Мацкевич – гл. Мацкавіч Сямён 
Мацович Юхно – гл. Мацавіч Юхна 
Мацовичи – гл. Мацавічы 
Медведник Лугина – гл. Мядзведнік Лугіна 
Медведник Симон – гл. Мядзведнік Сымон 
Медвешович Сташис – гл. Мядзвешавіч Сташыс 
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Медейша – гл. Мядзейша 
229. Мейлюс (магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ. meilius – 

ласкавы, пяшчотны): жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы, брат 
Сочуса і Рука – 12 
Мельвид Рутейкенос– гл. Руцейкенас Мельвид 
Мелта Соболевич – гл. Собалевіч Мелта 

230. Метавіч Берт: Берт Метович, латыш («лотвин»), чал. 
комтура Дынабург. [Фюрстэнберга] Вільгельма, спраўца – 23 
Метович Берт – гл. Метавіч Берт 
мечник Нать – гл. Наць Мечнік 
Мижович Гирдюшис – гл. Міжавіч Гірдзюшыс 
Мик – гл. Мік 
Микита Анисимов – гл. Анісімаў Мікіта 
Микита Антонович – гл. Антонавіч Мікіта 
Микита Лухней – гл. Лухней Мікіта 
Микита Романов – гл. Раманаў Мікіта 
Миклаш – гл. Міклаш 
Миколай – гл. Мікалай 
Миколай Гейдович – гл. Гейдавіч Мікалай 
Миколай Гирдюшевич – гл. Гірдзюшавіч Мікалай 
Миколай Кгейдович – гл. Гейдавіч Мікалай 
Миколай Кгирдюшевич – гл. Гірдзюшавіч Мікалай 
Миколай Мамич – гл. Маміч Мікалай 
Миколай Миколаевич Радивил – гл. Радзівіл Мікалай 

Мікалаевіч 
Миколай Петрович – гл. Пятровіч Мікалай 
Миколай Склер / Скляр – гл. Скляр Мікалай 
Миколай Станькевич – гл. Станькавіч Мікалай 
Миколай Третяк – гл. Трацяк Мікалай Івашкавіч 
Микула Антонович – гл. Антонавіч Мікула 
Милейка Лесевич – гл. Лесевіч Мілейка 
Милош – гл. Мілаш 
Милош Сакишкис – гл. Сакішкіс Мілаш 
Минтер – гл. Мінцер 
Минштер / Минштор – гл. Мінштар 
Мистр Лифлянтский – гл. Борх, Бернд фон дер; Бругеней, 

Герман фон (Газенкамп) 
Митко Павлович – гл. Паўлавіч Міцька 
Михайло Сопега / пан Михайло / Сопега – гл. Сапега Міхайла 

Іванавіч 
Михайловы люди – гл. Сапегавы людзі 
Михно Биржович – гл. Міхна Біржавіч 



 

 28 

Миць Попутевич Толаконский – гл. Папуцевіч Талаконскі 
Міць 

Мицус Пуневич – гл. Пуневіч Міцус 
Миштин Андрей – гл. Мішцін Андрэй 
Миштортович Войтко – гл. Міштартавіч Войтка 

231. Міжавіч Гірдзюшыс: Гирдюшис Мижович, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 

232. Мік: Мик, жыхар Майшаг. пав., чэл. няв. Мацеевіча 
Грыгора, уцякач у Лівонію – 21 v. 

233. Мікалай (І): Миколай, жыхар Дрысв. пав., чал. 
Міштартавіча Войтка, пацярпелы – 23 v. 

234. Мікалай (ІІ): Миколай, сын Бейнаравіча Пашка, 
пацярпелы – 24 

235. Мікалай (ІІІ): Миколай, жыхар Друйск. вол., чал. 
кн. Масальскага Юр’я Цімафеевіча, брат Юргеля (ІІ), 
пацярпелы – 34 v., 35 

236. Мікалай (IV): Миколай, жыхар Друйск. вол., чал. кн. 
Масальскага Юр’я Цімафеевіча, пацярпелы – 35 v. 

237. Міклаш: Миклаш, жыхар Друйск. вол., шл., служэбнік кн. 
Масальскага Юр’я Цімафеевіча, пацярпелы – 36 v. 

238. Мілаш: Милош, жыхар памежжа ВКЛ, выгнанец – 12 
239. Мінцер: Минтер, жыхар селішча на памежжы ВКЛ – 8 
240. Мінштар: Минштер / Минштор немец, немец Лівоніі, 

трымальнік з. на памежжы, спраўца – 13 v., 35 
241. Мінштартавіч (Міштартавіч): сын Минштеров / немец 

Миштортович, сын Мінштара, немец Лівоніі, спраўца – 13 v., 
23 

242. Міхайла: Михайло, “врадник Новосельский” комтура 
Дынабургскага, “врадник у Новом Местечку”, спраўца – 21, 21 v. 

243. Міхал: Михал, жыхар Майшаг. пав., чал. Марцінавіча Яна – 
21 v. 

244. Міхна Біржавіч (з Біржаў ?, магчыма, імя-мянушка паводле 
месца паходжання): Михно Биржович, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 

245. Мíхнавіч Гайжуціс: Гайжутис Михнович, жыхар 
Смолв. пав., чалавек біскупа Вілен. Гальшанскага Паўла, 
сведка ў памежнай справе 1542 г. – 10 v. 

246. Мíхнавіч Ян: Ян Михнович, падданы баяр смолвенскіх, 
скаржнік – 22 v. 

247. Міцька: Митька, жыхар Друйск. вол., падданы Сапегі 
Міхайла Іванавіча, сын Ганькі, пацярпелы – 37 

248. Міштартавіч Войтка: Войтко Миштортович, б. дрысв., 
сведка ў памежнай справе 1542 г., скаржнік – 11, 14, 23 v. 
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249. Мішцін Андрэй: Андрей Миштин, жыхар Асв. вол., сведка ў 
памежнай справе 1542 г. – 18 v. 
Можука – гл. Мажука 
“Мозюк” – гл. “Мажук” (ІІІ) (?) 

250. Молдзь: Молдь, жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
Монтевич Рукша – гл. Монцавіч Рукша 

251. Мо́нцавіч Рукша: Рукша Монтевич, жыхар памежжа ВКЛ, 
чал. Моркуртавічаў, выгнанец – 10 

252. Мосевіч Івашка: Ивашко Мосевич, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 28 

253. Мося: жыхар Брасл. вол., бацька Мосевіча Івашкі, пацярпелы 
– 28 
Московский – гл. Іван ІV Васілевіч 

254. [Мюнхгаўзен] Ёганес IV фон / von Münchhausen, 
Johannes IV: князь Ян Амуг Сасен, біскуп Курляндыі (1540—
1560: Arbusow, S. 324, 326; Radzimiński, s. 38), лівонскі 
камісар пад час дэлімітацыі 1541 г.; адначасова біскуп Эзельскі 
(як Ёганес V, 1542—1560) – 6 
Мяделис из Дисны – гл. Мядзеліс з Дзісны 

255. Мядзведнік Лугіна: Лугина Медведник, мешч. брасл., 
скаржнік – 30 

256. Мядзведнік Сымон: Симон Медведник, мешч. брасл., 
скаржнік – 29 v. 

257. Мядзвешавіч Сташыс: Сташис Медвешович, жыхар 
памежжа ВКЛ, чал. Хршчонавіча Войцаха, уцякач, спраўца – 
20 v. 

258. Мядзейша: Медейша, жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
259. Мядзеліс з Дзісны: Мяделис из Дисны, чал. Брыдоўга, 

пасяленец – 9 v. 
260. Мялукаш (магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ. 

mielukas – міленькі): жыхар Майшаг. пав., чал. уласны 
Марцінавіча Яна, уцякач у Лівонію – 21 v. 

 
Н 

261. Нагішка Іван: Иван Нагишка, мешч. брасл., скаржнік – 29 v. 
Накутевіч Янушка – гл. Нáкуцевіч Янушка 

262. Нáкуцевіч Янушка: Янушка Накутевич, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 

263. Нарут, жыхар Дрысв. вол., брат Больця, Дабрагоста, 
Шымкі, пацярпелы – 12 
Нарутевич Адам – гл. Адам Наруцевіч 
Нарутис – гл. Наруціс 

264. Наруш (І), чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
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265. Наруш (ІІ), брат Буцевіча Томаса, пацярпелы– 24 v. 
266. Наруш (ІІІ): жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 36 v. 

Наруш Матеевич – гл. Мацеевіч Наруш 
Наруш Роткович – гл. Роцькавіч Наруш 

267. На́рушавіч Багдан: Богдан Нарушевич, жыхар памежжа 
ВКЛ, забраны Брукам – 12 v. 
Нарушевич Богдан – гл. На́рушавіч Багдан 
Нарушис – гл. Нарушыс 

268. Нарушыс: Нарушис, жыхар Майшаг. пав., чал. Хршчонавіча 
Войцаха, уцякач у Лівонію – 21 

269. Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў: Adami Naruszewicz 
Magni Ducatus Litvaniae notarii, вялікі пісар ВКЛ (1781—1788), 
кіраўнік рэарганізацыі кніг Метыркі ВКЛ у 1784—1787 гг.; 
(* 20.Х.1733 –  8.VІІ.1796), гісторык, езуіт, біскуп-каад’ютар 
Смаленскі (1774), біскуп Смаленскі (1788), біскуп Луцкі (1789), 
сакратар Пастаяннай Рады РП (1781—1786) (Wolff, Senatorowie i 
dygnitarze, s. 282; PSB ХХІІ, s. 554—561; Urzędnicy centralni, 
Nr. 978, s. 131, 223;ЭГБ 5, с. 124, 296) – [0І] 

270. Наруціс: Нарутис, жыхар памежжа ВКЛ, выгнанец – 8 v. 
271. Нáрцавіч Янель: Янель Нарцович, чал. Брыдоўга, 

пасяленец – 9 v. 
272. Настасья: жыхарка Друйск. вол., даглядчыца жывёлы 

(“рикунья”) кн. Масальскага Юр’я Цімафеевіча, пацярпелая – 
35 
Нать – гл. Наць 

273. Нáцавіч Пётр: Петр Нацович, жыхар Майшаг. пав., чал. 
Моркуртавічаў, выгнанец – 10 
Нацович Петр – гл. Нацавіч Пётр 

274. Наць Мечнік (імя-мянушка паводле занятку): Нать мечник, 
жыхар Дрысв. вол., каваль-мечнік, выгнанец – 12 v. 
Невгинский кунтор – гл. Дынабургскі комтур 
Невер Лесевич – гл. Лесевіч Нявер 

275. Некраш (І): жыхар Друйск. вол., чал. Данілы, пацярпелы – 
26 v. 

276. Некраш (ІІ): жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
277. Не́крашавіч: Некрашевич, жыхар Дрысв. пав., чал. 

Радзівілаў, пацярпелы – 11 v. 
278. Не́крашавіч Юшка: Юшко Некрашевич, б. дрысв., сведка ў 

памежнай справе 1542 г. – 11 
Некрашевич Юшко – гл. Некрашавіч Юшка 
немкиня Иволтовая – гл. Івалтавая Немкіня 
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279. Немцы, тут маецца на ўвазе не ўся Лівонія, а канкрэтныя 
жыхары краю – 4, 4 v., 10 v., 11, 11 v., 29 v., 34, 35, 35 v., 36, 
36 v., 37 

280. Несташ: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр’я 
Цімафеевіча, пацярпелы – 35 v. 

281. Несцер: жыхар Іказні (?), мешч. Сапегі Міхайла Іванавіча, 
пацярпелы – 37 
Никипор Сидорович – гл. Сідаравіч Нікіпар 

 
О 
Обабейский Дорошко – гл. Абабейскі Дарошка 
Обабейский Костко – гл. Абабейскі Костка 
Оборск – гл. Аборск 
Оврам Шуркович – гл. Шуркавіч Аўрам 
Олехна Хотютанович – гл. Хацютанавіч Алехна 

282. Ондрус (І), жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Багданавічаў, 
выгнанец, брат Петкуса – 9 v. 

283. Ондрус (ІІ), жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 36 
Ондрус / Андрей Матеевич – гл. Мацеевіч Андрэй 
Оникей – гл. Анікей 
Опанас Отроневич – гл. Атроневіч Апанас 
Орневы – гл. Горневы 

284. Оска, жыхар Майшаг. пав., выгнанец – 8 
Остикович Радивил – гл. Радзівіл (Людвік) Осцікавіч 
Отроневич Опанас – гл. Атроневіч Апанас 
Отрохим – гл. Атрахім 
Остротович Данило – гл. Астротавіч Даніла 

 
П 

285. Павел (І): жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
286. Павел (ІІ): жыхар Брасл. пав., чал. Сапегі Міхайла 

Іванавіча, сын мяшчанскі, пацярпелы – 37 
(пан) Павел – гл. Гальшанскі Павел 
Павел Барович – гл. Баровіч Павел 
Павел Боровик – гл. Баравік Павел 
Павел Борткович – гл. Борткавіч Павел 
Павел Римутевич – гл. Рымуцевіч Павел 
Павел Янович – гл. Янавіч Павел 

287. Павелка: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр’я 
Цімафеевіча, пацярпелы – 35 v. 
Павлович Митко – гл. Паўлавіч Міцька 

288. Панькавіч Кузьма: Кузьма Панькович, б. Майшаг. пав., 
сведка ў памежнай справе 1542 г. – 10 v. 
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289. Папуцевіч Талаконскі Міць: Миць Попутевич 
Толаконский, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, 
выгнанец – 10 
Парфен Александрович – гл. Аляксандравіч Парфен 

290. пасланцы гаспадарскія (1542 г.): посланцы господарские 
(Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч, Корсак Іван Глебавіч, 
Крывец Алехна Фёдаравіч, Трацяк Мікалай Івашкавіч) – 1, 
4 v., 5, 5 v., 6 v. 

291. пасланцы Лівонскага магістра (1542 г.): посланцы Мистра 
Лифлянтского (Бокаршт Ян, Веркель Ян, Фундэрбруг Філіп, 
Шынхель Лаўрэнціюс) – 7 

292. Патарцініс Якуб: Якуб Потортинис (магчыма, імя-мянушка, 
этымалогія ад літ. patartinis – рэкамендаваны), жыхар 
Майшаг. пав., чэл. Юшкавіча Габрыяла, уцякач у Лівонію – 21 

293. Паўлавіч Міцька: Митко Павлович, б. пут. дрысв., сведка ў 
памежнай справе 1542 г. – 11, 14 v. 

294. Пашка: жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
Пашко Бейнарович / Пашко Бенарович – гл. Бейнаравіч 

Пашка 
Пашко Соболевич – гл. Сабалевіч Пашка 

295. Пацавіч Войтка: Войтко Пацович, жыхар Майшаг. пав., 
пасяленец – 8 
Петко – гл. Пецька 

296. Петкус, жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Багданавічаў, брат 
Андруся, выгнанец – 9 v. 
Петрел – гл. Пятрэл 
Петр – гл. Пётр 
Петр Нацович – гл. Нацавіч Пётр 
Петр Римдевич – гл. Рымдзевіч Пётр 
Петр Шилвень – гл. Шылвень Пётр 
Петрель – гл. Пятрэль 
Петрович Вась – гл. Пятровіч Вась 
Петрович Миколай – гл. Пятровіч Мікалай 
Петькович Ромекель – гл. Пецькавіч Рамекель 
Петрович Руда Матель – гл. Руда-Пятровіч Мацель 
Петюл – гл. Пяцюль 
Петюл Матеевич – гл. Мацеевіч Пяцюль 

297. Пецька (І): Петко, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, бацька 
Васіля (І), Сямёна, Кур’яна, Івашкі, Грыдзькі, Анікея, 
пацярпелы – 12 

298. Пецька (ІІ): Петко (“Петков двор”), жыхар Друйск. вол., муж 
Дароты, бацька Алюты, пацярпелы – 35 v. 
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299. Пецькавіч Рамекель: Ромекель Петькович, жыхар Дрысв. 
вол., чал. Брыдоўга, пасяленец – 10 

300. Пётр (І): Петр, чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
301. Пётр (ІІ): Петр, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча 

Войтка, пацярпелы – 23 v. 
302. Пётр (ІІІ): Петр, жыхар Друйск. вол., намеснік кн. 

Масальскага Юр’я Цімафеевіча, пацярпелы – 35 
303. Пётр (IV): Петр, жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 36 

Пилип Александрович – гл. Аляксандравіч Піліп 
Пилипович Василь – гл. Піліпавіч Васіль 

304. Піліпавіч Васіль: Василь Пилипович, мешч. брасл., 
пацярпелы – 31 

305. Платар Гендрых / кунтор Невгинский княз Рудой / кунтор 
Невгинский Рудый / князь Рудый – гл. Плятэр Гайнрых 

306. Плян: латыш, жыхар Рэжыцкага комтурства (“лотыголин 
резицкий») – 37 

307. Плятэр Гайнрых / Plater Heinrich: Гендрых Платар / 
кунтор Невгинский княз Рудой / кунтор Невгинский Рудый / 
князь Рудый, комтур Дынабургскі ў 1513—1525 (Militzer, 
s. 111) – 10, 11 v., 12 v., 13, 13 v., 14 v., 16 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 
26 v., 27, 34 v., 35, 36, 36 v., 37 
Полоцкий воевода – гл. Глябовіч Ян Юр’евіч 
Полоцкий городничий – гл. Корсак Іван Глебавіч 
Полоцкий городничий з братиею – гл. Корсакі 
Потортинис Якуб – гл. Патарцініс Якуб 
Потя Войкгинтович – гл. Войгінтавіч Поця 

308. Пракоп: Прокоп, мешч. брасл., брат Луневіча Васіля, 
пацярпелы – 31 v. 

309. Пракопавіч Альхім: Альхим Прокопович, б. путны 
Дрысв. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. – 14 v. 
Прокопович Альхим – гл. Пракопавіч Альхім 

310. Прошкавіч Якаў: Яков Прошкович, мешч. брасл., скаржнік 
– 28 v. 
Прошкович Яков – гл. Прошкавіч Якаў 

311. Пруднік Васька: Васько Прудник (магчыма, імя-мянушка 
паводле занятку), чал. Брыдоўга, пасяленец – 9 v. 

312. Пуйкавіч Іван: Иван Пуйкович (магчыма, імя-мянушка, 
этымалогія ад літ. puikus – цудоўны), жыхар памежжа ВКЛ, чал. 
Моркуртавічаў, выгнанец – 10 

313. Пуневіч Міцус: Мицус Пуневич, жыхар памежжа ВКЛ, 
чалавек Багданавічаў, выгнанец – 9 v. 

314. Пуневіч Роткус: Роткус Пуневич, жыхар памежжа ВКЛ, 
чалавек Багданавічаў, выгнанец – 9 v. 
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315. Пымперавіч Адам: Адам Пымперевич, чал. Дынаб. комтура 
[Фюрстэнберга] Вільгельма – 22 

316. Пятровіч Вась: Вась Петрович, жыхар Брасл. вол., скаржнік 
– 27 

317. Пятровіч Мікалай: Миколай Петрович, жыхар Меміж. пав., 
сведка ў памежнай справе 1542 г. – 11 

318. Пятрэль (І): Петрель, жыхар Майшаг. пав., чэл. няв. 
Мацеевіча Грыгора, уцякач у Лівонію – 21 v. 

319. Пятрэль (ІІ): Петрель, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам 
Брыдоўгавічам – 8 v. 

320. Пяцюль: Петюл, чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
 

Р 
321. Радзівіл Мікалай Мікалаевіч: Миколай Миколаевич 

Радивил, пан, ваявода Вілен.; (* каля 1470 –  X/XI.1521), 
крайчы ВКЛ (1488—1493), падчашы ВКЛ (1493—1505), 
маршалак земскі (1505), ваявода Троц. (1505—1510), пан Рады 
ВКЛ, ваявода Вілен. і канцлер ВКЛ (1510—1521), у 1518 атрымаў 
ад імператара Святой Рымскай імперыі тытул князя на Ганёндзы і 
Медэлі (Wolff, Senatorowie i dygnitarze, s. 57, 73, 160, 289; 
Boniecki, Poczet, s. XXXVI, XL; Wolff , Kniaziowie, s. 81; PSB 
XXX, s. 316—319; Wojtkowiak, Urzędnicy, s. 151, 153; Urzędnicy 
centralni, Nr. 213, s. 52, Nr. 265, s. 57, Nr. 403, s. 72, Nr. 1086, 
s. 143, 234; Насевіч, Табл. 5; Нарбут, Вып. 2, с. 128; Urzędnicy 
wileńskie, Nr. 150, s. 77, Nr. 1103, s. 193, s. 715) – 20 

322. Радзівіл (Людвік) Осцікавіч: пан Радивил / пан Радивил 
Остикович, кіраўнік дэмаркацыі 1473 г., якая стала базавай для 
ўсіх пазнейшых дэмаркацыяў (мяжа, усталяваная тады, атрымала 
назву “Радзівілавай граніцы”) (гл. таксама Геаграфічны 
паказальнік-каментарый); (* каля 1400 –  1477), маршалак гасп. 
(1420—1428, 1440 – каля 1452), маршалак земскі (1433—1434, 
1463—1474), дзяржаўца Анікшцкі (1440—1442), Пянянскі і 
Ўшпольскі (1442/43—1477), ваявода Троц. (1463—1477), 
кашталян Віл. (1475—1477), пан Рады ВКЛ (Wolff, Senatorowie i 
dygnitarze, s. 56, 58, 78, 167; Boniecki, Poczet, s. XXV, XXXVI, 
XL, 270; PSB XXX, s. 132—134; Wojtkowiak, Urzędnicy, s. 150—
151; Semkowicz, s. 61—62; Urzędnicy centralni, Nr. 481, s. 81, 
Nr. 397, s. 71, 232; Насевіч, Табл. 5, с. 26—27; Нарбут, Вып. 2, 
с. 127—128; Urzędnicy wileńskie, Nr. 126, s. 73, Nr. 146, s. 76, 
Nr. 366, s. 108, 703) – 1, 1 v., 2, 4, 4 v., 5, 5 v., 6 v., 10 v., 11, 11 v., 
14 v., 16 v., 17 v., 18 

323. Радзівіл Ян Мікалаевіч: Радивил Ян Миколаевич, стараста 
Жам. (1535), падчашы гасп. (1517—1542), дзяржаўца Васілішскі 
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(1523—1542), пан Рады ВКЛ, камісар ВКЛ у дэлімітацыі 1541 г.; 
(* 1495 ? –  І.1542), дзяржаўца Маркаўскі (1520—1534), 
стараста Беліцкі (1522), дзяржаўца Ковенскі (1531—1538) 
(Wolff, Senatorowie i dygnitarze, s. 290; Boniecki, Poczet, 
s. XXXІІІ; PSB XXX, s. 192—195; Urzędnicy centralni, Nr. 1089, 
s. 143, 233; Насевіч, Табл. 5; Нарбут, Вып. 2, с. 137; Urzędnicy 
wileńskie, Nr. 69, s. 64, 714) — 5 v. 
Радивил – гл. Радзівіл (Людвік) Осцікавіч 
Радивил Миколай Миколаевич – гл. Радзівіл Мікалай 

Мікалаевіч 
Радивил Ян Миколаевич – гл. Радзівіл Ян Мікалаевіч 
Радль Станькович – гл. Станькавiч Радль 

324. [Радэ Рольф фон / Rhade Rolf von]: князь Резицкий, комтур 
Рэжыцы (1535—1541; Militzer, s. 118), спраўца – 36 v. 

325. Раман: Роман, чал. Брыдоўга, пасяленец – 10 
326. Раманаў Мікіта: Микита Романов, жыхар Асв. вол., сведка ў 

памежнай справе 1542 г. – 18 v. 
327. Рамейка: Ромейка, жыхар Друйск. вол., чал. кн. 

Масальскага Юр’я Цімафеевіча, пацярпелы – 35 v. 
Ревельский кунтор – гл. Шарэнберг Рэмерт фон 
(з) Рекри Ян – гл. Рэке Ёган фон дэр 
Резицкий князь – гл. [Радэ Рольф фон / Rhade Rolf von] 
Ремандус Аскаремберк – гл. Шарэнберг Рэмерт фон 
Римдевич Петр – гл. Рымдзевіч Пётр 
Римдевич Станько – гл. Рымдзевіч Станька 
Римель – гл. Рымель 
Римутевич Павел – гл. Рымуцевіч Павел 
Римша – гл. Рымша 
Роман – гл. Раман 
Романов Микита – гл. Раманаў Мікіта 
Ромейка – гл. Рамейка 
Ромекель Петькович – гл. Пецькавіч Рамекель 
Рутейкенос Мельвид – гл. Руцейкенас Мельвід 
Роткович Наруш – гл. Роцькавіч Наруш 

328. Роткус, жыхар селішча на памежжы ВКЛ – 8 
Роткус Пуневич – гл. Пуневіч Роткус 

329. Роцькавіч Наруш: Наруш Роткович Наруш, жыхар 
Майшаг. пав., чал. Шукавай Лаўрынавай Ганны, скаржнік – 22 

330. Руда-Пятровіч Мацель: Матель Руда Петрович, жыхар 
Дрысв. пав., скаржнік – 22 v. 
Руды / кунтор Невгинский князъ Рудой / кунтор Невгинский 

Рудый / князь Рудый / Гендрых Платар – гл. Плятэр Гайнрых 
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331. Рук: жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы, брат Сочуса і 
Мейлюса – 12 
Рукша Монтевич – гл. Монцавіч Рукша 

332. Руцейкенас Мельвід: Мельвид Рутейкенос, жыхар 
Азяросаў, чал. біскупа Віл. Гальшанскага Паўла, сведка ў 
памежнай справе 1542 г. – 10 v. 

333. Рымдзевіч Пётр: Петр Римдевич, жыхар памежжа ВКЛ, 
чалавек Багданавічаў, выгнанец – 9 v. 

334. Рымдзевіч Станька: Станько Римдевич, жыхар памежжа 
ВКЛ, чалавек Багданавічаў, выгнанец – 9 v. 

335. Рымель: Римель, “з Літвы прыхожы”, чал. Івалтавай 
Немкіні, пасяленец – 12 

336. Ры́мутавіч Павел: Павел Римутевич, жыхар Азяросаў, чал. 
біскупа Віл. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 
1542 г. – 10 v. 

337. Рымша (І): жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
338. Рымша (ІІ): Римша, жыхар Брасл. вол., сябра Андрыянавіча 

Гаўрылы, пацярпелы – 32 v. 
339. Рэке Ёган фон дэр / Johann von der Recke: Ян з Рекри 

кунтор Веленский, комтур Фелінскі (1535—1549: Militzer, 
s. 112), лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1541 г. – 6 

 
С 
Сава Бояринович – гл. Баярынавіч Сава 

340. Савейка: Совейко (магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад 
літ. sąveika – талака), жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага 
Юр’я Цімафеевіча, зяць Юргеля (І), пацярпелы – 33 v. 
Савка Монюлевич – гл. Монюлевіч Саўка 

341. Сак, жыхар селішча на памежжы ВКЛ – 8 
Сакаловіч Ян – гл. Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч 

342. Сакішкіс Мілаш: Милош Сакишкис, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 

343. Салоцкі Лесевіч Ядкус: Солоцкий Ядкус Лесевич, жыхар 
Cмолв. пав. з Азяросаў, чал. біскупа Віл. Гальшанскага Паўла, 
сведка ў памежнай справе 1542 г. – 10 v. 

344. Сапега Аляксандр Міхал: Alexandri principis Sapieha, князь, 
канцлер ВКЛ (1775—1793); (* 12.ІX.1730 –  28.V.1793), абозны 
ВКЛ (1748—1750), генерал-маёр (1750), падскарбі дворны 
(1750—1754), ваявода Полац. (1754—1775), гетман польны ВКЛ 
(1762—1775) (Wolff, Senatorowie i dygnitarze, s. 158, 162, 195, 
248—249; Sapiehowie III, s. 355—389; PSB XXXIV, s. 565—569; 
Urzędnicy centralni, Nr. 177, s. 48, Nr. 228, s. 53, Nr. 707, s. 103; 
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Nr. 1272, s. 163, 236; Насевіч, Табл. 7; Нарбут, Вып. 2, с. 159, 
162) – [0І] 

345. Сапега Міхайла Іванавіч: Михайло Сопега / пан Сопега / 
пан Михайло, пан, уладальнік Іказні і іншай маёмасці ў Друйск. 
вол., скаржнік; (* 1505 ? –  пачатак 1540-х; раней прынятая дата 
1540 ?: Насевіч, Табл. 7, с. 35; Нарбут, с. 160), – 3 v., 4, 17, 26, 
36 v., 37 

346. Сапегавы людзі: люди пана Михайловы / служебник пана 
Сопеги / подданые пана Михайла Сопеги, падданыя Сапегі 
Міхайла Іванавіча, пацярпелыя – 3 v., 26, 36 v. 

347. Сарглелюс: Саркглелюс, «літва», уцякач, асаджаны 
Каспарам Брыдоўгавічам – 8 v. 
Сасен Амуг Ян – гл. [Мюнхгаўзен] Ёганес IV 

348. Свілан: Свилан, цесць Станеля – 9 v. 
349. Себестыян: жыхар Брасл. пав., чал. Сапегі Міхайла 

Іванавіча, рыбак, пацярпелы – 37 
Седляр Мацко – гл. Сядляр Мацка 
Семен – гл. Сямён 
Семен / Степанович Семен – гл. Сцяпанавіч Сямён 
Семен Альхимович – гл. Альхімавіч Сямён 
Семен Мацкевич / Мацкович – гл. Мацкавіч Сямён 

350. Cенька: жыхар Друйск. вол., шл., служэбнік кн. Масальскага 
Юр’я Цімафеевіча, пацярпелы – 36 v. 
Сидор Юхнович – гл. Юхнавіч Сідар 
Сидорович Кузьма – гл. Сідаравіч Кузьма 
Сидорович Никипор – гл. Сідаравіч Нікіпар 
Симон Медведник – гл. Мядзведнік Сымон 

351. Сíдаравіч Кузьма: Кузьма Сидорович, б. брасл., скражнік – 
32 

352. Сíдаравіч Нікіпар: Никипор Сидорович, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 27 v. 
Склер Миколай / Скляр – гл. Скляр Мікалай 

353. Скляр Мікалай: Миколай Склер / Скляр (магчыма, імя-
мянушка паводле прафесіі – шкляр), лівонец, служэбнік Веркеля 
Яна, спраўца – 36 v. 

354. Скроб Цімафей: Тимофей Скроб, жыхар Брасл. пав., сведка 
ў памежнай справе 1542 г. – 16 

355. Служобны Лявон: Левон Служобный (магчыма, імя-
мянушка), мешч. брасл., скаржнік – 29 

356. Смольвенскі стараста – 10 v. 
357. Смольвенскія баяры: пановε смольвенские / бояры 

господарские смольвяне – іх уладанні знаходзіліся заходней 
Дрысвяцкай воласці; цэнтр уладанняў – мястэчка Смальвы (цяпер 
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Smalvоs у Зарасайскім р-не Уцянскага пав. Літ. Р.) (гл. таксама 
Багданавічы, Воўчкавічы, Мацавічы, Маркуртавічы) – 1 v., 
2, 6 v., 7 v., 9, 10, 10 v., 11 v., 22 v. 

358. Снешка: Снешко, жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 36 
359. Собалевіч Мелта: Мелта Соболевич, жыхар Брасл. пав., 

сведка ў памежнай справе 1542 г. – 16 
360. Собалевіч Пашка: Пашко Соболевич, жыхар Брасл. пав., 

сведка ў памежнай справе 1542 г. – 16 
Соболевич Мелта – гл. Собалевіч Мелта 
Соболевич Пашко – гл. Собалевіч Пашка 

361. Соколович Кмита Ян / Соколович Кмитич Ян / Кмита Ян – 
гл. Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч 
Солоцкий Ядкус Лесевич – гл. Салоцкі Ядкус Лесевіч 
Сопега / Михайло Сопега / пан Михайло – гл. Сапега Міхайла 
Іванавіч 
Сопежин Михайло / Сопега / Сопега Михайло – гл. Сапега 
Міхайла Іванавіч 

362. Сочус: жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы, брат Рука і 
Мейлюса – 12 

363. Станевіч Субач: Субоч Станевич, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 28 v. 

364. Станеліс: Станелис, чал. Брыдоўга, пасяленец, брат 
Гірэпеладаса Юдкі – 9 v. 

365. Станель, чал. Брыдоўга, пасяленец, зяць Свілана – 9 v. 
Станель Таракишка – гл. Таракішка Станель 
Станис Трепик – гл. Трэпік Станіс 
Станислав Андрушевич – гл. Андру́шавіч Станіслаў 

366. Станіс: Станис, чал. Брыдоўга, пасяленец – 10 
367. Станіслаў Аўгуст (Панятоўскі): Stanislaus Augustus, Кароль 

Польскі і Вялікі князь Літоўскі (1764—1795), (* 17.І.1732 – 
 12.ІІ.1798) – [0І] 
Стань / Станюс – гл. Стань 

368. Стань (І): чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
369. Стань (ІІ): Стань / Станюс, жыхар Майшаг. пав., брат Мацея 

(ІІ), забраны лівонцамі – 20 
370. Стань (ІІІ): чал. Юшкавіча Габрыяла, жыхар Майшаг. пав., 

брат Марціна (IV), забраны лівонцамі – 21 
371. Стань (IV): жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр’я 

Цімафеевіча, “рыбалоў княжы”, пацярпелы – 35 v. 
372. Стань Ліцвін (магчыма, імя-мянушка паводле паходжання): 

Стань литвин, чал. прыхожы, чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
373. Станька: жыхар Друйск. вол., бацька Юргеля (ІІ), пацярпелы 

– 35 
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374. Ста́нькавiч Войкут: Войкут Станькович, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 27 v. 

375. Ста́нькавiч Мацей: Матей Станькович, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 

376. Ста́нькавiч Радль: Радль Станькович, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 
Станькевич Миколай – гл. Станькавіч Мікалай 

377. Ста́нькевіч Мікалай: Миколай Станькевич, жыхар 
памежжа ВКЛ, пацярпелы – 12 
Станько Римдевич – гл. Рымдзевіч Станька 
Станькович Войкут – гл. Станькавiч Войкут 
Станькович Мацей – гл. Станькавiч Мацей 
Станькович Мікалай – гл. Станькавiч Миколай 
Станькович Радль – гл. Станькавiч Радль 
Станюс / Стань – гл. Стань 

378. Стась: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр’я 
Цімафеевіча, пацярпелы – 35 v. 
Стась Жак – гл. Жак Стась 
Сташис Медвешович – гл. Мядзвешавіч Сташыс 

379. Сташус: жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, 
выгнанец – 10  
Степан – гл. Сцяпан 
Степан Дир – гл. Дзір Сцяпан 
Степан Урслый – гл. Урслы Сцяпан 
Степанович Гриц – гл. Сцяпанавіч Грыц 
Степанович Семен / Семен – гл. Сцяпанавіч Сямён 
Степанович Юхно / Юхно – гл. Сцяпанавіч Юхна 
Субоч Станевич – гл. Станевіч Субач 

380. Сцяпан: Степан, жыхар памежжа ВКЛ, выгнанец – 12 
381. Сцяпанавіч Грыц: Гриц Степанович, чал. Брыдоўга, 

пасяленец – 9 v. 
382. Сцяпанавіч Сямён: Семен Степанович / Семен, ураднік 

Асв. ваяводы Полац. – 4, 4 v., 17 v. 
383. Сцяпанавіч Юхна: Юхно Степанович / Юхно, жыхар 

Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр’я Цімафеевіча, 
скаржнік – 34 

384. Сядляр Мацка: Мацко Седляр (магчыма, імя-мянушка 
паводле занятку), чал. Брыдоўга, пасяленец – 9 v. 

385. Сямён: Семен, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын 
Пецькі (І), пацярпелы – 12 

 
Т 
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386. Таракішка Станель: Станель Таракишка, чал. Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 
Твиртис – гл. Цвірціс 
Телитинич Лукъян – гл. Цяліцініч Лук’ян 
Тилевич Ян Чемерица – гл. Чамярыца Ян Цілевіч 
Тиль – гл. Ціль 
Тимофеевич Василь – гл. Цімафеевіч Васіль 
Тимофеевич Юръя Масальский / Юръя Тимофеевич / князь 
Юръя Масальский / князь друйский князь Юръя 
Тимофеевич Масальский / Масальский князь Юръя 
Друйский – гл. Масальскі Юр’я Цімафеевіч 
Тимофей Возилович – гл. Вазілавіч Цімафей 
Тимофей – гл. Цімафей 
Тимофей Луневич – гл. Луневіч Цімафей 
Тимофей Скроб – гл. Скроб Цімафей 
Тимошкович Чернис – гл. Цімошкавіч Чэрніс 
Тишко Куликович – гл. Куліковіч Цішка 
Толаконский Попутевич Миць – гл. Папуцевіч Талаконскі 
Міць 
Томас Бутевич – гл. Бутавіч Томас 

387. Трацяк Мікалай Івашкавіч: Миколай Третяк, камісар ВКЛ 
падчас дэлімітацыі 1542 г.;  пасля 1552, дваранін гасп., харунжы 
земскі (1544) (Wolff, Senatorowie i dygnitarze, s. 202; Urzędnicy 
centralni, Nr. 7, s. 28, 245) – 6, 7 
Трепик Станис – гл. Трэпік Станіс 
Третяк Миколай – гл. Трацяк Мікалай Івашкавіч 

388. Трэпік Станіс: Станис Трепик, жыхар Майшаг. пав., чал. 
Хршчонавіча Войцаха, цівунец, уцякач у Лівонію – 20 v. 

389. Тулен Гайнрых фон / Heinrich von Thülen: Гендрых Апулен 
староста Еруньский, войт (фогт) Ервеньскі (1527—1551: 
Militzer, s. 113), лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1541 г. – 6 

 
У 

390. Урслы Сцяпан: Степан Урслый, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 28 
Устин Кулак – гл. Кулак Усцін 

 
 Ф 

Фальчевский Юри – гл. Фальчэўскі Юры 
391. Фальчэўскі Юры: велебный князь Юри Фальчевский, 

біскуп Луцкі, пан Рады ВКЛ; камісар ВКЛ падчас дэлімітацыі 
1541 г. – 5 v. 
Фредрых – гл. Фрыдрых 
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392. Фрыдрых: Фредрых, немец Лівоніі – 22 
Фундербруг Филип – гл. Фундэрбруг Філіп 

393. Фундэрбруг Філіп: Филип Фундербруг, лівонскі камісар 
падчас дэлімітацыі 1542 г. – 6 v., 7 

394. [Фюрстэнберг] Вільгельм фон / [Fürstenberg, Wilhelm von]: 
Вілім / кунтор Невгинский княз Вилим, комтур Дынабургскі 
(1535—1554: Militzer, s. 111), спраўца – 14 v., 20 v., 21, 22 v., 23, 
23 v., 24 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 33, 
33 v. 

 
Х 

395. Хамініч Андрэй: Андрей Хоминич, жыхар Брасл. вол., 
скаржнік – 28 

396. Хацютанавіч Алехна: Олехна Хотютанович, чал. 
Багданавічаў, выгнанец – 9 v. 

397. Хацютанавіч Мацей: Матей Хотютанович, чал. 
Багданавічаў, выгнанец – 9 v. 
Ходор Альхимович – гл. Альхімавіч Ходар 
Ходор Давидович – гл. Давыдавіч Ходар 
Хома Занькович – гл. Занькавіч Хама 
Хоминич Андрей – гл. Хамініч Андрэй 
Хотютанович Матей – гл. Хацютанавіч Мацей 
Хотютанович Олехна – гл. Хацютанавіч Алехна 

398. Храптовіч (Літавор-) Ёахім Ігнацы Язэп: procancellariatu 
Joachim comitis Chreptowicz, граф, падканцлер ВКЛ (1773—
1793); (* 4.І.1729 –  4.ІІІ.1812), стольнік Наваградскі (1752—
1764), вялікі сакратар ВКЛ (1764—1773), міністр замежных спраў 
РП (1791—1792), канцлер ВКЛ (1793), абіраўся дэпутатам 
Трыбуналу ВКЛ (1753, у 1765 маршалак), паслом на соймы (1754, 
1756, 1758, 1764, 1766), стараста Старадубскі (1767) (Wolff, 
Senatorowie i dygnitarze, s. 162, 166, 316; S...cki, s. 157; PSB ІІІ, 
s. 441—443; Urzędnicy centralni, Nr. 229, s. 53, Nr. 1147, s. 149, 
Nr. 1447, s. 181, 204; Нарбут, Вып. 3, с. 142, 144; ЭГБ 6-2, с. 81—
82; Deputaci Trybunału, s. 236, 282, 285) – [0І] 
Хрол Антонович – гл. Антонавіч Хрол 
Хрол Епимахович – гл. Епімахавіч Хрол 

399. Хролка: (“дом Хролков”), жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 
35 v. 
Хрщонович Войтех – гл. Хршчонавіч Войцах 

400. Хршчóнавіч Войцах: Войтех Хрщонович, зям. Майшаг. пав., 
скаржнік – 20, 20 v., 21 

 
Ц 
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401. Цвірціс: Твиртис (магчыма, імя мянушка, этымалогія ад літ. 
tvirtis – цвердзь), чал. Брыдоўга, пасяленец – 9 v. 

402. Ціль: Тил, немец Лівоніі — 21 
403. Цімафеевіч Васіль: Василь Тимофеевич, мешч. брасл., 

пацярпелы – 30 
404. Цімафей: Тимофей, б. друйск., скаржнік – 26 v. 
405. Цімошкавіч Чэрніс: Чернис Тимошкович, жыхар Брасл. пав., 

сведка ў памежнай справе 1542 г. – 16 
406. Цяліцініч Лук’ян: Лукъян Телитинич, жыхар Асв. вол., 

сведка ў памежнай справе 1542 г. – 18 v. 
 

Ч 
407. Чамярыца Ян Цілевіч: Ян Тилевич Чемерица, жыхар 

Брасл. пав., б. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы – 37 
Чемерица Тилевич Ян – гл. Чамярыца Ян Цілевіч 
Чернис Тимошкович – гл. Цімошкавіч Чэрніс 
Чижевич Богдан – гл. Чыжэвіч Багдан 

408. Чыжэвіч Багдан: Богдан Чижевич, жыхар Майшаг. пав., 
чал. Казака Шымона, уцякач у Лівонію – 22 

 
Ш 

409. Шарэнберг Рэмерт фон / von Scharenberg Remmert: 
Ремандус Аскаремберк, комтур Рэвельскі (1534—1550: 
Militzer, s. 117), лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1541 г. – 6 
Шембел – гл. Шэмбель 
Шембель Гришко – гл. Шэмбель Грышка 
Шильвень Петр – гл. Шыльвень Пётр 
Шимка Янович – гл. Янавіч Шымка 
Шимон Козак – гл. Казак Шымон 
Шинхель Лаврентиус – гл. Шынхель Лаўрэнціус 

410. Шукавая Лаўрынава Ганна: пани Ганна Шуковая / пани 
Лаврыновая Шукова / пани Ганна, уладальніца маёмасці ў 
Майшаг. пав. – 7 v., 21 v. 

411. Шуркавіч Аўрам: Оврам Шуркович, жыхар Брасл. пав. 
(вол.), скаржнік – 25, 28 
Шуркович Оврам – гл. Шуркавіч Аўрам 

412. Шыльвень Пётр: Петр Шилвень, чалавек Брыдоўга, 
пасяленец – 9 v. 

413. Шымка: Шымко, жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы, брат 
Больця, Нарута, Дабрагоста – 12 
Шымко – гл. Шымка 

414. Шынхель Лаўрэнціус: Лаврентиус Шинхель, лівонскі 
камісар падчас дэлімітацыі 1542 г. – 6 v., 7 
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415. Шэмбель: Шембел(ь), ураднік Брасл. біскупа Віл. 
Гальшанскага Паўла – 16 

416. Шэмбель Грышка: Гришко Шембел(ь), зям. Брасл. пав., 
скаржнік – 25 

 
Ю 

417. Юдас, жыхар селішча на памежжы ВКЛ – 8 
Юдка Гирепеладас – гл. Гірэпеладас Юдка 

418. Юрга: чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
419. Юргель (І): Юркгель, жыхар Друйск. вол., чал. 

кн. Масальскага Юр’я Цімафеевіча, цесць Савейкі, пацярпелы 
– 33 v., 34 v. 

420. Юргель (ІІ): Юркгель, жыхар Друйск. вол., чал. 
кн. Масальскага Юр’я Цімафеевіча, брат Мікалая (ІІІ), 
пацярпелы – 34 v., 35 
Юрка Колесник – гл. Калеснік Юрка 
Юркгель – гл. Юргель 
Юркгель Битиник – гл. Біцінік Юргель 
Юръя – гл. Юр’я 
(князь) Юръя / Юръя Масальский / Юръя Тимофеевич 
Масальский / князь друйский князь Юръя Тимофеевич 
Масальский / Масальский князь Юръя Друйский / князь 
Юръя Тимофеевич – гл. Масальскі Юр’я Цімафеевіч 
Юръя Бизденевич – гл. Біздзеневіч Юр’я 
Юръя Гаромейкович – гл. Гарамейкавіч Юр’я 
Юръя Масальский / Юръя Тимофеевич Масальский / князь 
друйский князь Юръя Тимофеевич Масальский / 
Масальский князь Юръя Друйский / князь Юръя 
Тимофеевич / князь Юръя – гл. Масальскі Юр’я Цімафеевіч 
Юръя Тимофеевич / Юръя Тимофеевич Масальский / князь 
Юръя Масальский / князь друйский князь Юръя 
Тимофеевич Масальский / Масальский князь Юръя 
Друйский / князь Юръя – гл. Масальскі Юр’я Цімафеевіч 
Юръя Тимофеевич Масальский / князь Юръя Масальский / 
князь друйский князь Юръя Тимофеевич Масальский / 
Масальский князь Юръя Друйский / князь Юръя 
Тимофеевич / князь Юръя – гл. Масальскі Юр’я Цімафеевіч 

421. Юр’я (І): Юръя, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча 
Войтка, пацярпелы – 23 v. 

422. “Юр’я” (ІІ): “Юръя” (“Юрину человеку”), жыхар 
Друйск. вол., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы – 37 

423. Юхнавіч Сідар: Сидор Юхнович, жыхар Друйск. вол., чал. 
Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы – 37 
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Юхно / Юхно Степанович – гл. Сцяпанавіч Юхна 
Юхно Мацович – гл. Мацавіч Юхна 
Юхно Степанович / Юхно – гл. Сцяпанавіч Юхна 
Юхнович Сидор – гл. Юхнавіч Сідар 
Юшкавіч Габрыял: Кгабриял Юшкович / Габрыял 
Юшкович, зям. Майшаг. пав., скаржнік – 20, 21 
Юшко Бертошевич – гл. Берташавіч Юшка 
Юшко Мартинович – гл. Марцінавіч Юшка 
Юшко Некрашевич – гл. Не́крашавіч Юшка 
Юшкович Габриял – гл. Юшкавіч Габрыял 

 
 Я 

Ядкус Солоцкий Лесевич – гл. Салоцкі Лесевіч Ядкус 
Яким Альшаникович – гл. Альшанікавіч Якім 
Яков Прошкович – гл. Прошкавіч Якаў 

424. Якуб, “літва”, уцякач – 8 v. 
Якуб Малейшович – гл. Малейшавіч Якуб 
Якуб Потортинис – гл. Патарцініс Якуб 
Ян Амуг Сасен – гл. [Мюнхгаўзен] Ёганес IV 
Ян Бейтишк – гл. Бейцішак Ян 
Ян Веркель / Ян Вергел / Веркель – гл. Веркель Ян 
Ян Девкгович – гл. Дзеўгавіч Ян 
Ян з Доманова – гл. Даманоўскі Ян 
Ян з Рекри – гл. Рэке Ёган фон дэр 
Ян Кмита Соколович / Ян Кмитич Соколович / Ян Кмита – 
гл. Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч 
Ян литвин – гл. Ян Ліцвін 

425. Ян Ліцвін (імя-мянушка паводле паходжання): Ян литвин, 
чал. прыхожы, чал. Брука, пасяленец – 12 v. 
Ян Мартинович – гл. Марцінавіч Ян 
Ян Михнович – гл. Міхнавіч Ян 
Ян Тилевич Чемерица – гл. Чамярыца Ян Цілевіч 

426. Янавіч Павел: Павел Янович, жыхар Дрысв. пав., скаржнік – 
23 

427. Янавіч Шымка: Шимка Янович, жыхар Дрысв. пав., 
скаржнік – 23 
Янелис Матеевич – гл. Мацеевіч Янеліс 
Янель Нарцович – гл. Нарцавіч Янель 

428. Янка (І): жыхар Дрысв. вол., выгнанец – 12 v. 
429. Янка (ІІ): жыхар Друйск. вол., пацярпелы – 36 

Янович Павел – гл. Янавіч Павел 
Янович Шимка – гл. Янавіч Шымка 
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430. Янутавіч Анкіп: Анкип Янутевич, жыхар Брасл. пав., сведка 
ў памежнай справе 1542 г. – 16 
Янутевич Анкип – гл. Янутавіч Анкіп 

431. Януш: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр’я 
Цімафеевіча, пацярпелы – 33 v. 
Януш Дидя Калитис – гл. Дзідзя-Каліціс Януш 

432. Янушка: жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, 
пацярпелы – 23 v. 
Янушка Накутевіч – гл. Накуцевіч Янушка 

433. Яроцкі: Ероцкий, жыхар Друйск. вол., зям., баярын Сапегі 
Міхайла Іванавіча, пацярпелы – 36 v. 
Яспор – гл. Каспар Брыдоўгавіч 
Яспор Бридолгович – гл. Каспар Брыдоўгавіч 

 
Adami Naruszewicz – гл. Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў 
Alexandri Sapieha – гл. Сапега Аляксандр Міхал 
Chreptowicz Joachim – гл. Храптовіч (Літавор-) Ёахім Ігнацы 

Язэп 
Instigator – гл. Мархач-Пузелеўскі Мікалай 
Joachim Chreptowicz – гл. Храптовіч (Літавор-) Ёахім Ігнацы 

Язэп 
Mikolay Puzeliewsky – гл. Мархач-Пузялеўскі Мікалай 
Naruszewicz Adami – гл. Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў 
Puzeliewsky Mikolay – гл. Мархач-Пузялеўскі Мікалай 
Sapieha Alexandri – гл. Сапега Аляксандр Міхал 
Stanislaus Augustus – гл. Станіслаў Аўгуст (Панятоўскі) 
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ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК-КАМЕНТАРЫЙ 
 

 
У геаграфічным паказальніку фіксуюцца ўсе тапонімы 

(айконімы – назвы паселішчаў; гідронімы – уласныя назвы водных 
аб’ектаў; мікратапонімы; аронімы – назвы форм рэльефа) 1, а 
таксама назвы ўсіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак (якія 
можна разглядаць у дадзеным выпадку як макратапонімы), што 
прыгаданыя ў Кнізе № 560. Тапонімы змешчаны ў алфавітным 
парадку, назвы перадаюцца сучаснай графікай. Геаграфічны 
паказальнік выконвае функцыі каментарыя, у якім утрымліваюцца 
звесткі па гісторыка-геаграфічнай ідэнтыфікацыі і лакалізацыі 
тапанімічных аб’ектаў у межах старых і новых адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінак. 

Усе тапонімы падаюцца ў той форме, у якой яны фігуруюць у 
крыніцы – па-старабеларуску. Але для ідэнтыфікаваных і 
лакалізаваных тапонімаў асноўная згадка даецца на беларускай 
мове, а таксама (праз коску) на літоўскай ці латышскай (з указаннем 
мовы) – у залежнасці ад сучаснага знаходжання аб’екта; а таксама на 
іншых мовах – у залежнасці ад месцазнаходжання аб’екта 
(эстонскай, расійскай). Для рэкаў і азёраў, размешчаных на 
тэрыторыі двух ці трох сучасных дзяржаваў, адпаведна падаецца 
напісання на ўсіх гэтых мовах (з указаннем мовы). У выпадку з 
ідэнтыфікаванымі і лакалізаванымі аб’ектамі у паказальніку робяцца 
адсылкі ад формы напісання паводле крыніцы да асноўнай згадкі 
(па-беларуску). У асноўнай згадцы пасля двукроп’я падаецца 
напісанне тапоніма паводле крыніцы; варыянты напісання 
прыводзяцца праз касыя рыскі /. Назвы тапанімічных аб’ектаў, якія 
фігуруюць у крыніцы ва ўскоснай форме, а таксама перададзеныя ў 
форме прыметнікаў, раскрываюцца як назоўнікі ў старабеларускай 
форме (напрыклад, «смолвенские паны» – «Смолвенский повет»; 
«державца Василийский» – «Василишки»; «кумтор Ревельский» – 
«Ревель»). У асобных выпадках можа падавацца словазлучэнне, у 
якім фігуруе тапонім. Пры гэтым раскрытыя і пераведзеныя ў форму 
назоўніка назвы пазначаюцца зорачкай *. У тым выпадку, калі назва 
аб’екта на адным і тым жа архіўным аркушы пададзеная як прама і ў 
форме назоўніка, так і ўскосна і ў форме прыметніка, спасылка на 
аркуш даецца двойчы – без зорачкі і з зорачкай. Калі назва 
тапанімічнага аб’екта на ўсіх аркушах фігуруе ва ўскоснай форме ці 
                                                           

1 Гл. падрабязней: Никонов  В. А. Введение в топонимику. М., 1965. 
С. 42—51; Попов  А. И. Географические названия. М.—Л., 1965. С. 7—9; 
Мурзаев  Э. М. Очерки топонимики. М., 1974. С. 20—27; Жучкевич  В. А. 
Общая топонимика / 3 изд. Мн., 1980. С. 7. 
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ў форме прыметніка, зорачка ставіцца пасля назвы аб’екта ў 
асноўнай згадцы. Усе асноўныя згадкі паказальніка маюць 
парадкавы нумар, а назвы тапанімічных аб’ектаў у асноўных згадках 
вылучаюцца тоўстым шрыфтам. 

У выпадку з населенымі пунктамі ці гаспадарчымі аб’ектамі 
пасля коскі падаюцца звесткі пра тапонім паводле Кнігі № 560 ці, у 
круглых дужках) па стану на першую палову XVI ст. паводле іншых 
крыніцаў: 1) тып населенага пункта ці гаспадарчага аб’екта (горад-
места, замак, мястэчка, сяло, двор, “дварэц”, маёнтак, зямля, пустка); 
2) адміністрацыйна-гаспадарчыя функцыі аб’екта (цэнтр маёнтка, 
войтаўства і г. д.); 3) адміністрацыйнае значэнне аб’екта (для ВКЛ – 
цэнтр воласці, павета, ваяводства; для Лівоніі – цэнтр комтурства, 
фогства ці духоўнанага / біскупскага ўладання); 4) адміністрацыйна-
гаспадарчая прыналежнасць аб’екта (для ВКЛ – маёнтак; для Лівоніі 
– мыза / маёнтак); 5) від уласнасці (дзяржаўная, шляхецкая, 
царкоўная), імя уласніка ці ўладальніка-карыстальніка паводле 
крыніцы; 6) адміністрацыйна-тэрытарыяльная прыналежнасць 
аб’екта (для ВКЛ адміністрацыйна-судова-ваенна-тэрытарыяльныя 
адзінкі трэцяга рангу – воласць, другога рангу – павет / зямля, 
першага рангу – ваяводства / зямлі; для Лівоніі першага рангу – 
комтурства, фогства, духоўная / біскупская тэрыторыя, другога 
рангу – парафія); 7) дзяржаўная прыналежнасць (ВКЛ, Лівонія, 
Маскоўская дзяржава). Важныя звесткі па статусу і прыналежнасці 
аб’екта паводле іншых крыніцаў ці даследаваняў прыводзяцца у 
круглых дужках (). Для гідралагічных аб’ектаў указваецца, што гэта 
– рака, возера, ручай, балота. Указваецца таксама аказуальнасць 
аб’екта ў Кнізе № 560 – характарыстыка падзеі і абставіны, у якіх 
фігуруе аб’ект у тэксце крыніцы (напрыклад, “памежны маркер” ці 
“зямля на памежжы, карыстальнік якой сагнаны лівонцамі”). 

Праз кропку з коскай падаецца сучасны звесткі пра паселішча: 
1) тып населенага пункта (горад, гарадскі пасёлак, веска, хутар); 2) 
адміністрацыйнае значэнне (для Беларусі – цэнтр сельскага Савета, 
раёна, вобласці, сталіца дзяржавы; для Літвы – цэнтр апілінкі-
самакіравання, раёна, павета; для Латвіі – цэнтр воласці, павета 
(раёна), сталіца дзяржавы); 3) адміністрацыйна-тэрытарыяльнае 
размяшчэнне населенага пункта (для Беларусі – сельскі Савет, раён, 
вобласць; для Літвы – апілінка-самакіраванне, раён, павет; для Латвіі 
– воласць, павета (раён)); 4) дзяржаўная прыналежнасць. Калі 
ідэнтыфікацыя тапанімічнага аб’екта выклікае сумненні, то пасля 
звестак па яго лакалізацыі курсівам адзначаецца вер. (верагодна). 

Далей праз коску з кропкай для аб’ектаў, важных у справе 
рэканструкцыі памежнай сітуацыі, указваюцца каардынаты 
лакалізаванага тапанімічнага аб’екта паводле тапаграфічнай карты 
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маштабу 1 : 200.000: нумар аркуша, квадрат. Выпадкі гіпатэтычнай 
рэканструкцыі пазанчаюцца знакам пытання (?). Таксама 
прыводзяцца звесткі аб прысутнасці аб’екта на іншых гісторыка-
геаграфічных картах (гл. Спіс скарачэнняў). Для абласных, раённых, 
павятовых цэнтраў Беларусі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Расіі 
лакалізацыя на карце маштабу 1 : 200.000 не праводзіцца. 

Праз працяжнік даюцца адсылкі на архіўныя аркушы крыніцы. 
Адсылкі робяцца ў асноўных згадках, якімі з’яўляюцца ў 
ідэнтыфікаваных і лакалізаваных аб’ектах назвы, пададзеныя па-
беларуску, у выпадку неідэнтыфікаваных і нелакалізаваных аб’ектаў 
– прыгадкі на мове крыніцы. 

Усе адпаведныя скарачэнні змешчаныя ў агульным Спісе 
скарачэнняў. 

 
Ствараючы геаграфічны паказальнік-каментарый, у імкненні 

па магчымасці максімальна павысіць ягоную інфарматыўнасць, 
аўтар карыстаўся метадычнымі прапановамі і практычнымі 
напрацоўкамі Міхаіла Ф. Спірыдонава2, улічваў археаграфічны 
досвед Валерыя Мянжынскага, рэалізаваны ў ягоных выданнях кніг 
Метыркі ВКЛ3, а таксама скарыстаў метадычныя выкладкі, 
зробленыя аўтарам у сумесных з В. Мянжынскім працах4. Асноўны 
                                                           

2 Спиридонов  М. Ф. Пути повышения информативности указателей 
населенных пунктов в публикациях источников по истории Великого княжества 
Литовского XVI в. // Тэзісы міжнар. навук.-тэарэт. канф. “Архівазнаўства, 
крыніцазнаўства, гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы”, 1—2 снежня 
1993 г. Ч. 1. Мн., 1993. С. 74—79; Ён жа. Метрика Великого княжества 
Литовского как источник по истории поселений // Lietuvos Metrika. 1991—1996 
metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998. P. 115—133; Ён жа. Населенные пункты в 
географических указателях публикаций источников Великого княжества 
Литовского XVI в. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. Мн., 2002. 
С. 42—50; Ён жа. Геаграфічны паказальнік-каментарый // Перапіс войска 
Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства 
Літоўскага. Кн. 523. Кн. Публічных спраў 1. Мн., 2003. С. 399—443; Ён жа. 
Геаграфічны паказальнік-каментарый да перапісу войска Вялікага Княства 
Літоўскага 1528 г. // Metriciana. Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага 
Княства Літоўскага. Т. ІІ, 2003. С. 70—131. 

3 Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 28 (1522—1552 гг.). 
Кніга запісаў 28 / Падрыхтоўка тэкстаў да друку і навук. апарат: Валеры 
Мянжынскі, Уладзімір Свяжынскі. Мн., 2000. С. 9—10, 221—233; Метрыка 
Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 43 (1523—1560 гг.): Кніга запісаў 43 (Копія 
канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. Мн., 2003. С. 16—18, 126—
132; Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 46 (1562—1565). Кніга 
запісаў 46 (Копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. Мн., 2006. 
С. 26—28, 193—202. 

4 Мянжынскі  В, Дзярновіч  А. Шляхта і яе зямельныя ўладанні ў 
Ашмянскім (Ошменским) павеце ў першай палове XVI ст. (паводле Кнігаў 
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прынцып гэтай методыкі заключаецца ў перакрыжаваным 
супастаўленні звестак старажытных, навукова-гістарычных і 
тапаграфічных карт з параўнаннем інфармацыі ў геаграфічных 
даведніках ды спісах населеных пунктаў ХІХ і ХХ ст.5 Пры гэтым 
важным крытэрыем ідэнтыфікацыі і лакалізацыі гістарычных 
населеных пунктаў з’яўляецца сугучнасць гістарычных і сучасных 
назваў. 

Складаная праблема месцазнаходжання гістарычных 
паселішчаў вырашалася на падставе дадзеных спецыяльных 
даследаванняў6, у тым ліку па гісторыі рэгіёну7, а таксама шляхам 
                                                                                                                                                                      
№ 12—31 Метрыкі ВКЛ) // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі 
Вялікага Княства Літоўскага. Том І. Мн., 2001. С. 46—108; Мянжынскі  В., 
Дзярновіч  А. Шляхта, іншыя землеўласнікі і землеўладальнікі ды іхныя 
зямельныя ўладанні ў Берасцейскім, Камянецкім і Кобрынскім паветах у другой 
палове XV – першай палове XVI ст. (паводле Кнігаў №№ 12—33 Метрыкі ВКЛ) 
// Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства 
Літоўскага. Т. ІІІ, 2004. С. 57—196. 

5 Географическо-статистическій словарь Россійской имперіи. Т. I—IV / 
Сост. П. П. Семеновъ. СПб., 1863—1885; Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1—15. Warszawa, 1880—1902; 
Гошкевичъ  И. И. Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ местъ со 
статистическими данными о каждом поселеніи, составленный по 
официальнымъ сведениямъ. Вильна, 1905; Списокъ населенныхъ местъ 
Витебской губерніи. Витебскъ, 1906; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej 
Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego powszechnego spisu ludności 
z dn. 30 września 1921 r. i innych żródeł urzędowych. T. 7, cz. 2: Ziemia Wileńska. 
Warszawa, 1923. 

6 Любавскій  М. К. Областное деленіе и местное управленіе Литовско-
Русскаго государства ко времени изданія Первого Литовского Статута. 
Историческіе очерки. М., 1892; Ochmański  J. Powatanie i rozwój latyfundium 
biskupstwa wileńskiego (1387—1550). Poznań, 1963; Aleksandrowicz S. Geneza i 
rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. // Acta Baltiko-Slavica. 
T. 7. Białystok, 1970. S. 47—108; Ochmański  J. Biskupstwo wileńskie w 
średniowieczu. Ustrój i uposażenie. Poznań, 1972; Wojtkowiak Z. Urzędnicy 
zarządu lokalnego na Litwie. Tytulatura zarządców powiatowych przed reformą 
administracyjną z lat 1565—1566 // Studia Żródłoznawcze. T. XXIV, 1979. S. 139—
155; Malczewska M. Latyfundium Radziwiłłów w XV do połowy XVI w. Warszawa; 
Poznań, 1985; Aleksandrowicz S. Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa 
Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Poznań, 1989. 

7 Довгялло  Д. Друя, заштатный город Виленской губернии // Памятная 
книжка Виленской губернии на 1907 г. Вильна, 1907. С. 1—39; Hedemann O. 
Historja powiatu brasławskiego. Wilno, 1930; Hedemann O. Dzisna i Druja, 
magdeburskie miasta. Wilno, 1934; Пичета  В. И. Полоцкая земля в начале XVI в. 
// Пичета  В. И. Белоруссия и Литва XV—XVI вв. М., 1961; Wojtkowiak Z. 
Dryświaty – rubiez litewska w Sredniowieczu // Lituano-Slavica Posnanensia. Studia 
Historica. 1985, № 1. S. 115—139; Шыдлоўскі  К. Друя // Спадчына. 1990, № 2. 
С. 59—60; Насевіч  В. Браслаўскі павет // ЭнцВКЛ. С. 342—343; Ён жа. 
Полацкае ваяводства // ЭГБ, т. 5. С. 524—525; Wojtkowiak Z. Lithuania 
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пошуку адпаведных дадзеных на “Радзівілаўскай” карце 1613 г.8, 
навукова-гістарычных карт9, расійскіх10 і польскіх11 тапаграфічных і 
аглядна-тапаграфічных картах другой паловы ХІХ – першай паловы 
ХХ ст., тапаграфічных і палітыка-адміністрацыйных картах другой 
паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. па дадзеным рэгіёне12. Пры вызначэнні 
маркераў і лініі мяжы важнае знячэнне мае спецыяльная літаратура, 
прысвечаная праблеме дэлімітацыяў і дэмаркацыяў паміж ВКЛ і 
Лівоніі (Курляндыі)13, а таксама сутыку мяжы ВКЛ, Расіі 
                                                                                                                                                                      
Transwilniensis saec. XIV—XVI. Podziały Litwy Północnej w późnym średniowieczu. 
Poznań, 2005; Спірыдонаў  М. Полаччына ў сярэдзіне XVI ст. // Commentarii 
Polocenses Historici. T. I, 2004. C. 5—19. 

8 Magni Ducatus Lithuaniae… 1 : 1 293 000. Amsterodami, 1613 // Кордт  В. 
Материалы по истории русской картографии. Вторая серия. Вып. 2: Карты 
всей России и западных ее областей до конца XVII в. Киев, 1910. № 13—16; 
Aleksandrowicz S. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego 
z 1613 r. tzw. „radziwiłłowska” jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi // Studia 
źródłoznawcze. Warszawa, Poznań, 1965. T. 10. S. 33—67; Спірыдонаў  М. 
Беларусь на карце Вялікага княства Літоўскага 1613 г. // З глыбі вякоў. Наш 
край: Гіст.-культуралаг. зб. Вып. 2. Мн., 1997. С. 133—195. 

9 Любавский  М. К. Политическая карта Литовско-Русского государства 
конца XV и начала XVI века [Карта 1 2 520 000] // Любавский . Областное 
деление… Приложение; Jakubowski J. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w 
połowie XVI w. 1. Część północzna. 1 : 600 000. Kraków, 1928. S. 5—21; 
Спиридонов  М. Ф. Беларусь в конце XVI в. 1 : 1 000 000 // Ён жа. 
Закрепощение крестьянства Беларуси (XV—XVI вв.). Мн., 1993. Приложение; 
Нацыянальны атлас Беларусі. Мн., 2002. С. 266—267; Ён жа. Браслаўскі павет у 
канцы XVI ст. [Карта] // ЭнцВКЛ. С. 342; ЭГБ, т. 2. С. 70; Атлас гісторыі 
Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. Мн.: БелЭн, 2004. С. 25; Ён жа. 
Полацкае ваяводства ў канцы XVI ст. [Карта 1 : 1 400 000] // ЭГБ, т. 5. С. 524; 
Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. Мн., 2004. С. 47. 
Гл. таксама агляд: Спиридонов  М. Ф. Беларусь XVI в. на исторических картах 
// Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця. Мн., 2000. 
С. 90—94. 

10 Военно-топографическая карта России (“трёхвёрстка”). 1 : 126 000. 
1855—1876. Ряд IX, лист 4; Ряд Х, листы 4—7; Ряд XI, листы 4—6; Специальная 
карта Европейской России. 1 : 420 000. Петроград, 1915. 

11. Województwo wileńskie. Mapa sztabowa. 1 : 100 000. Wojskowy Instytut 
Geograficzny, 1937. (Рэпрынт: Mapy Wileńszczyzny. Cz. I—V. Gdańsk, 2001—
2003). 

12 Топографическая карта. 1 : 200 000. 1980 і інш. N-35-III—IV, O-
XXIX—XXV; Витебская область. Общегеографическая карта. 1 : 200 000. М., 
1990; Рэспубліка Беларусь. 1 : 400 000. Мн., 1997; Lietuvos Respublika. 
Administracinis žemėlapis. 1 : 600 000. Riga, 1992; Lietuvos Respublika. 1 : 500 000. 
Riga, 1999; Lietuvos Respublikos administracinis suskirstymas, 2000 m. 1 : 400 000. 
Vilnius, 2000; Latvija. 1 : 500 000. Riga, 1999; Псковская область. 
Топографическая карта. 1 : 200 000. М., 2000. 

13 Löwis of Menar K. v. Erläuterungen zu der Karte von Livland im 
Mittelalter. Reval, 1895; Kolankowski L. Zygmunt August wielki książe Litwy do 
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(Пскоўшчыны) і Лівоніі14. Для праяснення гісторыка-геаграфічнай 
сітуацыі на тэрыторыі Полаччыны важнае значэнне маюць 
справаводчыя матэрыялы XVI ст., блізкія па часу стварэння да 
храналогіі Кнігі № 560 – гэта крыніцы, які паходзяць з канцылярыі 
ВКЛ15, так і расійскія крыніцы16, а таксама даследаванні гэтых 
помнікаў17. Ідэнтыфікацыя і лакалізацыя аб’ектаў на тэрыторыі 
Лівоніі мае сваю спецыфіку, бо адзін і той жа тапанімічны аб’ект 
мае некалькі назваў – латышскую (ці эстонскую) і нямецкую, а 
таксама старабеларускую (у Метрыцы ВКЛ). У такіх выпадках трэба 
карыстацца адпаведнымі даведнікамі18. Методыка вызначэння і 

                                                                                                                                                                      
roku 1548. Lwów, 1913. S. 266—268; Natanson Leski J. Dzieje granicy 
Wschodniej Rzeczypospolitej. Cz.1: Granica Moskiewska w epoce Jagiellońskiej. 
Lwów; Warszawa, 1922; Stern C. v. Livlands Ostgrenze im Mittelalter von Peipus 
bis zu Düna // Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. Bd. 23. Riga, 1924—
1926; Wojtkowiak Z. Delimitacja litewsko-kurlandzka z 1584 roku // Lituano-
Slavica Posnanensia. Studia Historica. 1989, № 3. S. 267—27; Maksimaitienė  O. 
Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai. Vilnius, 1991. P. 80; 
Дзярновіч  А. Пачатак мяжы: дэмаркацыя мяжы паміж Вялікім княствам 
Літоўскім і Лівоніяй на тэрыторыі Браслаўшчыны ў XV—XVI ст. // Браслаўскія 
чытанні: матэрыялы IV-й навукова-краязнаўчай канфэрэнцыі 24—25 красавіка 
1997 г. Браслаў, 1997. С. 4—76; Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežs 
Latvijas teritorijās // Latvijas zemju robežas 1000 gadas. Rīga, 1999. P. 54—90; 
Jakovļeva M. Robežas un administratīvais iedalījums Latvijas teritorijā 16. gs. 
otrajā pusē un 17. gs. // Тамсама. P. 91—130; Казлоў  Л. Р. Беларусь на сямі 
рубяжах (ХІ – пачатак ХХ ст.). Мн., 2000. С. 11—14; Яковлева  М. Вопрос о 
границах в отношениях герцогства Курляндия и Великого Княжества 
Литовского в XVI—XVIII веках // Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis 
paveldas / Senās Zemgales vēsturiskais un etniskās kultūras mantojums. Vilnius, 
2004. P. 103—107. 

14 Янин  В. Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации ХIII—XV веков. 
М., 1998. 

15 Полоцкая ревизия 1552 г. / Подг. И. И. Лаппо. М., 1905. 
16 Писцовые книги Московского государства. Часть 1. Писцовые книги 

XVI века. Отд. II / Под ред. Н. В. Калачова. СПб.: Изд-е Императорского 
Русского Географического общества, 1877. С. 421—566. 

17 Оглоблин  Н. Н. Объяснительная записка к карте Полоцкого повета во 
2-й половине XVI-го века // Сборник Археологического института. СПб., 1880. 
Кн. III, Отделение II. С. 3—53; Кн. IV, Отделение II. С. 3—75; Панов  В. А. 
Социальный строй Полоцкой земли по данным «Полоцкой ревизии 1552 года» // 
Журналъ Министерства Народнаго Просвещения. Новая серия. Ч. LVI. 1915, 
апрель, № 4. С. 209—263. 

18 Baltisches historisches Ortslexikon / hrsg. von Hans Feldmann und Heinz 
von zur Mühlen. Teil 1. Köln; Wien, 1990; Teil  2. Lettland: (Südlivland und 
Kurland). 1990. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte; Bd. 8, 8/II). 
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суаднясення тапонімаў Лівоніі ў розных мовах рэгіёна 
распрацаваная аўтарам гэтых радкоў19. 

На тэрыторыі Беларусі лакалізацыя аб’ектаў у межах сучасных 
адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і статусу паселішча 
даюцца паводле даведніка Яўгена Рапановіча20, энцыклапедычных 
выданняў21, тапанімічнага слоўніка Вадзіма Жучкевіча22, кніг серыі 
“Памяць” па дадзенаму рэгіёну23. Водныя аб’екты лакалізоўваліся 
таксама з дапамогаю адпаведных энцыклапедычных выданняў24. 

 
 

1. Аба́б’е: Обабъе, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцебскай вобл., 
N-35-IV: 80-12, (Блакітная кніга, с. 28) – 3, 15 v., 16 

2. Аба́біца: Задняя, рэчка, Брасл. пав., частка р. Абабіцы паміж 
азёрамі Абаб’е і Дубра, Брасл. р-н Віцебскай вобл., N-35-IV: 
80-12, (Блакітная кніга, с. 28) – 3, 15 v. 

3. Авктоверовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 
лівонцамі – 13 

4. Авласовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 
5. Авримковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
6. Агорина / Акгорина / Акгориня, воз., Дрысв. вол., на 

“Радзивилавай границы”; N-35-IІІ: 72-72 (?) – 11 v., 14 v. 
7. Агорина / Акгорина, рэч., Дрысв. вол., на “Радзивилавай 

границы”; N-35-IІІ: 72-72 (?) – 14 v. 
8. Адамовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны 

лівонцамі – 14 
9. Акатевщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 

                                                           
19 Дзярновіч  А. “…in nostra Livonia”. Дакументальныя крыніцы па 

гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у 
канцы XV – першай палове XVI cт.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Том І. 
Мн., 2003. С. 322—333. 

20 Рапановіч  Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Віцебскай 
вобласці. Мн., 1977. Нажаль, на момант падрыхтоўкі нашага выдання новы 
нарматыўны даведнік В. Лемцюговай па Віцебскай вобл. яшчэ не быў 
выдадзены. 

21 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 1–18. Мн., 1996–2004; 
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1—6. Мн., 1993—2003; Вялікае 
Княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. Мн., 2005. 

22 Жучкевич  В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Мн., 
1974. 

23 Памяць: Браслаўскі раён: Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў 
і раёнаў Беларусі. Мн., 1998; Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка 
Верхнядзвінскага раёна. У 2 кн. Мн., 1999—2000. 

24 Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Т. 1—5. Мн., 1983—1986; Блакітная 
кніга Беларусі (Водныя аб'екты Беларусі). Энцыклапедыя. Мн., 1994. 
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10. Акгорина, р. – 14 v. 
11. Алехновщина, з.пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 

лівонцамі – 13 
12. Альхимовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 
13. Андреевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 

лівонцамі – 13 
14. Андрейковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
15. Андрусовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 

лівонцамі – 13 
16. Апочка, Опочка рас.: Опочка, «гор. маскоўскі»; гор. – ц. 

Апочацкага р-на Пскоўскай вобл. РФ – 5, 18 
17. Арклежеро, воз., Смолвенская вол.; N-35-III: 76-64 (?) – 1, 8 v. 
18. Асвейскае: Освея, воз., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., 

О-35-ХХХV: 68-12 – 5, 18 
19. Асвейская воласць: Освейская волость / Освейская земля, 

вол. Полац. ваяв., дзярж. – 4, 4 v., 17 v., 18, 18 v. 
20. Асвейская граніца: Освейская граница – 4, 17 
21. Асеринис, воз., Брасл. п. – 16 
22. Асуне, Asūne лат.: Осунцо / Ошунца; Осуно Великое, група 

воз. – Вялікае і Малае Асуне, Друйск. вол.; Краслаўскі пав. 
Лат. Р., О-35-ХХХIV: 08-36, (“Кніга рубяжоў” Полац. пав. 
1563—1571 г.: ЛМ-566; Писцовые книги, с. 428; Оглоблин, 
Кн. III, Отд. II. С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) – 4, 17 

23. Асуніца, Asūnīca лат.: Осуница / “у Восуницу”, р., Друйск. і 
Асв вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., О-35-ХХХIV: 08-36, 08-40, 
N-35-IV: 04-40, 04-44, 04-48, (“Кніга рубяжоў” Полац. пав. 
1563—1571 г.: ЛМ-566; Писцовые книги, с. 426; Оглоблин, 
Кн. III, Отд. II. С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) – 4, 4 v., 
5, 17, 18 

 
24. Балтыйскае мора: Солоное мора – 7 

Белое – гл. Бяляны 
25. Белы: Белый, руч., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., 

Краслаўскі пав. Лат. Р., О-35-ХХХIV: 12-52 – 4 v., 17 v. 
26. Бе́рца (?): Дверцо Большое, Дверцо Малое, воз., Брасл. пав.; 

Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 84-12, (Блакітная кніга, с. 66) 
– 3, 15 v., 16 
Биржы – гл. Біржай 

27. Біржай*, Biržai літ.: Биржы, (мяст., ц. вол., Упіцкі пав. Троц. 
ваяв., уладанні Радзівілаў); гор., ц Біржанскага р-на 
Панявежскага пав. Літ. Р. – 9 v.* 
Большое Дверцо – гл. Бе́рца (?) 
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28. Борилово, воз., Брасл. п. – 16 
29. Борисовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 

лівонцамі – 13 
30. Браслаў: Браславский замак / Браславское место, гор. – ц. 

Брасл. пав., дзярж.; гор. – ц. Брасл. р-н Віцеб. вобл. – 2 v.*, 
3 v.*, 24 v., 28 v.*, 29 v. 

31. Браслаўская граніца: Браславская граница – 2 v., 3 v., 15, 17 
32. Браслаўскі павет: Браславский повет / Браславская земля / 

земли Браславские / Браславская волость – 2, 2 v., 3, 3 v., 13 v., 
13 v.*, 14 v., 15, 15 v., 16, 16 v., 24 v., 25*, 26, 27, 32, 37 

33. Будейковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 
34. Бу́жа: Бузино / болото Бужино, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н 

Віц. вобл., N-35-III: 72-92 (Блакітная кніга, с. 76) – 2 v., 15, 16 
Бужино / Бузино – гл. Бужа 
Бузино / Бужино – гл. Бужа 

35. Бутьковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 
сагнаны лівонцамі – 14 

36. Бяляны: Белое, воз., на мяжы Дрысв. вол. і Брасл. пав., на 
“Радзівілавай граніцы”; на мяжы паміж РБ (Браслаўскі р-н 
Віцебскай вобл.) і Лат. Р. (Даўгаўпілскі пав.), N-35-III: 76-88, 
(Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203—206; Dogiel. Limites, 
p. 219—225), (Wojtkowiak, Lithuania, mapa 6) – 2, 2 v., 13 v., 
14 v., 15 

 
37. Варневичи, буда ў Друйск. вол. – 33 

Василийская держава – гл. Васілішкі 
38. Васильевщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 
39. Васілішкі*: Василийская держава, ц. дзяржавы (стараства), 

(Троцкае ваяв.), у кан. XV – пач. XVI ст. прыгадваецца як 
цэнтр павету (ЭГБ-2, с. 229—230; ЭнцВКЛ-2, с. 391—392); в., 
ц. с/с Шчучынскага р-на Гродз. вобл. РБ – 5 v. 
Веленское кунторство – гл. Фелінскае комтурства 
Великая – гл. Вялікая 
Великая Гора – гл. Вялікая Гара 
Великая Рича / Рича / Ричо / Рыча – гл. Рычы 

40. Великое, воз., Брасл. п. – 16 
Великое Осуно – гл. Асуне 
Великое Князство Литовское / Князство Великое Литовское / 

Литва / WKL – гл. Вялікае Княства Літоўскае 
 Вербич, фамільнае ўладанне Вярбіцкіх – 5 v. 
41. Вжирблевщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
42. Віленскае біскупства*: Виленское бискупство – 10 v.* 
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43. Віленскае пробаства і плябанства*: Виленское пробоство и 
плебанство (гл. таксама Паказальнік імёнаў і асобаў) – 5 v. 

44. Вільня, Vilnius літ.: Вилна, гор., сталіца ВКЛ, цэнтр Віл. ваяв. 
і пав.; гор. – сталіца Літ. Р. – 11 

45. Вільяндзі, Viljandi эст. (Fellin ням.): Велень, ц. комтурства 
Нямецкага ордэна ў Эстоніі; г., ц. Вільяндзкага пав. ЭР – 6 

46. Вітаўтава граніца: Витовтова граница – 5 v., 18 v. 
47. Водзьга: Водга / Одга, р., мяжа Лівоніі і Асв. вол.; Краслаўскі 

пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-44 (?) – 4, 5, 17, 17 v., 18 
Водга Малая – гл. Малая Водзьга 

48. Воетко, воз., Брасл. п. – 16 
49. Воечыца, р., Брасл. п. – 37 
50. Войтковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 

лівонцамі – 13 
Волюшо – гл. Воласа 

51. Воласа Паўднёвы і Паўночны: Волюшо, воз., Брасл. пав.; 
Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 76-08, (Блакітная кніга, 
с. 101—102) – 3, 15 v., 16 

52. Востры Рог: Острый Рог, паўн.-зах. затока (?) воз. Рычы, на 
“Радзівілавай граніцы”; на мяжы паміж РБ (Брасл. р-н Віцеб. 
вобл.) і Лат. Р. (Даўгаўп. пав.), N-35-III: 76-76 – 2, 12, 14 v. 

53. Вяжишковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 
лівонцамі – 13 

54. Вялікае Княства Літоўскае: Великое Князство Литовское / 
Князство Великое Литовское / Литва / WKL – 1*, 3 v., 5 v., 
5 v.*, 6, 7, 9, 10, 11 v., 12, 12 v., 16 v. 

55. Вялікая, Великая рас.: Великая, р., “у зямлі Маскоўскай”; 
Пскоўская вобл. РФ – 5, 18 

56. Вялікая Гара: Великая Гора, узвышша паміж (“переворотье”) 
азёрамі Струста і Снуды, Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцебск. вобл., 
174 м, N-35-IV: 76-00 – 2 v., 3, 15 v. 

57. Вялікая Ельня: Ельно Большое / Ельно, воз., Брасл. пав.; 
Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 80-12 – 3, 15 v., 16 

 
58. Гагалинец, воз., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., O-35-

XXXIV: 12-52 (?), (“Кніга рубяжоў” Полац. пав. 1563—1571 г.: 
ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, Кн. III, Отд. II. 
С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) – 4, 17 v. 

59. Гойжовщина / Кгойжовщина, з. пуст., Дрысв. пав., 
карыстальнік сагнаны лівонцамі – 13 

60. Гатино, воз., Дрысв. пав. – 14 
61. Гегужыца: Кгекгужица, р., упадае ў воз. Індра, Друйск. вол.; 

Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-32 (?) – 4, 17 
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62. Гедесщизна, Кгедесщизна, з. над воз. Солат; N-35-III: 72-60, 
76-60 (?) – 8 

63. Генелоўшчына / Кгенеловщина, з. пуст., Дрысв. пав., 
карыстальнік сагнаны лівонцамі – 13 

64. Гирдевщина / Кгирдевщина, з. пуст., Дрысв. пав., 
карыстальнік сагнаны лівонцамі – 14 

65. Гирдюсовщина / Кгирдюсовщина, з. пуст., Дрысв. пав., 
карыстальнік сагнаны лівонцамі – 13 

66. Глубочиц, руч., Брасл. пав.; N-35-IV: 84-16 (?) – 3, 3 v., 15 v., 
16, 17 

67. Головатое, воз., Брасл. пав. – 15 v. 
 

68. Даўгаўпілс*, Daugavpils лат.: Невгинь, (гор., зам.), ц. 
комтурства Нямецкага ордэна ў Лівоніі; гор., ц. 
Даўгаўпілскага пав. Лат. Р. – 10*, 11 v.*, 12 v.*, 13*, 13 v.*, 
14 v.*, 16 v.*, 20 v.*, 21*, 22 v.*, 23*, 23 v.*, 24 v.*, 25*, 25 v.*, 
27*, 27 v.*, 28*, 28 v.*, 29*, 29 v.*, 30*, 30 v.*, 31*, 31 v.*, 32*, 
33*, 33 v., 34 v.*, 36* 
Дбро – гл. Дубра 
Дверцо Большое – гл. Бе́рца (?) 
Дверцо Малое – гл. Бе́рца (?) 

69. Дзвіна (Заходняя Дзвіна), Daugava лат.: Двина, р. – 3, 3 v., 
5 v., 15 v., 16 v., 17, 18 v. 

70. Дзісна: Дисна, (мяст. Полац. ваяв.); г. раён. падпарадкавання 
Мёрскага р-на Віцеб. вобл., (Hedemann, Miasta) – 9 v. 

71. Дицовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны 
лівонцамі – 14 
Дисна – гл. Дзісна 

72. Добковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 
лівонцамі – 13 

73. Добровольная дорога – 23 
74. Долгое (тры аб’екты), воз., Брасл. п. – 16 
75. Доманово, фамільнае ўладанне Даманоўскіх – 5 v. 

Дрисвет / Дрысвет – гл. Дрысвяты 
76. Друйская воласць: Друйская волость, вол. Полац. ваяв., улад. 

Сапегаў – 3 v.*, 4*, 17*, 26, 33* 
77. Друя: Друя, (мяст.) ц. Друйск. вол.; г/п, ц. Друйскага п/с 

Брасл. р-на Віцеб. вобл.; N-35-IV: 84-24, 84-28, (Hedemann,  
Miasta) – 3 v.*, 4*, 17*, 26*, 33* 
Дрысвет / Дрисвет – гл. Дрысвяты 

78. Дрысвяты, Drūkšiai літ.: Дрысвет / Дрисвет, воз., 
Дрысв. вол.; на мяжы РБ (Браслаўскі р-н Віцебскай вобл.) і 



 

 12 

Літ. Р. Зарасайскі р-н Уцянскага пав.), (Блакітная кніга, 
с. 155—156) – 2, 13 

79. Дрысвяты: Дрысвяты, ц. вол. (пав.), дзярж.; в.-ц. Дрысвяцкага 
с/с Браслаўскага р-на Віцебскай вобл., N-35-III: 60-76 
(Aleksandrowicz, Geneza, № 105; Спірыдонаў, Беларусь, 
№ 111; НА) – 1 v.*, 2*, 10*, 11*, 11*, 11 v.*, 12 v.*, 12 v.*, 14* 

80. Дрысвяцка воласць: Дрысвяцкая волость / Дриевецкая 
волость / Дрисвецкий повет / Дрисветская земля / Дрисвецкая 
земля – 1 v., 2, 10*, 11, 11*, 11 v., 11 v.*, 12 v., 12 v.*, 14, 14*, 
15* 

81. Дрысвяцкая граніца: Дрысвяцкая граница / Дрысвяцкая 
граница / Дриевецкая граница / Дрысвецкая граница / 
Дрысвецкий рубеж – 1 v., 9, 10, 11 v., 16 

82. Дубра: Дбро, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-
IV: 80-12, (Блакітная кніга, с. 158) – 3, 15 v., 16 

 
 

83. Едовщина, з. пуст., Дрысв. вол., карыстальнік сагнаны 
лівонцамі – 13 

84. Евневщина (два аб’екты), з. у Дрысв. вол., забраная 
лівонцамі – 13 v., 14 
Еленька / Ельница – гл. Еленька 
Еленько Малое – гл. Малая Ельня 
Ельно Большое / Ельно – гл. Вялікае Ельня 

85. Еленька: Еленька / Ельница, р., Брасл. пав.; пратока паміж 
азёрамі Вялікаея і Малое Ельня, Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-
IV: 80-12 – 3, 15 v. 

86. Ервеньскае войтаўства (фогцтва)*: Еруньское староство, 
адмін.-тэрыт. адзінка Нямецкага ордэна ў Лівоніі — гл. Пайдэ 
Еруньское староство – гл. Ервеньскае войтаўства (фогцтва) 

 
87. Жамойць: Жомойть, гіст.-геагр. рэгіён ВКЛ – 1*, 5 v.*, 6* 
88. Жамойцкае біскупства*: бискупство Жомойтское (гл. 

таксама Паказальнік імёнаў і асобаў) – 5 v. 
89. Жамойцкае стараства*: Жомойтское староство (гл. таксама 

Паказальнік імёнаў і асобаў) – 5 v. 
90. Жибятовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
Жомойть – гл. Жамойць 

 
91. Забеловщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 
92. Заборное, воз., Брасл. п. – 16 

Задняя – гл. Абабіца 
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93. Замошно, воз., Брасл. п. – 16 
94. Зарасай, Zarasai літ.: Озересы / (Езеросы), (мяст.), ц. 

маёнткаў Вілен. біскуп.; гор., ц. Зарасайскага р-на Ўцянскага 
пав. Літ. Р., (Wojtkowiak, Lithuania, mapa 7) – 10 v., 20 v. 

95. Засечно, воз., Брасл. п. – 16 
96. Зеленое, воз., Брасл. п. – 16 
97. Зыковщына, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 

 
98. Илкги, воз., Майшаг. пав., уласнасць Хршчанавіча Воцеха – 

21 
Индра – гл. Індра 
Индрица / Ондрица – гл. Індрыца 
Иса – гл. Іса 
 

99. Індра, Indras лат.: Индра, воз., Друйск. вол.; Краслаўскі пав. 
Лат. Р., N-35-IV: 04-28 – 3 v., 4, 17 

100. Індрыца, Indrica лат.: Индрица, Ондрица, р., упадае ў 
р. Дзвіна, Друйск. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 88-
20, 88-24, 92-24, (“Списанье поветовъ и границъ”, межы Брасл. 
пав. 1565—1566: ЛМ-528, арк. 118—118 v., РИБ, т. 30, 
стлб. 884; “Кніга рубяжоў” Полацкага пав. 1563—1571 г.: ЛМ-
566, Писцовые книги, с. 428, Оглоблин, Кн. III, Отд. II. 
С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта; Stern, s. 235. 
Wojtkowiak . Dryświaty, s. 131) – 3 v., 17 

101. Іса, Исса рас.: Иса, р., “зямля Маскоўская” 
(Себеж. вол.)25; Пскоўская вобл. РФ (Казлоў—Цітоў, с. 6) – 
5, 18 

 
102. Кабыла: Кобыла, камень у рэчышчы р. Дзвіна ў сутоку 

з р. Кабыла, на “Радзівілавай граніцы”; N-35-IV: 92-08 (?), 
(Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203—206; Dogiel. Limites, 
1758, p. 219—225), (Варонін; Wojtkowiak, Lithuania, mapa 6) 
– 3, 3 v., 15 v., 17 

103. Кабыла: Кобыла, р., упадае ў р. Дзвіна, Брасл. пав.; 
Брасл. р-н Віцебскай вобл., Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 
88-04, 88-08, 92-08 (?), (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203—
206; Dogiel. Limites, 1758, p. 219—225) – 3, 15 v. 

104. Каменко Малое, воз., Брасл. пав. – 16 
105. Кевнино, воз., Смолв. вол., N-35-III: 76-60 (?) – 1, 8 

Кгедесщизна – гл. Гедесщизна 

                                                           
25 У Кнізе №  560 прыводзяцца памылковы звесткі пра тое, што р. Сіняя 

ўпадае ў р. Іса; Сіняя непасрэдна ўпадае ў р. Вялікую. 
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Кгенеловщина – гл. Генеловщина 
Кгекгужица – гл. Гегужыца 
Кгирдевщина – гл. Гирдевщина 
Кгирдюсовщина – гл. Гирдюсовщина 
Кгойжовщина – гл. Гойжовщина 

106. Кещевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 
лівонцамі – 13 

Князство Великое Литовское / Великое Князство 
Литовское / Литва / WKL – гл. Вялікае Княства Літоўскае 

Кобыла – гл. Кабыла 
107. Комено, воз., Брасл. пав. – 16 

Компотя – гл. Кумпотя 
108. Красны: Красный, руч., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. 

вобл., О-35-ХХХV: 60-20 (?) – 5, 18 
109. Красное, воз., Дрысв. вол. – 14 
110. Кривое (два аб’екты), воз., Брасл. пав. – 16 
111. Кривое, воз., Друйск. вол. – 33 v. 
112. К[р]углое, воз., Брасл. п. – 16 
113. Крутякло, воз., Брасл. п. – 16 
114. Ктулбино, р. – 1 
115. Ктулвино / Ктулбино, воз., Смолв. вол. – 1 
116. Кумпотя / Компотя, воз., Смолв. вол.; N-35-III: 72-64 

(?) – 1, 8 v. 
117. Кумпотя / Компотя, р., Смолв. вол.; N-35-III: 72-64 (?) – 

1, 8 v. 
118. Кунцовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
119. Курляндскае біскупства*: Куршовское бискупство, 

царкоўна-адмін. тэрыторыя на захадзе Латвіі (гл. таксама 
Паказальнік імёнаў і асобаў) – 6 

120. Курцум, Kurcums лат.: Курчом / Курчм / Курчмы, воз., 
традыцыйнае месца пачатку дэмаркацый; Даўгаўпілскі пав. 
Лат. Р.; N-35-IІІ: 76-60, (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203—
206; Dogiel. Limites, p. 219—225) (Wojtkowiak. Dryświaty, 
s. 130; Wojtkowiak, Lithuania, mapa 6) – 1, 1 v., 3 v., 4 v., 6, 
6 v., 7 v., 8, 9, 10 v., 11, 16 v., 18, 18 v., 20 

Курчм / Курчом – гл. Курцум 
121. Кусвевщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 

 
122. Лазаревщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
123. Латвія*: лотва / лотвин, — 10*, 12 v.* 
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124. Латгалія*: Лотыгола / лотыголин, Паўднёва-Ўсходні 
гіст.-геагр. рэгіён Латвіі – 4 v., 9 v., 37 

125. Левошковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 
13 v. 

126. Лешое, воз., Брасл. пав. – 2 v., 15, 16 
127. Лещовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 
128. Лининис, воз., Дрысв. п. – 14 

Литва / Князство Великое Литовское / Великое Князство 
Литовское / WKL – гл. Вялікае Княства Літоўскае 

Лифлянты / Немцы / Немецкая земля / земли пана 
Мистра Лифлянтского / земля Лифлянтская / панство и земля 
Лифлянтская / панство Лифлянтское / Лифлянты / Ыфлянты – 
гл. Лівонія 

129. Лівонія: Немцы / Немецкая земля / Лифлянты / земли 
пана Мистра Лифлянтского / земля Лифлянтская / сторона 
Лифлянтская / панство и земля Лифлянтская / панство 
Лифлянтское / Лифлянты / Ыфлянты – 1, 1 v., 2, 4, 6, 6*, 6 v.*, 
7, 7 v., 9, 10 v.*, 11, 17 v., 18 v., 20 v., 21, 21 v., 22, 24 v., 33 

130. Лівонская граніца: границы Ливонские – 11 
131. Луцкае біскупства*: бискупство Луцкое – 5 v.* 
132. Любаўка: Любавка, р., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. 

вобл., О-35-ХХХV: 64-20, 64-24, (“Кніга рубяжоў” Полац. пав. 
1563—1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, 
Кн. III, Отд. II. С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) – 5, 18 

 
133. Мазоўша*: Мазовша, гіст.-геагр. рэгіён Польшчы – 1, 

5 v., 6 
134. Майшагала, Maišіagala літ.: Мойшакгола, (мяст.), ц. 

Майшаголскага пав. (Вілен. ваяв.); ц. апілінкі-самакіравання 
Вільнюскага р-на і пав. Літ. Р. (Метрыка-523, с. 425)– 6 v., 
10 v. 

135. Майшаголскі павет: Мойшокголский повет, (Вілен. 
ваяв.), гл. Майшагала, (Urzędnicy wileńskie, s. 64) – 6 v., 10 v. 

136. Малая Водзьга: Водга Малая, р., мяжа Лівоніі і 
Асв. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-44 (?) – 4, 17 v. 

137. Малая Ельня: Еленько Малое, воз., Брасл. пав.; Брасл. 
р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 80-08 – 3, 15 v., 16 

Маленица / Меленица – гл. Мальніца 
Малое Дверцо – гл. Бе́рца (?) 

138. Мальніца: Маленица / Меленица, р., Асв. вол.; 
Краслаўскі пав. Лат. Р., Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., О-35-
ХХХIV: 20-56, 20-60, (“Кніга рубяжоў” Полац. пав. 1563—
1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, Кн. III, 
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Отд. II. С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта; Блакітная 
кніга, с. 322) – 5, 18 

139. Мартиновщина (два аб’екты), з. пуст., Дрысв. пав., 
карыстальнік сагнаны лівонцамі – 13, 14 

140. Маскоўская граніца: границы Московские – 1, 7, 20 
141. Матейковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
142. Мацелевщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
143. Мацковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 

сагнаны лівонцамі – 13 
Меленица / Маленица – гл. Мальніца 

144. Мельвидовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 
сагнаны лівонцамі – 13 

Мемижский повет – гл. Меміжскі павет 
145. Меміжскі павет: Мемижский повет, (Вілен ваяв. / пав.), 

гл. Нямежыс, (Urzędnicy wileńskie, s. 72) – 11 
146. Миколаевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 

сагнаны лівонцамі – 13 
147. Микульская, р., Брасл. пав.; N-35-IV: 84-16 (?) – 3, 15 v. 
148. Микульское, воз., Брасл. пав.; N-35-IV: 84-16 (?) – 3, 

15 v. 
149. Минтеревщизна, з. над воз. Солат; N-35-III: 72-60, 76-

60 (?) – 8 
150. Микуловщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
151. Минитовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
152. Мискутовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
153. Митовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 13 v. 
154. Михалковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
155. Михновщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 

сагнаны лівонцамі – 13 
156. Мозелевщина, з. пуст. мейская Брасл. – 16 v. 

Мойшокголский повет – гл. Майшаголскі павет 
157. Монетовщизна, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 

сагнаны лівонцамі – 13 
158. Монховщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 

сагнаны лівонцамі – 13 
Московская земля – гл. Расія 
Московские границы – гл. Маскоўская граніца 
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159. Мотьковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 
13 v. 

160. Мочаж: Мочаж, с., Асв. вол., (Полоцкая ревизия, 1552, 
с. 105, 162: Себежская вол.), (Natanson Leski, s. 134) – 5, 5 v., 
18, 18 v. 

161. Мочажская граніца: Мочазкая / Мочажская граница – 
5, 18, 18 v. 

162. Муряновщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 
сагнаны лівонцамі – 13 

 
163. Надейковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
164. Нарейковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 

сагнаны лівонцамі – 13 
165. Нарковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 

сагнаны лівонцамі – 13 
166. Нарусовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
167. Нарушовщина (два аб’екты), з. у Дрысв. пав., забраная 

лівонцамі – 13 v. 
Невгинь – гл. Даўгаўпілс 
Неверовский – гл. Няверыца 

168. Нежишковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік 
якой сагнаны лівонцамі – 14 

Немецкая земля / Немцы / Лифлянты / земли пана 
Мистра Лифлянтского / земля Лифлянтская / панство и земля 
Лифлянтская / панство Лифлянтское / Лифлянты / Ыфлянты – 
гл. Лівонія 

169. Новое Местечко / Новое Село, н/п у Лівоніі – 21, 21 v. 
170. Няве́рыца, Неверица рас.: Неверовский, руч., 

Асв. вол.; р., Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., Себежскі р-н 
Пскоўскай вобл. РФ, О-35-ХХХV: 68-24, (“Кніга рубяжоў” 
Полац. пав. 1563—1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, 
Оглоблин, Кн. III, Отд. II. С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, 
Карта – памылковая лакалізацыя), (Блакітная кніга, с. 273) – 5, 
5 v., 18, 18 v 

171. Нямежыс, Nemėžіs літ.: Мемиж, (мяст.), ц. Меміжскага 
пав. Вілен. ваяв. / пав.; в., ц. апілінкі-самакіравання 
Вільнюскага р-на і пав. Літ. Р., (Метрыка-523, с. 428) – 11 

 
Обабъе – гл. Абаб’е 
Одга / Водга – гл. Водзьга 
Озересы – гл. Зарасай 
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172. Огоринис / Окгоринис, воз., Дрысв. п. – 14 
173. Окмена, воз., Смолв. вол., Дрысв. пав.; на мяжы Літ. Р. 

(Зарасайскі р-н Уцянскага пав.) і Лат. Р. (Даўгаўпілскі р-н), N-
35-IІІ: 72-68 (?), (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203—206; 
Dogiel. Limites, p. 219—225) – 1, 1 v., 2, 9, 14, 14 v., 16 

174. Окмена, р., Смолв. вол., на “Радзівілавай граніцы”; N-
35-IІІ: 72-68 (?) – 1, 1 v., 2, 8 v., 9, 10 

175. Окчорино, р., Смолв. вол., на “Радзівілавай граніцы” – 2 
176. Окчорино / Ошорино, р., Смолв. вол., на “Радзівілавай 

граніцы” – 1, 2 
177. Олехновщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 

сагнаны лівонцамі – 13 
178. Ольшенко, воз., Брасл. п. – 16 

Ондрица / Индрица – гл. Індрыца 
179. Оникъевщина (два аб’екты), з. у Дрысв. пав., забраная 

лівонцамі – 13 v., 14 
Опочка – гл. Апочка 

180. Орехово, воз., Брасл. пав. (Дэлімітацыя 1529 – мяжа 
Дрысв. вол.: ЛМ-223, арк. 203—206; Dogiel. Limites, p. 219—
225) – 2 v., 15 

Ормея – гл. Орміяс 
181. Орміца, Ormica лат.: Ормеица, р., Друйск. вол.; 

Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-36, О-35-ХХХIV: 08-36 – 
4, 17 

182. Орміяс, Ormias лат.: Ормея, воз., Друйск. вол.; 
Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-32, 04-36 – 4, 17 

Освейская волость / Освейская земля – гл. Асвейская 
воласць 

Освейская граница – гл. Асвейская граніца 
Освея – гл. Асвейскае 

183. Осмоловщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 
сагнаны лівонцамі – 13 

184. Островно, воз., Брасл. п. – 16 
Острый Рог – гл. Востры Рог 

185. Осуй, н/п (?) – 37 
Осуница – гл. Асуніца 
Осуно Великое – гл. Асуне 
Осунцо / Ошунца – гл. Асуне 
Ошорино – гл. Окчорино 

186. Очишки, з. над воз. Солат; N-35-III: 72-60, 76-60 (?) – 8 
187. Очовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
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188. Павловщина, з. пуст. мейская Брасл. – 16 v. 
189. Пайдэ, Paide эст., Weissenstein ням.: адмін. ц. 

Ервеньскае войтаўства (фогцтва); г., ц. Ярвеньскага пав. 
(Järva Maakond) ЭР – 6 

190. Павловщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 
сагнаны лівонцамі – 13 

191. Пашковщина / Пашковщына (тры аб’екты), з. пуст. 
Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі – 13, 13 v. 

192. Пацовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 
сагнаны лівонцамі – 14 

193. Пересвет, воз., Брасл. пав., на “Радзівілавай граніцы” – 
3, 15 v., 16 

194. Пертекиня / Портекиня, воз., Смолв. вол.; N-35-III: 72-
68 (?) – 1, 8 v. 

195. Пертекиня / Портекиня, р., Смолв. вол.; N-35-III: 72-68 
(?) – 1, 8 v. 

196. Петковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 
сагнаны лівонцамі – 13 

197. Петрина, воз. – 1 v., 9 
198. Петровщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
199. Пиктевщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
200. Плюсы: Плюсо, воз., Брасл. пав., на “Радзівілавай 

граніцы”; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 88-00, (Блакітная 
кніга, с. 293) – 2 v., 15, 16 

201. Полацкае ваяводства: Полоцкая земля / Полоцкое 
воеводство / Полоцкие волости (гл. таксама Паказальнік 
імёнаў і асобаў) – 3 v., 4*, 4 v.*, 5 v.*, 16, 18 v. 

202. Полацкае гарадніцтва: Полоцкое городництво* (гл. 
таксама Паказальнік імёнаў і асобаў) – 5 

203. Полацкая граніца: Полоцкая граница – 16 
204. Польшча: Польша (“король Польский”) – 1*, 5 v.*, 6* 
205. Понизобское / Понизовский / Поназовский: маёнтак 

(“дворец”, “именье”) кн. Масальскага Юр’я Цімафеевіча ў 
Друйск. вол. – 33 v., 34, 36 

206. Працовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 
13 v. 

207. Придушно, воз., Брасл. п. – 16 
208. Протолся / Протолчя, р. “падземная”, Брасл. пав. – 3, 

15 v. 
209. Прусія: Прусия – 1*, 5 v.*, 6* 
210. Пскоўскія граніцы: Псковские границы – 5 v., 18 v. 
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211. Пушкаревщина, з. пуст. мейская Брасл. – 16 v. 
 

212. Радзівілава граніца, Радзівілаў рубеж: Радивилова 
граница, Радивилов рубеж, мяжа, усталяваная ў выніку 
дэмаркацыі 1473 г., якая стала базавай для ўсіх пазнейшых 
дэмаркацыяў, (гл. таксама Паказальнік імёнаў і асобаў: 
Радзівіл (Людвік) Осцікавіч) – 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 4*, 4 v., 5 v., 6, 
6 v., 7, 8, 8 v., 9, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 
16, 17, 18 v. 

213. Расія: Московская земля – 5, 5 v.*, 18 
214. Ракантисский повет – 11 
215. Рацовщына, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 

лівонцамі – 13 
Ревельское кунторство – гл. Рэвельскае комтурства 

216. Римдевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 
сагнаны лівонцамі – 13 

Рича / Великая Рича / Ричо / Рыча – гл. Рычы 
Ричица / Ричыца / Рычыца – гл. Рычанка 

217. Ротковщина, з. над воз. Солат; N-35-III: 72-60, 76-60 (?) 
– 8 

218. Рубанка, “пуща немецкая” – 5 
219. Рубанка, р., на памежжы ВКЛ, Лівоніі і Пскоўскай 

зямлі; O-35-XXXV: 72-36 (?) – 5, 5 v., 18 v. 
220. Рудевщина, з. пуст. Дрысв. вол., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
221. Русь*: гіст.-культ. рэгіён ВКЛ – 1*, 5 v.*, 6* 
222. Рымдесовщина, з. пуст. Дрысв. вол., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
223. Рычанка: Рычыца / Ричица / Ричыца, р. (“речка”), 

Дрысв. вол.; Браслаўскі р-н Віцебскай вобл., выцякае з воз. 
Рычы, упадае ў воз. Дрысвяты, N-35-III: 72-80, 64-76 
(Блакітная кніга, с. 315) – 2, 13, 13 v. 

224. Рычы, Riču лат.: Рыча / Рича / Великая Рича / Ричо, 
воз., Дрысв. пав., на “Радзівілавай граніцы”; на мяжы РБ 
(Брасл. р-н) і Лат. Р (Даўгаўпілскі пав.), (Дэлімітацыя 1529: 
ЛМ-223, арк. 203—206; Dogiel. Limites, p. 219—225; 
Блакітная кніга, с. 315—316) – 2, 12, 13, 14, 14 v. 

Рычыца / Ричица / Ричыца – гл. Рычанка 
225. Рэвельскае комтурства*: кунторство Ревельское, 

адмін.-тэр. адзінка Нямецкага ордэна ў Лівоніі, гл. Талін– 6 
226. Рэжыцкае фогства (войтаўства): повет Резицкий, адм.-

тэр.-судовая адзінка Нямецкага ордэна ў Лівоніі, гл. Рэзэкне – 
36 v.*, 37 
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227. Рэзэкне, Rēzekne лат., Rositten ням.: Резица / Розытенъ, 
гор., зам., ц. Рэжыцкага фогства; гор., ц. Рэзэкненскага пав. 
Лат. Р. – 36 v.*, 37* 

 
 

228. Саково, сел., Смолв. пав., забранае лівонцамі (гл. 
таксама Паказальнік імёнаў і асобаў: Сак) – 8 

229. Самонис / Самонь / Сомонис / Сомона / Сомоня, воз. 
Дрысв. п. (Samonie ?: SG-10, s. 255) – 2, 11 v., 12, 14 

230. Сар’янка, Sarjanka лат.: Саръя, р., Асв. вол.; 
Краслаўскі пав. Лат. Р., Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., О-35-
ХХХIV: 12-56 – 4 v., 5, 17 v., 18 

231. Себеж: Себеж, гор., ц. Себежскай вол.; гор., ц. 
Себежскага р-на Пскоўскай вобл. РФ, (Шеломанова; 
ЭнцВКЛ-2, с. 561) – 5 v., 18, 18 v. 

232. Симоновщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 
сагнаны лівонцамі – 14 

Синя – гл. Сінюха 
Ситно / Сито – гл. Сіта 

233. Сінюха, Zilupe лат., Синяя рас.: Синя, р., Асв. вол.; 
Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., Лудзенскі пав. Лат. Р., Себежскі 
р-н Пскоўскай вобл. РФ, О-35-ХХХV: 68-24, (“Кніга рубяжоў” 
Полац. пав. 1563—1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, 
Оглоблин, Кн. III, Отд. II. С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, 
Карта; Natanson Leski, s. 179; Блакітная кніга, с. 334) – 5, 18 

234. Сіта: Ситно / Сито, воз., на мяжы паміж Дрысв. вол. і 
Брасл. пав.; на мяжы РБ (Браслаўскі р-н Віцебскай вобл.) и 
Латвіі (Даўгаўпілскі пав.), N-35-III: 72-84, (Дэлімітацыя 1529: 
ЛМ-223, арк. 203—206; Dogiel. Limites, p. 219—225; 
Блакітная кніга, с. 334) – 2, 2 v., 13 v., 14, 15 

235. Скарковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 
13 v. 

236. Скірна, Skirna літ.: Скирна, воз., Смолв. вол., Дрысв. 
пав.; на мяжы Лат. Р. (Даўгаўпілскі пав.) і Літ.Р. (Зарасайскі р-
н Уцянскага пав.), N-35-III: 72-72, (маёмасць – SG-10, s. 677) – 
1 v., 2, 9, 11 v., 14 

237. Скірна, Skirna літ.: Скирна, р., Смолв. вол.; на мяжы 
Лат. Р. (Даўгаўпілскі пав.) і Літ.Р. (Зарасайскі р-н Уцянскага 
пав.), N-35-III: 72-72 – 1, 1 v., 2, 8 v., 9 

238. Скирнотя / Скирнойтя, воз., Смолв. вол., Дрысв. вол.; 
N-35-III: 72-72 (?) – 1 v., 9, 9 v., 10 

239. Скирнотя, р. – 10 
240. Скулбина, р. Смолв. пав., N-35-III: 72-68 (?) – 8 v. 
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241. Скулбино, воз., Смолв. пав., N-35-III: 72-68 (?) – 8 v. 
242. Смалвас, Smalvos літ.: Смолвы, (мяст.) ц. Смолв. пав., 

дзярж.; в. Зарасайскага р-на Уцянскага пав. Літ. Р., N-35-III: 
68-56 – 1 v.*, 2*, 6 v.*, 7 v.*, 9*, 10*, 14 v.*, 22 v.* 

243. Смолвенскі павет: Смолвенский повет / Смолвенские 
земли / Смолвенских панов земли / пущи бояр господарских 
смольвян; прыгадваецца таксама як частка Майшаголскага 
пав. (гл. таксама Паказальнік імёнаў і асобаў,) – 1 v.*, 2*, 
6 v.*, 7 v.*, 9*, 10, 10*, 10 v.*, 11 v.*, 14 v., 22 v. 

244. Снуды: Снуда / Снудо, воз., Брасл. п.; Брасл. р-н Віцеб. 
вобл., N-35-IV: 76-04, (Блакітная кніга, с. 342—343) – 2 v., 3, 
15 v., 16, 26 v., 30, 37 

245. Солат, воз., Смолв. пав., N-35-III: 72-60, 76-60 (?) – 1, 8, 
8 v. 

246. Солатица, р., Смолв. пав.; N-35-III: 72-60, 76-60 (?) – 1, 
8 v. 

247. Солнечная Гора, пагорак, Смолв. пав., на “Радзівілавай 
граніцы”, (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203—206; Dogiel. 
Limites, p. 219—225) – 1, 8 

248. Солоное, Borne лат. (?): воз., Брасл. пав.; N-35-IІІ: 84-92 
(?), (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203—206; Dogiel. 
Limites, p. 219—225) – 2 v., 15 

Солоное мора – гл. Балтыйскае мора 
Сомона / Сомонис / Сомоня – гл. Самонис 

249. Спирдевщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 
сагнаны лівонцамі – 14 

250. Станьковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 
сагнаны лівонцамі – 14 

251. Степановщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік 
сагнаны лівонцамі – 13 

252. Степановщина, з. пуст. мейская Брасл. – 16 v. 
253. Струста: Струсто, воз., Брасл. п.; Брасл. р-н Віцеб. 

вобл., N-35-IV: 76-00, (Блакітная кніга, с. 352) – 2 v., 15, 15 v., 
16, 26 

 
254. Талін, Tallinn эст., Reval ням.: Ревель, гор., ц. 

Рэвельскага комтурства; гор., сталіца ЭР – 6 
 

255. Укленіца: Укленица, рэчка, Брасл. п.; пратока паміж 
азёрамі Снуды і Воласа Паўднёвы, N-35-IV: 76-04 – 3, 15 v. 
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256. Фелінскае комтурства: Веленское кунторство*, 
тэрытар.-адмін. Адзінка Нямецкага ордэна ў Лівоніі – гл. 
Вільяндзі 

 
257. Хвальковщина, з., Дрысв. пав., забраная лівонцамі – 

13 v. 
258. Ходотовщина (два аб’екты), з. пуст., Дрысв. пав., 

карыстальнік сагнаны лівонцамі – 13, 13 v. 
 

259. Чаўшыца, Čaušica лат.: Човша, р., Асв. вол.; у ніжнім 
цячэнні вядомая як Тоўша, Краслаўскі пав. Лат. Р., Верхнядзв. 
р-н Віцеб. вобл., О-35-ХХХIV: 12-52, (“Кніга рубяжоў” Полац. 
пав. 1563—1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, 
Кн. III, Отд. II. С. 36—39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) – 4 v., 5, 
17 v., 18 

260. Човша, р., Асв. вол. – 4 v., 5, 17 v., 18 
261. Чорное, воз., Брасл. пав. – 16 

 
262. Шилово, воз., Брасл. п. – 16 
263. Шоки, воз., Брасл. п. – 16 
264. Шуделевщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
 

Ыфлянты / Лифлянты / Немцы / Немецкая земля / земли 
пана Мистра Лифлянтского / земля Лифлянтская / панство и 
земля Лифлянтская / панство Лифлянтское / Лифлянты – гл. 
Лівонія 

 
 

265. Юдово, сел., Смолв. пав., забранае лівонцамі (гл. 
таксама Паказальнік імёнаў і асобаў: Юдас) – 8 

266. Юревщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 
лівонцамі – 13 

267. Юшковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 
сагнаны лівонцамі – 14 

 
268. Яковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
269. Якубовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой 

сагнаны лівонцамі – 14 
270. Яновщина (тры аб’екты), з. пуст., Дрысв. пав., 

карыстальнік сагнаны лівонцамі – 13, 13 v. 
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271. Яцковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны 
лівонцамі – 13 

 
WKL / Великое Князство Литовское / Князство Великое 

Литовское / Литва – гл. Вялікае Княства Літоўскае 
 



 

 

ЗМЕСТ 

 

І. Прадмова 

ІІ. Уводзіны 

1. Кніга № 560 Метрыкі ВКЛ: архіўная гісторыя і 
вывучэнне 

Табліца 1. Эвалюцыя канцыцлярскай і архіўнай гісторыі 
Кнігі № 560 Метрыкі ВКЛ (паводле рукапісу Кнігі і іншых 
архіўных звестак) 
2. Знешнія прыкметы рукапісу 

Табліца 2. Памер і змест надпісаў наклеек спінкі Кнігі 
№ 560 

Табліца 3. Суадносіны пагінацый, размяшчэння філіграняў 
і зместу тэксту 
3. Некаторыя асаблівасці арфаграфіі і мовы Кнігі 

№ 560 
Табліца 4. Старажытныя кірылічныя літары, выкарыстаныя 

ў Кнізе № 560 
4. Агульныя прынцыпы перадачы тэксту 
5. Кніга № 560 Метрыкі ВКЛ як гісторыка-

геаграфічная крыніца 
 

ІІІ. Тэкст Кнігі № 560 Метрыкі Вялікага Княства 

Літоўскага 

ІV. Навукова-даведачны апарат 

1. Спіс скарачэнняў 

2. Адзінкі колькасці і вымярэння 

3. Тлумачальны слоўнік 

4. Прадметна-тэрміналагічны паказальнік 

5. Паказальнік імёнаў і асобаў 

6. Геаграфічны паказальнік-каментарый 
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