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Передмова

У каталозі описано 67 унікальних писемних пам’яток 
вірмено-кипчацької (вірмено-половецької) мови 16—17 ст.

28 актових книг кам’янець-подільського вірменського 
війтівського суду з Центрального державного історичного 
архіву України в м.Києві (ф. 39, on. 1, од. зб. 8 , 11, 12, 14, 15, 
17, 19а, 20, 22, 24—37, 40—42, 157, 158) — ркп. 1 -2 8 ;

рукопис Андрія Торосовича ’Таємниці філософського ка
меня” з цього ж архіву (ф. 250, оп. З, од. зб. 34) — ркп. 29;

22 окремих документи з Центрального державного істо
ричного архіву України в м.Львові (ф. 9, оп. 1, од. зб. 381: 
1901—1904; ф. 52, оп. 1, од. зб. 136: 421—423, 426; ф. 52, оп. 
1, од. зб. 863: 2, 3, 4, 5—6, 7, 8 —9, 10, 11; ф. 52, оп. 1, од. зб. 
889: 15, 22; ф. 52, оп. 2, од. зб. 177: 229, 1196—1198; ф. 52, 
оп. 2, од. зб. 545: 357—360; ф. 52, оп. 2, од. зб. 546: 78—90, 
374—375,1099—1102, 1186—1187, 1194—1197; ф. 52, оп. 2, од.
зб. 548: 101—104) — ркп. 30 -5 1 ;

2 документи зі Львівської наукової бібліотеки ім.В.Сте- 
фаника Академії наук України (ф. Баворовських, ркп. 1660 
III: 6 —9; ф. Оссолінських, ркп. 1658 II: 11—1 2 ) — ркп. 52—53;

1 словник із Наукової бібліотеки Львівського державного 
університету (відділ рукописів, ркп. вірм. 51 І) — ркп. 54;

1 напис на дерев’яному сволоку зі Львівського державно
го історичного музею (Д 435/1) — ркп. 55;

9 рукописів із Матенадарану ім.Маштоца, Єреван (ркп. 
1232, 1763, 2267, 2403, 2493, 3521, 3522, 3883, 5985) — ркп. 
5 6 -6 4 ;

3 рукописи із Державної публічної бібліотеки 
ім.М.Є.Салтикова-Щедріна, Санкт-Петербург (Арм. 2, Арм. 8 , 
Dorn 636) ркп. 65—67.
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Турецькі й татарські вірменописемні пам’ятки, які ра
ніше помилково було віднесено до вірмено-кипчацьких, тут 
залишено поза увагою. Зокрема, це стосується рукописів 1764, 
3291, 7117, 7316 Матенадарану ім.Маштоца, що насправді є 
турецькими, вірмено-татарського збірника псалмоспівів із За
хіднонімецької (Пруської державної) бібліотеки в м.Марбурзі 
(Мв. ог. осі. 3145) [Абдуллин 1974: 170] та ін.

Археографічний опис включає тексти з перекладом на 
українську мову. Тим самим автор намагається дати до рук 
дослідників не використані і практично невідомі джерела.

Кипчацькі тексти, українізми й інші запозичення да
ються в транскрипції — задля відображення звукової специфі
ки вірмено-кипчацької мови.

Власне вірменські вирази транскрибуються за західно- 
вірменським типом — згідно з характером читання вірмен
ських літер у пам’ятках даного ареалу.

Скорочення типу а[ну]н а[сдуадз]ой „в ім’я бога“, с[ур]п 
„святий“, тваган „рік“, тв[аганньіц] „року“, фл[ор]і „фло
рин“, сб[іда]г[а] „гроші; гріш“, г[е]с „половина“, б[а]р[он] 
„барон, пан“, йерес[похан] „священик“ і літерні позначення 
дат розкриваються без застережень.

При відтворенні польських текстів носові голосні переда
ються літеросполученнями, а тверді й м’які свистячі та плавні 
з допомогою спеціальних графем не розрізняються — відпо
відно до специфіки їх вірменського позначення.

Скорочення назв пам’яток розкриваємо розгорнуто — 
вказуючи, які їх частини й в якому вигляді опубліковано.

У списку літератури подано лише назви видань, на які 
у вступній статті або в самому каталозі робляться посилання.

Автор вважає своїм приємним обов’язком висловити щи
ру вдячність колегам-архівістам — киянам Г.Боряку, Л.Гісцо- 
вій, Н.Грабовій, Г.Сергієнко, В.Страшку, Н.Яковенко, львів’я 
нину Я.Дашкевичу та Г.Пінгірян з Єревана за діяльну допо
могу в виявленні й опрацюванні писемних пам’яток, а так 
само Мар’янові та Іванні Коць, Ярославу Шепелявцю, ук
раїнській громаді Нью-Гейвена в особі Христини Мельник та 
їх представникам Роману Воронці й Тарасу Гунчаку за надан
ня комп’ютерної системи, що на ній було виготовлено друкар
ський оригінал цього видання.
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Українські вірмени 
та їхня писемна спадщина

Перше слово про дану етнічну групу в українській науці 
належить видатному нашому орієнталістові академіку Агатан- 
гелу Юхимовичу Кримському. У своїй оглядовій монографії 
про тюрків, їхні мови та літератури 1930-го року він пише:

„Тюркомовні вірменські колонії в галицько-подільській 
Україні вперше з’явилися, мабуть, іще за монгольської епохи 
за часів Золотої орди, десь близько 14 в., себто більш-менш 
рівночасно з колоніями караїмів або й литовських татар. Далі 
сюди долучивсь великий колонізаційний потік наприкінці 
15 в., відколи турки-османи здобули місто Кафу (Феодосію) в 
Криму (1475); тамошні вірмени масово Кафу покинули й по
переселялися до своїх одновірців на українське Поділля (осере
док — Кам’янець) та в Галичину (осередок — Львів). За 
нашого часу ці вірменські колоністи уже перестали бути тюр
комовними: вони говорять тепер так, як і всенька інша місце
ва людність — по-українськи, по-російськи, по-польськи. Але 
як саме говорили вони давніш, про це нам виразно свідчать 
їхні немалочисленні документи 16 та 17 вв., що їх писано 
мовою тюркською, а буквами вірменськими. Література ця — 
то побільше протоколи вірменського суду; але трапляються й 
писання релігійні, є й літописи і ін. Аж 32 книги кам’янець- 
подільського вірменського суду, котрі з 16 в. збереглися до 19 
в., перевезено було з Кам’янця до Києва, до Київського архіву 
давніх актів, що міститься в будинку університету. Влітку 
1894 р.,— згадує А.Ю.Кримський,— московське Археологічне 
товариство вирядило до Києва свого члена Х.І.Кучук-Іоанне- 
сова оглянути ті судові книги кам’янець-подільських вірмен. 
Він для проби повиписував звідти якийсь десяток таких тюр
комовних актів 16—17 вв., привіз до Москви, і Археологічне 
товариство доручило окремій комісії в складі Ф.Корша, С.Са-
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кова та А.Кримського заналізувати привезені документи. Ре
зультатом спільної нашої роботи була лінгвістична доповідь 
Ф.Корша 1896 р.; од себе Корш наводив чимало паралелів, 
узятих з мови північнокавказьких степовиків-кумиків, що її 
вій саме тоді студіював. Ані заналізовані од нас тії тексти 
київського архіву, ані Коршева доповідь не були тоді надруко
вані [Виноска: Тепер над київськими документами працює моя 
Тюркологічна комісія Української Академії наук]. Найперше 
видрукував такого тюрко-вірменського зразка в Австрії Кгае- 
litz-Greifenhorst [1912]; тут він подав тюрко-вірменський пере
клад 50-го псалма. У Парижі в Bibliotheque Nationale теж є 
тюрко-вірменські документи правничого характеру кінця 16 в. 
та уривки з літопису за роки 1610—1612 вірменської колонії 
в Кам’янці-Подільському“ [Кримський 1974: 512—513]. Далі 
А.Ю.Кримський наводить також слова Ж.Дені [Deny 1921: 
134—135] й Т.Ковальського [Kowalski 1929: 59, 57] про подіб
ність вірмено-кипчацької мови до мови пам’ятки 13—14 ст. 
"Codex Cumanicus”, до діалекту луцьких караїмів та до ку
мицької [Кримський 1974: 514], цебто до тих західнокипчаць- 
ких мов, що тоді вже були якось досліджені. Поза увагою 
залишилися, таким чином, кипчацькі говори кримськотатар
ської й урумської мов та кримський діалект караїмської мови
— серед живих тюркських мов найбільш близькі походженням 
та структурою до вірмено-кипчацької.

Учень А.Ю.Кримського Т.І.Грунін, що певний час пра
цював під його керівництвом у Тюркологічній комісії Всеук
раїнської Академії наук, займався й вірмено-кипчацькими пи
семними пам'ятками. Тоді ж  він подав згадку про свої студії 
[Грунін 1930: 254], а згодом приділив певну увагу мові кам’я- 
нець-подільських книг у кандидатській дисертації 1944 року 
"Половецька мова: ї ї  місце серед тюркських мов”, що тепер 
зберігається в бібліотеці Московського університету, та пізніше 
опублікував 298 записів за 1559—1567 рр. із загубленої під час 
другої світової війни найдавнішої актової книги вірменського 
суду міста Кам’янця-Подільського [Документы 1967]. Шкода 
лише, що автор публікації на деякий час мимоволі ввів в 
оману наукову громадськість хибним повідомленням про заги
бель усіх кам’янець-подільських вірменських актових книг, з 
числа яких насправді не віднайдено дотепер тільки чотири, в 
тому числі та найперша, з якої сам Т.І.Грунін повиписував 
опубліковані записи. Однак своїм виданням він зумів стиму
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лювати широкий інтерес до вірмено-кипчацької проблемати
ки. На попередніх матеріалах грунтується дослідження
О.Пріцака [Ргіїяак 1959].

Появу вірменів на теренах сучасної України традиційно 
пов’язують із занепадом вірменської держави Багратидів (886 
—1045) зі столицею в м.Ані [Бжшкянц* 1830].

Частина вірменських емігрантів перебралася до Північ
ного Н адчорномор’я та до Київської Русі. Саме на 11 — першу 
половину 12 ст. відносять і початок вірменської колонії в 
Києві [Хачикян 1967: 110], який у вірменських, тюркських та 
вірмено-кипчацьких джерелах зветься Манкерманом.

Чи справді київські вірмени утворювали в ті часи ко
лонію, з певністю сказати не можна. Однак значно пізніше, а 
саме 1410 року, в кондаку Агопа III поряд з відомими вірмен
ськими парафіями в Кам’янці й інших містах, де, як це добре 
відомо, були самоврядовані вірменські громади, згадується й 
парафія в Києві [Алішан 1896: 221]. У 16—17 ст. такої само- 
врядованої громади в Києві не було, і ті окремі вірменські 
громадяни міста, що прибували до Кам’янця, ніколи не поси
лалися на будь-які привілеї, що їх звичайно повинна була б 
мати такого типу київська вірменська громада. Однак церкву 
свою вірмени в Києві мали, і кам’янецький архієпископ Міхно 
у своєму заповіті 1609 р. відписує на неї частину своєї спад
щини [Акт.КП 24: 45]. Що стосується мови, то київські вірме
ни, так само як і кам’янецькі, відповідно до свідчень актових 
книг, були кипчакомовними і, переселяючись до Кам’янця, 
приймали присягу перед місцевим вірменським війтівським 
урядом кипчацькою мовою.

На Поділля й до Галичини вірмени прибували з Молдавії 
й Валахії, де головними їхніми осідками були Акерман, Серет, 
Сучава, Хотин, та з Криму.

Найчисельнішою на території Криму була вірменська ко
лонія в Кафі (Феодосії), що теж вважається заснованою в сере
дині 11 ст. [Маїомгізі 1947: 22, 49—67, 90—106]. У другій 
половині 15 ст. очевидці нараховують тут 35—40 тисяч вірме
нів [Микаелян 1965: 15—17]. Другою значною вірменською 
колонією був осідок у Сугдеї (Солдайї — Судаку), відомий з 
житія Кирила-Костянтина (12 ст.) [Врун 1890: 129]. Вірмен
ські поселення відзначалися також у Козлеве (Євпаторії), Ка- 
расубазарі, Акмечеті (Сімферополі), Інкермані (в межах сучас

9



ного Севастополя), Сурхаті (Старому Криму) та ін. Остаточно 
вірменські колоністи Криму були виселені звідси разом із ру- 
меями (грекомовними греками), урумами (тюркомовними гре
ками), волохами та ґюрджі (тюркомовними грузинами) до 
Надазов’я в 1778—1779 роках. Тут на території сучасного Ро- 
стова-на-Дону кримські вірмени заснували Нахічевань-на-До
ну і ще декілька сіл [Собрание 1838, ч. 1: 178—180; Присоеди
нение 1885, т. 3: 317, 322, 557, 588, 710].

Виникнення вірменської колонії у Львові відносять на 
час заснування міста (середина 13 ст.) [Крипякевич 1965: 122 
—123]. У кожному разі, 1363 року тут уже була кафедра 
вірменського єпископа [Сецинский 1895а: 176].

У згаданому кондаку католікоса Агопа III з Сіса1410 
року згадуються, крім київської та кам’янецької, вірменські 
парафії в Луцьку, Володимирі, а також у містах Сучаві й 
Сереті [Алішан 1896: 221], що входять тепер до складу Ру
мунії.

Багато пізніше з’явилися вірменські осідки в цілому ряді 
інших міст краю: Балті, Барі, Белзі, Бережанах, Бороці, Бро
дах, Бучачі, Варах, Городенці, Дубні, Жванцях, Жовкві, Ж у
кові, Замості, Золочеві, Коломиї, Кутах, Лисці, Могилеві, 
Обертині, Підгайцях, Рашкові, Самборі, Сатанові, Скалі, 
Смотричі, Снятині, Станіславі, Студениці, Тисмениці, Хотині, 
Чернівцях, Чорткові, Ягільниці, Язлівці, Ярославі та ін. — 
разом, за даними С.Варонча [Barącz 1869], Т.Громницького 
[Gromnicki 1891: 392—449] й наступників [Вірменські колонії 
1969], у понад 70 містах, містечках та селах України.

З кінця 14 ст. відома значна вірменська колонія- в 
Кам’янці-Подільському, що незаперечно підтверджується на
писом на оригінальній, пізніше вмурованій у стіну нової спо
руди, фундаційній плиті місцевої вірменської церкви св. 
Ніґола 1398 року [Müller 1896: 5—7], будівництво якої 
фінансував відомий вірменський купець на ім’я Сінан Хутлу- 
бей. 1577 року зведено сучасну будівлю церкви св.Ніґола, акт 
про прийняття якої 27 жовтня 1577 року подано нижче за 
актовою книгою вірменського суду м.Кам’янця-Подільського 
[Акт.КП 8: 20 зв.].

Припускають, що два вірменських села на околиці 
Кам’янця — Великі й Малі Вірмени — засновано ще давніше 
[Сецинский 18956: 195—199; Barącz 1896: 163].
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З усіх названих вірменських осідків кам’янецька ко
лонія була найбільшою. Якщо 1575 року у Львові було 60 
вірменських родин, то в Кам'янці їх,нараховувалося близько 
300 [Antoni 1869: 16]. Тут їм належала третина міста із влас- 
ною ратушею, ринком, церквами, крамницями, шпиталем 
(притулком для немічних), лазнею тощо. Кам’янецькі вірмени 
орендували млини, власницькі села, садиби, пасіки, митницю, 
мали спеціалізовані ремісничі самоврядні цивільні й духовні 
органи, цехи, громадські об’єднання в вигляді братств, в тому 
числі молодіжне, школи і т. ін. Якщо говорити загалом, то це 
була велика, авторитетна й міцна міська громада.

Живучи окремими кварталами в містах, що здавна ко
ристувалися магдебурзьким правом, вірмени незабаром після 
свого оселення на нових землях утворили самоврядовані гро
мади. Чимало авторів говорить про надання самоврядування 
вірменам Львова й Кам’янця 1344 року Казиміром III Вели
ким [Масіег 1927: 13; Matwijoweki 1939; Oleś 1966]. Докумен
тально засвідчено, що львівським вірменам окремий суд за 
їхніми власними законами він затвердив своєю грамотою від 
17 червня 1356 року [Acta, t.3, № 45].

Кам’янецькі вірмени перші свої привілеї одержали, оче
видно, від литовсько-руських князів Коріатовичів 1374 та 1393 
рр., що підтверджується привілейовою грамотою Яна з Чижо- 
ва, намісника польського й угорського короля Владислава III, 
1443 року [Przedziecki 1841: 147—148]. Остаточне юридичне 
самовизначення кам’янецькі вірмени здобули 1496 року, коли 
Ян І Ольбрахт королівською грамотою дозволив вірменам 
Кам’янця судитися за власними законами перед своїм війтом 
і старійшинами, не підлягаючи іншій юрисдикції [там же: 
149].

Судилися вони за кипчацьким перекладом 1528 року 
’’Судебника’’ Мхітара Гоша (12 ст.), польський переклад якого 
включено до указу Сигізмунда І від 5 березня 1519 року про 
надання відповідного права львівським та кам’янецьким 
вірменам [Lewicki, Kohnowa 1957: 158—160], та за процесуаль
ним кодексом 1604 року [Porządek 1912]. Однак уже декретом 
Казиміра IV 1469 року компетенцію львівського вірменського 
Уряду було значно обмежено на користь польської юрисдикції 
[Владимирский-Буданов 1868: 557; Кульчицкий 1965: 147], а 
1496 року львівський вірменський війтівський уряд було
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підпорядковано змішаному польсько-вірменському судові, де 
вірмени не мали вже вирішального голосу й який діяв у тако
му вигляді до 24 березня 1784 року [там же].

З 1444 до 1734 року поряд із названим діяв у Львові й 
очолюваний єпископом вірменський духовний суд, якому під
лягали різноманітні духовні справи: шлюбні, духівничі тощо, 
про що, зокрема, довідуємося з декрету Сигізмунда II Августа 
від 16 травня 1569 року, що підтверджував за львівським 
вірменським єпископом право розгляду духовних справ,— ви
дано І.Вагилевичем [Dodatek 1857].

У Кам’янці вірменський війтівський суд вів постійну 
боротьбу за свої привілеї. Приміром, у ’’Кам’янецькій хроніці” 
під 1565 роком повідомляється про смерть Ґріґора, сина За- 
діґа, котрий 25 разів їздив до польського короля добиватися 
щораз нового підтвердження за вірменами наданих раніше 
прав [Алішан 1896: 36]. Цей суд проіснував тут як повноцінна 
незалежна установа до 1786 року. Самостійність його була 
часами доволі значною. Про це говорить той факт, що вірмен
ський уряд у присутності представників кам’янецького магі
страту міг надавати місцеве громадянство [Документы 1967: 
74, 225—226, 339—340; Акты 1963: 229—300], порядкувати 
власністю на грунти тощо.

Незалежність вірменського самоврядування багато в чо
му була пов’язана із самостійністю вірмено-григоріанської цер
кви в Україні. Тому польсько-католицький патриціат усіляко 
схиляв львівських і кам’янецьких вірменів до унії з римо-ка- 
толицькою церквою, спираючись у цій місії на підтримку Ва
тікану [Pawiński 1876; Lechicki 1928; Petrowicz 1960]. Чимало 
зусиль доклали до цього і львівські вірменські душпастирі. — 
колишній ечміадзінський патріарх Мелкіседек та єпископ Ні- 
кол Торосович.

26 квітня [ 6  травня] 1627 року вірменська церковна й 
світська верхівка Львова з участю другорядних осіб із Кам’ян- 
ця-Подільського, уболі-ваючи за свої приватні інтереси й не
хтуючи громадськими, підписала з Ніколом Торосовичем 
угоду й визнала його за свого церковного ієрарха — див. 
нижче опис ркп. 1(30). Громада Кам’янця тривалий час опи
ралася уніатській політиці Нікола Торосовича, але поборники 
унії врешті дістали перевагу, й 1  жовтня 1666 року в вірмено-
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григоріанській церкві св.Ніґола м.Кам’янця службу божу впе
рше було відправлено за католицьким обрядом.

Велика частина кам’янецьких вірменів усе-таки унії не 
визнала, й за часів турецької окупації міста в 1672—1692 рр. 
тут іще був вірмено-григоріанський єпископ Іоанн Берестович 
[Езян 1884; Сецинский 1895а: 177—178; Пінгірян 1963].

Юридично-адміністративна й церковна автономія та ре
лігійна осібність не перешкоджали вірменам брати активну 
участь в економічному житті краю, а подекуди навіть справ
ляти вирішальний вплив на розвиток певних галузей вироб
ництва й товарообміну в регіоні, через який пролягали 
найголовніші шляхи економічних контактів між Україною, 
Білорусією, Польщею, Литвою, Росією, дунайськими князів
ствами, Туреччиною, Кримським ханством і Персією.

Велике значення в цьому аспекті мала здійснювана вір
менами торгівля в успадкованому від половців [Документы 
1967: 107; Голубовский 1884: 219—222: Бгиіі 1980] та гену- 
езців [М ак^іві 1947; Микаелян 1965] районі, де ключовими 
осередками товарообміну поряд зі Стамбулом, Едірною, Ка- 
фою, Кілією й Акерманом були саме Серет, Сучава, Могилів- 
Подільський, Хотин, Кам’янець-Подільський, Львів, Ярослав, 
Язлівець, Броди, Луцьк, а ще далі — Краків у Польщі, Вільно 
в Литві й Смоленськ та Москва в Росії.

В актових книгах кам’янецького вірменського суду є 
численні свідчення про пільги в торгівлі, які місцеві вірмени 
дістали, звичайно, саме через те, що ця їхня діяльність була 
вигідна державам регіону. Вірменська торгівля не припиняла
ся навіть у воєнні часи й перебувала під охороною. Так, під • 
час Хотинської війни 1620—1621 рр. турецькою адміністра
цією кам’янецьким вірменам було видано одночасно від 8  до 
13 охоронних грамот, що забезпечували їм без перешкодне 
пересування й торговельну діяльність на території Туреччини 
та васальних держав [Акт.КП 20: 50; Акт.КП 26: 40 зв., 63, 
85 зв., 109 зв.; Акт.КП 28: 25].

.Про обсяг товарообороту львівських та кам’янецьких вір
менських купців певне уявлення дають такі приклади. 1574 
року кам’янецький купець Торос Крікорович уклав із кра
ківським купцем Єндрісом.Фуґульбедром торговельну угоду на 
1422 флорени [Акт.КП 8 : 65]. 1577 року на спорудження нової 
будівлі вірменської церкви св.Ніґола в Кам’янці, що зберегла-
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ся донині, було витрачено 1653 флорени, з яких 1150 литов
ських флоренів (цебто 1725 польських злотих) пожертвував 
купець Андріас [Акт.КП 8 : 20 зв.]. 1600 року львівський ку
пець Захарія Івашкович одержав із̂  караваном зі Стамбула 
товарів на 12185 дукатів, а Нікол Торосович — на 15000 
злотих [Линниченко 1895: 5—6 ].

Внутрішній ринок великою мірою забезпечували місцеві 
вірмени. Приміром, ЗО вересня [10 жортня] 1616 року у списку 
кам’янецьких вірменів, які сплатили мито за ввезення і виве
зення товарів, значиться 43 особи: Курило Богданович, Кара- 
каш, Якуб і Татул, племінники Шибліста, Криштоф 
Голубович, Кіркорша Голубович, Вартерес, Миколай і Симон 
Якубовичі, Павел, Димитр, Бахси Вартересович, Захаріаш 
Мількович, Вартерес Мількович, Якуб Каспрович, Крікор 
Мількович, Якуб Августинович, Криштоф Ісайович, Криштоф 
Вартересович, Іваніс Манькович, Кіркор Ганусович, Норсес Га- 
несович, Іваніс Хингігович, Кіркор Ганусович, Бальцер, Хидир, 
Аракел, Криштоф і Ян Котлярі, Іваніс Синалович, Криштоф 
Кіркорович, Захаріаш Іванісович, Мартин, Мурат, Коста Лу- 
кашович, Миколай, Ісай Сергійович, Кіркор Чекель, Захаріаш 
Голубович, Августин, Богдан Торосович та Кіркор Мостробович 
[Акт.КП 26: 235 зв.].

За даними Н.К.Кривоніс, 1685 року у Львові 10 із 14 
багатих і 13 із 17 бідних крамниць належали вірменам [Кри
вонос 1971: 245.]. Через надмір імпортованих ними товарів 
місцеві ремісничі об’єднання, що продукували подібні вироби 
(тканини, гаптування, повсть, взуття, шкіру й шкіряні виро
би, зброю тощо), зазнавали збитків і змушені були звертатися 
до урядових органів для обмеження вірменського імпорту. Зга
даймо з цього приводу, наприклад, грамоту короля Михайла 
ткацькому цехові м.Кам’янця 1669 року й інші подібні доку
менти [Сецинский 1904: 56; Акт.КП 8 : 59 зв.].

Торгували вірмени й товарами місцевого виробництва, у 
тому числі пивом, медом, вином та горілкою „в домах і 
кам’яницях своїх“, на що неодноразово діставали привілеї 
[ВЬіадимирский-Буданов 1868: 558]. Кам’янецька вірменська 
громада мала навіть корчму й шинок, що здавала їх в оренду 
корчмарям та шинкарям [Акт.КП 8 : 4], а кам’янецькі купці 
були об’єднані в окремий цех [Акт.КП 42: 171 зв.].
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Більшість місцевих вірменів, однак, займалася не торгів
лею, а ремісництвом або принаймні поєднувала ці заняття. 
Так, згідно з податковими реєстрами 1407 року 80 % львів
ських вірменів становили саме ремісники.

Як і* решта місцевого ремісництва, вірменські ремісники 
входили до спільних міжнаціональних або ж до своїх окремих 
вірменських цехів. Так, у Кам’янці на початку 17 ст. існувало, 
крім згаданого купецького, іще принаймні 4 вірменських це
хи: шаповальський, шевський, золотарський та різницький 
[Акт.КП 26: 132; Акт.КП 27: 160—161 зв.; Акт.КП 28: 69 зв.].

У цей же час у Львові існував окремий вірменський 
сап’янницький цех, який виробляв шкіру для експорту до 
Молдавії, Росії та Угорщини і статут якого було затверджень 
1620 року [Кись 1965]. Такі ж цехи були на початку 18 ст. у 
Станіславі [Barącz 1858: 89—90] та Могилеві [Krzysztofowicz 
1864: 38—44]. Н.К.Кризоніс повідомляла також про цех наф- 
тарів у Львові, до якого входили й вірмени [Кривонос 1962: 
243].

У більшості ж випадків окремих національних цехів не 
було. Так, у Львові 17—18 ст. вірмени входили, крім нафтар- 
ського, також до складу цехів вишивальників і сідлярів, золо
тарського, кушнірського, кордибанників, кравецького, 
лучників, мечників, ковальського [там же] та малярського 
[Mańkowski 1936]. Чи мали вірмени свої папірні, невідомо, а 
от сировину на українські паперові млини вони постачали 
[Кривонос 1963: 272]. Працювали вірмени й на монетному 
дворі у Львові в 14 ст. [Крипякевич 1965: 127]..

Після скасування окремих вірменських цехів у Кам’янці 
місцеві вірменські ремісники почали входити до цехів зміша
них [Сецинский 1904: 12].

Завдяки знанню кримськотатарської та турецької мов, 
близьких до їхньої рідної кипчацької, та обізнаності в турець
ких і татарських справах вірмени часто залучалися до дипло
матичних послуг — як перекладачі, радники, посередники, 
супроводжувачі або й як дипломати [Линниченко 1894: 230; 
1895: 6 —10; Baranowski 1946: 12].

Констатуються численні випадки, коли вірмени викону
вали або підозрювалися в виконанні шпигунських завдань 
[Кривонос 1971:^248]. Ці сфери діяльності вірменів, як і їхня
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участь у воєнних діях [Шевченко 1965] або їхня роль у ви- 
купівлі та обміні бранців [Акт.КП 8 : 149 зв.; 229 зв., 235, 239 
зв., 245 зв.; Акт.КП 11: 14 зв.—15, 38; Акт.КП 12: 21; Акт.КП 
14: 56 та ін.], а так само діяльність у різних галузях культур
ного життя краю (освіта, театр, архітектура, мистецтво, кни
годрукування тощо) ще потребують глибокого вивчення, 
незважаючи на те, що література, присвячена українським 
вірменам, є доволі значною [Григорян 1980: 257—284].

Уся ця проблематика всебічно відображена в великій 
кількості джерел. Порівняно багато з них стало об’єктом нау
кового дослідження. Чимало пам’яток, писаних польською, 
українською, латинською, вірменською, а також вірмено-кип- 
чацькою мовами, увійшло в науковий обіг [Deny, Tryjarski 
1964а; Дашкевич 1962; 1979; Гаркавец 1980; 1987; 1988]. Це 
дозволить нам оглядати вірмено-кипчацькі пам’ятки щонай- 
стисліше, відсилаючи до загалом доступних видань.

У пам’ятках вірмено-кипчацької мови сама вона визна
чається її носіями в три способи: більш старим терміном хып
чах тілі „кипчацька мова, мова кипчаків44, присвійною 
конструкцією бізім тіл „наша мова44 та більш пізнім 
порівняльним термінологічним сполученням, що набуло по
ширення завдяки перекладачам, знайомим із татарською мо
вою Криму,— татарча „по-татарськи44.

Приклади з текстів:
квп хыйын біле чыхардых хыпчах тілінв ермені сагмосну, 

йаманламацыз, зере худрэтымыз бунча еді, артыхын к[рісто]с 
тугэллэгэй Венец. 359: 12424 пр.— и  л. „з великими трудноща
ми переклали ми вірменський псалтир кипчацькою мовою; не 
ганьте, бо зроблено все, що було в наших силах, а решту 
довершить Христос44;

батмутюн Найі йев хыпчах лезу і Мат. 2267: 431 „тлу
мачення вірменською й кипчацькою мовами44;

башланійірлвр тервлврьі ермепілврньїц ермені тілінден 
Тіліндвн ерменінщ латіпгв чыхарган-дыр, латіндан полскійге> a 
полскійден бізім тілгв ... Не турлу кі бу бітікте йазылып-тыр екі 
турлу тіл біле — немічче да татарча Вроц. 1916: 209і—]о;
29711—13 „Права вірменів спершу було укладено вірменською 
мовою ... З вірменської мови перекалдено на латину, з латини 
на польську, а з польської — на нашу мову ... Як написано в
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цій книзі — двома різними мовами: по-польськи і по-татарсь- 
ки44;

ьінкалтр татарча Мат. 2403: Зі „прости [господи] — 
по-татарськи44; у зв’язку з останнім визначенням, ужитим 
дияконом Миськом, сином Мурада, з міста Замостя, що напи
сав цього молитовника на прохання барона Аґопші, намісника 
Сучави, викликає інтерес ототожнення автором перекладів 
Лусіґом біблійних східних мудреців (пастирів) саме з татара
ми:

Хачан керді керодес кі алдадьілар аньї татарлар, йуракланді 
Мат. 2267: 112\2—із  „Коли Ірод побачив, що татари його об
дурили, розсердився44;

Йохесо ертесьіна чобанлар келділар башхьішларьі біле да кеч- 
рухун 3 хан келділвр берноларьі біла Мат. 2267: 112 зв.і8—20 „А 
наступного дня прийшли чабани зі своїми подарунками і 
пізніше троє царів із дарами44.

Знайомство із кримськотатарською й турецькою літера
турною мовою, наслідування даної літературної традиції по
значилося й на мові перекладів, особливо що стосується 
"Судебника”. Тому-то не дивно, що й свою кипчацьку мову 
перекладачі часом називають татарською за подібністю й за 
суміжністю, маючи на увазі передусім відрізнити її від 
вірменської мови оригіналу, а водночас і від мови турецької.

Вірмено-кипчацька писемна спадщина є жанрово доволі 
багатоманітною й охоплює різні сфери духовного й матеріаль
ного життя. Завдяки виявленню однієї унікальної пам’ятки 
виділяємо тепер уже не 5 [Гаркавец 1980], а 6  груп пам’яток: 
1 ) історичні хроніки; 2 ) правові кодекси й актові матеріали; 3 ) 
художні твори; 4) філологічні праці; 5) церковно-релігійна 
література; 6 ) природнича наукова література;

Історичні хроніки. Дотепер з історичних вірмено-кип- 
чацьких хронік збереглося три^’’Кам’янецька хроніка”, ’’Ве
неційська хроніка” та ’’Хроніка ПоЛьщі”.

’’Кам’янецька хроніка” укладена громадянами Кам’янця 
братами Аґопом і Авксентом вірменською й вірмено-кипчаць- 
кою мовами в 1650—1652 рр. Тут описано події, що 
відбувалися на Правобережній Україні з 1430 по 1652 р. Особ
ливо важливою є частина хроніки, присвячена Хотинській 
війні 1620—1621 рр.
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Літопис існує в двох варіантах: більш повний рукопис № 
1700 Бібліотеки Конгрегації вірменських мхітаристів у Венеції 
й короткий рукопис № 194 (арк. 48—59) Національної бібліо
теки в Парижі. Вірмено-кипчацька частина венеційського ру
копису (арк. 74—-160) відноситься до подій 1611—1624 рр. 
(якщо не враховувати датуючий запис 1627 р. без жодного 
повідомлення). Цей варіант хроніки наприкінці минулого 
століття в повному обсязі видано Г.Алішаном [1896: 15—112; 
вірмено-кипчацька частина: 68—110], а останнім часом пере
видано, проте не повністю, Е.Шютцом [Schütz 1968: 40—84] та
І.Вашарі [Vasary 1969]. Видання Б.Шютца містить стисле 
історичне й лінгвістичне дослідження літопису. Вірмено-киіі- 
чацьку частину паризького списку, який охоплює події 1604— 
1613 рр., зі своїми коментарями видав дещо раніше Ж.Дені 
[Deny 1957]. Наш російський переклад кипчацької частини 
побачив світ у виданні ’’Османская империя в первой четверти 
XVII века” (M., 1984: 53—71; коментар: 168—171) та в ук
раїнському викладі в журналі "Жовтень” (1985, № 4).

"Венеційська хроніка” та "Хроніка Польщі” відомі за 
публікацією Г.Алішана [1896: 115—121; 122—123], а перша з 
них також за фрагментом рукопису № 194 Національної біб
ліотеки в Парижі (арк. 60—67), виданим Ж.Дені [Deny 1957: 
38—41]. ’’Хроніка Польщі” нещодавно перевидана в обох ва
ріантах [Dachkevytch, Tryjarski 1981].

Обидва літописи, складені вірмено-кипчацькою мовою, є 
надзвичайно стислими й стосуються подій від Різдва Христо
вого до 1537 і 1530 рр. відповідно. Незважаючи на урив
частість і непов’язаність повідомлень між собою, хроніки 
заслуговують на увагу оригінальністю й неповторністю 
свідчень, що їх ми не знайдемо в інших пам’ятках. Зокрема, 
про діяльність вірменів у Львові, про вірмено-григоріанську 
церкву в Україні тощо. Спеціально ці дві пам’ятки ще не 
досліджено.

Правові кодекси й актові матеріали. Юридично-коди
фікаційна, судово-адміністративна, господарча й фінансова ді
яльність вірменських колоністів знайшла різноманітне 
документальне вираження.

З метою систематизації норм кримінального й цивільного 
права ’’Судебник” Мхітара Гоша 11 ст. [Паповян 1964], як уже 
сказано, спершу було перекладено латинською й польською
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мовами і в такому вигляді затверджено 1519 р. Сігізмундом І. 
Але використовувся він у кипчацькому перекладі 1528 р.

Крім виданого списку 1528 року, що тепер зберігається 
під *6 1916 у Національному інституті імені Оссолінських у 
Вроцлаві [Lewicki, Kohnowa 1957: 241—251; 274—277], відомо 
ще два списки:

— львівська версія 1568 року — ркп. № 176 (стор. 40— 
112) Національної бібліотеки в Парижі [Масіег 1908: 97—98];

— кам’янецька версія 1575 року — ркп. № 468 (арк. 
68—102) Бібліотеки Конгрегації вірменських мхітаристів у 
Відні [Daschian 1896: 220—221; 943—945].

Процесуальний кодекс 1604 р. відомий за рукописом № 
1916 Національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві 
(арк. 294 зв.—297).

Цивільні й духовні органи вірменського самоврядування, 
професійні організації й приватні особи фіксували результати 
своєї діяльності у книгах і в вигляді окремих документів. Це 
могла бути єдина (для всіх видів справ) актова книга 
вірменського уряду, як, наприклад, у Кам’янці, що велася 
впродовж століть. Могли це бути і спеціалізовані книги — 
метричних записів, духовних справ (шлюбних контрактів та 
заповітів), касових записів тощо, як у Львові. Актові книги 
Гїехів, що про них нерідко згадується в інших документах, 
поки що не виявлено.

Записи в актових книгах велися вірменською, вірмено- 
кипчацькою, латинською й польською мовами, а копії чи ви
тяги з поданих до актів документів вносилися мовами 
оригіналів, зокрема й українською [Акт.КП 11: 16 зв.; 51 зв.; 
276 зв.—277].

Найдавніші записи, відомі текстуально, зроблено 1521 
року вірмено-кипчацькою мовою [Бжшкянц* 1830: 87].
Найпізніші, також судові, зроблено 1786 року польською мо
вою [Акт.КП 113: 116 зв.].

Найдовше судові записи велися вірмено-кипчацькою мо
вою в Кам’янці: останній датовано 10/20 березня 1112/1663 
Року [Акт.КП 42: 266]. Останній же окремий документ із 
Кам’янця вірмено-кипчацькою мовою — це заповіт дружини 
Симона Харахаша Зосі 8/18 грудня 1118/1669 року [Льв.1660 
III: 6 -9 ] .
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Найпізнішим вірмено-кипчацьким записом є все-таки 
львівський — це метричний запис, зроблений у Львівській 
вірменській церкві 1681 року [Від.440: ЗО зв.].

Сьогодні текстуально відомо 40 актових, книг вірмено- 
кипчацькою мовою. Три з них загублено, і маємо в своєму 
розпорядженні лише опубліковані фрагменти:

— 302 записи з найдавнішої актової книги вірменського 
війтівського суду м.Кам’янця-Подільського (1559—1567 рр.) за 
ркп. № 4386 колишнього Центрального архіву давніх актів у 
Києві, з яких 298 виписано й опублікованоуТ.І.Груніним [До
кументы 1967], а 4 — І.Абдулліним за копіями Х.І.Кучук- 
Іоаннесова та Ф.Є.Корша [Абдуллин 1976];

— 2 записи з актової книги цього ж суду за 1585 р. за 
рукописом, що згодом зберігався у цьому ж архіві під № 4395, 
видав М.Бжшкянц [Бжшкянц4 1830: 158];

— йому ж належить публікація фрагмента одного запису 
вірмено-кипчацькою мовою, датованого 1521 роком, із книги 
Львівського духовного суду 1463—1564 рр. [Бжшкянц4 1830: 
87].

Решта 37 книг зберігається в таких архівосховищах:
28 у ЦДІА України в м.Києві, ф. 39, оп. 1, од. зб. 8 , 11, 

12, 14, 15, 17, 19а, 20, 22, 24—37, 40—42, 157, 158 (опис у 
даному каталозі);

6  у Бібліотеці Конгрегації вірменських мхітаристів у 
Відні, ркп. № 440 (книга метричних записів Львівської 
вірменської церкви за 1636—1736 рр., 120 арк., по 1681 р. 
вірмено-кипчацькою мовою), ркп. № 444, 446 (дві актові кни
ги Львівського вірменського самоврядування за 1608—1624 і 
1564—1608 роки відповідно, 79 і 177 арк.; у рукопису 446 
містяться також усі соборні послання апостола Павла; одне з 
них, а саме друге послання до коринтян — арк. 62—81 — 
опубліковано [Tryjarski 1974: 287—344]); Jsfe 452 (касова книга 
цього ж уряду за 1598—1637 рр., 140 арк.); N° 441, 447 (актові 
книги Львівського вірменського духовного суду за 1572—1630
і 1643—1667 рр., 212 і 470 арк.) [Schütz 1971];

1 у Бібліотеці Конгрегації вірменських мхітаристів у Ве
неції, ркп. Ms 1788 — актова книга Львівського вірменського 
духовного суду за 1630—1642 рр., 89 арк.;
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2 у приватних осіб у Польщі, що успадкували ці книги 
від Мар'яна Левицького, котрий тривалий час і доволі 
успішно займався виявленням і збиранням східних і, зокрема, 
вірмено-кипчацьких писемних пам’яток, мікрофільмів та фо
токопій [Deny, Tryjarski 1964; Дашкевич 1977]. У його спад
коємців перебувають:

— актова книга Львівського вірменського війтівського 
уряду за 1625—1630 pp., 48 арк.;

— книга метричних записів Львівського вірменського ар- 
хієпископату за 1660—1675 pp. невідомого обсягу.

В архівах Львова, Відня, Варшави зберігається також 
велика кількість окремих документів — оригіналів та витягів 
із актових книг [там же].

Філологічні праці представлені посібниками та вірмен
сько—вірмено-кипчацькими словниками, призначеними для 
вивчення вірменської мови й перекладу на мову кипчацьку.

Два граматичних посібники з вірменської мови, складе
них у Львові:

— ркп. 2267 Матенадарану ім.Маштоца в Єревані, арк. 
29—42, 1581 року;

— ркп. № 84 Бібліотеки Конгрегації вірменських
мхітаристів у Відні, 178 арк., 1613 року;

П ’ять перекладних вірменсько—вірмено-кипчацьких 
словників:

— ркп. № 3 Національної бібліотеки в Відні, 106 арк.;
— № 311 (300 арк.) та № 84 (арк. 4—8 ) Бібліотеки 

Конгрегації вірменських мхітаристів у Відні;
— ркп. 51 І Бібліотеки Львівського університету, 366

стор.;
— ркп. Арм. 8  Державної публічної бібліотеки ім.

М.Є.Салтикова-Щедріна в Санкт-Петербурзі, 280 стор. '
Е.Триярським видано конкорданс до трьох віденських 

рукописів, а також факсиміле окремих сторінок усіх п’яти 
манускриптів [Tryjarski 1968—1972]. На підставі цієї лекси
кографічної праці Ґ.Дьорфером [Doerfer І972], К.Менгесом 
[Menges 1972] та Дж.Клосоном [Clauson 1971] проведено цікаві 
етимологічні дослідження.
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Зі зразків художньої літератури виявлено й опублікова
но ’’Історію мудрого Хікара (Оповідь про Акіра премудрого)” 
за ркп. № 468 Бібліотеки Конгрегації вірменських мхітаристів 
у Відні (арк. 54 зв.—62) [Deny, Tryjarski 1964а; Кудасов 1990).

Із християнських текстів відомо п’ять псалтирів, чоти
ри збірника проповідей, сім молитовників [Dubinska 1961], у 
тому числі надрукований у Львові 1618 року, єдиний відомий 
примірник якого зараз знаходиться в бібліотеці Лейденського 
університету [Schütz 1961; 1962; Дашкевич 1963], один слу
жебник із поясненням знаків зодіаку [Tryjarski 1968], різьбле
ний напис на дерев’яному сволоку зі Львова [Абдуллин 1973; 
Дашкевич, Трьіярский 1973], покрайні нотатки та колофони в 
вірменських рукописах (крім описаних у даному каталозі, 
також колофон у молитовнику з румунського міста Герла [Ко- 
ланджян 1969: 441—442].

Із природничих наукових пам'яток на сьогодні виявлено 
лише одну — це праця з алхімії й суміжних проблем ’’Та
ємниці філософського каменя” львів*янина Андрія Торосовича 
1626—1631 pp. зі збірки ЦДІА України в м.Києві [Гаркавец 
1981], опис якої подано нижче.
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Центральний державний 
історичний архів України, 

м.Київ

Київська археографічна комісія: 
Тимчасова комісія для розгляду давніх актів 

(1842—1852)

Київський центральний архів давніх актів 
при Київському університеті 

(1852—1922)
Київський центральний історичний архів 

(1922—1932)
Київський обласний історичний архів 

(1932—1941)
Центральний державний історичний архів 

Української РСР 
(1941—1958)

Центральний державний історичний архів 
Української РСР у м.Києві 

(1958—1991)





1 ЦДІА України, м.Київ, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 8 (4390і )

Актова книга Кам'янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 10 березня 1021 [1572] р. (арк. 22, запис 2)
— 23 вересня 1073 [3 жовтня 1624] р., четвер (арк. 155, запис 
8 ). Початкову дату тв[аганньіц] 1021 („року 1572м) написано 
чорнилом також на верхньому зрізі книги.

Перший запис: 15 липня 1026 [1577] р., 
понеділок (арк. 1 ).

Останній запис: 13 липня 1028 [1579] р., 
четвер (арк. 298).

Зміст: На перших 4-х аркушах містяться записи госпо- 
дарчо-урядового характеру, пов’язані з винайманням будинку 
під ратушу, зданням в оренду житлових будинків, шинку, 
млина, що належали вірменській громаді, наймання на служ
бу до ратуші віжів (урядників), про податки на викуп полоне
них із турецької неволі, про виконання заповітів і розділ 
майна небіжчиків тощо.

Починаючи з арк. З і до кінця арк. 15 зв. записи про 
надання кам’янецького громадянства вірменам з таких місць, 
як Бучач, Каре, Кафа, Львів, Серет, Сіс, Сучава, Токат, Хотин, 
Ясси тощо (16 червня 1024 [1575] р. — 23 вересня 1073 [З 
жовтня 1624 р.]).

Протоколи засідань суду — з арк. 18 зв. до кінця книги.

У  дужках подано старий номер книги за каталогом Київського центрального 
архіву давніх актів [Список 1864].
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Мова переважно кипчацька. Протоколи на арк. 18 зв.— 
87 ведуться вірменською, кипчацькою та польською мовами. 
Останній вірменський запис 24 грудня 1024 [1575] р. (арк. 8 6  

зв.). Датування вірменських записів часто виконано кипчаць
кою мовою, наприклад: абрілнін 6 („квітня б44) (арк. 34, запис 
1). Далі до кінця книги записи лише кипчацькі.

Папір, формат 25 х 36,5 см. Водяний знак: лілея, 4 х 4,2 
см. Обсяг 298 арк. Правий край арк. 2—21 обрізано уступами 
зверху донизу на ширину 1,5 см кроком 1,7 см під латинський 
алфавіт, літери якого виписано в традиційному порядку готи
кою. Проте до змісту записів, зроблених на цих аркушах, цей 
алфавітний зріз стосунку не має.

Палітурка. Книга реставрована, зшита, обрізана, оправ
лена в нову картонну палітурку. Оригінальна палітурка не 
збереглася.

Письмо вірменське, нотрґір, 40—70 рядків на сторінці по 
60—80 знаків у кожному.

Початок книги:
Тваганньїц 1026 йуліснщ 15 йьіхкун войтлухуна Мілконьїц 

хулга туттулар Стасні мєстаоглапьін. Берсерлвр кенсіпейьілда 14 
флорін. Бу йьілньїц йальїн алдьі Стає 14 флорінні тугвл (арк. /, 
запис 1)

„Року 1026 [1577] липня 15, в неділю за війта Мілька на 
віжа найнято Стаса, магістратського урядника. Платити йому 
мають 14 флоринів на рік. 14 флоринів платні за цей рік Стас 
одержав сповна44.

Вибрані записи:
Тваганниц 1026 йуліс 2 нвгврікун войтлухуна Мілко нуц 

берділвр кетхойальїх Крікорга Йолбей оелуна 50 талер аманат кі 
келтіргай Турктвн посполітьій потреба учун халі да тдрба (арк. З
зв., запис 2)

„Року 1026 [1578] липня 2, у вівторок у присутності 
війта Мілька старійшини дали Крікорові, синові Йолбея, 50 
талерів із дорученням привезти із Туреччини для громадських 
потреб килим і торбу44.

Болду бу йихпашкун майіс 14 тваганньїн, 1025 Мілко войт 
алньїна да тугвл тврвчілврнщ. Келді Павел тійірмвнчінщ хатуну 
орус Міхно біле Хачковіч да жадат еттілер йогарьі йазьілган
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тШрменныц чінні учун хайсі кі борчлу халыптыр тврэге Павел 27 
флорін кі бу хадар сбідаганьї твзгей торе бу йувух келір святкага 
діро. Да тутунду кі бу 27 флорінні бергей йазылган кунуно святкада 
нахт сбідага біле. Неден утру йук болду Міхно бу хатун учун тереге 
кі егер хатун сезуне досіт етмесе на кенсі телегей ол суманы 
йогары йазылган. Хайда кі тере холтхасына кере ол Міхнонун, 
обецатца болду тезмеге дл кунге діро (арк. 2 зв.9 запис 3)

„Діялося в цей понеділок травня 14 року 1025 [1576] 
перед війтом Мільком та всіма суддями. Прийшла жінка мель
ника Павла, українка, разом із Міхном Хачковичем і зажада
ла щодо 27 флоринів чиншу за названий вище млин, які 
Павло не сплатив, щоб суд почекав ці гроші до наступних 
святок. І зобов’язалася сплатити ці 27 флоринів у записаний 
строк, на святки. Поручителем за цю жінку перед судом щодо 
цього виступив Міхно, що коли ця жінка не дотримає слова, 
то він сам сплатить цю записану вище суму. Тому суд на 
прохання цього Міхна пообіцяв зачекати до названого строку“.

Тодорка ант ічті кефалі
Болду тваганныц 1034 окосдоснуц 18 войтлухуна И олубнуц да 

тугел терочілерніц. Келді Тодорка дер Иарбед оглу кефалі да ант 
ічті бій тецріге да болду іноМлі подданійі Шдефаниос падшакныц 
аныц бійлікініц да тутунду кі антына досіт еткей не кі йергесідір 
йазовуна коре да барча келішлерін теренщ бермеге да послушен
ство етмеге тереге харшы болмахтан башха. Хайсі антны 
выслухат етті раменясындан аныц бійлікінщ пан старостаныц 
уродзоный пан Вісентій Волскій подстаростійі Каменецпіц да 
неміч тересінден Блажій войту пемічнщ да Станіслав Морішкапа 
да Міколай доктор. До тего дагыи не кі пріналежіт етій едір пан 
старостаныц келіші урядына алай же ермені тересіне аны 
барчаны етіп беріп да болду волній не учун хойулду тереге 
паментный (арк. 5, запис 3)

„Тодорка з Кафи прийняв присягу
Діялося року 1034 [1585] серпня 18 в присутності війта 

Голуба та всіх суддів. Прийшов Тодорка, син Харбеда, з Кафи 
й прийняв присягу господу богу і став вірним підданим його 
милості короля Стефана, і зобов’язався дотримуватися прися
ги, відповідно до її порядку, згідно з записом, і сплачувати всі 
урядові податки, і виявляти безперечний послух урядові. Яку 
присягу за дорученням його милості пана старости вислухав 
шляхетний пан Вісентій Вольський, підстароста кам’янець-
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кий, і від польського суду війт польський пан Блажій і Ста
ніслав Моришкапа та доктор Микол ай. При тому він сплатив 
податки, належні урядові пана старости, а так само 
вірменському судові, і був вільний, про що судові подано 
пам’ятного44.

Йыгввнуц йасалганы Міхно йереспоханныц
Болду тваганныц 1026 крешдагабедлэр улукуну алнына

кічіайнакун йувухтэги Міхно йереспохан ундатті барча
каканаларны хуцка да Иолуб войтну хайсі дсі Міхно йеріне едір да 
тугэл твречілврні да визнат етті Міхно йереспохан йогары 
йазылган терэнщ алнына айтып кі не турлу маца кетхойалых 
беріп едір Андріасньїн, сбідагасьін. кі сурп Нігол йыгввун йасаткай 
едім дагын ол сбідага доложіт етті Андріас кі болду барча сбідагасьі 
1150 флорін Літва сбідагасьі, да не турлу кі дер Крікор ахпаш та 
чыхарып едір 400 талер ол йыговну ж йасамага да Вартерес Торос 
оглу да 103 флорін берді йасатмага ол йыгввну хайсі кі бу барча 
сбідага xap*ę болду йасалмахына ол йыгввнуц хайда кі калі тугэл 
йасалды ол йыгев барча й ерг всі біла хайсі кі оддат етійірмен
бійлікщізгв вцеле. Тврв йогары йазылган ацлап свзун Міхно
йереспоханныц да каНаналар біле барды ол йыгввгэ да прінят етті 
андан вдзєнчне да йугундулер кенсіне аныц емгжі учун да бу йогары 
йазылган сб1даганы хайсі кі харх; еттілер ол йыгвв усно прінят 
етті войтлух діфтерге. Нені кі Міхно йереспохан беріп йаздырды 
(арк. 20 зв., запис 1)

„Спорудження церкви єпископом Міхном
Діялося року 1026 у ближчий четвер перед святом 

архістратигів [1577 року жовтня 27]. Єпископ Міхно запросив 
до ризниці всіх священиків, війта Голуба, який заступав 
Мілька, та всіх суддів, і засвідчив Міхно, єпископ, перед усім 
описаним урядом і сказав: ”Як дали мені колись старійшини 
гроші Андріаса, щоб я Збудував церкву св.Ніґола, а ще до тих 
грошей Андріас додав грошей, що вийшло разом 1150 литов
ських флоринів, а також єпископ отець Крікор дав 400 талерів 
на будівництво цієї ж церкви, і Вартерес, син Тороса, дав 103 
флорини на побудову цієї церкви, то всі ці гроші було витра
чено на зведення цієї церкви, котру тепер споруджено і котру 
оце зараз передаю з усім нарядом Вашим милостям повністю”. 
Уряд, описаний вище, з’ясувавши слова єпископа Міхна, 
пішов разом зі священиками до тієї церкви, і прийняв її від 
нього із вдячністю, і вклонилися йому за його працю, а ті,
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описані вище гроші, що витрачено на цю церкву, уряд зано
тував до війтівської книги. Про що єпископ Міхно, сплативши 
пам’ятного, дав записати44.

Кінець книги:
Йурко Брыкскш — Сефер Султан оелу*
Болду тваганныц 1028 йуліс 23 кічіайнакун Иолуб войт 

алнына да антічкенлернщ Йакуб Ромашко Асвадур да взгалврі. 
Бугунгі твре алнына mypyń облічнє Йурко Брыкскш пленіпо- 
тенті пан Фідріх Смалцніц Краков шеИерлісінщ да жадат етті 
Сефердан не турлу кенсін пріпозват етіп едір букунга кі хойгай едір 
Султанны тереге. Хайда кі Сефер анда ж туруп хойду Султанны 
mapa алнына. Хай сі кі анда ж туруп айтылган Йурко да 
оповідатца болду Султан усна айтып кі не турлу mapa зказат 
етіп едір Султанга 3-унчі кунда таламага хайда кі досіт етмаді 
холармен' тарадвн кенулук. Анда ж туруп Султан жІувап беріп 
айтты кі нахт сбідагам йохтур бар хумашым хайсі кі ол да менім 
дугулдур тек йахшы кішілар каруп менім упадлостумну да 
закладат етійірлер мені хумаш біла до часу кі болгаймен кенсі 
борчумдан хутулмага хайда кі ол рокта да кладім кенсіна хумаш біла 
таламага да Йурко кламаді прінят етмага а так калі да кадірмен 
таламага хумаш біла хайсі кі будур мяновіце москов берелті ах 
песоклар да хына не турлу mapa тапса. А Йурко айтты кі мен 
холармен mapa %запісіне кара хайсі кі І лов терасі алнына 
обліговатца болуптур отступіт етіп кенсі юріздіщіій]асып да 
барча поступокларын ні 1 турлу хумаш біле телев етмеге еркі 
болмагай тек нахт сбідага біле хайсі запіспін, мшутасын 
квргузуйуржен таре алнына да холармен кі болгаймен захованый 
оу запіске кере хайсін кі... [без продовження, оскільки наступ
ний зошит книги загублено] (арк. 298 зв., запис 6)

„Юрко Брикський — Сефер, син Султана
Діялося року 1028 [1579] липня 23, у п’ятницю, перед 

війтом Голубом та присяжними Якубом, Ромашком, Асваду- 
ром та іншими. Перед нинішнім судом поставши особисто, 
Юрко Брикський, уповноважений пана Фідріха Смальця, 
міщанина Краківського, зажадав від Сефера, як позвав; був 
його на сьогодні, щоб той поставив перед суд Султана. Тоді ж 
Сефер поставив перед суд Султана. Тут же названий Юрко, 
уставши, оскаржив Султана, кажучи, що суд наказав Султа
нові* сплатити борг протягом трьох днів, але він не сплатив, 
тому прошу від суду справедливості. Тоді Султан, уставши,
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сказав у відповідь, що в мене немає готівки, є товар, який так 
само не є моїм власним, а тільки що добрі люди, бачачи мій 
занепад, на певний час позичили мені, аби я міг позбутися 
боргу; і в той призначений строк я теж хотів розплатитися 

^товаром, але Юрко не схотів прийняти; а я, власне, й тепер 
готовий сплатити товаром, а саме: московські сіро-бурі песці і 
хна, як знайде суд. А Юрко сказав — я вимагаю, щоб він не 
міг розплачуватися жодним товаром, а лиш готівкою, згідно з 
судовим записом, що його зроблено перед Львівським судом, 
де він зобов’язався, відступаючи від власної юрисдикції, й без 
будь-яких судових відстрочок, витяг із якого запису я показую 
перед судом, і вимагаю, щоб я був захищений згідно з цим 
записом, котрий...“

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Друк: [Актьі 1963] — окрім вірменських текстів, тут 
опубліковано також 4 кипчацьких із цієї книги: стор. 109, 
172—173, 266, 300.
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2 ЦДІА України, м.Київ, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 11 (4392)

Актова книга Кам'янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 21 липня 1028 [1579] р., вівторок (арк. 1)
— 19 грудня 1030 [1581] р., вівторок (арк. 296 зЬ.).

Зміст: Протоколи засідань вірменського 
війтівського суду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи поль
ською мовою.

Папір, формат 25 х 35 см. Водяний знак: 
лілея, 4 х 3,9 см. Обсяг 296 арк.

Палітурка. Книга реставрована, зшита, обрізана, оправ
лена в нову картонну палітурку. Оригінальна зберігається ок
ремо, її розмір 26,5 х 36,5 см. Прикрашена трьома горизон
тальними плетеними пасами шириною 3—4 см з білої шкіри. 
На звороті верхньої обкладинки напис: арі^ан „святий дух“.

Письмо вірменське, нотрґір, 40—50 рядків на сторінці по 
70—85 знаків у кожному.

Запис на контртитулі:
Тваганньщ 1028 нойемпернщ 25 кічіайнакун башта войт 

Иолуб да барча агалар базар етіп алдьіх Ханерестон АНрон 
торнундан 2 ат 30 талерго да тутундух толомого хачан тецрі 
йеткірсо войт келсо королдан ол 30 талерні Хачереско. Бу атлар 
\чун йоеарьі айтьілган толоділор Хачереско

„Року 1028 [1579] листопада 25, в четвер ми, насамперед 
війт Голуб та інші старійшини, купили в Хачереса, онука
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Аарона, 2 коней за ЗО талерів і зобов’язалися сплатити ці ЗО 
талерів Хачересу, коли, як дасть бог, війт повернеться від 
короля. За цих коней, що про них говориться вище, Хачере- 
сові сплачено44.

Початок книги:
Анун асдуадзой
Башланды бу діфтор ермені тваганныц 1028-іне йуліс айыныц

21-інв Иолуб Крікор оглунуц войтлухуна да ол заман болган ермені 
тврэчыарныц на іме 2 йереспоханныц Міхнониц да СерЫйныц 
Демушныц Торосныц Зануныц Мелконыц Йакуб Тугэлбейныц 
Хачконыц Хачересныц Вартанныц Асвадурныц Оканныц да на тен 
час болган Иолуб йазучтыц дер Йованнес оглуныц. Иолубдан соцра 
мен Кіркор дер Йованес оглу башладым ййзучільїх тваганныц 1028 
нойемперныц 6 айнакун (арк. 1, запис 1)

„В ім’я бога
Розпочато цю вірменську книгу року 1028 [1579] місяця 

липня 21 за війта Голуба, сина Крікора, та тодішніх 
вірменських суддів, а саме: двох єпископів — Міхна та Сергія, 
Демуша, Тороса, Зану, Мілька, Якуба Туґалбея, Хачка, Хаче- 
реса, Вартана, Асвадура, Огана й тодішнього писаря Голуба, 
сина отця Йованнеса. Після Голуба обов’язки писаря почав 
виконувати я, Кіркор, син отця Йованеса? року 1028 [1579] 
листопада 6 , в п’ятницю44.

Вибрані тексти:
Ащіа Міхно йереспоханныц сб1даганы тапмах учун
Болду тваганныц 1028 йуліс 21 нвгврікун Иолу&войт алнына 

да йанына болган тугэл твречілврніц. Келді Міхно йереспохан да 
оповідатца болду йогары йазылган тврэге айтып кі меиім власный 
кeбimiмны хайсі кі бузулуп едір знову башладым грунтундан 
йасамага. Букунгі кунну хаздырганда грунтну тапылды 1 бардаг 
сбідага хайсі кі холармен тврэдвн 2 антічкан кі болгай маца 
npiдaный кі барып обведіт еткаймен да ол cбiдaгaны антіч- канлор 
алнына бардахтан бошатып да санаткаймен хайсін кі маца тецрі 
берді букун менім власный мулкум усне (арк. У, запис 2)

„Справа про знайдення грошей єпископом Міхном
Діялося року 1028 [1579] липня 21, у вівторок перед 

війтом Голубом та всіма суддями, що були, при ньому. Прий
шов єпископ Міхно і свідчив названому вище судові, кажучи,
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що, почав я відбудовувати мою власну крамницю, що була 
зруйнувалася, від підвалин. Сьогодні, коли копали ґрунт, 
знайшовся один горщик грошей, який, я прошу, нехай буде 
надано мені 2  присяжних, щоб я, пішовши, засвідчив і перед 
тими присяжними дав перелічити, висипавши з горщика, що 
бог послав мені на моєму власному ґрунті“.

Лезко орус чакуч учуй
Болду негерікун нойемпер 3 тваганпыц 1028 Иолуб войт ал- 

нына. Келді Лезко Йаков оглу да оповідатца болду тереге айтып 
кі бу ашкан йыхкун ввумэ огурлух болду хайсі кі калі 1 кесвкі таны- 
дым Мацкода хайсі кі вензендір места евуне 1 чакуч. Холармен 
тередон віж кі біргеме барып да соргай кепсінден кі ол чакучпу хай- 
дан алыптыр зеро ол чакуч біло огурланыптыр 2 сом сбідага 3 сбіда- 
гасы ексіг да 1 опцук можовдзовый. Войт йоеары айтылган ацлап 
оповєданесін Лесконыц да прідат етті хулну на іме Стазкону 
хайсі кі барып да застат етіп ол чакуч ну Мацкода места евунв 
да сорду кі кімден алыптыр да келіп зезнат етті кі Мацко айтты 
ев ейесі йанына 1 кушнірчік бар едір хайсі кі менім хыпгпымны па- 
зычш етіп едір да бермеді мен де бу чакуч ну алдым кенсінден хып- 
тым йерінв.'Хайсі зезнанесін хулнуц Лезко беріп йаздырды да ол 
чакучну халдырды тереде ол кіші тапулгїнче (арк 20 зв за п и с  1)

„Діялося у вівторок листопада 3 року 1028 [1579] перед 
війтом Голубом. Прийшов Лесько, син Якова, і заявив судові, 
кажучи, що минулої неділі в моєму домі сталася крадіжка, і 
от тепер я впізнав одну з тих речей у Мацька, котрий ув’яз
нений у-ратуші, — 1  молоток. Прошу від суду віжа, щоб той 
пішов зі мною разом і спитав у нього, звідки він узяв того 
молотка, оскільки разом із тим молотком було вкрадено 2  

копи грошей без 3 грошей і 1 „опцук можовдзовийм. Війт, 
названий вище, з ’ясувавши заяву Леська, послав з ним віжа 
Стаська, котрий пішов, і застав той молоток у Мацька в 
ратуші, і спитав, у кого він його взяв, і, прийшовши, 
засвідчив, що Мацько сказав, що в господаря його дому був 
один кушнір, котрий позичив у мене ножиці й не віддав, то я 
взяв цей молоток у нього замість ножиць. Яке свідчення віжа 
Лесько дав записати і цього молотка залишив у суді доти, 
поки знайдеться та людина“.

Норсес да хулухчі Ганна
Болду айнакун нойемперніц 6 тваганпыц 1028 Иолуб войт 

олнына. Келді Закровскій да Ианна хулухчісі Нурсесніц Кіркор
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оглунуц да пріпозват етті Норсесні гіле етті усне айтып кі келір 
байрамга анча йалга кіріп едім хайсі кі маца бшвнмвды хатына 
кеттім кенсіндвн калі холармен кенсінден кі маца кенсі власный 
аріберімні маца хайтаргай артых кенсіндвн немв клвмвн тек менім 
власныйым хай таре ын. Анда ж туруп Норсес да джувап берді да 
айтты кі алайдыр тутуп едім кенсін байрамга діро йалга білмвн нек 
клвмвды хулух етмэгэ да кетті мендвн а мен аныц аріберісін 
камоват етмвн клормен несі мендэ бар клэрмен уряд алнына 
хайтармага а клэр есе келіп йалын дослужіт етмэгэ на клэрмен 
халганын да бермэгэ. А Ианна джувап беріп айтты кі мен ацар 
барман артых хулух етмэгэ а тыж немэ кенсіндвн артых клэмэн тек 
менім власны^мны берсін. Войт йогары айтылган ацлап 2 
стронаны да зказат етті да айтты Ианнага кі барып дослужіт 
етквй да алгай твлввун да Нурсесгв айтты кі Ьамоват етмвгвй 
аныц власныйт. Хайда кі Ианна подняця болма клвмвді кі барып 
дослужіт етквй еді. А Нурсес келтіріп аріберісін уряд алнына да 
хайтарды кенсінв аныц власныйт. Хайсі кі Ианна одобрат етіп да 
айтты кі 1 кошыкамны бермеды. А Нурсес айтты кі аныц учун 
бермвдым кі 1 вартух да 1 теемв беріпмен хулух ус не аны маца 
хайтарсын да кенсініцкін алсын. Хайда кі тврв айтты Норсескв 
кі аныц кін барын хайтаргай кенсінв а не кі Нурсесніцкін алып есе на 
барып позват етквй тврвсіне кенсініц. Хайда Норсес прінят 
етмвді декретні да алды барча агаларга. Хайда кі тврв ужіт етті 
кенсінв тугвл агаларга да рок назначіт етті келір ханкунгв. Неніц 
усне екі строна да прізволіт етті да Нурсес беріп йаздырды (арк. 
27—27 зв.у запис 2)

„Норсес та наймичка Ганна
Діялося у п’ятницю листопада 6  року 1028 [1579] перед 

війтом Голубом. Прийшли Закровський та Ганна, наймичка 
Нурсеса, сина Кіркора, і припозвали Норсеса, і заявила вона 
на нього, кажучи, що до наступного великодня я пішла до 
нього в найми, але в нього мені не сподобалося, і я пішла від 
нього, і зараз я прошу від нього, щоб він повернув мені мої 
власні речі, більше нічого від нього не прошу, хай тільки 
поверне моє власне. Тут же Норсес відповів і сказав, що так, 
найняв я її до великодня, не знаю, чому не схотіла служити 
й пішла від мене, а я її речі не затримую, хочу повернути 
перед судом, що з її речей є в мене, а якщо хоче прийти й 
дослужити, то хочу дати й решту. А Ганна сказала у 
відповідь, що до нього я не піду служити, а так само нічого 
від нього більше не хочу, тільки нехай поверне моє власне.
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Названий вище війт, зрозумівши обидві сторони, сказав 
Ганні, щоб пішла, дослужила й одержала платню, а Нурсесові 
сказав не затримувати її речей. Але Ганна не погодилася піти 
й дослужити. А Нурсес приніс її речі до суду й повернув їй. То 
Ганна забрала і сказала, що однієї моєї сорочки він не віддав. 
А Нурсес сказав, що я не віддав через те, що я дав був їй 1 
фартух і 1  тасьму за службу — нехай поверне мені і забере 
своє. Тоді суд сказав Нурсесові, щоб усе її власне він їй повер
нув, а щодо того Нурсесового, що вона взяла, нехай іде й 
позиває до її суду. Але Нурсес не погодився з декретом і 
апелював до всіх старійшин. То суд дозволив йому апеляцію 
до всіх старійшин і призначив строк на наступну середу, з чим 
обидві сторони погодилися, і Нурсес дав записати“.

Йакуб Волскій да Жарскій
Болду места ввінв твагапныц 1030 йуцвар 25 ханкун Иолуб 

войт алнына да йанына болган тврвчілорніц Зану Ханко Йакуб 
Хачерес взгелврі. Бугунгі вьиіожоній тврэ алнына келділвр 
шлахетній Йакуб Волскій да СерЫй Жарскій да туруп облічнє жа- 
дат еттілвр тврэдэн декрет не турлу кі тврэ алып едір кенсіно 
бугунгэ зказат етмэгэ. Бугунгі рокта тврэ ацлап 2 йанны да до 
тего дагын таныхларныц зезнанесін да зказат етті Жарскійгв 
ант ічмвгз бугундэн 3-унчі кундэ Йакуб Волскшгэ харшы нечік барып 
Ах кермэндэ твлвв алмійір бу вензенлврніц пршателлэртдэн да 
нечік біргдсию рок 4 Нафта постановіт етмійір барып келгтчэ Ах 
кермэндэн да нечік взгв адамныц справасын справоват етмійір тек 
бу справаны пілноват етіп да старатца болуптур хайсі учун кі 
барып едір да ант ічквндвн соцра беріп ол зйдатокиу 1 ручнща біла
1 талерны Волскшгэ да болгай волній да тврэ зказат етті 
СерЫйгэ кі йук бергэй тврэгэ по собе бунуц кібік збуреня учун кі 
справітца болгай тврэгэ бітік елтіп келтірмвх учун хайсі кі берды 
Сер/гій йук йезнэст Кеворну. Хайсі кі декретны 2 строна да прінят 
етті да Жарскій хойду тврэгэ паментный ант учун нені кі тврэ 
прінят етті да Волскій беріп йаздырды (арк. 163, запис 1)

„Діялося в ратуші року 1030 [1581] січня 25, в середу 
перед війтом Голубом та чинними при ньому суддями Зану, 
Хачком, Якубом, Хачересом та іншими. Перед сьогоднішній 
повний суд прийшли шляхетний Якуб Вольський і Сергій 
Жарський і, ставши особисто, зажадали від суду декрету, 
відповідно до того, як суд узяв собі на сьогодні сказати його. 
У нинішній термін суд, зрозумівши обидві сторони, а також
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повідомлення свідків, сказав Жарському на третій день від 
сьогодні присягти Якубрві Вольському, що, поїхавши до Акер
мана, він не брав винагороди за тих бранців, їхніх близьких,
1 що не призначав з ними 4 тижнів строку на поїздку й 
повернення з Акермана, і що справ інших людей не викону
вав, а пильнував і старався лише в цій справі, після якої 
присяги мусить повернути панові Вольському 1 рушницю й 1 
талер завдатку й буде вільний, і ще суд — через те збурення
— сказав Сергієві дати по собі поруку, що він справиться перед 
судом і надішле й подасть папір, на що Сергій дав по собі 
поручителя свого швагера Кевора. Який декрет 2 сторони 
прийняли, і Жарський подав суду пам’ятного щодо присяги, 
яке суд прийняв, а Вольський дав записати“.

Кінець книги:
Бу діфтвр туголлонді тв[аганныц] 1030 тегдемпернщ 19 

нвгерікун Иолуб Кіркор оелунун, войтлухуна да ол зоман болган 
антічкзнлврнщ 2 йереспдхан Міхно da Cephiu Демуш Торос Зану 
Мілко Вартан Хачерес Асвадур Йованес Гурйег да ол заман болган 
йазучінщ Крікор дер Йованес оелунун, (арк. 295, запис 4)

„Цю книгу закінчено року 1030 [1581] грудня 21 в 
вівторок за війта Голуба, сина Кіркора, і тодішніх присяжних:
2 єпископів — Міхна та Сергія, Демуша, Тороса, Зану, 
Мілька, Вартана, Хачереса, Асвадура, Йованеба, Ґур’єга і 
тодішнього писаря Крікора, сина отця Йованеса“.

Опис: [Список 1864; Андріяшев. 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Друк: [Бжшкянц* 1830: 157—158 — початковий запис і 
початок протоколу за 22 липня 1028 [1579] року; Абдуллин 1980
— запис з арк. 122 зв.—123 зв.; Абдуллий 1982 — колофон зі 
звороту титульного аркуша].

Примітки. Написи на титулі: № 10: Numero 2do 1578, 
79, 1580. Під час реставрації переплутано місцями останні 
аркуші книги, й тепер вони розташовані в такій послідовності: 
281, 282, 285, 286, 284, 283, 287, 288, 289, 290, 294, 293, 291‘, 
292, 295, 296.
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з ЦДІА України, м.Київ, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 12 (4393)

Антова книга Кам' янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 19 грудня 1030 [1581] р., вівторок (арк. 1)
— 25 листопада 1032 [5 жовтня 1583] р., середа (арк. 386 зв.).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’яНця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою.
Папір, формат 20 х 31,5 см. Водяний знак: Абданк — тло 

нерозбірливе. Обсяг 391 арк. Нумерація: 0, 0, 0, І —21, 21а,
22—110, 112—345, 345а, 387.

Палітурка шкіряна. Угорі на обкладинці ви- 9  ̂  ^ 9

бито: КЕСЕвТКУМ.
Письмо вірменське, нотрґір, 25—35 рядків на і 1

сторінці по 50—780 знаків у кожному. \  V  V  ̂
Початок книги: ^ ^

Анун асдуадзой. Башландьі бу діфтор ермепі тваганьїпьіц 
1030-уна тегдемпернщ 19-уна Иолуб Крікор оелупуц войтлухуна да 
ол.заман болган ермені твречілврніц на імє 2 йереспоханньщ Міх- 
ноньїц да Серкійньїн; Демушпуц Торосньїц Запунун, Мелконуц 
Хачконун, Хачересніц Вартанньїц Асвадурньїц Йовапесніц Гурйегньїн, 
да на тен час болган Крікор йазучінмц дер Йованес оглунуц (арк. У, 
запис 1)

„В ім’я бога. Розпочато цю книгу вірменського року 1030 
[1581] грудня 21 за війта Голуба, сина Крікора, й тодішніх
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суддів, а саме: 2 єпископів — Міхна й Сергія, Демуша, Тороса, 
Зану, Мелька, Хачка, Хачереса, Вартана, Асвадура, Йованеса, 
Ґур’єга й тодішнього писаря Крікора, сина отця Йованеса44.

Вибрані тексти:
Йованес Гагос да хулухчісі Болду тваганныц 1030 

тегдемперніц 19 негерікун Иолуб войт алнына. Келді Іван Кравец 
хулухчісі біло найме Иаска да пріпозват етіці Йованесні Гагос оглун 
да туруп облічнсе Иаска кенсі опекуну найме Іван ащыра гіле 
етті устно айтып кі мені Йарасловда алды 4 йыл біла хулухка да 
мен де прірікат етіп едш кенсіна прійателларім ашыра кі 
кенсіларіида 4 йыл хулух еткай едім каліка йыл гес хулух етіпмен а 
артых клемэн кенсіларіида хулух етмага зера маца бійанмес да мені 
товуйурлар. А так мен артых клемэн хулух етмэгэ ані хулухум 
учун да кенсілерінден упомінатца болман тек холармен кі менім 
аріберім бар аны маца выдат еткэйлэр... (арк. У, запис 1)

„Йованес Ґаґос і наймичка. Діялося року 1030 [1581] 
грудня 19, в вівторок перед війтом Голубом. Прийшов Іван 
Кравець зі своєю наймичкою на ім’я Гаска і позвав Йованеса, 
сина Ґаґоса, і, ставши особисто, Гаска через свого опікуна 
Івана заявила, що він найняв мене у Ярославі на 4 роки, і я 
обіцяла йому через своїх близьких, що служитиму в них 4 
роки; тепер минуло півтора роки, але далі служитя в них я не 
хочу, бо мені не подобається й мене б’ють. А тому я більше не 
хочу служити, ні платні за мою службу домагатися не буду, 
тільки прошу: у нього є мої речі, то хай мені їх віддасть. . . 44

Міхно йереспохан да Йованес Тамгаж;і оглу. Болду тваганныц
1031 абрілніц 20 айнакун Иолуб войт алнына да йанына болган ант- 
ічкен твречілерніц найме Серкій йереспохан Зану Мілко Хачерес 
Йованес да езгелері. Бугупгі потребпій тврэ алнына келділер Йо
ванес СерЫй Тамгах;і оглу да Крікор саргавак дер Йованес оглу плені 
потенті барон Міхно йереспоханныц да туруп облічне йоеары ай- 
тылган Йованес кенсі йахшы еркі біло білініп айтты нечік 
кенсінден алай кенсі сыцарындан найме / Лусдігіндеп да анасындан 
найме] Ирепамедэн кі xaлыnбiз борчлу барон Міхно йереспоханга 
певній да тэйш борч сума 189 флоріну неміч*сбідагаш кэр флоріну- 
сун санып 30-ар неміч крошу хайсі сумадан утру йахші кішілор ашы
ра тохтаттых пан Міхно біло певній раталар будур кі тутунуйур- 
біз спулечне а не роздзелне а нам білд менім толемеге евелгі 
ратаны келір сурп Асдуадзадзінде Йараслов йармаркына 50 флоріну 
нахт сбідага біле не бір турлу хумаш біле дугул Алай же 2-інчі ра-
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таньї келір сурп Асдуадзадзіннщ йьиіьша Йараслов йармаркьіна ха- 
чан йазьиіса тваганньїн, 1032-сі 50 флоріну ол турлу ж нахт сбіда- 
га біле. А 3-унчі ратани тутунуйурбіз телемеге келір аньщ йьиіьіна 
сурп Асдуадзадзінде Йараслов йармаркьіпа хачан йазьілса тваган- 
ньін, 1033-су 50 флоріну ол турлу ж нахт сбідага біле. Алай же хал- 
ган су мани будур 39 флорінуну келір апьщ йьільїна сурп Асдуадза- 
дзіндо Йараслов йармаркьіна хачан йазьілса тваганиьщ 1034-су ол 
турлу ж нахт сбідага біле кі болгай барьі сумасьі йогарьі айтьиіган 
189 флоріну.

Хайсі сумада даєьін артих квнулук учун мен Йованес менім 
анам біле найме Ирепсіме біла зволітца болуп йазьшірбіз пан Міх- 
нога ісцізнага бізім турган овумузну хайсі кі йатьіптьір межі да 
будованесі біле евлері арасьша Сакагньщ Сератлі да Хачко 
Зьімрутнун, ол турлу йазійірбіз кебітімізні да таш хайсі кійатьіп- 
тьір межі біла кебітларі арасьіна Вартая Ромашко оглунуц да Міко- 
лайецніц учмахльї ж,анльі алай же барча добромузну не да бар еса 
нечік рухомій алай нерухомій нечік мунда шакардв алай азга йерда 
болган кі егар йогарьі айтьиіган раталарга авалгісіна албо хайсіна да 
болса досіт еталмасах назначоньїй суманьї пан Міхнога на зараз ол 
же ілгаргі рокта албо хайсінда да колвек пріпадат етса допустіт 
етійірбіз пан Міхнога вензанє рьімоване покойній ужіване барча 
тара поступокундан башха нечік евда алай кебітта ол турлу ж 
барча добромузда рухомій нечік нерухомій тутма даужіват етмага 
барча келішларі біла да пожітокларьиі кенсіна прівлашчат етмага да 
не бір пожітокунда баш сумага кечмагайбіз тек баш суманьї телап 
будур 189 флорінуну албо не де халса нахт сбідага біла пан Міхнога 
да волній еткайбіз мулкЛарімізні йогарьі айтьиіган сумада туснах 
хоймага йалга бермага нечік к Є н с і  власньїйін.

Нега анда ж туруп йогарьі айтьиіган Кіркор пленіпотенті ба
рон Міхно йереспоханньщ барчага прізволіт етті дозволенствосу 
біла кенсі прінціпальїньїц да жадат етті йогарьі айтьиіган тарадан
2 антічкан кі барьіп соргайлар анасьіндан Йованеснщ найме креп 
сімедвн да ол турлу ж сьіцарьіндан Йованеснщ найме Лусдігіндан 
кі бу зе знане ге бугунгі еткан Йованеснщ тара алньїна кі прізволіт 
етійірлер мі йохеса йох. Нені кі тара жаданясьіна кара стронаньїц 
узьічіт етті 2 інемлі найме Зануну да Мілкону антічканларін 
ермені тарасініц кі барьіп соргайлар. Хайсіларі кі барьіп сордулар 
де келіп теренщ алньїна зезнат еттілер айтьіп кі бізім алньїмьіз- 
га зезнат еттілер 2-сі де нечік анасьі Йованеснщ алай сьщарьі кі 
барчага прізволіт етійірлер нечік назначоній раталарга спулечній 
піелемехке алай ісцізна показат еткеньша Йованеснщ айтьіп кі бі-
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зім дозволенствомуз біло етійір аныц кібік запісни да кларбіз 
барчага досіт етмвгв хайсі зезнанесы учун антічквнларнщ хойду 
анда ж шуруп Крікор тврэгэ паментній нені кі твро прінят етті 
да Йованес кенсі крошу блэ йазылды (арк. 86—87 зв.)

„Єпископ Міхно та Йованес, син Тамгаджі. Діялося року
1031 [1582] квітня 20, в п’ятницю перед війтом Голубом та 
чинними при ньому присяжними суддями, а саме: єпископом 
Сергієм, Зану, Мільком, Хачересом, Йованесом та іншими. 
Перед нинішній потребний суд прийшли Йованес, син Сергія 
Тамгаджі [„митника“], і дяк Крікор, син отця Йованеса, упов
новажений барона Міхна, єпископа, і, поставши особисто, на
званий Йованес зі своєї доброї волі визнав і сказав як від себе 
особисто, так і від своєї матері на ім’я Грепсіме і від своєї 
дружини на ім’я Лусдіґін, що ми завинили баронові Міхнові, 
єпископові, певну суму боргу — 189 флоринів польських гро
шей, рахуючи кожен флорин по ЗО грошів, щодо якої суми 
через добрих людей з паном Міхном ми встановили певні 
строки, тобто ми разом, а не окремо з моєю матір’ю зо
бов’язуємося сплатити першу частку на наступну св.Богороди
цю на , Ярославський ярмарок 50 флоринів готівкою, а не 
жодним товаром. Так само маємо сплатити 50 флоринів другої 
частки через рік на св.Богородицю на Ярославський ярмарок
1032 [1583] року, також готівкою. А третю частку зо- 
бов’язуєкося^сплатити ще через рік на св.Богородицю на Ярос
лавський ярмарок ІОЗЗ [1584] року, 50 флоринів, також 
готівкою. І решту суми, тобто 39 флоринів, ще через рік на 
св.Богородицю на Ярославський ярмарок 1034 [1585] року, 50 
флоринів, теж готівкою, так що це й буде вся названа сума в 
189 флоринів, під яку суму для більшої певності я, Йованес, 
зі своєю матір’ю на ім’я Грепсіме згідно записуємо в заставу 
панові Міхнові наш будинок, у якому ми мешкаємо й який 
своїми межами й будівлями розташований між будинками 
Сагаґа з Серета й Хачка Зимрута, а так само записуємо нашу 
кам’яну крамницю, що розташована між крамницями Варта
на, сина Ромашка, і покійного Миколайця. А так само запи
суємо все наявне наше як рухоме, так і нерухоме майно; як 
тут, у місті, так і' в інших місцях, і якщо в названі вище 
строки, в перший чи наступні, ми не відшкодуємо названі 
суми панові Міхнові, то зараз же, в той же перший строк або 
в будь-який інший, на який припаде, допускаємо панові 
Міхнові ув’язання, римовання, спокійке уживання без жод
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них судових кроків, як у будинку, так і в крамниці, і в усьому 
вашому майні, рухомому і нерухомому, утримувати, уживати,
з усіма прибутками й пожитками привласнювати, і ні в одно
му пожитку ми не маємо винятку, тільки мусимо сплатити 
панові Міхнові всю головну суму чи скільки лишиться і тільки 
так звільнити наше майно. І поки не звільнимо, він має право 
закласти наше майно в названій сумі, здати в оренду, як влас
не. На що, тоді ж уставши, погодився в усьому названий вище 
Кіркор, уповноважений барона Міхна, єпископа, з дозволу 
свого принципала й зажадав від названого суду 2  присяжних, 
щоб пішли й запитали в матері Йованеса на ім’я Грепсіме і в 
його дружини на ім’я Лусдіґін, чи згодні вони з заявою Йова
неса, що він зробив сьогодні перед судом, чи ні, що суд і 
дозволив і на вимогу сторони послав 2  вірних вірменського 
суду на ім’я Зану й Мілька, присяжних, щоб пішли й запита
ли. Котрі пішли і, повернувшись до суду, засйдчили і сказа
ли, що перед нами вони обидві, мати Йованеса й його жінка, 
заявили і згодилися на все: як на призначені терміни, так і 
на спільну сплату, так і на заставу, показані Йованесом, ка
жучи, що цей запис він робить з нашої згоди і ми бажаємо в 
усьому його виконати. Щодо якого свідчення присяжних 
Крікор, поставши тут же, дав судові пам’ятного, якого суд 
прийняв, а за гроші Йованеса було записано“.

Ианухна Сімок хатуну да оглу Норсес. блэ роздзял еткані. 
Болду тваганныц ЮЗІ себдемпер 3 йыхпашкун Иолуб войт алнына. 
Келді Ианухна Сімон хатуну кенсі оглу Норсес біла да туруп обліч- 
не, Ианухна кенсі опекуну найме Дахнодан отлаш зезнат етіп 
айтты кі Норсес оглумну менім бугун оддаліт еттіх нечік ата 
алай ана пайындан беріп кенсіна гс авну хайсі кі учмахлы ж,анлы 
пан НріУіордан пріпадат етій едір учмахлы х;анлы ейэмэ менім 
Сімонга да алай же барча пріпадокну не кі да учмахлы ж;анлы 
Ирікордан келір eca бізга ол да барча болгай Норсесніц. До тего дагын 
бахчадагі йарым йуртну бізім овумузда болган кі болгай ол да 
Норсесніц да аныц потомокларыныц мецілік кі артых Норсеска не 
менім ані бір оглумнуц свзу болмагай. Алай же Норсесніц артых 
пайы ані давісі болмагай не мендан ані бір оглумдап давіламага кенсі 
аналарыныц. Хайсі кі анда ж туруп Йованес да Бедрос Сімон 
огланлары муцар барчага прізволіт еттілар етканіна кенсі 
яналарыныц. Алай же Норсес да оглу Сімоннуц туруп облічне буну 
барчаны прінят етті да тутунду кі артых бір нема дагын іздамагай 
чечік ата алай ана пайындан тек не da халійір eca болгай ананыц
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да Йованеснщ да Бедроснуц мецілік. Недэн утру хойдулар тврэго 
паментні да беріп йаздырдылар (арк. 166—166 зв.)

„Розділ між Ганухною, жінкою Симона, і її сином Нор- 
сесом. Діялося року 1031 [1582] вересня 3, в понеділок перед 
війтом Голубом. Прийшла Гану хна, жінка Симона, зі своїм 
сином Норсесом, і, поставши особисто, Ганухна через свого 
опікуна на ім’я Дахно визнала і сказала, що сьогодні відділяю 
мого сина Норсеса як від батьківської, так і від материнської 
спадщини, даючи йому півбудинку, який припав покійному 
моєму чоловікові Симону від покійного пана Григора, а також 
увесь спадок пана Григора, що припав нам, нехай належить 
Норсесові. До того, також половина садиби в саду на нашому 
обійсті нехай буде навіки Норсесові й його нащадкам, і більше 
до Норсеса ні від мене, ні від жодного мого сина нехай не буде 
в цьому жодних претензій. А так само і Норсесові більше не 
буде жодного паю ні від мене, ні від жодного мого сина, ані 
права судитися [щодо решти майна]. І сини Симона Йованес 
та Бедрос, поставши тут же, погодилися на все це, про що 
розпорядилася їхня мати. Також і Норсес, син Симона, постав
ши особисто, усе це прийняв і зобов’язався, що більше нічого 
не вимагатиме як у батьковій, так і в материній спадщині^ але 
все, що лишиться, нехай належить Йованесові й Бедросові 
навіки. Про що судові подали пам’ятного й дали записати“.

Кінець книги:
Бу діфтер тугелленді тваганныц 1023 себдемперныц 25 

ханкун Зану войтнуц войтлухуна да ол зоман болган антічкенларнщ
2 йереспохан Міхно Саркіс Вартан Хачерес Іполуб Асвадур Йованес 
Гурйег Нігол Йакуб да ол зоман болган Крікор йазучінщ дер Йованес 
оглунун, (арк. 386 зв.)

„Ця книга закінчена року 1032 грудня 25 [1584 січня 4], 
в середу за війтівства війта Зану й тодішніх присяжних: 2 
єпископів -г- Міхна та Саркіса, Вартана, Хачереса, Голуба, 
Асвадура, Йованеса, Ґур’єга, Ніґола, Якуба й тогочасного пи
саря Крікора, сина вітця Йованеса“.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на звороті першого непронумерова- 
ного аркуша: нум[е]ро 4; на звороті другого: No 11; 1580, 81, 
82; 231 Lat.
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4 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 14 (4394)

Актова книга Кам‘янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 25 вересня 1032 [5 жовтня 1583] р., середа 
(арк.1) — 16 [26] липня 1034 [1585] р., п’ятниця (арк. 197 зв.).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи поль
ською мовою.

Папір, формат 29 х 43 см. Водяний знак: 
корона, увінчана лілеєю, 4,8 х 5,5 см._ Обсяг 
198 арк. Нумерація: 0, 1—197.

Палітурка з білої шкіри, що зовні нага
дує пергамен.

Письмо вірменське, нотрґір. 45—55 
рядків на сторінці по 60—90 знаків у кожному.

Початок книги:

Анун асдуадзой
Башландьі бу діфтвр ермені тваганньїн, 1032-сіиа себдемпернщ 

26-сьша кічіайнакун войтлухуна Зану войтнун, Хачко оглунун, да ол 
зоман болган ермені твречілврінщ найме 2 йересгіоханньщ Міх- 
нонуц да Саркісніц Демушнун, Мелконуц Иолубнун, Хачересніц 
Вартанньїн, Йованеснщ Гурйегньїц Ніголнуц Йакубнуц да на тен час 
болган Крікор йазучінін, дер Йованес оглунун, да саргаваркньїц (арк. 
Л запис 1)
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„В ім’я бога
Розпочато цю вірменську книгу року 1032 вересня 26 

[1583 жовтня 5], в четвер за війтівства війта Зану, сина Хачка, 
і тодішніх присяжних, а саме: 2 єпископів — Міхна та 
Саркіса, Демуша, Мелька, Голуба, Хачереса, Вартана, Йоване- 
са, Ґур’єга, Ніґола, Якуба та тодішнього писаря Крікора, ди
якона, сина отця Йованеса“.

Вибрані тексти:
Мустафа Челебі да Ісгендер. Болду места ввунв тваганньщ

1032 себдемпернщ 28 шапаткун Зану войт алньїна да йанына 
болган антЫкэнлэрныц найме СерЬій й£рес[похан] Асвадур Нігол 
Йованес да взгвлври Бугунгі тврв алньїна келді Мустафа Челебі 
Едырналы да пріпозват етті Ісгендерні да Мгрдічні Йаеуб 
огланларын да туруп аблічне устлврінв гіле етті айтып кі 
борчлудурлар 2-сі спулечне маца 12000 осман сбідагасьі недэ кі бар 
запіслврі да а так холармен твлвгвйлвр. Анда ж туруп Ісгендер да 
Мьігьірдіч білініп айттылар кі алайдыр борчлубіз Мустафага 12000 
сбідага йохесв на тен час нахт сбідагамьіз йохтур твлвв етмэгэ 
хумашымыз бардыр будур тоз да екі араба аты кларбіз аныц біле 
кенсінв шачункка кврв твлвв етмвге. Тврв йогары айтылган 
ацлап 2 йанны да алой гілейін нечік щувапын да зказат етті 
ІсгендергвдаМьігьірдічквЗ-унчі кундв ант ічмвгв бугундвн нечік нахт 
сбідагалари алтун кумушлвры інж;ілері ані взгв хумашлары да 
йохтур тек бу хайсін кі тврв алнына мяноват еттілвр да ант 
ічквндвн соцра зараз ол же рокта повінен болгайлар шачункка кврв 
хумаш біла твлвв етмагв хайсі декретні 2 йан да прінят еттілвр 
да Ісгендер Мгрдіч хойдулар паментній ант учун да Мустафа беріп 
йаздырды (арк. З зв., запис 3)

„Мустафа Челебі та Ісґендер. Діялося в ратуші року 1032 
вересня 28 [1583 жовтня 7], в суботу перед війтом Зану й 
присяжними, що були при ньому, а саме: єпископом Сергієм, 
Асвадуром, Ніґолом, Йованесом та іншими. Перед нинішній 
суд прийшов Мустафа Челебі з Едірни і припозвав Ісґендера 
та Миґирдича, синів Ягуба, і, поставши особисто, заявив і 
сказав, що вони обоє разом винні мені 1 2 0 0 0  османських гро
шей, на що є їхня розписка. Тоді ж Ісґендер і Миґирдич, 
уставши, визнали і сказали, що так, ми винні Мустафі 12000 
турецьких грошей, але зараз ми не маємо готівки, маємо 
товар, а саме сіль і двох простих коней, і хочемо сплатити борг 
оцим згідно з оцінкою. Названий вище суд, зрозумівши обидві
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сторони, як заяву, так і відповідь, сказав Ісґендерові та 
Миґирдичезі на третій день присягти, що вони не мають 
готівки, золота, срібла, перлів, ані іншого товару, крім назва
ного, і зразу ж після цього мусять згідно з оцінкою заплатити 
борг тим товаром. Який декрет обидві сторони прийняли, і 
Ісґендер та Миґирдич сплатили пам’ятного щодо присяги, а 
Мустафа дав записати“.

Норсес И ануско оелу да Нігол дер И анус оелу. Болду шваганныц
1033 абрілніц 2 кічіайнакун Зану войт алнына. Келді Норсес И ануско 
оелу да Нігол дер Ианус оелу да шуруп облічне Норсес зезнаш ешіп 
айтшы кі Нігол сшроны хардашыныц учмахлы ж,анлы Йакубнуц 
борчун будур 10 шалер хайсі кі Адырнада швлэп едім шугвл маца 
твлоді недвн мен Ніголну бу 10 шалердэн волній ешіп да квішоваш 
ешійірмен. До шего дагын сшроны ол борчшан ушру хайсі кі cny- 
лечне Нігол біле ешіп едіх Адырнада Хайім ж;укуттан да запіс да 
беріп едіх кенсінв кенсі усшумузгв кі егор нема шрудносш келса 
Ніголга Хайім ж;укушшан бу борчшан ушру Адырнада на мен 
шушунуйурмен скоро келгвчох Нігол Туркшвн швлвмогв нечік борчну 
алай же зійвнін да накладын нахш сбідага біла зера Нігол мяноваш 
ешійір кі маца аныц кібік сб1даганы йеберган болгай Амамбегніц 
оеланы Двлввшлівр ашыра а менім вдалеце есіма йох a хачан кі 
Нігол хойса слушній довод Двлвашліардан кі нечік йеберіпшір маца 
cбiдaгaны на мен [клврмен] зараз йогаргі облігац[ іама] кара нахш 
сбідага біла швламага не бір хумаш біла дугул барча шаре 
ділаційашндан башхси Алай же егар кі бу 10 шалерні да шушуп 2-інчі 
Ніголдан алсалар Адырнада на мен клврмен кенсінв швлвмвгв дагын 
ар/пых певносш учун йазмйірмен бу сумада ісцізна Ніголга кенсі 
власній барча ойщзнамны не де бар есе кі егвр борчлу халсам да досіш 
ешіп кенсінв швлвмвсвм на еркі болгай Ніголнуц дохожаш ешмвгв ол 
суманы не кі де швлвсв менім барча добромда ойцізнам усне швре 
йергвсіне квре барча швре дыацшасындан башха неЬвн ушру анда 
ж шуруп Нігол прізволіш ешіп зезнанесіне Норсесніц да хойду 
шврвгв паменшній да Норсес кенсі крошу біле йазылды (арк. 67, 
запис 3)

„Норсес, син Гануска, і Ніґол, син вітця Гануса. Діялося 
року 1033 [1584] квітня 2 [12], в четвер перед війтом Зану. 
Прийшли Норсес, син Гануска, і Ніґол, син вітця Гануса, і, 
ставши особисто, Норсес заявив і сказав, що Ніґол повністю 
сплатив мені 10 талерів боргу свого покійного брата Якуба, 
який я відшкодував в Едірні, і щодо цих 10 тішерів я Ніґола 
квитую і звільняю. Також щодо боргу євреєві Хаїму, який ми
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разом з Ніґолом мали в Едірні і на який ми дали йому 
розписку від себе, то якщо якісь труднощі виникнуть у Ніґола
з приводу цього боргу в Едірні від Хаїма, я зобов’язуюся, як 
тільки Ніґол прибуде з Туреччини, сплатити йому як борг, так
і збиток і наклад готівкою, оскільки Ніґол закидає мені, що 
буцім мені ті гроші послано через Долветліяра, хлопця Амам- 
беґа, а я зовсім нічого про те не відаю, а якщо Ніґол привезе 
слушні докази від Долватліяра, що він передав мені ті гроші, 
то я хочу зразу ж відповідно до мого зобов’язання сплатити 
готівкою, а не жодним товаром без ніяких судових відстрочок. 
Так само, якщо в Едірні Ніґола затримають і вдруге візьмуть
з Ніґола ті 10 талерів, то я хочу йому відшкодувати; і для 
більшої певності записую я в цій сумі Ніґолові всю мою власну 
вітчизну, яка тільки є, і якщо лишуся винен і не сплачу боргу, 
то хай буде Ніґолові право відсудити ту суму, яку він спла
тить, на всьому моєму майні, на моїй вітчизні, судовим поряд
ком, без жодних судових відстрочок; в чому Ніґол, поставши 
тут же, погодився із заявою Норсеса і сплатив судові пам’ят
ного, а за власні гроші Норсеса було зроблено запис“.

Кінець книги:
Бу діфтвр тугеллвнді тваганныц 1034-сінвйуліснщ Ібайнакун 

войтлухуна Иолубнун, Кіркор йереспохан оглунуц да ол заман болган 
антічконлврнщ 2 йереспоханныц найме Міхнонун, да СерЫйнщ 
Демушнун, Мілконуц Занунуц Хачересніц Асвадурнун, Вартанныц 
Йованеснін, Гуриегныц Ніголнун, да Йакубнуц алай же ол заман 
болган Крікор йазучініц дер Йованес дер авакерец оелунун, да 
саргаваркныц (арк. 197, запис 4)

„Цю книгу закінчено року 1034 [1585] липня 16, в п’ят
ницю за війтівства Голуба, сина Кіркора, і тодішніх присяж
них: 2 єпископів — на ім’я Міхна і Сергія, Демуша, Мілька, 
Зану, Хачереса, Асвадура, Вартана, Йованеса, Ґур’єга, Ніґола 
та Якуба, а також тодішнього писаря Крікора, диякона, сина 
отця Йованеса, архієпископа44.

Опис: [Список 1864; Андріяіпев І929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи на обкладинці: АЙОЦ‘ ТВ...; Те 1032, 
З, 4, № 12; на звороті аркуша, підклеєного до обкладинки: 
мен; нум[е]ро 5; на титулці: № 12, 1582, 83, 84.
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5 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 15 (4397)

Актова книга Кам' янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 26 червня 1038 [ 6  липня 1589] р., понеділок 
(арк. 1) — 14 [24] липня 1040 [1591] р., четвер (арк. 393 зв.).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою.
Папір, формат 20 х 31 см. Водяний знак:

Єліта, 5 x 7  см. Обсяг 394 арк. Нумерація: 0,
1—393.

Палітурка з темної брунатної шкіри.
Угорі вибито дату: 1541.

Письмо вірменське, нотрґір, 40 рядків на 
сторінці по 40—55 знаків у кожному.

Запис на титулі:
Мен Иолуб войт алдьім бу діфторпьі тваганньщ 1038 абрілнщ 

Ю-уна Варшовда 3-унчі Зігмунт патшак замапьша да 2-інчі етквн 
сеймьінда сума 40 /ірш

„Я, війт Голуб, купив" цю книгу року 1030 [1581] квітня
10 у Варшаві в часи короля Сигізмунда III й його другого 
сейму за 40 грошів“.

Початок книги:
Анун асдуадзой. Башландьі бу діфтар ермені тваганньщ 

1038-іна йуніс 26-сьіна йьіхпашкун войтлухупа Иолубнун, Крікор йе-
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респохан оглунуц да ол заман болгап антічкенлерніц йереспоханнын, 
Міхпонун, да СерЫйнщ Демушнуц Мілконуц Занунуц Хачересніц 
Асвадурнуц Вартанныц Йованеснщ Гурйегныц Ніголнуц Йакубнуц да 
алай же ол заман болган Крікор йазучініц дер Йованес дер авакерец 
оелунун, да алай же саргаваркныц. Аммен (арк. У, запис 1)

„В ім’я господа. Розпочато цю вірменську книгу року 
1038 червня 26 [1589 липня 6 ], в понеділок за війтівства 
Голуба, сина єпископа Крікора, і тодішніх присяжних: 
єпископів Міхна та Сергія, Демуша, Мілька, Зану, Хачереса, 
Асвадура, Вартана, Йованеса, Ґур’єга, Ніґола, Якуба, а також 
тодішнього писаря Крікора, диякона, сина отця Йованеса, 
архієпископа“.

Вибрані тексти:
Тваганньщ 1038 йуніснщ 18 ханкун Иолуб войт алнына да 

йанына болган тврвчілврнін, Міхно Серкій йереспохан Зану Гурйег 
Йакуб да взгэлэр[ініц]. Бугунгі тврэ алнына келді Йані урум 
Константін оглунуц сыцары Йакуб бакалар райцасы біле 
Каменецніц да туруп облічне жадат етті тврэдэн облігаціасБіна 
кврв Бедроснуц Сімон оглунуц вензане да рымоване барча пайла- 
рында не дэ бар есэ атасындан халган айтып кі кенсін позват етті 
бір дэ, *екі дэ, 3 де нені кі показат етті тврэ актасы білд. Войт 
ацлап жаданесін айтылган Йані сыцарыныц да вездріт етіп 
облиащасына Бедроснуц да керуп кі облічне да позваній болуптур 
да турмійір анын, учун айтылган войт цлып біргесіне 2 антічкенні 
найме Серкійні йереспохан да Гурйегні да барды евуне Сімоннуц да 
берді вензане рымоване барчада нечік веде алай хахрада азбарда 
да йогары барча будованеде 3-унчі пайында Бедроснуц Йані 
Константін оглуна айтылган сумада 40 флорінде йазовуна кере кі 
ангінче туткай ужіват еткей тек 3-унчі пайын ол веде болган 
алай же кебітнін, да базныц йалынын, 3-унчі сбідагасы айлангай 
бугунден Йаніге не ангінче кі кенсіне сума 40 флоріну болгай тугел 
досіт неден утру хойулду тврвгв паментній да Йані хатуну беріп 
йаздырды (арк. 1 зв., запис 1)

„Року 1038 [1589] червня 18 [28] в середу перед війтом 
Голубом та чинними при ньому суддями: єпископами Міхном 
та Сергієм, Зану, Ґур’єгом, Якубом та іншими, Прийшла 
жінка грека Яні, сина Константина, з бакаларом Якубом, 
райцею кам’янецьким, і, ставши особисто, зажадала від суду 
згідно з зобов’язанням Бедроса, сина Симона, ув’язання й 
римовання в усіх його паях, які тільки дісталися йому від його
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батька, кажучи, що позивала його і раз, і другий, і третій, що 
й показала судовими актами. Війт, зрозумівши вимогу назва
ної жінки Яні і побачивши, що Бедроса позивано особисто і 
він не з’являвся, на цій підставі названий війт, узявши з 
собою двох присяжних на ім’я Сергія, єпископа, і Ґур’єга, 
пішов до будинку Симона й надав ув’язання, римовання Яні, 
синові Константина, в усьому, як у будинку, так у подвір’ї, у 
городі, і в верхніх будівлях, у третій частці Бедроса — у 
названій сумі в 40 флоринів, згідно з його записом, щоб він 
доти тримав, ужи&ав саме третю частку в тому будинку, а так 
само в оренді крамниці й базу, доки йому вся сума у 40 
флоринів не буде віддана сповна, щодо чого судові було спла
чено пам’ятного і жінка Яні дала записати“.

Задігнщ заповіді Каспар Корол
Волду тваганныц 1038 йуніс 19 кічіайна[кун] Иолуб войт 

алнына. Келді Задіг Иріцко оглу да холду войттан віж кі барып 
заповідат еткэй терілерін Каспар Королнуц нені кі войт прідат 
етті Охрім хулну хайсі кі хул барып ввуне Кіркорнуц Йолбей оелу 
да заповідат етті терілоріп Каспар Королнуц кі выдат етмей до 
розправы. Кенсі Кіркор веде дугул еді сыцарыпа айтты да сыцары 
да прінят етті заповідні неден утру хойду паментні да беріп 
йаздырды (2 зв. запис 3)

„Заборона Задіґа на [майно] Каспара Короля
Діялося року 1038 [1589] червня 19 [29], в четвер перед 

війтом Голубом. Прийшов Задіґ, син Грицька, і зажадав від 
війта віжа, щоб той пішов і наклав заборону на шкури Каспа
ра Короля, у зв’язку з чим війт надав віжа Охріма, який віж 
пішов до будинку Кіркора, сина Йолбея, і наклав заборону на 
шкури Каспара Короля, щоб їх не видавав до розправи. Само
го Кіркора вдома не було, і він сказав його жінці, й та прий
няла заборону, щодо чого [Задіґ] подав пам’ятного і дав 
записати44.

Гурйегныц оведіт еткені йараларын
Волду тваганныц 1040 йуніс 22 ногерікун Йованес лентвойт 

алнына. Келді Гурйег дер Нанус оглу да таныхлатты тврегэ айтып 
кі бу кеча Йохно Авак оглу сучсуз устуме хылын біла порватця болду 
мен еса квапітця болмійін бардым атасына устна гіле етмага кі 
Устуме кеч йергаден порватця болду на ол кеч неме дбат етмійін 
атасы устне да мені уруп йаралады анда ж зараз атасыныц алнына
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сучсуз. А так калі зараз болман йарамны кергузмэгэ зерэ бек 
забунмен. А так мен хабар етіп холдурурмен антічквнлерні кі келіп 
бахкайлар да квргойлер.

Хайсі кі келді бугунгі рокта акт тібінв Задіг саргаварк дер 
И анус оелу да жадат етті терэдэн 2 антічкан айтып кі хардашым 
Гурйег ол йа$адан йатыптыр да клійір йарасын оведіт етмэгэ нечік 
кі йогары кенсі де облічне оповідатця болуп таныхлатыптыр 
тврегэ Йахно усне Авак оелу. Нені кі войт прідат етті 2 антіч- 
квннінайіме Йованесні Левон да Агону хайсіларі кі барьіп бахып 
йарасын Гурйееныц дер И анус оелу да зезнат еттілер таре алнына 
айтып кі кврдулэр туз холунун, орта улу бармахын узунуна 
кескандір хайсі йараны мяноват етті Гурйее Авак оелу Йахно усна 
нечік кі ілгартін да мяноват етіптір хайсі зезнанеларін антічкан- 
ларнщ Задіг саргаварк беріп йаздырды да заховат етті хардашына 
етмэгэ Йахно біла зоманы болса йарасы учун (арк. 358—358 зв., 
запис 3)

„Засвідчення Ґур’єгом своїх ран
Діялося року 1040 червня 22 [1591 липня 2] перед 

лентвійтом Йованесом. Прийшов Ґур’єг, син вітця Гануса, і 
засвідчив судові і сказав, що цієї ночі Яхно, син Авака, без 
вини кинувся на мене з шаблею, а я, не кваплячись, пішов до 
його батька заявити на нього, що він на мене зовсім недоречно 
напав; то він, зовсім не дбаючи на свого батька, ударив і 
поранив мене там же, при батькові, безповинно. Але тепер, 
зараз я не можу показати мою рану, оскільки я дуже хворий. 
А тому, подавши звістку, я через кргось проситиму присяж
них, щоб прийшли й побачили.

У зв’язку з цим [згодом] прийшов диякон Задіґ, син 
вітця Гануса, й зажадав від суду 2 присяжних, кажучи, що 
мій брат Ґур’єг від тієї рани зліг і просить засвідчити його 
рану, як раніше заявив про це особисто і свідчив судові на 
Яхна, сина Авака. На що війт послав двох присяжних на ім’я 
Йованеса Левона й Аґо, котрі пішли, подивилися рану 
Ґур’єга, сина вітця Гануса, і засвідчили перед судом, кажучи, 
що вони бачили, що середній палець на правій руці розрізаний 
повздовж, і що цю рану Ґур’єг заявляє на Яхна, сина Авака, 
як і перше заявляв, яке свідчення присяжних диякон Задіґ 
дав записати і запевнив за своїм братом право судитися з 
Яхном щодо цієї рани, як прийде час“.

50



Йахнонуц оведіт етквні йараларын
Болду тваганныц 1040 йуніс 23 ханкун Йованес лентвойт 

алнына. Келді Йахно Авак оелу да жадат етті тврэдэн 
антічк&нлер кенсі йарасын оведіт етмэгэ нені кі войт кенсіне прідат 
етті антічкен Йованес ні Левон оелун да Крікор йазучіні хайсі кі 
барып бахып йарасын да зезнат еттілер кі кердулер Йахнонуц 
башына сон, рокуна кескэн йара да усно ол же йараныц 2-інчі йара 
чатлаткан таш йарасы хайсі кі йараларны Йахно мяноват етті 
Гурйее уснэ дер И анус оелу айтып кі ашкан йыхпашкун кечэгэ 
негерікунго ічій едіх Кіркор Ромашко оелунуц евуне анда келді 
Гурйее де дер Ианус оелу анда есе олтурдух бір йердв анын, арасына 
мен чыхтым чыхары анда еді Коста Йакуб оелу ешікні артымдан 
бекледі да клвмес едір ачмага соцра кеп хохмах артындан ачтылар 
кірдім ічкері башладым айтмага ол оеланга кі нек булай еттін, на 
ол хылычка порватця болду аныц арасыно чыхып ев ейесі да 
башлады мені евден сурмеге мен есе чыхып кеттім да айттым кі 
кеткенде ол Коста біраз кенсін сачындан салеалагоймен алар есе 
чыхып кеткенде мен кледім оеланны ол Костані біраз карат етмеге 
Гурйее порватця болуп хылычка да мені уруп хылыч біле йаралады 
да Коста таш біле урду башыма ол же йара усне да чатлатты не 
учун заховат етійірмен етмеге Гурйее біле алай же ол Коста біле бу 
йараларым учун заманы болсси Неден утру хойдулар тереге 
паментній да беріп йаздырдылар (арк. 361, запис 1)

„Засвідчення ран Яхном
Діялося року 1040 червня 23 [1591 липня 3] перед 

лентвійтом Йованесом. Прийшов Яхно, син Авака, і зажадав 
від суду присяжних засвідчити його рани, на що війт послав 
присяжних Йованеса, сина Левона, і писаря Крікора, котрі 
пішли, подивилися рани і засвідчили, що вони побачили на 
лівому розі голови Яхна різану рану і поверх цієї рани також 
Другу, биту рану від каменя, які рани Яхно заявив на Ґур’єга, 
сина вітця Гануса, кажучи, що минулого понеділка, в ніч 
проти вівторка ми випивали в хаті Кіркора, сина Ромашка, 
туди прийшов також Ґур’єг, син вітця Гануса, сиділи там 
разом, тим часом я вийшов назовні, був там Коста, син Якуба, 
він зачинив за мною двері і не хотів відчиняти, потім, після 
довгого гримання, відчинили, я ввійшов до хати, почав казати 
тому хлопцеві, що навіщо ти так зробив, то він схопився за 
шаблю, тим часом господар вийшов і почав мене проганяти з 
хати, то я вийшов геть і, виходячи, сказав*, що я тому Кості 
надеру трохи чуба, а вони, коли я виходив і хотів того хлопця,
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того Косту, трохи покарати, то Ґур’єг схопився за шаблю і 
мене вдарив і поранив, а Коста вдарив мене по голові 
камінюкою по тій же рані і розбив, у зв’язку з чим я запевняю 
за собою право судитися з Ґур’єгом, а так само з тим Костою 
відносно моїх ран, коли настане час. Щодо чого судові подали 
пам’ятного й дали записати“.

Кінець книги:
Ну діфтвр т\гв:ишнді тваганныц 1040-ына Иогдсмперныц 

14-суно кічіайнакун войтлухуна Нолубцун, Кіркор йсрсаюхин оглунуц 
да ол :шман Сюлган антічконлорніц 2 йереспоханныц найме Міхнр- 
нуц да СерИійніц Демушнуц ХІілконуц Занунуц Вартанныц 
Йованесніц Гурйегныц Ніголнуц Йакубнун, Йованесніц Левой оелу 
Агонуц алаії же ол :шман Сюлган Крікор иа;>учініц дер Йованес дер 
авакерец оглунуц да саргаваркшїц. Аммен (арк. 197, запис 4)

„Цю книгу закінчено року 1040 [1591] жовтня 14 [24], в 
четвер за війтівства Голуба, сина архієпископа Кіркора, і 
тодішніх присяжних, а саме: 2 єпископів — Міхна та Сергія, 
Демуша, Мілька, Зану, Вартана, Йованеса, Ґур’єга, Ніґола, 
Якуба, Йованеса, сина Левона, Аґо, а також тодішнього писа
ря Крікора, диякона, сина вітця Йованеса, архієпископа“.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969],

Примітки. Написи — на обкладинці вгорі: те 1038; уни 
зу: 1040; арабськими цифрами: 1541; на звороті: нум[е]ро Г; 
на титулі: N° 15: ЛГо 6 І588, 89, 1590; на внутрішньому боці 
задньої дошки палітурки: Иайоц те 1039 маііісі 8 орн урпат 
„вірменського [літочислення] року '1039 [1590] травня 8  [18]* 
п’ятниця“.
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6 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 17 (4402)

Актова книга Кам' янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 27 червня 1038 [7 липня 1589] р., середа 
(арк.1) — 20 [30] грудня 1040 [1591] р., понеділок (арк. 460).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою.
Папір, формат 20 х 31,5 см. Водяний знак:, стрибаючий 

лев на овальному щиті, 4 х 4,8 см. Обсяг 461 арк. Нумерація: 
0 , 1—460.

Палітурка з темної брунатної шкіри, із 
металевими застібками.

Письмо вірменське, нотрґір, ЗО—40 рядків 
на сторінці по 40—60 знаків у кожному.

Початок книги:

Анун асдуадзой
Башландьі бу діфтер ермені тваганньїц 1042-сінв йуніс 

ийьиіьіц 27 ханкун войтлухуна Иолубнуц Крікор йереспохан оглунуц 
да ол заман болган антічквнлорінщ 2 йереспоханниц найіме Міх- 
нонуц да Саркіснін, Занунуц Мілконун, Вартанньїн, Гурйегньїц Йакуб 
Кенешньїц Йоаанес Гагосньїц Ніголнуц Агонуц Йованес Левонньїц 
Ьанусньіц да алай же ол заман болган Крікор саргаварк йазучіньщ 
дер Йованес дер авакерец оглунуц (арк. У, запис І )



„В ім’я бога
Розпочато цю вірменську книгу року 1042 червня 27 

[1593 липня 7], в середу за війтівства Голуба, сина єпископа 
Крікора, і тодішніх присяжних — єпископів Міхна та Саркіса, 
Зану, Мілька, Вартана, Ґур’єга, Якуба Бенеша, Йованеса 
Ґаґоса, Ніґола, Аґо, Йованеса Левона, Гануса, а також 
тодішнього писаря диякона Крікора, сина отця Йованеса, 
архієпископа“.

Вибрані тексти:
Йакуб Бенеш да Апракам
Болду тваганныц 1042 тегдемпер 31 йыхпашкун Ьолуб войт 

алнына. Келді Лпракам Мурад оглу да туруп облічпіе зезнат етті 
кі халды борчлу Йакуб Бенешкэ сума алтмыш флорін нахт неміч 
сбідагасы да санову да тутунду телемеге бу келір Йазловца йармар- 
кына тваганныц 1043 нахт сбідага біле не бір хумаш біле дугул* 
барча тере ділаційашндан да апелацшасындан башха Заклад тібі- 
нэ бір сума дагын 60 флоріну егер допустіцця болса позватця болма- 
га одійдіт етмійін терэден нечік баш суманы алай закладиы бірден 
телегой йа барында вензен болгай кенсі де Апракам. А дагын артых 
певност учун йазды нечік баш сумада алай закладта ісцізна кенсі 
барча добросун нечік рухомій алай нерухомій несі калі бар да соцра 
да болса допустіт етіп айтылган Йакубга алма вензане рымова 
не держене волній ужіванє барча добросунда да ангінче тутма 
ужіват етме кенсіне сума болгай досіт. Неге кі анда ж туруп Йакуб 
Бенеш позволіт етіп хойду паментній тереге да Апракам кенсі 
крилу біле йазылды (арк. 64 , запис 2)

„Якуб Бенеш і Апрахам
Діялося року 1042 грудня 31 [1594 січня 10] перед війтом 

Голубом. Прийшов Апрахам, син Мурада, і, ставши особисто, 
заявив, що завинив Якубу Бенешу суму в шістдесят флоринів 
готівкою, польськими грішми й польського рахунку, і зо
бов’язався сплатити на наступний Язлівецький ярмарок року 
божого 1043 [1594] готівкою^ не яким-будь товаром, без жод
них судових відстрочок і апеляцій, під заставою ще однієї 
суми в 60 флоринів, а якщо допуститься бути позваним,, то, не 
відступивши від суду, мусить сплатити як головну суму, так і 
заставу, і сам Апрахам буде ув’язнений. А для ще більшої 
певності він записав як у головній сумі, так і в заставі усе своє 
власне майно, як рухоме, так і нерухоме, яке є зараз і яке буде
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потім, допускаючи названому Якубові діставати ув’язання, 
римовання, утримання, вільне уживання в усьому майні й 
утримуавти доти, доки вся сума не буде сплачена. На що Якуб 
Бенеш, тут же поставши, погодився і подав судові пам’ятного,
1 за гроші Апрахама було записано“.

Магда моцній оглу Хачконы
Болду тваганныц 1043 йуліс 19 айна[кун] Иолуб войт 

алнына. Келді Магда Марко хатуну да Хачкону оелун кенсшыц 
пленіпотент тохтатты кенсі йерінв беріп ацар тугвл моц барчада 
утма уттурма ант прінят етмв алма квітоват етмэ еткенын 
барын в^енцне тутунуп прінят етмегв недан утру хойду тврега 
паментній (арк. 140, запис 1).

„Уповноваження Маґди своєму синові Хачку
Діялося року божого 1043 [1594] липня 19 [29] перед 

війтом Голубом. Прийшла Маґда, жінка Марка, й призначила 
своїм уповноваженим свого сина Хачка, надавши йому всіх 
прав в усьому — вигравати, програвати, вислуховувати прися
ги, відбирати борги, квитувати, зобов’язавшись із вдячністю 
прийняти всі його вчинки, про що судові подано пам’ятного“

Ованес Гагос да Ованес
Болду тваганныц 1045-сіна когдемпер 20-сіна ханкун Иолуб 

войт алнына да йанына болган антічканларніц наімє Міхно Серкій 
Гурйег Нігол да езгаларі. Бугунгі тара алнына келді Ованес Рак 
торну да жадат етті терадан 2 антічкан айтып кі Ованеска Гагос 
оглуна запіс зезнат етсармен да забундур бунда твраге прібит 
етма болмас да холуйр кі алларына зезнане еткаймен прі бытнос- 
ті аныц нені кі тара жаданесіна кара аныц прідат етті кенсіна
2 антічканні на іме Ованесні Левон оглун да Бедросну йазучіні 
хайсіларі кі бардылар евуна Ованесніц Гагос оглунуц да айтылган 
Ованес алларына зезнат етті кі ол борчну хайсін кі Ованес Рак 
торну борчлу едір Агопка учмахлы ж,анлы фурманга хайсі борч 
тушту Асвадур Ованес оглуна спадок да бліскост блэ да Асвадур 
тара алнына маца злят етті сума 30 талер кі біттіргеймен 
айтылган Ованествн бугун айтылган Ованес блэ тохтаттым кі 
маца ол 30 талергэ бугундэн 4 кафтада Каменецтэ менім азбарыма 
хойсар 1 куфа ігі чагыр харж,сыз накородасыз него кі анда ж туруп 
Ованес Кіркор оглу білінді да тутунду бугундэн 4 кафтада хоймага 
1 куфа чагырны азбарында Ованесніц хар^сыз йалсыз да 
накородасыз барча тара поступокундан башха а хоймаі ^ на ол бір
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бочка чагыр учун халгай борчлу Ованескв Гагос оглуна 40 талер ескі 
да допустіща болса позваїща болма одьійдіт етмійін тврадан 
борчлу болсар телэмэге до тего 40 флорін озга борчтан утру ол 
же Ованеснщ заховат еттілар 2-сі да зволііща болуп Асвадурпуц 
келгонінв анча неден утру кем тврага хойулду паментпій нені кі 
тере прінят етті (арк. 441, запис 1).

„Ованес Ґаґос і Ованес
Діялося року божого 1045 [1596] жовтня 20 [ЗО] в середу 

перед війтом Голубом та присяжними, що були при ньому, а 
саме: .Міхном,^ Сергієм, Ґур’єгом, Ніґолом та іншими. До 
нинішнього суду прийшов Ованес, онук Рака, і зажадав від 
суду двох присяжних, щоб пішли до Ованеса, сина Ґаґоса, бо 
я мушу засвідчити запис, а він хворий, і не може прибути 
сюди^о суду, і просить, щоб цю заяву я зробив перед ними в 
його присутності, у зв’язку з чим суд на його прохання надав 
йому 2 присяжних на ім’я Ованеса, сина Левона, та писаря 
Бедроса, котрі пішли до будинку Ованеса, сина Ґаґоса, і на
званий Ованес перед ними засвідчив, що той борг, який Ова
нес, онук Рака, винен Аґопу, покійному фурманові, який борг 
дістався у спадок як родичеві Асвадуру, сину Ованеса, а Асва- 
дур перед судом відступив мені, на суму ЗО талерів, щоб я 
виправив його з названого Ованеса, то сьогодні я постановив з 
названим Ованесом, що протягом 4 тижнів він привезе до мого 
двору в Кам’янці 1 куфу доброго вина без жодних витрат і 
винагороди [з мого боку], що Ованес, син Кіркора, тут же 
уставши, визнав і зобов’язався протягом 4 тижнів від сьогодні 
привезти 1 куфу вина на подвір’я Ованеса без видатків, платні 
й винагороди, без жодних судових учинків, а якщо не привезе 
ту 1 бочку вина, то лишиться винен Ованесові, синові Ґаґоса, 
40 старих талерів, і якщо допуститься до позову, то повинен 
буде сплатити, не відходячи від суду; а що до іншого боргу 
того самого Ованеса в 40 флоринів, то обидві сторони погоди
лися відкласти до приїзду Асвадура, про що судові подано 
пам’ятного, якого суд прийняв44.

Иолубнуц аресті Хачерес усна
Болду тваганныц 1045-сі нойемпер 18-іна кічіайнакун Иолуб 

войт алнына. Келді Иолуб Кіркорша оглу войт Святоянскій Ілов 
передмістясьінда турган да етті арест Хачерес Білаил торнунуц 
барча добросу уступа алай лежонцы нечік рухомій бунда да езгэ 
йердэ да болган сумада певный терэда болган йазовга кора 283
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флорін неміч сбідагасьінда артых йа ексік заховат етіп тврвсін 
бекліктв нем одо нарушіт етмійін да тврвгв хойду паментній (арх. 
443—444 зв.9 запис 3)

„Арешт Голуба на [майно] Хачереса
Діялося року божого 1045 [1596] листопада 18 [28] в 

четвер перед війтом Голубом. Прийшов Голуб, син Кіркорші, 
війт святоянський, що живе в передмісті Львова, і вчинив 
арешт на все майно Хачереса, онука Білаша, так лежаче, як і 
рухоме, тут і в інших місцях, у певній сумі — згідно з судовим 
записом більше або менше 283 польських злотих, непорушно 
запевнивши за собою належні права, і подав суду пам’ятного44.

Мілконуц дастьіменті подаш етквні тврэгэ
Болду тваганныц І045-сііш нойемпер 27-сінв шапаткун Иолуб 

войт алнына. Келді Бедрос Ханко оглу йа:>'учісі ермені тврвсініц да 
аты блэ Мілко Йакуб оглун уц кенсі'дядусунуц жадат emmi йогары 
йазылган войт тан кі алып біргвсінв 2 антічк9н да келгэй ввунэ 
айтылган Мілконуц айтып кі потребоват етійр твроні нені войт 
ацлап Жаданєсін айтылган Бедроснуц да алып біргвсінв 2 антічквн 
на іме СерНш йереспоханны да Оданесні Левон оглун да барды 
ввунэ Мілконуц да устнє кенсіндвн Мілкодан ішітті хайсі кі 
айтты кі тохтатыйрмен олумундэн соцра кенсімв опєкунлар бу- 
дур Задігні Бедрос оглун Туманны Хачко оглун Йакубну Ohan оглун 
да Бедросну Хачко оглун дсенсі хардаш огланларымны бу турлу 
подат етіп кенсі дacmымeнmiмнi мвИурум блэ моНурлвгвн тврв 
узахына кі егвр келсв устумв менім буй руху тецрініц будур влум на 
айтылган опекунлар скупщца болуп 4-су дэ да бірлдніп жадат 
етсэлэр тврвдвн айтылган дacmымeнmiмнi болгай тврв повінен 
бермвгв аларга хайсі дастьіментімні сичып да ачып ацар кврэ 
справоваїща болгайлар нені йогары айтылган тврв подат стквн 
дастыментш мэНуру тібінв мвкурлэгэн Мілконуц прінят emmi 
кенсі тврэ узахына додержат етмэгэ об я тына кврв Мілконуц 
айтылган 4 опскуннуц 1 йердэ болганынанча. Недвн утру торэгэ 
хойулду паментній (арк. 446 зв.% запис 1).

„Подання Мільком заповіту судові
Діялося року божого 1045 листопада 27 [1596 грудня 7] 

в суботу перед війтом Голубом. Прийшов Бедрос, син Хачка, 
писар вірменського суду, й від імені Мілька, сина Якуба, свого 
Дядька, зажадав від названого війта, щоб той прийшов до 
Дому названого Мілька, кажучи, що він вимагає потребного 
СУДУ, на що війт, зрозумівши вимогу названого Бедроса, узяв
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із собою 2 присяжних на ім’я єпископа Сергія та Ованеса, сина 
Левона, і пішов до будинку Мілька й усно вислухав Мілька, 
який сказав, що я призначив собі опікунів після моєї смерті, 
а саме: Задіґа, сина Бедроса, Тумана, сина Хачка, Якуба, сина 
Огана, і Бедроса, сина Хачка, своїх племінників, і подаю так 
само свій заповіт, запечатаний моєю печаткою, до замкнення 
в суд?, й коли на мене зійде воля божа, тобто смерть, і названі 
опікуни, зібравшись і об’єднавшись усі вчотирьох, зажадають 
від названого суду мій заповіт, то суд повинен буде видати 
його їм, а вони, узявши й відкривши мій заповіт, повинні 
будуть виконувати його й чинити відповідно до нього, по чому 
названий суд прийняв поданий заповіт Мілька, запечатаний 
його печаткою, до замкнення в суді для його збереження доти, 
доки, згідно з розпорядженням Мілька, названі 4 опікуни не 
зберуться разом. Про що судові подано пам’ятного44.

Кінець книги:
Тугалланді бу діфтар ермені тваганныц 1045-сінда тегдемпер 

айыныц 20-сіна йыхпашкун войтлухуна Иолубнуц Кіркор йереспохан 
оелунуц х да ол заман болган антінканларніц 2 йереспоханныц 
Міхнонуц да Серкійніц Зану Вартан Гурйее Ованес Иацос Нігол Ацо 
Ованес ЛевонкГанус Юрко да на тен час мен йазыхлы Бедрос Ханко 
оелу йазучініц холу біла йазган (арк. 460> запис 3)

„Закінчено цю книгу року 1045 [1596] грудня 20 [ЗО], в 
понеділок за війтівства Голуба, Сина архієпископа Кіркора, і 
тодішніх присяжних, а саме: 2 єпископів — Міхна та Сергія, 
Зану, Вартана, Ґур’єга, Ованеса Ґаґоса, Ніґола, Аґо, Ованеса 
Левона, Гануса, Юрка і тогочасного писаря, що ним був я, 
грішний Бедрос, син Хачка, чиєю рукою писано44.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на звороті обкладинки: нум[е]ро 9; 
на титулі: Л£ 20: № 8 1592, 93, 94, 1595.
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7 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 19а (4405)

Актова книга Нам' янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 13 [23] березня 1047 [1598] р., понеділок 
(арк.1) — 28 липня 1052 [7 серпня 1603] р., четвер (арк. 290).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою у 
вірменській графіці, є також копії документів, виконані ла
тинкою (арк. 154—154 зв., 183—183 зв.).

Папір, формат 20 х 42 см. Водяний знак: змій 
у короні, 2,5 х 11,5 см. Обсяг 392 арк. Нумерація:
1а, 16, 1—390.

Палітурка з темної брунатної шкіри.
Письмо вірменське, нотрґір. 35—45 рядків на 

сторінці по 65—75 знаків у кожному.
Початок книги:
Анун асдуадзой

Башланды бу діфтвр йазылма ерменілвр тваганныц 1047-сінв 
мард айыныц 13-сунв йыхпашкун войтлухуна Йакуб Бенешніц да ол 
заман йанына болган антічквнлврінщ на іме Міхно да Сергій, 2 
йереспоханныц Зану Вартан Ованес Гагос Гурйег Нігол Ованес 
Левон Аго И анус Йурко Вартерес да на тек час болган Бедрос Хачко 
оглунуц йазучінщ холу бле йазылган мецермэхлыхка. Амен (арк. У, 
запис 1)
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„В ім’я бога
Розпочато цю вірменську книгу року 1047 [1098] березня 

13 [23], в понеділок за війтівства Якуба Бенеша та чинних при 
ньому присяжних, а саме: Міхна та Сергія, 2 єпископів, Зану, 
Вартана, Ованеса Ґаґоса, Ґур’єга, Ніґола, Ованеса Левона, 
Аґо, Гануса, Юрка, Вартереса, а писано навіки рукою 
тодішнього писаря Бедроса, сина Хачка. Амінь44.

Вибрані тексти:
Тавіт Чьірахчі хатуну цук ейвсі учун
Балду тваганныц 1047-сінв мардныц 29-уна Йакуб войт алньГ- 

на. Келді Петрухна Тавіт Чьірахчі хатуну да туруп облічне болду 
йук кенсі ей всі Тавіт учун 2 талрні толам о Иавріш Иайдукка кслір 
сурп Оксенттв бізім бу йыл болган нахт талер блв не бір хумаш але 
дугул барча торе ділаційасшндан апелаційасьіндан баїиха. А егвр 
Иавріш кенсі бунда болмасапозволіт етті Савкага орус аньїцкібік 2 
талерні толам аг в. Не учун тор аг а хойулду паментный (арк. 12 
зв.% запис 2)

„Ж інка  Тавита Чирахчі поручилася за свого чоловіка
•Діялося року 1047 березня 29 [1098 квітня 8] перед 

війтом Якубом. П рийш ла Петрухна, ж інка  Тавита Чирахчі, і, 
ставши особисто, доручилася за свого чоловіка Тавита сплати
ти 2 талери гайдукові Гаврншу на нашого св. Оксента цього 
року готівкою, а не яким-будь товаром, без жодних* судових 
відстрочок і апеляцій. А якщ о самого Гавриша тут не буде, то 
дозволив сплатити ті 2 талери українцеві Савці. Про що судові 
подано пам ’ятного“.

Тукчілвр кандзанакы да Пласкій Панте
Болду тваганныц 1048-інв мардныц ІЗ-сунв нвгврікун Йакуб 

войт алнына. Келдиівр Йолбей Пласкій да Сергій Панте да 2-сі де 
спулнс а не розмел не борч білінділар тукчілвр кандзанакына сума 
ігірмі сом бу йер сбідагасьі да тутунду твлвмвгв ке лір Йазловца 
йармаркына нахт сбідага блв не бір хумаш блв дугул барча торе 
ділаційасіАндан апел а ці й асы ндан ба ш ха не учун йазылдылар (арк.
99 зв.% запис 2)

„Ш аповальський цех і Панте та Власький
Діялося року 1048 [1599] березня 13 [23], у вівторок 

перед війтом Якубом. Прийш ли особисто Йол Гичі Власький та 
Сергій Панте й обоє разом, а не окремо визнали борг ш апо
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вальському цеху на суму двадцять кіп місцевими грішми, і 
зобов’язалися сплатити на наступний Язлівецький ярмарок 
готівкою, а не яким-будь товаром, без жодних судових 
відстрочок і апеляцій, про що дали записати".

Укодасы БоНданныц куіинірлер блэ
Болду тваганнын, 1048-інв йулісніц 23-cyita нвгврікун Йакуб 

войт алнына. Келді Bohdan Олюхна кійову да страны апттан 
утру хайсін кі оддат етсвр еді кушнірларга харшы бугун поНодіцца 
болду кі артых тутунду айтылган БоИдан терілвр хозунуц 
скуповат етмвмв тек йармаркларда- срк.и заховат етті. Негв 
кушнірлвр да позволіт стіп торага хойдулар памснтный (арк. 127 
зв., запис 2)

„Угода Богдана з кушнірами
Діялося року 1048 липня 23 [1599 серпня 2], у вівторок 

перед війтом Якубом. Прийшов Богдан, зять Олюхни, і з 
приводу тієї присяги, яку  мав прийняти проти кушнірів, по
годилися сьогодні, що названий Богдан зобов’язується більше 
не скуповувати ягнячі шкури, за винятком ярмарків. Па що 
кушніри погодилися й тіали судові пам ’ятного“.

Декларацііїасьі райцаларныц прівілійларін крааецкій цехныц 
хайсі кі болду щурумдан утру нецеховыйга іш бермах учун ортамыз- 
га бізім да ол же кравеї^іарньїц акт і кованый

Болду тваганнын, 1050-сіна йулісніц 20-сіно шапиткун НігОл 
войт алнына Оа.йанына болган антічконлорньїц на імс барон Міх- 
но да Йакуб йереспоханларныц Зану Вартан Ованес Гагос Йурко г)с/ 
взгвлврныц. Келді Бедрос Ханко оглу йазучісі ермені щоростыц да 
аты бла бсірча Реч Посполітьійньїц отріманьїй декларацшасын 
райцаларныц неміч тврасіньїц певный артікулун пріаілійлоріндв кец 
опісаншй кравецкій цехныц Каменец іиоИоріньїц стропы ъурумдан 
утру нецеховыйларга ііи бермах \ч\н хайсі декларации актала- 
рында райцаларныц айтылган датасы тібіно [далі до кінця ряд
ка пропуск] даеы кец опіват етійр жадат етті кі актікованмй 
болгай неміч тілі бла да ермені йизову бла хайсі кі прстлумачоный 
болду латін тіліндан неміч тіліна [далі до кінця аркуш а зал и 
шено чисте місце] (арк. 284 за., запас І )

„Декларування ранцями привілеїв кравецькому цеху, 
внесених до актів з приводу встановленого між нами й тими 
кравцями штрафу за замовлення роботи нецеховиім
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Діялося року 1050 [1601] липня 20 [30], в суботу перед 
війтом Ніґолом та присяжними, що були при ньому, а саме: 
бароном Міхном та Якубом, єпископами, Зану, Вартаном, Ова
несом Ґаґосом, Юрком та іншими. Прийшов Бедрос, син Хач- 
ка, писар вірменського суду, і [вніс] від імені всієї Речі 
Посполитої отриману декларацію райців польського суду з 
широко описаними в привілеях кравецького цеху міста 
Кам’янця певними статтями з приводу замовлення роботи 
нецеховим, яка декларація в актах названих райців під датою 
... ще ширше викладена, і зажадав, щоб вона була внесена до 
актів польською мовою вірменським письмом, як була пере
кладена з латинської мови на польську. . . 44

Кінець книги:
Анун асдуадзой меро Йісусі Крістосі
Тугэллэнды да йазылды акшалар шэкэр справаларыныц ермеиі 

тврвсінщ холу блэ йазыхлы Бедрос Ханко оглу йазучінщ 
войтлухунда пан Нігол дер И анус оглунуц да антшкэнлэрныц барон 
Міхно йереспохан Вартан Зану Ованес Гагос Гурйыг Х>ванес Левон 
Ианус Йурко Йакуб Лукаш да взголерінщ тваганныц 1052-сінв 
йулісніц 28-іно (арк. 390> запис 6).

„В ім’я бога нашого Ісуса Христа
Закінчено писати акти міських справ вірменського суду 

рукою грішного Бедроса, сина Хачка, писаря за війтівства 
пана Ніґола, сина вітця Гануса, та присяжних барона Міхна, 
єпископа, Вартана, Зану, Ованеса Ґаґоса, Ґур’їга, Ованеса Ле
вона, Гануса, Юрка, Якуба, Лукаша та інших. Року 1052 
липня 28 [1603 серпня 7]м.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969; Гаркавец 1981].

Примітки. Написи — на титулі: Л£ сто; 1597, 98, 99, 
600, 601, 1602; на наступному аркуші: № 23.
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8 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І,
од. зб. 20 (4406)

Актова книга Нам'янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 28 липня 1052 [ 8  серпня 1603] р., четвер 
(арк.1) — 22 вересня 1055 [2 жовтня 1606] р., понеділок (арк. 
188 зв. — 189 зв.).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою, поде
куди навіть польським письмом (40—42, 90 зв.—92).

4 «
Папір, формат 26,5 х 39,5 см. Водяний знак: квітка 3,8 

х 4,3 см. Обсяг 191 арк. Нумерація: 1,. 1а—190. Рукопис замо
чений, текст першої й останньої третини книги розмито спра
ва, внизу і зліва. Останні 8  аркушів збереглися на третину.

Палітурка нова, картонна. Оригінальна 
обкладинка не збереглася.

Письмо вірменське, нотрґір, 40—60
рядків на сторінці по 50—80 знаків у кожному.

Початок книги:

Анун асдуадзой. Башланды акталары ермені твросініц 
Каменец шэкэрЫщ холу біло Бедрос Хачко оелу йазучісінщ бу ж 
ермені 'твросініц иазылма войтлухуна Нігол дер Ианус оглунуц да 
онтічкенлорінін, на тен час болган на іме 2 йереспоханныц найіме 
Міхно да Вартан 2 йереспохан Зану Ованес Гагос Гурйег Ованес 
Левон Аго Ианус Йурко Йакуб да Лукашныц тваганныц 1052-сіне 
йулісніц 28-інв (арк. 7, запис 1)
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„В ім’я бога. Розпочато акти вірменського суду міста 
Кам’янця рукою Бедроса, сина Хачка, писаря цього ж 
вірменського суду, за війтівства .ІІіґола, сина вітця Гануса, і 
тодішніх присяжних, а саме: Міхна та Вартана, двох
єпископів, Зану, Йованеса Ґаґоса, Ґур’єга, Йованеса Левона, 
Аґо, Гануса, Юрка, Якуба та Лукаша, року 1052 липня 28 
[1603 серпня 7]“.

Вибрані тексти:
Лукіан іловлу моцный Станіслаусну. Полду тваганныц 

1052-сіна йулісніц 28-іна кічіайнакун Нігол войт алнына. Келді 
Лукіан іловлу да етті моцный кенсі Сі ера і і) Стиніслиус 
прокураторну беріп кенсіна тугвл пленіпотенща утма уттурма ал- 
ма квітоват етма ант ічма ант хулах хойма инттин волный етмо 
а бу Хачко Сімон оглуна харшы тутуиуп етконін в^єнчне прінят 
етмв не \ч\н торага памєнтньш хойулду (ирк. /, запис 2)

„Уповноваження львів’янина Лукіяна Станіславусу. 
Діялося року 1052 липня 28 [1603 серпня 7] перед війтом 
Ніґолом. Прийшов львів’янин Лукіян і уповноважив замість 
себе прокуратора Станіелавуга, надавши йому всіх повнова 
жень вигравати, програвати, отримувати, квитуватн, прися 
гати, присягу вислуховувати, від присяги звільняти, і це у 
справах проти Хачка, сина Симона, зобов’язавшись усе ним 
учинене прийняти вдячно, про що судові подано пам’ятного"

ОИан да Педрос судка учу//. Кіч/іайникун тваганныц 1053-суно 
абрілніц І9^уна/. Нігол войт алнына. Не турлу кі бугунго ОИан 
харт пріпозват етті Педросну Хачко оглун хоншусун гіле стіні усно 
стропы судка йері учун хайсі судка будоване лоры ирисы н ай ды
стрОналарныц алий ОИанныц нечік Педроснуц ай тын кі ийтылгин 
Педрос ол судка йерін прівлашчат етті кенсіно прето холду кі 
тйра узнат еткой кімго ол судка належіт етійр гды ж ол судки пері 
власный менімдір да мен їм овума належіт етійр.

Анди ж туруп Педрос названый ж;увап беріп ийтты кі певныи 
доводларым артындан ол судка йері менім власный грунт ум дур ди 
менім овумнуц азбарыдыр авалгі довод коргузуйурмеїг не кі м\р 
менім власный азбарыма узунлуху тутуп маНилидин тылдан чах 
Налігі йаці .будованеларіна дег менім стийнима дег йитьійір хайсі ол 
ескі мурнуц учу урійр снор бла ол судки ги хайсі ескі мурну Ііи.чгі 
пожога алнына каптан замандан продекім менім власный кенсі 
грунту усна смуроват етіп еді ровно йер бла теранлыхы йер ічіно І
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йа гес локоттур а кецлихи J-ге локот анчах бар да ани аниц учун 
етіп еді кі вздлуж будоване с ы агач ол продекимниц менім мур усне 
т ур г ій  еді нечік заховацца болур кі агач будованелер тез чірімейлер 
хайсі ескі мур кранічіт етійр менім грунтларымны да аниц да 
грунтларын да буну доведіт етійірмен кенсі ж акторнуц харт 
Оканниц зезнанесы блэ кі прізнат етті кі ол мурнуц гесын тутуп 
макала сартын хойуп еді Норсес хайнатам бу гсын калігі судкага 
дег хойуп еді И арбет учмахлы ж;анлы хайсі И арбет менім же продекім 
еді да кенсі власний грунтлари усне хойуп еділвр ол ескі мурну. А 
так ол ескі мурнуц учу снор бле судкага уруйр прето іш кі ол ескі 
мур менімдір менім власний грунтум уснедір нені актор прізнат 
етті на ол судка да менім власний грунтумдур.

Даги да бар доводум сорійрмен кім ілгері оттан соцгі хайсі 2 
йьиїдан берідір побудоваца болду певній хоншум актор нені кенсі де 
прізнават етійр да бутун uiehep де білір бо ол будованесин будур 
алай ізбасин нечік хахрасин скоро оттан соцгі хойду хайсі кі 2 
йьиїдан берідір а<мен йаці стайнамни будур будованемни 1 йил да 
йох нечік хойупмен. А іш кі ол ілгері будоват етіптір ізбасини 
хахраси бле да іш кі аниц еді ол кесек грунт хайсі кі судка йерідір 
каліко нек же ани да ол вахт занест етмеди да заложіт етті 
будованесин алай нечік каліко туруптур. А .так нечік кенсі айтийр 
кі власний краніцам бле хойупмен будованемни да кергузійр кі да- 
хин ігі пріпустіт етіптір азбарима менім ту розум кенсі кергу- 
зійр да значне показацца болійр кі ол судка йері менім власний 
грунтумдур да менім краніцамдир да ол дахин кі азбарима пріпус
тіт emihmip менім йаці будованемни хайсі кі аниц будованесин- 
дан соцра І гес йил да етіпмен стайнамни болмадим краніцам бле 
хойма да сквапіцца болмадим кі ол дахин кестірткій едім бо клійр 
едім кі сову к бле квтурткій еді дахин. А так іш кі ол ілгері побу- 
довацца болуптур да кенсі краніцаси бле хойуптур будованесин 
на ол судка певне менім азбаримдир да керек мен де будованем- 
ны ол судка йеріне хойгаймен да холармен кі дахин знесіт еткей 
бо дахи алнина болман йаці будованемни краніцам усне хойма да 
аниц учун ол судка йерім халийр.

Даги да бар доводум. С трон и ескі мур учун хайсі ескі мур 
айтийр бізні де кергузійр кімге належіт етійр ол судка будур кі ол 
будованесин кенсініц хоймійр ол ескі мурнуц уст у бле йо хот по 
шнурові нечік ескі мурнуц краніцаси снор бле кергузійр ол краніца 
Vсне хоймійр евет хойуптур краніцаниц йани бле кенсі азбарина не 
бле значіцца болійр кі ол ескі мурга неме іші йохтур да аниц грунту
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усне дугул ол ескі мур бо кейсі Нранщасы бле власній немо одступіщ 
етмійіи хойуптур будовапесын а менім стайпам будованєм ту- 
руптур ол ескі мур усне тьиіко кі хыргысы бле хойулуптур аныц учун 
кі дахы алнына бары мурпу болмадым занят етме да халды судка 
йері дуверлерымыз арасына хайсі учу« hajii спордур. А так значный 
немедір кі ол ескі м'ур менім власный груптум уснедір бо мен кенсін 
ужыват етійрмен а ол етмес а іш кі мур менім грунтум уснедір да 
урійр снор бле ол судкага напевне ол судка да менімдір. Прето 
кергузуп доводларын позваный кергузду тереде артікул 83-чу кі 
артых довод болганныц йанына тогрулух керек прісопдзоньш болгай 
хайсі артікул кец опіват етійр.

Тере ацлап да зкодпый бу турлу декрет emmi да аны 
потвердіт етті кі ол судка халгай мецілік заманларга дійін 
азбарына Бедрос позваныйныц да кі дахы алнына болмас 
стай пас ын Бедрос прімкнут етме хойма кранщасы бле на Бедрос 
тутуп уколундан хахрасыныц Оканныц запіріт етсер чах кенсі йаці 
мурунуц рокунанча кі ол судка бары халгай азбарына Бедроснуц да 
Бедрос да тутунду кі ол йаці мурдан клесе дагы йогары мур тартма 
йа езге немо будоват етме на мур йері алмісер Окандан ані 
дувврлерін тепретмісер сеет дуверініц йаны бле мурун тартсар а бу 
тенор хулух ?тсер стропы мур тартмах учун тылко кенсі 
Бедроснуц жывотунанча а потомокларына Бедроснуц Оканныц 
потомоклары бле бу тенор хулух етмісер евет ерклі болсар клесе мур 
тартма Бедрос потомоку на твреге коре заховацца болсарлар. А 
строны стайнясындан йогары болган краніца учун 2 йанпыц да 
алай Оканныц нечік Бедроснуц бу турлу халдырдылар кі комораныц 
Оканныц к і рокундан хайсін Окан хойуптур кенсі кранщасы бле 
хойгайлар вшак же ол вахт хачан клеселер будоват етме да зкодіца 
болалмасалар па тере чыхып керек кенсілеріпе квргузгей 
доводларыпа кере кі кер бірі к є н с і н і ц к і  усне побудовацца болгай не 
усне 2 йан да хайіл болду неден утру твреге хойулду паментный 
нені кі торе пріпят етті (арк. 38 зв.—39)

„Оган і Бедрос щодо проходу. У четвер [року 1053/1604 
квітня 19/29] перед війтом Голубом. Як на сьогодні старий 
Оган припозвав Бедроса, сина Хачка, свого сусіда, то й заявив 
на нього щодо проходу між будівлями сторін, як Огана, так 
Бедроса, кажучи, що названий Бедрос привласнив собі землю 
того проходу, та й вимагав, щоб суд розслідував, кому нале
жить той прохід, адже земля того проходу є моєю власною і 
належить до мого дому.
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Тут же позваний Бедрос, уставши, відповів і сказав, що 
згідно з певними моїми доказами земля того проходу є моїм 
власним ґрунтом і садибою мого дому. Перший доказ показую 
той, що мур проходить на всю довжину мого власного обійстя 
починаючи від тилу житлового кварталу і аж до нинішньої 
моєї будівлі, до моєї стайні, кінець якого старого муру по 
шнурові йде до того проходу. Який старий мур перед 
нинішньою пожежею давним-давно змурував на своєму влас
ному ґрунті мій власний предок рівно по своїй землі, і глибина 
його в землі 1  або півліктя, а ширина сягає 1  ліктя. І тому він 
зробив його, щоб у довжину на ньому стояла дерев’яна будівля 
мого предка, бо турбувався, щоб дерев’яні будівлі швидко не 
згнили. Який старий мур розмежовує мої ґрунти і його ґрунти. 
І доказую я це заявою самого позивача — старого Огана, який 
визнав, що половину того муру починаючи від тилу кварталу 
поставив мій тесть Норсес, а цю половину, до нинішнього 
проходу, поставив покійний Харбет, який Харбет також є моїм 
предком'. І поставили вони той старий мур на власних 
ґрунтах. І ось, кінець того старого муру по шнуру прямує до 
проходу. Отже, оскільки той старий мур є моїм і стоїть на 
моєму власному ґрунті, що позивач визнав, то й той прохід 
теж є моїм власним ґрунтом.

Є в мене ще один доказ. Запитую, хто першим із сусідів 
після останньої пожежі, що сталася 2  роки тому, побудувався? 
Позивач визнає сам, і все місто знає, що ті сцої будівлі, як 
хату, так і сіни, він побудував незабаром після пожежі, два 
роки тому, а я свою нову стайню, мою будівлю, ще й року 
немає, як поставив. А оскільки він будував першим свою хату 
з сінями і якби та частина ґрунту, що є зараз під проходом, 
належала йому, то чому ж тоді він не зайняв більше землі, а 
звів свою будівлю так, як стоїть вона тепер? Отже, оскільки 
він сам говорить, що я поставив свою будівлю по моїй власній 
межі, і показує, що він навіть припустив на моє обійстя, то 
сам розум показує й явно з цього випливає, що земля того 
проходу є моїм власним ґрунтом, а також і те, що він припу
стив на моє обійстя, а мою нову будівлю, мою стайню, яку я 
робив через півтора року після нього, я вже не намагався 
ставити по моїй межі, прирізаючи ще більше, бо хотів, щоб 
він повівся приязно. А отже, оскільки він побудувався раніше 
і поставив свою будівлю по своїй межі, то цей прохід є напевно 
моїм обійстям і я повинен мою будівлю ставити в тому про
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ході, і вимагаю, щоб він зніс свою будову, бо я не можу 
будувати по моїй межі, і втрачаю землю того проходу.

І ще стосовно того старого муру маю доказ, який гово
рить, що він наш, і показує, кому той прохід належить, а 
саме: він ту свою будівлю не поставив на мурі або хоч по 
шнурові, як межа старого муру показує по шнурові, по тій 
межі він не поставив, але поставив понад межею на своєму 
обійсті, а це означає, що до того старого муру він ніякого 
стосунку не має і той старий мур не знаходиться на його 
ґрунті, бо, ставлячи свою будівлю, він від своєї власної межі 
не відступив, а моя стайня, моя будівля стоїть на тому старому 
мурі, тільки що лиш краєм, а це тому, що раніше я не міг 
зайняти весь мур і лишився між нашими стінами прохід, 
через який нинішня суперечка. А тому важливо, що той ста
рий мур на моєму власному ґрунті, бо я його вживаю, а він не 
може. А оскільки мур знаходиться на моєму власному ґрунті 
і сягає по шнурові проходу, то напевне і прохід є моїм. 
Навівши свої докази, позваний показав судові статтю 83 пра
ва, яка широко тлумачить, що справедливість має бути визна
на судом за тією стороною, яка подасть більше доказів.

Суд, з’ясувавши і дійшовши згоди, виніс такий декрет і 
підтвердив, що той прохід на вічні часи має лишитися за 
обійстям Бедроса, позваного, і що раніше Бедрос не міг при
мкнути й поставити свою стайню по своїй межі, і тому мусив 
почати від рогу сіней Огана й вести аж до рогу свого нового 
муру, і що весь той прохід має лишитися в садибі Бедроса, і 
Бедрос зобов’язався, що як захоче від того нового муру про
тягти мур іще вище чи ставитиме якусь нову будову, то не 
займатиме місця під мур від Огана й не зрушуватиме його 
стін, але має тягти мур понад його стіною. І цей присуд 
слушний тільки щодо муру до кінця життя самого Бедроса, а 
для нащадків Бедроса й Огана цей присуд слушним не буде, і 
нащадок Бедроса, як захоче ставити мур, то має бути захище
ний за законом. А що до межі між обома сторонами, Оганом 
і Бедросом, вище стайні, ти вирішили так, що хай проведуть 
її від рогу Оганової комори, що її Оган уже поставив, по її 
межі. А як колись захочуть будувати й не зможуть дійти 
згоди, то суд, вийшовши на місце; мусить показати за дока
зами кожного, де кому й як будувати. З чим обидві сторони 
погодилися. Що до чого судові подано пам’ятного, якого суд 
прийняв44.
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Иекумлеры одданый болду Иолубкога. Волду тваганныц 
]053-сунв йуліс 26-сына кічайнакун Нігол войт алнына. Келді Нолуб 
Вартерес оелу да преложіт emmi йогары айтылгап тереге йолуп 
Туркке холуп кі ацар Турк мемлжвтіпде хулух етквн кокумлерны 
албо турк волностларын зверіт еткэйлэр для потребы непі кі 
агалар ацлап да кенсіпе оддат еттілер кі келіп йана йолундап вцале 
алганына керэ аеаларга оддат еткэй хайсі кі еді 8 хагыт аиры аиры 
йазган 1 бвлук ічінв певный артікуллар кем hep бірініц усне ермені 
Назову бле термшованый сез создан не турлу кі бар акт кованый 
торе акталарында достатечне датасы бле тваганныц 1049 
себдемпер 24-суне ханкун Нігол войт алнына болган. Нені кі 
айтьиіган Иолуб вцале одобрат етіп тутунду йана келіп тугел 
оддат етме кем йолдашларны йолда трудностларда бороніт етме 
нені агалар актага йазма айттылар (арк. 50, запис 2)

„Охоронні грамоти видано Голубкові. Діялося року 1053 
липня 26 [1604 серпня 5] перед війтом Ніґолом. Прийшов 
Голуб, син Вартереса, і сповістив названий вище суд про 
поїздку до Туреччини й зажадав, щоб йому було виданоп- 
ривілеї, чинні в Турецькій державі, або турецькі вольності, 
для потреби, що їх старійшини й видали йому, з тим щоб, 
повернувшись із поїздки, повернув усі, як і брав, 
старійшинам, яких було 8  окремих аркушів в одному футлярі, 
певних артикулів, кожен з яких викладений там же дослівно 
вірменським письмом, як записано в судових, актах під датою 
року 1049 вересня 24 [1600 жовтня 4], в середу за війта Ніґола. 
Котрі названий Голуб отримав повністю й зобов’язався після 
повернення віддати та боронити своїх товаришів у труднощах 
під час поїздки. Що старійшини сказали записати в акти“.

Йаціден агалар шафар тацладылар Міхно йереспохан. 
Шапаткун І тваганныц 1054 мард 23] Нігол войт спулечнє анті 
чкен хардашлар бле на імє Йованес Гагос Гурйег Ованес Левон 
Йурко Йакуб Лукаш Иолуб да взгелері. Йогары йазылган агалар 
барчасы спулечнє йаціден холдулар барон Міхно йереспоханны кі 
болгай бу йьілга да шафарі Реч Посполітаньїц да йыхов кем 
ахпашлых келішлвргв барына іненіп кенсіне нені кі барон Міхно 
йереспохан уважыт етіп холтхасын агаларныц прінят етті да 
алды сбндагасын Реч Посполітаньїц сума секіз міц йуз флорін неміч 
сбідагасьі (арк. 88—88 зв., запис 3)

„Старійшини знов обрали шафарем єпископа Міхна. У 
суботу [року 1054/1609 березня 23 /  квітня 2] війт Ніґол 
спільно з присяжними браттями,ча саме: Йованесом Ґаґосом,
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Ґур’єгом, Ованесом Левоном, Юрком, Якубом, Лукашем, Го
лубом та іншими. Названі вище старійшини, всі разом знову 
просили барона Міхна, єпископа, щоб він і цього року був 
шафарем надходжень Речі Посполитої, церкви й єпископства, 
в усьому звірившись йому, з чим барон Міхно, єпископ, зва
живши на прохання старійшин, погодився і прийняв гроші 
Речі Посполитої в сумі 8100 польських злотих.

Етікчі цехы да Вартерес сыцары бло. Болду тваганныц 
1054-усунэ абрілниц 17 ханкун Гурйее войт алнына. Келді Вартерес 
Назу оелу кенсі сыцары біле Апніца да шуруп облічне зезнаш ешті 
борч ешікчі цехына йухвв сбідагасй канзапакка сума флорін 15 бу 
йер heceni усно да шушундулар сполне а не рождзєлне швлэмэгэ 
барйамда шваганныц 1055-сіне пахш сбідага біле не бір хумаш біле 
дугул барча шврв ділаційасиндан апелацшасындан башха нені кі 
hpuiy біла йазылдалар (арк. 96, зап. 2 )

„Шевський цех і Вартерес із жінкою. Діялося року 1054 
[1609] квітня 17 [27] в середу перед війтом Ґур’єгом. Прийшов 
Вартерес, син Назу, зі своєю жінкою Анницею і, ставши осо
бисто, визнав борг шевському цеху й церковній казні в сумі 
15 флоринів місцевої лічби, і зобов’язалися спільно, а не окре
мо сплатити готівкою, а не яким-будь товаром на Великдень 
року 1055 [1610] без жодних судових відстрочок і апеляцій, 
про що за їхні гроші й записано“.

Кінець книги:
Болду шваганныц 1055-сіне себдемпер 22-сінв йыхпашкун 

Нігол йереспохан лентвойш алнына. Келіп облічне Гегчэ дер 
AnpahaM оглу пріпозваний болуп Хачкодан Кіркор оглу саргрварк- 
шан певный зезнанегвжаданесына аныц болуп реквірований 
уряддан анты шібіне бу свзлер біло зезнаш ешті ...гій еді кенсіне 
потребный бутун кенс... (арк. 188 зв.—189 зв.у запис 2)

„Діялося року 1055 вересня 22 [1606 жовтня 2] в по
неділок перед лентвійтом Ніґолом, єпископом. Прийшовши 
особисто, Ґоґче, син вітця Апрахама, будучи позваний дияко
ном Хачком, сином Кіркора, для певного свідчення, на його 
прохання й вимогу суду заявив під присягою такими словами 

був би потребний, повний йому. . . 44

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Напис на титулі: № 24; № lim o  1602, 603, 
604. 605.
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9 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 22 (4407)

Актова книга Кам'янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 22 вересня 1055 [2 жовтня 1606] р., по
неділок (арк.10 зв.) — 10 [20] листопада 1057 [1608] р., четвер 
(арк. 199 зв., запис 4).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою, под- 
екди навіть польським письмом (40—42, 90 зв.—92).

Папір, формат  ̂ 27,5 х 40,5 см. Водяний знак: Держава, 4 
х 5,5 см. Обсяг 199 арк. Рукопис замочений, текст згас. Багато 
аркушів на початку і в кінці книги збереглося фрагментарно. 
Під час реставрації до одних аркушів підклеєно частини 
інших, як, наприклад, до першого догори ногами підклеєно 
уривок 19, 20 або 21-го аркуша, на що вказує дата запису —
1 1  [2 1 ] жовтня.

Палітурка нова, картонна. Оригінальна 
обкладинка не збереглася.

Письмо вірменське, нотрґір, 45—55 
рядків на сторінці по 70—90 знаків у кожному.

Початок книги (фрагмент тексту на пере
вернутому уривку аркуша):

... торе ... Міхно йерес[похан] да ...»сіна когдемперніц 11-іна 
антічкенларньїц на іме Ованес ... тврадэ Йурко Ованес оглу аты 

біле ... -а тріплікага ... о $а ... кір... (арк.1, запис 1)
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Вибрані тексти:
Болду тваканнын, 1055 Ьогдемперныц З-суна айнакун. Нігол 

йереспохан лентвойт алнына да йанына болган антічканларниц на 
іме Йурко, Лукаш да ївашко. Не турлу кечкан йувух потребный 
тврада ханкун Йурко Ованес оглу актор кенсі реплЫасын да 
Хачкога Кіркор оглу позваныйга харшы выданый жадат етті 
терадан кі протоколда йазылган справалар Хачко Кіркор оглунуц 
холу біла ... ревідованьїй болгай (арк. 14 зв., запис 1)

„Діялося року 1055 [1606] жовтня З [13] в п’ятницю 
перед лентвійтом Ніґолом, єпископом, та чинними при ньому 
присяжними, а саме: Юрком, Лукашем та Івашком. минулого 
засідання потребного суду в середу позивач Юрко, син Оване
са, вимагав від суду, щоб його репліку, його справи проти 
Хачка, сина Кіркора, позваного, записані в протоколах рукою 
цього самого Хачка, сина Кіркора, було ревізовано...“

Настко квіт Гугаркону
Болду тваканнын, 1055-іна /гогдемперніц 18 шапаткун Нігол 

йереспохан лентвойт алнына. Келіп облічне Настко Ованес ха- 
туну квітоват етті Гугаркону Ован хатуну сума 46 флоріндан да 
йана башха отуз йеді флоріндан айтып кі тугвл ггюлвді кенсіна да 
уморіт етіп тара затсларын внівеч айландірді не учун хойулду 
паментный (арк. 25, запис 1)

„Настко квитувала Ґугарко
Діялося року 1055 [1606] жовтня 18[28] в суботу перед 

лентвійтом Ніґолом, єпископом. Прийшовши особисто, На
стко, жінка Ованеса, квитувала Ґугарко, жінку Ована, щодо 
суми в 46 флоринів і також щодо іншої суми в тридцять сім 
флоринів, кажучи, що вона повністю їй сплатила, й скасувала 
відвовідні судові записи, про що судові подано пам’ятного“.

Кіркор квіт Харагвзну
Шапаткун Нігол йереспохан лентвойт алнына. Келіп обліч- 

нє Кіркор Коркодел оглу квітоват етті Харагвз Жамгочну сума 
он алты флоріндан тара запісіна кара айтып кі тугвл твладі 
кенсіна да уморіт етіп тара затсларын внівеч айлвндырды не учун 
хойулду паментный (арк. 25, запис 2)

„Кіркор квитував Хараґоза
В суботу перед лентвійтом Ніґолом, єпископом. Прий

шовши особисто, Кіркор, син Коркодела, квитував Хараґоза
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Жамґоча [„дзвонаря“] щодо суми в 16 флоринів згідно з судо
вим записом, кажучи, що він йому повністю сплатив, і скасу
вав відвовідний судовий запис, про що судові подано 
пам’ятного44.

Кіркор да Дзеріг
Шапаткун Нігол йереспохан лептвойт алньїна. Келіп обліч- 

нє Дзеріг Румхощ оглу борч білінді Кіркорга Коркодел оглуна сума 
25 флорін неміч сбідагасьі да тутунду твлама келір Йазловца 
йармаркьіна тваканньїц 1056-сьша болган нахт сбідага бла не бір 
хумаш бла дугул башха тора ділаційасьіндан апеляційасьіндан 
башха не учун hpuiy бле йазьілдьі (арк. 25, запис 3)

„Кіркор і Дзеріґ
У суботу перед лентвійтом Ніґолом, єпископом. При

йшовши особисто, Дзеріґ, син Румходжі, визнав борг 
Кіркорові, синові Коркодела, в сумі 25 флоринів польськими 
грішми і зобов’язався сплатити на наступний Язлівецький 
ярмарок 1056 [1607] року готівкою, а не яким-будь товаром, 
без жодних судових відстрочок і апеляцій, про що за його 
гроші й записано44.

[Тваканньїц 1055 когдемперніц 3-сіна айнакун] Иокумлар 
Турк йолуна хулух еткен одданьїй балду Петрегв Ромашко оглуна 
секіз кесок (арк. 95, запис 5)

„[Року 1606 жовтня 13, в п’ятницю]. Привілеї для 
поїздки до Туреччини було віддано Петре, синові Ромашка, 
вісім частин44.

...-лньїй анттан Задігні
Болду тваканньїц 1057 [нойемпер 10 / кіч айнакун Нігол 

йерес[похан] войт алньїна. Не турлу бугунго -падат етті ант 
де... -ньій Задігка Даніг оглуна Хачко Кіркор оглуна х... -тентьіна 
учмахльї ж;анльі 3... -ахларьі учун айтьілган Занунуц не турлу ілг... 
-аларм ,ар шіре йазьиіган -ьіна айтьілган Хачко бошаттьі 
антньї Задігка ... барча справадан да ... недвн кі артьіх кімесадан бір 
трудносту ані -мага аньїцкі туснах -нахлар Задіг йаньїна не
учун хойулду (арк. 199 з в за п и с  4)

„[Хачко] звільнив від присяги Задіґа
Діялося року 1057 [1608 листопада 10/20], в четвер перед 

війтом Ніґолом, єпископом. Як на сьогодні припала присяга, 
призначена згідно з декретом Задіґові, синові Доніґа, проти
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Хачка, сина Кіркора, уповноваженого покійного Зану, щодо 
застав, то названий Хачко звільнив Задіґа від присяги, і від 
усієї справи, і від позову, що більше вже ні з будь-чийого боку 
не буде до нього претензій щодо тих застав... котрі застави 
залишено у Задіґа. Про що судові подано пам’ятного44.

Кінець книги:
Тугалланді ... бу акталар спраааларыныц ермепі тарасініц 

Каменец шэкэрмщ холу біле Йакуб І ваш ко йереспохан оглунуц 
войтлухуна Нігол йереспоханныц да антічканларніц ... тваканныц 
1057 нойемпер 10-унэ (арк. 199 з в запис 5)

„Закінчено ці записи справ вірменського суду міста 
Кам’янця рукою Якуба, сина архієпископа Івашка, за війта 
Ніґола та присяжних року 1057 [1608] листопада 10 [20].

Опис: [Список 1864; Андріяіпев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

ф
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10 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 24 (4409)

Актова книга Кам' янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 10 [20] листопада 1057 [1608] р., четвер 
(арк.1 ) — 1 2  [2 2 ] грудня 1060 [1611] р., четвер (арк. 2 2 0  зв., 
запис 4).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою, под
екуди й польським письмом (32 зв.—33, 37—38 й ін.).

Папір, формат 26,5 х 36 см. Водяний знак: Держава, 4 х 
5,5 см. Обсяг 220 арк. Рукопис замочений, текст розмито. 
Перші 9 і 10 останніх аркушів напівобірвані. Аркуші 123—128 
вшито догори ногами й у зворотному порядку.

Палітурка нова, картонна. Оригінальна обкладинка не 
збереглася.

Письмо вірменське, нотрґір, 50—55 рядків 
на сторінці по 80—90 знаків у кожному.

Початок книги:
Анун асдуадзой Йесусі Крістосі

Башланды акталары ермені тврвсініц Каменец швНврініц 
йазылма тваганнын, 1057-сінв нойемпер 10-уна кічайнакун 
войтлухуна барон Нігол йереспоханныц дер Иапус оглу да 
(Штічквнлврнщ на тен час болган на імє барон Міхно йереспохан 
Гурйег Дірадур оглу Ованес Гагос Ованес Левон Аго Міхал оглу И анус
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Кіркор оелу Йурко Кійанін Йакуб Каспар оглу Нолуб Вартерес оелу 
Лукаш Иріцко оглу Івашко СерНій йереспоханпыц. оелу ермені 
тврвсініц (арк. запис 1)

„В ім’я бога Ісуса Христа
Почали писатися ці акти вірменського суду міста 

Кам’янця року 1057 [1608] листопада 10 [20], в четвер за 
війтівства барона Ніґола, єпископа, та тодішніх присяжних 
вірменського суду, а саме: барона Міхна, єпископа, Ґур’єга, 
сина Дірадура, Ованеса Ґаґоса, Ованеса Левона, Аґо, сина 
Міхала, Гануса, сина Кіркора, Юрка Киянина, Якуба, сина 
Каспара, Івашка, сина єпископа Сергія“.

Хачко да Задіг
Болду тваганныц 1057-сінв нойемпер 10-уна кічайнакун Нігол 

йереспохап войт алнына. Келіп облічне Задіг До/tie оелу білінді 
борч Хачкога Кіркор оелу Йолбей торпупа сума on флорін да 
тутунду твлвмв бу борчпу кепсіпв келір паргендагта тваганныц 
1058-інв болган нахт сбідага блв не бір хумаш блв дугул барча твро 
апеляційасындан башха заклад тібінв 1 сума даеын аньїцкібік егвр 
рокунда телвмвсв да болса пріпозваньш Хачкодан борчлу болур баш 
суманы заклады блв кенсінв толем в не \ч\н Иршу біле йазылды (арк. 

запис 2)
„Хачко і Задіг
Діялося року 1057 [1608] листопада 10 [20] перед війтом 

Ніґолом, єпископом. Прийшовши особисто, Задіґ, син Доніґа, 
визнав борг Хачкові, сину Кіркора, онукові Йолбея, в сумі 10 
флоринів і зобов’язався сплатити цей борг на наступні масниці 
року божого 1058 [1609] під заставою ще однієї такої ж суми: 
якщо не сплатить у строк і буде позваний Хачком, то мусить 
сплатити головну суму разом із заставою, про що записано за 
його власні гроші“.

Ачылмахы тестамент Міхно йереспоханпыц
Болду тваганныц 1058-інв йуліс 3-сунв йыхпашкун Аго войт 

алнына да болган антічквнлврніц на іме барон Нігол йереспохап 
Гурйее Йурко Лукаш Нолуб Івашко Міклаш да озголорі. Не турлу 
учмахли цанлы Міхно йереспохап Донуш оелу ермені Каменец 
шв/іврлісі за жывота свего беріп еді ермені тврвсініц секвестерінв 
певньш справалар фасцікул ічінв мвНурлвгвн да власный холу біле 
йазган холуп кі аньїцкі справалар болгай тврвніц секвестеріндв 
влумунв дірв айтылган Міхно йереспоханпыц а влумундвн соцра
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ачкай ермені твре ол фасцікулну меЬурлеген да справаларньї ічіне 
балган твре акталарьіна кувургей не турлу йазов ол же Міхно 
йереспохандан за живота бу фасцікул учун еткен ермені тересінде 
тваганниц 1058-іне йунвар 39-уна дагин шіре обмавлят етійір а іш 
кі бій тецрініц буйрухундан айтилган Міхно йереспохан бу 
дунйадан кечті аниц учун тере поменьоний заразем елумунден 
соцра аниц досіт етіп еркіне Міхно йереспоханниц аницкі 
фасцікулну мекурлеген ачма да справаларни ол фасцікулда болган 
акталарга йазма айтти хайсі кі сез сезден бу турлу едір йазган.

Анун асдуадзой
Мен Міхно йереспохан Денуїи оелу болуп саг тенімде да 

тугел есімде белгілі етійірмен бу менім йазганим біле кімге де по
треба болса білмеге кі менім болуп позволеням барча йувухларимдан 
розправа етме доброларима алай рухомий нечік нерухомий прето 
мен клеп животумда кенсімніц йахші келнумден де назначіт етме 
альт алнима кі кечевлумен бу дунйадан кі менім де болгай йіша- 
дагим алай йиховларга нечік духовенствога алай кенсі ^инсимниц  
нечік езге наційаларга алай же йувухларима да кревнийларима 
хайсілеріне барча йогари поменьоний ішлерге в спосуб власнего і не- 
вонтплівего запісу запісоват етійірмен жівотумдан соцра кі пев
ний заманларда ашага йазьілган одданий болгай менім потомокум- 
дан хайсін кі мяноват етермен окрум жадне трудносттан башха 
вечнім часем беркітійірмен.

Баштан аторга Ечміадзін йихевуне хачан нивіраг келсе 
ниіиан біле гатогігостан адатимизга кере нечік заховацця 
болуйур берілгей флорін 100. Каменецте болган ермені екі йихевуне 
сурп Асдуадзадзінге да сурп Ніголга берілгей флорін 100. Аторагал 
ахпашка бу йерде болган ерменініц берілгей флорін 20. Дін атама 
флорін 10. Халган бабасларга Каменецніц ермені йихевуне хулух 
еткенлерге барина берілгей флорін 40. На тен час болган 
саргаваркларга барина флорін 10. Жамгочларга 2 йихувнуц флорін
4. Туз йихевлерге ігітлер кандзанакіне флорін 10. Дагин да 
йазийірмен Іловда болган uiehep йихевуне ерменініц флорін 50. 
Банк йихевуне флорін ЗО. Сурп Хач йихевуне флорін 10. Шекердегі 
бабасларга флорін ЗО. Банк апєгаларина флорін 20. Алай же ванк 
хуцуна флорін 50 Шекердегі хуцка флорін 10. Дагин да йазийірмен 
Замосця Манкер мен Луцка йихевлерина hep йихевге берілгей 
Флорін 10-ар. Бу ж йихев бабасларина берілгей hep бабаска флорін 
5-ер. Дагин да йазийірмен Каменецте болган неміч йихевлерина 
Фарага флорін 20 каноніклерге флорін 15 вікарійлерге флорін 15 сурп
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Катерта йыхввунв алай же штталга флорт 30 — 15-ер флориt 
келлр. Сурп Шгол йыхввунв алай же барна законтклврте флорт 40. 
Панна Mapia йыхввунв да законтклерте берыгей Оарына флорт 30. 
Дагын да йазытрмен Каменецте болган орус йыхввлерте Ki бш 
тецртщ хулуху отправатца болуйур берыгей барына флорт 50. Ол 
же йыхввлврныц намкншне на тен час болган берыгей ацар 
флорт 5. Халган бабасларына флорт 20 ровный дзялга. 
Штталлвртв бу нацшаныц берыгей флорт 15.

Дагын да йазытрмен йувухларыма Ki одданый болгай нечЫ 
ашага мянованыйдыр башта учмахлы х;анлы Аксентнщ стршеч- 
ный хардашымныц огланларына Кевор торунларына Шымкога 
флорт 200 хардашына дер KipKop апегага фдорт 100 пан Лукаш 
хатунуна флорт 100 алай же пан Ниол сыцарына флорт 100 дагын 
да берыгей учмахлы ж;анлы Йованеснщ Кевор оглу алай же cmpi- 
йечный хардашымныц огланларына Йакубга флорт 100 1вашкога 
флорт 100 MicKoza флорт 100 дер Хачадурнуц бабадясына пан 
Йусконун, сыцарына ексте де флорт 100-ер. Ем хыз огланга Носкога 
да Герухнага 2-ств де флорт 100-ер. Дагын да йaзыйipмeн Греско 
оглуна Норсеске анамныц хардашы оглуна флорт 200. Пшп оглу 
Васконуц потомокларына берыгей флорт 200. Йакуб Вартерес 
оглуна берыгей флорт 200. MicKO Pa6i4Ka оглуна берыгей флорт 
100. Торос Pa6i4Ka потомокларына берыгей флорт 100. Каспар 
Pa6i4Ka оглуна берыгей флорт 100. Дер Мгрд'ьчтн, потомокларына 
берыгей флорт 100. Дер Васко оглу AeediK сыцарына Pa6i4Ka 
хызына флорт 50. Ованес Дзолай хатунуна берыгей флори1 50. 
Ованес Левон оглу сыцарына дер Mzpdi4 хызына флорт 50.

Хайсь бу йогары йазылган барчаны Ымврлегеныма Ki docim 
болгай emmipMeH опекун Йуркону Ованес оглун Keeopoei4 
стршечный хардашымныц оглун хайст Ki правне огул йерию npi- 
нят еттмен нечш кревныйымны да npicnocoóim emmiM кенсшв ki 
ол барча 6yhcudzi метм йазганыма docim еткей маим майентност- 
ларымдан 6ip екЫказ алай нечЫ метм власный потомокун да дугул 
взге турлу хай ci Ki жывотумдан соцра алай йыхввлерге нечЫ 
духовенствога барчасына йогары йазылган втен болгай оддат етме 
гес йылда а повтныйларыма 6ip йылда барча звлокалардан башха 
a odnpaeim emin буну барчаны алай жох взге побожный учток- 
ларны халганын не Ki кал1ке бунда нянованый болгай барчасы 
зевшыстмм болгай Йуркога оглума метм затсоват етШрмен бе- 
pin багышлыйырмен вечный да неодменньш да жчвш башхыш быв 
халдырмшт 1 взге албо ммге алай йувух нечЫ йырах болган пото-
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мокларымдан халдьірмійін бір тере етмехте тек поменьопый 
Йуркога Йованес оелуна оелума менім нечік йедыный дзедзщкэ бар- 
ча поменьоный йахшмыхларымны алай рухомий нечік нерухомий 
хайда да колвек болган берійірмен да багьіилльїйірмен кенсіна да 
анъщ потомокларына зліват етійірмен да отступоват етійірмен 
мецілік заманларгси

Даеын вароват етійірмен буну да потомокума менім Йуркога 
нечік оелума бу одказаный доброларым учун алай йыхевлэрге 
барчасына нечік духовенстволарга алай же певный особаларга на
значений заманда кі егэр немэ прічінадан слушний екзековат етмэ 
одказларимни болалмаса да легале інпедіментум внєсіт етсе на 
йогаргі мянований одказларни ол персоналар барча алай же 
йыхввлвр де упоменатса болмісерлер ані бір трудност етмейлер 
оелума да потомокума менім ангінче неге діро ол легале 
інпедіментумдан хайсін кі внєсіт етсе волний болгінче. Строні пан 
Міско Рабічка оелу хайсі кі йазипмен кенсіне флорін 100 булай 
деклароват етійірмен кі хайсі усне пан Міско клесе престат етме 
2-сінщ біріне албо ол 100 флорінге кере йазилган даеин алгай 120 
флорін кі болгай 220 албо халгай ол обітніца усне рапниц 
телевуне кенсіне обіцат еттім телеме йьілда 70 флорін еркіне 
болгай пан Міс конун, 2-сінщ бірін алгай нечік езгелеріне берілсер. 
Даеин да Ованеске хулума менім йазийірмен кебітімні менім 
Кіркорша оелундан Норсес ашира достат еткен ол 50 флорін учун 
кі маца беріп еді халганин кенсіне баеишлийірмен а егер клесе на 
йоеаргі іш йеріне кенсіне берілгей флорін 50 да аниц сбідагаси ол 
еркіне болгай хайсін клесе. Йазилди тваганниц 1058-іне йунварниц 
17-сіне. Мен Міхно йереспохан кенсі власний холум біле йаздим 
(арк. 44 зв. —45 зв.)

„Відкриття заповіту єпископа Міхна
Діялося року 1058 [1609] липня З [13], в понеділок перед 

війтом Аґо й чинними при ньому присяжними, а саме: баро
ном Ніґолом, єпископом, Ґур’єгом, Юрком, Лукашем, Голу
бом, Івашком, Міклашем та іншими. Як покійний єпископ 
Міхно, син Донюша, вірменин, кам’янецький міщанин, за 
Життя свого віддав до секвестру вірменського суду певні спра
ви, запечатані в фасцикулі й писані його власною рукою, 
зажадавши, щоб ті справи знаходилися до смерті названого 
єпископа Міхна в секвестрі суду, а після його смерті щоб 
вірменський суд відкрив цей запечатаний фасцикул і справи, 
Що знаходяться в ньому, вніс до судових актів, як іще ширше 
оповідає про це запис, зроблений за життя тим же єпископом
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Міхном щодо цього фасцикула у вірменському суді року 1058 
[1609] січня 19 [29]. А оскільки з волі божої названий єпископ 
Міхно пішов із цього світу, то згаданий вірменський суд зразу 
після його смерті, виконуючи волю єпископа Міхна, сказав 
відкрити той запечатаний фасцикул і вписати до актів справи, 
що були в тому фасцикулі, котрі дослівно написані так.

В ім’я бога
Я, єпископ Міхно, син Донюша, бувши здоровий тілом і 

сповна розуму, сповіщаю цим моїм записом усім, кому по
трібно знати, що оскільки на те була моя воля учинити роз
праву щодо мого добра, як рухомого, так і нерухомого, віднос
но всіх моїх близьких, то я й побажав за свого життя від мого 
щирого серця попризначати, беручи до уваги, що я маю піти 
з цього світу, і щоб пам’ять про мене лишилася як церквам, 
так і духівовенству, як моєї власної народності, так і іншим 
націям, а так само моїм близьким і кревним, яким усім у 
спосіб власного і безсумнівного запису на згадані вище речі 
відписую, щоб моїм нащадком, якого називаю, по моїй смерті 
у певні призначені нижче строки було віддано [відписане], 
попри всі труднощі,— заповідаю на вічні часи.

Насамперед Ечміадзінському патріархату, його церкві, 
коли прибуде посол зі знаком від католікоса, за нашим зви
чаєм, як ведеться, хай буде віддано 100 флоринів. На дві 
вірменські церкви в Кам’янці, св. Богородиці і св. Ніґола, хай 
буде віддано 100 флоринів. Місцевому вірменському архієпис
копові, котрий тоді буде, хай буде віддано 20 флоринів. Моєму 
духовному вітцеві 10 флоринів. Решті вірменських священ
ників, що служать у вірменських церквах, усім хай буде відда
но 40 флоринів. Дияконам, що тоді будуть, усім 10 флоринів. 
Дзвонарям обох церков 4 флорени. На приміську церкву, на 
юначу казну 10 флоринів. Також записую на вірменську цер
кву у Львові 50 флоринів, на монастирську церкву ЗО фло
ринів, на церкву св. Хреста 10 флоринів, міським священни
кам ЗО флоринів, монастирським ченцям 2 0  флоринів, на мо
настирську ризницю 5 флоринів, на міську ризницю 10 фло
ринів. Також записую на вірменські церкви в Замості, Києві, 
Луцьку — кожній церкві хай буде віддано по 10 флоринів, 
священникам цих же церков хай буде віддано по 5 флоринів. 
Також записую на польські костели в Кам’янці — на па
рафіяльний костел 20 флоринів, канонікам 15 флоринів,
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вікаріям 15 флоринів, на костел св. Катерини та на шпиталь 
ЗО флоринів — по 15 флоринів, на костел св. Миколая, а 
також усім законникам 40 флоринів, на костел діви Марії та 
законникам — хай буде віддано всім ЗО флоринів. Також 
записую на українські церкви в Кам’янці, в яких правиться 
служба божа, хай буде віддано на всі 50 флоринів, тогочасному 
намісникові цих церков хай буде віддано 5 флоринів, решті 
священників 2 0  флоринів, на всіх порівну, на шпиталі цієї 
нації хай буде віддано 15 флоринів.

Також записую моїм близьким, щоб їм було віддано, як 
загадано нижче. Насамперед дітям покійного Аксента, мого 
стриєчного брата, онукам Кевора: Шимку 200 флоринів, його 
брату диякону вітцю Кіркору 100 флоринів, жінці пана Лука
ша 100 флоринів, також дружині пана Ніґола 100 флоринів. 
Також хай буде віддано дітям покійного Йованеса, сина Кево
ра, теж мого стриєчного брата: Якубові 100 флоринів, Івашкові
100 флоринів, Миську 100 флоринів, попадді вітця Хачадура і 
жінці пана Юська — обом по 100 флоринів, двом дочкам — 
Госці та Ґерухні, обом по 100 флоринів. Також записую Нор- 
сесу, сину Ґреська, племіннику моєї матері, 2 0 0  флоринів, 
нащадкам Васька, сина Пилипа, хай буде видано 200 фло
ринів, Миську, сину Рабички, хай буде видано 100 флоринів, 
нащадкам Тороса Рабички хай буде видано 100 флоринів, 
Каспару, сину Рабички, хай буде видано 100 флоринів, нащад
кам вітця Миґирдича, хай буде видано 100 флоринів, жінці 
Аведіка, сина Васька, дочці Рабички, 5& флоринів, жінці Ова
неса Дзолая, хай буде видано 50 флоринів, жінці Ованеса, сина 
Левона, дочці вітця Миґирдича, 50 флоринів.

А щоб усі ці мої розпорядження було виконано, уповно
важую бути опікуном Юрка, сина Ованеса Кеворовича, мого 
стриєчного племінника як мого власного нащадка, котрого я 
законно всиновив, і прийняв як рідного, і приспособив собі, 
Щоб він виконав усі мої нинішні відписи із моїх маетностей, 
без жодного винятку, і не інакше, як через півроку після моєї 
смерті, він повинен віддати як церквам, так і всьому духовен
ству, описаним вище, а окремим особам протягом року, без 
Жодних зволікань, а по відправі цього всього, а також інших 
побожних вчинків, решту мого майна, яке залишиться, без 
Жодних винятків, так, як тепер отут призначено, усе повністю 
я записую моєму синові Юркові, даючи й даруючи вічним, і 
Неодмінним, і живим даруванням, не полишаючи ні за ким,
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ані за ближніми, ані за дальніми нащадками жодних прав на 
це майно за жодним судовим чином, тільки згаданому Юр
кові, синові Ованеса, моєму синові як єдиному нащадкові всьо
го названого мого добра, як рухомого, так і нерухомого, де б 
воно не було, віддаю й дарую йому та його нащадкам, передаю 
й відступаю на вічні часи.

Також обумлюю щодо мого майна, відказаного на певні 
строки, і моєму нащадкові Юркові як моєму синові, і так само 
всім церквам, і духівництву, і певним особам: якщо з певних 
слушних причин він не зможе віддати відказане мною вище, 
то ті особи, а також церкви не повинні нагадувати, ані чинити 
певні ускладнення моєму синові і нащадкові доти, доки він від 
тих законних труднощів, які назве, не звільниться.

Щодо пана Миська, сина Рабички, якому я відписав 100 
флоринів, декларую таке: на що б із двох він не пристав, то 
одне з них у його волі — або до тих 1 0 0  флоринів, які запи
сано, іще 1 0 0  флоринів, щоб було 2 0 0 , або згідно з тією моєю 
обітницею на борг Рапа, що я обіцяв йому сплатити протягом 
року 70 флоринів, то нехай буде воля пана Миська вибрати 
одне з двох, щоб і йому було сплачено, як і всім іншим. Також 
моєму робітникові Ованесу записую мою крамницю, яку я 
дістав від Норсеса, сина Кіркорші, в рахунок тих 50 флоринів, 
які він мені був дав, а різницю я йому дарую, а якщо захоче, 
то замість названого вище майша хай йому буде віддано 50 
флоринів грішми, бо в його волі, що він захоче.

Писано року 1058 [1609] січня 17 [27], я, єпископ Міхно, 
написав моєю власною рукою44.

Йакуб здаш етті дзєдзічшвосун Кіркоршага
Айнакун [ шваганниц 1059-уна йунварниц 12-сіпе]. Аго войт 

алнина. Бугунгі твре алныпа шуруп облічне Йакуб Багдасар оглу 
Демуш шорну доброволнє зезуат ешші айшып кі кенсі сукце- 
сійамньї маца халган ашамдан менім ошсшупіш ешійірмен Голуб 
оглу Кіркоршага швагеріма менім беріп багышлап власний
ж,еж,ісшвомну менім мецілік. А бу зглендем да слушний прічінадан 
будур хардаш совуку учун хайсін кі ол же Кіркорша але ар кенсіна 
сицарлихка будур на іме Сарухнани власний да шогма харда- 
шимни. А мяновіче одешупіш ешшім барча доброларни рухомий 
дсайда да колвек бар еса нечік алтин алай кумуш алай сбідага нечік 
нахш алай елде болган барчани одешупіш ешіп да беріп багиш-
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лийірмен айтылгап Кіркоріиага мецілік заманларга. Не учун 
хойулду паментне (арк. 92, запис 2)

„Якуб відступив свою спадщину Кіркорші
У п'ятницю [року 1059/1610 січня 12/22] перед війтом 

Лґо. Ставши особисто перед нинішнім судом, Якуб, син Багда- 
сара, онук Демуша, добровільно заявив, кажучи, що мою 
спадщину, що лишилася мені від мого батька, я відступаю 
моєму швагеру Кіркорші, сину Голуба, даючи й даруючи мою 
власну спадщину навіки. А це з огляду на те і з тієї причини, 
тобто з братньої любові, що цей .же Кіркорша має взяти собі 
за жінку мою власну й рідну сестру на ім’я Сарухна. А саме 
— відступаю все моє рухоме майно, де б воно не було, як 
золото, так і срібло, а також гроші, як готівку, так і в людей, 
усе його відступаю, даю й дарую названому Кіркорші на вічні 
часи. Про що подано пам’ятного“.

Ованес ант ічті кушнірлвргв
Ханкун І тваганныц 1059-уна йунварныц 31-іно]. Аго войт 

алнынси Не турлу кі наказаний едір Ованес Броварга бугунгі кунну 
ант ічмеге неміч кушнірлеріне харшы хайсі декретіне керэ 
агаларныц айтылган Ованес ант ічті звыклый йердэ артікулуна 
керэ ермені терэсшщ пры бьітносці строналарнын, не турлу кі" 
ол теріні алып едір кенсі пожітокуна да потребасына хайсі кі 
кенсін хулах хойдулар да беріп досіт етмэхтын антына 
йаздырдылар кем тврэгэ хойдулар паментне недэн кі Ованес болду 
волный декреттэ керэ агаларныц (арк. 97, запис 3)

„Ованес прийняв присягу проти кушнірів
У середу [року 1059 січня 31 /  1610 лютого 10] перед 

війтом Аґо. Як було наказано Ованесові Бровареві сьогодні 
присягти проти польських кушнірів, то згідно з декретом 
старійшин названий Ованес прийняв присягу у звичному місці 
відвопідно до артикулу вірменського права в присутності 
сторін, що ту шкуру він узяв для своєї потреби й пожитку, то 
вони його вислухали і дали записати, що він присягу виконав, 
після чого Ованес був звільнений відповідно до декрету 
старійшин44.

Багдасар квіт Асвадурну
Болду тваганныц 1060-ына тегдемпер 20 айнакун Гурйег 

войт алнына. Келіп облічнє Багдасар Ован кійеву квітоват emmi 
Асвадурну Торос оглун сума алты флоріндон терэ затсына керэ
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айтып кі бу суманы кенсіна досіт етіп твлады недан кенсін 
волный етіп тара засісін уморіт етті не унун хойулду твраге 
паментный (арк. 220 зв., запис 1)

„Діялося року 1060 [1611] грудня 20 [ЗО], в п’ятницю 
перед війтом Ґур’єгом. Прийшовши особисто, Багдасар, зять 
Ована, квитував Асвадура, сина Тороса, щодо суми в 6  фло
ринів згідно з судовим записом ... кажучи, що він сплатив 
йому цю суму, від якого боргу він його звільнив, скасувавши 
судовий запис, про що судові подано пам’ятного44.

Кінець книги:
Болду тваганныц 1060-ына / тегдемперніц 20 айнакуні 

Йурко... пріпозват ...ча ка... ненік йа... кенсі... алтын мы .. келті... 
і те... на іме -га і тер... (арк. 220 зв., запис 3)

„Діялося року 1060 [1611 грудня 20/30, в п’ятницю] Юр
ко ... позвав ... як сам моє золото принести на ім’я 

і суд. . . 44

Друк: [Абдуллин 1976: 5—23] — запис від 28. 04. 1609, 
арк. 6  за транскрипцією Х.І.Кучук-Іоаннесова й Ф.Є.Корша.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].
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11 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 25 (4410)

Актова книга Кам' янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 20 грудня 1060 [ЗО грудня 1611] р., п’ятни
ця (арк.1) — 23 листопада 1063 [3 грудня 1614] р., середа (арк. 
253 зв., запис 2).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Є записи польською мовою у 
вірменській графіці, часто трапляються латинські вирази ла
тинським скорописом.

Папіру формат 26,5 х 39 см. Водяний знак:
Держава, 4 х 5,5 см. Обсяг 253 арк. Нумерація:
1—253. Рукопис замочений, текст згас. Від ба
гатьох аркушів на початку і в кінці книги збе
реглися уривки, бракує кількох останніх 
аркушів.

Палітурка нова, картонна. Оригінальна 
обкладинка не збереглася.

Письмо вірменське, нотрґір, 45—55 рядків на сторінці по 
80—90 знаків у кожному.

Початок книги:
ермені торосін... (арк. І, запис 1)

„вірменсьвого суду“ [єдиний уцілілий фрагмент першого 
запису].
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Вибрані тексти:
Войт таных йаздырды
[Болду тваганныц 10]60 тегдемпер 20 айнакун Гурйег войт 

алнына да йанына болган антЫкэнлерныц ... Йурко Лукаш Міклаш 
Стецко да взгэлэры.

... осадіт етіп кенсі войтлухун Йурко Кіркор оглу антічквн блэ 
да кен... -рэдэн екі верный а бу бармахка пан Андрійге Аведік оглуна 
Ілов швИвр... (хайсі кі неподобный саглыхы артындан болмады кенсі 
облічне урядга келмэ)...

„Війт дав записати свідчення
Діялося року 1060 [1611] грудня 20 [ЗО], в п’ятницю 

перед війтом Ґур’єгом і присяжними, що були при ньому... 
Юрком, Лукашем, Міклашем, Стецьком та іншими.

...посадивши на своє війтівське місце Юрка, сина 
Кіркора, присяжного, війт [зажадав] від суду двох вірних, щоб 
піти до пана Андрія, сина Аведіка, львів’янина... (котрий сам 
не може прийти до суду через недугу) . . . 44

Нвгорікун [тваганныц 1063-суно мард 15/, Славетний 
Лукаш войт алнына да йанына болган антічкенлерніц на іме дер 
Нігол да Аго йереспоханлар Йакуб І ваш ко Міклаш Стецко І с ай да 
взгэлэры потребный терэдэ не турлу бугунгі кунгэ рок прыпадат 
етійр еді ділащйадан Ованес Гагос позваный етлэш отрыманый 
х^уваб бермэ гілейін9 харші славетный Сефер Мурад оглу акторнуц 
на бугунгі рокта 2 стропа да облічне туруп да айтылган Ованес 
досыт етіп диьацшасына бу турлу ж,уваб берді айтып кі бу справа 
хайсі учун гіле етійір болуптур пан войт алнына хайсі кі мені 
прызват етіп мунуц учун гіле етті а пан войт декрет етті хайсі 
справа уч алды през субмісійон декреттэн соцра позваный этлэш 
еткэн хайсі субмшйасына мен досыт етіп волный болдум хайсі 
справаны показат етті автентіце да холду гды ж бу справа 
скончоный болду да скутокун кенсініц алды кі кенсін актордан 
волный етіп ол справа йанына пан войт алнына болган заховат 
еткэйлэр хайстэ харші актор айтты кі позваный показат етійір 
да закланітса болуйур пан войт алнына болган справа блэ хайсі 
справада пан войтнуц декреті болмійір а кі айтый'ьр субмісійам 
учун ол ерклі едір маца айтма алайох позваныйга ант ічмо не 
турлу 1 кез евет міц кез дэ клэсэ понєваж пан войтнуц декреті 
бітірмійір да наказаный болмійір кенсшэ ант на ол тутулмас 
йеднак мен аныц учун біргосін9 етійрмен кі ол поза контне
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дебіторум бла біллем не етті да кенсін волный етті нені кі мен 
кенсіне зліціт етмедым тылко беріп едім хуват кі твре бле 
біргвсина еткей еді да аньїцкі сексен флоріну біттіргей еді хайда кі 
тутундум не кі терэден кечсе аны завж,енчне прыпят етме а кі 
мяноват етійр кі менім борчум болгай ол Йусуфка хаша болсун ні 
борч ані запіс учун білмем а йіш кі позваний твре бле дебіторум 
бла етійір бу поза тьиіне біргесина укодалар еді неден мен 
зійвнлімен кі наказат етквйсіз зійвнімні телвмв. Анда ж позваний 
айтти мен бір немвгв вдаватса болмам тилко холармен кі пан 
войтнуц алнина справа болган бунуц учун захований болгаймен. 
Твре зрозуміт етіп 2 стронаниц контроверсійаларин алайох 
акторнуц аллегаційасин пілне уважит етіп везріт етіп справага 
позваний втлвш показаний хайда кі пан войт алнина бу ж іш 
учун да бу ж строналар арасина справа болду да вченшчі пан 
войтнуц декреті зайдіт етті а вченшчі актор нуц субмісійаси болду 
хайсі субмісійасина позваний досит етті да йаздирди а йіш кі 
декрет на декрет болмас етме до тего хайсінщ усне 2 строна да 
прізволіт етіп хойдулар тврвгв паментне да апелаційа занесіт 
етмедилар не кі 1 кез подобатса болду ол взгв турлу болмас болма 
аниц учун позваний ол справа йанина пан войт алнина болган за- 
ховат етті да волний етті кенсін акторнуц пренагаданесиндан 
хайсі декретні 2 строна да принят етті а Гагос беріп йаздирди 
не учун хойулду тврвгв паментне (арк. 188)

„Сефер і Ґаґос
У вівторок [року 1063/1614 березня 15/25]. Перед славет

ним війтом Лукашем і чинними при ньому присяжними, а 
саме: вітцями Ніґолом та Аґо, єпископами, Якубом, Івашком, 
Міклашем, Стецьком, Ісаєм та іншими в потребному суді. Як 
на сьогоднішній день за отриманою відстрочкою припадало 
позваному Ованесові Ґаґосу давати відповідь на позов славет
ного Сефера, сина Мурада, позивача, то сьогодні обидві сторо
ни прибули особисто, і названий Ованес згідно з відстрочкою 
таким чином відповів і сказав, що ця справа, в якій він 
позиває, точилася перед паном війтом, і тоді він мене позивав 
і оскаржував щодо цього ж, а пан війт видав декрет у цій 
справі, і справа була завершена внаслідок заяви про згоду з 
декретом, поданої тодішнім позваним після нього, і, вчинив
ши відповідно до його заяви, я був звільнений. Яку справу він 
тут же показав автентично і просив, оскільки ця справа була 
закінчена і дістала своє завершення, щоб пан війт звільнив 
його від позову в цій справі, що точилася перед ним. Супроти
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чого позивач сказав, що позваний показує й намагається при
критися справою, яка була перед паном війтом і в якій справі 
не було війтівського декрету, а якщо говорить про мою заяву 
про згоду, то в його волі говорити, а так само присягати 
позваному скільки захоче — хоч один раз, а хоч і тисячу 
разів, оскільки він не виконував декрету пана війта і йому не 
було наказано присягати, то він нічого такого і не дотри
мується. Однак я маю до справи з ним щодо того, що він — 
поза повноваженнями — невідомо що чинив із моїм боржни
ком і звільнив його, чого я йому не доручав, а тільки надавав 
йому повноваження чинити з ним у судовому порядку і стягти 
з нього ті 80 флоринів. То ж бо я й зобов'язався вдячно 
прийняти все, що вирішиться в суді, а коли він говорить, що 
заборгував Юсуфові я, так боронь боже — ні про борг, ані про 
розписку я нічого не знаю. А що позваний у судовому порядку 
вчинив із моїм боржником, то в нього з ним поза моєю спиною 
була угода, через що я маю збитки і прошу, щоб ви наказали 
йому мої збитки відшкодувати. Тоді ж позваний сказав, що я 
ні в що не вдаватимуся, тільки прошу, щоб мене було захи
щено, оскільки справа точилася перед паном війтом. Суд, 
з'ясувавши контроверсії обох сторін, так само пильно зважив
ши твердження позивача і розглянувши справу, показану по
званим, що точилася з цього ж приводу і між цими ж 
сторонами перед паном війтом, і в якій справі почасти набув 
чинності декрет пана війта, а почасти заява про згоду позива
ча, згідно з якою заявою позваний виконав усе належне і дав 
записати, а оскільки декрету на декрет не буває, до того ж 
обидві сторони з ним погодилися, і подали судові пам’ятного, 
і не було внесено апеляції, то якщо одного разу сподобалося, 
то вже інакше бути не може, а тому позваний був захищений 
в тій справі, що точилася перед паном війтом, і звільнений від 
нових претензій позивача, який декрет обидві сторони прий
няли, а Ґаґос дав записати, про що судові подано пам’ятного“.

Задіг да Гребеп
Болду тваганныц 1063-сунв мард 17-сіна кічайнакун 

славетний Лукаш войт алнына. Келіп облічнє Аксент Гребен борч 
білінді Задіг Дірадур оглу Патрарга етлеш беш кок хушах кец да 
ігі хайсі хушахларны тутунду оддат етмв келір йувух Йазловца 
йармаркына бу йьиїда болган а егер хушахы болмас на сбідага бле 
борчлу болсар 7-шар флорін дастасы учун толом о нахт сбідага біло 
не бір хумаш біле дугул барча торе ділаційасьіндан
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апелацшасындан башха. Не учун хойулду тврэгэ паменшне* (арк. 
188 зв.)

„Задіґ і Ґребень
Діялося року 1063 [1614] березня 17 [27], в четвер перед 

славетним війтом Лукашем. Прийшовши особисто, Аксент 
Ґребень визнав борг Задіґові Патрару, сину Дірадура, стосовно 
п’яти [дюжин] гарних синіх поясів і зобов’язався віддати на 
наступний цьогорічний Язлівецький ярмарок. А якщо поясів 
не буде, то повинен буде сплатити по 7 флоринів за дюжину, 
готівкою, а не будь-яким товаром, без жодних судових 
відстрочок і апеляцій. Про що судові подано пам’ятного44.

Йакуб оповедапесы Нігол йереспоханныц аву учун Мовсеска
Болду тваганныц 1063-суна абріл 16-сына шапаткун Лукаїи 

войш алнына. Келіп облічне бугунгі тара алныпа Йакуб Иолуб оглу 
Каменец шакерлісі да аты біла кенді хардашыныц X ач кон уц Иолуб 
оглу Парсел шорну алай бірсі Хачконуц Иолуб оглу Варшерес шорну 
алай же халган повшныйларыныц на шен час небышный болган 
алай же ляшалары болмаган в час і гож,іне нім кі фашаліа сатых- 
ныц тврэдэн заложоный йыл 6 кафша чыхыптыр оповедане да 
прошесшаційа занашат ешійр бу шарага хайсінда кі запіс болупшур 
сашыхка харші евнуц барон Нігол йереспохандан дядусундан 
айшылган повшныйныц Мовсеске Тавіш кійавуна ешкан ермені 
шарасында Каменец шакэршыц озвашса болуп бліскосшлари блв ол 
вега нечік повшныйлер сашкан персонаныц да nepecmepiham ешіп 
кенсіларьіна бліскосшу права ол ввгв сашьиіган належонцый кі егар 
шым часем нім кі фашаліа чыхса шараден заложоный ол сашыхка 
айшылган повшный хардашлары йа повшныйлары прыбыш ешмв 
болалмасалар розмайшый прычыналар аршындан кі ол фашаліа 
аларга xapiui кешмэ ані важный болгай гды ж ол шылко аларга 
харші хулух ешійр 1 йыл 6 кафша кімлар обічнийдирлар hap кез 
шаНардэ 1 чац шібінв евеш кімлар азга веліашша бавішса болуйрлар 
бондз найука біла бондз безірганлік аргпына бондз шыж хуллух блв 
жолніра кі аларга харші шара айшыйр зачне кі нерухомый до- 
бронуц будур мулкнуц фашаліасы 3-ганча кешійр а хайсі нечетный 
болгайлар ацар харші аршых шарага кара хайсі шералер усна часу 
свего кі кергуздулар угруншовашса болуп повшуре оповідатса 
болуйр блккосшлары бла ол повшный хардашларыныц да холуйр кі 
болгай прыйеншый оповеданесы нені кі ошрымаш ешші да хойулду 
шарага паменшный (арк. 202)
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„Заява Якуба щодо будинку єпископа Ніґола Мовсесові
Діялося року 1063 [1614] квітня 16 [26], в суботу перед 

війтом Лукашем. З’явившись особисто перед нинішній суд, 
Якуб, син Голуба, міщанин кам’янецький, від імені свого 
брата Хачка, сина Голуба, онука Парсела, та Хачка, сина 
Голуба, онука Вартереса, та від решти своїх родичів, на той 
час відсутніх, а також неповнолітніх, в час і годину, перше 
ніж закінчиться рік і 6  тижнів, призначені судом для фаталь
ного продажу, вніс заяву й протест до суду, де зроблено запис 
проти продажу будинку барона Ніґола, єпископа, дядька на
званого родича, супроти Мовсеса, зятя Тавита, учинений у 
вірменському суді міста Кам’янця, з посиланням на спад- 
коємче право щодо того будинку як родичів особи, чиє майно 
продається, і застеріг за ними спадкоємче право на той буди
нок, що підлягає продажу, що якщо раніше, ніж вийде строк 
фатального продажу, призначений судом, його кревні брати й 
родичі не зможуть прибути з різноманітних причин, то щоб 
цей продаж не виявився для них згубним, ані істотним, 
оскільки він є чинним лише для тих, котрі протягом цих 1  

року й 6  тижнів весь час присутні в місті, під одним дзвоном, 
а щодо тих, котрі затримуються в інших краях у справах 
науки, чи торгівлі, чи військової служби, закон говорить, що 
для них цей строк триває до 3 років, протягом яких вони не 
втрачають свого права на таке майно, і на підставі цього 
закону свого часу, на який вони вказали, він повторно нагадує 
про спадкоємче право тих кревних братів і просить, щоб його 
заяву було прийнято, на що дістав згоду, і судові було подано 
пам’ятного44.

Кінець книги:
Ханкун (тваганныц 1063-сунэ нойемперніц 23-сунэ]. 

Славетный Лукаш войт алнына да йанына болган антічке... Аго 
йереспохан Йурко Гагос Йакуб I ваш ко Стецко Ісай... [далі текст 
польською мовою]

„У середу [року 1063 листопада 23 /1614 грудня 3]. Перед 
Славетним війтом Лукашем і чинними при ньому присяжними 

єпископом Аґо, Юрком, Ґаґосом, Якубом, Івашком, Стець- 
ком, Ісаєм . . . 44

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].
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12 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І, 
од. зб. 26 (4412)

Актова книга Кам'янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: ЗО листопада 1063 [10 грудня 1614] р., 
середа (арк.1 ) — 2 0  лютого 1066 [ 2  березня 1616] р., четвер 
(арк. 253 зв., запис 2).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Є записи польською мовою у 
вірменській графіці, часто трапляються латинські вирази ла
тинським скорописом.

Папір, формат 28,5 х 41,5 см. Водяний знак: лев на щиті
з літерами V і В угорі, 6 x 7  см. Обсяг 277 арк. Нумерація: 0, 
1—276. Останні 6  аркушів обірвані по краях.

Палітурка шкіряна, обклеєна папером.
Письмо вірменське, нотрґір, 40—50 ряд

ків на сторінці по 65—75 знаків у кожному.
Початок книги:
Анун асдуадзой Йісусі Крістосі

Башландьі акталарьі ермені твросінщ Каменец шеИерінщ 
йазьілма тваганньїц 1063-суне пойемперніц 30-уна ханкун 
войтлухуна славетний Лукаш Ирщковщніц да антічквнлврніц на 
тен час болган на імє барон Нігол да Агоп йереспоханлар Гурйее 
Йурко Ованес Гагос Йакуб Івашко Міклаш Стецко Петре Ісай 
ермені торвсінін, (арк. У, запис 1)
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„В ім'я бога Ісуса Христа
Почали писатися акти вірменського суду міста Кам’янця 

року 1063 листопада ЗО [1614 грудня 10], в середу за війтівства 
славетного Лукаша Грицьковича і тогочасних присяжних 
вірменського суду, а саме: барона Ніґола та Аґопа, єпископів, 
Ґур’єга, Юрка, Ованеса Ґаґоса, Якуба, Івашка, Міклаша, 
Стецька, Петре, Ісая44.

Вибрані тексти:

Тваганныц 1064 мард 8 ханкун
Ивкумлвр турк йолу на [на]лежонцый повероный болдулар 

пан Міклашка Йакуб оглуна хутісі бле сановда 12 кесвк да башха 5 
кесок Дуна кечітінв належонцый (арк. 40 зв.)

„Року 1064 [1615] березня 8[18], в середу
Права, необхідні для поїздки до Туреччини, були видані 

Міклашеві, синові Якуба, разом із футляром, числом 12 гра
мот, та окремо 5 грамот на переправу через Дністер44.

Тваганныц 1064 майіс 16 нвгврікун
Омурлврны турк йолуна хулух етквн пан Міклаш Йакуб оелу 

хайсі кі кенсінв повероный еді тугвл оддат етті недвн волный болду 
(арк. 63)

„Року 1064 [1615] травня 16 [26], у вівторок
Пан Міклаш, син Якуба, повернув грамоти, необхідні 

для поїздки до Туреччини, що були йому видані, повністю, від 
чого став вільний44.

Тваганныц 1064 окостос 8 нвгврікун
Омурлвр турк йолуна належонцый повероный болдулар пан 

Міклашка Йакуб оглуна хутісі блв сановда 8 кесвк (арк. 85 зв.)
„Року 1(Т64 [1615] серпня 8  [18], у вівторок
Права для поїздки до Туреччини було видано панові 

Міклашеві, синові Якуба, разом із футляром, числом 12 гра
мот44. чі
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Тваганньїц 1064 Ногдемпер 3 нвгерікун
Омурлер одданьїй болду Дзаругга Ханерес оелуна турк 

мемлекетінв хуллух еткен певний справалардан утру хайсі кі 
Смайілге кеткан Карван учун берілді (арк. 109 зв.)

„Року 1064 [1615] жовтня З [13], у вівторок
Права для поїздки до Туреччини було віддано Дзаруґові, 

синові Хачереса, задля певних справ, а саме — для 
відправлення каравану до Ізмаїла44.

Ермені резніклернін порядоку

Болду тваганниц 1064-суне тегдемпер 25-сіна йихпашкун. 
Катогікослихина дер Мелкесетніц падшахлыыхпа 3-унчі 
Зігмунтнуц старосталихина Вален пі ий Александр Каліповскійнщ 
войтлухуна Лукаш Ирщковічніц да йанина болган антічкенлерниц 
на іме барон Нігол да Аго йереспоханларниц Гурйег Йурко Ованес 
Гагос Йакуб Івашко Міклаш Стецко Ісай да азгэлары.

Бугунгі зупелний тарага келділар облічнє уццівий Бедрос 
Шпал оелу да Кіркор Сімон оглу нечік старшийлари бу ііика 
обраний да йанларина болган хардашларниц на іме Мілко Мамоч
ко Сімон Мамочко Алтинчі Сергій Йакуб оглу біла Богдан Ованес 
оглу да Харахаш Сергій Сакак Мамко Богос Богуцкій Бровар Ованес 
Задіг оглу бла Ованес Мануг оглу Степан Кіркор оглу Вартан 
Шибліст Хачко Закарйа оглу Кіркор Коркодел Каспар Сергій оглу 
Ованес Панларниц Асвадур Ианес оглу. Холдулар агалардан кі 
кенсіларіна бу порядокну хай сіп кі орталарина спулне барчаси за- 
сіст етіп ухваліт еттілар да тохтаттилар а бу побор вечінден 
утру бу турлу кі хачан наступіт етса еді побор на нєпотребний 
зачьонглар кем спорлар орталарина болуй еді а бу ол прічінадан кі 
хайсілари сойов етіп хачан побор болса сойовдан ваз келійрлар клап 
уйдіт етма поборну ай тип кі мен сойов етмам азгалари есе йолга 
йуруйурлер да йоллариндан келіп вимавлаща болуйрлар аниц біла 
кі бунда дугуя едім да турлу турлу оброналар біла засланяіща 
болуйрлар кі побордан вислізнуїща болгайлар а поборну одправіт 
етканден соцра йана сойов етійрлер зачим азгэлврына улу агирлих 
біла келійір поборну талама.
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1. Прето буцар барчага забиат emin булай тохтаттых Ki 
болгай сундухумузда д1фтэрш1з„браи,кш Ki hap 6ipi кш tci сойов етме 
кл&со Ыфтерымызга йазылгай да йазылмахындан бергэй сундухка 
hpoui 10 албо ненЬк ynpocim етсе хардашларньи

2. А хайЫ резнЫ йазылмаган болса албо йат шеУшрден келсэ да 
сойов етсв опов1дацця болмшш старший хардашларга на ерши 
болгай аныцм резмкм пан войтнуц в1жы биш забрат етмэ хайй 
забор айленсвр сундухка а егэр ол резни покора биш келсэ 
хардашларга да холса на ол еркше болур хардашларныц ж;урумун 
алып заборну хайтарма а х;уруму 12 Нрош болур а клэсэ ол резшк 
йазылма сойов етмехкэ ол аныц epKi болгай 6epin доходун йазылма.

3. Даеы да hep резтк поетен болур hop Ьафта тувар башын- 
дан 1 шелеН бермэ сындухка алайох хойдан да 1 шелеЬ бу доклад биш 
Ki егэр тувар йанына 10 хой да сойов борчлу болгай тек Ьафталых 
шелеНны бермэ а егэр xauci хардаш клэгэй бу шелеЬ учун спор eedim 
етмэ да клэмэй бермэ на аныцы хардаш борчлу болсар шелеЬны 
цуруму биш бермэ цуруму 2 Ьрош болур.

4. До тего hap хардаш ммнщ уснэ йергэ блэ келсэ борчлу болсар 
пушка биш йуруп eu6ipam етмэ Ьафталых шелеЬт тувар башындан 
бяр нема блэ забраняцца болмшш а хайЫ хардаш cnpeчiвный болуп 
клэмэй пушка биш йурумэ на аныцм хардаш х^урумгэ подл1гнут етэр 
хайст хардашлар карат еткэйлэр *;уруму блэ 12 крош болсар.

5. Дагы да сб1дага сундухта болса да хайЫ хардаш албо езгэ 
кш1 обцый потребоват еткэй сундухтан сб1дага на туснахсыз 
беришэй тек туенах уснэ.

6. Даеы да хайЫ хардаш д1фтэрымызга йазылган болгай да 
йолга кеткэй а тым часем побор настутт еткэй а ол келлп 
боронщца болгай Ki бунда дугул ediM да сойов етмшмен на ол 
обронасы важный болмай евет hop 6ipi подлЛат еткэй поборга 
xauci Ki йазылган болса Ыфтэрымызга бу ухваламызга керэ до тего 
hop хардашка еркл1 болур сойов етмэ етмэмэ дэ.

7. Дагы да хачан побор настутт етеэ на ол заман борчлу бол- 
гайлар бары хардашлар алай старшый нечЫ млодшый спулне за- 
cicm emin Ui тергэмэ да nocmanoeim етмэ не хадар хайЫ хардаш 
повшен болгай хуватына да можностуна керэ побор бермэ а не Ki 
хардашлар спулне барысы тапсалар аны борчлу болгай берме 
сезсуз гэлэ^ш з а егэр хайЫ хардаш cnpe4iei4uta болуп да бермэ 
клэмэгэй на хардашлар аныцм спреч1вный хардашны войтка 
ундэткэйлэр хул ашыра анда ж одыйдш етмшш тереден поборун
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борчлу болсар оддат етмэ ą уруму біле 10 hporn болсар до тего 
вен жен до болмси

8. Дагы да схацкалары болгай hap 4 /іафтада а потреба 
кергузсэ 2 Ьафтада да болгай да анда барчасы засіст етіп ішлврьін 
кенсіларін'щ порядокларына каре одправоват еткайлэр.

Хай сі порядокну войт барча агалар біла зрозуміт етіп кем ігі 
тергап да аны квруп кі бу порядок да брацтво нема учун дугул 
тілко побор вечіндан утру кі орталарына алтеркаційалар да 
спорлар болуйр еді не турлу йогары йазылган бар раційалар анъщ 
учун бу порядокну нечік слушный кенді поправасы біла апробоват 
етіп беклікта халдырдылар да актага йазма айттылар не учун 
хойулду тврвгэ паментне (арк. 132—132 зв.)

„Статут вірменських різників

Діялося за католікоса Мелкесета, короля Сигізмунда III, 
старости Валентія-Александра Калиновського, війта Лукаша 
Грицьковича та присяжних, що були при ньому, а саме: баро
ном Ніґолом та Аґо, єпископами, Ґур’єгом, Юрком, Ованесом 
Ґаґосом, Якубом, Івашком, Міклашем, Стецьком, Ісаєм та 
іншими.

З’явившись особисто до нинішнього повного суду, по
штивий Бедрос, син Шиналя, і Кіркор, син Симона, обрані за 
старших у цій справі, і братчики, що були при них, а саме: 
Мілько Мамочко, Симон Мамочко, Сергій Алтинчі [„золотар44] 
із сином Якубом, Богдан, син Ованеса, Сергій Харахаш, Сагак 
Мамко, Богос Богуцький, Ованес Бровар із сином Задіґом, 
Ованес, син Мануґа, Степан, син Кіркора, Вартан Шибліст, 
Хачко, син Закар’ї, Кіркор Коркодел, Каспар, син Сергія, 
Ованес Панський, Асвадур, син Ганеса, і попросили 
старійшин, щоб затвердили їм цей статут, який вони, всі 
спільно засівши, ухвалили, а це через податок, бо коли настає 
час податку, то серед них виникають непотрібні зволікання й 
суперечки, бо декотрі займаються різництвом, але як надхо
дить час податку; то, ухиляючись від податку, відрікаються 
від різництва, кажучи, що я різництвом не займаюся, інші ж 
перебувають у від’їздах, а повернувшись, відмовляються, гово
рячи, що мене тут не було, і, різними причинами обороняю
чись, намагаються уникнути податку, а коли податок нарешті
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сплачено, знову займаються різництвом, через що іншим до
водиться сплачувати податок із великими труднощами.

1. Отже, аби цього всього запобігти, ми ухвалили, щоб у 
нашій касі була братська книга і щоб кожен, хто захоче 
різникувати, записався до нашої книги і, записавшись, спла
тив до каси 1 0  грошів або як домовиться з братчиками.

2. А коли якийсь різник не запишеться або прибуде з 
чужого міста і буде різникувати, не звідомляючись старшим 
братчикам, то буде вільно з допомогою віжа пана війта 
конфіскувати в такого різника [що він нарізникував] і переда
ти до каси; а якщо той різник із покорою прийде до братчиків 
і попросить, то братчики вільні взяти з нього штраф і повер
нути конфісковане; а штраф має бути 15 грошів; а якщо той 
різник побажає записатися в різництво, то в його волі записа
тися, сплативши податок.

3. Також кожен різник мусить щотижня з однієї голови 
худоби давати до каси 1  шеляг, а так само з овець 1  шеляг, 
під тією засторогою, що за одну худобину й 1 0  овець разом 
мусить платити тільки тижневого шеляга; а якщо котрийсь 
братчик захоче вести суперечку з приводу цього шеляга і не 
побажає сплачувати, то такий братчик мусить сплатити цього 
шеляга разом із штрафом, а штраф має бути 2  гроші.

4. Також кожен братчик, на кого випаде черга іти зі 
скринькою збирати тижневе по шелягові з забитої худоби, не 
має права нічим боронитися; а якщо котрийсь братчик спро
тивиться й не захоче йти зі скринькою, то такий братчик 
підлягає штрафові і братчики мусять оштрафувати його на 1 2  

грошів.
5. Також якщо в касі будуть гроші і якийсь братчик або 

стороння людина зажадає гроші з каси взяти, то без застави 
грошей із каси не видавати, а тільки під заставу.

6 . Також коли якийсь братчик запишеться до нашої 
книги і кудись поїде, а тим часом треба буде платити податок, 
і він, повернувшис ь, боронитиметься тим, що мене тут не було
і різництвом я не займався, то таке пояснення не вважати
меться слушним, але податкові має підлягати кожен, хто 
згідно з даною нашою ухвалою запишеться до нашої книги, а 
поза тим у волі кожного братчика різникувати йому чи не 
різникувати.
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7. Також коли надійде податок, то всі братчики, як 
старші, так і молодші, повинні, будуть зібратися разом, добре 
‘зважити і постановити, скільки податку повинен платити ко
жен братчик відповідно до його сил і можливостей; а що вже 
всі братчики разом визначать, те мусять сплатити без жодних 
заперечень; а якщо якийсь братчик, спротивиться і не побажає 
платити, то такого непокірного братчика з допомогою віжа ' 
братчики мають покликати до війта, і він там же, не 
відходячи від суду, мусить сплатити як податок, так і 1 0  

грошів штрафу, а також має бути ув’язнений.
8 . Також збори мають бути що 4 тижні, а в разі потреби 

що 2  тижні, і на них, засівши всі разом, мусять відправляти 
всі свої справи згідно зі статутом.

Який статут війт і всі старійшини розглянули, добре 
обміркували і, з ’ясувавши, що цей статут і братство не для 
чогось іншого, а тільки задля сплати податку, бо серед них 
трапляються незгоди і суперечки, як це правильно описано 
вище, ухвалили даний статут як слушний із власними виправ
леннями, апробували й надали йому чинності, і наказали 
записати до актів, про що судові подано пам’ятного“.

Останній записі
Задіг Броварга борн Кіркор Ианко
[Тваганныц 1066-сына педрвар 20-сінв] кічайнакун славетний 

Лукаш Иріцковщ войт алнына. Келіп облічне уццівій Кіркор Ианко 
оглу да борч білінді уіщівій Задігкэ Ованес Бровар оелуна сума флорін 
отуз екі да тутунду твлэмэ ... -дан келіп нахт сбідага блэ не бір 
хумаш біле барча твро ділацій... -асындан башха не учун кенсі 
кршу... -зылды (арк. 276, запис 4)

„Задіґу Бровареві борг Кіркора Ганка
Року 1066 лютого 20 [1616 березня 1], в четвер перед 

славетним війтом Лукашем Грицьковичем. Прийшовши особи
сто, поштивий Кіркор, син Ганка, визнав борг Задіґу, синові 
Ованеса Бровара, на суму тридцять два флорини і зобов’язався 
сплатити після повернення з поїздки готівкою, а не яким-будь 
товаром без жодних судових відстрочок і апеляцій, про що за 
його власні гроші зроблено запис“.
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Опис: [Список 1864; Лндріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки:. Напис на титулі: Л/? 15, 1613, 614, 615, 616.
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13 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І,
од. зб. 27 (4413)

Актова книга Кам'янець-Подільського вірменського 
війтівського суду

Крайні дати: 20 лютого 1066 [2 березня 1617] р., четвер 
(арк.1) — 6  [16] жовтня 1068 [1616] р., середа (арк. 314 зв., 
запис 3).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька* Є записи польською мовою у вірмен
ській графіці; текст вірменською мовою (арк. 58 зв.—59)^

Папір, формат 41,5 х 28,5 см. Водяний знак: два хрести 
один над другим на подвійному щиті, увінчаному короною, 4 
х 8  см. Обсяг 315 арк. Нумерація: 0, 1—314. Останні 6  аркушів 
обірвані по краях.

Палітурка шкіряна.
Письмо вірменське, нотрґір, 40—50 

рядків на сторінці по 70—80 знаків у кож
ному.

Початок книги:
Анун асдуадзой Йісусі Крістосі

Башланды акталары ермені твресініц Каменец швкерініц 
йазылма тваганныц 1066-сынэ педрварныц 20-сінв кічацнакуп 
войтлухуна славетний Лукаш Ирщковщніц да антічкенлврніц на 
тен час болган на імє барон Нігол да Аго 2 йереспоханлар Гурйег 
Дірадур оглу Ованес Гагос оглу Йурко Ованес оглу Кеворовіц Івашко
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Сергій йереспохан оглу Міклаш Йакуб оглу Стецко Иарбур/т/ оглу 
Петре /вашко оглу де.,. -іркор а...ер... -глу І/сай/ / Ханко 
Бе]зносый ермені твросініц (арк. /, запис І)

„В ім 'я бога Ісуса Христа
Почали писатися акти вірменського суду міста Кам’янця 

року 1066 лютого 20 [1617 березня 2], в четвер за війтівства 
славетного Лукаша Грицьковича і тогочасних присяжних 
вірменського суду,, а саме: барона Ніґола та Аґо, єпископів, 
Ґур’єга, сина Дірадура, Ованеса, сина Ґаґоса, Юрка, сина Ова
неса Кеворовича, Івашка, сина єпископа Сергія, Міклаша, 
сина Якуба, Стецька, сина Гарбурта, Петре, сина Івашка, 
вітця Кіркора, сина [...], Ісая, Хачка Безносого“.

Порядокуетікчіларнік

Балду тваганныц 1067-сіно майісніц І8-іно йыхпашкун 
катогікослухуна дер Мелкісетекніц падшахлыхына аныц бійлікініц 
учу пні Зігмунтнуц старосталыхына пап Александер Вален тый 
Каліновскійніц войтлухуна славетный Лукаш Иріцковіцніц да 
йанына болган аіітінконлорніц на ше барон Нігол да Аго йереспо- 
ханларныц Гурйег Ованес Гагос Івашко Міклаш С тецко Петре Ісай 
Кіркор Ханко да взголерніц.

Бугунгі зупелный торого келділвр облічи С унніаій Ованес 
Куркуліс старшый да Гурйег дер Аго кійвву млодшый цехмістрлар 
да бары хардашлар етікнілорі ермені твросініц да подат еттілор 
кенсі цех с и идуху пун, ескідон наданый да постановьоныи 
брацтволарын хайсін калі поновіт етпилор бары спулне орт а: і а 

Щуына поряд()к біло послушенство унун алий торого ненік 
орталарына а бу прівілейлорго коря падшаНлардан аныц 
бійліклоріндоншчодроблівє бізго нада'ный да тори біло да неміч 
етікнілврі усне презысканый пешодон утру хай сі у чун неміч 
етікнілврі біле вечный згода акталар біло роборованый болду да 
падшакныц аныц бійлікініц прівілейі біло конфірмованій й хай а  
порядокну спісат етіп подам еттілор да жадат етпилор аеалардан 
кі кенсі теро хуваты біло апробоват етіп айткайлар Актами 
йазмага. Агалар зрозуміт етіп жаданеларын етікчілорніц вейріт 
етіп алай ескідон кенсілоріно наданый брацтволарын туж;іш Налігі 
поновьоный порядокну хайсілорін ігі тергоділор да не кі аушный едір
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порядок ка потребный аны кенсі поправасы біле апробоват еттілор 
да барчаны вмоцы халдырып беклікто заховат еттілор хайсі 
порядок свз создан бу турлудур.

Белгілі етійірбіз барчасына Ьалігі болганларга да соцра 
келганлэрга да білмага кі біз Ованес Куркуме старший да Гурйег дер 
Агоп кійову млодшый цехмістьірлар роковый бу йылга обраный да 
барча хардашлар на іме Харагоз Жамгоч Вартерес Назу оглу 
Сергій Хачерес оглу Дзеріг Румхож;а оглу Вартерес Німка Йакуб 
Харататул кійову Вартерес Кіркор оглу Йурко Делідаду Султан 
Ованес кійову спулне засіст етіп аны тергодых кі ортамызга 
алай цеха справаларына нечік озго ішлордо улу не послушенство да 
аныц артындан сундухумузга улу ексіклік болуйір прето забі/гат 
етіп ацар алдых алнымызга ескідон бізім цехамызга наданый 
брацтвону да порядокну послушенстводан утру алай торомызга 
нечік цехамызда ортамызга болган хайсін поновіт етіп бу турлу 
постановіт emmix.

1. дволги hop йыл сурп Тороснуц 8-іно болгай ортамызга 
елещійа тороніц бишохы біле кі хардашлар кімні до совсолор да 
клосолор орталарындан 2 харЪаш цехмістьір• тацлагайлар бірін 
старшый да бірсін млодшый хайсілорі борчлу болгайлар антны 
оддат етмо цехмктирлых усію кі торого послушенство 
коргузгойлор а анттан соцра трват еткойлор вмоцы чах бір йылга 
анча йана еле к цій аныц кунуно до тего борчлу болгайлар бары 
хардашлар араларына послушный болма ж,урум тібіно ашага 
йазылган порядокка коро. А егор хайсі хардаш кломосо 
послушенство цыхамызга коргузмо да хайсі артікулуна 
порядокнун, спречівний болса на аньїцкі хардашны ціхада схацка 
заманында ж,урум біло опісаньїй карат еткойлор хайсі цурумларны 
кенсі араларына йыгып сундухка хойгайлар цеха керокіно. До тего 
цехмістьірларньї тацлагандан соцра старшыйда болгай сындух 
діфторлорі біло да млодшыйда ачхычы цех сундухунуц.

2. Дагын да схацкамыз hop 2 Ьафтада болгай хайда кі засіст 
етіп барча ішлорімізні да потребаны цехамызныц спулне барымыз 
коргойбіз. А схацка болгай старшый цехмістрньїц овуно хайда кі 
сындух болса Цханыц at і да олтургайбіз. Анда ж hop уста борчлу 
болгай сындухка бірор шелегЯермо. А егор уста кечікіп келсо сындух 
ачылгандан соцра аныцм уста бергой ж;урум 2 Нрош. А егор справа 
корулсо да сындух узахланса да соцрам келсо йа тыж келмогой 
схацкага шоЬордо болуп аньїцкі уста халгай ж;урум 6 сбідага.
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3. Даеы да справа кврулгэндэ сыпдух артыпа егэр хайсі уста 
хулах етмесе цех потребасын кі білгой зданесын айтма келсе во- 
тунк усне берме да .езге непотребный геле^ипеткейлерараларына 
йа езгесіне прешкода еткейлер вотункта апыцм уста халгай щурум 
hpoiu екі.

4. Даеы да болсун схацка вахтында болсун езге потребада 
ханан кі усталар йыгылсалар цехмктырныц евунде справа керме 
да хайсі уста холунмійін цехмктырдан кеткей йа тыж 
узахланмійін сындух одыйдт еткей на аныцм уста халгай я;урум 
сындухка 6 сбідага да устйларга 6 сбідага.

5. Даеы да болсун схацкада болсун езге потребаларда сындух 
артындан олтурмага повінен болгайлар усталар hep бірі кенсі 
йеріне олтурмага діфтерге кере хайсі даеы ілгері цехка кірді да 
йазылды аныц дагы ілгері йері болгай. А егер хайсі уста кенсі йеріне 
олтурмаса да езгеустаныц йеріне олтурса на халгай щурум 2 hpoiu 
сындухка а олтурмахлары болгай емін. А егер хайсі уста ненік 
йогары йазылгандыр справаны хулах етмей да гелері еткей аницкі 
уста караный болгай йогары йазган ж;урум біле. А егер хайсі уста 
танымшш Ьерметін квнеініц сындух артындан ханан анылган 
болса да дотыкат еткей, хайсі устаныц Ьерметіне сез біле на 
аныцм уста халгай сындухка >;урум 3 безмен балагуз да вензенлых 
біле да караный болгай.

6. Дагы да егер раст келсе шекерде елу да шесы елунуц 
потребоват етсе щхамызны бізнім борнлу болгай йыгмахтан 
хардашларнц 4 сбідага бермеге. Андан соцра. бары усталар борнлу 
болгайбіз бармага 2 герои біле а ійесі елунуц повінен болгай hep 
герондан 3-ер сбідага бермЬ сындухумузга ныхарып цыхада Оолган 
хардашларны хайсілері бір неме борнлу болмайлар берме.

7. Дагы да егер потреба кергузее хардашларны йыгма цыха 
потребасына болсун елу г в йа езге ішлерде да цехмістр ншан 
йеберсе кі йыгылгайлар усталар борнлу болгай hep уста ншанны 
бірсі устага йеберме затрімат етмійін. А хайсі уста ншанны 
затрымат етсе на халгай >;урум 12 сбідага до тего hep уста борнлу 
болгай послушенство кергузуп келме. А хайсі уста болуп шеЬерде 
келмесе аныцм уста халыр сындухка ж;урум 6 сб'ьдагалых балагуз 
хайсі сбідагадан балагузга йыгган усталар цехмктырлар біле борнлу 
болгайлар 2-шер герои етме бірі болгай сурп Адзадзінге да бірсі сурп 
Ніголга йішадаг кенмішлер х;аны унун.
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8. Дагы да егер раст келсэ кі ермепі тересінден кіші mac 
етсэлэр да тереден аныц учун ацлаткан болса на борчлу болсарлар 
цехмістырлар усталарны обослат етіп ацлатма да барча усталар 
повінен болсарлар йараг біле чыхмага алай нечік алтьінчілер да 
тукчілер ермені тересініц. А егер хайсі уста клегей харшы болма 
буцар да чыхмагай на халгай *іурум З сом сындухка.

9. Даеы да егер іиічі класе уста йазылма евел борчлу болсар 
устасын кергузме кімдв пешемызны евреніптір андан выведщца 
болуп повінен болгай кенсі холунуц кунерін бізпім пешемызныц іиі- 
лвп барча усталарга кергузме будур штука етік турк услупунде ал- 
бо не кі усталар айтсалар кі болмагай йаньїна не бір уста да не бір 
ішчі евретучі хайсі штуканы хачан клесе бічме да ішлеме повінен 
болгай цыхага ацлатма кі хардашлар млодшый уста аныц усне 
хойгайлар кі аныц алнына бічкей да ішлегей кі ол бахкай кі не бір 
уста да не бір ішчі евретучі хатына болМай да кенсі де еврегрмей. 
А показат еткенден соцра кунерін кенсініц усталарга егер усталар 
бійенселер на прінят еткейлар кенсін араларына уста хайсі кі борчлу 
болур сындухка 5 флорін сбідага берме да 2 безмен балагуз 
геронларга да 3 сбідага діфтер кахы да усталарга колаційа чест 
еткей андан соцра бары послушенствону да хулухну hep іште цеха 
потребасына оддават еткей ангінче негінче кі езгесы артындан 
уста йазылгай. 10. А егер хайсі уста бу йерлі болуп клесе пешамызны 
ішлеме борчлу болгай арамызга йазылма да діфтер кахы 3 сбідага 
берме андан соцра 5 флорін біле 2 безмен балагуз сындухка да 
усталарга чест етме будур колаційа да хуллухун алай же hep іште 
нечік млодшый уста повінен болсар оддават етме чах езгесі 
артындан йазьілгінче.

11. А егер келген болса йат мемлекеттен да клегей уста 
йазылма етікчі пешесында евел борчлу болгай выводун берме не 
турлу кі керметлі ложадандыр а хачан кі аны кергузсе на 
пршентый болгай усталыхка да йазылгай діфтерімізге беріп З 
сбідага діфтер кахы андан соцра борчлу болсар 7 флорін сбідага 
берме сындухка да 2 безмен балагуз да колаційа усталарга етме да 
алай же хуллухун да бары послушенствону kep іште оддат етме 
ангінче негінче кі езгесі артындан уста йазылгай.

12. Дагы da йолухса устага шегерт евретме борчлу болгай 
кенсі учун усталарга ацлатмага да 2 йыл евретіп волный етмеге 
кенсін кі ішчі болгай ашага йазылган порядокка кере. Дагы да 
устага йазылган усталар арасына ерклі болмагай бір йьиіга анча 
йазылгандан соцра уста не шегерт евретме не ішчі тутма. А егер
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Ki важыцца болса йа шегерт вврвтмв йа iuini тутма па халгай 
ЪУРУм сыпдухка 3 сом. А егвр раст келсэ Ki бергвйлвр шегерт 
вврвтмв па уста ол шегерт учу it алай же борнлу болгай усталарга 
ацлатма да ол шегертпг 6 кафта йапыпа тутма апыц учу// Ki егвр 
бшвпсвлвр 6 ip i  6 ip in e  а бшвпгвпдвп соцра барышкай шегертпщ швсч 
устасы 6uie печэ йылга тохтатсалар апы устасы шегертni^ 
дiфmвpгв кввургой барышкап рокуп да халгай шегерпи устасы бнло 
берме сыпдухка 12 c6 idaza . А егвр Ki шегерт вврвнсв уста йапыпа 
пешв да хулухуп тугвл етмшиг кетквй устасыпдап апыцкь 
шегертпщ uepi болмагай пе 6ip уста йапыпа шлеме да ерк.й болгай 
устасыпыц хайда да Ki Kencin тапса щхапыц бишвхы рищ алмага 
Kencin. А егвр Ki хайй уста клвсв апыцы кетквп шегертш да альт 
шлвтквй йапыпа па халгай цурум сыпдухка eKi сом.

13. Дагы да егвр шегерт прыстойпе устасы йапыпа Keninin  
тугвллвсе хуллухуп рокупа апча пазпачопый па n o e in e n  болур 1шт 
йазылма да сыпдухка борчлу болур 6 Шдагалых балагуз да башха 
усталарга 6 сб1дага бермвгв апдап соцра устасы йапыпа9 Kencin  
вврвткеп етквй етЫчийк 5 /гафта да болгай Иахы Иафтада 3-oji 
крош, А хан ап 5 кафтасы чыхса па теп час epuii болгай кенсчпв 
хайЫ устага да клвсв барма олтурма да Иахы болсар 6 -шар сбьдага 
Иафтада.

14. А егвр апыцм шчь болса Ki башхаргай бпчмв h e p  турлу 
'шлврп1 алай emiK башмах чызма да h e p  турлу шлвр Ki h ad ip n i  бергвй 
устасыпа апыц Нахы болгай 15 сб'ьдага пакладдап башха. А егвр берсв 
паклад па кахы 6 крош болгай до тего ecKi йасамахта iwtHUiepnin, 
болгай чыхарып бупу егвр улу табап болса салма епиккв йа взгв шко 
йа тыж бутуп табап кервк болса ол болсар уст апыц а сек у к болса 
йа азгию табап кервк болса оЛ болгай шчЫврпщ вшакуж пе хадар 
да M4i болса уста йапыпа ортах 1ш лог ой лор да сыдагасып 
пайлагайлар араларыпа дагы да e гo p ' iш ч i  соз етквй oip уста бив k i  

барып йапыпа шлвгвй*да беспечип em in  устапы келмосо да барса 
взгв уста йапыпа шлеме апыц1с/ /шч/ халгай сыпдухка 2 безмен 
балагуз да усталарга 8 крош цурум.

15. До тего егвр хайсч уста цех та болгап арамызда устапыц 
шчШпе арткай йапыпдап йа йалып арттыргай да йапыпа алгай 
апыцKi уста халгай ж;урум сыпдухка eKi безмен балагуз да усталарга 
8 крош.

16. Дагы да шчиюр noeinen болсарлар^кор ай схацкага келмо 
хачап устаушр олтурма клосолор схацкада да noeinen oo.njp.i./p 
сыпдухка берме айда 6ipep шелек.
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17. А егер хайсіуста йанына ішлегвй ішчі ціхамізге йазьишійін 
йа ол уста хайсініц йанына ішлійір ацлатмага цехмктырларга 
аницкі уста хсиїгай ж;урум 8 крош сындухка до тего бір ішчініц да 
бір шегертнщ еркі болмагай форма алма бишехындан башха 
устасыныц ж;урум тібіне.

18. Даеы да егвр хайсі уста ііичісі біле ортах пешемызны ішлесе 
да аныц учун сезілсе на аішцкі уста халгай >;урум 14 крівна 
сындухка.

19. До тего егер хайсі ішчі уста йанына ішлесе да саг ішін 
чатлатса йсґ тыж куйдургей йа харарткай йа тікішін алганда 
табанын кескей йа сахтянын да аныц учун устасы келгей ціха 
алнына да гіле етсе аныцм ішчі бергей л;урум сындухка бір безмен 
балагуз да усталарга ^урум 4 крош да устасына зійенін телегей.

20. Дагы да егер болса аницкі уста кі щхамызда йазьишійін 
арамызга холунмійін да ознайміт етмійін ішлегей пешемызны 
аішцкібік устаны урядиыц бишехы да віжы біле еркіміз болгай 
забрат етме хайсі щзабор йарымы болсар урядиыц да йарымы 
ціхамизнин,.

21. Дагы да егер йолухса цехмістырга йолга кетме борчлу 
болгай цехмктырлыхын хайсі устага сімерлеп здат етме. А егер 
хайсі уста клемесе прінят етме аішцкі уста халгай сындухка ж;урум 
•2 безмен балагуз. До тего потреба кергузсе кі цехмктырлар хайсі 
уста справасы учун хайдесе ішке йеберселер аныц к і уста не бір 
макана етмійін баргай. А хайда кі хулах етмесе да барма клемесе на 
халгай сындухка аныцм уста ж,урум йарым безмен балагуз.

22. Дагы да егер хайсі уста пешеден кімсеге йаман іш ішлесе да 
ііиніц шесы келіп цехымызга гіле етсе ішлеген устаныц усне на ол 
уста караный болгай х;урум біле будур бергей балагуз 2 безмен 
сындухка да 4 крош усталарга а ійесін борчлу болгай холма зшены 
учун.

23. Дагы да егер уста огланлары клегейлер аталарыныц 
пешесын евреніп да уста олтурма кенсіне айры влумунден соцра 
атасыныц тек борчлу болгай берме усталарга колаційа да езге 
податоктан волный болгай. А егер тірлікіне атасыныц клесе уста 
кенсіне олтурма борчлу болгай берме атасыныц еткен харж;ыпа 
кере ціхага кіргенде не кі атасы беріптір аныц йарымын да болгай 
уста.

24. А егер хайсі уста клегей йогары йазылган порядокнуц 
артікулуна харшы болма да послушенство коргузмеме албо
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цехлйстырларныц да усталарныц тохтаткан ішларина цыха 
олтурган вахтта алай же харшы болгай на аньїцкі уста караный 
болгай бишэхы біла тараніц йогары йазылган ъурум біла будур 14 
кріена хайсініц гесы твраныц болсар да гесы цыхамызныц 
сындухуна болгай.

Бу порядок ну етіКчіларга мен Йакуб Бартощовщ на тен час 
ермені йазучісі скоріговат етіп йаздым хайсі порядокну егар кім да 
колеск на потым сарнаса на унутмагай мені да кечмішлар арасына 
кайр мер айтып ацмага (арк. 160-^161 зв.)

„Статут (порядок) шевців

Діялося року 1067 [1618] травня 18 [28], в понеділок за 
католікоса вітця Мелкіседека, короля його величності 
Сигізмунда III, старости Александра-Валентія Калиновського, 
війта славетного Лукаша Грицьковича і чинних при ньому 
присяжних, а саме: бароном Ніґолом та Аґо, єпископами, 
Ґур’єгом, Ованесом, Ґаґосом, Івашком, Міклашем, Стецьком, 
Петре, Ісаєм, Кіркором, Хачком та іншими.

До нинішнього повного суду прийшли особисто пошти
вий Ованес Куркуліс, старший, та Ґур’єг, зять вітця Аґопа, 
молодший цехмістри, і всі братчики-шевці вірменської юрис
дикції і подали здавна надані і встановлені [привілеї] свого 
цехового братства, яке вони тепер усі разом за існуючим між 
ними порядком поновили задля відповідальності як перед су
дом, так і між собою. А братство це було щедро надане нам 
їхніми королівськими величностями відповідно до тих 
привілеїв і здобуте щодо цього ремесла в судовому порядку 
перед польськими шевцями, вічна згода стосовно чого із поль
ськими шевцями закріплена актами і підтверджена привілеєм 
його величності короля. Який статут, переписавши, вони по
дали й зажадали від старійшин, щоб ті своєю законною силою 
апробували і сказали записати до актів. Старійшини, зро
зумівши вимогу шевців, звірили здавна наданий їм привілей 
на братство із нині поновленим статутом, проаналізували, і, 
оскільки він виявився слушним і потрібним задля порядку, 
апробували його зі своїми поправками і, лишивши все в силі, 
надали йому чинності. Який статут дослівно є таким.
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Доводимо до. відома всіх, нині сущих і тих, що прийдуть 
згодом, що ми, Ованес Куркуліс, старший, і Ґур’єг, зять 
Аґопа, молодший рокові цехмістри, обрані на цей рік, і всі 
братчики, а саме: Хараґоз Жамґоч, Вартерес, син Назу, 
Сергій, син Хачереса, Дзеріґ, син Румходжі, Вартерес Німка, 
Якуб, зять Харататула, Вартерес, син Кіркора, Юрко. 
Делідаду, Султан, зять Ованеса, спільно засівши, з ’ясували, 
що серед нас як у справах цеху, так і в інших ділах трап
ляється велика непокора, а через неї й великий збиток нашій 
казйі, а тому, запобігаючи цього, ми взяли до уваги здавна 
надане нашому цехові братство і порядок задля 
відповідальності як перед судом, так і поміж собою в нашому 
цеху, поновили його й постановили таке.

1. Перше. Щороку на восьмий день після св.Тороса серед 
нас із відома уряду мають відбуватися вибори, щоб братчики, 
кого вподобають і забажають, обирали з-поміж себе двох брат
чиків на цехмістрів, одного на старшого, а другого на молод
шого, котрі повинні будуть присягти на цехмістрство, що 
будуть виявляти покору судові, а після присяги будуть повно
важні протягом року аж до дня нових виборів. Також усі 
братчики повинні будуть дотримуватися дисципліни поміж 
собою під загрозою штрафу відповідно до статуту. А якщо 
котрийсь братчик не побажає виявляти покору нашому цехові 
всупереч певній статті статуту, то такого братчика під час 
цехових зборів каратимуть описаним штрафом, які штрафи, 
зібравши поміж собою, покладуть до скрині на потреби цеху. 
Також після обрання цехмістрів у старшого має перебувати 
скриня із книгами, а в молодшого ключ від цехової скрині.

2. Також кожні два тижні мають бути наші збори, на4 
яких ми, засівши, повинні спільно всі разом розглядати всі 
наші справи і потреби нашого цеху. А збори мають бути в хаті 
старшого цехмістра: де буде цехова скриня, тагм ми й повинні 
засідатц. Тоді ж кожен майстер повинен буде дати до скрині 
по одному шелягу. А якщо котрийсь майстер чзапізниться і 
прийде, коли вже скриня буде відчинена, то мусить сплатити
2 гроші штрафу. А якщо вже розглядатимуть справи і скриню 
буде зачинено, а він прийде після цього, а також якщо взагалі 
не прийде на збори, перебуваючи в місті, то такий майстер 
мусить сплатити 6 грошів штрафу.



3. Також якщо котрийсь майстер під час розгляду справ “ 
вісля зачинення скрині не надаватиме уваги потребам цеху, 
аби могти висловити свою думку й подати, коли прийдеться, 
свій голос, а тим часом вестимуть непотрібні балачки й пере
шкоджатимуть іншим у роботі, то такий майстер мусить спла
тити 2 гроші штрафу,

4. Також під чар зборів чи коли майстри задля інших 
потреб цеху зберуться в хаті цехмістра розглядати справи, і 
якийсь майстер, не відпросившись у цехмістра, піде геть, або 
так само коли піде до закриття скрині, то такий майстер 
мусить сплатити 6 грошів штрафу.

5. Також під час зборів чи коли засідатимуть в інших 
потребах, майстри повинні сидіти кожен на своєму місці, 
згідно з книгою: хто раніше вступив і записався до цеху, того 
місце має бути попереду. А якщо котрийсь майстер не 
сидітиме на своєму місці і сяде на місце іншого майстра, то 
мусить сплатити 2 гроші штрафу, а місце своє хай знають 
певно. А якщо котрийсь майстер, як описано вище, не слуха
тиме справи й правитиме теревеньки, то такий майстер має 
бути покараний штрафом, описаним вище. А якщо котрийсь 
майстер, забувши про сумління, після відкриття скрині слова
ми зневажатиме якогось майстра, то такий майстер мусить 
віддати до казни 3 безмени воску штрафу й має бути покара
ний ув’язненням.

6. Також якщо в місті хтось помре і його родич вимага
тиме участі нашого цеху, то ми повинні, зібравщи братчиків, 
дати 4 гроші. Після цього всі ми, майстри, повинні піти із 2 
великими восковими свічками, а родич небіжчика мусить за 
кожну свічку подати до нашої скрині по З гроші, за винятком 
цехових братчиків, які не повинні давати нічого.

7. Також коли виникне потреба зібрати братчиків у по
требах цеху — чи задля небіжчика, чи в інших справах — і 
цехмістр пошле знак, щоб майстри зібралися, то кожен май
стер повинен без затримки передати знак іншому майстрові. 
А хто з майстрів затримає знак, то мусить сплатити 12 грошів 
штрафу. До того, кожен майстер мусить виявити послух і 
прийти. А якщо котрийсь із майстрів, перебуваючи в місті, не 
прийде, то такий майстер мусить дати до казни воску на 6 
грошів, з яких грршей, зібраних на віск, майстри з 
цехмістрами повинні виготовити по 2 великі свічки — одну до
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прес в. Богородиці, а другу до св.Ніґола в пам’ять померлих 
душ.

8. Також якщо трапиться, що заб’ють людину 
вірменської юрисдикції і суд дасть знати про це, то цехмістри 
будуть повинні обіслати й сповістити майстрів, і всі майстри 
повинні будуть вийти зі зброєю, так само як золотарі й шагіо- 
вали вірменської юрисдикції. А якщо котрийсь майстер буде 
проти цього й не вийде, то мусить сплати'ґи 3 копи штрафу.

9. Також якщо робітник побажає записатися майстром, 
то спершу він повинен показати свого майстра, в кого він 
навчився нашого ремесла, і, рекомендувавшись, від нього, по
винен буде показати всім майстрам вправність своїх рук у 
нашому ремеслі, тобто мистецтво виготовлення чоботів турець
кого фасону або іншого, який скажуть майстри, і щоб не було 
при ньому жодного майстра, ані жодного робітника-наставни- 
ка. І коли захоче показати своє мистецтво кроїти й виготовля
ти, то повинен заявити до цеху, щоб майстри посадили біля 
нього молодшого майстра, аби при ньому він кроїв і виготов
ляв, а той щоб стежив, аби жоден майстер, ані жоден 
робітнйк-наставник коло нього не був і його не навчав. А після 
того, як покаже майстрам свої здібності і майстрам сподо
бається, то вони приймуть його серед себе за майстра, за що 
він повинен буде дати до каси 5 флоринів грішми, й 2 безмени 
воску на свічки, і 3 гроші за запис до книги, і вечерю на честь 
майстрів, і після цього має виявляти покору й виконувати 
всіляку службу в усіх справах на потребу цеху доти, доки 
після нього не запишеться майстром хтось інший.

10. А якщо котрийсь майстер, бувши людиною місцевою, 
побажає займатися нашим ремеслом, то мусить записатися до 
нас і сплатити 3 гроші за запис до книги, а по тому дати 5 
флоринів і 2 безмени воску до казни та вечерю майстрам, і так 
само повинен буде виконувати всіляку службу як молодший 
майстер, доки після нього не запишеться хтось інший.

11. А якщо прийде хтось із чужого краю й побажає 
записатися майстром до нашого шевського цеху, то спершу він 
мусить подати довідку, що він гідного походження, а коли її 
подасть, то має бути прийнятим у майстри й записаним до 
нашої книги, подавши 3 гроші за запис до книги, а по тому 
мусить дати 7 флоринів до каси і 2 безмени воску, і вечерю 
майстрам, а також виконувати всіляку службу в усіх справах
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на потребу цеху доти, доки після нього не запишеться май
стром хтось інший.

12. Також якщо трапиться майстрові навчати учня, то 
він повинен заявити про нього майстрам і після 2  років на
вчання звільнити, щоб став робітником згідно з описаним 
нижче порядком. Також майстрові, котрий записався у майст
ри, до одного року після запису майстром не можна тримати 
ні учня, ні робітника. А якщо зважиться взяти або учня, або 
робітника, то мусить сплатити до каси 3 копи штрафу. А якщо 
трапиться, що йому дозволять узяти учня, то майстер мусить 
так само заявити майстрам і тримати того учня 6  тижнів у 
себе, для того щоб з’ясувати, чи сподобаються вони один дру
гому, а після того, як їм сподобається, опікун учня із майстром 
мають дійти Згоди і встановити, на скільки років, і тоді май
стер учня мусить дати записати до цехової книги встановле
ний строк, і учень разом із майстром мусять сплатити до каси
12 грошів. А якщо учень, навчаючись ремесла у майстра, не 
виконуватиме всіх наймитських обов’язків і піде від майстра, 
то для такого учня не повинно бути місця для роботи в жод
ного майстра, і за його майстром має бути право забрати його
з відома цеху, де б він його не знайшов. А якщо котрийсь 
майстер захоче взяти такого учня-втікача й надати йому ро
боту, то він мусить сплатити до казни 2  копи штрафу.

13. Також якщо учень, пристойно живучи в майстра, 
дослужить до визначеного строку, то повинен записатися в 
робітники і мусить дати до казни воску на 6  грошів і 6  грошів 
іншим майстрам, а по тому хай займається шевством у май
стра, що його навчав, 5 тижнів, і його щотижнева платня має 
становити 3 гроші. А коли мине ті 5 тижнів, то тоді його право 
піти жити до того майстра, до якого він захоче, а платня його 
має бути по 6  грошів щотижня.

14. А якщо той робітник виявиться таким, що зуміє 
виготовляти будь-які речі — чобітки, черевики, чоботи і які 
завгодно вироби, так що віддаватиме майстрові готове, то його 
платня має становити 15 грошів, окрім наклад/. А якщо да
ватиме наклад, то платня його має бути 6  грошів. Крім того, 
що стрсується ремонту старого взуття, то наклад хай буде за 
робітником, з тією засторогою, що коли треба ставити велику 
підошву на чобіт або на іншу річ, або також коли треба буде 
ціла підошва, то хай буде майстрова, а коли пошкоджена або
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коли треба мала підошва, то хай буде робітникова. Втім, 
скільки б робітників не працювало в майстра, нехай працюють 
спільно і ділять гроші між собою. І також, якщо робітник 
домовиться з певним майстром, що піде працювати до нього, 
і, запевнивши майстра, не прийде, а піде працювати до іншого 
майстра, то такий робітник мусить дати до казни 2  безмени 
воску і 8  грошів штрафу майстрам.

~ 15. Також якщо котрийсь майстер підіб’є робітника піти 
від майстра з нашого цеху, і набавить йому платню, і забере 
до себе, то такий майстер повинен сплатити штраф до казни 
два безмени воску і майстрам 8  грошів.

16. Також робітники повинні щомісяця приходити на 
збори, коли майстри бажають засідати, і.повинні давати до 
каси по одному шелягу місячно.

17. А якщо в котрогось майстра працюватиме робітник, 
не записаний до нашого цеху, а той майстер, у якого він 
працює, не заявить цехмістрам, то такий майстер мусить спла
тити 8  грошів штрафу до каси. Також жоден робітник і жоден 
учень не має права брати форму без відома свого майстра під 
загрозою штрафу.

18. Також якщо котрийсь майстер займається нашим 
ремеслом спільно зі своїм робітником і про це стане відомо, то 
такий майстер мусить сплатити до казни 14 гривен штрафу.

19. Також якщо котрийсь робітник працює у майстра і 
розірве якусь річ, або спалить, або зачорнить, або, вибираючи 
шов, поріже підошву чи сап'ян і його майстер прийде до цеху 
й заявить про це, то такий робітник мусить сплатити штраф 
до казни один безмін воску та майстрам 4 гроші, а своєму 
майстрові мусить компенсувати шкоду.

20. Також якщо виявиться такий майстер, що не запи
сався до нашого цеху, й не попросився до нас, і не заявив про 
себе, але займається нашим ремеслом, то ми маємо право з 
відома суду і з допомогою віжа суду конфіскувати в такого 
майстра [наробок], половина якого має належати судові, а 
половина нашому судові.

21. Також якщо доведеться цехмістрові десь поїхати, то 
він мусить своє цехмістрство здати комусь із майстрів. А якщо 
той майстер не захоче прийняти, то такирі майстер мусить 
сплатити до казни 2 безмени воску штрафу. Також якщо
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виникне потреба у цехмістрів послати певного майстра куди- 
небудь у справах, то той майстер без жодних заперечень має 
піти. А якщо не послухає і не схоче піти, то лишиться винен 
казні півбезмена воску штрафу.

22. Також якщо котрийсь майстер зробить кому-небудь 
неякісну річ і власник тієї речі прийде до цеху й заявить на 
того майстра, то той майстер має бути покараний штрафом, 
тобто має дати да казни 2 безмени воску і 4 гроші майстрам, 
а власника мусить перепросити щодо збитку.

23. Також якщо сини певного майстра побажають, на
вчившись батькового ремесла, стати самостійними майстрами 
після смерті свого батька, то повинні будуть лише дати вечерю 
майстрам, а від інших податків мають бути вільні. А якщо за 
життя свого батька захоче стати самостійним майстром, то 
мусить дати половину того, що дав батько при вступі до цеху, 
і буде майстром.

24. А якщо котрийсь майстер не схоче підкорятися стат
тям написаного вище статуту ч або рішенням цехмістрів і 
майстрів, прийнятим на засіданнях, то такий майстер має 
бути покараний з відома суду названим вище штрафом, тобто 
14 гривен, половина яких має належати судові, а половина 
казні нашого цеху.

Цей статут шевцям я, Якуб Бартошович, на той час 
вірменський писар, скоригував і написав, і якщо хтось потім 
читатиме цей статут, то нехай не забуде й мене серед 
покійних, проказавши „прости господи“, пом'янути“.

Кінець книги:
Тугалланді бу акпшяар шпыни бій тецріннц пишганнын 

1068-іна когдемперныц 6-сына ( арк. 314 :>в.. запис 3)
„Закінчено ці акти в ім’я господа бога року 1068 [16191 

жовтня 6  [16]“.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964. 
Дашкевич 1969].
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14 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. І,
од. зб. 28 (4414)

Актова книга Кам' янець-П одільського  вірменського  
*війтівського суду

Крайні дати: 7 [17] жовтня 1068 [1619] р., четвер (арк.
1) — 29 грудня 1070 [ 8  січня 1622] р., субота (арк. 276 зв., 
запис 5).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою у 
вірменській графіці.

Папір, формат 26,5 х 40 см. Водяні знаки: 1) літери F—Р 
під хрестом на щиті, 4,5 х 3,8 см — див. ркп. 22; 2) Лілея, 4,6 
х 5,6 см; 3) гостроверхий «шолом із підборідником на щиті і 
літерою V над щитом, 4 х 5,4 см — див. ркп. 15. Обсяг 392 арк. 
Нумерація: 0 , 0 , 1—276, 0 , 0 .

Палітурка з темної брунатної шкіри з 
тисненням угорі: Acta Prawa Ormieskieo.

Письмо вірменське, нотрґір, 50—55 
рядків на сторінці по 80—90 знаків у кожному.

Початок книги:
Апун асдуадзой Йісусі Кріс тосі

Башландьі акталарьі ермені торвсіньїц Каменец швкеріньїц 
йазьілма тваганньїц 1068-сінв когдемперніи, 7-сінв кічайнакун 
войтлухуна слаоетньїй Івашко СерЬіій йереспохан оглунуц (арк. У, 
запис 1)
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„В ім’я бога Ісуса Христа
Почали писатися акти вірменського суду міста Кам’янця 

року 1068 [1619] жовтня 7 [17] в четвер за війтівства славет
ного Івашка, сина єпископа Сергія“.

Вибрані тексти:
Магда Маларка башхыш Йурко оглуна
Нвгерікун [тваганныц 1068-сінв Иогдемперніц 26-сына 1. 

Бугунгі терэгэ облічне келіп учціва Магда учмахлы цанлы 
Вартерес Малар сыцары тул позосталый учцівьій Вартсрес кенсі 
дешеву опекун втлэш бу актка доброволнє привжентый подат 
етті тереге йазов успэ певный зезнане холуп кі болгай актларга 
прыйентый да інсерованьїй нені уряд принят етті хай сі йазов 
саз создан бу турлудур.

Меи Магда Вартерес Маляр сыцары болуп саг тенімда да 
фікірімдв тугел болмійіп кімседен прымушоный евет кенсі йахшы 
еркімдвн Вартерес кійову опекун отлвш зезнават етіп йазьійір- 
мен оглума менім Йуркога оглум усна прыпадат еткан бір пайны а 
кі менім усна алтьінчі пай нечік анага прыпадат етійір *;ан удушу 
ол пайны бу турлу зезнават етійірмен кі егар оглум менім Йурко 
мені ігі бахса елум кунумо анча сахлама мені нечік тійар hap огулга 
ананы сахлама зерв кеп прыпадок бар адам оглу усна нечік 
хасталых алай хартлых да взгэ буцар подобный кі мені барчада 
бахкай йалгызымны да агыр кунларімв хиршы келгай на йазый 'ьрмен 
кенсінв ол менім устума прыпадат еткан 6-инчі пайны да аныц 
потомокларына кі елумумдан соцра болгай аларныц дугул взга 
потомокума а егар мені сахлама кламэсэ да хартлыхыма бахмаса на 
ерклі болгай маца ол пайны ацар йазма кім кі мені хартлыхыма 
бахса да агыр кунларіма харшы келеэ до тего кі халыптыр вгай 
атасындан Вартерес Малардан маларскій дазгаЬ ол дазгакні да бу 
турлу йазый1рмен да багышлышрмен мецілік заманларга оглума 
Йуркога да аныц потомокларына бу способ біла кі ерклі болгай маца 
нечэ х;аным тенімдедір ішлама уст уна нечік оглум ішласа алай же мен 
да буну докладат етіп кі не менім еркім болгай да ні оглумнуц аныцки 
дазгагні сатма йа туснахлама до тего оглумнуц еркі болмай аницкі 
дазгагні агай атасындан халган менім овумдан 1 йерга чыхармага 
менім влумума анча а елумумдан соцра не класе аны еткей ол 
дазгаН бле кенсі еркіне болгай клвев туснахлама йа сатма да кенсі 
пожытокуна ейлендірме неге анда облічне туруп Йурко Аксент 
Тугелбей оглу буца барчага анасыныц зезнанесына позволіт етіп 
тутунду анасын ананыцм агыр заманларына бахма нечік
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хасталыхына алай хартлыхына да буцар подобный да кенсШрошу 
біло йазылды хойуп тврэго паментне (арк. 7)

„Дарча Магди Малярки синові Юркові
У вівторок [25 жовтня 1068 /  4 листопада 1619 року]. 

Поштива Маґда, жінка покійного Вартереса, маляра, удова, 
ставши перед нинішній суд в особі власного, з його доброї волі 
вписаного до актів опікуна, свого зятя Вартереса, подала до 
суду певне письмове свідчення, щоб його було прийнято і 
внесено до актів, з чим суд погодився. Яке свідчення дослівно 
є таким.

Я, Магда, жінка Вартереса, маляра, будучи в доброму 
здоров’ї і сповна розуму, ніким не примушена, а зі своєї доброї 
волі, через свого опікуна, мого зятя Вартереса, свідчу й 
відписую моєму синові Юркові ту частку спадку, що припадає 
на нього, а що на мене зі спадщини мого чоловіка припадає 
шоста частка, то щодо неї я свідчу таким чином. Якщо мій 
син Юрко добре доглядатиме мене до с£мої моєї смерті й берег
тиме, як належить кожному синові берегти свою матір, бо 
багато пригод випадає "людині — і неміч, і старість, і .таке 
інше, щоб він доглядав мене самітню; коли настане моя тяжка 
година. А я відписую йому й його нащадкам ту шосту частку, 
що припадає на мене, і нехай після моєї смерті вона 
дістанеться йому, а не комусь другому з моїх нащадків. А 
коли не схоче берегти мене в стаїюсті й доглядати, то хай буде 
за мною право відписати цю частку тому, хто подбає про мене, 
як настане моя тяжка година. Крім того, від його вітчима 
Вартереса, маляра, лишилося малярське приладдя, то щодо 
нього я записую таке. Я дарую його на вічні часи Юркові, 
моєму синові та його нащадкам у той спосіб, щоб за мною було 
право, доки ще душа моя в моєму тілі, працювати на ньому
— і син мій працюватиме, і я. Приказую, поза тим, щоб ні я, 
ні мій син не мали права продати чи дати в заставу те при
ладдя. Також моєму синові не дозволяється винести з дому те 
малярське приладдя, що лишилося після вітчима, а після моєї 
смерті хай робить із тим приладдям що схоче — на те його 
воля: чи заставити, чи продати, чи користуватися самому. З 
яким свідченням своєї матері Юрко, син Аксента Туґалбея, тут 
же поставши, погодився і зобов’язався, що доглядатиме свою 
матір у її тяжку годину, як у хворобі, так і в старості, і в 
інших подібних нещастях, і за свої власні гроші просив запи
сати й дав судові пам’ятного“.
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Лімітащйа
Болду тваганныц 1069-уна йунварниц 4-суне нвгврікун 

славетний Івашко Сергій йереспохан оглу войт хуваты біло кенсі 
войтлухунуц барча справалариы алай позовлардап нечік 
декретлэрдвн алайох взгэ термінлврдвн прыпадат етквн йетішкеп 
улу да кайбатлы улу куну учун дзинунтунун, бійімізніц одложыт 
етіп бу ж тврэ да хуват тібінв бір немвдв нарушит етмійін 
лімітоват етті келір йихпашкупга анча чихарип запісларпи 
зезнане ларни да взга муцар подобний справаларни туж,іш 
ексцеслари да хайсілари подлігат етмісарлар бу лімітаційага не 
учун хойулду терега паментне (арк. 35)

„Лімітація
Діялося року 1069 [1620] січня 4 [14], у вівторок. Славет

ний Івашко, син єпископа Сергія, війт, владою свого 
війтівства усі справи, що згідно з термінами позовів, декретів 
та іцших призначень припадають на велике й благословенне 
свято Різдва господа нашого, відклавши і під тією владою й 
силою ні в чому не порушивши і не відмінивши, лімітував аж 
до наступного понеділка, за винятком записів, заяв та інших 
подібних справ, а так само ексцесів, які цій лімітації не по
винні підлягати, про що судові подано пам’ятного44.

Агалар апробоват еттілар артікулларньї резжклерньщ

Болду тваганниц 1069-уна абрілніц 26-сина ханкун. 
Славетний Івашко Сергій йереспохан оглу войт да йанина болган 
антічкенларнаіме барон Нігол да Йаго екі йереспохан Гурйег 
Дірадур оглу Лукаш Грщковіч Міклаш Йакуб оглу Кіркор Аго 
йереспохан оглу Хачко Кіркор оглу Кіркор Харахаш да взгаларі 
белгілі етійірбіз барчасина Налі болганларга до соцра келганларга да 
білмага кі келділар алнимизга бізнім Ованес Панларныц старший да 
Йакуб Сергій оглу млодшый бу йилга обраний старший лари 
резнікларнщ да йанларина болган Бедрос Шин ал оглу СаИак Мамко 
Сімон Мамочко Кіркор Сімон оглу Асвадур Ангах; оглу Нігол Аврам 
оглу да взгаларі резніклари ермені тврасіниц да жадат еттілар 
біздан кі кенсіларінв дагы бу артікулларни хайсілврин кі кенсілври 
згоді є  ухваліт етіптірлвр непослушенстводан утру ортсиїарина 
болган а бу порядокуна бунуц алнина тваганнин, 1064-сунв агалар 
ашира кенсіларінв бергвн хайсі артикуллар свз создан бу т\рлу.
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Бар ортамызга звычай кі hep йыл обірат етійірбіз арамызга 
екі старший кімлерні хардашлар клэсэлэр хайсілари триват 
етійірлер бір йилга анча но нєктурий хардашлардан спречівний 
болуп кенсіларина послушный болма да хулах етмэ да клэмэслэр 
потребасина сындухнуц прето забігат етіп ацар кі послушенство 
ортамизга болгай ухваліт етійірбіз аницкібіклвр усна цурум Ьрош 
дврт кі кім кі непослушный болса йа старшийларни болсун 
схадзкада болсун синдух потребасина хулах етмэ клемэсэ на кара- 
ний болсар аницкі х;урум дорт крош біло.

Даеи да бар нєктурий хардашлар ортамызга кі болган ішлер 
учун болсун схадзкада болсун сындух артына хайсілврин квруп 
тергійірбіз на чыхып схадзкадан базарда обмавлят етіп однесіт 
етійірлер старшыйларны на аны клэп погамоват етмэ кі ол болмай 
тохтатийірбіз аныцкиюр уснэ да х;урум грош 4 кі егар хайсі хардаш 
тапылса аницкі болган ішлер учун ортамызга базарда йавіт еткей 
йа старшыйларны обмавлят еткай на ол хардаш караный болгай 
аныцм л;урум грош дврт біла.

Хайсі прыданый артыкулларны пан войт агалар біла нечік 
слушний да порядокка потребный апробоват етіп беклікте 
халдырдылар да актага йазма айттылар не учун хойулду 
паментне (арк. 69 зв.)

„Старійшини ухвалили додаткові статті різників^

Діялося року 1069 квітня 26 [1620 травня 6], в середу. 
Ми, славетний Івашко, син єпископа Сергія, війт, та чинні 
при ньому присяжні, а саме: барон Ніґол та Йаґо, єпископи, 
Ґур’єг, син Дірадура, Лукаш Грицькович, Міклаш, син Якуба, 
Кіркор, син єпископа Аґо, Хачко, син Кіркора, Кіркор Хара- 
хаш та інші, доводимо до бідома всіх нині сущих і тих, хто 
буде згодом, аби знали, що до нас прийшли Ованес Панський, 
старший, та Якуб, син Сергія, молодший цехмістри 
різницького цеху, обрані на цей рік, і з ними разом Бедрос, 
син Шиналя, Сагак Мамко, Симон Мамочко, Кіркор, син Си
мона, Асвадур, син Анґаджа, Ніґол, син Аврама, та інші 
різники вірменського права і зажадали від нас, щоб ми ухва
лили їм також і ці статті, що вони їх самі погодили були між 
собою й виробили через непослух, який серед них трапляється.
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Ці додаткові статті до статуту, гаданого їм старійшинами 1064 
[1615] року, дослівно є такими.

Є в нас звичай щороку обирати з-поміж себе двох стар
ших — кого братчики забажають, ті й будуть чинні протягом 
року. Однак декотрі з братчиків, не бажаючи виявляти перед 
ними послух і покору, не прислухаються до потреб цеху. Отже, 
запобігаючи цього задля послуху серед нас, ухвалюємо накла
дати на подібних братчиків штраф 4 гроші: хто виявить непо
кору і не побажає слухати старших чи на зборах, чи під час 
іншого цехового заходу, той має бути покараний штрафом 4  

гроші.
Далі, є серед нас такі братчики, які, вийшовши зі зборів, 

обмовляють на базарі старших, відкрито балакають про спра
ви, що ми їх обмірковуємо на зборах чи інших заходах цеху. 
Тому, прагнучи їх угамувати, щоб такого не було, постанов
ляємо накладати на них штраф 4 гроші: якщо трапиться 
братчик, який на базарі розголошуватиме справи, що були 
між нами, або обмовлятиме старших, то такий братчик буде 
покараний штрафом 4 гроші.

Які додаткові статті пан війт зі старшими, визнавши 
слушними і потрібними для статуту, апробували, надали їм 
чинності і сказали записати до актів, про що подано пам 'ят
ного“.

Кінець книги:
Тугаллвндьі йьиі }пкшганньіц 1070-ніц войгплухунда пап 

Лукашпіц Иріцкооіц (арк. 276 зв за п и с  5)
„Закінчено року божого 1070 [1621] за війтівства Лукаша 

Грицьковича".

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на титулі: № 17; 1618, 19, 20; на 
звороті наступнрго аркуша: 1619.
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15 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. І,
од. зб. 29 (4415)

Актова книга Кам' янець-П одільського  вірм енського  
війтівського суду

Крайні дати: 2 [12] січня 1071 [1622] р., середа (арк.1) — 
27 листопада 1072 [7 грудня 1623] р., четвер (арк. 228).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи польською мовою у 
вірменській графіці.

Папір, формат 28 х 41 см. Водяний знак: 
гостроверхий шолом із підборідником на щиті з 
літерою V над щитом, 5,4 х 4 см. Обсяг 232 арк.
Нумерація: 0 , 0 , 1—230.

Палітурка з темної брунатної шкіри з 
тисненням угорі: Acta Prawa Ormieskieo.

Письмо вірменське, нотрґір. 45—50 рядків 
на сторінці по 80—90 знаків у кожному.

Початок книги:
Башландьі йаці да сртаральї йьілньїц справаларьі йазьілма 

тваганньщ 1071-ніц йунварніц 2-сіне войтлухуна славетний Лукаш 
h ріцковщнщ ( арк. 1)

„Почали писатися нового і щасливого року справи року 
1071 [1622] січня 2 [12] за війтівства славетного Лукаша 
Грицьковича".
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Вибрані тексти:
Павле да Задіг Бровар
Болду тваганныц 1071-іне йунварніц 2^сіне хан кун славетний 

Лукаш Иріцковіц войт алнына да йанина болган антічкенлорніц па 
імє Iваш ко Міклаш Кіркор Хачко Задіг да ез гелери. Бугунгі тереге 
уцчівий Павле Епранос оглу пріпозват етті уцчівьій Задігпі Ованес 
Бровар оглун зачентий справага хайсі кі кенсіне харші тереж;еден 
утру дуваринда еткен азбарипа поднесіт етіп еді да пан войт 
декреті де зайдіт етті... (арк. У, запис 2)

„Павле і Задіґ Бровар
Діялося року 1071 [1622] січня 2 [12]5 в середу перед 

славетним Лукашем Грицьковичем, війтом, і чинними при 
ньому присяжними, а саме: Івашком, Міклашем, Кіркором, 
Хачком, Задіґом та іншими. До нинішнього суду поштивий 
Павле Епранос позвав поштивого Задіґа, сина Ованеса Брова- 
ра, в початій раніше справі, яку порушив проти нього з при
воду вікна, що він його зробив у своїй стіні до його двору і в 
якій було видано війтівський декрет...“

Хачко саргаварк влівек Йусуфка
Болду тваганныц 1071-іно нойемперніц 13-супв ханкуп сла

ветний Лукаш Иріцковіц войт алнына. Келіп облічне славетний 
Хачко саргаварк Кіркор оглу доброволнє зезнат етті айтып кі бар 
еді борчу учмахлы ж)аплы Йакуб Сефер оглун уц слахетньш 
Станіслав Кореньовскійге тере запісіне коре сума флорін екі йуз 
педрварниц 28-ine тваганныц 1055-сіпе зезнаный да кенсі еву усне 
Узун маНалада болган варований хайсі борчну айтмлгап 
Кореньовскій мана злат етті бари йоху запіси тереси біле зеро 
аницкі борчну кенсіне телеп досит етіпмен не турлу ол запіс да 
влівок бу ж тереніц актасинда dahu кен опіват етійір бугун 
аницкі борчну екі йуз флоріну бари йоху сумаси запіси терем бло 
злівокума кере не турлу кі мана хулух етійір еді одступоват 
етійірмен уцчівий Йусуфка Торос оглун а Йакуб Сефер оглун уц 
кійевуне швагеріме хайсінден аньїцкі суманіц т угол птловун 
алдим педен кенсін квітоват етійірмен артых кенсіме ол сумага 
запіске алайох евге де бір тере хуват владза халдирмїйtn да 
заховат етмійін евет бары йоху бло влат етійірмен да 
багышлы^рмен айтылган Йусуфка да аниц потомоклары усно кі 
ерклі болгай кенсіне аницкі борчну біттірмо алма квітоват етмо 
евну.тутма заживат етме да кенсі пожытокларыпа ейлендирма
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да алой шафоват етмв не щурлу кенсінв даНы ігі бійвнсо хайсінщ 
зезнанесын Йусуф беріп йаздырды да хойду тврэгэ паментне (арк. 
98 зв., запис 1)

Вливок диякона Хачка Юсуфові
Діялося року 1071 [1622] листопада 13 [23], в середу 

перед славетним війтом Лукашем Грицьковичем. Прийшовши 
особисто, славетний диякон Хачко, син Кіркора, добровільно 
заявив і сказав, що був борг покійного Якуба* сина Сефера, 
шляхетному Станіславу Кореньовському на суму двісті фло
ринів за судовим записом 2б лютого 1055 [ 6  березня 1606] 
року, визнаний і взятий під заставу його будинку на Довгій 
вулиці, який він мені передав разом з усім належним, і з 
записом, і з правом, оскільки той борг я йому сплатив, про що 
запис і вливок в актах цього ж суду говорять іще ширше. 
Сьогодні цей борг у двісті флоринів з усім — із сумою, моїм 
правом, згідно з моїм зливком, як він служив мені, відступаю 
поштивому Юсуфові, синові Тороса, зятеві Якуба, сина Сефера, 
моєму швагеру, від котрого я одержав усю заплату, з приводу 
чого я квитую його, не лишаючи надалі за собою жодного 
судового права і влади ні на ту суму, ні на той запис, так само 
й на будинок, але повністю вливаю й дарую названому Юсу
фові й його нащадкам, щоб за ним було право виправляти той 
борг, одержувати, квитувати, тримати будинок, уживати, при
власнювати й використовувати на свою потребу і так порядку
вати, як йому видаватиметься за краще. Яке його свідчення 
Юсуф дав записати й подав судові пам’ятного“

Шылтых торуну ввну йалга Асвадурга
[Тваганньщ 1072-сінв нойемперніц 27-сінв] кічайнакун. Келіп 

облічне учціва Майрам Шылтых торну Кіркор хатыны тул 
позосталый учцівий Задіг Кацах опекун втлвш кенсінв доброволне 
привжентый jda тврвдвн потвірдзоний выразллвый свзлвр блв зе- 
знат emmi айтып кі ввун кенсініц власний Хала макаласында вал 
усне Иодованецнщ вву йанына болган берді йалга уцщвый Асвадурга 
Торос оглуна беш йылга анча бірі бірі артындан порондне кетквн 
алтышар флорінгв йылда хайсі беш йылныц йалын екзнунк алды 
флорін отуз да бугундвн йеберійір бары ввун базы да грунту блв 
ужіванегв айтылган Асвадурга хайсінщ року бугундвн башлансар чах 
беш йылны тамам вымешкат еткінчв дефалковат етіп бу отуз 
флоріндвн hep йылныц йалрн алты флорін чах бары ахча чыхктчв
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бір евнун квзвтін Асвадур берсер до тего айтылган Майрам 
Кіркор хатыны волный мешкане кенсіна ол же ввда халдырышр 
неге барчага облічнє туруп Асвадур позволіт етті да тврега 
хойдулар паментне (арк. 228, запис 1)

„Онука Шилтиха орендувала будинок Асвадурові
[Року 1072 листопада 27 /  1623 грудня 7], в четвер. 

Прийшовши особисто, поштива Майрам, онука Шилтиха, 
жінка Кіркора, удова позостала, через свого опікуна поштиво
го Задіґа Кацаха, добровільно взятого й затвердженого судом, 
виразними словами засвідчила і сказала, що свій власний 
будинок на Замковій вулиці4, поряд із будинком Годованця, 
вона здала в оренду поштивому Асвадурові, синові Тороса, на 
п’ять років, підряд один за другим, за шість флоринів 
щорічно, яку орендну платню^ за п’ять років,' усі тридцять 
флоренів відразу вона одержала і від сьогоднішнього дня до
зволяє Асвадурові користуватися всім будинком, базом і 
ґрунтом. Якої -оренди термін має починатися від сьогодні і 
тривати доти, поки він не вимешкає всі п’ять років у рахунок 
усіх цих тридцяти флоринів по шість флоринів за кожен рік. 
Податки за будинок має платити АсваХур. Крім того, названа 
Майрам, жінка Кіркора, залишила за собою право вільного 
мешкання в тому будинку. З чим усім Асвадур, тут же постав
ши особисто, погодився, і вони дали судові пам'ятного".

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на титулі: № 18; 1622, 21, 29; на 
звороті наступного аркуша: апо 1622.
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16 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. І,
од. зб. ЗО (4416)

Актова книга Нам' я не ц ь -П о  д іл  ьсь к ого  вірм енського  
війтівського суду

Крайні дати: 2 [12] грудня 1072 [1623] р., вівторок 
(арк.1) — 10 [20] жовтня 1074 [1625] р., понеділок (арк. 232 
зв., запис 7).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова, кипчацька. Окремі записи польською мовою у 
вірменській графіці.

Папір, формат 26,5 х 40 см. Водя
ний знак: корона з хрестом, 6,5 х 3,2 см.
Обсяг 236 арк. Нумерація: 0, 1—235.

Палітурка, з темної брунатної 
шкіри з тисненням угорі: Acta Prawa 
Ormieekieo.

Письмо вірменське, нотрґір, 45—55 
■ рядків на сторінці по 80—90 знаків у кожному.

Початок книги:
Баиишндьі йазьиша актолар твагапниц 1072-сінв 

тегдемпернщ 2-сінв нвгврікун войтлухуна славетний Лукашниц 
Ьріцковіц. Бій тецрі бергвй йахші саглмхта скончьіт етмв. Амен 
(арк. 1, запис 1)
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„Почали писатися акти року 1072 [1623] грудня 2 [12], у 
вівторок за війтівства славетного Лукаша Грицьковича. Хай 
дасть господь бог закінчити в доброму здоров’ї. Амінь44.

Вибрані тексти:
Задіг Мацко інтроміссійа Багчегв
[Тваганниц 1072-сінв тегдемперныц 2-сінв] нвгарікун. 

Бугунгі тервго келіп облічнє уццівий Задіг Мацко оглу зезнат 
етті айтып кі бардыр борчу сума певний флорін йуз еллі уццівий 
Бахчэгэ Ромаш кійовунв хайсі аньщкі суманы твлэсэр еді кечквн 
Йазловца йармаркына на бугун аньїцкі сумада поменьоный Багчегв 
берійір інтроміссійа кенсі ввлврінв атасындан халган (арк. У, 
запис 2)

„Задіґ Мацько надав інтромісію Багче
[Року 1072/1623 грудня 2/12], у вівторок. До нинішнього 

суду прийшовши особисто, поштивий Задіґ, син Мацька, 
засвідчив і сказав, що він мав певний борг на суму сто п’ят
десят флоринів поштивому Бахче, зятеві Ромаша, який борг 
він повинен був сплатити на минулий Язлівецький ярмарок, 
тож сьогодні в згаданій сумі він надає Багче інтромісію на свої 
будинки, що лишилися від батька44.

Агалар атестаційа пан войтка
[Тваганныц 1073-сунв абрілніц 19-уна] йыхпашкун. 

Славетний Івашко СерЫй йереспохан оглу лентвойт да йанина 
болган антічквцлвр на іме барон Аго йереспохан Міклаш Ісай 
Кіркор Хачко Гурйег Задіг Криштоф Кіркорша Йакуб.

Белгілі етійірбіз барчасина калі болганларга да келгвнлвргв де 
білмвгв кі біз певний ексцеслвр учун тврвгв харші викрочоний 
Йурко Ованес оелу Кеворовіч втлвш а мяновіце одсщупіт етмвх 
учун духовний тврвни висадіт етіп тврвдвн інстігаторлар хар- 
шісина ол же Йурконуц акційа гіоднесіт етіп едых а особліве кі ол 
антына харші тврвлвр да прівілейлвр усна швентый паменці 
падшахлардан аниц бійлікі бізгв иічодробліве наданий да калігіден 
ситарали устумузгв пановат етк&н беркітквн одданий одступіт 
етті т врвлврим из ни духовний да Ілоц духовний торосы біла ку 
шкодзе бізгв компоноватса болуп тайемно радаларымызны 
духовний тврвниц чвврвсіндв етквн бітіклвр втлвш іловлуларга
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обйавлат етіп однашат етійр еді хайсі аньщкі шкодлівьій бітіклар 
учун біз олып вядомост забігат етіп упадокуна тарэлэрымызныц 
старане еттіх аньїцкі бітіклерні достат етмэ заказ етіп 
посполітийга кенсі націй амызныц кі кімса колвек сезса еді аньїцкі 
бітіклар учун достат еткай еді да твраніц вядомустуна келтіргай 
еді яку ж олып вядомост кі Норсес Kacnap Ціца оглу Йурконуц 
аньїцкі бітіклврин Іловга елтсар еді пан Лукаш войт на он час 
ундатіп кенсін розказат етті кі скоро аньїцкі бітіклар холуна келса 
еді тарага oddam еткай еды нені айтылган Йурко сезіп апыц біла 
йебермады тылко Аксент біла Кіркор Цекелскій оглу хайсі а/шцкі 
заказны публіковат етіп 2 йыхввде да посполтый вядомостуна 
келтірдіх розказат етіп серіо аныцм шкoдлiвый бшгклэрын 
Йурконуц іловлуларга йазган для лепшего доводу тёрэны одступіт 
етмвхы учун да заховат етмвхы учун цалосці прав і прывЫейув 
достат етма кі auiap хайсіларі кі тарага харші тайемпый 
факційалар да композіційалар етійрлар отсаный тврэларгэ кара 
караный болгайлар (арк. 50 зв.—51)

„Атестація старійшин панові війтові
[Року 1073/1624 квітня 19/29], в понеділок. Славетний 

Івашко, син єпископа Сергія, лентвійт, і чинні при ньому 
присяжні а саме: барон Аґо, єпископ, Міклаш, Ісай, Кіркор, 
Хачко, Ґур’єг, Задіґ, Криштоф, Кіркорша, Якуб.

Доводимо до відома всіх, нині сущих і тих, що прийдуть 
потім, що ми через певні ексцеси, спровоковані проти суду 
Юрком, сином Ованеса Кеворовича, а саме — через намагання 
підбурювачів висадити духовний суд із нашого уряду порхдш- 
ли справу проти того ж Юрка, а особливо через те, що він 
усупереч присязі зрадив наші Духовні права і привілеї, щедро 
надані нам святої пам'яті їх величностями королями й 
підтверджені нині пануючим над нами благословенним [коро
лем], і, об'єднавшись із Львівським духовним судом, направив 
львів’янам листи про нашу таємну раду щодо суду, 
повідомивши їх про це. Діставши відомості про ті шкідливі 
листи, ми, запобігаючи занепадові нашої юрисдикції, постара
лися перехопити ті папери, наказавши посполитим нашої 
нації, що якщо хтось дізнається про ті папери, то нехай 
дістане їх і принесе до суду. І одержали відомості, що ті 
Юркові листи мав повезти до Львова Норсес, син Каспара 
Цици. Пан війт Лукаш звелів викликати його до суду й нака
зав йому, що як тільки ті листи потраплять йому до рук, щоб 
він віддав їх до суду. Названий Юрко, довідавшись про це, з
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ним не послав, а послав з Аксентом, сином Кіркора 
Цеґельського. Ми опублікували той наказ у двох церквах і 
довели до відома посполитих» суворо -наказавши ті шкідливі 
Юркові листи до львів’ян, спрямовані на зраду юрисдикції, 
дістати для ліпшого доказу, задля збереження цілості прав і  
привілеїв, щоб ті, хто чинить таємні дії й композиції проти 
суду, були покарані за описаними вище законами".

Кінець книги:
Тугеллвнді бу акта тваганныц 1074-суне когдемперныц 10-уна 

(арк. 232 зв.)
„Закінчено ці акти року 1074 [1625] жовтня 10 [20]".

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на титулі: М® 19; 1622, 23, 24; на 
звороті: аппі 1623.

*
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17 ЦДІА України в Києві, ф. 39, .on. І,
од. зб. 31 (4417)

Актова книга Нам' янець-П одїльського  вірм енського  
війтівського суду

Крайні дати: 11 [21] жовтня 1074 [1625] р., вівторок 
(а)ж.1) — 10 [20] лютого 1076 [1627] р., субота (арк. 177 зв., 
запис 2 ).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам'янця-Подільського.

Мова кипчацька. Окремі записи поль
ською мовою у вірменській графіці.

Папір, формат 27 х 40,5 см. Водяний 
знак: гостроверхий шолом із забралом на щиті 
і літерою V над щитом, 4 х 5,4 см. Обсяг 181 
арк. Нумерація: 0, 0, 1—179.

Палітурка з темної брунатної шкіри з тисненням угорі: 
Acta Prawa Ormieskieo.

Письмо вірменське, нотрґір, 45—50 рядків на сторінці по 
80—90 знаків у кожному.

Початок книги:

Башландьі йаці акталар йазьиіма тваганньїц 1074-суна 
Ьогдемпернщ У1-іна нвгарікун (арк. У, запис 1)

„Почали писатися нові акти року 1074 [1625] жовтня 11 
[2 1 ], у вівторок44.
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Вибрані тексти:

Перший акт:
Йусуф протест Матоска
Болду тваганныц 1074-суна когдемпернщ 11-iua негарікун 

славетний І ваш ко СерЬій йереспохан оглу войт алнина [далі 
польською мовою] { арк. /, запис 2)

„Діялося року 1074 [1625] жовтня 11 [21], у вівторок 
перед славетним війтом Лукашем, сином єпископа Сергія“.

Аеалар ошаирват [етті] Кірік ев\н
[Тваганниц 1075-сіна тегдемперніц 6-сына) ханк\н. Жадане- 

си усна уіщівий Летреніц Задіг Кірік оглунуц славетний Івашко 
Серкій йереспохан оглу на тен нас войт алип біргосіна славетних 
Міклашни Йакуб оглун І с айны Ханкону Гурйегпи Задігні 
Криштофну Кіркоршани да Йакубну Бартошовіц антінканларни 
ермені твресініц да зупелный тара біла зыйд'ш етті авуна 
унмахлы ж,анлы Задіг Кірікніц айтьиіган Пстреніц атасыныц хайсі 
ав йатыптыр эвлары арасына бір йандан славетный Йакуб 
Кравецнщ Пірум оглунун, да Орввнуц бірсі йандан. Анда ж 
айтьиіган Петре холду йогары йазылган тврэдан кі аницкі ав 
алай будованесі ненік кі грунтну бла да болгай ошацованый кі hap бірі 
кенсінщкін білгай. Тара ацлап афектаційасьін стронаныц да ігі 
припатритца болуп айтьиіган ввнщ алай будованєсіна под тен 
нас теразнйеший флорін алти йузгв хайсі шацунокну кімсь 
бороніт етмаді ійовшем алай анаси Петренщ ненік швагері де 
Кіркор Жмкнавор оглу позволіт еттілар а Петре йаздырди да хойду 
тврага паментне (арк. 164)

„Старійшини оцінили садибу Петре
[Року 1075/1626 грудня 6/16], в середу. На вимогу по

штивого Петре, сина Задіґа Кирика, славетний Івашко, син 
єпископа Сергія, на той час війт, узявши з собою славетних 
Міклаша, сина Якуба, Ісая, Хачка, Ґур’єга, Задіґа, Кришію- 
фа, Кіркоршу і Якуба Бартошовича, присяжних вірменського 
суду, і з повним судом зійшов на садибу покійного Задіґа
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Кирика, батька названого Петре, яка садиба лежить між сади
бами славетного Якуба Кравця, сина Пірума, з одного боку і 
Орьова з другого боку. Тоді ж  названий Петре зажадав від 
описаного вище суду» щоб ту садибу разом із будівлями й 
ґрунтом було оцінено, аби кожен знав свою ділянку. Суд, 
зрозумівши бажання сторони й добре оглянувши названу са
дибу й будинок, оцінив її в шістсот тодішніх флоринів. Проти 
якої оцінки ніхто не протестував, але і мати Петре, і його 
швагер Кіркор, син Джикнавора, погодилися, а Петре дав 
записати й подав судові пам’ятного**.

Пан Кіркорну здат [етті] Лсвадур
[Тваганныц 1076-сына педрварныц 10-уна/, шапаткун. Не 

турлу бугунгі кунге ант прыпадат етійр еді войтнуц декретіндон 
уцціви Асвадурга Кічібей оглуна акторга аманаты йанына наказа- 
ный харшысына славетный Кіркорнуц барон Аго йереспохан оглунуц 
позваныйныц на бугунгі кундэ айтылган актор облічне туруп ha- 
дір едір антын кенсіне наказаний оддат етмэ а йііи кі строна 
позвана турмады на актор пілноват етіп звыклы заманга кечегі 
чацга анча позваныйны здат етті заховат етіп стронага слушне 
легале не учун хойулду паменте (арк. 177 зв., запис 1)

„Асвадур здав пана Кіркора
[Року 1076/1627 лютого 10/20], в суботу. Як на сьогодні 

згідно з декретом війта припадала присяга поштивому Асва- 
дурові, синові Кічібея, позивачеві з приводу застави супроти 
славетного Кіркора, сина єпископа Сергія, то сьогодні назва
ний позивач, з ’явившись особисто, стояв і був готовий прий
няти присягу, йому наказану, а оскільки позвана сторона не 
з’явилася, позивач, дочекавшись у звичному місці до 
вечірнього дзвону, здав позваного, залишивши за ним право 
захищатися законними підставами, про що судові подано 
пам’ятного**.

Кінець -книги:
Туголлонді справалар тваганныц 1076-сына педрварныц 

Ю'у на шапаткун войтлухуна славетный пан Івашконуц СерЬій
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йереспохан оглунуц. Иайбат болсун бій тецрігв (арк. 177 зв., запис 
2)

„Закінчено справи року 1076 [1627] лютого 10 [20], в 
суботу за війтівства славетного пана Івашка, сина єпископа 
Сергія. Слава господу богу44.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на титулі: № 20; 1624, 25.
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18 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. 1,
од. зб. 32 (4418)

Антова книга К ам 'янець-П одільського вірменського  
війтівського суду

m

Крайні дати: 12 [22] лютого 1076 [1627] р., понеділок 
(арк.1) — 16 [26] вересня 1078 [1629] р., середа (арк. 272 зв., 
запис 2 ).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Є записи польською 
мовою у вірменській і дедалі більше у 
власній графіці.

Папір, формат ЗО х 39,5 см. Водяний 
знак: Любич, 3,8 х 8,2 см. Обсяг 276 арк.
Нумерація: 1—4, 4а, 46, 5—205, 205а, 206— 
273.

Палітурка з темної брунатної шкіри з 
тисненням угоріґ Acta Prawa Ormieskieo.

Письмо вірменське, нотрґір, 45—50 рядків на сторінці по 
80—90 знаків у кожному; польський скоропис менш тісний.

Початок книги:
Анун асдуадзой Йісусі Крістосі
Башландьі йазьілма акталар тваганпьіц 1076-сьиіа 

педрварньїц 12-сіно цьіхпашкун войтлухуна барон Лукаш Ирщковщ 
йереспоханниц бу йьиіга посполітьій ашьіра тацланган алайох 
йаньїна он час болган агальїхньїн, (арк. У, запис І)
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„В ім’я бога Ісуса Христа
Почали писатися акти року божого 1074 [1625] жовтня 

11 [21], у вівторок за війтівства барона Лукаша Грицьковича, 
єпископа, обраного посполитими на цей рік, а також чинних 
тоді старійшин44.'

Вибрані тексти:
Белскій робороват [етті] інтерцізійа Коста блэ
Болду тваганныц 1076-сына педрварныц 15-сіна кічайнакун 

барон Лукаш Иріцковіц йереспохан войт алнына... [далі поль
ською мовою] (арк. 1, запис 2)

„Бєльський затвердив розділ із Костою.
Діялося року 1076 [1627] лютого 15 [25], в четвер перед 

бароном Лукашем Грицьковичем, єпископом, війтом...44

Анун асдуадзой Йісусі Крістосі дн[адер] меро
Елекційа войтовскій
Болду тваганныц 1077-сіна мардныц 1-іна шапаткун. Агалар 

ермені тврасініц Каменец шакаріпіц 13-су да вкупе болган бары 
посполтый біла з/іоднє да бір аваз біла тацладылар кенсіларіна бу 
йылга войт славетный Кіркоршани Иолуб оглун хайсініц 
войтлухунда башланды йазылма справалар бу турлу (арк. 212 зв.. 
запис 1)

„В ім’я господа бога нашого Ісуса Христа
Війтівські вибори
Діялося року 1077/1628 березня 1/10, в суботу. 

Старійшини вірменського суду міста Кам’янця, усі 13 разом, 
спільно з усіма посполитими, згідно і одностайно обрали собі 
на цей рік війтом славетного Кіркоршу, сина Голуба, справи 
війтівства йкого почали писатися таким чином44.

Пан Кіркорша войт ант ічті войтлух усна
Działo1 sie na ratuszu ormienskim w Kamieńcu Podolskim roku 

pańskiego tysionc szescsetnego dwudziestego osmego dnia trynastego

1 Транслітерація z  вірменописемного оригіналу.
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marca w poniedziałek pry bytności urodzonego pana Wojciecha 
Swirskiego podstarosciego sondowego grodskiego kamienieckiego z 
ramienia wielmożnego jego mości pana Stefana Potockiego starosty na 
fen czas kamienieckiego do aktu niniejszego według praw i zwyczajuw 
dawnych zezlanego także sławetnych panów pana Stanisława Sambora 
wójta na ten czas majdeburskiego Jana Wolskiego i Grygla Kudłicza 
radziec a sławetnych panuw starszych prawa ormieńskiego to jest Jakuba 
Michalowica i Jakuba Gogczowica i wszytkiego pospołstwa naciji 
ormienskij slawetnyj pan Kirkorsza Hołubowic wujt na ten rok zhodnie 
obranyj prysienge swon na urond wojtowskij podług roty zwyczajnyj w 
porondku prawa majdeburskiego opisanyj sdał i wykonał. A j. ni. pan 
podstaroscij imieniem tego z wielmożnego j. m. pana starosty panów 
radnych ormienskich pry dawnyj jich prysiendze na urond lawniczyj 
zostawił ktoryj prysiengi nota jest w akta zapisaną (арк. 212 зв., 
запис 4)

„Пан війт Кіркорша присягнув на війтівство
Діялося в ратуші вірменській в Кам’янці-Подільськім 

року божого тисяча шістсот двадцять восьмого дня тринадця
того березня, в понеділок. У присутності шляхетного пана 
Войцеха Свірського, підстарости судового гродського 
кам’янецького, уповноваженого вельможного його милості па
на Стефана Потоцького, тогочасного старости кам’янецького, 
посланого до нинішнього акту відповідно до прав і звичаїв 
давніх, а також славетних панів пана Станіслава Самбора, 
тодішнього війта магдебурзького права, Яна Вольського та 
Ґриґла Кудлича, райців, і славетних панів старших 
вірменського права, тобто Якуба Міхаловича і Якуба 
Ґоґчовича, і всього поспільства вірменської нації славетний 
пан Кіркорша Голубович, згідно обраний на той строк війтом, 
склав і виконав присягу на свій війтівський уряд згідно зі 
звичайним текстом присяги, описаним у порядку права маг
дебурзького. А його милість пан підстароста від імені його 
милості того ж вельможного пана старости лишив панів рад
них вірменських при їхній давній присязі на уряд лавничий, 
текст якої присяги записано в актах“.

Петре репротестаційа Ханко у сне
[Тваганниц 1078-інв себдемперніц 16-cunaj ханкун. Келіп 

облічнс славетний Петре Гвгне оелу репротестоватца болду 
славетний Ханко Йурко оелу усне хайсін подат етті сез сезден

133



бу турлу: Мой ласкавый пане войте бЦй]лар агалар келді 
вядомостума менім ханан кі йеді мілліх йергэ Сатановга йармаркка 
кетіп едім болуп убогій кебітні кі нема базар еткаймец 
протестаційа занесіт етіптір потварлівм да калумный алий маца 
нечік сыцарыма харші ... Алай же зарарларымыз унун бу 
прыныналардан нсвіннс подыймоват еткен хайсі кі невінне турбо 
ват етійр бізні кем протес та цій а лар неправжІівьій етійр барча 
унун правне етмв заховат етійрмен біргаларьіна да холармен кі 
бунуцкі протестаційам болгай актага прыйентый (арк. 272 зв.% 
запис 1)

„Репротестація Петре на Хачка
[Року 1078/1629 вересня 16/26], в середу. Прийшовши 

особисто, славетний Петре, син Ґоґче, репротестувався на сла
ветного Хачка, сина Юрка, яку [репротестацію] подав дослівно 
в такому вигляді. Мій ласкавий пане війте, панове 
старійшини, стало мені відомо, що коли я, убогий крамар, був 
на відстані семи миль до Сатанівського ярмарку, де мав дечим 
торгувати, він вніс як проти мене, так і проти моєї дружини 
наклепницький і облудний протест... А так само застерігаю за 
собою правіо судитися з ним щодо наших збитків, яких ми 
зазнали з цієї причини, що він безневинно нас турбує й учиняє 
неправдиві протестації, і прошу, щоб моя нинішня протестація 
була прийнята до актів“.

Кінець книги:
Туганланді бу акталар тваганныц 1078-іна себдемперніц 

16-сына (арк. 272 зв., запис 2)
„Закінчено ці акти року 1078/1629 вересня 16/26“.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на титулі: N° 21 то; l625tof 1626. 
27, 28; на звороті: Acta аппі 1627; до внутрішнього боку верх 
ньої дошки палітурки приклеєно частину аркуша із фрагмен
том оригінального вірмено-кипчацького тексту.
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Актова книга Н ам 'янець-П одільського вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: 12 [22] лютого 1078 [1629] р., п’ятниця 
(зворот титулу) — 31 грудня 1080 [10 січня 1630] р., субота 
(арк. 433, запис 5).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Значна кількість записів польською 
мовою у вірменській і переважно у власній графіці.

Папір, формат 20 х 31,5 см. Водяні 
знаки: ліворуч — агнець божий із ко- 
ругівкою на щиті з короною, 5 х 11,5 см; 
праворуч — літери Р С, 1,5 х 1,2 см.
Обсяг 437 арк. Нумерація: 0, 1—436.

Палітурка з темної брунатної 
шкіри з тисненням угорі: Acta Prawa 
Ormieskieo, обклеєна папером.

Письмо вірменське, нотрґір, 35—40 рядків на 
сторінці по 75—85 знаків у кожному; польський ско
ропис менш тісний.

19 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. І,
од. зб. 33 (4419)

Початок книги (зворот титулу):
Атьіна Ата огул арі ^а/і бір тецрініц башланди йазьілма бу 

акталарпьіц справаларьі войтлухуна пан Кіркоршаньїц Иолуб
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оглунуц тваганньщ 1078-іно себдемперніц 17-сіндон холу ашыра 
йазыхлы Мурад дер Закаріа оелунуц

„В ім’я отця, і сина, і святого духа — єдиного бога 
почали писатися справи цих актів року 1078 [1629] вересня 17 
[27] рукою грішного Мурада, сина вітця Закарії“.

Вибрані тексти:
Бобрік квіт Петрені
Болду тваганньщ 1078-іно себдемперпіц 17-сіно кічайпакуй 

славетний Кіркорша Иолуб оглувойт алпипа. Келіп облічне слав 
етний Бобрік Ованес оглу квітоват етті уіщіви Петрені Задіг 
Кірік оглун сума флорін йуздон торе запісина коро кенсіно борчлу 
болган айтип кі тугол толоп досит етті недоп кенсін волпий 
етті да торо запісин уморіт етіп внівеч ойлондірді не учун 
хойулду торого паментне (арк. У, запис 1)

„Бобрик квитував Петре
Діялося року 1078/1629 вересня 17/27, в четвер перед 

славетним війтом Кіркоршею, сином Голуба. Прийшовши осо
бисто, славетний Бобрик» син Ованеса, квитував поштивого 
Петре, сина Задіґа Кирика, щодо суми в сто флоринів згідно 
з судовим записом, які він був йому винен, кажучи, що він 
сплатив і віддав повністю, і звільнив його від нього, і скасував 
судовий запис, про що судові подано пам’ятного“.

Шацуноку пасіканиц да фольваркниц Скаженік 
потомоклариниц.

[Болду тваганниц 1078-іно тегдемпернщ 30-уна] ханкун ол 
же войт алпипа да йанина болган антічконлорнщ на іме І ваш ко 
Міклаш Ісай. Туруп облічне славетні Кіркор барон Аго йереспохан 
оглу да Гурйег Бргошовіц антічконлори ермені торосінщ бу турлу 
релаційа еттілор кі злщенеси артиндан урядииц декретко квро 
учмахли ж,анли Йакуб Каспар оглунуц потомоклари арасина болган 
барип едих ошацоват етмо пасікани да фолваркни кумналарда 
болган хайсілорін кі Аведік тутуйр. Овол бардих пасекага хайсінін, 
оплеті йох окопу йер йердон ігі йер йердон йаман садовінаси да 
запушчопийдир зеро опатрносту йох. Соцра бардих фолваркка 
\гумнада болган хайда кі бар еді евгіно 1-і 1-іно харші гонт біло 
побітий кем темнік то бар хайсіпіц ічіно 23 чулу болган мяноват
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еттілвр оплеті к?м сады да ігідір хайсі пасіками алайох фолваркны 
да бары будован/сы оплеті сады да чулулары біла ошацоват еттых 
екі йуз еллі фкорінга. Хайсі агаларниц релаційасин уцціви Аведік 
Йакуб оглу кем Петре біла Хачко швагерлэры облічиє уряд алнына 
туруп'берділар йаздырма да хойдулар тарага памептне (арк. 59 
зв., запис 1)

„Оцінка пасіки й фільварку нащадків Скаженика
[Діялося року 1078 грудня ЗО /  1630 січня 9], в середу 

перед тим же війтом і присяжними, чинними при ньому, а 
саме: Івашком, Міклашем, Ісаєм. Ставши особисто, славетні 
Кіркор, син барона Аґо, єпископа, і Ґур’єг Брґошович, при
сяжні вірменського суду, засвідчили таким чином, що за до
рученням — відповідно до декрету суду — в справі між 
нащадками покійного Якуба, сина Каспара, ми пішли 
оцінювати його розташовані на гумнах пасіку й фільварок, які 
займає Аведік. Спершу ми пішли на пасіку, в якої плоту 
немає, а окіп місцями відсутній, а місцями поганий, садовина 
запущена, бо немає догляду. Потім ми пішли на розташова
ний на гумнах фільварок, де є хижа, побита впритик ґонтою, 
і темник, у якому є 23 вулики, а пліт і сад тут, сказали вони, 
добрі. Яку пасіку й фільварок разом із будівлями, садом, пло
том і вуликами ми оцінили в двісті п’ятдесят флоринів. Яких 
старійшин реляцію поштиві Аведік, син Якуба, і Петре та 
Хачко, його швагери, поставши особисто перед судом, дали 
записати й подали судові пам’ятного“.

Лачін мощный Камілні
{Тваганныц 1080-іна тегдемперніц 31-іна] шапаткун. Келіп 

облічнє Лачін Фарач кійаву моцоват етті кенсі йерінда 
славетний Мацєй Камілні прокураторну да пан Хачкону Кіркор 
оелун ащпічкашш ермені тарасінщ харшисина славетних 
Мовсеснін, И'анес оглунуц да Каспарныц Йурко оглунуц алайох 
езгаларінщ да беріп кенсіларіне тугал хуват да владза тара біла 
попірат етма боропіт етма утма уттурма алма квітоват етма 
•путунуп кенсіларіндан барчаны зав^єнчне не кі да етсалар принят 
етма не учун хойулду тарага паментне (арк. 433, запис 5)

„Лачін уповноважив Каміля
[Року 1080 грудня 31 /  1632 січня 10], в суботу. При

йшовши. особисто, Лачін, зять Фарача, уповноважив замість
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себе славетного Мацея Каміля, прокуратора, і пана Хачка, 
сина Кіркора, присяжного вірменського суду, супроти славет
них Мовсеса, сина Ганеса, і Каспара, сина Юрка, та інших і 
надав їм повної сили і влади позивати, захищати, вигравати, 
програвати, одержувати, квитувати і чинити інші судові дії 
проти них, зобов’язавшись прийняти все, що вони зроблять, із 
вдячністю, про що судові подано пам’ятного“.

Кінець книги:
Иайбат болсун бій тецрігв
Тугвллонді бу акталарныц справалары екі йыллых да З ай 

йарымлых йазылган тутуп тваганныц 1078-іпдвн себдемперпщ 
16-сыпдан чах тваканныц 1080-інв тегдемперніц 31-іна дек холу 
ашыра йазыхлы Му ради ыц дер Закаріа оглунуц ’і паре аедуадзой. 
Амен (арк. 433, запис 5)

„Слава господу богу
Закінчено писати справи цих актів, що велися протягом 

двох років і трьох з половиною місяців, починаючи з 16/26 
[треба 17/27] вересня 1078/1629 року й закінчуючи 31 грудня 
1080 /  10 січня 1632 року, рукою грішного Мурада, сина вітця 
Закарії. Слава богу. Амінь“.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на титулі: Апо 1629, 1630, 1631; 
№ 22do; 1628, 1629, 1630.
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20 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. І,
од. зб. 34 (4432)

Актова книга К ам 'янець-П одільського вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: 2 [12] січня 1081 [1632] р., четвер (арк. 1)
— 21 вересня 1082 [1 жовтня 1633] р., субота (арк. 276 зв., 
запис 4).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька. Майже половина записів польською 
мовою у власній, а подекуди й у вірменській графіці. Заголов
ки скрізь вірмено-кипчацькі. Датування мовою акту.

Папір, формат 20,5 х 30,5 см. Водяні зна
ки: 1) ліворуч — літери Р С, 1,5 х 1,2 см; 
праворуч — агнець божий із коругівкою на щиті
з короною, 5 х 11,5 см — див. ркп. 19; 2) кругла 
печатка із агнцем божим усередині і написом 
„VEN...+...OSE+a по колу, діаметр 5,5 см (ти
тул). Обсяг 281 арк. Нумерація: 0, 0, 1—263,
263а, 264—278. Арк. 263а формату 14,5 х 17,5 см, вшитий 
згодом, датовано 2/12 серпня 1082/1633 року — 10-ма днями 
пізніше записів на суміжних аркушах. Арк. 277, 278 на тре
тину знизу обрізано.

Палітурка з темної брунатної шкіри з тисненням угорі: 
Acta Prawa Ormieskieo.

Письмо вірменське, нотрґір, 35—40 рядків на сторінці по 
65—75 знаків у кожному; польський скоропис менш тісний.
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Початок книги:
Бій тецрі сен болуиі
Башланды йазылма бу акталарда справалары тваганниц 

1081-інщ йунварныц 2-сінв (арк. У, запис 1)
„Господи боже, поможи
Почали писатися справи цих актів року 108і [1632] 

січня 2 [12]".

Вибрані тексти:
Уч особа таныхлых Сдепанга [сам перший акт польською 

мовою] (арк. І у запис 2)
„Свідчення трьох осіб Степанові“.
Мовсес квіт Гуляфни
Боліду тваганниц 1081-шэ йунварныц 12-сшэ кічайнакун 

славетний Кіркорша Нолуб оглу войт алнина. Келіп облічне сла- 
ветный Мовсес Ианес оглу квітоват етті уцціва Вартені албо 
Гуляфні учмахлы ж;анлы Хыдыр Ж,ылалниц сыцарын власний тул 
позосталий бугунгэ анча болган барча борчлардан тврв запісина 
коре кенсінв борчлу болган айтып кі тугэл толэп досыт етті 
недвн кенсін волный етті да тврэ затсын уморіт етіп внівеч 
вйлвндірді не учун хойулду тврегв паментне (арк. 2 зв.у запис 1)

„Мовсес квиту вав Ґуляф
Діялося року 1081/1632 січня 12/22, в четвер перед сла

ветним війтом Кіркоршею, сином Голуба. Прийшовши особи
сто, славетний Мовсес, син Ганеса, квитував поштиву Варте, 
або Ґуляф, жінку покійного Хидира Джилала, його вдову, з 
приводу всіх боргів, які вона була винна йому згідно з судо
вими записами, кажучи, що вона все сплатила повністю, і 
звільнив її від тих боргів, і скасував, і звів нанівець судові 
записи, про що судові подано пам’ятного“.

Хачко оповіді ане] Ованес да Кір [кор] усне
[Болду тваганныц 1082’СІне мардныц 4-сунв] йыхпашкун. 

Бугунгі лентвойтовскій урядга келіп облічне славетный Хачко 
пан Ісай антічквн оглу оповідатца болду втвйахали безіргвнлвр 
уснвмяновіцє Ованес да Кіркор уснэ айтип кі алипмен фура 
кенсілвріндвн Іловдан хайсі хумашни ставіт етсвр едім Хотінгв 
алар есэ бунда Каменецтэ болуп білмон не причинадан одправлятца
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болмаслар ані менім блэ Нахлашмаслар да йолга да братца 
болмаслар бір /гафтадыр нечік Іловдап келіпмен да аларнын, 
прычыналарындан кі ішлерін осал тутуйрлар улу зарарга келійрмен 
прето повтуре устуне ексініц де протестоватца болуп саг торе 
зарарларым учун біргелеріне етме халдырыйрмен хайсі 
протестаційасьін беріп йаздырды да хойду тереге паментне (арк. 
192 зв.—193, запис 5)

„Заява Хачка на Ованеса та Кіркора
[Діялося року 1082/1663 березня 4/14], в понеділок. До 

нинішнього лентвійтівського суду прийшовши особисто, сла
ветний Хачко, син пана Ісая, присяжного, скаржився на то
гобічних [хотинських] купців, а с^ме — на Ованеса та 
Кіркора, кажучи, що я найняв у них фуру зі Львова, бо 
повинен був поставити товар до Хотина, а вони, перебуваючи 
тут, у Кам’янці, не знаю, з якої причини не відправляються, 
ні зі мною не розплачуються, ні в дорогу не вирушають, уже 
тиждень, як я приїхав, і через них, що по-ледачому викону
ють роботу, зазнаю великих збитків, а тому вдруге протесту- 
юся проти на них обох, застерігаючи за собою законне право 
судитися з ними щодо моїх збитків. Який свій протест він 
подав і просив записати, й дав суду пам’ятного“.

Іван бош ант Мовсеске
[Тваганныц 1082-сінв себдемпернщ 311 шапаткун. Не турлу 

бугунгі кунгв ант прыпадат етійр еді славетний Мовсескэ Нанес 
оглуна позваныйга войтнуц декретінден наказаний да агалар ашира 
апробований а бу харшысына уіщівий Іваннин, Тіхий кійевунуц 
акторнуц зарарлардан утру ат всчінден точитца болгаЬ на бугунгі 
рокта хачан екі стропа да облічнс турдулар актор аницкі антни 
позван ыйг а бош етіп багышлады да бары процеси і справаныц 
кассоват етіп уморіт етті да мецілік заманларга внівеч ейлендірді 
н& учун хойулду тереге паментне (арк. 276 зв,% запис 3)

„Іван звільнив Мовсеса від присяги
[Року божого 1082 вересня 31 /  1633 жовтня 10], в суботу. 

Як на сьогодні припадала присяга славетному Мовсесові, си
нові Ганеса, позваному, наказана війтівським декретом і ап
робована старійшинами, а це проти поштивого Івана, зятя 
Тихого, позивача, у справі, що точилася щодо збитків через 
коня, то в сьогоднішній строк, коли обидві сторони з’явилися 
особисто, позивач простив позваному цю присягу й звільнив
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його від неї, скасувавши й припинивши всю справу, і звівши 
її нанівець на вічні часи, про що судові подано пам’ятного“.

Кінець книги:
Тугвллвнді бу акшалар гпваганныц 1082-сінв себдемперніц 

21-іне иіапаткун. Волсун кайбат бій тецріга. Амен (ирк. 276 зв.% 
запис 4)

„Закінчено ці акти року 1082 вересня 21 [1633 жовтня
11], в суботу. Слава господу богу. Амінь“.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на титулі: N° 23ио; 1631, 32.
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21 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І,
од. зб. 157 (4383)

Актова книга К ам 'янець-Подільського вірм енського  
війтівського суду

Крайні дати: 12 [22] лютого 1084 [1635] р., четвер (арк.1)
— 16 [26] лютого 1087 [1638] р., п’ятниця (арк. 321, запис 1).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського. -

Мова кипчацька й польська у власній графіці. Заголовки 
скрізь вірмено-кипчацькі.

Папір, формат 26,5 х 41 см. Водяні знаки: 1) корона з 
гострими кінцями й такою ж шестипроменевою зіркою угорі,
3.5 х 5 см~; 2) три куполи зі шпилем на гостроверхому щиті,
4.5 х 10,5 см — див. ркп. 28; 3) ліворуч —
літери 7,5 х 1,5 см; праворуч — кругла
печатка з трьома квітками, розділеними пе
регородками, і написом по колу 
„...ЕОЕМЕХЖЕ“, діаметр 5,5 см — див. ркп.
26; 4) літери Г і Р  під хрестом на щиті, 4,5 х
5.5 см — див. ркп. 22; 5) три півмісяці висо
тою 2,5, 4,0, 5,5 см; 6 ) ліворуч — 
літери А і Є із хрестом на перего
родці, 4,5 х 5,5 см; праворуч — три 
півмісяці висотою 1,5, 2,5, 3,5 см
— див. ркп. 27. Обсяг 322 арк. Ну
мерація: 1—297, 0, 298—321.

Палітурка нова картонна; оригінальна обкладинка не 
збереглася.

( ( <
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Письмо вірменське, нотрґір, 45—50 рядків на сторінці по 
80—90 знаків у кожному; польський скоропис менш тісний.

Початок книги:
Болду тваганныц 1084-сунэ педрварныц 12-сіна кічайнакун. 

Агалар 40 монж да посполітьій бла зкодне бу йьиіга тацладылар 
войт пан Кіркоршаньї Иолуб оглун бій тецрі сытаралы етквй да 
емінлікта кечіргай. А кі 2 антічкан лавщада ваковат етійр еді 
мяновщє учмахлы ж;анлылар пан Іоашко Серкій йереспохан оглу да 
Задіг Дірадур оглу хайсіларьіньїц йеріна тацладылар пан Серкшны 
Кіркор Тамгачі оглун да пан Бобрікні Йованес оглун. Бій тецрі бергай 
кі хутлу йузлу болгайлар агалыхка да посполтыйга да. Амен (арк. 
1, запис I )

„Діялося року 1084 [1635] лютого 12 [22], в четвер. 
Старійшини 40 мужів і посполиті згідно обрали на цей рік 
війтом пана Кіркоршу, сина Голуба, дай йому боже щастя і 
злагоди. А оскільки на лавиці звільнилося 2 місця, а саме — 
покійних пана Івашка, сина єпископа Сергія, і Задіґа, сина 
Дірадура, то на їх місце обрали пана Сергія, сина Кіркора 
Тамгачі [„митника“], і Бобрика, сина Йованеса. Дай боже, щоб 
вони були приязні і до старійшин, і до посполитих. Амінь“.

Хачкога Доніг оглу борч Асвадур Бутах
Болду тваганныц 1084-суна педрварныц 16-сына йыгпашкуп 

славетный Кіркорша Иолуб оглу войт алнына. Келіп облічнє уіщі- 
вый Асвадур Бутах оглу борч білінді учщвый Хачкога Доніг оглуна 
сума флорін еллі алты йарым да тутунду твлвмв калі келір 
Йазловца йармаркына бу йьиїда болган нахт ахча біла не бір хумаш 
бла дугул барча тара дитацшасындан аппелацшасындан башха не 
учун крошу бла йазылды (арк. /, запис 2)

„Борг Хачка, сина Доніґа, .Асвадуру Бутаху
Діялося року 1084 [1635] лютого 16 [26], в понеділок 

перед славетним війтом Кіркоршею, сином Голуба. Прийшов- 
ши особисто, поштивий Асвадур, син Бутаха, визнав борг 
поштивому Хачкові, синові Доніґа, на суму п’ятдесят шість з 
половиною флоринів і зобов’язався сплатити на наступний 
цьогорічний Язлівецький ярмарок готівкою, а не яким-будь 
товаром, без жодних судових відстрочок і апеляцій, про що за 
його гроші зроблено запис“.
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Лгопша сечовлу протест Шірін усно
[Болду тваганныц 1084-суне йуліснщ 27-сіне] йыгпашкун ол 

хе войт алнына да йанына болган антічкенлерньїц на імє Хачко 
Йакуб Стецко Мурад. Бугунгі зупелны тврэ алнына туруп облічне 
учцівьій Агопша Нестур оглу сечовлу протестоватца болду уцціва 
Шірін учмахлы ж,анлы Хачадур хатыны усне власний тул 
позосталый хайсі протестаційасьін холду кі акталарга болгай 
пршентый да шсерованы нені отрымат етті ін копійа парата 
сез свзден бу турлу. Мой ласкавий пане уряд протестовала 
болуйрмен пані Шірін усне учмахли ж,анлы Хачадур хатыны хайсі 
кі ейесында йеді йыл хулух еттім хайсі хулухум учун тутунуп еді 
наділ етме будур евлендірме да тойумну етме кенсі кошту біле кем 
сермійе да холума берме до тего хулухка кіргенде учмахлы ж;анлыга 
бар еді сбідагам хайсі сбідага біле ішлеп йанына арттырып едім 
хырх талер злотовы хачан кі кенсінден чыxыйip едім клемеды бу 
выр^быршы де берме айтып кі ол заманны берірмен хачан сені 
ввлендірсем. Иалі есе бійлікіцізге саклых болду елумунден соцра 
пані Шірінге йахші кйшілвр біле келдім холуп кі біргеме зкодщса 
болгай да телегей ол есе айтты кі Йазловца йармаркына келгейсен 
мен сан,а толермен. Иалі есе келдім холуйрмен твлвв на ол клемес 
телеме прето протестовала болуйрмен усне кі зарарлымен аныц' 
сабапындан флорін йуз хулухумдан башха гды ж мені нечік 
пешекерні йолдашларымдан халдырды да заховат етійірмен 
біргесьша етме барча учун часу і месца свего. Не учун хойулду 
твреге паментне (арк. 55, запис 2)

„Протестація Аґопші з Сучави проти Ширін
[Діялося року 1084 липня 27 /  1635 серпня 6 ], в по

неділок перед тим же війтом і чинними при ньому присяжни
ми, а саме: Хачком, Якубом, Стецьком, Мурадом. Перед 
нинішнім повним судом сатвши особисто, поштивий Аґсщша з 
Сучави, син Нестора, протестувався проти поштивої Ширін, 
власної вдови покійного Хачадура, яку протестацію просив 
прийняти і вписати до актів, що й отримав, яка протестація 
в готовій копії дослівно є такою. Мій ласкавий пане уряд, 
протестуюся на пані Ширін, жінку покійного Хачадура, в 
чоловіка якої я прослужив сім років, за яку мою службу він 
зобов’язався зробити наділ, тобто оженити мене і справити за 
свій кошт моє весілля, і дати мені до рук певний капітал. Крім 
того, при вступі на службу в мене були власні гроші, які гроші 
я* працюючи в нього, примножив до сорока золотих талерів. 
Коли ж я звільнявся від нього, то він не схотів ці речі віддати,
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кажучи, що віддам тоді, як тебе женитиму. А тепер, дай.боже 
вашим милостям здоров’я, після його смерті я ходив до пані 
Ширін із добрими людьми і просив погодитися зі мною і 
сплатити, а вона сказала, що приїдеш на Язлівецький ярма
рок, я тобі віддам. От тепер я приїхав і прошу сплатити, а 
вона віддавати не хоче. Тому я протестуюся на неї, бо маю 
збитки через неї, окрім плати за мою службу, ще сто флоринів, 
оскільки вона мене як ділову людину затримала й я відстав 
від своїх товаришів. І я залишаю за собою право свого часу і 
в своєму місці судитися з нею щодо цього всього. Про що 
подано судові пам’ятного“.

Ханко Мазаны протест Лпракам усне
[Болду тваганныц 1087-сінд педрварныц 16-сына] айнакун. 

Бугунгі вуйтовскій тврэ алнына туруп обліннє унщвы Ханко 
Вартан Мазаны оглу протестоватца болду унцівьі Ханко Йагуб оглу 
уснэ хайсі протестацшасын подат етті інскріптіс бу турлу... 
[далі до кінця книги польською мовою] (арк.320, запис 4)

„Протест Хачка Мазаного проти Апрагама
[Діялося року 1087/1638 лютого 16/26], у п’ятницю. Пе

ред нинішнім війтівським судом поставши особисто, поштивий 
Хачко, син Вартана Мазаного, протестувався на поштивого 
Хачка, сина Ягуба, яку свою протестацію подав на письмі 
таким чином: ...“

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].
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22 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. І,
од. зб. 35 (4320)

Актова книга К ам 'янець-П одільського вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: 19 [29] лютого 1087 [1638] р., понеділок 
(арк. 1) — 31 грудня 1089 [10 січня 1641] р., четвер (арк* 433 
зв., запис 2 ).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька й польська переважно у вірменській 
графіці. Заголовки скрізь вірмено-кипчацькі, також у 
вірменській графіці.

Папір, формат 27 х 40 см. Додатковий ар
куш 434 (польський акт за 12 квітня 1639) має 
формат 20,5 х 16 см, а окремий непідшитип 
аркуш 434а (польський акт за 6  серпня 1639 
року) — 15 х 19,5 см. Водяний знак: літери F і 
Р під хрестом на щиті, 3,5 х 4,5 см. Обсяг 441 
арк. Нумерація: 1, 0, 1а—17, 17а, 18—26, 26а—
434, 434а (непідшитий), 435, 0.

Палітурка шкіряна темного брунатного кольору з тис
ненням угорі: Acta Prawa Ormienśkiego.

Письмо вірменське, нотрґір, 40—50 рядків на сторінці по 
70—80 знаків у кожному; польський скоропис, ск звичайно, 
менш тісний.
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Початок книги:

Анун асдуадзой Йісусі К ріс тосі
Башланды йазылма акталары ермені терасіньїц Каменей, 

шакаріниц тваганниц 1087-сіндв педрварныц 19-уна йыгпашк\н 
войтлухунда славетний пан Кіркориіаниц Иолуб оглунуц хайсшыц 
урядин бій тецрі бергвй емінліхта йурутмэ да кенсі блогословен- 
ствосу тібіне одправіт етмэ. Амен йегіці (арк. 1а, запис 1)

„В ім’я господа Ісуса Христа
Почали писатися акти вірменського суду міста Кам’янця 

року 1087 лютого 19 [1638 березня 1], в понеділок за війтівства 
славетного пана Кіркорші, сина Голуба, якому дай бог 
спокійно керувати своїм урядом і відправляти під його благо
словенням. Амінь, хай буде так“.

Анти пан войтнуц да 2 йаці антічканниц [сам акт 
польською мовою в вірменській графіці] (арк. І а, запис 2)

„Присяга пана війта і 2 нових присяжних“.

Анти Вартан йазучіниц
Болду тваганниц 1087-сіна педрварныц 19-уна йигпашкун 

славетний Кіркорша Иолуб оглу войт алнина да йанина болган 
антічканларниц наіме Міклаш Кіркор Йакуб Стецко Мурад Бцбрік 
Хачко Івашко славетний Вартан барон Кіркор аптічквп оглу ермені 
тврвсіниц Каменец шеНеріниц ваковат етмэхи артиидан 
пісарскій урядиыц тацлап кенсін аницкі урядга пісарлихка а іш кі 
кар уряд ант бла ствірдзоний болуйір да кенсі хуватин кем іномін 
алийір аниц учун кенсін бугунгі кунну аницкі уряд усне пісарлих 
ант ічтірділер ротага коро порядокта опісаний (арк. 1а зв.% запис 
1)

„Присяга писаря Вартана
Діялося року 1087 лютого 19 [1638 березня 1], в по

неділок перед славетним війтом Кіркоршею, сином Голуба, і 
чинними при ньому присяжними, а саме: Міклашем,
Кіркором, Якубом, Стецьком, Мурадом, Бобриком, Хачком, 
Івашком, славетним Вартаном, сичом барона Кіркора, при
сяжного; через вакантність посади писаря [„писарського уря-
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ДУ“] вірменського суду міста Кам’янця, обрали його на'писаря 
цього суду, а оскільки кожен уряд стверждується присягою і 
завдяки цьому набуває чинності й довіри, то й його сьогодні 
цей уряд привів до присяги на писарство за її текстом, описа
ним у статуті“.

Пан Міткога таных Ту тал
[Болду тваганныц 1087-сінв мардныц 5-сінв], йыхпашкун. 

Ол же І славетный Кіркорша Иолуб оглу йереспохан] войт да агалар 
алнына. Інстаційасьі усне славетный Мітконуц барон Дзеріг 
йереспохан оНлунуц учщвый Тутал Ованес оглу болуп певный та- 
ныхка прыпозваный да ант бле обовьонзаный Ыкв1рованесы усне 
тереніц кетуруп екі бармахын йоНары анты тібіне бу турлу 
таныхлых берді кі мен подешлый кімсемен бугун бу дунйадамен 
тацда ол дунйага барсам керек зера бейун дунйа йарын ахырат 
тогрусун ай тар мен не кі вядомыймен білірмен аны ігі кі учмахлы 
ж;анлы Тугае Долваткар оглу борчлудур^ пан Міткога Дзеріг 
йереспохан оглуна флорін екі йуз хырх йеді йарым да алайдыр взге 
турлу дугул хайсшыц зезнанесын айтылган Мітко беріп 

' йаздырды да хойду тереге паментне (арк. 10, запис 1)
„Пану Міткові свідчення Тутала
[Діялося року 1087/І638 березня 5/15], в понеділок. Пе

ред тим же війтом [славетним Кіркоршею, сином Голуба, 
єпископом] і старійшинами. На вимогу славетного Мітка, сина 
барона Дзеріґа, єпископа, поштивий Тутал, син Ованеса, по
званий для певного свідчення, зобов’язаний присягою й роз
питаний судом, піднісши угору два пальці, під присягою дав 
таке свідчення. Я вже людина стара, сьогодні на цьому світі, 
а завтра вже, мабуть, піду на той світ, бо нині світ світом, а 
завтра кінець світу, скажу правду, бо мені відомо, знаю я 
добре, що покійний Гуґас, син Долваткара, винен пану Мітку, 
сину єпископа Дзеріґа, двісті сорок сім з половиною флоринів, 
і це так, а не інакше. Яке його свідчення названий Мітко дав 
записати й подав суду пам’ятного“.

Пан войт квіт Ніголну олахлы
Болду тваганныц 1089-уна тегдемперніц 31-інв кічіайнакун 

славетный Йакуб Бартошовіц лентвойт алнына. Туруп облічне 
славетный пан Кіркорша Иолуб оглу войту ермені тересініц 
Каменец шекерініц квітоват етті уццівьі Ніголну Ианес оглун
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бугунгв анча болган барча борчлардан тврэ запісьі блэ болган 
айтып кі тугол твлэп досыт emmi недвн кенсін квітоват етіп 
волный emmi да тврэ запісин уморіт етіп внівеч вйлвндірді не учун 
хойулду тврвгв паментне (арк. 433 з в за п и с  1)

„Пан війт квитував Ніґола з Молдавії
Діялося року 1089 грудня 31 [1641 січня 10], у четвер 

перед славетним лентвійтом Якубом Бартошовичем. Ставши 
особисто, славетний пан Кіркорша, син Голуба, війт 
вірменського суду міста Кам’янця, квитував поштивого 
Ніґола, сина Ганеса, з приводу всіх боргів, які той був йому 
винен до сьогодні згідно з судовими записами, кажучи, що він 
усе сплатив повністю, через що він квитував, і звільнив його, 
і скасував і звів нанівець судові записи, про що судові подано 
пам’ятного4*.

Кінець книги:
Тугвллвнді справалары тваганныц 1089-унуц ермені тврвсіндо 

Каменец швквріндв войтлухуна славетний пан Кіркоршаниц Иолуб 
оглунуц йереспоханниц недэн болсун Най бат бій тецрігв калі da hep 
кез меці меціліккв діре. Амен.

Вартан Кіркор оНлу йазучі на тен час
„Закінчено справи в вірменському суді міста Кам’янця 

року 1089 [1642] за війтівства славетного пана Кіркорші, сина 
Голуба, єпископа, за що слава господу богу і нині, й завжди, 
і на віки вічні. Амінь.

Вартан, син Кіркора, на той час писар44.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на політурці вгорі чорнилом: Те 
1097, 8, 9; унизу вибито: 1638, 9, 40; на титулі: N° 25; 1637, 
38, 39.
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23 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. І,
од. зб. 36 (4321)

Актова книга Кам' янець-П одільського  вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: 4 [14] січня 1090 [1641] р., понеділок (арк. 
1 ) — 19 [29] лютого 1093 [1644] р., понеділок (арк. 297 зв., 
запис 2 ).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька й польська у вірменській графіці. Заго-

Папір, формат 26,5 х 41,5 см. Водяні знаки: 1) корона із 
закругленими кінцями із зіркою угорі, 3 x 5  см; 2) літери F і 
Р під хрестом на щиті, 3,5 х 4,5 см — див. ркп. 2 2 . Обсяг 441 
арк. Нумерація: 0, 0, 1—300.

Палітурка шкіряна темного брунатного 
кольору з тисненням угорі: Acta Prawa
ormienskiego.

Анун асдуадзой Йісусі Крістосі

Бій тецрініц арі шаеаваты да болушлуху артындан башланды 
йазылма йаці да сытаралы йылныц тваганныц 1090-ынын, 
справалары йазылма войтлухуна славетный Кіркоршаньїц Иолуб

ловки скрізь вірмено-кипчацькі.

Письмо вірменське, нотрґір, 45—50 
рядків на сторінці по 80—90 знаків у кожно-
му.

Початок книги:
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оелунуи,. Бій тецрі бергэй емінліктв да сЬвуктв кечірмв бу йылны да 
(арк. У, запис 1)

„В ім’я бога Ісуса Христа
Зі святого благословення і з поміччю господа бога почали 

писатися справи нового і щасливого року 1090 [1641] за 
війтівства славетного Кіркорші, сина Голуба. Дай боже пере
жити в мирі та приязні й цей рік“.

*
Папі Івашкова протестаційа пап Лукаш йеі>еспоханга
Dzialosie1 w Kamieńcu Podolskim roku pańskiego tysioncnego 

szescsetnego cztyrdziestego pierwszego dnia cztyrnastego stycznia w 
poniedziałek pred sławetnym Kirkorszem Holenbowicem wójtem prawa 
ormienskiego Kamieńca Podolskiego. Do urendu i akt niniejszych wój
towskich... (арк. У, запис 2)

„Протестація пані Івашкової проти єпископа Лукаша
Діялося в Кам’янці Подільському року господнього 1641 

дня 14 січня, в понеділок перед славетним Кіркоршею Голубо
вичем, війтом вірменського права Кам’янця-Подільського. До 
уряду й актів нинішніх...“

Катруша Ламапка борч Асвадурга оглупа
Болду тваганныц 1090-ыпда йунварныц ІІ-інв йыгпашкун 

славетпый Кіркорша Иолуб оглу войт алпыпа. Бугунгі 
лентвойтовскій уряд алпыпа туруп облічне уіщіва Катруша Бед- 
рос хатыны опатрный Васіл ФЬііповіч у{)яд хулу да кепсіпв пры- 
вжнетый опекун втлвш борч біліпді уіщівьш Асвадурга оглупа 
кенсіпіц сумма флорін екі йуз неміч сбідагасьі хайсі суманы ол замап 
хачан клвев твлэевр хайсі суманы вароват етті кенсі бары 
добролары усно Ьалі да соцра болган кі ерклі болгай кепсіпв люб 
особасындап люб доброларындан доходіт етмв не учу/t хойулду 
тврвгэ паменпгпе (арк. 2, запис І )

„Катруша Ламанка визнала борг своєму синові Асвадуру
Діялося року 1090 [1641] січня 11 [21], в понеділок перед 

славетним війтом Кіркоршею, сином Голуба. Перед нинішнім 
лентвійтівським урядом поставши особисто, поштива Катру
ша, жінка Бедроса, через судового віжа Василя Филиповича, 
взятого нею за опікуна, визнала борг поштивому Асвадуровь
1 Транслітерація польського запису у вірменській графіці.
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своєму синові, на суму двісті польських флоринів, яку суму 
вона має сплатити тоді, коли син захоче, і під яку вона 
записала все своє майно, наявне нині й яке з’явиться потім, 
щоб за ним було право відшкодувати хоч від її особи,^хоч із її 
майна, про що судові подано пам’ятного“.

Задіг С акула йукке алды Марен копу
[Болду тваканныц 1090-сыида себдемперніц 29-уна] ханкун 

славетний Йакуб Бартошовіц лентвойт алнина. Келіп облічне у 
ццівий Задіг Сакула оглу йук болду Иапус хатыны Маренко учун 
грата артиндан долний венженге хайсі кі олтуруп еді твреніц 
декретінден певний сума борч учун флорін йуз йетміш секіз тврв 
запісіне кврв славетна Иаскага Мовсес сыцарына борчлу болган 
тутунуп кі волний вензенден хайдесе уйдіт етмэй. А хайда кі уйдіт 
етсэ на кенсі подпаднут еткэй ол борчка не учун хойулду терэгэ 
паментне (арк. 65 зв., запис І)

„Задіґ Сакула поручився за Маренко
[Діялося року 1090 вересня 29 /  1641 жовтня 9], в середу 

перед славетним лентвійтом Якубом Бартошовичем. Прийшов
ши особисто, поштивий Задіґ, син Сакули, поручився за Ма
ренко, жінку Гануса, як умовно ув’язнену, котру було 
посаджено за декретом суду через певну суму боргу в сто 
сімдесят вісім флоринів, які вона винна згідно з судовим за
писом Гасці, жінці Мовсеса, і зобов’язався, що вона з вільного 
від ґрат ув’язнення нікуди не піде., А якщо піде, то він сам 
підпаде під той борг, про що подано суду пам’ятного“.

Кіріктен орус вензен Лусіг Сахтянчі
І Болду тваганньщ 1093-сундэ педрварпиц 17-сінв] шапаткун. 

Бугунгі термінде антниц учцівий Лусіг ге Гурйег Сахтянчі оглуна 
позванийга не турлу кі алтын кумушу нагт сбідагаси йох а бу 
учцівий Кіріккв Бакуменкога акторга харші беш флорін борчтан 
утру наказаный туруп екі стропа да облічне да айтылган Лусіг 
позваный клемійін ант ічме айтты кі борчлумен тылько ахчам йох 
не біле твлэмэ хайсін уряд войтовскій терэгэ керэ посполітьш 
вензенгэ сказат етті хайс'тдэн чыхмкэр аньїцкі беш флоріїіу то- 
лемінче не учун хойулду тереге пам^нтне (арк. 297 зв., запид^2)

„Українець Кирик ув’язнив Лусіґа Сахтянчі
[Діялося року 1093/1644 лютого 17/27], в суботу. На 

сьогодні було наказано поштивому Лусіґу, синові Ґур’єга Сах
тянчі [„сап’яннйка“], прийняти присягу проти позивача Кири-

153



ка Бакуменка з приводу 5 флоринів несплачного боргу, що в 
нього немає золота, срібла і готівки. Коли обидві сторони 
постали перед судом, названий Лусіґ, не бажаючи приймати 
присягу, сказав, що я винен, тільки грошей у мене немає, чим 
сплатити. І війтівський уряд згідно з посполитим правом на
казав [посадити] його до в’язниці, звідки він не вийде доти, 
доки не сплатить ті п’ять флоринів, про що судові подано 
пам’ятного44.

Кінець книги:
Тугвллвнді акталары войтлухунуц пан Йакубнуц Бартошовіц 

бій тецрігв Ьайбат болсун меці меціліккв дірв. Амен (арк. 298> за
пис 1)

„Закінчено акти війтівства пана Якуба Бартошовича. 
Слава господу богу на віки вічні. Амінь44.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929;. Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на палітурці вгорі чорнилом: Те 
1090, 1, 2; унизу вибито: 1641, 2, 3; на титулі: № 26іо; 1640, 
41, 42, 43.
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24 ЦДІА України в Києві, ф. 39, on. І,
од. зб. 37 (4322)

Актова книга К ам 'янець-Подільського вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: 19 [29] лютого 1093 [1644] р., прнеділок 
(арк. 1) — 31 грудня 1096 р. [10 січня 1648 р.], п’ятниця (арк. 
247 зв., запис 3).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька й польська в вірменській графіці. Заго
ловки вірмено-кипчацькі. Є копії документів вірменською мо
вою з Едірни та Сучави (арк. 187 зв.—188).

Папір, формат 37,5 х 40 см. Водяний знак: гостроверхий 
шолом із підборідником на овальному щиті з літерою V угорі,
4 х 5,5 см. Обсяг 257 арк. Нумерація: 0, 0, 0, 1—6 6 , 6 6 а, 6 6 6 , 
6 6 в, 6 6 г, 67—76, 78—248, 0, 0, 0.

Палітурка шкіряна темного брунатного 
кольору з тисненням угорі: Acta prawa
ormienskiego kamie.

Письмо вірменське, нотрґір, 45—50 рядків 
на сторінці по 70—80 знаків у кожному.

Початок книги:

Анун асдуадзой
Болду Каменецтв Подолскій ермені ратушунда тваганниц 

1093-сундв педрварньїн, 19-уна] йьігпашкун. Агалар хьірх монж да 
барча посполітьій зкоднє да сввук блв бу йьиіга тацладьиіар войт
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славетиый пан Кіркоршаньї Иолуб оглуп йереспоханны. Бій тецрі 
урядып хутлу еткэй да бергей помноженеє ы блэ убогій Реч Посполі- 
тамызныц одправіт етмэ. Амек (арк. У, запис \)

„В ім’я бога
Діялося в Кам’янці Подільському у ратуші вірменській 

року 1093 1 1Г)44] січня 19 [29] в понеділок. Старійшини сорок 
мужів і всі посполиті згідно і приязно обрали на цей рік на 
війта славетного пана Кіркоршу, сина Голуба, єпископа. Дай 
боже щастя його урядові і примноження нашій убогій Речі 
Посполитій. Амінь“.

Йакубги Левоп оглу тапых Аврам кефалі
Болду тваганныц 1093-у на педрварныц 22-сіне кічайнакун 

славетиый Кіркорша Иолуб оглу войт алнына. Інстанцій асы усне 
славетиый Йакуб Левоп оглунуц уццівьш Аврам Міхал оглу кефалі 
болуп певиый таныхлыхка ашага йазылган прыпозвапый питый 
ткв1рованесы усне урядныц анты тібіне кетуруп екі бармахны 
йогары бу турлу таныхлых берді кі Адырнада Йованес сіслі 
хардашы замосцалы Багдасарныц берді Мінаска Егрьагызлы алныма 
бір еж;эм пердесі кі пан Йакубга Левой оглуна борчу йеріне ат учун 
оддат еткай Нем бітік те йеберді пан Йакубга ол же Мінас ашыра 
да алайдыр взге турлу дугул хайсініц таныхлыхын айтылган Йа
куб беріп йаздырды да хойду тереге памєнтне (арк. У, запис 20)

„Свідчення Аврама з Кафи Якубові, синові Левона
Діялося року 1093 лютого 22 [1644 березня. 9], в четвер 

перед славетним війтом Кіркоршею, сином Голуба. На прохан
ня славетного Якуба, сина Левона, поштивий Аврам з Кафи, 
син Міхала, будучи припозваний для певного свідчення, запи
саного нижче, на пильний запит уряду, під присягою, 
піднісши догори два пальці, дав таке свідчення. В Едірні 
Йованес із Сіса, брат Багдасара з Замостя, дав при мені 
Мінасові Еґріагизли [„криворотому“] перську завісу, щоб той 
передав панові Якубові, синові Левона, щоб той віддав замість 
його боргу за коня, і послав через цього ж Мінаса панові 
Якубові листа, і це було саме так, а не інакше. Яке його свід
чення названий Якуб дав записати й подав суду пам’ятного“.

Агалар грунт учун Авакныц
[Болду тваганныц 1095~сіне йулісніц 16-сына/, кічайнакун. 

Жаданссы усне учи,івьій Авакныц Оміре оелупуц славетиый Мурад дер 
Закарйа оглу на тен час войт альт біргесіне славетныйларны
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Б обрікні Ованес оглун да Іваїикону Кеворовіц антічкенлерин ермені 
твростыц Каменец шеквріниц да зьійдіт етті грунт усне 
Кожуховскій ундвлгвн Узун мв/гелодв хоншулухта ввлері арасына 
велебный дер Хачадурнуц Дзеріг оглунуц (хайсі грунту айтылган дер 
Хададур потомоклариндан учмахлы уанлы дер Йованесніц сатых 
вені блв достат етіптір да Ьалігі аффектанска сатыптыр хайсі 
грунт ер- мені юрісдікційасина подлегнут етіптір) бір йандан да 
учцівий Донігніц Лукаш оглунуц Хара Татул вву ундвлген бірсі 
йандан йаткан. Анда ж айтылган Авак холду йогары мянованый 
тврвден кі кенсінв публічний йол сартин будоват етмехкв йер 
болгай назначоний хайсіниц аффектаційасин твре ацлап да ол 
грунтнуц положенєсина екі хоншулух арасиндан ігі прьіпатріцця 
болуп да респектоват етіп публічний йолга алайох ани да 
упатроват етіп кі четвні дер Хачадурнуц нахиліцця болуптур 
публічний йол усне ввунуц уеолундан даги бері теди уступіт етіп 
ол цахильоний чепівнниц бурунгі хазухун рогдан екінчі синган хазух 
та снор тутту да ол же снор блв тогру тартти чах Доніг ввунуц 
краніцасина дег хайда кі улу таш бар столп йанына ол таиіниц 
рогунда знак етмв да хазух урма да ол снорнуц чекі бле кенсі будова- 
несин Авакка хойма сімерледі. Хайсі вимярни стропа аффектанс 
вдзенчне принят етті да йаздырып хойду твреге памєнтне 
(арк. 154)

„Старійшини про ґрунт Авака
[Діялося року 1095/1646 липня 16/26], в .п’ятницю. На 

вимогу поштивого Авака, сина Еміра, славетний Мурад, син 
вітця Закар’ї, тогочасний війт, узявши з собою славетних 
Бобрика, сина Ованеса, та Івашка Кеворовича, присяжних 
вірменського суду міста Кам’янця, зійшов на так званий Ко- 
жуховський ґрунт на Довгій вулиці по сусідству між садибами 
вітця Хачадура, сина Дзеріґа (який ґрунт названий отець 
Хачадур купив у нащадків покійного вітця Йованеса і продав 
нинішньому заявникові і який ґрунт підлягає вірменській 
юрисдикції) з одного боку і поштивого Доніґа, сина Лукаша, 
Що зветься будинком Харататула, з другого боку. Там же 
названий Авак зажадав від згаданого суду, щоб йому було 
призначено місце для будівництва з боку публічної дороги, 
яку афектацію суд зрозумів і, придивившись уважно до розта
шування того ґрунту між сусідами і оглянувши публічну до
рогу, а також побачивши, що тин вітця Хачадура нахилився 
в бік публічного шляху ще далі від рогу його будинку, пере
ставили перший кілок того нахиленого тину і, прикріпивши.
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шнура до другого зламаного кілка, протягли того щнура пря
мо до межі Доніґового будинку, де є великий камінь поруч зі 
стовпом, і наказали Авакові на розі того каменя зробити знак, 
і забити кілок, і по межі того шнура ставити свою будівлю. 
Які виміри заявник вдячно прийняв і дав записати, подавши 
судові пам’ятного44.

Агалар бош еттілвр податоклар Хачкога Гловацкій
[Болду тваганниц 1096-сында себдемперніц 15-сінв], ханкун. 

Славетний Мурад дер Закарйа оелу на тен час войт да йанина 
болган антічконлер мяновіце славетнийлар Стецко Иолуб оелу 
Торос Ованес оелу Івашко Йурко оелу Хачко Гвгчв оелу ермені 
тврвсіниц Каменец швЬіврінщ белгілі етійірбіз барчасына кімгв кі 
колвєк потребадир білмвгв калі болганларга да келгэнлэргэ кі біз 
певний респекттвн славетний Хачкога Йакуб Гловацкій оелуна 
Каменец швкорлісина барча турлу податокларни будур алай 
йасахларни подимнелэрни нечік квзэтлэрни ввундэн діфторлвргв 
квро приходзонций да телэмэ повінний бош етіп багишладих да 
кенсін ол податокларниц твломвхиндан волний еттіх вароват 
етіп ани кі бугундэн айри не кі де колвєк податок люб кенсінден 
люб ввунден келсэ повінен болсар неч.і езге швкерлілер берійрлер 
берме него айтилган Ханко да хайіл болуп да агалихка йугупуп беріп 
йаздирди да болду тврэгэ паментне (арк. 229 зв.)

„Старійшини звільнили від податків Хачка
[Діялося року 1096/1646 вересня 15/25], в середу. Ми, 

славетний Мурад, син вітця Закар’ї, тогочасний війт, і чинні 
при ньому присяжні вірменського суду міста Кам’янця, а саме: 
Стецько, син Голуба, Торос, син Ованеса, Івашко, син Юрка, 
Хачко, син Ґоґче, доводимо до відома всіх, кому слід, нині 
сущих і потомних, що ми з певних міркувань звільнили його 
й його нащадків від сплати всіляких податків, тобто як від 
податі, подимного, як і сторожового, які згідно з книгою при- 
ходяться на його будинок і які він мав сплатити, і подарували 
їх йому, застерігши таке, що від сьогодні, які б податки не 
припадали чи на нього, чи на його будинок, він мусить спла
чувати, як і всі міщани сплачують, із чим названий Хачко 
погодився і, уклонившись старійшинам, дав записати, й суду 
було подано пам’ятного44.
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Агалар актік[оват еттілар] контракт[ын] тузлэрнщ 
арен дар/ и] блэ

Болду тваганниц 1096-синда нойемперніц 3-сундэ ханкун 
славетний Мурад дер Закарйа оглу войт алнинси Бугунгі 
войтовскій уряд алнына ермені тврвсіниц Каменец шэкэртиц 
туруп обліннє славетні Бобрік Ованес оглу да Торос Харахаиі оглу 
антінконлвр бір йандан да славетні Івашко пан Йурко оглу антічкен 
да Шьімко пан Хачко Безносый оглу бірсі йандан подат еттілвр 
акталарина бу ж тврвніц певний контракт ермені тузлэриндан 
утру завартый да алай агалыхниц нечік аларниц даподпіси туж,іш 
мэкур блэ алай публічний нечік кі аларниц да будур пан Івашконуц 
да пан Шимконуц нечік ол тузлэрныц арендарыныц приватний 
варований холуп кі акталарга прийентий да інсерований болгай 
нені іш кі актолар кімсвга забронний болмас отримат еттілвр 
хайсі контракт свз свздэн бу турлу співат етійір.

Славетний Мурад дер Закарйа оглу на тен час войту ермені 
тврэстиц Каменец швквріниц кенсі антічкен коллегалари біле на 
іме барон Кіркоріиа Иолуб оглу йереспохан пан Кіркор барон Аго 
йереспохан оглу пан Стецко Иолуб оглу пан Торос Ованес оглу пан 
Хачко Вартерес оглу пан Ісай СерЫй оглу пан Хачко Гвгчэ оглу пан 
Вартан Кіркор оглу алай кенсілвріміз нечік ати блв халган колле- 
галарымызныц вядомо етійірбіз барчасина кімгв колвск побребадир 
білмвгв бу бізнім йазовумуз біле кі біз нечік уряд да сторожлари 
тврвлврімізніц да бутун посполітийниц бунда Каменецтэ болган 
уважит етіп ани кі бу хадар йил ашира алай за дворем судунда 
падшакниц аниц бійлікіниц бізім мілостівий бійімізніц нечік. кі 
коміссійалар втлэш правний поступоклар точитця болду 
спулний тузлэрдэн утру орус йурісдікційаси блв бунда Каменецтэ 
хайда кі улу кошт важит етіп да експендоват етіп да праця 
керуп шагавати артиндан бій тецрініц да падшаНниц аниц 
бійлікініц ситарали да скутечний компланаційа втлвш йахши 
еффектко келтірдіх розгранічене етіп вечнимі часи ол же орус 
пгервсі блэ йус доті піут йанина нечік дзедзічний бійлвр да 
поссессорлар тузлэрниц халдих зачим клэп аниц кі коштларни 
азар азар рекупероват етмэ (да нецо улжит етмэ посполітийга 
податокларни) а особліве ани да коруп кі хлоплар да Найдуклар 
хайсілорі кі йурісдікційамиз да владзамьіз тібінддірлдр улу нєпослу- 
иленство да сваволя заживат етмэхтэ тузлэрт квргузуйірлдр 
хайстэрш пенітус клэп йахши порядокка вправіт етмэ да до клуби 
нечік кі езгэ бійлзр кенсі майентностларин слободний 
келтірійірлдр.
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Теди бу слушпый да езге раційалардаи бір аваз біле інстап- 
цшасына кврэ дэ хырх мопжнуц бізге впесьопый на мянованый 
тузлерні сЫожатлары спулне хлоплары біле діфтерге кврэ пода- 
ный туж,ыш фолваркларда да болган чыншлары робочыжналары 
десятій алары да халган податоклары біле арендоват еттіх 
бугуннуц актындан ун йылга діре порондне по собе кеткэп сла
ветним пан Іваїикога Йурко Кеворовіц оелуна антічкеніне бу ж 
ермені твресініц Каменец шекершыц да пан Шымкога барон Хачко 
оелуна алайох Каменец шекерлісіне сумма флорін уч йуз сексэнгв 
неміч сбідагасина хайсі бу мянованый сумйны аренда учун повінен 
болсарлар айтьиіган пан Івашко да пан Шымко йазылып бірі бірі 
учун да бірі барча учун твлемэ уч рата біле ашага йазылган бурунгі 
ратаны йуз еллі флоріну борчлу болсарлар оддат етме да досіт 
етме келір Йазловца йармаркына ін анно 1648-індв прыпадат еткен 
екінчі ратаны алайох йуз еллі флоріну йана Йазловца йармаркына 
екінчі йылына ін анно 1649-унда прыпадат еткен. Учунчі ратаны 
флорін сексенні пры высцю аренды ін анно 1650-сіндв одправованый 
нагт сбідага біле бір фант да хумаиі біле дугул барча торе 
трудностундан да звлокалардан башха заклад тібіне гловный 
сумага корреспондуйонцый хайсі суманы вароват еттілер кенсі 
бары добролары усне рухомый кем нерухомый калі болган да соцра 
набытый./

Хайсі аныцм тузлерні да хлопларны екс нунк спокойный в 
поссессійі кенсілеріна мянованый уч йылга діре бутуіі прылеглост- 
лары біле люб ескіден люб йаціден ордінованьш (хайсілерін кі алар 
кенсі устлеріне алдылар порядокка келтірмеге да в послушенство 
лепше вправіт етме) здават етійірбіз да ужыват етмехте кенсіле- 
ріне без жадней алтеркаційей йеберійрбіз кі алар білгенлЬріне кере 
ведле йеднак слушносці і без депактаційей подданыйларымызныц 
обходітца болуп справоватца болгайлар да пожытоклар кенсілеріне 
келтіргейлер да заманы ун йылныц чыхса йана ж бізге вцале 
тузлерімізні огра!ачоный да подданыйларымыз да діфтерге кере 
оддат етсерлер дарезігноват етсерлер.

Аны да вароват етіп кі хлоплар арттырма да гумналарда 
осажат етме компланаційага кере орус торосі бле ерклі болсар 
кенсілеріне бізім вядомостумуз біле пры тым чыхарып бу арендадан 
сатылган паыкаларны кем екі пасіканьї каныз сатмаган хайсілерін 
кенсі діспозіційамьізга халдьірьійірбіз. 1

А кі ескіден бунуцкі чыншлар да десятіналар пан войтларга 
за праце належыт етійр еді прето алай калігі пан войтка нечік

#
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настеМпуйоицыйга да обмьісліт етма да укоитептоват етма взгэ 
йерден кларбіз. Йедпак же авщшалары учун поддаиыйларныц да 
келішлврпьіц кі болгай сындухка посполітьш старапе етсарлар по- 
меньоный арендаторлар бупу да кенсіларіна прьірікат етійрбіз кі бір 
агалыхнын, да посполшыйныц ол тузларга іші болмісвр алайох 
кімларніц фолварклары да бар ані бічаплікка ані тиж орат етмвхке.

Йеднак егар кі кімсв класэ помепьопый арепдаторлардап деся- 
тінадап йалга алмаол аларныц еркларіна болсар берма. До тего егар 
кі помепьопый арендаторлар засівок етселар пры експірованю 
аренды настемпуйонцый йылга теды егар кі азга арендарлар 
наступіт етсэ ерклі болсар кенсіларіна апьіцкі засИвокларын люб 
зебрат етма люб помепьопый арендаторлар біла аныц учун по 
прыйацелску зкодщця болма.

Буну да айтылгап пап Івашкога да пан Шимкога варооат 
етіп кі стреж боже черув албо ол #т наступіт еткай бу уч йыл 
ашыра алайох азга зпачпый зарарлар теды кенсіларіна зарарларып 
слушпостка кара показаный дефалковат етма повінен болсарбіз. 
Хайсіларіпа йахшы да кврматлі сазумуз да хол бермахіміз біла 
прырмат етіп ассекуроват етійірбіз барча да облігаційамызга 
кара кенсіларіна сазумузну дотрымат етма да в покой у кенсіла/гін 
ужыват етмахларында заховат етма.

Алайох клап кенсіларін азгаларіндан да кім да колее к клагай 
турбоват етма да взрушат етма поссессшсишрыпдап мяновапый 
заманга діра ол xadap не xadap потреба квргузса бороніт етма да 
непослушный хлопларга харші хуват берма обліговатци болійрбіз.

Хайсі бу екі йан ортасына постаповенены кенсі власиый 
холларымыз біла nodnicam emmix да публічний макур біла алайох 
пріватішй пан арендаторныц вароаат emmix.

Болду Каменецте твагапиыц 1096-сында нойемперніц 2-сіна 
нвгарікун.

Мурад дер Закарйа оглу па men час войт ермені терасінщ 
Каменец шекарініц бу коптрактка подпісатца болдум [підпис].9 *

Мен Кірко/р]ша Нолуб оглу йереспохан подпісацча 6oAdyM 
гласный холум біла.

Men Кіркор Аго йереспохан оглу власний холум бла 
Hodnicamca болдум.

Men Стецко Нолуб оглу власний холум біла.
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Пан Бобрік Ованес оелу айтты хач йазма +.
Торос Ка[ракаіи ].
Мен Івашко барон Йурко Кеворов'щ оелу власный холум бле 

[підпис].
Мен Іс[ ай ] СерЫй оелу.
Мен Хачко Гвгчв оелу власный холум біло.
Вартан Кір[кор] оелу йазучі [підпис].
Мен Шымко Хачко оелу позвалат етій[р]мен бу контрактка 

власный холум блэ [підпис].
(Кївкур йері урядныц). (Мокур йері пан Івашконуц). 

(Мекур йері пан Шымконуц) (арк. 237—238)
„Старійшини актикували контракт із орендарями полів
Діялося року 1096 [1647] листопада З [13], в середу перед 

славетним війтом Мурадом, сином вітця Закар’ї. Перед 
нинішнім війтівським урядом вірменського права міста 
Кам’янця ставши особисто, славетні Бобрик, син Ованеса, і 
Торос, син Харахаша, присяжні, з одного боку, і славетні 
Івашко, син пана Юрка, присяжний, та Шимко, син пана 
Хачка Безносого, з другого боку, подали до актів цього ж суду 
певний контракт, укладений щодо вірменських полів і 
завірений як підписами старійшин, .так і їхніми, а також 
печатками — як публічною, так і їх приватними, тобто пана 
Івашка та пана Шимка як орендарів тих полів, і зажадали, 
щоб він був прийнятий і внесений до актів, що, оскільки акти 
ні для кого не є забороненими, отримали. Який контракт 
дослівно виглядає так.

Ми, славетний Мурад, син вітця Закар’ї, тогочасний війт 
вірменського суду міста Кам’янця, разом зі своїми присяжни
ми колегами, а саме: бароном Кіркоршею, сином Голуба, 
єпископом, паном Кіркором, сином єпископа Аґо, паном 
Стецьком, сином Голуба, паном Торосом, сином Ованеса, дта- 
ном Хачком, сином Вартереса, паном Ісаєм, сином Сергія, 
паном Хачком, сином Ґоґче, паном Вартаном, сином Кіркора, 
як самі від себе, так і від імені решти наших колег доводимо 
до відома всіх, кому тільки буде потреба знати, цим нашим 
записом, що ми як уряд і охоронці наших прав та всіх поспо
литих, тут, у .Кам’янці сущих, зваживши, що протягом 
стількох ррків як у „задвірному“ суді його величності короля,
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нашого милостивого пана, так і через комісії точилися судові 
справи стосовно спільних із українською юрисдикцією полів 
тут, у Кам’янці, на які покладено й витрачено великі кошти 
і працю, і бачачи, що з ласки господа бога і його величності 
короля завдяки щасливим і успішним заходам ми дійшли до 
доброго наслідку, й добилися розмежування на вічні часи з 
тим же українським урядом, і згідно с судовим вироком ми 
залишилися дідичними господарями і власниками своїх полів;

тому, прагнучи тепер поступово відшкодувати ті кошти 
(та щоб дещо полегшити податки посполитим), а особливо 
враховуючи, що холопи й гайдуки, які перебувають під на
шою владою й юрисдикцією, виявляють велику непокору і 
сваволю в користуванні землею, і щиро бажаючи привести їх 
до порядку і приборкати, як приводять до ладу свої слобідні 
маєтки інші господарі;

з урахуванням усіх цих та інших чинників, ми одно
стайно, відповідно до внесеного до нас подання сорока мужів, 
віддали нинішнім актом названі поля разом із сіножатями, 
холопами, поданими до книги, а також із чиншами, робочиз- 
нами, десятинами й іншими податками, належними до 
фільварків, в оренду на три роки підряд, один за другим, 
славетним панові Івашку, сину Юрка Кеворовича, присяжно
му цього ж вірменського суду міста Кам’янця, і панові Шим- 
кові, синові барона Хачка, також міщанинові кам’янецькому, 
за суму триста вісімдесят флоринів польськими грішми. Яку 
згадану суму за оренду названі пан Івашко й пан Шимко, 
підписавшись один за другого й кожен за все, повинні спла
тити трьома частинами, записаними нижче. Першу частину
— сто п’ятдесят флоринів вони мусять сплатити й віддати на 
»наступний Язлівецький ярмарок цього року, що припадає на 
рік 1648. Другу частину — також сто п’ятдесят флоринів теж 
на Язлівецький ярмарок на другий рік, що припадає на 1649 
рік. Третю частину — вісімдесят флоринів — при закінченні 
оренди, року 1650-го, готівкою, а не будь-якими заставними 
речами чи товарами, без жодних судових ускладнень і 
зволікань, під заставою суми, рівної головній, які всі гроші 
вони записали на всьому своєму рухомому й нерухомому 
майні, нинішньому й набутому пізніше.

Оці здані в оренду поля й холопів відтепер на три роки 
ми передаємо і відпускаємо без жодних суперечок у їхнє
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спокійне володіння й користування з усіма приналежностями, 
здавна або знову приписаними (які вони взяли в свої права 
задля впорядкування і ліпшого приведення до покори), щоб 
вони на свій розсуд, однак слушно й без нарікань з боку 
наших підданих, погодилися, й справували, і вживали собі на 
користь, і після закінчення трьох років часу вони мусять 
повернути нам наші відмежовані поля і наших підданих 
повністю згідно з книгою і не повинні відмовлятися.

Застерігаємо також, що до в їхній волі збільшувати чис
ло хрлопів і селити на гумнах за погодженням із українським 
судом і з нашого відома. При тому виключаємо з цієї оренди 
продані пасіки та дві пасіки, ще не продані, що їх ми лишаємо 
у власній диспозиції.

А що раніше.з тих чиншів і десятин належало панові 
війтові за працю, то як нинішньому війтові, так і наступному 
ми маємо вишукати й відшкодувати з іншого місця. Однак 
що стосується надходжень від підданих та доходів, що раніше 
посполиті відправляли до казни, то згадані орендарі повинні 
їх старанно виконувати й надалі.

Також прирікаємо їм, що ніхто зі старійшин, ані з по
сполитих не має діла до тих полів, а так само ті, що мають 
там фільварки, не мають жодного стосунку до сіножатей і не 
мають права орати. Але якщо хтось захотів би піднайняти у 
згаданих орендарів з десятини, то вони мають право здавати.

Також якщо згадані орендарі при завершенні оренди 
зроблять засівок на наступний рік і поля наймуть інші орен
дарі, то в їхній волі або зібрати засівок,^або з новими оренда
рями домовитися по-приятельському/

Також застерегли названим панові Івашкові й панові 
Шимкові, що коли, боронь боже, протягом цих трьох років на 
поля зайде військо або кіннота, або ж трапиться інша значна 
шкода, то ми повинні будемо, наскільки це виявиться слуш
ним, поменшити їхню шкоду.

Даючи на все це наше добре й чесне слово й руку, 
прирікаємо й запевняємо дотримати нашого слова відповідно 
до наших зобов’язань і забезпечити їм спокійне користування. 
Також, бажаючи захистити їх від “інших і від будь-кого, хто 
хотів би їх турбувати і зрушувати з посесії до згаданого часу,

164



ми зобов’язуємося; скільки буде треба, їх боронити й 
иідтримувати проти непокірних холопів.

Яку цих двох сторін постанову ми власноручно 
підписали й завірили громадською печаткою, а також приват
ними печатками панів орендарів.

Діялося в Кам’янці року 1096 [1647] листопада 2 [12], у 
вівторок.

Я, Мурад, син вітця Закар’ї, на той час війт вірменського 
суду міста Кам’янця,^ підписав цей контракт*

Я, Кіркорша, син Голуба, єпископ, підписався власно
ручно.

Я, Кіркор, син єпископа Аґо, підписався власноручно.
Я, Стецько, син Голуба, власною рукою.
Пан Бобрик, син Ованеса, сказав поставити хрестик.
Торос Харахаш.
Я, Івашко, син барона .Юрка Кеворовича, власною ру

кою.
Я, Ісай, син Сергія.
Я, Хачко, син Ґоґче, власною рукою.
Вартан, син Кіркора, писар.
Я, Шимко, син Хачка, згоден з цим контрактом, влас

ною рукою.
(Місце пачатки уряду). (Місце печатки пана Івашка). 

(Місце печатки пана Шимка).
Останній кипчацький акт:
Йакуб ^укут да Нігол Бекеш
[Болду тваганныц 1096-сыпа тегдемперніц 31], айнакун. 

Наказаний болду войтнуц декретіндоп інвмсіз Аврам ж;укутка 
пленіпотентьіна урендовнє запісаньїй інвмсіз Йакуб цукутнуц 
сатановлу акторга таныхларын мянованый мнновіцє Тодорну да 
Кіркорну хардашын не турлу кі вядомыйдырлар кі отуз флорін 
учцівий Нігол Асвадур сахтянчі оглу калігі позваний прінціпалина 
терілвр учун борчлудур дугул йеді флорін нечік позваний аллеговат 
етійір хайсілорінден ацлап клэр орталарина наказат етмэ їіе кі 
болса тврэгэ керэ хайсі кі декретні екі йан да завх;єчнє принят 
етті не учун хойулду тврэгэ памєнтне (арк. 247 зв., запис 2)
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,,Єврей Якуб і Ніґол Бекеш
[Діялося року 1096 грудня 31 /  1648 січня 10], у п’ятни

цю. Війтівським декретом було наказано невірному Аврамові, 
євреєві, законно записаному уповноваженому невірного Якуба, 
єврея з Сатанова, позивачеві, поставити названих свідків, а ' 
саме: Тодора та Кіркора, його брата, котрим відомо, що по
штивий сап’янник Ніґол Асвадур, нинішній позваний, винен 
за шкури тридцять флоринів, а ие сім флоринів, як стверджує 
позваний, вислухавши яких, війт має винести вирок, який 
декрет обидві сторони прийняли із вдячністю, про що судові 
подано пам’ятного44.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].

Примітки. Написи — на палітурці вгорі чорнилом: Т е  

1093, 4, 5, б; унизу йибито: 1644, 5, 6, 7.
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25 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І,
од, зб. 40 (4326)

Актова книга Кам*янець-Подільського вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: 1 [11] січня 1097 [1648] р., субота (арк. 1)
— 13 [23] лютого 1100 [1651] р., четвер (арк. 221, запис 3).

Зміст: П{ютоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька й поль- . - -
ська у власній графіці. Заголов- / \  \ Х /
ки вірмено-кипчацькі. \  І Агу

Папір, формат 28 х 41,5 см. Водяні 
знаки: 1) ліворуч — літери АТ\¥, 7,5 х 1,5 
см; праворуч — кругла печатка з трьома 
квітками, розділеними перегородками, і 
написом по колу „...ЕСЕКБСЖЕ“, діаметр
5,5 см; 2) літери Е і Р під хрестом на 
овальному щиті, 3,5 х 4,5 см — див. ркп.
22; 3) гостроверхий шолом із
підборідником (?) на овальному щиті з 
літерою V угорі, 4 х 5,5 см — див. ркп. 15;
4) літера Г на телячій шкурі (корогві?), 5,5 
х 11,5 см. Обсяг 2^4 арк. Нумерація: 0, 0,
0 , 0 , 0 , 1 —2 0 0 , 2 0 0 а—2 1 0 , 2 1 0 а - 2 2 2 , 0 , 0 ,
0, 0, 0. Розворот 200а (10 х 16,5) /  210а (9 
х 16,5) вшито пізніше.

Палітурка шкіряна, темного 'брунатного кольору, по
шкоджена. Для наповнення її верхньої (нижньої також?) до-
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шки використано близько 1 0  аркушів паперу з вірмено-кип- 
чацькими текстами, подібними до тих, що становлять зміст 
самої актової книги.

Пиаьмо вірменське, нотрґір, 45—50 рядків на сторінці по 
80—90*знаків у кожному; польський скоропис.менш тісний.

Початок книги:%
Бій тецрініц болушлуху да шаНаваты артындан башланды 

йаці да сытаралы йылныц тваганныц 1097-сіньіц акталары 
йазылма войтлухунда славетный Мурадныц дер Закарйа оглунуц бій- 
тецрі бер г ей емінлікто кечірмо ( арк. 1)

„З поміччю господа бога і з його ласки почали писатися 
акти нового і щасливого року 1097 [1648] за війтівства славет
ного Мурада, сина вітця Закар’ї. Дай боже спокійно пережи-
_ т _ 44ТИ .

Аксент Заза да ігітлор
/Балду тваганныц 1097 педрварныц 2-сіно/, хан кун ал же 

войт алиына да йанына балган антічкенлерніц на імє Кіркар
Стецка Тарас Хачка Ісай Гвгчо Шымко баран Лукаш йереспахан 
оглу. Не турлу бугунгі куте термін прыпадат етійір едір 
ділаційадан ж,увапка учцівьій Задіг пан Ісай аглу да учцшый В ар те ре с 
Татул оглу роковый страшыйлар да халган канзанак ігітлорі 
позваныйлар ашыра гиіейіне харшы учцшый Аксентніц Багдасар 
Заза оглунуц актарнуц атрыманый на бугунгі ракта екі стропа да 
облічце турдулар да позваныйлар досіт стіп ділаційаларьиш бу 
турлу ж1увапларын кенсілорініц падат еттілор на пісме.

Бізім шаИаватлы агаларымыз да добра'дійлоріміз нечік бунуц 
алнына туруп едіх кечкон тородо суду алнына бійлікіцізніц бізім 
шакаватлы дабрадзейлорімізніц запазваный Аксент тон Багдасар 
оглундан хайсі кі пріламіт етті суду алнына бійлікіцізніц скарги 
нечік старшыйлар усне алай барча кандзанак ігітлері усне хайсі 
скаргага харшы бійлікіціз нечік hep заман бізім кандзанакка харшы 
здавна звыклый добрадзейлеріміз бізге добродзейстао квргузуп да 
допустіт етіп діла цій а Наліг і тереге дег разказат еттіціз бійлікі
ціз кі аныц скаргасына каре ж;увап бергей едіх хайсі бійлікіцізніц 
розказане сіно біз харшы балмійін евет аны баш усно корун нечік 
бізім добрадзейлорімізніц назначаный термініміздо келдіх суду 
алнына бійлікіцізніц респанс бермах учун Аксентко хартії.

А іш. кі ол айтыр кі мені сучсуз да білмон не учун кепа 
орталарындан деградават еттілор теды ал алай тапулмас нечік
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айтыйр кі сунсуз бізім каіідзапак ігітлері їчінден кімсені деградоват 
егпкэйлор. Гдыж бійлікщіз де бек ігі свядомьійсіз да кеч кап йылларны 
да бійлікщіз ол капдзанак артыпдан олтурупсіз да бір поглоска 
цыхмыйр ані тыж калі до ішітілмес кі бізім капдзанакымызда 
кімсегенемебезправє болгай евет калі де старацця болуйрбіз кі 
нечік дагы ігі кандзапак ішлері да бійлікщізнщ шакаватыпдан 
шчодроблівє бізго наданы тврелері без жадпего нарушепя чах 
Крістоспуц екінчі келгеніне дег тріват еткей.

Андан холуйрбіз попеваж теды поменьоны Аксент мяно- 
ват етійр кі сучсуз да нєвіннє деградоват еттілер кепсін теды біз 
бійлікіцізге печік бізім добродійлерімізге апыц сучсузлухуп белгілі 
етійрбіз кі булай сучсуз еді ’бунуц алныпа хачан олсцхлы Кіркор 
Сабончі Мардіроснуц кійеву той етійр еді Теды тайах йуруген 
заманда старшыйлар Аксентке айттылар кі бір ігіт блэ барып 
мвквляларні обходіт еткей да елпі тойга запрашат еткей ол есе упор 
етіп да клемійін ста/пиыйларпьщ созуп етме хай сі кі бір йахшы 
ата оглупа туш мес етме (неге kep кез заыклыйды) бцрмады да 
обходіт етмеді.

Не досыц на тым кі кенсіне бу мімо се йеберілді евет екінчі 
старшыйны на імє Кіркорпу Степан оглун хай сі кі на тен час 
поручоный староста еді башлады местада улу*аваз біле да па глос 
чахырып азарлама алий кі ел аж тере^елерге тушуп еді айтып кі 
тож староста есец саныйрсен кі халадагі старостасеп не алий 
фырлыйрсен сенден кеч те хорхман накайат білдігіпден халмайсеп.

Учунчі кі хачан келдіх звыклый господамызга тойнуц 
послукасындан соцра теды екі старшый кепсін сучлу тапып 
айттылар кенсіне керметі тібіпе бір де екі де уч те вензепге барма. 
Ол есе почувЬтця болмійін кенсі керметінде да клемеді барма. 
Навет керметлемійін бізім кандзанакымызны хайсіп біз про сакро 
санкто тутуп кенсімізге улу шакават йеріне бій тецріден да бійлі- 
кіцізден бізім шакаватлы добродій лер імізден бізге шчодроблівє на- 
даный бакасыз клейнот кібік тутуп шановат етійрбіз сміт етті 
ол йерде айтма нечік старшыйларга алий млодшыйларга секуп 
туркче ,салво коноре бійлікіцізніц айтып фаланьщызныц ічіп 
йемепіз назбыт спроснє. Хайсі ексцес кеч болгап пеме дугул бізім 
кандзанакта да бармады вензепге.

Дертунчі айтты йеберіціз пер вота хардашларга а егер 
хардашлар сучлу тапсалар теды подпаднут еткеймен да сучлу 
болгаймен. Хайда да анда да апыц фурійасіпе йер беріп да клемійін 
яны горонцо карат етме к і шакагп болгай еді упомєпащя (яшма
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йебердіх пер воша. Анда ж барча хардашлар од наймлодіиего до 
найстаршего озватца болуп бір огурдан айттылар барчасьї к їбунда 
кеч те вотоват етме кержмес зере барымыз керуй рбіз кі бір улу 
суч хылыныпты. Таптылар кі вензенге баргай. Хайда ведле 
артыкулув йана да екінчі кврметі тібіне уч кез айттых кі вензенге 
баргай еді Ол есе улу фурійа стройіт етіп чыхып кенсі еркі бле да 
барды'Крышчыхаларга да анда олтуруп бал ічійр еди

Бешінчі, біз болмійін утварлхвый йаманга да йебердіх кенсіне 
екі ігіт мяновіце дер Бабны Серкій оглун да Еділбейні Йаско оглун 
хайсілері аты біле старшыйларныц да ігітлернщ айттылар кенсіне 
кі барып да зйсіст еткей. А ол анда да зараз прізраз башлады улу 
аваз біле чахырма салво коноре бійлікщізнщ нечік ітлвр усне айтып 
коко далі преч. Соцра хулну йебердіх кі кенсіне ачкай еді ратушну. 
Ол есе хулну да втонж кермэтлеп зацный урядын бійлікщізнщ 
нечік бір ітні одправіт етті ол же сезлер біле. Не учун холарбіз 
шаеаватын бійлікщізнщ бізім шагаватлы добродійлерімізні кі 
хулнуц да релацшасын выслухат етме буйургайсіз гдыж не тыль- 
ко бізні евет бійлікіцізні де зневажыт етті.

Алтынчі кі ол хорхмійін бій тецріден да уйалмійін елден сміт 
етті кандзанак хардашларын святый Іван харшына тутуп да 
айтма туркче секуп салво коноре бійлікщізнщ старшыйларныц да 
млодшыйларныц да аналарын барыцызныц анасын булай етійім 
неге таныхлар да бар.

Йедінчі кі йана ігітлврго айтты бодай йіх канебне забіт 
вшытк1х кврйум старшыйларныц мі да барыцызныц йузу хара 
чыхкай неге таныхлар да бар.

Секізінчі не досыч на тым кі през так велкій час кенсі 
сваволенствосунда насытыцця болмійін покайацця болмады евет 
хачан судундан бійлікщізнщ кетійр едіх теды улу аваз біле чахырып 
башлады старшыйымыз усне ківат етіп да аны йана да зневажат 
етме постуй і дай чыку стане йа вам вшытк\м кошчьон в гарле.

Тохузунчі цо нагорша кі ол укамоватця болмійін кенсі 
йаманлыхындан бійлікіцізден бізга шчодробліве наданий терелері- 
мізні хайсілерін біз башымыздан бійік квруйрбіз башлады 
сындырып да зневажат етіп под ногі алма айтып кі сізніц не 
хуватыныз бар еді мені вытсат етме сізніц бір хуватыныз йохту 
да кеч те сізніц твренізден хорхман.

А  понєваж кто право ма і не умі го зажыч тым самым 
право траці теды біз барча кандзанак хардашлары кі нечік бізім
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тврвларімізні шакаватыпдап бійлікіцізиіц бізга падапый сиіай бізім 
старшыйларымызны да бізпі барымызиы булай улу да нігдьі не 
льіханьш зневага бу артыхсы ігіттон споткат етті гдыж бунуц- 
кібік артыхсы ігіт ані еввлгідіфтарлерімізде тапылыптыр ап1тыж 
Ьалігіда тапылыйр буну да ігі кейсі йапымызда уважыт етіп кі бізім 
капдзанакымыз бір нема учун уфупдованый дугул тылко йахшы да 
побожный учыноклар учуп кайбатына бій тецрініц дугул бунуцкібік 
улу зійанларга да непрыстойный поступокларга да бахып апы кі 
буну ЦК і збродня кеч та болмійр бізім кандзанакымызда кламійін кі 
бунуцкібік турбаторлар престемпцалар бізім кандзанакымызда 
множыхщя болгайлар евет буну на потомне часы біздап соцра па- 
стемпуйонцыйларга не на погорииене евет на прправе халдырып 
дагы улу повакасы учуп бізім артікулларьімьізпьіц да квіетаційасьі 
учун кандзанакымызныц кі біздап соцра пастемпцалар да важытця 
болмайлар бізім твралерімізпі легце тутма да старшыйлары
мызны зневажат етма прьіхьіліцця болуп консепсларімізга 
бійлікіціздан бізім шагаватлы добротейларіміздан бізга падапый да 
кламійін аларга ушчырбок халдырма евет і йовшем дагып улу 
хуватта резервоват етма гдыж пер експрессе ігірмі учупчі артікул- 
да йазган пена бар бунуцкібік артыхсы да сваволпый ігітлар учуп кі 
взга хардашлар да ортамызда олтургап погоршене алмайлар 
бунуцкібік артыхсы ігіт man (гдыж езгелері да некторыйлар op- 
(Намыздан вышкат етма збродпялары біла башлап еділар) болмійін 
взга нема біла ykacim етма апыц попендлівостун каруп буну кі 
бунуц алнына кап дагып ружпый да кічі сучлар учуп бізім 
антецессорларымыз бунуц кібік пена біла карат етіптірлар і н ї ч і к  

бізім діфтарларімізда толуду[р} хуватта халдырып бізім 
консенсларімізні да прыхшцця болуп ігірмі учупчі артікулга кенсін 
ортамыздан бу апыц нєзносньш сучларі учуп кенсіпіц деградоват 
еттіх па потомне часы кі апыц бір йері да бір месцасы ортамыз 
да болмай гдыж не бір а не екі не он кез евет кар замап андан 
старшыйларпы да барчамызны зневака подкат етійр еді да кеч та 
болмас еді покайатця болма евет ім далій тым горжый 
барчамызны зневажат етійр еді чах учу бунар келді да артых 
барчамыз кламасбіз кенсін хардашлыхка прйпят етма холуп 
шагаватып бійлікіцізиіц кі апыц булай нєзносньш сучларі учуп 
бійлікіціз кенсін карат еткайсіз кі азгаларі да погоршене алмайлар 
бунуцкі артыхсы ігіт man.

In контраріум актор айтты кі мен любо зразу айттым кі 
бармап вензенга евет соцра бардым да кі ратуш узахлы едір не 
хадар замап ашыра тоздум кі хул келгай да ачкай хайсі кі келмаді
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на керэк мен де кеткей едім не усне бар таныхларым кі мені ратуш 
алнына кердулер хайсілерін ставіт етме кадірмен. Йеднак 
болурлар едір маца позваныйлар нечік на он нас есірікке пребачит 
етмв да мені болуп кенсілері де на тен час есірік йаргуламама да 
орталарындан гдыж бір неме кенсілеріне кврметке харшы ані 
кандзанакка да выкрочыт етмійрмен випісат етмеме холуп іш кі 
тылко не послушенство учун салыптырлар кі йана кенсін йеріне 
хабул етме наказаний болгай.

Тере йоеари мянований ацлап екі йанниц да 
контроверсійаларин да аллегаційалирин ігі уважит етіп ани 
алнина алди поневаж алай актор нечік кі позванийлар да довод- 
лар мйноват етійірлер бу справада аниц учун алай акторга таних- 
ларин нечік позванийлареа да алай доводларин нечік консенслерін 
бугунден двртунчі кунде кергузме наказат етті хайсілеріне клеп 
припатрицця болма да далший децШйасин не кі болса тереге 
кере орталарина етме кенсі декреті бле. Хайсі декретні екі йан да 
принят етті. Не учун хойулду тереге паментне (прк. 11 зв.— 
13)

„Аксент Заза та юначе братство
[Діялося року 1097/1648 лютого 2/12], в середу перед тим 

же війтом і чинними при ньому присяжними, а саме: 
Кіркором, Стецьком, Торосом, Хачком, Ісаєм, Ґоґче, Шимком, 
сином барона Лукаша, єпископа. Як на сьогоднішній день 
згідно з отриманою відстрочкою припадав строк для відповіді 
поштивому Задіґу» сину Ісая, та поштивому Вартересу, сину 
Татула, роковим старшим, та решті членам юначого братства, 
позваним, на скаргу поштивого Аксента, сина Багдасара Зази, 
то в нинішній строк обидві сторони з’явилися особисто, і по
звані, виконуючи діляцію, подали на письмі таку свою 
відповідь.

Милостиві наші старійшини і добродії, як перед цим ми 
з ’явилися на минулому суді перед суд ваших милостей, наших 
добродіїв, позвані Аксентом, сином Багдасара, котрий подав 
до суду ваших милостей скаргу як на старших, так і на всіх 
членів юначого братства, а ви, наші давні добродії, виявивши 
до нас прихильність, допустили діляцію до теперішнього суду, 
і наказали, щоб ми дали відповідь на його скаргу, то згідно з 
цим наказом ваших милостей, ми, не виявляючи спротиву, 
але прийнявши його до виконання, у призначений нашими
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добродіями термін з'явилися до суду ваших милостей, щоб 
подати відповідь на скаргу Аксента.

А оскільки він говорить, що мене невинно і не знати за 
що вони виключили з-поміж себе, то це виявляється не так, 
як він каже, що з нашого юначого братства кого-небудь невин
но виключають. Адже й ваші милості добре свідомі, і в минулі 
роки також ваші милості засідали з приводу нашого братства, 
і не виникало жодної поголоски, ані тепер так само не чутно, 
щоб у нашому братстві комусь було вчинено щось безправне, 
але і тепер ми стараємося, щоб справа нашого братства і щедро 
надані йому з ласки ваших милостей права якомога краще, 
без жодних порушень дотривали аж до другого пришестя Хри
ста.

Тому просимо, оскільки тоді згаданий Аксент казав, що 
його без вини та безневинно выключили, [нас вислухати] і 
з’ясовуємо вашим милостям як нашим добродіям його „безне
винність“, що він був таким же „безневинним“ і перед цим, 
коли Кіркор Сабончі [„миловар“] з Молдавії, зять Мартироса, 
справляв весілля. Тоді, як треба було ходити з гільцем, старші 
сказали Аксентові обходити вулиці з одним юнаком і запро
шувати людей на весілля, а він уперся й не схотів і, не 
побажавши виконувати наказ старших, що не випадає синові 
доброго батька (до чого всі звикли), не пішов ьне обходив.

Не досить на тому, що йому це спустили, однак, це вже 
по-друге, старшого на ім’я Кіркора, сина Степана, який на той 
час виконував обов’язки старости, почав серед міста, 
здійнявши крик, на весь голос його ганьбити, так що люди аж 
із вікон повискакували, і казав: „Якщо ти староста, то га
даєш, що вже ти староста на все місто. Чого ти так 
підскакуєш? Я тебе не боюся. Чого ти не поминаєш можли
вості наскакуавти?“

По-третє, коли ми йшли, як звичайно, до нашої господи 
після весільних послуг, то двоє страших, вирішивши, що він 
завинив, поважно наказали йому і раз, і вдруге, і втретє піти 
До в’язниці. Він же, не почуваючись на сумлінні, не пішов. 
Навіть, не пошанувавши наше братство, яке ми шануємо й 
поважаємо як найбільшу святиню й велику ласку, як 
безцінний клейнод, щедро наданий нам господом богом і ва
шими милостями, нашими милостивими добродіями, посмів 
там говорити й лаяти по-турецьки як старших, так і молод
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ших, перепрошуємо ваші милості, кажучи: „Ви після такого- 
то з вас не жеріть надто нахабно“. Якого ексцесу в нашому 
братстві ще ніколи не було. І не пішов.

По-четверте, він сказа*: „Дайте проголосувати братчи
кам: якщо братчики визнають мене винним, тоді я підпадаю 
під звинувачення й буду винним44. І тоді ми, дозволивши йому 
це безумство й не бажаючи карати його відразу, віддали на 
голосування, щоб були свідки на випадок нагадування. То^і ж 
усі братчики, від наймолодшого до старшого, озвавшись, усі 
одностайно сказали, що тут голосувати нічого, оскільки всі ми 
бачимо, Що він скоїв велику провину. Вирішили, що він по
винен піти до в’язниці. І тут же, відповідно до артикулів, ми 
вдруге поважно йому наказали, щоб він пішов до в’язниці. 
Він же, розлютувавшись, вийшов, і пішов до Крижчихи, і, 
сидячи там, пив мед.

По-п’яте, ми, не бажаючи потурати злу, послали до ньо
го двох членів братства, а саме: вітця.Баба, сина Сергія, та 
Едільбея, сина Яська, які від імені старших і братчиків нака
зали йому піти й сісти до в’язниці. А він і там став раз у раз 
кричати на весь голос, перепрошуємо ваші милості, як на 
собак, кажучи: „Коко, геть звідси!“ Потім ми послали віжа, 
щоб відчинив йому ратушу. Він же й віжа, зневажаючи бла
городний уряд ваших милостей, відправив із тими ж словами. 
Стосовно чого ми просимо ваші ласкаві милості, наших мило
стивих добродіїв, щоб ви наказали вислухати й реляцію віжа, 
бо не тільки нас, але й вас він зневажив.

По-шосте, він, не боячись господа бога й не соромлячись 
людей, посмів затримати братчиків біля св.Івана й лаяти по- 
турецьки, перепрошуємо ваші милості, матерів усіх старших і 
молодших, кажучи: „Я їх матір так роблю“,— стосовно чого 
також є свідки.

По-сьоме, він також сказав братчикам: „Бодай їх ганебно 
всіх забити, щоб мені побачити, яка буде ганьба і старшим, і 
вам усім!44 На що також є свідки.

По-восьме, не досить на тому, не наситившись своїм 
свавіллям за такий великий час, навіть коли ми йшли з суду 
ваших милостей, то він почав на весь голос кивати на наших 
старших і знову їх зневажати: „Постій і дай чику — стану я 
вам усім кісткою в горлі!“ _
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По-дев’яте, що найгірше, не вгамувавшись у своїй 
злості, він почав ламати, і зневажати, і нищити наші права, 
щедро надані нам вашими милостями, які ми шануємо над 
усе, що маємо, кажучи: „Яку ви маєте владу виписати мене [з 
братства]? У вас ніякої влади немає і я вашого суду не боюся 
зовсім“. 1

А оскільки хто право має і ним не користується, тим 
самим право втрачає, то ми, всі члени братства, бачачи, що 
наші права, надані нам вашими милостями, і наших старших, 
і нас усіх спіткала така велика й ніколи не чувана зневага з 
боку такого злочинного братчика, а такого злочинного братчи
ка ні раніше в нашій книзі не було, ні тепер немає, а також

- пильно взявши до уваги те, що наше братство засноване ні для 
чого іншого, як тільки для добрих і побожних учинків на 
славу господа бога, а не задля таких великих збитків та не
пристойних учинків, бачачи, що подібних злочинів ніколи не 
було в нашому братстві, не бажаючи, щоб подібні бунтівники 
і злочинці в нашому братстві множилися, прагнучи лишити 
його на потомні часи нашим наступникам не на погіршення, 
а на поправу і для більшої поваги наших артикулів і утверд
ження спокою в нашому братстві, щоб наші наступники не 
посміли легковажити нашими правами і зневажати наших 
старших, захищаючи наші угоди, підтверджені вашими мило
стями, не бажаючи завдати їм шкоди, але зберегти їх у ще 
більшій силі, у відповідності з двадцять третьою статтею, де 
для таких злочинних і свавільних братчиків записано кару, 
щоб інші братчики з-посеред нас не брали поганого прикладу 
з таких злочинних братчиків (бо й декотрі інші серед нас 
почали виступати зі злочинними діями), не маючи можливості 
якимось іншим чином згасити їхній запал, враховуючи, що 
раніше також за різні й менші провини наші попередники 
карали цією карою, чого досить значиться в нашій книзі, 
лишаючи в силі наші угоди, схилившись до двадцять третьої 
статті, ми виключили його з-поміж себе на потомні часи за оці 
його нестерпні провини, щоб йому не було серед нас місця, бо 
не раз, і не два, і не десять разів, а постійно з його боку 
старших і всіх нас спотикала зневага і ніколи він не міг 
покаятися, але чим далі, тим гірше зневажав нас усіх, аж 
поки дійшло до цього, і більше ми не бажаємо приймати його 
До братства, і просимо ваші милості, щоб ваші милості пока-
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рал и його за такі нестерпні провини, аби інші не брали з нього 
шкідливого прикладу.

У відповідь позивач сказав: „Хоч зразу я й сказав, що не 
піду, але потім пішов, а оскільки ратуша була замкнена, то я 
чекав там тривалий ч&с, поки прийде віж і відчинить, але він 
не прийшов, то й я змушений був піти, на що в мене є свідки, 
котрі бачили мене біля ратущі і котрих я готовий поставити. 
Однак могли б позвані мене як на той час п’яного пробачити
і, бувши самі на той час п’яні, не судити і з-поміж себе, 
оскільки я нічого прикрого, ні їм самим, ні братству не вчинив, 
не виписувати“,— і просив, оскільки лише через непослух 
оскаржують, щоб їм було наказано прийняти його назад.

Суд, згаданий вище, з’ясувавши контроверсії й пояснен
ня обох сторін і добре зваживши і взявши до уваги, що як 
позивач, так і позвані посилаються на певні свої докази в цій 
справі, наказав, щоб і позивач поставив своїх свідків, і позвані 
поставили своїх свідків і свої угоди на четвертий від сьогодні 
день, розглянувши які, суд має вжити наступних кроків у 
справі між ними відповідно до закону. Який декрет обидві 
сторони прийняли. Про що судові було подано пам’ятного“.

Кінець книги:
Туголлонді акталары войтлухунуц барон Мурадныц дер 

Закарійа оглунуц йереспоханныц недоп болсун И ай бат бій тецріго 
меці меціліккв діро. Амен йег'щі (арк. 221, запис 4)

„Закінчено акти війтівства барона Мурада, сина вітця 
Закарії, за що слава господу богу на віки вічні. Амінь, хай так 
буде“.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969]. *

Примітки. Написи — на палітурці вгорі чорнилом: Те 
1097, 8, 9; унизу вибито: 1648, 9, 50.
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26 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І,
од. зб. 158 (4327)

Актова книга К ам 'янець-Подільського вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: 15 [25] лютого 1100 [1651] р., субота (арк. 
1 ) — 15 [25] лютого 1102 [1653] р., вівторок (арк. 204).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька й польська у власній графіці. Заголовки 
вірмено-кипчацькі. «

Папір, формат 19,5 х 31 см. Водяні знаки:
1 ) гостроверхий шолом із підборідником (?) на 
овальному щиті з літерою V угорі, 4 х 5,5 см; 2) 
ліворуч — агнець божий із коругівкою на щиті 
з короною, 5 х 11,5 см; праворуч — літери Р С,
1,5 х 1,2 см — див. ркп. 19. Обсяг 208 арк.
Нумерація: 0 , 1—204, 0 , 0 , 205.

Палітурка шкіряна, темного брунатного кольору.
Письмо вірменське, нотрґір, 40—45 рядків на сторінці по 

90—100 знаків у кожному; польський скоропис менш тісний.
Початок книги:
Бій тецрініц болушлуху артьиїдап башландьі йазьиіма 

мкталарьі ермепі тврвсінін Каменец шекдрінін тваганньш 
ПОО-упунв [!] (арк. 1)

„З поміччю господа бога почали писатися акти 
вірменського суду міста Кам’янця'року 1100 [1651]“.
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Елещійасьі пан войтнун да екі йаці аганын
Болду тваганныц 1100-унэ педрварнын 15-сшэ шапаткун. 

Агалар хырх монж да посполітьій зкоднє бу йылга тацладылар 
войт пан Івашкону барон Йурко Кеворовіц оглун. Бій тецрі 
сытаралы еткей да емінліктв йеткізгей кечірмвурядьщ. Амен йегіці. 
А іш кі екі антічквн лавіцада ваковат етійір еді мяновіцє учмахльї 
ж,анлылар пан Кіркорша Иолуб оглу да пан Кіркор барон Аго 
йереспохан оглу хайсілеріньїц йерінд тацладылар пан Йаскону барон 
Нігол йереспохан оглун да пан Задігні пан Ханко Безносый оглун 
aнmiчкэнныц. Бій тецрі бергвй кі хутлу^болгайлар агалыхка да 
посполШыйга. Амен (арк. У, запис 2)

„Вибори пана війта та двох нових старійшин
Діялося року 1100 [1651] лютого 15 [25], в суботу. 

Старійшини сорок мужів і посполиті згідно обрали на цей рік 
війтом пана Івашка, сина барона Юрка Кеворовича. Дай боже 
йому щастя й поможи йому правити урядом у злагоді. Амінь, 
хай буде так. А оскільки на лавиці було дві вакансії, а саме
— покійних єпископа пана Кіркорші, сина Голуба, і пана 
Кіркора, сина єпископа Аґо, то на їх місце обрали пана Яська, 
сина єпископа барона. Ніґола, і пана Хачка, сина присяжного 
Безносого. Дай їм боже щастя і приязні до старійшин і до 
посполитих. Амінь“.

Лірзадвоііовід[анєсі] зімбіл унун дер Ованес апеганыц
[Болду тваганныц 1100-унэ мардныц 7-інв! йыхпашкун. Ол 

же войт алнына да йанына болган антінквнлврньїн, мяновіцє барон 
Мурад дер Закаріа оглу да барон Ханко Вартерес оглу йереспоханлар 
Торос Ованес Харахаш оглу Ісай Сергій оглу Ханко Гвгно оглу Йаско 
барон Нігол йереспохан оглу Задіг Ханко оглу. Бугунгі зупелный 
тврэго келіп обліннєславетньш Пірзадв Нурі^ан оглу ермені 
Каменец шаііорлісі маніфестаційасын кенсіньїц занесіт етті кі 
велебный дер Ованес Вартерес Німка оглу халдырыптыр йанына 
аманаттан бір зімбіл турк узахы блв узахланган хайсініц ініно 
білмвс не ушах туфах бар а кі білінмвс хай ары айтылган дер Ованес 
ойленійір аныц унун забіИат етіп кенсі зарарына терен і ц 
вядомостуна келтірійір холуп ол же твреден екі антічквн барьіп 
аныцм узахлы зімбілні торе моНуру бле мокурлемехке хайсініц 
аффектацшасына ненік слушный торе йер беріп прідат етті 
славетныйларны X ач кон у Гогнв оглун да Йаскону барон Нігол 
йереспохан оглун антінквнлврні ермені торвсіньїц хайсілврі барып 
да кенсілеріне зліцоньї справаны одправіт етіп хайтып урядга бу
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турлу релаційа еттілвр кі кордулэр ввунде пан Шрзадэнын, турк 
узахы блэ узахлаган зімбіл хайсіп твро м о/гуру біле екі йердэ 
мвНурлоділвр хайсілврініц релаційасьін айтылгап Пірзаде беріп 
йаздырды да хойду тврэгэ паментне (арк. 12 зв.)

„Заява Шрзаде про корзину ченця дер Ованеса
[Діялося року 1100/1651 березня 7/17], в понеділок. Пе

ред тим же війтом і присяжними, а саме: бароном Мурадом, 
сином вітця Закарії, та бароном Хачком, сином Вартереса, 
єпископами, Торосом, сином Ованеса Харахаша, Ісаєм, сином 
Сергія, Хачком, сином Ґоґче, Яськом, сином єпископа Ніґола, 
Задіґом, сином Хачка. До нинішнього повного суду прийшов
ши особисто, славетний Пірзаде, син Нуріджана, вірменин, 
міщ анин'кам’янецький, і звернувся зі своєю заявою про те, 
що велебний отець Ованес, син Вартереса Німки, залишив був 
у нього на зберігання корзину, замкнену турецьким замком, 
невідомо з якими речами, а оскільки не знати, куди подався 
названий отець Ованес, то, запобігаючи своїм можливим збит
кам, він дав суду про це знати й попросив від цього ж суду, 
щоб двоє присяжних пішли й опечатали ту замкнену корзину 
судовою печаткою, на яку його заяву як слушну суд погодився 
й надав йому присяжних вірменського суду славетних Хачка, 
сина Ґоґче, й Яська, сина барона Ніґола, єпископа, котрі 
пішли, виконали доручену справу і, повернувшись до суду, 
повідомили, що вони побачили в хаті пана Пірзаде корзину, 
замкнену турецьким замком, яку вони опечатали в двох 
місцях судовою печаткою. Яку їхню заяву названий Пірзаде 
дав записати й подав суду пам’ятного“.

Доновак да Майрам
ІІюлду тваганныц 1102-сінв педрварныц І5-інв/, ногврікун ол 

же войт алнына. Не турлу бугунгі куте термін прыпадат етійір 
еді діла цій адан ж;увапка учціва Майрам Кір кор хызы 'позвана ашыра 
гілейінв харші учцівий Доновакиыц Тодор оглупуц акторнуц 
отрымапый па бугунгі рокта екі стропа да актор кенсі облічне а 
позвана учцівьій Вартерес Крыштоф оглу пленіпотентьі етлэш 
запісаньїй турдулар. Анда ж позвананын, пленіпотентьі досіт етіп 
ділащйасина завжентый подат етті на пісмє хувапын кенсініц 
бу турлу. Муй ласкавий пане войцє бійлвр аеалар да добродійлерім 
менім х;увап берій[р]мен бу турлу актори ун, гілейінв да 
протестацшасына харші кі маца задат етійір кі мен тецрідвн 
хорхмаган да елден уйалмаган болгаймен. Ішанчьім менім бій
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тецрідедір да бійлікіцізде мепім шаЛаватлы аеаларымда кі кенсі уйа- 
лыр кенсініц гілейіндеп да протестаційасьшдан хайсі кі мен смеле 
болурмен айтма акторга кі тецрідеп да терэдэп хорхмійіп да уйал- 
мійін йазыптыр устуме мепім апы не кі кеч квзу біле дугул кергей 
да холу біле туткай евет подобно ол кесеклер хайсін кі йазьійір маца 
башхыш берген болгай па тушупдон подобно кермійір. А мяновще 
йазьійір кі сумма пенцсет а ліж,ба не маш чы талеров чилі чыр- 
воных чы злотых чилі гроиіов знац же не дал позваный ніц і не 
веж,ял йако і цо пісац албо тыж мой і ласкаві панове йазыптыр кі 
позванага етунч ахча беріптір да мяноват етме кеп зере не бе- 
ріптір да не білійір не йазмси

Дагы да йазыШр кі аныц башхышы мепім йаныма болгай будур 
напруд екі тон евелгісі адамашка баршчовый екінчісі чамліт хызыл 
алты кумуиі хаіиух бір кубок бір йегдана алтьіміш хызыллых да 
дагы кеп неме халыптыр йазьійір йаныма хайсін білмес керек кі 
мацрамаз кі Ьесебсіз малы болгай еді кі білмей еді кесеклерініц 
Ьесебін кі бурунгі немені йазгай еді клер едім кі буцар кере кеп 
турлу неме одповіт йазгай едім евет йасносту учун гілейініц 
акторпуц кі белгілі болгай тогрулуху да заданесі кі бу хадар 
кесеклері бар позванапыц йанына на холармен кі буйургайсіз 
бійлікіціз менім шаНаватлы агаларым да добродшлерым акторга 
кроренкімні суду харшына бійлікіцізпіц хойма кі сарналган болгай кі 
апдан інформат болгайсіз бійлікіціз да сезгейсіз тогрулухун 
акторнуц зере ол кесеклер власне ол кроренкте йазылгандырлар 
хайЫ л/ожный кесеклер бійлікіцізпіц хазнасында да бу хадар зоман 
йатты нечік йегдана алай кубок алай езге кесеклер. А актор есе 
мяноват етійір кі маца башхыш берген болгай албовем. йазьійір кі 
йаціден кесеклер маца тіктіргеп болгай то мойі ласкаві панове ке- 
рек ол кравецлерпі бійлікіцізпіц зацпый суду харшына керек мяноват 
еткей кі не кесеклердір йа хайсі кравецлердір ол кесеклерні тіккен кі 
по ніцей кломбка достац бавіт етмійін бійлікіцізні менім 
ша/гаватлы урядымны і по-втуре холармен кі кроренкні келтіргей 
бунда кі сарналган болгай халгапын бійлікіцізпіц менім 
добродійлерімніц бійік да розсондпый ахылына салый/р]мен.

Ін контраріум актор репліковат етті кі напрод еллі беш 
флорін етунч беріпмен до тего бу хадар башхышлар беріпмен бу 
хадар балга тавухка харх; етіпмен хайсі кі беш йуз флорінге йувух 
бахьійір мені а надто бар ж;урум ортамызга екі йуз крівна тере 
ашыра заложоный дотрымат етмеген стропа усне сезун зачым кі 
позвана сезун дотрымат етмеді да мені пышанлысын здрадіт 
етіп барып орус бле скрыце пісеслеіді теды повіпепдір алай хар>;-
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даримни да башхьішларьімпьі хайтарма нечік кі ^урумну да йогарьі 
мянованьїй берма.

Тара ацлап екі стронаньщ да контроверсійаларьш да 
аллегаційаларьін ігі уважьіт етіп каруп аньї кі справа кічі дугул 
хай  сі потребоват етійір уваженя аниц учун делібероват етті на 
декрет бугундан дартунчі кунга дег термін строналарга звикльїй 
судларнин, сакатинда турма да декретні хулах хойма назначіт 
етіп не учун хойулду тарага паментне (арк. 204—204 зв.)

„Доновак і Майрам
[Діялося року 1102/1653 лютого 15/25], у вівторок перед 

тим же судом. Як на сьогодні згідно з отриманою відстрочкою 
припадав строк відповіді поштивої Майрам, дочки Кіркора, 
позваної, гіа позов поштивого Доновака, сина Тодрра, позива
ча, то сьогодні до суду з’явилися обидві сторони — позивач 
особисто, а позвана в особі Вартереса, сина Криштофа, свого 
записаного уповноваженого. Тоді ж уповноважений позваної, 
у відповідності із ужитою відстрочкою, подав на письмі таку 
відповідь.

Мій ласкавий пане війте, панове старійшини, мої до
бродії, я таким чином відповідаю на скаргу і протест позивача, 
який закидає мені, що я ні бога не боюся, ні людей не сором
люся. Уся моя надія на бога і на ваші милості, на моїх мило
стивих добродіїв, так що він сам має соромитися свого позову 
й своєї протестації, а я можу сміливо сказати позивачеві, що 
він, не боячись ні бога, ні суду і не соромлячись, понаписував 
на мене таке, що ні очима побачити, ні руками помацати, а 
ті всі речі, що він з мене вимагає, то їх і вві сні не побачити.

Зокрема, він пише,,що сума п’ятсот, але про лічбу нічого 
немає — чи талерів, чи червоних, чи злотих, чи грошів,— 
знати не дав, а позвана нічого про це й не знала, що й як 
писати. Або також, мої ласкаві панове, він пише, що дав 
позваній у борг гроші і лише каже, що багато, бо не знає, 
скільки написати. Також пише, що в мене є його подарунки, 
тобто насамперед дві шуби, перша із „барщової“ адамашки, а 
друга з червоного чамліту, шість срібних ложок, один кубок, 
одна шийна прикраса вартістю шістдесят червоних, а також 
іще багатр чого понаписував, що воно в мене і про що сам не 
знає, інакше б не казав про незчисленні свої речі, навіть числа 
яких він не знає, щоб їх усі записати. Я хотіла була багато 
чого на це відповісти, але щоб з’ясувати, наскільки правдивою
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є скарга позивача, буцім оце стільки його речей знаходиться у 
позваної, прошу лише ваші милості, моїх милостивих 
старійшин і добродіїв, наказати позивачеві подати до суду 
ваших милостей наш передшлюбний контракт; щоб він був 
'прочитаний і щоб ваші милості з нього дізналися й довідалися 
про позивачеву правдивість, оскільки саме ці речі названі в 
тому передшлюбному контракті, які розрізнені речі знаходять
ся в казні ваших милостей уже стільки часу — і шийна 
прикраса, і кубок, і інші речі. А позивач каже, що він їх мені 
подарував. Або ж він пише, що буцім він щось мені замовив 
пошити нового, так, мої ласкаві панове, треба викликати тих 
кравців перед благородний суд ваших милостей, щоб він на
звав, які хаме речі і які саме кравці їх лошили, аби по нитці 
дістатися до клубка. Не бажаючи затримувати ваші милості, 
мій ласкавий уряд, я знову прошу, щоб він приніс передшлюб
ний контракт сюди, аби він був прочитаний, а решту я віддаю 
на мудрий розсуд ваших милостей, моїх добродіїв.

У відповідь позивач заявив, що спершу я дав їй у борг 
п’ятдесят п’ять флоринів, до того стільки я дав їй подарунків, 
стільки потратив на мед і на курей, що тягне приблизно на 
п’ятсот флоринів. А крім того, між нами в судовому порядку 
записано штраф у двісті гривен, який мусить сплатити сторо
на, що не дотрималася свого слова. Оскільки ж позвана не 
дотримала слова і мене, свого нареченого, зрадила, і таємно 
злигалася з одним українцем, то вона повинна відшкодувати 
мої збитки й повернути мої подарунки, як і сплатити назва
ний вище штраф.

Суд, добре зваживши контроверсії й аргументи обох 
сторін і з ’ясувавши, що справа ця не мала, а потребує уваги, 
з цієї причини відклав винесення декрету на четвертий день і 
наказав сторонам з’явитися у звичайні години вислухати де
крет, про що судові подано пам’ятного“.

Останній акт польською мовою.
Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 

Дащкевич 1969].
Примітки. Написи — на палітурці вгорі чорнилом: A.D. 

1651, 2, 3; унизу чорнилом: Те 1101, 2, 3; на титулі: 1651, 2 
З; Л/? 45; № 29по; 1650, 51, 1652; у правому нижньому кутку: 
Вартан Кіркор оНлу йазучі „Вартан, син Кіркора, писар“.
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27 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І,
од. зб. 41 (4328)

Актова книга К ам 'янець-Подільського вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: 16 [26] лютого 1102 [1653] р., середа (арк. 
1) — 23 лютого 1106 [5 березня 1657] р., понеділок (арк. 267 
зв., запис 2 ).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька й польська у власній графіці. Заголовки 
вірмено-кипчацькі.

Папір, формат 28,5 х 41,5 см. Водяні знаки: 1) ліворуч
— літури А і О, із хрестом у вигляді трилисника на перего
родці між ними, 5 х 5,5 см; праворуч — три півмісяці, 1,5, 
2,2, 3,5 см; 2) три півмісяці, 3,5, 4,5, 5,5 см. Обсяг 274 арк — 
див. ркп.21. Нумерація: 0, 0, 1—252, 252а—268, 0, 0, 0.

Палітурка нова, картонна. ^

Письмо вірменське, нотрґір, 50—55 рядк\в на 
сторінці по 90—100 знаків у кожному; польський 
скоропис менш тісний.

Початок книги:
Анун асдуадзой Йісусі К ріс тосі

■* Ап*) 

> ■ )  >
Башланды йаці акталар йазылма тваганныц 1102-сінщ 

педрварныц 16-сына ханкун войтлухуна славетный Іваїиконуц 
Йурко Кеворовщ оглунуц. Бергэй бій тецрі сытаралы скончыт 
етмэхны. Амен (арк. 1)
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„В ім’я бога Ісуса Христа
Почали писатися нові акти року 1102 [1653] лютого 16 

[26], в середу за війтівства славетного пана Івашка, сина Юрка 
Кеворовича. Дай боже щасливо скінчити. Амінь“.

Елещійасьі войтнуц
Болду Каменецте Подолскій ермені ратуиіунда тваганныц 

1102-сініц педрварныц 16-сына ханкун. Агалар хырх монж да барна 
посполтый зкоднє да сввук бле тацладылар бу йылга да 
войтлухка славетный пан Івашкону Йурко Кеворовіц оелун 
хайсшыц урядын бій тецрі хутлу еткэй да бергэй емінлікте 
одправіт етмэ(арк. У, запис 2)

„Вибори війта
< Діялося в Кам’янці Подільському в ратуші вірменській 

року 1102 [1653] лютого 16 [26], в'середу. Старійшини сорок 
мужів і всі посполиті згідно і з приязню Ьбрали війтом і на 
цей рік славетного пана Івашка, сина Юрка Кеворовича, уря
дові якого дай бог щастя й поможи спокійно правити“.

Інстігатор да Задіг Котляр хызы
Тэрэ гайный кріміналньш Каменецтэ ермені ратуиіунда 

тваганныц 1104-сунэ майісніц 24-сунэ ханкун славетныйлар І ваш ко 
Йурко Кеворовіц оглу войт Мурад дер Закарйа оелу Торос Ованес 
Харахаш оелу йереспоханлар Ханко Гвгнэ оелу Шымко Лукаш 
йереспохан оелу Вартан Кіркор оелу Йаско Нігол йереспохан оелу 
Шымко Степан оелу антічквнлвр ашыра ермені тврасініц Каменец 
шэкортыц болду легітіме одправьоный.

Бу ж гайный кріміналньш тере алнына туруп облічне сла
ветный Лукаш Хачко оелу йазучі антічквн нечік інстігатор 
тередэн высажоный жадат етті кі Кася Задіг Котляр хызы 
кврметсіз да вшетечный тірлік еткені учун вензенде уряд втлвш 
садзоный прыпушчоный болгай тврвніц харшына а бу пЫный 
інквіроване учун кі прызнат еткэй кім кенс'тэ оказійа аныц бу 
сваволага мрмэхкэ беріптір да зведіт етіп кенсін йолдан 
шаштырыптыр. І прывыпушчоный болуп вензендэп да терэ алны
на туруп пишый баданесы ашыра тэрэнщ гайный кр1мшалный 
болуп шкв1рованый бу турлу ж;увап берді айтып учщвый Асвадур 
Сефер оелу кенсі швагері опекун этлэш кі мен бунуц алнына пры-
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стой не нечік тійер векімні паненскій станда провадіт етійр едім 
евет мені Задіг Торос оглу ант ічіп харшыма кі сені алырмен 
сыцарлыхка зведіт етті да маца пшод набавіт етті хайсі 
андандыр власне взгэ кімседен дугул навет ахчамны алтынымны 
кумушумну мендэн алда[п ал]ды да кенсі icemmj uiehepden зачым 
олдур себепчі Ьврмотімні mac етканімо.

Хайсіне харшы інстігатор айтты іш кі обвіньона тацмас по- 
пелньоный учинок да допустітця болмахын непристойный учы- 
нокка хайсмыц артындан ер оелан тоеуруп себапчі болду елумуне 
огланныц да потайемне кенсін кемду да закопат етті зачым вел 
максіме інтерест бійлікіцізге нечік чулый теречілерге кі забежыт 
етме екс дебіто оффіційорум клегейсіз аныц учун поневаж тере- 
лерде йазылган експрессе бунуцкібіклар усна йасне брміт етійр забе- 
жіт етме. Зачым холармен кі терэлэргэ кара отсаный на пострах 
взгелеріне обвіньона калігі кі окыда да неслава бутун тайфамыз- 
га болмай караный болгай салвіс де йуре салвандіс.

Ін контраріум обвіньона йогары мянованый опекуну атлет 
інфероват етті кі мен попелньоный учынокумну тацман йеднак кі 
тогурган огланымныц себепчісі болгаймеп елумуна аны клермен 
інквізіційасы бле сучсузлухумпу віведіт етме да холармен кі 
інквізіторларьім тересіне бійлікіцізніц прыпушчоный болгайлар.

Тере гайный крімшалный уважіт етіп аны кі hep справаныц 
фундаменті бір неме дугул тылко інквізіційадир аныц учун калігі 
обвіньонага да ткв'шторларын тереге ставіт етме наказат етті 
хайсілерінден ацлап клер далшый діцізійасин етме орталарына кенсі 
декреті бле. Хайсін екі стропа да прынят етті.

Анда ж обвіньона досыт етіп декретке ставіт етті тереге 
учщвыйларны Йакубну Богос оглун Май рампы Торос хатынын 
Марухнаны Блажешханы Сльозіхаїш бабаны холуп кі тере ет- 
леш інквіровані болгайлар. Хайсілері туруп облічне да пілне бо- 
луп інквіровані hep бірі кенсілерінден зособна котуруп екі 
бармахларын йогары антлары тібіне бу турлу зезнат еттілер.

А напруд Йакуб Богос оглу булай айтты. Негерікунгі кунну 
бардым Асвадур хатына да башладым сорма кенсіндеп тогрумідір ол 
кі хатыныныц хардашы тунегунгі кунну оглан тогуруптур. Ол есе 
айтты не ж тайіт етсермен алайдыр. Втым мен холдум кі 
огланны бермейлер езгесіне крістан етме тылко маца да зараз 
бардым пан Шымко сыцарыпа хардашыма менім пані Устянага да 
ацлаттым кенсіне бунуцкібік справаны. Ол да айтты мен хар^ын
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берірмен кі сен крістан етквйсен. Хайсі крістанлікні ханкун 
одправіт етсвр едіх зеро нвгврікунгі кунну улу хар да сльота едір 
да болмадых ацар келэлмэ. Втым ол же кунну йарым кундэ ішіттім 
кі айттылар кі оглан влду.

Екінні таных Майрам Торос хатыны бу турлу таныхлых 
берді кі улу кафтаны йыгпашкун келді маца бу Котляр хызы Кася 
да башлады мендэн холма кі кенсін ввумэ прынят еткэймен айтып 
тецрі йолуна холармен сендэн кі мені бу іште абрагайсен зера 
вдроватця болуйрмен Асвадур йезнэмдвн а до тего ввумуздв Найду к 
та бар да взгэ йат айах кіріп чыхыйр xopxyufр]мен кі сезмвйлэр. 
Мен до квруп аны кі на часєдір хорхтум кі оелапын mac етмэй 
прынят еттім кенсін ввумэ да зараз йебердім бабага Сльозіхага 
хайсі хачан келді теды йыхпашкун йарым кундэ ер оглан тогурду 
тірі евет бек хаста. Бар едір фікіріміз бермэ крістан етмэ огланны 
Йакубга Богос оглуна хайсін обвестіт етіп едіх тэ кі Надірлікін 
квргвй да етсвр едіх те егвр кі ол заман улу хар да сльота болмаса 
еді евет оглан нвгврікун йарым кундв влду да аны бшрмен ігі кі 
дугул еді прычынца влумунв оглан ныц Кася Котляр хызы да 
алайдыр взгв турлу дугул.

Учунчі таных Марухна Блажейова (медійанте форі 
презентіс кво ад актум Нунк аттінет аппробаційоне) бу турлу 
анты тібінв зезнат етті кі екі кун тогурганы алнына Кася 
Котляр хызы прызнатця болду харшыма попелньоный учынокун. 
Мен зараз барып айттым хардашыма Асвадур хатынына Гулквгв 
хайсі Наныз бунуц учун білмвс едір. Анда ж башлады мендэн холма 
хардашы Касяныц хорхуп кі ейвсі Асвадур сезмвй кі біргвсінв 
баргаймен Майрам Торос хатыныларга. Мен дв пожаловатця болуп 
кенсін бардым да холдум кі кенсін прынят еткэй. На хачан 
йыгпашкунг1 кунну тогурмахныц заманы йетішті йебердіх бір 
бабага. Клвмвді келмв. Соцрам Сльозіхага йебердіх хайсі келді На 
зараз ер оглан тогурду тірі евет бек хаста. Адоткв кврв абрадых 
оглан ны да ертесі йебердіх Йакубга Богос оглуна кі огланны крістан 
етквй. Йеднак кі нвгврікунгі кунну улу сльота да хар едір 
Надірлонгінчд йарым кундэ оглан влду. Хайсін мен алып оглан блв 
кенсім квмдум ввлврі тібінв аларныц. Евет білірмен аны ігі кі 
анасы свбвпчі дугул еді влумунв оглан ныц да оглан Задігкв Тоска 
оглуна бек охшуй еді зерв оглан андан едір.

Двртунчі таных Сльозіха Марухна баба алайже анты 
тібінв (медійанте форі презентіс кво ад актум' Нунк аттінет 
аппробаційоне) бу турлу таныхлых берді кі йеберділвр маца
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цыгпашкун нубух урушкандан соцра кі келгэймен Майрам Ланін 
х ы зы л а р га . Келдім есэ анда башладылар маца справаны айтма. 
Втым ол же кунну йыгпашкун бу Кася Котляр хызы ер оглан 
щоеурду тірі евет бек хаста да абрап кенсін адэткэ квре хойдум печ 
артына. Кледілор же кі ол кунну крістан болгай тек алай тез ацар 
келвлмэ болмадылар зерэ хар да сльота едір да одложіт еттілер 
тацдага. Кечэгэ ж мені ундэттыэр Кошулінскаларга да анда 
забавітця болдум йеднак аны сумненям тібіна айтый[р]меп кі 
анасы прычынца дугул элумунэ огланныц зерэ делан бек хаста едір. 
На хачан келдім ертэс1 йуже огланпы элу таптым да алайдыр 
езгэ турлу дугул.

Хай сі таныхларны вьіведіт еткэндэн соцра інстігатор 
контрадіковат етті айтып кі болмастыр обвіньона этлэш выве- 
уьоный таныхларныц зезнанєлврі важный болма зерэ бір кі хатун 
кішілор опекунсуз аныцы зезнанелэрын выдат еттт 'ьрлэр де йуре 
автем хатын кішініц таныхлыхы іле менжатканыц опекундан 
башхи еткэн важный дугул екінчі кі прынайеитыйдырлар 
обвеньонадан клэп узкодіт етмэ тэрэнщ карностун зачым моцно 
туруп гілейі йанына холду кі опісаньїй тэрэлэргэ керэ караный 
болгай.

Хайсіно харшы обвіньона опекуну этлэш внесіт етті кі 
інстігатор болмас задават етмэ таныхларыма кі прынайентый 
болгайлар гдыж Нэр бірі ант блэ кенсі зезнанесын потвердіт етіп- 
тір зачым алайдыр власне дугул эзгэ турлу.

Тэрэ гайный кріміналньш выйзрыт етіп інквізіційага 
обвіньона этлэш вывеж;ьоный да кэруп аны кі справа улудур хайсі 
потребоват етійр уваканы аныц учун скваплятця болмійін декрет 
блэ ол же кр1мшалный акты тібінд бу справаныц бугундэн учунчі 
кунгэ делібероват етті а інтерім 0бви1Ь0наны до далшый децізійі 
вензенгэ сказат етті кенсі декреті блэ не учун хойулду терэгэ па- 
ментне (арк. 147 зв.—148 зв.)

„Обвинувач і дочка Задіґа Котляра
Суд гайний кримінальний у місті Кам’янці в ратуші 

вірменській було законно відправлено року 1104 травня 24 
[1655 червня 3], в середу славетними Івашком, сином Юрка 
Кеворовича, війтом., Мурадом, сином вітця Закар’ї, й Торосом, 
сином Харахаша, єпископами, Хачком, сином Ґоґче, Шим- 
ком, сііном єпископа Лукаша, Вартаном, сином Кіркора, Ясь-
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ком, сином єпископа Ніґола, ІНимком, сином Степана, при- 
сяжними вірменського суду міста Кам’янця.

Перед цим же гайним кримінальним судом ставши осо
бисто, славетний Лукаш, син Хачка, писар, присяжний, як 
призначений судом обвинувач зажадав/ щоб Кася,» дочка 
Задіґа Котляра, ув’язнена судом за нечестиве й розпусне жит
тя, була викликана до суду для пильного допиту, щоб призна
лася, хто довів її до такої сваволі і звів її з пуття. І, будучи 
тимчасово випущена із ув’язнення та поставши перед судом, 
під пильним допитом і слідством гайного кримінального суду 
вона дала таку відповідь і сказала через'свого опікуна, пошти
вого Асвадура, сина Сефера, швагёра, що я до цього провадила 
свій вік, як і належить у дівочому стані, але Задіґ, син Тороса, 
присягнувши мені, що візьме мене за дружину, звів мене й 
довів мене до вагітності, що сталося власне від нього, а не від 
когось іншого, навіть обманом забрав мої гроші, золото і срібло 
і сам пішов з міста, через що він є винуватцем того, що я 
втратила честь.

На це обвинувач сказав, що оскільки обвинувачена не 
відмовляється від зробленого вчинку та від того, що вона 
припустилася непристойного вчинку, внаслідок якого народи
ла хлопчика, і спричинилася до його смерті, і таємно його 
поховала й закопала, тому для ваших милостей як для суддів 
чулих у найбільшій мірі важливо, щоб ви з належного обов’яз
ку прагнули запобігти [таких учинків], тому що в законах 
виразно записано й ясно сказано запобігати таких [учинків]. 
Тому прошу, щоб нинішня обвинувачена була покарана 
відповідно до описаних законів задля торжества справедли
вості й на пострах іншим, аби за нашою нацією не лишилося 
неслави й огиди.

У відповідь обвинувачена через названого вище опікуна 
заявила, що я не відмовляюся від зробленого вчинку, однак з 
приводу того, що я нібито повинна у смерті народженої мною 
дитини, хочу з допомогою свідчень моїх очевидців довести 
свою невинність і прошу допустити до суду ваших милостей 
моїх свідків.

Суд гайний кримінальний, враховуючи, що основою 
кожної справи є не що інше, як тільки судове розслідування, 
наказав нинішній обвинуваченій поставити до суду своїх
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свідків, щоб, вислухавши їх, своїм декретом визначити даль
ший хід справи між ними. На що обидві сторони погодилися.

Тоді ж обвинувачена, виконуючи декрет, поставила до 
СУДУ поштивих Якуба, сина Богоса, Майрам, жінку Тороса, 
Марухну Блажеїху, бабу Сльозиху, попросивши, щоб вони 
були допитані судом. Які, поставши особисто й будучи пильно 
допитані, кожен окремо й сам від себе, піднісши догори два 
пальці, під присягою засвідчив таке.

А насамперед Якуб, син Богоса, сказав таке. У вівторок 
я пішов до Асвадура й почав у нього питати, чи правда те, що 
сестра його жінки вчора народила дитину. То він сказав: „Що 
ж я мушу приховувати? Це так“. Тоді я попросив, щоб вони 
нікому не давали хрестити ту дитину, тільки мені, і зараз же 
пішов до пані Устяни, жінки пана Шимка, моєї сестри, і 
розповів їй про цю справу. А вона сказала: „Я візьму на себе 
витрати, щоб ти охрестив". Які хрестини ми повинні були 
відпрафіти в середу, оскільки у вівторок був великий сніг і 
сльота і ми не могли туди піти. Втім, опівдні того ж дня я 
почув, що казали, що дитина померла“.

Другий свідок — Майрам, жінка Тороса, дала таке 
свідчення: „У понеділок на великодньому тижні прийшла до 
мене оця Котлярова дочка Кася й почала мене просити прий
няти її до мого дому, кажучи: ”Я вже на божій дорозі, і прошу 
тебе прийняти мене для цього діла, оскільки я остерігаюся 
мого швагера Асвадура, а до того ж, у нашому домі є гайдук, 
та інші чужі люди заходять, то я боюся, щоб не довідалися”.— 
То я, бачачи, що вона вже на часі, аби не втратила дитини, її 
прийняла дЬ мого дому і зараз же послала до баби Сльозихи, 
і коли та прийшла, то опівдні в понеділок народила вона 
дитину, живу, але дуже хвору. Було в нас на думці дати 
дитину Якубові, синові Богоса, охрестити й ми сповістили 
його, щоб приготував усе необхідне, і повинні були б це зро
бити, якби не було тоді великого снігу і сльоти, однак дитина 
У вівторок опівдні померла, і те я добре знаю, що Кася, донька 
Котляра, не повинна у смерті дитини, і це саіяе так, а не 
інакше.

Третій свідок — Марухна Блажейова (перед нинішнім 
судом, куди її було викликано для подання свідчень) під при
сягою засвідчила таке: „За два дні до пологів Кася, дочка 
Котляра, -призналася мені у скоєному вчинку. Я зараз же
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пішла і сказала її сестрі Гульці, дружині Асвадура, яка про це 
ще нічого не знала. Тоді ж Касина сестра, остерігаючись, щоб 
не довідася її чоловік Асвадур, почала мене просити, іаби я 
пішла разом із нею до Майрам, жінки Тороса. Я, пожалівщи 
її, пішла й попросила, щоб та її прийняла. А коли в понеділок 
надійшов час пологів, ми послали до однієї баби. Не схотіла 
прийти. Потім ми послали до Сльозихи, котра прийшла. І 
зараз же вона народила хлопчика, живого, але дуже хворого. 
Ми за звичаєм прийняли дитину і наступного дня послали до 
Якуба, сина Богоса, щоб дитину охрестив. Але оскільки у 
вівторок була велика сльота і сніг, то поки ми готувалися, 
дитина опівдні померла. І дитину я сама взяла й поховала під 
їхньою хатою. Але я добре знаю те, що мати не повинна в 
смерті своєї дитини і що дитина була дуже схожа на Задіґа, 
сина* Тоська, бо та дитина була від нього".

Четвертий свідок — баба Марухна Сльозиха також під 
присягою (перед нинішнім судом, куди її було викликано для 
подання свідчень) дала таке свідчення: "Прислали до мене в 
понеділок після вербної неділі, щоб я прийшла до Майрам, 
дочки Лачіна. Як я прийшла, вони почали мені викладати 
справу. І того ж дня, в понеділок, оця Кася, дочка Котляра, 
народила хлопчика, живого, але дуже хворого, і, прийнявши 
його, за звичаєм я поклала його в запічок. А вони хотіли в 
той же день охрестити, але так швидко не могли туди піти, бо 
був сніг і сльота, і відклали на завтра. А ввечері мене покли
кали до Кошулинської, і я там затрималася, однак зі щирою 
совістю кажу, що мати не повинна у смерті своєї дитини, 
оскільки дитина була дуже хвора. А коли я прийшла наступ
ного дня, то вже знайшла дитину мертвою, і це так, а не 
інакше.

Після заслухання цих свідчень обвинувач виступив про
ти, кажучи, що заяви свідків, виставлених обвинуваченою, не 
можуть мати значення, оскільки, по-перше, свої свідчення 
жінки подали без опікунів, тоді як за законом свідчення 
заміжньої жінки, зроблене без опікуна, значення не має, а 
по-друге, їх найнято- обвинуваченою, яка хоче уникнути за
конної кари,— через що він, твердо наполягаючи на своєму 
позові, вимагав, щоб вона була покарана відповідно до описа
них законів.
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На це обвинувачена через свого опікуна заявила, що 
обвинувач не може звинувачувати моїх свідків у тому, що їх 
найнято, оскільки кожен із них підтвердив своє свідчення під 
присягою, через що це саме так, а не інакше.

Суд гайний кримінальний, розглянув свідчення, пред
ставлені обвинуваченою, і побачив, що справа є великою і 
потребує багато уваги, а тому, не поспішаючи з вироком, 
відклав розгляд цієї кримінальної справи на третій від сьо
годні день, і тим часом до наступного рішення наказав своїм 
декретом обвинувачену ув’язнити, про що судові падано 
пам’ятного44.

[Болду тваганныц 1106-сыча педрварныц 23-с\нэ] 
йыгпашкун. Келіп облічне учцщый Допіг Аврам оглу борч білінді 
славетный Міхнога Мардірос оелуна флорін ігірмі неміч сбідагасьі 
да тутунду твлемэ келір Йазловца йармаркыиа, бу йылпы 
прыпадат еткэн нагт сбідага блэ не бір хумаш блэ дугул барча тврэ 
дшщшасындан аппелацшасындан башха не учун кенсі Ирошу блэ 
йазылды (арк. 267 зв.у запис 2)

„[Діялося року 1106 лютого 23 /  1657 березня 5], в по
неділок. Прийшовши особисто, поштивий Доніг, син Аврама, 
визнав борг славетному Міхнові, синові Мардіроса, в двадцять 
флоринів польської лічби й зобов’язався сплатити на наступ
ний Язлівецький ярмарок, що буде цього року, готівкою, а не 
яким-будь товаром, без жодних судових відстрочок і апеляцій, 
про що записано за його власні гроші44.

\
Туголлднді справалары войтлухунуц славетный пан Гресконуц 

Мілко оелунуц ад актум конфірмаційоніс недвн болсун Най бат бій 
тецріго меці меціліккв діре. Амен. Шсарлыхында славетный 
Лукашныц Хачко оглунуц (арк. 268, запис 1)

„Закінчено справи війтівства славетного пана Ґреська, 
сина Мілька, затверджені до актів, за що слава господу богові 
на віки вічні. Амінь. За писарства славетного Лукаша, сина 
Хачка44.

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].
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Примітки. Написи — на титулі: Per Lucam
Krzysztofowicz scribtor iustis Armene scribtus 1654a; № 30; 
1652, 53, 54, 1656.

{
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28 ЦДІА України в Києві, ф. 39, оп. І,
од. зб. 42 (4428)

Актова книга Кам' янець-П одільського вірменського  
війтівського суду

Крайні дати: раніше за 4 [14] травня 1106 [1657] р., 
понеділок (арк. 1, запис 2) — З [13] серпня 1112 [1663] р., 
понеділок (арк. 266 зв., запис 4).

Зміст: Протоколи засідань вірменського війтівського су
ду м.Кам’янця-Подільського.

Мова кипчацька й польська у власній графіці. Заголовки 
скрізь вірмено-кипчацькі. Є копія заповіту Сарухни, укладе
ного вірменською мовою в Єрусалимі (арк. 114).

Папір, формат 31,5 х 41,5 см. Водяні знаки: 1) три 
куполи зі шпилем на гостроверхому щиті, 4,5 х 10,5 см. Обсяг 
266 арк; перші 13 (як мінімум) і невідомо скільки останніх 
аркушів втрачено. Близько 70 аркушів на початку і понад 20 
У кінці книги дуже пошкоджені, майже половина площі кож
ного з цих аркушів (у центрі) відсутня Нумерація: 1(14)— 
266(286). У старій нумерації є пропуски.

Палітурка нова картонна; оригінальна 
обкладинка не збереглася.

Письмо вірменське, нотрґір, 40—45 рядків 
на сторінці по 80—90 знаків у кожному; поль
ський скоропис менш тісний.

Початок книги:

...учцівьій Шьімко дер Асвадур /оглу атьі бла дер Асвадур]нуц 
дер Йагоп оглунуц кейсі атасьіньїц нечік на тен час забун
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...ухнаны Cephiu Салган хатыны тулну сумма еллі тохуз флорін ... 
тврв запісінв кврэ айтылган дер Асвадурга атасына борчлу 
болган [твл]эп бір нема артых борчлу халмады недан кенсін 
квітоват етіп волный етті [у]моріт етті не учун хойулду 
паментне (арк. 1/14)

„...поштивий Шымко, син віт.ця Асвадура, від імені сво
го батька вітця Асвадура, сина вітця Йаґопа, на той час хво
рого, квитував Сарухну (Марухну?), жінку Сергія Салґана, 
удову, з приводу суми в п’ятдесят дев’ять флоринів, які вона 
була винна за судовим записом його батькові вітцеві Асвадуру 
... сплатила і більше нічого не лишилася винна, через що він 
її квитував, і звільнив, і скасував [судовий запис], про що 
подано пам’ятного“

Агалар да хырх мои ж йасах ухваліт етті
Болду ермені ратушунда Каменец шакаріньїц тваганныц 

1107-сінв тегдемперніц 17-сіна айнакун. Біз Греско Міско оглу войт 
да Торос Ованес Харахаш оелу йереспохан Хачко Гвгчв оклу 
Вартан Кіркор оелу Хож;іг Иолуб оелу Задіг Хачко оглу Міско Цурко 
Кеворовіц оглу Мурад Сефер оглу антічканлар ермені тарасінщ 
Каменец швквртыц алайох Курыло Мілко оглу маршалко хырх 
монжнуц зупелпый хардашла/р бла] вядомый етійірбіз барчасына 
кімга кі потреба болса білмага кі біз ескі порядокларга да йазылган 
терелэрга кара йылдалых кесебні сурп Ніголлух одправітца 
болмай звыкнут еткан скутечне алий перцептадан нечік дістрібу- 
талардан шафарларныц діфтарларіпа кара т угвллап хайсіларіндан кі 
показатця болду над еццепте выдаток флорін дврт йуз ігірмі йеді 
hpouty ігірмі уч а зособна ашкан йылныц калкулацшасындан халган 
флорін йуз секіз кем hpoui йарым да айры пан провізорларга ескі 
борч флорінпіц беш йуз сексан беш (ескі квітларга кара дагы кец 
опіват еткан). Аныц учун любо слушностка стосоватця болуп 
керак бу надто кврулган бары суммаларпы твлап да публічній 
інамімізні елібероват еткай едіх замаппыц йедпак холайсызлыхы да 
агырлыхы артыпдан болмійін зе віиьісткім барчаны досыт етмэ 
келір тецрі берсэ йылга способун саткфакцшаныц пан провізорлар 
суммасыныц пророговат етійірбіз. Халган есэ дврт йуз ігірмі йеді 
флорін блв ігірмі уч hpoiu да йуз секіз флорін да йарым hpoiunyn, 
твлвмвхінв нечік настемпуйонцый йылга на розхуд пан войтнуц 
шафарына пон^важ звычайный бір йасах йалгыз корреспон доват  
етмв болмас еді. Аныц учун на тен час зкодне постановіт етіп 
бір йасах да оруч келір йыхкунну тецрі берсв выЫрапесын публі- 
коват етіп халганы да взглендем данатіваньїц коллектасы учуп
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алайже тецрі берсэ Дзынунттан соцра (выкажат етіп дайфа- 
мызныц на тен час сціслостуна кі оруч вьібіраньїй болмай) намова 
етіп ухваліт етме омешкат етмесбіз хайратымызны йеднак 
прыложыт етмо клербіз кі аньщкібік выкодный особаларны 
терплівостка ублагат еткайбіз кі на пошшана інаміміз публічний 
нснарушоньїй халгай хайс. ухваламызны дла паменці акталарга 
йазма сімарлвдьіх (арк. 86 зв.)

„Старійшини й сорок мужів ухвалили податки
Діялося у вірменській ратуші міста Кам’янця року 1107 

[1658] грудня 17 [27], в п’ятницю. Ми, Ґресько, син Миська, 
війт, та Торос, син Ованеса Харахаша, єпископ, Хачко, син 
Ґоґче, Вартан, син Кіркора, Ходжіґ, син Голуба, Задіґ, син 
Хачка, Мисько, син Юрка Кеворовича, Мурад, син Сефера, 
присяжні вірменського суду міста Кам’янця, а також Курило, 
син Мілька, маршалко сорока мужів, та всі братчики доводи
мо до відома всіх, кому є потреба знати, що ми згідно зі 
старими порядками й писаними законами до дня св. Ніґола 
(Миколая) за книгами економів успішно закінчивши щоріч
ний звіт як за надходженнями, так і за витратами, звідки 
виявлено перевитрату в сумі 427 флоринів 23 гроші, зокрема 
108 флоринів півгроша за минулорічною калькуляцією і окре
мо старий борг панам провізорам 585 флоринів (за старими 
квитами, які про це говорять детально). Тому ми, хоч нам і 
слід би було сплатити всі ці надто помітні суми й захистити 
наш громадський авторитет, однак, не будучи спроможні через 
нелегкість і труднощі часу все це сплатитй, ми знаходимо 
додатковий спосіб відшкодування сум панів провізорів наступ
ного, як бог дасть, року.

Щодо сплати решти як 427 флоринів і 23 грошів, так і 
108 флоринів і півгроша як таких, що призначені на видатки 
економові пана війта наступного року, оскільки ці суми не 
можуть мати відношення до жодного зі звичайних податків, 
то ми в такому разі згідно встановили оголосити на наступну 
неділю посту збирання окремого податку, а стосовно збору 
коштів на решту ми домовилися й ухвалили, що, як бог дасть, 
після Різдва (зважаючи на те, що в піст вибирати не можна 
через скрутне становище нашого народу) затримуватися не 
будемо й докладемо всіх наших зусиль, щоб ублагати цих 
поважних осіб потерпіти, аби наш громадський авторитет і 
пошана не були порушені, яку нашу ухвалу ми наказали 
записати до актів для пам’яті“.
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Сефер микдесі актіковат етті тестаментін Кіркоршаниц
Болду тваганниц 1108-іна окосдоснуц 29-уна йиепашкун 

славетний Греско Мілко оелу войт алнына да йанына болган 
антічканларницнаіме барон Мурад дер Закарйа оіглу да барон 
Торос Ованес Харахаш оелу йереспоханларниц Івашко Йурко 
Кеворовіч оклу Шымко Лукаш йереспохан оНлу Вартан Кіркор оелу 
Хоціг Иолуб оелу Задіг Хачко оелу Міско Йурко Кеворовіч оелу 
Шымко СерЫй оелу ермені тарасіниц Каменец шаквріниц. Бугунгі 
зупелный тарага келіп облічне славетный Сефер Асвадур оЬиіу 
йазловцалы миИдесі подат етті акталарга тестаментін сла
ветна Сарухнаниц Нігол барон Кіркоршаниц оклу йереспохан 
сицариниц Йерусаеемга зьшдіт еткан де дата ол же сурп 
Йерусаеемдо тваганныц 1108 абрілніц 18-інв шапаткун хызыл 
бойовлу мвкур біла означоный башланмахында да ашаеа да знову 
кічі мекур біла незначный холуп кі болгай акталарга прійентий 
да інсерований нені тара йоеары мянованый (іш кі акталар кімсагв 
заборонний дугуллар) прынят етті да акталарга інсероват етмв 
сімарладі хайсініц тенору бу турлу наступоват етійір. (Улу мокур 
хызыл йері) [далі копія самого заповіту вірменською мовою[ (арк. 
113 зв.—114)

„Ринковий наглядач Сефер вніс до актів заповіт 
Кіркоршевої

Діялося року 1108 серпня 29 [1659 вересня 8 ], в по
неділок перед славетним війтом Ґреськом, сином Мілька, і 
чинними при ньому присяжними вірмейського суду міста 
Кам’янця, а саме: бароном Мурадом, сином вітця Закар*ї, та 
бароном Торосом, сином Ованеса Харахаша, єпископами, 
Івашком, сином Юрка Кеворовича, Шимком, сином єпископа 
Лукаша, Вартаном, сином Кіркора, Ходжіґом, сином Голуба, 
Задіґом, сином Хачка, Миськом, сином Юрка Кеворовича, 
Шимком, сином Сергія. Прийшовши особисто до нинішнього 
повного суду, славетний Сефер, син Асвадура, ринковий нагля
дач із Язлівця, подав до актів заповіт славетної Сарухни, 
дружини Ніґола, сина барона Кіркорші, що поїхала була до 
Єрусалима, датований у тому ж Єрусалимі роком 1108 [1659] 
квітня 18 [28], суботою, позначений на початку печаткою 
червоного кольору і внизу знову малою печаткою, незначною, 
і попросив, щоб його було прийнято і вписано до актів, що 
названий вище суд (оскільки акти ні для кого не заборонені) 
прийняв і наказав внести до актів, який викладено в такий 
спосіб. (Місце великої червоної печатки)...“
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Шафар хырх монждан поданий пан войтка
Болду тваганныц 1109-уна педрварныц 27-сінв йыхпашкун 

славетний Шимко барон Лукаш йереспохан оелу войт алнина, 
Бугунгі войтовскій урядга ермені тврвсінщ Каменец швквршыц 
келіп облічнс славетний Асвадур Балі оглу віцемаршалко хирх 
монжнуц кенсі депутатлари блв денунційоват еттілвр кі алар ескі 
порядокларга да йазилган тврвлерв кврв тацладилар кенсі 
орталариндан шафар посполітий розходларина пан войтка бу 
йилга настенпуйонций славетний Задігні Сефер оелун хайсін 
презентоват етіп урядга подат еттілвр не кі для паменчі бу ж 
уряд акталарга йазма сімврлвді (арк. 233 зв.)

„Економ наданий від ради сорока мужів панові, війтові
Діялося року божого 1109 лютого 27 [1660 березня 8 ], в 

понеділок перед славетним війтом Шимком, сином барона Лу
каша, єпископа. До нинішнього війтівського уряду 
вірменського права міста Кам’янця прийшовши особисто, сла
ветний Асвадур, син Балі, віцемаршалко сорока мужів, зі 
своїми депутатами сповістили, що вони за старими порядками 
і писаними законами обрали з-поміж себе панові війтові на 
наступний рік економа для посполитих видатків — славетного 
Задіґа, сина Сефера, якого вони й представили, і подали уря
дові [пам’ятного], що уряд наказав для пам’яті записати до 
актів“.

Арендаситийірмвнниц
Болду Каменецтв Подолскій ермені ратушунда тваганниц 

1209-уна мардныц 6-сына нвгврікун. Біз Шимко барон Лукаш 
йереспохан оглу войт да баронлар Мурад дер Закарйа оклу Торос 
Ованес Харахаш оклу йереспоханлар Вартан Кіркор Оклу Мурад 
Сефер оглу Шымко Серкій оклу Курыло Мілько оклу Асвадур Ованес 
оклу антічквнлвр ермені тврвсшыц Каменец швквріниц белгілі 
етійрбіз барчасина кімгв кі потреба болса білмвгв кі біз учунчі 
міркани ермені тийірмвнинданаййаснйешый свентый паменчі 
неміч падшаклариндан шчодроб ліве наданий да калігі най-4 
йаснєйіиьш Ян Казімірдвн падшахниц аныц бійлікініц бізнім 
мыост1вый бійіміздвн сытаралы устумузгв пановат етквн 
беркітквн арендоват еттіх бір йылга славетный Грескога Мілко 
оклуна антічквн коллегамызга сумма екі йуз флорінгв неміч 
сб1дагасына хайсшыц йылы башланды масныцада да тугвллвнсвр 
стай же масніцада тваганныц 1110-уна прыпадат етквн без 
вшелакій дефалкаты кі бір немв учун білмвгвйбіз чыхарып тылько
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стреж боже поводку да отну кі фундітус зпесіт еткей тыйфмэнны 
да кребланы хайсіньїц прычынасыидан. пуста халып керэк ваковат 
етк&й еді теды ол хальїйір про арбітріо бізнім. Негэ пап Греско да 
позволіт етіп берді екс нунк флорін йузну, а халган флорін йузну 
пры експіраційі аренды оддат етме борчлу болсар. Хайсі арепданыц 
нотасы для паменчі акталарга йазма сімврлвдіх (арк. 234 зв.)

„Оренда млина
Діялося в Кам’янці-Подільському, в ратуші вірменській 

року 1109 [1660] березня 6  [16], у вівторок. Ми, Шимко, син 
барона Лукаша, єпископа, війт, барони Мурад, син вітця За- 
кар’ї, й Торос, син Ованеса Харахаша, єпископи, та Вартан, 
син Кіркора, Мурад, син Сефера, Шимко, син Сергія, Курило, 
син Мілька, Асвадур, син Ованеса, присяжні вірменського суду 
міста Кам’янця, сповіщаємо всіх, кому буде потреба знати, що 
ми третю мірку в вірменському млині, право на яку нам 
щедро надано найяснішої світлої пам’яті польськими короля
ми і підтверджено нинішнім найяснішим Яном Казиміром, 
його королівською величністю, нашим милостивим паном, 
який щасливо владарює над нами, здали в оренду на один рік 
славетному Ґреськові, синові Мілька, присяжному, нашому 
колезі, за суму двісті флоринів польськими грішми, якого 
року початок починається на масниці й який закінчується 
також на масниці, що припадають на 1 1 1 0  [1661] рік, без 
жодних субсидій, щоб ми ні про що не знали, за винятком, 
боронь боже, повені та пожежі, які б знищили млина і греблю 
і з причини яких його б не стало, тому це лишається на наш 
розсуд. Із чим пан Ґресько погодився і сплатив початкові сто 
флоринів, а решту сто флоринів він повинен віддати при 
закінченні оренди. Запис про цю оренду ми наказали внести 
до актів44.

Йакубга борч Ованес
[Болду тваганныц 1112-сінв окосдоснун, З-yneJ йыгпашкун. 

Келіп облічне учщвый Ованес Бедрос Ламайнка оелу борч білінді 
учщвый Йакубга Кіркор Сірута оглуна... (арк. 266 зв.)

„Якубові борг Ованеса
[Діялося року 1112/1663 серпня 3/13], в понеділок. 

Прийшовши особисто, поштивий Ованес, син Бедроса Ламан- 
ки, визнав борг поштивому Якубу, сину Кіркора Сироти. . . 44

Опис: [Список 1864; Андріяшев 1929; Григорян 1964; 
Дашкевич 1969].
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29 ЦДІА України, м.Київ, ф. 250, оп. З, од. зб. 32 
(раніше — ф. 228, on. 1, од. зб. 89)

Andrej Thorosowić
Sekreta z ogrodu philozowskiego, zebrane prawdziwe o 
kamieniu bfogosławionim philozowskim z wykładem. 
Pisane roku pańskiego 1626

Крайні дати: раніше 9 квітня 1626 р. (арк. 24) — 28 
лютого 1631 р. (арк. 176 зв.).

Зміст: Польська частина становить собою виписки із 
творів Сократа, Арістотеля, Авіценни, Демокріта, Платона й 
інших філософів, але в основному — описи експериментів з 
алхімії таких учених, як Гермес Трісмегіст, Скайд Гебер, Ар- 
нольдо де Вілланова4, Альберт Великий, Морієнес, Розаріус, 
Раймонд Луллій, Адамарус, Альфідіус та ін. (арк. 1—161 зв.). 
До них Андрієм Торосовиче^« зроблено чимало коментарів 
вірмено-кипчацькою мовою: арк. 13 зв., 20 зв., 26 зв., 29 зв., 
36 зв., 38 зв., 56 зв., 57, 69 зв., 73 зв., 78 зв;, 81 зв., 83 зв., 
84 зв., 99 зв., 107 зв., 108 зв., 115 зв., 119 зв., 120—120 зв., 
125—126, 128—129, 130 зв.—132, 133, 134 зв.—136, 143—143 
зв;, 147—147 зв., 153, 156 зв., 157 зв.,158 зв., 162.

Вірмено-кипчацькі тексти: описи власних 
експериментів (арк. 146 зв., 152 зв., 176) та 
садівничих прийомів (арк. 167—168); зіставна 
таблиця вірмено-григоріанської й православної 
Української пасхалій (арк. 162 зв.—163); рецепт 
мазевого компресу від головного болю (арк. 165 
зв.); молитви, складені самим Андрієм Торосови- 
чем (арк. 166—166 зв., 169 зв.—170).
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Мова польська у власній графіці і вірмено-кипчацька.
Папір, формат 20 х 30 см. Водяний знак: прямий висо

кий хрест на круглому хресті на крузі, 3,8 см. Обсяг 179 арк. 
Нумерація: 1—177 + 2 окремих аркуші.

Палітурка нова, картонна; оригінальна обкладинка не 
збереглася.

Письмо вірменське, нотрґір, ЗО—40 рядків на сторінці по 
55—65 знаків у кожному; польський скоропис менш тісний.

Вибрані тексти:
Лнун Лсдуадзой
Ігі аямалар да армутлар бу т\рл\ бітер йандралардан.
Алма ігі взден алмаларныц Нем армутларныц йандриларын.
Соцрам кузун И ряда улу скопат еттірме да ол Нрнда ічінв 

йоНарі анылган йандраларнм алманыц башха армутнуц башха бір 
йарым бармах узунуна терен йер ічіне кувурме /на полях: 3-ер 
йандра бірі бір і н ден 2-шор локот кері/ да соцра ол Нряданы ат Иной у 
біло халын йапма. Алай кі Иен хышын бузламагай ол йер. Соцра 
евелбаНар ол Иной ну Нрядадан кот урме. Аида йеберілір тереккінелер. 
Бу тереккшелерны соцра болур пересазат етме 6-ар локот бірі 
бірінден йырах (арк. 167 за., запис I )

«В ім’я бога
Добрі яблука і груші із зернят виростають так.
Узяти зернятка від добрих яблунь і груш.
Потім восени скопати вшіику грядку і на тій грядці 

посадити на глибину півпальця згадані вище зернята яблук 
окремо, груш окремо [на полях: по 3 зернятка на відстані 2  

ліктів одні від других], а потім накрити ту грядку товстим 
шаром кінського гною. Так щоб узимку те місце зовсім не 
промерзало. Потім навесні прибрати той гній із грядки. Там 
виростуть деревця. Ці деревця можна буде згодом пересадити 
на відстані 6  ліктів одне від одного».

Пнякларга вшчепьоный алма армут
Нечік ігі Насіл бі)лур. Иер турлу йеміш шчыписындан /м 

терекындан рушчкаларны вьішчепіт етме пнякларга вкупе бір Иря~ 
да усне бірі бірінден 2-шер локот йырах. Соцра ігі пріняцца болсалар 
пресазат етме кенсілерьін йылына йа екі йылына евет Нрядалар
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усне хайсілврьі усне петрушка кем морков сачьиіьійір зере аныц унук 
кі hep йыл йерні тепретырлар да хазарлар йарінага да аны север 
тереклер. Алай бек есер терекы йемішніц hep турлу шчыпаларны 
hep кун тутуп рушчкаларындан усттен поліват етме керек Ьем кі 
Иліна да чылангай да коренге дег сув текулгей (арк. 167 з в запис 
2)

«Яблуні й груші, прищеплені на саджанці
Як буває добрий наслідок. Прищепити живці від різних 

плодових щеп або дерев до саджанців разом на одній грядці 
на відстані 2 ліктів один від одного. Потім, як добре прий
муться, пересадити їх на рік або на два, але на ділянки, на 
яких садилася морква і петрушка, оскільки цю землю щороку 
розрихлюють і копають під городину і її дуже люблять дерева. 
Щоб плодові дерева добре росли, треба щодня всі ці щепи 
поливати зверху від живців, щоб. аж глина розкисла і вода 
досягла коріння».

Анун асдуадзой
Четлевуку кузу/н/ булай тікме
Алма кврклу тур к четлевуклеры буну 3-ер бір йерде плот 

чевресына тікме бір йарым бармах узун терен йер ічіне /на полях: 
бір харышта болур ічіне йерніц тікме четлевукну/ да алай ох кенсін 
нечік* алма Ьем армут йандраларын hnoü біле йапма кі 
бузламагайлар. Соцра евелбаЬар h ной ну кетурме да хачан йарым 
локот йорден бійік чыхса тереккінелер ол замай кенсін поплетіт 
етме кі сых ескей да бірі біріне ба клан гай. Хозну да болур булай 
тікме (арк. 168, запис 1)

«В ім’я бога
Фундук садити так
Узяти горіхи доброго турецького фундука й посадити їх 

по три понад тином на глибину, як півтора пальці в довжину 
[на полях: фундуковий горіх можна садити в землю на одну 
п’ядь у глибину], і їх так само, як і зернята яблунь і груш, 
укрити гноєм, щоб не вимерзли. Пртім весною гній прибрати
і, коли деревця виростуть із землі на півліктя в висоту, то їх 
посплітати, щоб росли густо і пов’язалися між собою. Так 
можна садити й волоський горіх».
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Бадамни
Хабуху ічіна хойма сув ініпа кі чьілапгай алай узах чах кі hen 

ічіндв болган хабухунуц бадам тепранмагай па ол зоман кенсін тікмв 
йер ічіна бір йарим харьіш теран йа бір харьіш дуй піца ічіна соцра 
чьіхса болур кенсін баНарда йер ічіна пересадіт етма. Помаранчаниц 
да йандеркаларьін тікмв (арк. 168, запис 2)

«Мигдаль
у шкаралупі покласти в воду й замочувати так довго, 

поки мигдалина всередині шкаралупи перестане рухатися, й 
тоді посадити його в землю до дійниці на глибину півтори 
п’яді або на одну п’ядь, а потім, як проросте, можна весною 
пересадити в землю. І зернята апельсина садити [так]».

Кінець книги:
АО 1631 Die 28 Februari
хойдум фійола ічіна дістілаційадан чьіхкан менструумну 

пецокка ах хар кібік матерій а еді увах езган (арк. 176 зв.)
«Року 1631 дня 28 лютого
я поставив до печі рідину, одержану після дистиляції,— 

вийшла речовина, сипуча й біла як сніг».

Опис: [Гаркавец 1981].
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Центральний державний 
історичний архів України, 

м. Львів
Цісарсько-королівська установа 

давніх галицьких гродських і земських актів 
і затвердження документів — 

Бернардинський архів 
(17&4—1939)

Львівський державний обласний 
історичний архів 

(1939)
Центральний державний архів 

стародавніх актів у м.Львові 
(1939—1944)

Львівський обласний державний архів 
із архівом давніх актів м.Львова 

(1944—1946)
Філіал Центрального державного історичного 

архіву Української РСР у м.Львові 
(1946—1958)

Центральний державний історичний архів 
Української РСР у м.Львові 

(1958—1991)





30j ЦДІА України, м.Львів, ф. 9, on. І, 
од. зб. 381, 

стор. 1901—1906

Угода Нікола Торосовича, львівського архієпископа, 
з вірменами Львова й Кам'янця

\

Дата: 26 квітня 1076 [6 травня 1627] р.,, четвер.
Мова кипчацька, вступна частина (стор. 1901, рядки 

14-—27) латиною; після кипчацького тексту (стор. 1901—1904)
— його рівночасний польський переклад (стор. 1904—1906).

Папір, формат 20 х 31 см. Водяний 
знак: лілея, 3,8 х 4 см.

Письмо вірменське, нотрґір, 73 
(4+33+33+3) рядки по 50 знаків у кожному; 
польский скоропис менш тісний.

Заголовок акту: Oblata Submissionis 
Episcopi Armenici.

Початок вірмено кипчацької частини:
Болду Іловда кічіайнакун абрілніц 26-до 1076-сыпда 

тваганныц асдуадзой Крістоснуц тоеушундан 1627-сіндо 
бытностунда авакерецніц да барча каеаналыхныц да барон 
йереспоханларныц барон Задіг оглу Бернатовіц пан Тороснуц да 
барон Захно оглу пан Йакубнуц да барча агаларныц алайже дер 
Нерсесніц Иолуб войт оглу пан Хачконуц Кіркор оглу пап Йакубнуц 
Гвгчэ Каменец шэкэрлиюрпыц... (стор. I90I—J902)

„Діялося у Львові, в четвер, квітня 26-го вірменського 
літочислення 1076, від різдва бога Христа 1627-го, в присут
ності архієпископа, і всього духовенства, і баронів єпископів 
пана Тороса Бернатовича, сина барона Задіґа, та пана Якуба, 
сина барона Захна, і всіх старших, а також вітця Нерсеса,
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сина війта Голуба, пана Хачка, сина Кіркора, пана Якуба 
Ґоґче, міщан кам’янецьких...“

Кінець вірмено-кипчацької частини:
А дагын артых беклікі учун бу менім облігаційама бастырдым 

кенсі йебісгопосаган мвкурумну да кенсі власны холум біле 
совораган хызыл йазов біла подпісат еттім. Болду іловда йогары 
йазылган заманда тваганныц 1076-сында абрілніц 26-сына 
йебісгопос Нігогос аркебісгопос Лова аторойн дзарай Йісусі 
Крістосі (стор. 1903—1904)

„А для більшої певності до свого зобов язання я приклав 
мою єпископську печатку і власноручно підписав звичайним 
червоним письмом.' Діялося у Львові в писаний вище час року 
1076 за вірменським літочисленням, квітня 26-го. Єпископ 
Ніґогос, архієпископ Львова, престолослужитель Ісуса Хри
ста“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1969].
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ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,
од. зб. 136,

арк. 421—423

Витяг з актової книги 
Львівського вірменського духовного суду — 
Про спадщину ШимкаТарафацького

Дата: 1—4 [11—14] квітня 1074 [1625] p., п’ятниця — 
понеділок.

Мова кипчацька.

Папір, формат 20,5 х 32,5 см. Водяний 
знак: лілея, 2,6 х 2,7 см.

Письмо вірменське, нотрґір, 139 
(26+33+35+30+15) рядків по 50 знаків у 
кожному.

Початок:

Болду Іловда ермепі твагапыпа кврэ 1074-сунв абріл 1-індв да 
неміч календарына кврэ Die 10 aprilis Anno 1625. Бугунгі кунну 
туруп облічне духовный тврв алнына Ілов швкврініц ермениюрныц 
пан Йан Иолуб оглу Йаковщ кем пан Греско дер Лукашовщ опекун- 
лары у^махлы щаилы пан Шімконун Тарафацкшнын 
потомокларынын хайсиюры холдулар духовный тврвдвн кі Жамгоч 
етквй релаи,ійа.., (арк. 421)

„Діялося квітня 1-го року 1074-го за вірменським 
літочисленням, а за польським календарем дня 10 квітня 1625 
року. Сьогодні, поставши особисто перед духовним судом 
вірменів міста Львова, пан Ян Якович, син Голуба, і пан отець 
Ґресько Лукашович, опікуни нащадків покійного Шимка Та- 
рафацького, просили від духовного суду, щоб Жамґоч [„дзво
нар“] зробив заяву“.
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Кінець:
Твре духовный бунуцкі децізійа етіййір поневаж бу духовній 

тврвда позваний пан Бартош Норсісовіц пан Йанга опекунга Иеч 
бір немв прізнават етмос да анын артыпа коітоват етме клемес 
евет брацсе боліййір ад форум компетенс терасына ерменілерншц 
І лов нуц анда хайда кенс'терын поводундан кенсінмц запозващ 
етттыр на кенсін кум тото ефекту кавзе одложіт стті бу декрет 
блв сродкуйонці хайсі декретні строналар прінят етті.

Міско Богдан оглу духовный тереныц пісарьі.
Акталардан духовный тереныц Ілов шеНерініиц ерменілерншц 

выданый (арк. 423)
„Духовний суд приймає таке рішення. Оскільки в дано

му духовному суді позваний пан Бартош Норсесович за паном 
Яном, опікуном, нічого не визнає і тому не хоче квитувати, а 
покликається на процес у суді вірменів Львова, куди він сам 
як позивач їх позивав, остільки суд даним проміжним декре
том відклав остаточне рішення в цій справі, який декрет сто
рони прийняли.

Мисько, син Богдана, писар духовного суду.
Видано з актів духовного суду вірменів міста Львова44.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1979].
Примітки. Документ скріплено восковою печаткою 

львівського вірменського духовного суду, затисненою під папір 
від останнього аркуша.
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32з ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,
од. зб. 136,

арк. 426

Витяг з актової книги
Львівського вірменського духовного суду---
Заповіт Каспара Задиковича Рабички

Дата: ЗО серпня 1066 [9 вересня 
1617] р.,, субота.

Мова кипчацька.
Папір, формат 20,5 х 31 см. Водя

ний знак: прямокутний гербовий щит 
із лілеями на кутках і хрестами обабіч 
та внизу, увінчаний короною з хре
стом, із написом у 5 рядків: WER SOL 
VERTRAVT HAT WOL GEBAVT 
HANSESEL, 5 x 7,1 см. Обсяг 2 стор.

Письмо вірменське, нотрґір, 51 
(33+18) рядок по 50 знаків у кожному.

Початок:
Анун асдуадзой

Пан Каспар Задік оелу артых аты біле Рабінка забунлухунда 
кендініц болуп ігі баченяда ундэтып хатына дер авакерецні дер 
Каспарны дін атасын кем агалардап пан Торосну пан Берпашовіч 
кем пан Івашкону Міско оглун з уренду да пан Торосну Йагоп оелун 
да пан Йакубну пан Захно оелун нечік прыйателлэрны...

„В ім’я бога
Пан Каспар, син Задіка, називаний також Рабичка, під 

час своєї хвороби, будучи під добрим наглядом, викликав до

<**
4
4

VERTRAVT
HAT WOL
GEBAVT

gmANSESEL^

*>
4*
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себе архієпископа вітця Каспара, свого духовного батька, та 
від старійшин пана Тороса й пана Бернатовича, та від уряду 
пана Івашка, сина Миська, та пана Тороса, сина Йаґопа, й 
пана Якуба, сина пана Захна, як своїх близьких...“

Кінець:
А хайда тецрініц буйруху келір есе аталары уснэ на ол вахт 

пан Шімко кійвв повінен болгай оддат етме пан Шімкога оглуна 
аньїцкі сбідаганьї кем барча доброну рухомий пайлашма нечік 
ортада постановіт етіліптір йарым да гес барча немвны негэ кі 
йоеарігі агалар таныхтыр бу барча справага. 1617 окостос ЗО

„А коли на їхнього батька зійде воля божа, то зять 
Шимко повинен буде віддати панові Шимкові, його синові, ті 
гроші й усе те рухоме майно для розділу, як ухвалено між 
ними, усе рівно пополам, свідками чого в усій цій справі є 
названі вище старійшини. 1617 серпня 30м.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1974а].
Примітки. Документ скріплено восковою печаткою 

львівського вірменського духовного суду, затиснутою під 
папір.
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334 ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,

Лист Ґреська, сина Томші, зі Стамбула

Дата: [21 лютого /  3 березня] 1599 р., 
тижня посту.

Мова кипчацька.

Папір, формат 19,5 х 34 см. Водяний 
знак: дві надбрамні вежі, 4 x 6  см. Обсяг 2 
стор.

Письмо вірменське, нотрґір, 41 (30+11) 
рядків по 40 знаків у кожному.

Початок:
Анун асдуадзой

Йана білгейсіз бійлікіціз кі Ацарйада талер 190 сбідага хызыл 
флорін 200 сбідага гес чыхты...

„В ім’я бога
Також знайте, ваші милості, що в Ангар’ї талер вийшов 

по 190 монет, а червоний флорин по 200 з половиною...“
Кінець:
...Йаздым Стымболда хан кун оручнуц екінчі кафтасына 

Afnnjo 1599.
Б. З. К. /= бійлікіцізніц кійву] кем хулу бійлікіцізніц Греско 

Томила оглу.
Хайн анама йугунмэхлых кем барча евдэгыэргэ.
Білгейсіз бійлікіціз кі Лазар 2 араба йуклійір халі іпок 13 ган 

Ікан ? ген?] іпек кем езге рызкый да бар бу кервен біле кетер

ОД. Зб. 863, 
арк. 2

середа другого
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„Писав я в Стамбулі, у середу другого тижня посту року

Зять вашої милості і ваш слуга Ґресько, син Томші. 
Тещі моїй уклін і всім домашнім.
Знайте, ваша милість, що Лазар вантажить 2 вози кили

мами й шовком, є 13 [тюків] ханського шовку й інші сорти, 
піде з цим караваном“.

Адреса:
Воле ар бу бітік барон Міклаиїн ын, холупа менім хайн 

итамныц барна турлу йахшьшыхка. Іловда.
„Має дістатися до рук барона Міклаша, мого тестя, на 

все добре. У Львові“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк:-[Дашкевич, Трыярский 1978а].
Примітки. На звороті, де написано адресу, дві сургучеві 

персневі печатки.

1599.

то
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345 ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,
од. зб. 863,

арк. З

Розписка Степана, сина Лазаря

Дата: 9 березня 1609 р.
Мова кипчацька.
Папір, формат 20,5 х 16,5 см. Без водяного знака. Обсяг 

1 арк.
Письмо вірменське, нотрґір, 20 рядків.
Текст:
Мен Степан Лазар оелу білінійірмен кі ол мін беиі йуз 

флоріндвн хайсін алдых спулнє Йелендегі вв йанында авумуз усно 
пан Станіслав Каменецкійдан подкоморідан лвовскій анам біла пані 
Дэвлэт Доновак хзы кем Йаско хардашім біла хайсі інтерцізага 
йазылды Торос Торосовій, швагеріміз бізім на бунуцкібік йокарі 
йазылган сбідагадан алдым мен кенсі пайыма флору беш йуз 
хайсіндан мен повінен болурмЫ берма ж;увап алай кенді 
хардашларыма ер нечік кі хыз хардашларыма алайох хоймахка ол 
сбідаганьї хачан да класах авумузну елібероват етме. Даеы йахші 
інам учун холум біла макурумну хойуп подпісачса болдум. Болду 
Іловда Die 9 Marci Anno 160.

Мен Степан Лазар оелу власний холум біла йаздим
„Я, Степан, син Лазаря, визнаю, що з тих тисяча п’яти

сот флоринів, які ми одержали за наш будинок поряд із бу
динком у Єленях від Станіслава Кам’янецького, підкоморія 
львівського, спільно з моєю матір’ю пані Довлат, дочкою До- 
новака, і моїм братом Яськом, так із^тих вище писаниц гро
шей я одержав на свій пай п’ятсот флоринів, за які я маю 
відповідати як перед моїми власними братами, так і перед 
сестрами, а також мушу подати ці гроші, якщо ми захочемо
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звільнити наш будинок. Для більшої певності я своєю рукою 
приклав мою печатку і підписався. Діялося у Львові дня 9 
березня 1609 року.

Я, Степан, син Лазаря, власноручно написав [підпис]“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19786].
Примітки. На звороті воскова перснева печатка, затисне- 

на під папір, і напис латиною, датований 1641. роком.
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35б ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,
од. зб. 863,

арк. 4

Розписка Давида, сина Голуба, 
матері Жужанні Голубовій

Дата: [28 жовтня] 1612 p., „на Шимона—Юду“.
Мова кипчацька.
Папір, формат 19,5 х 11,5 см. Без водяного знака. Обсяг 

1 арк.
Письмо вірменське, нотрґір, 10 рядків.

Текст:
Анун асдуадзой
Anno 1612.
Мен Давыд Иолуб оелу білінійірмен бу менім церографім біле кі 

халдым борчлу анама дврт йуз еллі флору hep флоруну санап 30 
hpoui. Бунуцкі ахчаны повінен мен толэмэ келіп Турктэн. Даеын 
ігквнулук учун мвкурумну бастым кем холум біле пютпісацца 
болдум. Болду Іловда Шимона Йудада.

Мен Давыд И олуб оелу
„В ім’я бога
Року 1612.
Я, Давид, син Голуба, визнаю цією моєю розпискою, що 

завинив моїй матері чотириста п’ятдесят флоринів, рахуючи 
по ЗО грошів. Ці гроші я повинен сплатити, приїхавши з 
Туреччини. Для більшої певності я приклав мою печатку і
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підписався моєю власною рукою. Сталося у Львові на Симона 
й Юду.

Я, Давид, син Голуба".

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19786].
Примітки. У кінці тексту воскова перснева печатка, за- 

тиснена під папір. На звороті напис латиною: Recogniłia Dawi
da Hotuba па f. 450 nieboszce p. Zuzannie Holubowej.
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367 ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. І,
од. зб. 863,

арк. 5—6

Витяг з актової книги
Львівського вірменського духовного суду — 
Передшлюбна угода 
між Госкою, дочкою Каспара Рабички, 
та Якубом, сином Андрія Іляшовича

Дата укладення угоди: 1047 [1598] р.
Дата внесення до актів: 10 [20] січня 

1061 [1612] р.
Мова кипчацька.
Папір9 формат 20 (40) х 31 см. Водя

ний знак: лілея на щиті, увінчаному коро
ною, 4 x 6  см.

Письмо вірменське, нотрґір, 59 
(35+14) рядків (на арк. 5 і 5 зв.).

*
Текст:
Анун асдуадзой
Кроренк панна Иосканын, пан Каспар хзыныц Рабічка да пан 

Йакубнуц Андрій оглу Іляшовічнін, тваганныц 1047-сінв болган ста- 
новеня орталарына падшаИлыхына учунчі Зігмунтнуц

„В ім’я бога
Передшлюбна угода панни Госки, дочки пана Каспара 

Рабички, та пана Якуба, сина Андрія Іляшовича, укладена 
між ними року 1047 [1598] за короля Сигізмунда третього“.*
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Кінець:
Болду тваганныц 1041-іна йунварныц 10-уна 
„Діялося року 1061 [1612] січня 10 [20]“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1970а].
Примітки. На звороті арк. 6 воскова печатка львівського 

вірменського духовного суду, затиснена під папір, і напис 
латиною: А  Д. 1618.
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378 ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,
од. зб. 863,

арк. 7

Посвідка Івашку Вартересовичу, сину Якуба, 
видана вірменськими купцями з Кам'янця

Дата: 26 липня 1618 р.
Місце: Стамбул.

Мова кипчацька.
Папір, формат 21,5 х 27 см. Водяний 

знак: держава? якір на крузі?, 3,8 х 4,5 см.
Обсяг 1 аркуш.

Письмо вірменське, нотрґір, 39 (36 + 3) 
рядків.

Текст:
Лнун асдуадзой
Заманында Ханко Серепковіц ненік кэрвэн башынын па men 

нас барна йолдашлардан танланган келіп Стымб[олга] die 12 Іипі 
біз ашага йазылганлар власный холларымыз біле зезнават етіп 
берійірбіз бу атестаційаньї пан Івашко Йакуб оглу Вартересовіцньїн 
холтхасына...

♦ В ім’я бога
В часи, коли Хачко Серепкович був обраний усіма това

ришами на начальника каравану. Ми, що нижче власноручно 
підписалися, прибувши до Стамбула дня 12 червня, свідчимо 
й даємо цю посвідку Івашкові Вартересовичу, синові Якуба, на 
його прохання...»
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Кінець:
Бу хадардыр бытностумузда. Буну да ішіттіх кі барып еділор 

хахамларга соцра францускій елчіга да андан да атестаційа 
алдылар евет біз анда дугул едіх. Будур бізім алнымызга болган. Не 
учун власний холу муз біла йазылдих.

Стимб[олда] die 26 Iuni Anno 1618.
Хачко Міклаш оелу таних бу атестаційага.
Міско 1в[ашко] оклу таных бу атестаційага.
Г ріс ко дер Лукаш оНлу таних бу атестаційага.
Гурйег Дірадур оНлу таных.
Вартік Петре оНлу таных бу атестаційага.
„Це тільки те, що відбулося в нашій присутності. І ми 

чули також, що вони ходили до рабина, а потім до французь
кого посла і звідти також узяли посвідку, але нас там не було. 
Це те, що сталося перед нами. Щодо чого ми власноручно 
підписалися.

У Стамбулі дня 26 червня року 1618.
Хачко, син Міклаша, свідок цієї посвідки.
Мисько, син Івашка, свідок цієї посвідки.
Ґрисько, син вітця Лукаша, свідок цієї посвідки.
Ґур’єг, син Дірадура, свідок цієГ посвідки.
Вартик, син Петре, свідок цієї посвідки“.
Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19706].
Примітки. На звороті арк. 6 воскова печатка львівського 

вірменського духовного суду, затиснена під папір, і напис:
Атестаційа пан Івашко Йакуб оглу Вартерісовіцка берілган 

Стымболда A.D.1618 „Посвідка, видана у Стамбулі панові 
Івашку Вартересовичу, синові Якуба, року господнього 1618“.
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389 ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,
од. зб. 863,

арк. 8—9

Квит Тороса и Анастаса, синів Голуба Івашковича, 
Голубові, синові Давида

Дата: 14 лютого 1626 р.
Мова кипчацька.
Папір, формат 21 (42) х 31 см. Водяний 

знак: схрещені ключі під тіарою, 4 ,5‘х 7,5 
см. Обсяг 1 подвійний аркуш.

Письмо вірменське, нотрґір, 19 рядків.
Текст:

Біз Торос кем Анастас хардашлар Иолуб оеланлары Івашковщ 
Ілов шдкорлілдрьі белгілі етійірбіз бу бізім хол бітікімьіз біло кімго 
належіт етор білмого кі бізго пан Иолубдан барон Давыд оглундан 
церографына коро у^махлы ж;анлы пан Хож;уга дядумузга бергон 
будур дорт йуз сексон флору усно досіт болду вевшіигткім... Болду 
Іловда die 17 Februari Anno 1626. До тего холдух кі таных 
йазылгайлар пан Міскону Бокдан оелун кем пан Задікні Аведік оелун 
Кріштофовіч него подпісаіща болуп мокурлорын бастылар.

Tkeodor Holub. Анастас Иолуб.
Міско Бокдан оклу таных
„Ми, брати Торос і Анастас, сини Голуба Івашковича, 

міщани Львова, цим нашим рукописним документом доводи
мо до відома тих, кому належить знати, що нам паном Голу
бом, сином барона Давида, за його розпискою, даною 
покійному панові Ходжу, нашому дядькові, на чотириста 
вісімдесят флоринів, сплачено все повністю... Сталося у Львові

221



.дня 17 лютого року 1626. До того, ми попросили, щоб записа
лися свідками пан Мисько, син Богдана, і пан Задік Кришто- 

' фович, син Аведіка. Тому вони підписалися й поставили свої 
печатки.

Теодор Голуб [підпис]. Анастас Голуб [підпис].
Мисько, син Богдана, свідок [підпис]44.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19786].
Примітки. Нижче тексту дві приватні персневі сургучеві 

печатки. Арк. 8 зв. та 9 чисті.
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39ю ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,
од. зб. 863,

арк.10

Посесійна угода на крамницю 
між Шимком Каспаровичем Рабичкою 
та Шимком Мурадовичем Керемовичем

Дата: 28 липня 1626 р.
Мова кипчацька.

Папір, формат 21 х 31,5 см. Водяний 
знак: щит із літерою В угорі, 2,2 х 3,3 см. Обсяг 
1 арк.

Письмо вірменське, нотрґір, 25 рядків.
Текст:
Лнун асдуадзой

Болду пеоны постановснє пан Шімко Мурад оглу арасына бір 
йандан да бірсі йандан пан Шімко Каспар оглу арасына в тын 
спосуб. іж ол кебіт болган речоный рабінковскій... на пан Шымко 
Каспар оглу бу мянованый кебітні... сатты учщвый пан Шымкога 
Мурадовщкэ будур мін уч йуз флорінго... Не учун екі йандан да кенсі 
власный мокурумузну бастых да холларымыз біле потпісацца 
болдух. Болду Лублінде die 28 Iulii Anno 1626.

Мен Шымко Каспар оглу [підпис].
Мен Шімко Мурад оглу Керемовщ [підпис]
„В ім’я бога
Укладено певну угоду між Шимком, сином Мурада, з 

одного боку, і Шимком, сином Каспара, з другого боку, в той 
спосіб, що крамниця, що зветься рабичківською... то пан
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Шимко, син Каспара» цю названу крамникк.. продав пошти- 
вому панові Шимкові Мурадовичу за тисячу триста фло
ринів... Щодо чого ми, обидві сторони, поставили свої власні 
печатки і власноручно підписалися. Сталося в Любліні дня 28 
липня року 1626.

Я, Шимко, син Каспара [підпис].
Я, Шимко, син Мурада, Керемович [підпис]“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1978а].
Примітки. Нижче тексту дві приватні персневі сургучеві 

печатки.
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40ц ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, on. І,
од. зб. 863,

арк.11

Заповіт єпископа Якуба Захновича

Дата: 18 грудня 1629 р.
Мова кипчацька.
Папір, формат 21 х 30,5 см. 

хи, 6 х 3,9 см. Обсяг 1 арк.
Письмо вірменське, нотр- 

ґір, 27 рядків.
Текст:

Anno 1629. Анун асдуадзой. Die 15 Decembris.
Тестаментьі пан Йакубнуц Захновіц ерецпохашшц етк&н дер 

Закаріа авакерец барон Задіг оелу Бернатовіц пан Торос ерецпохан 
да барон Захновіц пан Хачко алньїна етквн.

дввл башта сьінарьіма пані Настухнага не кі кроренкте бар 
алсар. Екі хзьіма Ианускага hем Мілухнага стойонцьій кем рухомий 
добромдан мін бешвр йуз флоріну ексіна кем аньї не кі кенсілорьіна 
беріпмен алтун кумуштан ін^ідан да взгв барчаньї не кі калігодег 
хьізларинда бар алсарлар да артьіх упомінатса болмісарлар. Халган 
добром стойонций кем рухомий уч оглума — Захнога Грескога кем 
Шімкога алайох синарима... До тего признат етті кі 600 флоріну 
майасин Захно оелунун синаринин алди кенді холуна да ани кенсі 
справасина айландирди да бунар дег хатинадир

„Заповіт пана Якуба Захновича, єпископа, учинений пе
ред вітцем Закарією Бернатовичем, архієпископом, сином ба
рона Задіґа, паном Торосом, єпископом, та паном бароном 
Хачком Захновичем.

Водяний знак: три капелю-
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Насамперед моїй дружині пані Настухні, шоб узяла все, 
записане в передшлюбному контракті. Двом моїм дочкам Га- 
нусці й Мілухні, із мого нерухомого й рухомого майна — обом 
по тисячі п’ятсот флоринів і те, що я дав їм із золото, срібла, 
перлів та всього іншого і що дотепер знаходиться в них, хай 
візьмуть і більше не нагадують. Решту мого майна, нерухомо- 
го й рухомого, трьом моїм синам — Захнові, Ґреськові й 
Шимкові, а також моїй дружині... Крім того, він визнав, щ0 
взяв собі 600 флоринів із коштів дружини Захна й використав 
на свої справи і що й тепер вони в нього“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Примітки. Зворот чистий. Документ не скріплено ні під

писами, ні печатками.
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Розписка Стецька сина Огана, 
Ібреїмові зі Стамбула, синові Юсуфа

Дата: 1609 р.
Мова кипчаціка.
Папір, формат 13,5 х 8,5 см. Фраг

мент водяного знжа: держава? якір на 
крузі?, 3,8 х 4,5 ск. Обсяг 1 арк.

Письмо вірменське, нотрґір, 8 
рядків.

4112 ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. І,
од. зб. 889,

арк.15

£
Текст:

Мен стецк< окан оелу білінірмен бу мепім запізім блэ дсі халдім 
борчлу Хож,а Ібрімв стамболлу Йузоф оелуна асбра 5 мін хайсі 
сбідагані версэрлен казім кунунэ А. £>. 1610 [б]орч[л]умен вермомв 
[ш верме]. Дахії ей і квнулук учун власны холум блэ йаздім.

Болду Адрнада А. Б. 1609.
Мен Васл кефіл бу запіса

„Я, Стецько, син Огана, визнаю цим моїм записом, що я 
завинив паюві Ібреїму зі Стамбула, синові Юсуфа, 5 тисяч 
аспрів, які ;роші я повинен сплатити на Касимів день року 
божого 161С. А для більшої певності написав я моєю власною 
рукою. /

С/алсся в Едірні року господнього 1609.



Я, Василь, поручитель цього запису“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1)80].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19746].
Примітки. На звороті виклад змісту розписки по- 

єврейськи (5 рядків). У документі вжито дієслово вер- „давати“ 
з початковим приголосним в- замість закономірного кипчаць
кого б- (двічі), а також давальний на -« замість -ка , в чому 
проявився вплив турецької мови.



арк.22

4213 ЦДІ к  України, м.Львів, ф. 52, on. І,
і од. зб. 889,

Виклад розписки Шимка, сина Кевора, 
Андрієві Торосовичу, 
складеної польською мовою

Дата: 24 квітня 1615 р.
Мова кипчацька.

Папір, формат 21 х 31,5 см. Водяний 
знак: прямокутний гербовий щит із
лілеями на кутках і хрестами обабіч та 
внизу, увінчаний короною з хрестом, із на
писом у 5 рядків: WER SOL VERTRAVT 
HAT WOL GEBAVT HANSESEL, 5 x 7,1 c m .
Обсяг 1 арк.

Письмо вірменське, нотрґір, 21 (2 + 7 
+ 9) рядків.

Підпис під польським текстом:

Мен Ханко Торос оНлу ненік пориіонлу таных
„Я, Хачко, син Тороса, запрошений свідок“.
Текст:
Анун.асдуадзой
Мен Шымко Кеворовщ берій[р]мен мембран устуме пан 

Андрійге барон Торосовщкэ сума флоріну тохуз йуз 93 gr 10 усне 
хайсін твлэсэрмен бугунгі кундэн 1 йылда хачан йазылса Anno 
1616-да абріл 24-у хайсі кі менбранга кенді холум біло йазылдым да 
кенді еркім біле да власний мвНерумну да бастим да позвалат 
етій[р}мен барча кондщійаларга хайсі кі üohapi йазилсар бу

<̂wersoi5?
VERTRAVT 

44MATWOL 
GEВАУТ

Ä

*
*
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мембранда болсун немічне болсун взгв тш біле алай власне ненік 
кендім йазгаймен. Хайсі мамбранга холдум певный танихларны 
пан Аведікні барон Ханко оИлун андинкапни ермені твресиниц да 
пан Хонкону барон Туман оклун хайсілори бу мембранга подпісатса 
болдулар да мв/гурлорин бастилар даАии артих інвм учун. Болду 
абріл 24 Anno 16!5 І

„В ім’я бога
Я, Шимко Кеворович, даю на себе розписку панові баро

нові Андрієві Торосовичу на суму дев’ятсот дев’яносто три 
флорини 10 грошів, які я повинен віддати через рік у цей же 
день, як записано, 24 квітня 1616 ізбку, яку розписку я із 
власної волі підписав і на яку власну печатку поставив, і 
згоджуюся на всі умови, які мають рути написаними вище у 
розписці хоч по-польськи, хоч іншоїО мовою, так, наче писав 
я сам. До якої розписки я запросив певних свідків — пана 
Аведіка, сина барона Хачка, присяжного вірменського суду, і 
пана Хачка, сина барона Тумана, котрі підписали цю розпис
ку й поставили свої печатки для більшої певності. Сталося 
квітня 24 року 1615м.

На звороті:
Мен Задік Торос оелу власний холум біле потпісацса бдлдум
„Я, Задік, син Тороса, підписався моєю власною рукою“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19746].
Примітки. Нижче тексту дві воскові персневі печатки, 

затиснуті під папір.
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4314 ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 177,

стор. 229

Лист Миська братові Шимкові до Туреччини

Дата: після 1647 р.
Мова кипчацька.
Папір, формат 14,5 х 9,5 см. Фрагмент во

дяного знака, 1,2 х 2 см. Обсяг 1 арк.
Письмо вірменське, нотрґір, 10 рядків.
Текст:
Йанун асдуадзой
Пане Ш йму не пане бране.

Анлатьійірмен бійлікіне кі сордум сьінарьімдан ол бір тенк 
ангурйа мухайірі егер андан мі хардашлар сатун альїп еселер на 
айтті кі каша болсун кі менден алдьілар мен алдьім пан опекунлар 
дан накт сб біле егер альїп еселер пан Йакуб кійевумден алдьілар да 
менден дугул.

Екінчі тапупмен учмахли *;анльі пан Хачко хардашьімньїц 
діфтерінде Anno 1647 пан Йан Вартересовічтен 70 штук ангурйа 
мухайірі флорін 28-вр emmfi] флорін 1960.

Саг бол бійлікіц да йаманьїн кері.
Бійлікщнщ хардаші Міско
„В ім’я бога
Пане Шимоне, пане брате.
Розказую твоїй милості, що я спитав у моєї жінки щодо 

тієї штуки мухаїру, чи в неї купили сестри [брати?], то вона 
відповіла, що боронь боже, у мене не купували, я купила в
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моїх опікунів за готівку, а якщо вони купили, то купили в 
мого зятя Якуба.

Друге, я знайшов у книзі мого покійного брата пана 
Хачка [запис] за 1647 рік на 70 штук ангорського мухаїру від 
Яна Вартересовича по 28 флоринів, що склало 1960 флоринів.

Будь здоровий і геть усе лихе.
Брат твоєї милості Мисько [підпис]44.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1978а].

232



ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 177,

стор. 1196—1198

Звіт про витрати на похорон Хачадура

Дата: 28 січня 1059 [7 лютого 1610] р., неділя.
Мова кипчацька.
Папір, формат 19,5 (39) х 29,5 см.

Водяний знак: орел у короні (польський 
герб), 3,7 х 4,7 см. Обсяг 1 подвійний 
аркуш.

Письмо вірменське, нотрґір, 94 (35 
+ 39 + 20) рядки.

Початок:
Те 1059 йупвар 28 йыхкун.

Учмахлы щанлы Хачадурнуц влумунден соцра зараз ол кунну. 
Овэл трумнасьіна столярга бердіх... (стор. 1196)
„Року 1059 січня 28 [1610 лютого 7], неділя.
Після смерті покійного Хачадура, зразу того ж дня. 
Передусім на його труну столярам ми дали...“

Кінець:
Хул-хутаныпа твлэмв к с рек 3 й ы л  у ч у н  не кі келсв.
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Муларларга кем теслаларга [пропуск].
Сума флорін 100 (стор. 1198)
„Слугам слід сплатити за 3 роки, скільки прийдеться. 
Мулярам і теслям [пропуск].
[Загальна] сума флоринів 100“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1978а].
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ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 545,

стор. 357—360

Витяг з актової книги  
Львівського вірменського духовного суду — 
Про виконання передшлюбної угоди 
між Мілухною, дочкою Андрія Торосовича, 
і Яном, сином єпископа Тороса Бернатовича

Дата: 28 травня [7 червня] 1638 p., п’ятниця.
Мова кипчацька.

Папір, формат 20 (40) х 32 см. Водяний
знак: жіноча голова на щиті, 3 x 4  см. Обсяг
1 подвійний аркуш.

Письмо вірменське, нотрґір, 78 (35 + 35 
+ 8) рядків.

Початок:

Кроронку пані Мілухнаниц учмахльї ж;анльі пан Андрійнщ 
Торосовій, хзьіньїн, да аньїн, бійлікініц пан Йанньщ барон пан Торос 
Бернатовіц ерецпохан оНлунуц. Болду Іловда 28-де майісньїц Anno 
1638-інв неміч календарьіна коро аторагальїхьшда аньщ бійлікі дер 
Шгоеайос Торосовій, aphidебіскобоснуц... (арк. 357)

„Передшлюбна угода пані Мілухни, дочки покійного па
на Андрія Торосовича, й його милістю паном Яном, сином 
пана барона Тороса Бернатовича, єпископа. Сталося у Львові 
28-го травня року 1638-го за польським календарем, за
намісництва його милості пана Ніґогайоса Торосовича,
архієпископа...“
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Кінець:

...На стропа холду кі бунуцкі зезнанєсі квітньїн пан кійев- 
нун акталарга духовный тврвныц прійенти да шсерованы болгай 
нені отржымат етті да паментне біле утвердіт етті.

ІоаппеБ Кіегетотсг РиЬІісиБ МоІагіиБ АгсУііеріьсорі Сопзізіогіі, 
Ьеороііепзій МаНопіБ АгтепісаІІБ.

Акталардан духовный Ілов ермені тврэныц екстракты (арк.
359)

„... То сторона попросила, щоб цей квит пана зятя було 
прийнято і внесено до актів, що отримала і підвтердила 
пам’ятним.

Іоанн Керемович, громадський писар львівської 
архієпископської консисторії вірменської нації.

Витяг із актів львівського вірменського духовного суду“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1970а].
Примітки. Документ скріплено восковою печаткою 

львівського вірменського духовнго суду, затиснутою під папір.
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ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 546,

стор. 78—92

Витяг з актової книги 
Львівського вірменського духовного суду — 
Опис майна покійного Мурада Еміновича

Дата: 15 лютого — 28 квітня 1646 р.

Мова кипчацька.
Папір, формат 20,5 х 31 см. Водяний 

знак: Абданк, 3,6 х 5 см. Обсяг 16 стор.
Письмо вірменське, курсив, 269 (37 4- 9 +

31 4- 33 4- ЗО 4- 39 4- 7 4- 44 4- 39) рядків.
Початок:

Anno 1646. Ануп асдуадзой. Die 15 пердрварныц.
Бій тецрініц атына. Учмахлы ж;анлы пан Мурад Еміновіцнін 

склепінде болган нахт сб нечік мембраналар кем рузный 
мембраналар... (арк. 78)

„Року 1646. В Ім’я бога. Дня 15 лютого.
В ім’я бога. Гроші покійного пана Мурада Еміновича, 

що були в його склепі як готівкою, так і в розписках та різних 
документах...44

Кінець:
Anno 1646. Анун асдуадзой. Die 28 абрілніц.
Біз ніжьій потпісаньїй белгілі етійірбіз ніжьій йазовумуз біле 

кі hep бірімьіз до дьіспозіцьіі алдых флорін йедішер мін хайсі даеын 
Ш выражоный бар інтерцізьійамьіз ічінде хайсі інтерцізійа усне hep
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бірімизньїн пот ісьі бар на аньїнкібік інтерцізийалар Ьвр 
бірімьізньїн холу да бар будур.

Мен Шімко Стецко Хо^ігійовіц алдым до діспозьїцьіі кендї 
холума флорін йеді мін [підпис].

Мен Йа[куб] Задік Томановіц алдым до діспозьїціі кенді 
холума флорін йеді мін [підпис].

Мен Греско Стецко Хож,ігійовіц алдым до діспозьїціі кенді 
холума флорін йеді мін [підпис] (арк. 90)

„Року 1646. В ім’я бога. Дня 28 квітня.
Ми, нижчепідписані, свідчимо нашим нижчеподаним за

писом, що ми взяли в своє розпорядження по сім тисяч фло
ринів, що ще краще виражено в наших окремих заявах за 
підписами кожного з нас. І ось ці наші заяви з нашими 
власноручними підписами.

Я, Шимко Ходжіґович, син Стецька, взяв у власне роз
порядження сім тисяч флоринів.

Я, Якуб Томанович, син Задіка, взяв у власне розпоряд
ження сім тисяч флоринів.

Я, Ґресько Ходжіґович, син Стецька, взяв у власне роз
порядження сім тисяч флоринів“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Примітки: стор. 77, 80, 81, 86, 87, 91 чисті; на стор. 92" 

дата: 28 квітня 1646 року.
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ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 546,

стор. 374—375

Квит Миська Домажирського 
(Ніґола, брата Сагаґа) 
наглядачеві шпиталю Хачку Вартановичу

Дата: 17 [27] липня 1106 [1657] p., понеділок.
Мова кипчацька.
Папір, формат 15,8 х 9,5 см. Без водяного ?нака. Обсяг 

1 арк.
Письмо вірменське, курсив, 8 рядків.
Текст:
Анун асдуадзой
Men нїжьі потпісаньї білінійірмен бу квітьім біле кі одобрат 

еттім пан Хачкодап Вартаповічтвн /. ЗО шпіталга належонцы 
легатасына пан Сакагньїн тогма хардашімнін. Аньш бійлікі 
Крістос >;анына йарлыгагай. Хайсін квітоват етійірмен аны кем 
оеулларын анын мечньїмі часы.

Болду Іловда тваганныц 1106 Anno 1657 окосдоснун 17-сіне 
Асдуадзадзін ноеор- іхпашкуну.

Мен Нігол Дом[ажірскій] провізору ермені шпіталларнин 
[підпис]

„В ім’я бога
Я, нижчепідписаний, визнаю цим моїм квитом, що одер

жав від пана Хачка Вартановича ЗО флоринів, що признача
лися на утримання пана Сагаґа, мого рідного брата. Хай 
змилується над його душею його велич Христос! У зв’язку з 
чим я квитую його й його синів на вічні часи. Сталося у Львові
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року 1106 за вірменським календарем, року 1657 за польським 
календарем, серпня 17 [27], у понеділок після богородиці.

Я, Ніґол Домажирський, провізор вірменських шпи
талів“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19786].
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Витяг з актової книги 
Львівського вірменського духовного суду —  
Про виконання передшлюбної угоди Ханком, сином 
Ованеса, тестем Грицька Стругача

Дата: 1640 р.
Мова кипчацька.
Папір , формат 21 х 31 см.

Водяний знак: три капелюхи з 
літерою В внизу, 5,8 х 3,1 см.
Обсяг 2 арк.

Письмо вірменське, нотр- 
гір, 65 (33 + 31 + 1) рядків.

Початок:
1640

Анун асдуадзой
Пан Хачко Ованес оИлу бу кроренкка харшы в нёктурых 

пунктах бу турлу респопс бермійір нечік auuaha йазылыптыр.
Овал кі йазыптырлар кроренктв май а /. 1200 на ол тек 1000 

флорін алыптыр учмахлы ж;анлы пан Шымкодан Вартересовіцтвн.
„1640
В ім’я бога
Пан Хачко, син Ованеса, всупереч цій передшлюбній 

Угоді у деяких пунктах не дав обіцяного, як описано нижче.

48ів ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 546,

стор. 1099—1102
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Передусім те, що в передшлюбній угоді письмово зо
бов’язалися дати готівкою 1200 флоринів, так [зять] одержав 
від покійного пана Шимка*Вартересовича лише 1000 фло
ринів*4.

Кінець:
Пан Хачкога пан Іваїико пісар оіілуна чаНыр учун кі пан 

Мялобржискі берді учмахлы ж;анлыга да ол твлвмэды да харя; етті 
/. 39.

ПоИребгвхар^болду /. 50.

Етврсумабары /. 3471.

3201.

„Пану Хачкові, сину пана Івашка, писаря, за вино, що 
дав був покійному пан Мялобржиський, і той не сплатив, а 
[зять на це] потратив флоринів 39.

На похорон було витрачено флоринів 50.

Загальна сума становить флоринів 3471.

3201“
Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980]. #
Примітки: стор. 1099 чиста.
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Перелік забов'язань тещі Аведіка

Дата відсутня.
Мова кипчацька.
Папір, формат 20,5 х 29 см. Без водяного знака. Обсяг 1

арк.
Письмо вірменське, нотрґір, 27 (24 + 3) рядків.

Текст:
Анун асдуадзой

Башта не кі пан Аведік кійввум харж, етіптір менім 
потребами.

Арзудан алган інз і̂ учу/< /. 38
ол да йарьімьі менім потребама да йарьімьі сізіц 

потребацьізга...

іш багасьі мьітхалдан 10-ар Ирош /. 9
Сума барча етар /. 190.
Бунуц усне бійлікщіздв менім бардьір туснахта
1 хач

1 пашпаг мазгап біле

йана зьінщіл манелла кі кенсінв кіймагв беріпмен.

Йана зьінціл манелла кі кенсінв кіймагв беріпмен.
Йана-9- флорі іш баевеи  пв Іоаппех Ьуїкоюісі

492о  ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 546,

стор. 1186—1187
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„В ім’я бога
Насамперед що пан Аведік, мій зять, витратив на мої 

потреби.
На перли, взяті в Арзу флоренів 38
Половина з них на мої потреби, а половина на Ваші.
За роботу по 10 грошів за золотник флоринів 9 
Загальна сума становить флоринів 190.
Крім того, у Вас в заставі є мої речі:
1 хрест
1 головний убір із оздобленням.
Також браслет із ланцюжка, який я дала їй одягати. 
Танож оа роботу Іоаннес Лискович“.

Зворот:
Бу запісньїц анамныц сумасы /. 171-14

127.
„Сума цього запису моєї матері флоринів 171-14

127“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19786].
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ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 546,

стор. 1194—1197

Витяг з актової книги 
Львівського вірменського духовного суду —  
Про виконання передшлюбної угоди 
між Ганухною, дочкою Кости, 
та Аведіком Домажирським його тещею Олюшкою

Дата: 2 [12] лютого 1032 [1583] р., субота.
Мова кипчацька.

Папір, формат 20,5 (41) х 32 см.
Водяний знак: Леліва, 4,4 х 7 см. Обсяг 
1 подвійний аркуш.

Письмо вірменське, нотрґір, 36 
рядків.

Текст:
Та 1032 педрвар 2.

Туруп облічне кетхойалыхныц алнына Коста хатуну папі 
Олюиіка бір йандан да Домажірскій оелу Аведік бірсі йапдан да бу 
пурлу айтты пані Олюшка... Сарналгапдап соцра бу бітік на холду 
чані Олюшка кетхойалыхтан кі соров еткейлар пан Аведіктвн 
кійевдан кі бу йазовга кара барча нема ацар досіт болду мі. На 
сорову усна кетхойалыхныц щувап етті пан Аведік айтып бу турлу 
кі маца хайін анамдан бу йазовга кара барча нема досыт болду 
чедан мен аны да аныц потомствосун ве'чній квітоват етійірмен. 
На холду пані Олюшка кі аішцкі зезнапи;сі кійввунуц актага йа- 
зылгай. Бунда зараз пан Аведік туруп зезнат етті кі келінгв халат 
берді ЗО хзыл флорін да 1 тонлух адамашка (стор. 1194)
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„Року 1032 [1583] лютого 2 [12].
Перед старійшинами постали особисто жінка Кости пані 

Олюшка, з одного боку, і син Домажирського Аведік, з другого 
боку, і пані Олюшка скаоала так... Після прочитання цього 
документу пані Олюшка зажадала від старійшин, щоб запита
ли в зятя Аведіка, чи за цим записом щось перед ним вико
нано. То на запит старійшин пан Аведік відповів, що мені за 
цим записом моєю тещею віддано все, щодо чого і її, і її 

* нащадків я квитую на вічні часи. -Тоді пані Олюшка попроси
ла, щоб ця заява її зятя була вписана до актів. Зараз, тут же 
пан Аведік устав і заявив, що він дав нареченій подарунок — 
ЗО флоринів і адамашки на одну сукню".

Опис: [Дацікевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19786].
Примітки. Між першим і другим аркушами затиснуто 

воскову печатку львівського вірменського духовного суду.
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П ередш лю бна угода  
між Ґреськом, сином архієпископа Миська, 
та Катариною, сестрою Хачка Бернатовича, 
сина Огана

Дата: 25 лютого 1638 р.
Мова кипчацька.
Папір, формат 19 х ЗО см. Водяний знак: 

нерозбірливе зображення на щиті, 4,1 х 4,4 см.
Обсяг 2 арк.

Письмо вірменське, нотрґір, 36 рядків.
Текст:
Anno 1638. Анун асдуадзой. Die 25 Februari

Оцармахы да болушмахы артындан бій тецрініц болду певны 
достлух арасына аиыц бійлікі пан Греско барон Міско оИлу бір 
йандан да пан Ханко Ohan оИлу Бернатовщ бірсі йандан будур хайсі 
йогарі ацылган пан Греско барон Міско оИяу жадат етті кепді 
достлары ашыра пан Хачкодаи барон Ohan оклу Бернатовіц аньщ 
мільїй хардашін панна Катарынаны оренклі сыцарлыхка не усно 
строна позвалат етті...

... а дагын артых інем учун бу постанове нені екі строна да 
кенді мокурлврын басып потпісацса болдулар.

Kristof Bernatowicz Аведік Міклаш оклу
renka swa własna Бернатовщ ерецпохан
І підпис І Іловнуц І підпис/.

Івашко Міклаш оклу 
Бернатовщ [підпис]

5і 22 ЦДІА України, м.Львів, ф. 52, оп. 2,
од. зб. 548,

стор. 101—104
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»Року 1638. В ім'я бога. Дня 25 лютого.
Завдяки сприянню й помочі господа бога склалася певна 

приязнь між його милістю паном Ґреськом, сином барона 
Миська, з одного боку, і паном Хачком Бернатовичем, сином 
Огана, з другого боку, яка полягає в тому, що згаданий вище 
пан Ґресько, син барона Миська, зажадав через своїх близьких 
від пана Хачка Бернатовича, сина Огана, його милу сестру 
панну Катарину до законного шлюбу, на що сторона погоди-

А для більшої певності обидві сторони підписали цю 
постанову й поставили свої власні печатки.

Н а  звороті:
Кроронк аньщ бійлікіпв пан Грескога барон Міско оИлу пан 

Хачкодан Окан оЬлу Бернатовіц. In Iudicio ArmenicalL Feria Tertia 
crastino s.Lucae Evangelistae 1677 ( арк. 104)

„Передшлюбне зобов’язання його милості пану 
Ґреськові, сину барона Миська, від пана Хачка Бернатовича, 
сина Огана. У вірменському суді. На другий День по святі 
св.євангеліста Луки [19 жовтня] 1677 року".

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трьіярский 1977а].
Примітки. Стор. 103 чиста. Підпис Криштофа (Хачка) 

Бернатовича скріплено його особистою сургучевою печаткою.

лася...

Криштоф Бернатович, 
своєю власною рукою 
[підпис].

Аведік, син Міклаша 
Бернатовича, архієпископа 
Львова [підпис].
Івашко, син Міклаша 
Бернатовича [підпис]".
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Академія наук України

Львівська 
наукова бібліотека 

імені Василя Стефаника

відділ рукописів





52і Львівська наукова бібліотека
Академії наук України, 

відділ рукописів, 
фонд Баворовських, 

ркп. 1660 III, 
арк. 6—9

Витяг з актової книги
Львівського вірменського духовного суду — 
Передшлюбна угода між Анною, дочкою Щимка 
Вартересовича, матір'ю Зофії, 
та Туманом Абрамовичем

Дата укладення: 1653 р.
Дата внесення до актової книги: 28 берез

ня 1654 р.
Мова кипчацька.
Папір, формат 20 (40) х 31 см. Водяний 

знак: горн над літерами М та К в обрамленні 
двох вертикально розташованих дужок-півкіл
із літерою В угорі, 2,9 х 3,8 см. Обсяг 2 
подвійних аркуші.

Письмо вірменське, нотрґір, 119 (25 + 30 + 30 -1- 4) 
рядків.

Текст:
Болду духовный ермені тврвсында І лов шмИврініц Anno 1654 

Die 28 MarcL
Бугунгі куш і у шуруп облічие зупелный духовный уряди ыц 

алнына Ілов шакэршыц ермениюрныц славетна пані Анна барон 
Шімко Вартересовіи, ерецпохан хзы сыцары учмахлы х;анлы пан
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Задік Йакуб оелу Маннуковіцніц тул позосталий кум асістенційа 
зацне славный пан Ханко Івашко оглу Лисковіцніц...

Тенору кроронкнуц
Анун асдуадзой. Anno 1653 мартниц біріндв...
...Духовний уряд холтхаси усне стронаниц акталарга 

духовний принят етіп інсероват стма сімврлади.
Акталардан духовний Ілов ерменілврниц виданий.
„Діялося в вірменському духовному суді міста Львова 

року 1654 дня 28 березня.
Сьогодні перед повним складом духовного-суду вірменів 

міста Львова постала особисто славетна пані Анна, дочка ба
рона Шимка Вартересовича, єпископа, дружина покійного па
на Задіка Манчуковича, сина Якуба, удова, при посередництві 
достославного пана Хачка Лисковича, сина Івашка, свого чо
ловіка...

Виклад передшлюбної угоди.
В ім’я бога. Року 1653 березня 1-го...
...Духовний уряд на прохання сторони наказав прийняти 

і внести до актів.
Видано з актів Львівського вірменського духовного су-

ду44.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Примітки: Звороти арк. 8 і 9 чисті. Документ завірено 

восковою печаткою Львівського вірменського духовного суду, 
затиснутою під папір, і підписом писаря й присяжного цього 
ж суду Якуба ївашковича.
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532 Львівська наукова бібліотека
Академії наук України, 

відділ рукописів, 
фонд Оссолінських, 

ркп. 1658 II, 
арк. 11—12

Заповіт кам'янецької вірменки Зосі, 
удови Симона Харахаша

Дата: 8 [18] грудня 1118 [1669] р.
Мова кипчацька.
Папір, формат 19,5 (39) х 31 см. Водяний знак не- 

розбірнивий. Обсяг 1 подвійний аркуш.
Письмо вірменське, нотрґір, 53 (31 + 18 + 4) рядки.
Текст:
Болду тваганныц 1118-інв тегдемперніц 8-іне ханкун.
Афектацшасы усна учцівий Кіркорнуц Сімон Харахаш оглунуц 

аты блв унціва Зосяныц Сімон Харахаш хатыныныц тулнуц кенсі 
тбгма анасыныц на тен нас забун иатканныц інстанційа еткен 
славетний пан Лукаш Ханко оглу на тен нас войт ермені терасі- 
нщ Каменец шаИарінщ славетнийлар блв барон Мурад дер Закарійа 
оелу йереспохан Вартан Кіркор оглу Хо^іг Иолуб оглу Мурад Сефер 
оглу Шымко СерЫй оглу Задік Мілко оглу Асвадур Ованес оглу 
Ованес Бобрік оглу кенсі антінквн коллегалари бле зийдіт етті 
хатина мянована Зосяныц хайсі любо тені усне забун йеднак 
ахылында тугел досконалий болуп при битносці велебный дер То- 
масныц велебный дер Нерсес авакерец оглунуц (хайсінв кі ол же дер 
авакерец ненік хосдован атасы айтылган Зосяныц йерін сімврлвп 
еді) бу турлу кенсі остатны еркін албо тестаментін айтканына 
каре сурп Богос аракелніц кі дійатік влумундвн соцра адам оглу-
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нуц хуватына хальїйір славетний пан Ованес Бобрік оглу антічквн 
кенсінв бу актка уряддан зупелный пріданьїй опекун втлэш етті 
...а єгер кі бій тецрініц буйруху ашыра кечввлу дунйадан теды 
хуватта халгай мецілік заманларга дег. Не учун болду тврэгв 
паментне...

Йан Муратовіц йазучі антічквн [підпис].
„Діялося року 1118 [1669] грудня 8 [18], в середу.
На вимогу поштивого Кіркора, сина Симона Харахаша, 

висловлену від імені поштивої Зосі, жінки Симона Харахаша, 
удови, його рідної матері, на той час лежачої хворої, славетний 
пан Лукаш, син Хачка, тодішній війт вірменського суду міста 
Кам’янця, Зі славетними бароном Мурадом, сином вітця За- 
карії єпископом, Вартаном, сином Кіркора, Ходжіґом, сином 
Голуба, Мурадом, сином Сефера, Шимком, сином Сергія, 
Задіком, сином Мілька, Асвадуром, сином Ованеса, Ованесом, 
сином Бобрика, своїми присяжними колегами, пішов до згада
ної Зосі, яка хоч і була хвора тілом, але сповна розуму, в 
присутності велебного вітця Томаса, сина велебного вітця Нер
сеса, архієпископа (котрому той же отець архієпископ як ду
ховний батько названої Зосі передав свій стан), згідно зі 
святим апостолом Павлом, що заповіт після смерті людини 
лишається в силі, при посередництві свого опікуна Ованеса, 
сина Бобрика, присяжного, наданого їй від повного уряду для 
цього акту, таким чином висловила свою останню волю або 
заповіт ...а якщо з волі божої вона покине цей тлінний світ, 
то нехай [цей заповіт] залишиться в силі на віки вічні. Про 
що судові подано пам’ятного...

Ян Муратович, писар, присяжний».
На звороті'

Тестаменті Зосяныц Сімон Харахаш хатыныныц. Тваган- 
НЫЦ 1118

„Заповіт Зосі, жінки Симона Харахаша. Року 1118 
[1669]“.

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980].
Друк: [Дашкевич, Трыярский 1978а].
Примітки. Документ завірено восковою печаткою 

Кам’янець-Подільського вірменського війтівського суду, затис
нутою під папір.
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Львівський державний 
університет

Наукова бібліотека

відділ рукописів





54 j Львівський державний університет,
Наукова бібліотека, 

відділ рукописів, 
ркп. вірм. 51 І

Вірменсько— вірмено-кипчацький словник

Дата: березень 1076 [1527] р. (стор. 1); укладання завер
шено Мґрдичем 17 [27] березня 1077 [1528] р. (стор. 356).

«
Зміст: Перекладний вірменсько—вірмено-кипчацький 

словник (стор. 21—360), якому передує вірменсько-польський 
глосарій (арк. 16, стор. 17—20). На стор. 1 та 356 вірменські 
колофони.

Мова вірменська, кипчацька й польська.
Папір, формат 15,5 х 19,5 см. Водяний 

знак: лев на щиті під короною, 3,4 х 6,5 см.
Обсяг 366 арк.

Письмо вірменське, нотрґір, передба
чено 40—45 рядків по 60 знаків у кожній із 
двох колонок на сторінці; польські й ла
тинські вирази писано менш тісним латин
ським скорописом.

Приклад вірменсько—вірмено-кипчацького словника:

А хорхудан кімсдх[ы]чх[ыJpca,,коли хтось зі страху
закричить“

Абана атшшцалг[ьі]ші „батьківське благословіння“
Абба аталарнъщ атасы, саркісде „батько батьків, у

сарацинів“ (стор. 21).

тшег
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Абраам

Абрам

к'оребісгобос 

кґорем 
к'opić ел

атасы ^ынсларкыц, йа тацлагаи, шумлардан 
Иучансден, філізофскі свзлэр учу» да справалар 
уч\п «батько племен, або обраний, через розголос і 
славу, філософські слова і справи»
ата кврмвтлі йа йогарі кетурулгвн «батько, 
шанований або високо піднесений» (crop. 22).
архідйакон «архідиякон»
хашійірмен «чешу»
фараНланма «не тішся» (стор. 355).

Опис: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980]. 
Друк: [Дашкевич, Трыярский 19786].
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55j Львівський державний історичний музей,
од. зб. Д 435 /  1

Дерев'яний сволок 
із вірмено-кирчацьким написом

Дата: 1058 [1609] р.
Зміст: Фрагмент 120 (121) псалма.
Мова вірмено-кипчацька.
Матеріал: дерев’яний сволок із вірменського будинку.
Письмо вірменське, болорґір. Обсяг — два повних -ви

різьблених рядки (по одному з кожного боку) із переносом у 
кожному випадку трьох літер, що не помістилися, в кінець 
нового рядка і датою в центрі другого рядка.

Текст:
Тецрі квкну тузгвн Нерпі тохтаткан йа сені квзаткан 

йамандан сахлаган. Квзвтучіцні сеніц йуху йецмвс зерв бахучіц 
сеніц чірім етмас. 1609

„Бог простер небо, встановив землю, а тебе устеріг, зберіг 
від зла. Сторожа твого сон не здолає, бо доглядач твій не 
задрімає. 1609м

Гунашніц ісісі кундуз хыздырмас да не кеча айпыц совуху 
втмес. Йасалды шаеаватындан бій тецрініц mejагапиыц} J058

„Сонця пал удень тебе не розжарить, ані вночі холод 
місяця не дійме. Збудовано з ласки божої року 1058 [1609]м.

Друк: [Абдуллин 1973; Дашкевич, Трыярский 1973].
Примітки. Задля стислості напису різбяр удався до моно- 

срамного позначення суміжних літер, через що дослідники 
прочитують текст не завжди адекватно. Тому за вказаними
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публікаціями наведемо прочитання їх авторів, розходження 
між якими зумовлені, зокрема, і вказаною причиною.

Прочитання І.Лбдулліна:
gunasning isisi k'unduz xirdirmasdan ilk' ...ca ayriin sovuxu 

otmmas {asaldi iahavat'lndan biy t'engrining t'v[akanin] 1058 
t'engri koknu tuzgan ierni t'oxtatk'an seni kozatk'an iamartidan sa 
lagan kozat'ucingni sening iuyu ienmas zera baxucing sening 
ę[arut*Ji / /  ę[drakrut‘] i  ó[yór)m etmas 1609 „Сделано [построе
но?] милостью Господа Бога, пока пекло днем солнце и, зна
чит, не прошли холода, в 1609 г.; Бог создал небо, сотворил 
землю, следил за тобой, охранял от зла, покровителя твоего 
[...], ибо покровитель твой не сделает зло достойным сожале
ния; в 1058 г.“

Прочитання Я.Дашкевича й Е.Триярського:
t'engri koknu tuzgan jerni t'oxtatk'an ya seni kozatk'an ia- 

mandan sa%lagan kozat'uiingni sening iuxu ienmas zera baxucing 
is [r]a [y ]iln ing  fiomr etmas 1609. [gjunasning isisi k'unduz x~iz- 
dlrmas da ne k'eca aynin sovuxu otmmas iasaldi sayavat'indan 
biy t'engrining t'v[aganin] 1058 „Господь, сотворивший небо, 
укрепивший землю, стерегущий, оберегающий тебя от зла. 
Твоего сторожа сон не победит, се не дремлет страж Израила 
1609. Жара солнца днем не изжарит, ни холод луны ночью не 
поразит (ударит). Он [*? дом] построен по милости Господа. 
Дата 1058м.

\

W
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56і Матенадаран ім.МаштОца,
Єреван, 

од. зб. 1232

Нерсес Ламбронац'і. Мейнут'юн ("Тлумачення")

Дата: 1620 р.
Місце: Єрусалим.
Писар: Скандар.
Мова вірменська, один вірмено-кипчацький запис.
Папір, формат 15.x 21 см, 263 арк.
Письмо вірменське, нотрґір,
Текст — вірменські переклади назв років 12-річного тва

ринного циклу (арк. 262 зв.; через тире — вірмено-кипчацькі 
відповідники за іншими пам'ятками):

січ'хн іл оре мукн — сьічхан йьільї "рік миші"

ут ілі оре йегн — сигьір "корова"

парс оре інц‘н — баре "барс"

т'ушхан оре напуркн — тушхап "тушканчик"

дуоре ц'укн — лу "дракон"

ілан оре оц‘ — йьиіан "змія"

ат‘ оре ц‘і — ат "кінь"

гуоре оч‘хар — хой "вівця", хочхар "баран"
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піч' оре мемуц — піч ."виродок", меймун "мавпа"

т'ахугуоре/іау — тавух "курка“

іт‘ оре шун — іт "собака“

т'унгуз оре хоз — тоцуз "свиня“

Опис: [Ц‘уц‘ак 1965—1970].
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572 Матенадаран ім.Маштоца, 
Єреван, 

од. зб. 1763

Збірник

Дата: 1611—1613 р.
МісцеГ Львів (Кам’янець-Подільський ?).
Укладач: Крікор, син архієпископа Ованеса.
Мова вірменська» два вірмено-кипчацьких записи.
Папір, формат 15 х 19,5 см; 252 арк.
Письмо вірменське, болорґір, нотрґір.
Тексти:
Бу йылныц окосдос айыиыц І5-іпа орус вапкыныц йухввыпыц 

бір йанын да тасларны да дардаеаи етті йухвв ічіна кече 3 
са/штта кічайнакун хайсі кі бій тецрі кайуфсупсун ( арк. 144)

„Цього [1060/1611] року 15 [25] серпня перевернуло одну 
сторону церкви українського монастиря й чаші всередині цер
кви, о 3-й годині ночі в п'ятницю, хай змилується господь 
бог".

Тв [а ]к{а ]н Іныц} 1062 йуліс 18 йыхкун кечвгі аягыш 
заманында улу Ирад келді йагмур блв. біргв четлевуктэн улу бар еді 
взгесы хоз кібік (арк. 144 зв.)

„Року 1062 [1613] липня 18 [28], в неділю під час 
вечірньої молитви пішов великий град із дощем, [градини] 
були більші за фундук, а деякі як волоський горіхм.

Опис: [Ц 'уц 'ак 1 9 6 5 -1 9 7 0 ].
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583 Матенадаран ім.Маштоца, 
Єреван, 

од. зб. 2267

Збірник диякона Лусіґа

Дата: 1581—1598 рр.
Місце: Львів.
Зміст: вірменські слова, переважно дієслівні парадигми,

з перекладом на‘кипчацьку мову (арк. ЗО—42 зв.): кипчаць
кий підрядник до вірменського псалтиря (арк. 43—52 зв.); про 
поклоніння мудреців і пастухів новонародженому Ісусові Хри
стові (арк. 112—112 зв.); про євангеліє (арк. 113—113 зв.); 
пісня про воскресіння Христа (арк. 131 зв., 129); казання 
вардапета Ванаґана про всеношне бдіння, голодування й роз
говіння (арк. 131); рецепт бальзаму довголіття (арк. 130).

Мова вірменська й вірмено-кипчацька, є польські глоси.
Папір, формат 16 х 20,5 см; 189 арк.
Письмо вірменське, нотргір, болорґір, 25—ЗО рядків на 

сторінці по 35—40 знаків у кожному.

Вибрані тексти:
ер карнум — пек алырмеп "пащо я беру", карнум — алырмсп 

"я беру", арі — алдым "я взяв", арау — алды "він узяв", пітіарну — 
алсар "він мусить узяти"; науа — кемі "корабель ", науавар — кеміні 
"корабельник", Адвіу — чобан "чабан”, вайрі — кійік "косуля", орс — 
ав "сітка", орсорт — авчі "рибалка", т*ор — сіт "сіть", марах — 
сарынчха "саранча", жех — комар йа сіпак "комар", бідзак — сіпак 
"муха", жрнх; — чібін "муха", лу — бурча "блоха", оч'іл — біт "воша 
(арк. ЗО; 29 зв.).
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Бадмут'юн кай і йев хыпч'ах лезуі мегнял Лусіг...
Санлыдыр ер хайсі кі бармады кецешінв хырсызларныц да 

йолуна йазыхлыларныц ол олтурмады...
Тваганнын, 1030 абріл 12 дзерамп Лусіг саргауакі холу ашыра 

Лусіг йуакопм агтепиь (арк. 43)
„Псалтир, викладений Лусіґом вірменською й кипчаць

кою мовами...
Блажен муж, який не пішов на раду злодіїв і на шлях 

грішників не став...
Року 1030 [1581] квітня 12 [22] писано рукою диякона 

Лусіґа, вірменина44.
... ол ханны да хачап тапсацыз маца хабар етіцьіз кі мен да 

барып баш ендірійім. Тек бардылар алар Е[русаге]мдан Петгакемга 
йунвар айыныц 6-сына, да хачап кірділар печера ічіпа, таптылар 
Крістоспі ол кундэ тоегап оглап, да баш ендіріп йугундулэр 
Крістоска, да ачып хазпаларып берпеладілар Крістоспу: алтун 
берділар печік хата, темйап берділар печік каНапага, змур берділер 
нечік алумлугэ, да екіпчі хайтмадылар Иеровтеска хабар бермага, 
йохеса азга йол біла кеттілар улусларыпа (арк. 112)

„... і коли знайдете того царя, дайте мені знати, щоб я 
також пішов поклонився. От пішли вони з Єрусалима до 
Віфлеєма 6-го січня, і коли увійшли до печери, знайшли Хри
ста, хлопчика, що в той день народився, і, відчинивши свою 
скарбницю, обдарували Христа: дали йому золото як цареві, 
ладан як священнослужителеві, мирро як смертному, і вдруге 
не повернулися до Єрусалима, а пішли до своєї країни іншою 
дорогою44.

4 азан чыхар учмахтап: КЧсоп — Матеос, Кекоп — Маркос, 
Дігріс — Гукас, Йефроп — Йоганпес. 4 ауедаршпчларпыц ай тканы 
сума етар 9300 дун кайбатына Йісус Крістоснуц. Амен (арк. 113 
зв.)

„Чотири ріки витікає з раю: Кіссон — Матвій, Ґіхон — 
Марко, Тигр — Лука, Єфрон — Іван. Казання чотирьох єван
гелістів становлять 9300 віршів на славу Ісуса Христа. Амінь44.

В[е}см йарутюнії Крістосі
Бугун сааунуйух фріштолар біла 
да фаракланыйых бар йурекіміз біла
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бійімізніц сурп йарутюпупдап,
хартайгап душманпыц езілмохьіндап (арк. 131 зв.)

„Величне воскресіння Христове

Сьогодні радіймо з ангелами 
і тішмося всім серцем 
святому воскресінню нашого господа, 
попранию затятого ворога“.

Вапаган вартабедніц (їйтканы *
Недір мвтсы хытым кечесі дсі саруйаг йейірбіз болсун 

байрамныц алай дзнунтнуц? Йазыйр бупун учун квну Гурйее 
Аеексантрацін Теотос падшаИга бай рам хытыму учун да айтійір 
дсі не учун кечэдэп чезілійірбіз — апыц учун кі Крістос кечодон 
турду... (арк. 131)

„Казання вартабеда Ванагана
У чому полягає значення великодньої чи різдвяної все

ношної [досл.: ночі здержливості], що [потім] ми їмо вершкове 
масло? Пише про це праведний Георгій Александрійський до 
царя Теодосія стосовно великодньої всеношної й пояснює, чому 
після ночі розговляємося, — тому що Христос явився після 
ночі...44

Айс тегранк*с двкамі арасц'е мі а ч'ап'ов замени т*е гаміс 1 
лдт ліна амён тегён т'е гаміс гес лот гшре зі п'орцадз еі асдуадз 
120 дарі абрі ов зайс арне.

Те гаміс к'агц'р т*е гаміс легі ара.
1 мушк*ат Ілот
2 фарамфіл Ілот
3 ровант Ілот
4 узун бурч Ілот
5 харга оту Ілот
6 цЧтвар Ілот
7 галган Ілот
8 егір Ілот
9 зін^ібіл Ілот

10 зафран Ілот
11 дзенгелу гасен немічнаг Ілот
12 реум понскего тіпту Ілот
13 злшбовых йонтрек Ілот
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14 шэкар
15 к*агц4р п'ййд
16 к*віт

2 фунт йа 1 

1 л от 
1 лот

Барчаси кі барабар болгай отларьі (арк. 130)
„Той, хто хоче приготувати цей препарат, має взяти по 

1 мірі всього: якщо хочете, можете взяти по 1 лоту кожного 
компонента, а хочете, можете взяти по півлота; й це пе
ревірено богом — хто вживатиме це, житиме до 120 років.

Може бути хоч солодким, хоч гірким.
1 мускатник Myristica 1 лот
2 гвоздика Dianthus 1 лот
3 ревінь Rheum palmatum 1 лот
4 перець довгий Piper longum 1 лот
5 чистотіл Chelidonium majus 1 лот
6 полин цитварний Artemisia cina 1 лот
7 кал ан Potentilla erecta 1 лот
8 аїр болотний Acorus calamus 1 лот
9 імбир Zingiber officinale 1 лот

1 0 шафран Crocus 1 лот
1 1 дудник Angelica 1 лот
1 2 корінь понтій- 

ського „типту“
Rheum Ponticum? 1 лот

13 зернятка кедро
вих горіхів

Cedrus 1 лот

14 цукор 2  фунти або 1

I f „солодке дерево“ Clycyrrhiza glabra? 1 лот
16 „квіт“ — 

квітове дерево, 
айва довгаста?

,Cydonia oblonga? 1 лот

Усі ці трави треба [змішати] разом44.

Опис: [Ц4уц4ак 1965—1970Д.

Друк: [Еганян 1962 — граматичні таблиці; Тгуіагзкі 19836
— рецепт довголіття].

Примітки. Аркуші зшито не в початковій послідовності: 
*Рк. 29 має бути перед арк. ЗО; арк. 131 — перед арк. 129.
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594 Матенадаран ім.Маштоца, 
Єреван, 

од. зб. 2403

Молитовник диякона Миська, сина Мурада, 
із Замостя, написаний на замовлення 
Вартана, сина єпископа Сучави барона Аґопші, 
для дочки Зофії

Дата: 29 травня 1075 [ 8  червня 1626] рр.
Місце: Львів.
Зміст: Молитви, псалми, читання, частина яких (арк. 

1 8 і 4 —287 і 1 6 6 в—1 6 8 7 ) е й у молитовнику, надрукованому 
1618 р. у Львові (арк. 111—128; 37в—40« відповідно), що зараз 
зберігається у бібліотеці Лейденського університету [Schutz 
1961; 1962], однак дана їх редакція є більш досконалою.

Мова вірмено-кипчацька й вірменська.
Папір, формат 9,1 х 13,5 см; 211 арк.
Письмо вірменське, болорґір, 15 рядків на сторінці по 20 

знаків у кожному.
Початок:
Йегеалк'с татарча

Келгенлвр барчамыз арі гат'угіге да аракеллврпыц йыгевундэ 
холыШх йалгыз оглун тецріпіц бійімьізньї бізім да хутхаручімьізньї 
бійімьіз Йісус Крістосну хайсі кі епді кайбаты біле атасыныц 
йалынын ічічв да хутхарды З ігітні ол араплардан йарыхлы да арув 
сахлагай сагышымызны бізім кі болмагай хачап алдангайбіз 
йазыхтан да сухланчінден дунйаныц евет арзані болийіх сахлама 
буйрухун аныц алма тая і̂н йарыхпыц атадан бойларымызга бізім 
хайсі кі атасы сев\клулэрыпа кендіпіц. Кену тецрі Йісус Крістос 
бійімиз барыны тутучі тіргіз да йарлыга ( арк. 1—2)
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„Усі ми, сущі по-татарськи
Усі ми, сущі у святій, католицькій і апостольській 

церкві, благаймо нашого господа бога і спасителя нашого, 
господа нашого Ісуса Христа, що зі славою Отця свого спустив
ся в полум’я і спас трьох юнаків від тих арабів [= халдеїв], 
щоб він зберіг наші думки ясними й чистими, щоб ніколи не 
збилися ми через гріхи і заздрість світу, але могли праведно 
зберегти його повеління й прийняти на себе корону світла від 
Отця, бо він є батьком усіх своїх улюблених. Істинний боже, 
господи наш Ісусе Христе, вседержителю, воскреси і помилуй!“

И ауадамк* татарча
Інаньїрбіз бір тецрігв атага, барыпы тутучіге, йаратучісінв 

кокну да йерні, корунгенлорны да корунмогенлорны.
Інаньїрбіз бір бійге Ісус Крістосга, огул тецріго, тецрідон 

тоеганга, атадан йалеыз тогган, бу кенді барлыхындан атаныц, 
тецрі тецрідвн, йарых йарыхтан, тецрі кону тецрі квнудвн 
тогган да етілмвгвн, ол кенді тербійатындан атасыныц хайсі кі біле 
кі барча немв болду квкте да йердв корунгвнлвр да корун мегенлер.

Хайсі кі бізім адамілікімьіз учун да бізім хутхарылмахымыз 
учун еніп квктен тен алды, адам болду туголлік біле арі гайс 
Марїамдан арі ^ан біло, хайсі кі тен алды х;ан да ес да барча не кі 
адам да кенулук біло да дугул сахынмах біле хыйналды, учунчі 
кунде турду, чыхды квккв ол тен біле, олтурду он, йанына 
атасыныц, келмелыдыр ол тен біле да кайбат біле атасыныц 
йаргулама mipiлвpны да влулврны, хайсініц кі арі да олумсуз 
ханлыхына йохтур сонгу.

Інаїшрбіз бір арі л;анга етілмвгвн да дугул, хайсі кі созледы 
оренкте да маркарелікто да ауедаранда, кі енді Йортананга, 
к*арозел етті йеберілгоїш да турду арілерде.

Інаїшрбіз йалгыз бут ев до аракелларныц йыховуне, 
тапунійірбіз мыгырдутюнга, лудз тартмахка арынмах да 
бошатмахка йазыхларга, турмахын[а] влуларныц мецілік йаргуга 

анларга да тенлорге да кекдогі ханлыхка да мецілік тірілікке.
Евет хайсиюры кі айтьшірлор аныц учун кі еді заман, хачан 

и ох еді огул, йа еді заман, хачан й ох еді арі ж; сіп, йа хом болмахтан 
болдулар, йа озге барлыхтан айтсалар болган етілмеген оглу 
тецрініц йа арі ж;ан, йа хом теш кір ілм ол ы ды рлар, аішцкібік
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айтканларны йвпсунмэс евет харгьійір бутвд де аракеллерпыц арі 
йыхев.

Евет біз кайбатльїйіх ввел не кі мецілік йерні впмэх біле арі 
йеррортутюн бір тецрілікке ата огул арі щапга калі да А ер кез меці 
мецілік. Амен (арк. 33—36)

,,Вірую по-татарськи
Віруємо в єдиного бога отця, вседержителя, творця неба 

q землі, видимого й невидимого.
Віруємо в господа Ісуса Христа, бога сина, рожденного 

від бога, єдинорожденного від отця, єдиносущного з отцем, 
бога від бога, світло від світла, бога правдивого від бога прав
дивого і несотворенного, що сам він від природи свого отця, 
через якого все постало на небі й на землі, видиме й невидиме.

Котрий задля нас, людей, і задля нашого спасіння 
зійшов з неба, і прийняв тіло, і став людиною від святого духа 
і святої діви Марії; котрий прийняв тіло, і душу, і все, як 
людина, і праведно та нещадно постраждав, на третій день 
воскрес, вознісся на небо з тим же тілом, сів праворуч свого 
отця, і має прийти в тому ж тілі й зі славою свого отця судити 
живих і мертвих; котрого святому й безсмертному царству 
немає кінця.

Віруємо в єдиного святого духа, несотворенного, який 
говорив у законі, і в пророках, і в євангелії, який спустився 
на Йордані, і проповідував відпущення, і постав у святих.

Віруємо в єдину послідовно апостольську церкву, 
сповідуємо хрещення, перенесення труднощів [букв.: носіння 
ярма], очищення й відпущення гріхів, віруємо в постання 
мертвих на вічний суд душам і тілам, у вічне царство і вічне 
життя.

А якщо дехто говорить, що був час, коли не було сина, 
або що був час, коли не було святого духа, або що вони 
виникли завдяки втіленню, або якщо кажуть, що несотворен- 
ний син божий чи святий дух виникли з інших сутностей, або 
що втілення має змінитися,— то подібні їхні висловлювання 
свята послідовно апостольська церква не схвалює, а прокли
нає.
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І ми цілуванням передвічної землі славимо святу трійцю
— отця, і сина, і святого духа, нині, і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь44.

Колофон:
Ой, ой, ой, холум чірір — йазовум сізге йішадаг халыр. Шукур 

йаратучігв (арк. 154 зв.—155)
„Ох, ох, ох, руки зітліють мої — вам на згадку лишиться 

писання моє. Спасибі творцеві44.

Колофон:
Тугэллэнды алгыш бітікі тваганкнын ермені Ысвбына 

1075-сінде майісньїн 29-унда падышаИлыхына неміч улусунун учунчі 
Зігмунднун гатогігослухуна Йапетаган ^ынснын Ечмійадзінін 
аторунда дер Мелкісет гатогігоснун, хай сі кі бу заманда кенді 
хартлыхы біле келді хутлу Ілов шекерына 5 ахпаиі біле 2 апееа біле 
тваганкнын 1075-сінде, хайсі улу севунчлук біле барча каканалых 
да саргаваклар біле да жоговурт бары ігітлер біле харшісьша чыхып 
хабул еттілер. Йазылды бу бітік шекерына падшакныц Іловда холу 
ашыра йазыхлы Міско саргавак Мурад оглу Замосча шекерындан 
холтхасына мецермехына барон Агопша Шечов йереспоханныц оглу 
пан Вартанныц хызына панна Зофійа хайсі кі улу севук да кавас 
біле йаздырды кендіне бу алгыш бітікі йішадаг кендіне мецілікке. 
Хайсі кі бій тецрі бергей кеп йьілларга дек хулланма йахші 
саглыхта да атасына анасына узах емур да йахші саглых бу алгыш 
бітікі де айтканы ашыра, Амен.

Евет мен арзаніміз холармен кі йаманламагайсіз улулухуна 
да йацлышлыхына йазовумнун зере бу хадар еді хуватым. Холармен 
холунуз бій тецріден кі бергей маца йазыхларыма бошатлых да 
хутхарылмах. А бій тецрі хайсі кі х;омард падшакы кенді йахшыых 
бергенына бергей сізге барча турлу йахшыыхны да хутхарылмахны 
барча турлу варцанклардан да йазыхларыцыздан да мені 
Унутмацыз кенді алгышыцызга бір кайрмер біле кі бергей бій тецрі 
сізге да маца бу дунйада да ол дунйада ж;ан тірлікін меці мецілік. 
Амен (арк. 161—163)

„Закінчено молитовник року 1075 [1626] за вірменським 
Календарем травня 29 [червня 8] за короля Польщі Сигізмунда 
Ш, за католікоса Яфетового роду на престолі Ечміадзінському
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отця Меліксета, котрий тепер, у своїй старості, приїхав до 
щасливого міста Львова із п’ятьма священиками, двома 
іноками року 1075 [1626] і якого з великою радістю зустріли 
й прийняли всі старійшини церкви й диякони, народ і вся 
молодь. Написано цього молитовника в королівському місті 
Львові рукою грішного диякона Миська, сина Мурада, з міста 
Замостя на прохання пана Вартана, сина вічної пам’яті барона 
Аґопші, єпископа Сучави, для його дочки панни Зофії, котрий 
з великою любов’ю й вірою замовив написати для неї цього 
молитовника на вічну пам’ять про себе. І дай боже користува
тися ним багато років у доброму здоров’ї, а її батькові й матері 
довгого життя й доброго здоров’я через читання цього моли
товника. Амінь.

А я, мої праведні, прошу вас у вашій величі не ганити 
за помилки в моєму письмі, ба стільки було моїх сил. Прошу, 
благайте від бога, щоб дав мені прощення моїх гріхів і 
спасіння. А господь бог як цар щедрий на посилання добра хай 
дасть вам усілякого добра і спасіння від будь-яких ваших 
заплат і гріхів, і мене не забудьте згадати у ваших молитвах 
одним отченашем, щоб господь бог послав вам і мені на цьому 
світі і на тому світі життя душі на віки вічні. Амінь“.

Кінець книги:
Псалом 118/119\52— 155

У52 1лгэртын таныдым таныхлыхыцдан сенін, 
кі мецілік тохтаттып аларны.

153 Квргін ашахлаганымны менім да хутхаргіп мені, 
зерэ оренкіцні сенін мен унутмадым.

154 Йаргула йаргумну менім да хутхаргін мені 
да свзуцэ кврэ сенін тіргіз мені.

155 Йырахтыр йазыхлылардан хутха/рылмахы] ...
(арк. 211 зв.—212)

152 „Здавна пізнав я свідоцтва твої, 
що ти встановив їх навіки.

153 Подивись на приниження моє й порятуй мене, 
оскільки закона твого я не забув.
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154 Присуди мені присуд мій і спаси мене, 
і по слову твоєму оживи мене.

155 Від грішників спасіння далеке...“

Опис: [Ц 'уц'ак 1965—1970].
Примітки. Молитовник неповний, бракує, очевидно, 

близько 100 останніх аркушів. Рукопис оздоблено покрайніми 
малюнками та буквицями, типовими для вірменської книжко
вої мініатюри тогочасного Криму [Ко£хм&зян 1978].
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605 Матенадаран ім.Маштоца,
Єреван,

од. зб. 2493

Збірник Задіґа, сина Голуба

Дата: 25 січня 1068 [4 лютого 1619] р.
Місце: Єрусалим.
Мова вірменська, є вірмено-кипчацький колофон.
Папір, формат 10,2 х 15,2 см; 229 арк. 

хПисьмо вірменське, нотрґір.
Вірмено-кипчацький колофон:
Мен Задіг Иолуб оелу йаздьім бу йазовну власний холу[м] біле 

тваганниц 1068 йунварниц 25 (арк. 226 зв.)
„Я, Задіґ, син Голуба, написав це писання власноручно 

року 1068 січня 25 [1619 лютого 4]“.

Опис: [Ц‘уц‘ак 1965—1970].
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біб Матенадаран ім.Маштоца,
Єреван,

од. зб. 3521

Збірник диякона Сагака

Дата: 1609 р. — 10 [20] серпня 1079 [1630] р.
Писар і один із авторів: дяк Дзеріґ, син Ніґола.
Мова вірменська, є вірмено-кипчацький текст.
Папір, формат 15 х 19,5 см; 214 арк.
Письмо вірменське, нотрґір.
Вірмено-кипчацький текст — розповідь дяка Дзеріґа, си

на Ніґола, про боротьбу проти монофізитства:
Кічі Теотос падшаН йаздьі бітік Теосгороска аеександрійскій 

кайрабед[гв]? Гурйее кайрабеддвн соцра болганга кі келіп Йепесосга 
жоеовк етквй... (арк. 8 зв.)

Евет соцра ж Каегетонну етквнлвр да тутканлар цесарлар 
біле Найрабедларьі нечв кервт да квп заман тутмадьиіар 
Каегетонну да хареадьиіар да йана уееапарльїхка хайттьілар да 
соцра 5-інчі жоеовк еттілвр 554 йьиїда Крістосдан соцра Усдіанос 
цесар заманьїнда да хареадьиіар уч капітуланьї будур йоеаргі 
ацьілган несдорнуц усталарьін хайсіларьін кі Каегедонда баш хойуп 
еділвр да алар біла кончітца да болду буларньїц. Сарна Бароніушта, 
зеро йатларниц таньїхльїхьі артьіхтьір не кі кендініц, нечік бізде да 
йазьійір 428: 7 [на полях: 428 йьиїда 7 дохта] да кі бешінчі 
жоеовкта буларньї ж 3 капітуланьї хареадьиіар 553: 8 /гем франглар 
да Каегетонну квп тутмадьиіар кем бу 3 капітула учун талаш 
болду — бах 577: 1 — бу Ьесеблвргв кврв тапарсен бунуц учун 
Бароніушта Аем до тего Ботеруста 4-унчі бітікдв релаційасьінда 
157 хаеьітта йазьиігандьір несдорлар учун. На йазьійір кі бу ж Тео- 
торідесларньї хайсілврьі кі Каегетонда Левоннуц позволенєсі біле 
йаці інвм унесіт еттілвр кі несдорлар чах бу кунгв дег улу кунлврьін
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одправоват етійрлвр неден кі белгілідір кі каггетон несдорнун, 
сектасыныц бутахыдыр. Аньщ учун слушне арі аталар аны хабул 
кермедылар. Гдыж каегетонда несторнун, шэгертлэрын йа даеы 
йолу айтып аньїц усталарынын, прінят етіп зарувнє несдорлар 
біле персоналарын сурп тутуйрлар. Евет біз болуп задасыз бутун 
керцуадзоглардан берійіх Най бат ата огул арі ж;анга да бір тецрілікке 
калі да даіма меці мецілік. Амен.

Крец'ау сагау кірс твагапін 1079 окосдос амсой 10 орн З 
ш[апт]і. Церамп мегауор Дзеріг тбрі орті Ніголі (арк. 10 зв.—11)

„Імператор Феодосій-молодший написав листа до 
патріарха александрійського Діаскора, який був після 
патріарха Георгія, щоб, прибувши до Ефеса, провів собор...

А потім провели Халкедонський собор і багато разів це
зарі й патріархи намагалися дотримуватися й не дотримува
лися постанов Халкедонського собору, і повернулися до 
ортодоксального вчення, і потім провели 5-й собор 554-го року 
після Христа, в часи цезаря Юстініана, і прокляли три статті, 
тобто саме статті учителів-несторіан, які наклали головами в 
Халкедоні, чим власне для них це й закінчилося. Читай у 
Бароніуша, оскільки в нього чужих свідчень більше, ніж влас
них, як пише у нас під роком 428 індукту 7-го, і на п’ятому 
соборі року 553, індукту 8-го прокляли ці ж 3 статті, і 
європейці також довго не підтримували постанов Халкедонсь
кого собору і щодо цих 3 статей була суперечка — дивися 
число 577: 1, під яким знайдеш про це у Бароніуша, а також 
у Ботеруса — в четвертій книзі, в повідомленні на сторінці 157 
написано про несторіан. То він пише, що ці ж феодоріди, котрі 
в Халкедоні з дозволу Левона внесли нову віру, як і не- 
сторіани, й до сьогодні відправляють ті свята, через що й 
відомо, що халкедонізм є однією з гілок несторіанської секти. 
Тому слушно .святі отці цього не прийняли. Тоді як халкедо- 
няни разом із несторіанами вшановують нарівні зі святими 
учнів-несторіан і тих осіб, що явили й прийняли їх учення. А 
ми, тримаючись неподільно, окремо від усіх сект, славимо 
отця, і сина, і святого духа — єдиного бога, і нині, і завжди, 
і на віки віків. Амінь.

Написав своєю рукою року 1079 [1630] місяця серпня 10 
[20] дня, у вівторок маловчений грішний дяк Дзеріґ, син 
Ніґола“.

Опис: [Ц‘уц‘ак 1965—1970].
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627 Матенадаран ім.Маштоца,
Єреван,

од. зб. 3522

Збірник Аведіка

Дата: 1634 р.
Місце: Львів.
Мова вірменська, вірмено-кипчацька, й польська.
Папір, формат 15 х 19 см; 353 арк.
Письмо вірменське, нотрґір.
Вірмено-кипчацька частина (арк. 230—351 зв.): посібник 

з вірменської мови з кипчацьким підрядником до основ віри 
й космографії у запитаннях і відповідях (арк. 342—351 зв.), 
якому передує зміст цієї частини вірменською мовою (арк. 
226—229 зв.); словник (арк. 230—341 зв.) задумана як тримов
ний, але польські відповідники є лише на самому початку.

Початок словника:
Уггаганк* ануанц* „Називні відмінки іменників"
Ануанк* Атлар барча Imienia, imiona Імена
ом койіц‘ варльїхларньїц wszysztkich bendon- всіх сущих,
нахарачін ілкеволгі cych naprod насамперед
асдуадзой тецріньщ boże бога
асдуадз тецрі bog бог
асдуадзк* тецрілор bogowie боги
асдуадзутюн тецрілік bostwo божество
асдуадзутюнк*тецріліклер bóstwa божества
Ьайр ата ocziec батько
°Рті оеул syn син

(арк. 230)
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нечік інапьірсен сен тецріні? — Учлухда бір.
' Кімніц інанганьїсен сен? — Йеррортутюннуц.

Кімге інанирсен сен? — Йеррортутюнга да бір тецріга
(арк. 342)

„Як ти сповідуєш бога? — Одного в трійці.
Якого ти віровизнання? — Трійці.
У кого ти віруєш? — У трійцю й у єдиного бога“.

Кінець посібника з космографії:
...барча кі немэлыхтадыр бардыр да бар елчеву гарары да 

саны да бар орагы будур ісі йа совух хуру йа нам да рэнк — ах йа 
хара йа хызыл йа сары да взгэ — харышылганлардан.

Соров: Недыр алган неме? — Жувап: Алган пемэдыр кі белгілі 
етэр харшідвгі тайдурганны кендініц хайсі кі бардыр нечік ата 
айтмах біле кергузійір кі оглу бар да оеул айтмах біле белгілі етер 
кі атасы бар бу турлу де... (арк. 351 зв.)

„... усе, що існує в якомусь вигляді, має розмір, міру, і 
число, і якість, тобто воно є гарячим або холодним, сухим або 
вологим, має колір — білий, або чорний, або «червоний, або 
жовтий і інші — від змішування.

Запитанню: Що є передбачене? — Відповідь: Передбачене
— це те, що повідомляється про своє існуюче протилежне 
відображення, як, сказавши ’’батько”, показують, що є син, а 
сказавши ”син”, дають знати, що є батько, і таке інше“.

Опис:.[ Ц ‘у д ‘ а к  1965—1970].
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638 Матенадаран ім.Маштоца,
Єреван,

од. зб. 3883

Збірник

Дата: 1630 р.
Мова вірменська й вірмено-кипчацька.
Папір, формат 12 х 15,5 см; 383 арк.
Письмо вірменське, болорґір.
Вірмено-кипчацька частина (арк. 207—210): словник до 

дослідження про граматику Давида Зейтунці.
Початок словника:

Мегнут'юн айирма йа ачмах поділ або з’ясуваання
[ к*]ераган граматіка йа хрмах 

йегрісьіньї тоерутма 
йацльїшіньї чихарма 
йа кврксізні кврклу 
етмвх кі атньї свзну 
даавазньїнемвгв 
охшатма

граматика, або ламання 
виправляти криве, 
виявляти помилки, або 
перетворювати потворне 
на гарне, уподібнювати 
до чогось слово або звук

вердзанут*юн сарнамах 
ьінт'ерц'оеут'юн

читання

нергур асрі сьіх дуже частий, тісний, 
густий, щільний

ьісдгур сьіхльїхка кврв за щільністю
гох^ баса-баса йа басьілган давлячи або подавлений
гірт* ввренгон учений, навчений
варж чнихмах біла ввренгон привчений,

призвичаєний
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ьісднергойс ічінда болганна квре 
хайсі кі кервгвнгв квре 
сезлегесьін да 
єарнагасьін

кмдут'юн евренмехбілебілмех
дзандггСут'юн таньїшльїх
арцерн хол холдан
пац'адрут'юн ж;увап бермввьіложіт 

етме да кергузме 
чихарьібермв

тадумн йаргуньї
ьіндрут'юн тацламах, сечмех

йа айірмах
кіннутіюн тергімвх

Кінець словника:
айт мадумн тергоме,йаргулама
нвт'ар зарарсьіз,

хай вусу з, 
задасиз

арач алньїнакелтірмв
аберутюн

Опис: [Ц‘уц‘ак 1965—1970].

за змістом, 
тобто хай говорить 
та читає як слід

навчання і знання 
знайомство
з рук у руки, наявний
відповідання, викла
дання, показування або 
виявлення
присуд [знах. відм.]
обрання, вибір 
або відділенню
випробування, перевірка

(арк. 207)

перевіряти, судити
непошкоджений, 
безтурботний, 
неподільний, цілий
вносити наперед, 
підносити

(арк. 210 зв.)
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649 Матенадаран ім.Маштоца,
Єреван,

од. зб. 5985

Збірник диякона Богдана

Дата: 16 ст.
Місце: Сучава.
Мова вірменська, є вірмено-кипчацький колофон.
Папір, формат 10 х 14 см; 152 арк.
Письмо вірменське, нотрґір.
Вірмено-кипчацький колофон (арк. 125):
Бу бітік Бокданпьщ саргаваркныцдыр сечовлу. Ол /сенсі холу 

бле йазыптыр да кенді холу блэ байлаптыр. Кім бу бітікні сарнаса, 
на аныц э$аны учун бір Ьайрмер айтсын да ^анына учмах айтсын. 
Амен

„Це книга диякона Богдана з Сучави. Він сам власноруч
но написав і власними руками оправив. Хто читатиме цю 
книгу, нехай за його душу прокаже один отченаш і скаже: 
”Рай його душі!”. Амінь44.

Опис: [Ц4уц4ак 1965—1970].
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ббі Державна публічна бібліотека
ім.М.Є.Салтикова-Щедріна, 

Санкт-Петербург, 
відділ рукописів, 

ркп. Арм.2

Четья мінея

Дата: 1620 р.
Мова вірменська, є вірмено-кипчацький колофон.
Папір, формат 28 х 41 см; 610 арк.
Письмо вірменське, нотрґір, по 41 рядку в кожній з двох 

колонок на сторінці по 20 знаків у кожному.
Вірмено-кипчацький колофон:
Мен йазыхлы арзанісіз Йагоп бабас дер Крікор авакерец оелу 

да торну дер Йованес авакерецніц йаздым бу йайсмавуркну кенсі 
хуватыма да худратыма кврэ, клэсэ барчасындан алчах да кержсіз 
да біліксіз едім йазучільїхта. Евет бу хадарга худратсызлыхыма 
квре чалышып бу арі бітіккв да чыхтым башка йумсанып бій 
тецріге да оцармахы ашыра арі х;ан тецрініц, зерэ білмелідір кі квп 
замандан бері асры сухланч да кусэнч едіх йаці оріпаг йайсмавуркка9 
хайсі кі 300 йылдан бері артых ексік нечэ кі Каменец шэкэр'тдэ 
ерменілік тохталып едір, кануз йаці орінаг йайсмавурк йох едір 
Каменец швк&ріндв. Мен дэ анаржан да йазыхлы хулу бій тецрініц да 
барча адамлардан дагы кержсіз квруп аньїцкібік ексіклікін сурп 
йыховлэрымызныц да алып бій тецріні болушлухка да алып кері 
барча турлу ексіклікімні ж;ан у тен сартын алай же бойфмнуц 
забунлухун да квтурдум бунуцкі працапы устумэ да достат еттім 
-2 йайсмавурк йаці орінаглар бірісін Ілов швкеріндвн да бірсісін Ас 
Шекоріндон да бу2 йайсмавурктан скоріговат етіп артыхын ексікін 
да болушлуху ашыра арі ж;ан тецрініц еттім да йаздым гадарйал 
йайсмавурк кем йаздырдым бір дагы. Хайсі менім йазганымны алып
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сатун пан Йурко Йованес оглу Кеворовіц да берді йішадаг сурп 
асдуадзадзін йыхевуне да ол бірсі йаздырганымны алды сатун пап 
Лукаш Иріцковіц да берді йішадаг сурп Нігол йыхевунэ. Хайсілеріпіц 
йішадагларьін бій тецрі хабул еткэй кенсініц квктзгі мецілік 
падшаклыхынси Не унун мен йазыхлы арзанісіз йазуні Йагоп бабас 
йузум уснэ тушуп холармен сіздвн, огуллары йаці Сіоннуц, 
аталарым да хардашларым менім, хачан кі сарнасацыз бу арі бітік 
уснэ албо орінагел етсоціз айовлу да шакаватлы туткайсіз, зерэ 
асры улу працалар білд йазылды. До тего ацучі болгайсіз кенсі арі 
алгышыцызда меп йазыхлы йазучіні йогары йазылгап Йагоп 
бабасны да айамагайсіз бар й\ректен мен йазыхлы учуп асдуадз 
агормі айтмага. Ол турлу ж родзщларыма менім алай же бу 
йшадагны хойган кішіге хайсі кі бунуцкібік хазна кануз бу шекерде 
болмаган халдырды кепді родзіцларн ж;аны учун памьонтка сурп 
да^арда. А хайда кі сіз айамасацыз ол асдуадз агормі айтмахны на 
бій Крістос сізге де йарлыгагай да тындыргай сізні мецілік 
тынчлыхтси Амен.

Иайр мер ор йергнк'ун йес сурп иегіці анун к*о.
А. й. 1620. Тваганныц 1069 (арк. 605 зв.—бОб / стор. 

1184—1185)
„Я, неправедний священник Аґоп, син архієпископа 

Крікора й онук архієпископа Ованеса, написав цю четью 
мінею відповідно до сили й спроможності своєї, хоча був я 
нікчемнішим, недостойніщим і найнеосвіченішим за всіх у 
писарстві. Але, попри таку мою неспроможність, я трудився 
над цією святою книгою з надією на господа бога і з поміччю 
святого бога духа досяг кінця. Бо має бути відомо, що з давніх 
часів ми пристрасно жадали й прагнули мати четью мінею 
нового зразка, оскільки вже більше чи менше як 300 років, як 
вірмени оселилися в місті Кам’янці, але не було ще в місті 
Кам’янці четії мінеї нового зразка. І я, недостойний і грішний 
раб божий, найнікчемніший з усіх людей, бачачи такий не
долік у наших святих церквах і взявши на поміч господа бога 
та відкинувши всі свої вади, духовні й тілесні, а також мою 
фізичну неміч, узяв на себе цю працю і дістав 2 четьї мінеї 
нового зразка, одну в місті Львові, а другу в місті Яссах. І за 
цими двома четьями мінеями, скоригувавши зайве й відсутнє, 
з поміччю святого бога духа створив і написав досконалу 

 ̂ четью мінею і замовив написати ще одну. Й ту написану мною 
купив пан Юрко Кеворович, син Ованеса, і віддав як пам’ять
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до церкви пресвятої Богородиці, а другу, яку я замовив списа
ти, купив пан Лукаш Грицькович і віддав як пам’ять до 
церкви святого Ніґола. І хай господь бог прийме їхні пам’ятні 
дари у своєму вічному царстві небесному. Через що я, 
грішний, неправедний писар священник Аґоп, б’ю чолом і 
прошу вас, сини нового Сіону, мої батьки і брати, коли чита
тимете цю книгу або списуватимете з неї копію, ставтеся дбай
ливо і приязно, бо написано її дуже великою працею. Крім 
того, пом’яніть у своїх святих молитвах мене, грішного писа
ря, згаданого вище священика Аґопа, і не пошкодуйте від 
щирого серця проказати за мене, грішного, ’’господи поми
луй”, а так само за родичів моїх, а також за людей, що дали 
ці пам’ятки, якого скарбу ще не було в місті, й лишили у 
святих храмах на згадку про душідсвоїх родичів. А коли ви не 
пошкодуєте проказати те ’’господи помилуй”, то господь Хри
стос змилується й над вами й упокоїть вас у вічному супокої. 
Амінь. ~

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я твоє.
Року господнього 1620. Року 1069 [1620]“.

Друк: [Абдуллин 1971].
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662 Державна публічна бібліотека
ім. М. Є. Салтикова-Щедріна, 

Санкт-Петербург, 
відділ рукописів, 

ркп. Арм. 8

Вірменсько— вірмено-кипчацький словник

Дата: 20 вересня 1646 р. (стор. 280).
Зміст: 1) стор.1—275 — перекладний словник типу 

вірменсько—вірмено-кипчацьких словників'Льв. 51 і Від. З та 
Від. 311; 2) стор.276—278 — словник граматичних термінів 
типу Мат. 3883: 206 зв.—210 зв.; 3) стор. 280 — вірменсько— 
вірмено-кипчацький глосарій.

Мова вірменська й вірмено-кипчацька.
Папір, формат 20 х 30 см; 140 арк.
Письмо вірменське, нотрґір, передбачено по ЗО—36 

рядків у кожній з трьох (стор. 1—13) або двох (стор. 14—278) 
колонок на сторінці по 20 знаків у кожній.

Приклади словників:
А хорхудан кімсе чакырса "коли хтось зі страху

закричить"
Абана атаныцалгышы "батьківське благословіння"
Абба аталарныц атасы, саркісде "батько батьків, у

сарацинів" (стор. 1).
к*оребісгобос архідйакон "архідиякон"
К*орем хашійірмен "чешу"
к'орїел фараИланма "не тішся" (стор. 274).
Мегнут'юн айырма йа ачмах "поділ або з ’ясування”
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к'ераган граматіка йа х[ы]рмах граматика, або ламання
егрісьіпьі тогрутма Виправляти криве,
йанлышны. чыхарма виявляти помилки, або
йа керксызны кврклу перетворювати потворне
етмех кі атны да на гарне, уподібнювати
сезну да авазпы до чогось ім’я, і слово,
немэгэохшатма і звук

вердзанут'юн сарнамах читання
ынт*ер*ц*огут*юн
нер гур асрі сых дуже частий, тісний
ьісд гур сыхлыхка кврэ за щільністю
гох баса-баса йа басылган давлячи або подавлений
гірш* еврэнгэн учений, навчений
варж чныхмах біле еврэнгэн привчений,

призвичаєний
исднергойс ічінде болганна коре за змістом,

хайсі кі керегенге квре тобто хай говорить
сезлвгосын да 
сарнагасын

та читає як слід

Нмдут'юн верен мех біле білмвх навчання і знання
дзандтут'юн танышлых знайомство
арцерн хол холдан з рук у руки, наявний
пах^адрут'юн ж;увап бермевьиіожіт відповідання, викла

етмв да квргузмв дання, показування або
йа чхарі берме виявлення

тадумн йаргуны присуд [знах. відм.]
ьіндрут'юн тацламаху сечмвх обрання, вибір

йа айірмах або відділення
кїннут'юн тергемвх перевірка (арк. 276)
хагац* фаракланды він радів, веселився
хеламуд ахыллы, ростропны розумний, кмітливий
соворут'юн еврвнчік звичка, навик
армад еуноштамур корінь (арк. 280)

Друк: факс. стор. 1, 2, 205, 206, 274, 275 [Тгуіагзкі 
1968—1972: 909—914].
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673 Державна публічна бібліотека
ім. М. Є. Сал тикова-Щед ріна, 

Санкт-Петербург, 
відділ рукописів, 

ркп. Dorn 636

М олитовник

Дата: не пізніше 1697 р.
Зміст: Молитви, псалми, читання вірменською мовою; 

до окремих на вільних місцях подано кипчацькі пояснення.
Мова вірменська, пояснення вірмено-кипчацькі, є ук

раїнські записи..
Папір, формат 9 х 14 см; 306 -арк.
Письмо вірменське, нотрґір, 15 рядків на сторінці по 20 

знаків у кожному.
Приклади вірмено-кипчацьких коментарів:
Екінчі церемоній. Спулні алгыш етмэхгэ ертонгі алгышта 

хайсі кі тугелленійір оеул тецріго харши Айткін эвэл бу сагмос 
дунларны Ьайбатьіна бій тецрініц (арк. 17)

„Друга церемонія. Для спільного молебну на вранішній 
молитві, що завершується до бога сина. Спершу проказуй сло
ва цього псалма на славу господа бога“.

Бундан соцра айткін бу алгышны хайсі кі айтіпдірлер З 
ігітлер йалан отнуц ічінв хачан кі салды кенсілерьін Напокотоносор 
naduiah хайсі кі вврэнып алардан бізнім сурп йыгввумуз hep кун 
ертерек сарнійір бар йурекден бу алгышны огул тецріге харші хайсі кі 
дір бу турлу (арк. 18—18 зв.)

„Після цього проказуй цю молитву, яку промовляли троє 
юнаків у самому полум’ї, коли їх укинув туди Навуходоносор,
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бо цю молитву наша свята церква, навчившись від них, читає 
щодня якнайраніше до бога сина; яка є отакою44.

Буну айт хачан кі арі ханын кутурсе какана (арк. 277 зв.)
„Цю проказуй, коли священик підносить святу кров44.
Ллеыш кечвгі бек хуватлы да кврклу Крікор Нарегаціонун 

айтканы (арк. 278 зв.)
„Вечірня молитва — дуже сильне й гарне казання 

Крікора Нареґаці44.
Екінчі алгыш кечвгі Йоканес Карнецонын айтканы (арк. 281)
„Друга вечірня молитва — казання Йоаннеса Карнеці44
Йана ж Йоканес Карнецонун айтканы оеул тецріге харші 

(арк. 283)
„Також казання Йоаннеса Карнеці до бога сина44.
Аныц же айтканы йол учун да йолчілар учун. Асры кврклу 

холтха (арк. 286)
„Його ж казання про подорож і подорожніх. Дуже гарне 

благання44.
Аныц же айтканы. Алгыш Йісус Крістоска (арк. 289)
„Його ж казання. Молитва Ісусові Христові44.
Дагын алгыш аныц же бій тецріге харші (арк. 290 зв.)
„Також його молитва до господа бога44.
Аныц же айтканы. Холтха сурп Асдуадзадзінгв харші (арк. 

293 зв.)
„Його ж казання. Благання до пресвятої Богородиці44.
Айтканы Мхітар в[ар]т[абе]дныц. Алгыш тум заманына 

(арк. 295)
„Казання учителя Мхітара. Молитва під час причастя44.
Український текст:
Б[ОГОРОДИ]ЦЕ Д[І]ВО ОУПОВАНИЄ ХР[ИСТ]Е ТИ 

НАШ ПОКРИ[Й] СОБЛЮДИ СПАСІ.
СТОИТ НОГАМИ ДОГОРИ ЗНАТИ ЩО УПАВ ЗГОРИ 

(арк. 18 зв.).

Опис: [Абдуллин 1974: 170].
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Іменний покажчик

Аарон див. Хачерес 
Абдуллин И.А. — 20, 22, 36, 

84, 261, 291, 295 
Авак див. Яхно 
Авак, син Еміра — 157 
Августин — 14; див. Якуб 
Аведік див. Андрій 
Аведік див. Задік Криштофо- 

вич 
Аведік — 281
Аведік, чоловік Арзу — 244 
Аведік, син Васька — 81 
Аведік Домажирський, чо

ловік Гану хни, дочки Ко
сти, зять Олюшки — 
245—246 

Аведік, син Міклаша Берна- 
товича, архієпископа — 
248

Аведік, син Тороса — 230 
Аведік, син Якуба, сина Кас

пара — 137 
Авіценна — 199 
Авксент / /  Аксент — 17; див.

Кевор, Кіркор, Шимко 
Аврам див. Доніґ 
Аврам див. Ніґол 
Аврам з Кафи, син Міхала —

156
Аврам, єврей з Сатанова — 

166
Аґо / /  Йаго, син Міхала, при

сяжний, війт, єпископ —

50, 52, 54, 58, 60, 64, 76,
83, 87, 90, 100, 106, 117, 
125; див. Кіркор 

Аґоп див. також Якуб 
Аґоп, єпископ — 92; див. Ас- 

вадур, Ґур’єг, Шимко 
Агоп III — 9, 10 
Аґоп, син архієпископа Кір- 

кора, сина архієпископа 
Ованеса — 17, 290, 291 

Аґоп, фурман — 56 
Аґопша — 17
Аґопша з Сучави, син Несто

ра — 145 
Аґопша, єпископ з Сучави — 

272; див. Вартан, Зофія 
Адамарус — 199 
Аксент, син Багдасара Зази

— 172 
Аксент Ґребень — 89 
Аксент, син Кіркора Цеґель- 

ського — 126 
Аксент Туґалбей див. Юрко 
Алішан Г. — 9, 10, 12, 18 
Алтинчі див. Сергій, Якуб 
Альберт Великий — 199 
Альфідіус — 199 
Амамбеґ 46
Анастас, син Голуба Івашко- 

вича — 221—222 
Анґадж див. Асвадур 
Андріас — 14, 28 
Андрій див. Торосович
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Андрій, син Аведіка, львів’я 
нин — 86 

Андрій Іляшович — 217 
Андріяшев — ЗО, 36, 42, 46, 

52, 58, 62, 70, 74, 84, 90, 
98, 118, 122, 126, 130, 
134, 138, 142, 146, 150, 
154, 166, 176, 182, 191, 
198

Анна, дочка Шимка Вартере- 
совича — 251—252 

Анниця, жінка Вартереса, си
на Назу —70 

Апрагам див. Хачко, Ягуб 
Апрахам, син Мурада, свяще

ник — 54, 55; див. Ґоґче 
Аракел — 14 
Арзу — 244 
Арістотель — 199 
Арнольдо де Вілланова — 199 
Асвадур див. Ніґол 
Асвадур див. Сефер 
Асвадур — 189—190 
Асвадур, присяжний — 29, 

32, 36, 38, 42, 46, 48 
А свадур, св ящ ен и к , син 

о.Йаґопа / /  Аґопа — 194; 
див. Шимко 

Асвадур, син Анґаджа — 117 
Асвадур, син Балі, віцемар- 

шалко 40 мужів — 197 
Асвадур, син Бутаха — 144 
Асвадур, син Ганеса — 95 
Асвадур, син Катруші Ла- 

манки, жінки Бедроса — 
152

Асвадур, син Кічібея — 129 
Асвадур, син Ованеса — 56 
Асвадур, син Ованеса, при

сяжний — 198, 254

Асвадур, син Сефера — 188— 
191

Асвадур, син Тороса — 84, 
122

Баб, син Сергія, священик — 
174

Баворовські — 5 
Багдасар Заза див. Аксент 
Багдасар з Замостя — 156 
Багдасар, зять Ована — 84 
Багратиди — 9 
Бакуменко Кирик — 154 
Балі див. Асвадур 
Бальцер — 14 
Бароніуш — 280 
Бартош див. Якуб 
Бартош Норсесович— 208 
Бахси Вартересович — 14 
Бахче, зять Ромаша — 124 
Бедрос див. Асвадур, Катру- 

ша
Бедрос див. Задіґ 
Бедрос, син Симона — 42, 48, 

49
Бедрос, син Хачка, писар —

57, 58, 60, 62, 64 
Бедрос, син Хачка, зять Нор- 

сеса — 66—68 
Бедрос, син Шиналя — 95, 

117
Безносий див. Хачко 
Бенеш див. Якуб 
Берестович Іоанн — 13 
Бернат див. Торос 
Бернатович див. М іклаш , 

Івашко, Оган, Хачко 
Бернатович — 210 
Бєльський — 132 
Бжш кянц' М. — 9, 19, 20 
Білаш див. Хачерес 
Блажеїха див. Марухна
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Блажій — 28
Бобрик, син Ованеса / /  Йова- 

неса, присяжний — 136, 
144, 148, 162, 162—165 

Богдан див. Курило 
Богдан див. Мисько 
Богдан, зять Олюхни — 61 
Богдан, син Ованеса — 95 
Богдан з Сучави — 285 
Богдан Торосович — 14 
Богос див. Якуб 
Богос Богуцький — 95 
Богуцький див. Богос 
Боряк Г. — 6 
Ботерус — 280 
Брґшович див. Ґур’єг 
Брикський див. Юрко 
Бровар див. Ованес, Задіґ 
Брун Ф. — 9 
Бутах див. Асвадур 
Вагилевич І. — 12 
Ванаґан, вардапет — 268, 270 
Вартан, присяжний — 32, 36, 

38, 42, 44, 46 48, 52, 54,
58, 60, 62, 64 

Вартан, син Аґопші, єписко
па з Сучави, батько Зофії 

. — 272
Вартан, син Ромашка — 40 
Вартан, син Кіркора, писар

— 148, 162 — 165, 187, 
195, 196, 198 

Вартан Шибліст — 95 
Вартанович див. Хачко 
Варте / /  Ґуляф, жінка Хиди- 

ра Джилала 140 
Вартерес, див. Бахси 
Вартерес див. Голуб 
Вартересович див. Івашко 
Вартерес див. Криштоф 
Вартерес див. Хачко

Вартерес — 14 
Вартерес, присяжний — 60 
Вартерес, син Кіркора — 107 
Вартерес, син Криштофа — 

181
Вартерес, зять Маґди Маляр

ки — 115 
Вартерес Маляр — 115 
Вартерес Мількович — 14 
Вартерес, син Назу — 70, 107 
Вартерес Німка — 107 
•Вартерес, син Тороса — 28 
Вартик, син Петре — 220 
Василь — 228
Василь Филипович, віж —

152
Васько, син Пилипа — 81;

див. Аведік 
Вашарі І. — 18 
Владимирский-Буданов М.В.

— 11, 14 
Владислав III — 11 
Власький див. Йолбей 
Вольський Вісентій — 27 
Вольський Якуб — 35, 36 
Вольський Ян 133 
Воронка Р. — 6 
Гавриш, гайдук 60 
Ґаґос, присяжний — 90, 92,

/  95
Ґаґос див. Йованес
Ганес див. Асвадур
Ганес див. Мовсес
Ганес див. Норсес
Ганко див. Кіркор
Ганна, наймичка — 34, в5
Ганус див. Маренко
Ганус, присяжний, єпископ

— 54, 58, 60, 62; див. 
Ґу р ’єг, Зад іґ, Кіркор, 
Ніґол
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Ганус, син Кіркора, присяж
ний — 76 

Ганухна, дочка Кости — 245 
Ганухна, удова Симона, мати 

Бедроса, Йованеса, Нор- 
сеса — 42 

Ганухна, дочка Якуба Захно- 
вича — 226 

Гарбурт див. Стецько 
Гаркавец А.Н. — 16, 17, 22, 

62, 202, 206, 208, 210, 
212, 214, 216, 218, 220, 
222, 224, 226, 228, 230, 
232, 234, 236, 238, 240, 
242, 244, 246, 248, 252, 
254, 258 

Гаска, наймичка — 38 
Гаска, жінка Мовсеса — 153 
Гебер Скайд — 199 
Георгій Александрійський — 

270, 280 
Ґерухна, дочка Йованеса, си

на Кевора — 81 
Гісцова Л. — 6 
Ґоґче див. Петре 
Ґоґче див. Хачко 
Ґоґче див. Якуб 
Ґоґче, присяжний — 172 
Ґоґче, син о.Апрахама — 70 
Годованець — 122 
Голуб див. Давид 
Голуб див. Жужанна 
Голуб див. Захаріаш, Кіркор- 

ша, Криштоф 
Голуб див. Стецько 
Голуб див. Ян Якович 
Голуб / /  Голубко, син Варте- 

реса — 69; див. Хачко 
Голуб, син Давида — 221 
Голуб Івашкович див. Анас

тас, Торос

Голуб, син Кіркоріііі, війт 
святоянський, з передміс
тя Львова — 57 

Голуб, син архієпископа Кір- 
кора / /  Крікора, війт, 
присяжний — 27, 28, ЗО,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 
42, 44, 46—49, 52, 54—
57, 66, 69, 79 

Голуб, син о.Ованеса / /  Йова
неса, писар — 32 

Голуб, син Парсела див. Хач
ко, Якуб 

Голубовский П. — 13 
Госка, дочка Йованеса, сина 

Кевора — 81 
Госка, дочка Каспара Рабйч- 

ки — 217 
Грабова Н ..— 6 
Ґребень див. Аксент 
Грепсіме, мати Йованеса, си

на Сергія Тамгаджі — 40, 
41

Ґресько див. Норсес 
Ґресько / /  Ґрисько Лукашо- 

вич, священик — 207, 
220

Ґресько, син Миська / /  Міль
ка, війт — 191, 195, 196, 
198, 248 

Ґресько, син Стецька, Ходжі - 
ґович — 238 

Ґресько, син Томші — 211— 
212 '

Ґресько, син Якуба Захнови- 
ча — 226 

Григорян В.Р. — 16, 30, 36, 
42, 46, 52, 58, 62, 70, 74,
84, 98, 112, 118, 122, 126, 
130, 134, 138, 142, 146,
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150, 154, 166, 176, 182, 
191, 198 

Ґрисько див. Ґресько 
Грицько див. Задіґ 
Грицько Стругач — 241 
Ґріґор, син Задіґа — 12 
Грунін Т.І. — 8, 20 
Ґугарно, жінка Ована — 72 
Гуґас, син Долваткара — 149 
Ґуляф / /  Варте, жінка Хиди- 

ра — Джилала 140 
Ґулька, дочка Задіґа Котля

ра, сестра Касі, жінка Ас- 
вадура — 190 

Гунчак Т. — 6 
Ґур’єг Сахтянчі див. Лусіґ 
Ґур’єг, зять о.Аґопа — 106, 

107
Ґур’єг Брґшович — 137 
Гур’єг / /  Гур’їг, син Діраду- 

ра, присяжний, війт — 
36, 38, 42, 44, 46, 48, 49, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
69, 76, 79, 84, 86, 92, 95, 
100, 106, 117, 125, 128, 
220

Ґур’єг, син о.Гануса — 50, 51, 
52

Давид див. Голуб 
Давид, син Голуба — 215 
Давид Зейтунці — 283 
Дахно — 42
Дашкевич Я.Р. — 6, 16, 18, 

21, 22, ЗО, 36, 42, 46, 5,
58, 62, 70, 74, 84, 94, 98, 
112, 118, Щ , 126, 130,
134, 138, 142, 146, 150,
154, 166, 176, 182, 191,
198, 206, 208, 210, 212,
214, 216, 218, 220, 222,
224,. 226, 228, 230, 232,

234, 236, 238, 240, 242, 
244, 246, 248, 252, 254, 
258, 261, 262 

Делідаду див. Юрко 
Демокріт — 199 
Демуш, присяжний — 32, 36, 

38, 44, 46, 48, 52, 54 
Дені Ж. — 8, 18 
Джикнавор див. Кіркор 
Джилал див. Хидир 
Дзаруґ, син Хачереса — 93 
Дзеріґ, єпископ див. Мітко 
Дзеріґ, син Румходжі — 73, 

107
Дзеріґ, син Ніґола, дяк — 279 
Дзеріґ див. Хачадур 
Дзолай див. Ованес 
Димитр — 14 
Діаскор — 280 
Дірадур див. Задіґ, Саркіс 
Довлат, дочка Доновака, жін

ка Лазаря — 213 
Долваткар див. Гуґас 
Долветліар — 46 
Домажирський див. Аведік, 

Ніґол 
Доніґ див. Задіґ 
Доніґ див. Хачко 
Доніґ, син Аврама — 191 
Доніґ, син Лукаша — 157 
Доновак див. Довлат 
Доновак, син Тодора — 181 
Донюш див. Міхно 
Еґріагизли див. Мінас 
Едільбей, син Яська — 174 
Езян К. — 13 
Емін див. Мурад 
Емір див. Авак 
Епранос див. Павле 
Жамґоч див. Хараґоз 
Жамґоч — 207
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Жарський див. Сергій 
Жужанна Голубова — 215 
Задіґ див. Торос Бернатович 
Задіґ див. Якуб Томанович 
Задіґ, син Бедроса — 58 
Задіґ, син Грицька — 49 
Задіґ, син Доніґа — 73, 74, 76 
Задіґ, син Ісая — 172 
Задіґ Кацах — 122 
Задіґ Кирик див. Петре 
Задіґ Котляр див. Кася 
Задіґ Криштофович, син Аве- 

діка — 222 
Задіґ, син Мацька — 124 
Задіґ, син Ованеса Бровара — 

95, 97, 120 
Задіґ Патрар, син Дірадура — 

89, 120, 125, 128, 144 
Задіґ, син Сакули — 153 
Задіґ, син Сефера, економ — 

197
Задіґ, син Тороса — 188—191, 

230
Заза див. Аксент, Багдасар 
Закарія див. Мурад 
Закарія Бернатович, архі

єпископ — 225 
Закар’я див. Хачко 
Закровський — 34 
Зану, син Хачка, присяжний, 

війт — 32, 36, 38, 40, 41, 
42, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 
60, 62, 64 

Захаріаш Голубович — 14 
Захарія Івашкович, Захарі

аш Іванісович — 14 
Захаріаш Мількович — 14 
Захно, син Якуба Захновича

— 226 
Зейтунці див. Давид 
Зимрут див. Хачко

Зося, жінка Симона Хараха- 
ша — 19, 253—254 

Зофія, дочка Вартана, сина 
єпископа Аґопші з Суча- 
ви — 272 

Ібреїм, син Юсуфа, єврей зі 
Стамбула — 227 

Іван, євангеліст — 269 
Іван, зять Тихого — 141 
Іваніс див. також Йованес, 

Ованес 
Іваніс див. Захаріаш 
Іваніс Манькович — 14 
Іваніс Синалович — 14 
Іваніс Хинґіґович — 14 
Івашко див. Петре 
Івашко див. Хачко 
Іваш ко Вартересович, син 

Якуба — 219—220 
Івашко, син Йованеса, сина 

Кевора / /  Кеворович — 
81, 157 

Івашко, син Миська — 210 
Івашко, син Міклаша Берна- 

товича, архієпископа — 
248

Івашко, син єпископа Саркіса 
/ /  Сергія, присяжний, 
війт, лентвійт — 72, 79, 
87, 90, 92, 95 100, 106, 
114, 116, 117, 120, 125, 
128, 130, 137, 144, 148 

Івашко, син Юрка Кеворови- 
ча, присяжний, війт — 
158, 162—165, 178, 184, 
187, 196 

Іляшович див. Андрій, Якуб 
Іоанн Керемович, писар — 

236
Іоаннес Лискович — 243— 

244
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Ірод — 17, 269 
Ісай див. Задіґ
Ісай, син Сергія, присяжний

— 14, 87, 90, 92, 95, 100, 
106, 125, 128, 137, 162—. 
165, 172, 179; див. Криш- 
тоф / /  Хачко

Ісґендер, син Ягуба — 44, 45 
Ісус Христос — 16, 114, 132, 

148, 152, 184, 205, 206, 
239, 269—270, 272, 273, 
2746, 291 

Йаго див. Аґо 
Йаґоп див. Торос 
Йованес див. також Ованес 
Йованес, священик — 157 
Йованес, син Ґаґоса, присяж

ний — 38, 51, 52, 54, 64, 
69

Йованес, син Кевора — 81; 
див. Ів аш к о , М исько, 
Якуб

Йованес, син Левона, при
сяжний, лентвійт — 36, 
38, 40, 42, 44, 46 48, 50,
51, 52, 54, 64 

Йованес, син Сергія Тамгаджі
— 40, 41

Йованес, син Симона — 42 
Йованес з Сіса — 156 
Йолбей див. Кіркор, Хачко 
Йолбей Власький — 60 
Казимір III Великий — 11 
Казимір IV — 11 
К али н овськи й  Вал єн ті й- 

Александр — 95, 106 
Каменецкий Иоаннес див.

Ованес, син Кіркора 
Каміль Мацей, прокуратор — 

138
Кам’янецький див. Станіслав

Каракаш див. Харахаш 
Каспар див. Аведік, Якуб 
Каспар, архієпископ — 209 
Каспар, син Задіґа, Рабичка

— 209
Каспар Король — 49 
Каспар, син Рабички — 81, 

217; див. Госка 
Каспар, син Сергія — 95 
Каспар Цица див. Норсес 
Каспар, син Юрка — 138 
Кася, дочка Задіґа Котляра

— 188—191 
Катарина, сестра Хачка Бер-

натовича, сина Огана — 
247—248 

Катруша Л ам анка, ж інка 
Бедроса — 152 

Кацах див. Задіґ 
Кевор, швагер Сергія Жарсь- 

кого — 36; див. Авксент, 
Ґерухна, Госка, Кіркор, 
Мисько, Ованес / /  Іваш
ко, Шимко, Якуб 

Керемович див. Іоанн, Шим
ко Мурадович 

Кирик див. Петре 
Кирило-Костянтин — 9 
Кись И. — 15 
Киянин див. Юрко 
Кіркор див. також Криштоф 
Кіркор див. Вартан 
Кіркор див. Вартерес 
Кіркор див. Крікор 
Кіркор див. Степан 
Кіркор див. Хачко 
Кіркор — 166 
Кіркор, присяжний — 106 
Кіркор, священик — 100 
Кіркор, син Авксента, онук 

Кевора - 1- 81
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Кіркор, син єпископа Аґо, 
присяжний — 117, 120, 
125, 137, 148, 162—165, 
172, 178 

Кіркор, син Ганка — 97 
Кіркор Ганусовим — 14 
Кіркор, син Джикнавора — 

129
Кіркор, син Йолбея — 49;

див. Хачко 
Кіркор, син Коркодела — 72,

73, 95
Кіркор Мостробович — 14 
Кіркор, син Ромашка — 51 
Кіркор Сабончі з Молдавії, 

зять Мартироса — 173 
Кіркор, син архієпископа 

Сергія 129 
Кіркор, син Симона Хараха- 

ша — 95, 117, 254 
Кіркор, син Степана, стар

ший юначого братства — 
173

Кіркор Тамгачі див. Сергій 
Кіркор Харахаш, присяжний

-  117 
Кіркор з Хотина — 141 
Кіркор Цеґельський див. Ак- 

сент
Кіркор Чекель — 14 
Кіркорша, син Голуба, при

сяжний, війт, єпископ — 
14, 125, 128, 132, 133, 
136, 140, 144, 144, 148, 
150, 152, 156, 162—165, 
178; див. Голуб, Ніґол, 
Норсес 

Кічібей див. Асвадур 
Ковальський Т. — 8 
Коланджян С. — 22

Кореньовський Станіслав — 
121

Коріатовичі — 11 
Коркодел див. Кіркор 
Король див. Каспар 
Корхмазян Э.М. — 277 
Корш Ф. — 7, 8, 20, 84 
Коста див. Ганухна, Олюшка, 

Аведік Домажирський 
Коста — 132 
Коста Лукашович — 14 
Коста, син Якуба — 51, 52 
К отляр див. Зад іґ, Кася 

Криштоф, Ян 
Коць І. — 6 
Коць М. — 6 
Кравець Іван — 38 
Кравець Якуб — 129 
Кривонос Н.К. — 14, 15 
Крижчиха — 174 
Кримський А.Ю. — 7, 8 
Крипякевич И.П. — 10, 15 
Криштоф див. Вартерес — 181 
Криштоф, присяжний — 125, 

128
Криштоф Вартересович — 14 
Криштоф Голубович — 14 
Криштоф Ісайович — 14 
Криштоф Кіркорович — 14 
Криштоф Котляр — 14 
Криштофович див. Задіґ 
Крікор див. також Кіркор 
Крікор — 28
Крікор, син Йолбея — 26 
Крікор, син о. Йованеса, пи

сар, дяк — 36, 38, 40, 41, 
42, 44, 46, 48, 51, 52, 54, 
267

Крікор Мількович — 14 
Кудлич Ґриґл — 133 
Кульчицкий В.С. — 11
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Курило Богданович — 14 
Курило, син Мілька, мар- 

шалко 40 мужів, присяж
ний — 195, 198 

Куркуліс див. Ованес 
Кучук-Іоаннесов X.I. — 7, 20, 

84
Кудасов С.Ж. — 22 
Лазар див. Довлат, Степан 
Лазар — 212 
Ламанка див. Катруша 
Ламбронаці див. Нерсес 
Лачін, чоловік Майрам, зять 

Фарача — 137, 190 
Левицький М. — 21 
Левон див. Якуб 
Левон — 280
Лесько, син Якова, українець

-  33
Линниченко И.А. — 15 
Лискович див. Іоаннес 
Лука, євангеліст — 269 
Лукаш див. Ґресько 
Лукаш див. Доніґ 
Лукаш див. Шимко 
Лукаш Грицькович, присяж

ний, війт 62, 64, 69, 72, 
79, 81, 86, 87, 89, 90, 92, 
95, 97,100, 106, 117,
118—121, 125, 128,, 132, 
291; див. Коста 

Лукаш, син Хачка, писар, 
присяжний, війт — 188, 
191, 254 

Лукіян — 64 
Луллій Раймонд — 199 
Лусдіґін, жінка Йованеса, си

на Сергія Тамгаджі — 40, 
41

Лусіґ — 17, 268, 269

Лусіґ, син Ґур’єга Сахтянчі
— 153

Маґда, жінка Марка, мати 
Хачка — 55 

Маґда Малярка, удова Варте- 
реса Маляра, мати Юрка, 
сина Туґалбея — 115 

Мазаний див. Вартан, Хачко 
Майрам, дочка Кіркора — 

181
Майрам, дочка Лачіна, жін

ка Тороса — 189 
Майрам, онука Ш илтиха, 

жінка Кіркора — 122 
Маляр див. Вартерес 
Мамко див. Сагак 
Мамочко див. Мілько, Симон 
Мануґ див. Ованес 
Манько див. Іваніс 
Мардірос див. Міхно 
Маренко, ж інка Гануса —

153
Марія, богородиця — 274 
Марко див. Маґда, Хачко 
Марко, євангеліст — 269 
Мартин — 14 
Мартирос див. Кіркор 
Марухна див. Сергій Салган 
Марухна Блажеїха — 189 
Матвій, євангеліст — 269 
Матос — 128
Мацько, вірменин — 33; див. 

Задіґ
Мелкіседек / /  Мелкісет / /  

Мелкесет, католікос —
12, 95, 106 

Мелько див. Мілько 
Миґирдич, син Ягуба — 44,

45, 81 
Микаелян В. — 9, 13 
Миколаєць — 40
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Микол ай — 14; див. також 
Міклаш 

Микол ай, доктор — 28 
Миколай Якубович — 14 
Мисько див. також Мілько 
Мисько див. Івашко 
Мисько — 231—232 
Мисько, син Богдана, писар

— 208, 2 2 2  

Мисько, син Івашка — 220 
Мисько, син Йованеса, сина 

Кевора — 81 
Мисько, син Мурада — 17 
Мисько, син Рабички — 81, 

82
Мисько, син Юрка Кеворови- 

ча, присяжний — 195, 
196

Міклаш див. Хачко 
Міклаш, тесть Ґреська — 212 
М іклаш / /  М иколай, син 

Якуба, присяжний — 79, 
8 6 , 87, 92, 95, 100, 106, 
117, 120, 128, 137, 148 

Мілухна, дочка Андрія Торо- 
совича — 235 

Мілухна, дочка Якуба Захно- 
вича — 226 

Мілько див. також Мисько 
М ілько див. Вартерес, За- 

харіаш, Крікор 
Мілько див. Ґресько 
Мілько див. Курило 
Мілько Мамочко — 95 
Мілько, син Якуба, війт, при

сяжний — 26—28, 326,
36, 38, 40, 41, 44, 46, 48,
52, 54, 57, 58 

Мінас Еґріагизли — 156 
Мітко, син єпископа Дзеріґа 

149

Міхал див. Аврам 
Міхал див. Аґо 
Міхал див. Ґоґче 
М іхно, син Д оню ш а, 

єпископ, економ — 9, 28, 
29, 32, 36, 38, 40—42, 44,
46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 69, 76, 79—82 

Міхно, син Мардіроса — 191 
Міхно Хачкович — 27 
Мовсес див. Гаска 
Мовсес, син Ганеса, зять Хи- 

дира Джилала — 138, 
140, 141 

Мовсес, зять Тавита — 90 
Моришкапа Станіслав — 28 
Морієнес — 199 
Мостроб див. Кіркор 
Мурад / /  Мурат — 14; див.

також Апрахам, Сефер 
Мурад див. Шимко 
Мурад Емінович — 237 
Мурад, син о.Закарії, писар, 

війт, єпископ — 138, 145, 
148, 157, 158, 162—165, 
168, 176, 179, 187, 196, 
254

Мурад, син Сефера, присяж
ний — 195, 198, 254 

Мустафа Челебі — 44, 45 
Мхітар Гош — 11, 18 
Мялобржиський — 242 
Настко, жінка Ованеса — 72 
Настухна, жінка Якуба Зах- 

новича — 226 
Нерсес див. Норсес 
Нерсес, архієпископ — 254 
Нерсес Ламбронаці — 265 
Нестор див. Аґопша 
Ніґол див. Торосович 
Ніґол, син Аврама — 117
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Ніґол Асвадур — 166 
Ніґол, син о.Гануса, присяж

ний, лентвійт, єпископ — 
42, 44, 45, 46, 46, 52, 54 
56, 58, 60, 62, 64, 69, 70, 
72—76, 79, 81, 90, 95, 
100, 117; див. Ясько 

Ніґол / /  Мисько Домажирсь- 
кий, брат Сагаґа — 239 

Ніґол, син єпископа Кіркор- 
ші — 196; див. Сарухна 

Німка див. Вартерес, Ованес 
Норсес див. Бартош 
Норсес Ганесович — 14 
Норсес, син Гануска — 45, 46 
Норсес, син війта Голуба — 

205—206 
Норсес, син Ґреська — 81 
Норсес, син Каспара Цици — 

125
Норсес, син Кіркора — 34, 35 
Норсес, син Кіркорші — 82 
Норсес, син Симона — 42 
Нуріджан див. Пірзаде 
Нурсес див. Норсес 
Ован див. Багдасар, Ґугарко 
Ованес див. також Йованес 
Ованес див. Асвадур 
Ованес див. Бобрик 
Ованес див. Богдан 
Ованес див. Султан 
Ованес див. Торос 
Ованес див. Тутал 
Ованес див. Хачко 
Ованес, син Бобрика, при

сяжний — 254 
Ованес Бровар — 83, 95 
Ованес, син Вартереса Німки, 

священослужитель — 179

Ованес, син Ґаґоса — 56, 58, 
60, 62, 76, 87, 8 8 , 92, 95, 
100

Ованес Дзол ай — 81 
Ованес, син Кевора див. Юрко 
Ованес, син Кіркора, онук Ра

ка — 56 
Ованес Куркуліс — 106, 107 
Ованес, син Левона, присяж

ний — 56, 58, 60, 62, 69, 
76

Ованес, син Мануґа — 95 
Ованес Панський — 95, 117 
Ованес Харахаш див. Торос 
Ованес з Хотина — 141 
Оган див. Катарина, сестра 

Хачка Бернатовича 
Оган див. Стецько 
Оган, присяжний — 32, 6 6 — 

6 8 ; див. Якуб 
Олюхна див. Богдан 
Олюшка, теща Аведіка Дома- 

жирського — 245—246 
Оссолінські — 5, 18 
Павел — 14 
Павле Епранос — 120 
Павло, апостол — 20, 254 
Павло, мельник — 27 
Панський див. Ованес 
Панте див. Сергій 
Паповян А.А. — 18 
Парсел див. Голуб, Хачко, 

Якуб 
Патрар див. Задіґ 
Петре див. Вартик 
Петре, син Ґоґче — 134 
Петре, син Задіґа Кирика — 

128, 136 
Петре, син Івашка, присяж

ний — 1 0 0 , 106
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Петре, син Ромашка, при
сяжний — 73, 92 

Петре, зять Якуба Каспаро- 
вича 137 

Петрухна, жінка Тавита Чи- 
рахчі 60 

Пилип див. Васько 
Пінгірян Г. — 6 , 13 
Пірзаде, син Нуріджана — 

179
Пірум див. Якуб Кравець 
Платон — 199 
Потоцький Стефан — 133 
Пріцак О. — 9 
Рабичка див. Каспар, Мись- 

ко, Торос, Шимко 
Pan — 82 
Розаріус — 199 
Ромашко див. Кіркор, Петре 
Ромашко, присяжний — 29 
Румходжа див. Дзеріґ 
Сабончі див. Кіркор 
Савка, українець — 60 
Сагаґ див. Ніґол Домажирсь- 

кий
Сагаґ, родом із Серета — 40 
Сагак, диякон — 279 
Сагак Мамко — 95, 117 
Саков С. — 7 
Сакула див. Задіґ 
Салґан див. Сергій 
Самбор Станіслав — 133 
Саркіс див. також Сергій 
Саркіс, єпископ — 32, 38, 40, 

42, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 
5§, 58, 60; див. Ісай, 
Івашко

Сарухна (?), ж інка Сергія 
Салґана — 194 

Свірський Войцех — 133 
Сергієнко Г. — 6

Сергій див. також Саркіс 
Сергій див. Баб 
Сергій див. Каспар 
Сергій див. Шимко 
Сергій, єпископ див. Саркіс 
Сергій Алтинчі — 95 
Сергій Жарський —■ 35, 36 
Сергій, син Кіркора Тамгачі, 

присяжний — 144; див. 
Йованес 

Сергій Панте — 60 
Сергій Салґан — 194; див. Са

рухна, Марухна 
Сергій Тамгаджі —
Сергій Харахаш — 95 
Сергій, син Хйчереса — 107 
Сефер див. Асвадур 
Сефер див. Задіґ 
Сефер див. Му рад 
Сефер див. Якуб 
Сефер, син Асвадура, ринко

вий наглядач з Язлівця
— 196

Сефер, син Мурада — 87 
Сефер, син Султана — 29 
Сецинский Е. — 10, 13—15 
Сигізмунд І — 11, 18 
Сигізмунд II Август — 12 
Сигізмунд III — 47, 95, 106, 

275
Симон див. Бедрос, Ганухна, 

Кіркор, Йованес, Норсес 
Симон, апосотол — 215 
Симон Мамочко — 95, 117 
Симон Харахаш див. Зося 
Симон Якубович — 14 
Синал див. Іваніс 
Сінан Хутлубей — 10 
Скандар — 265 
Сльозиха — 189—190 
Смальц Фідріх — 29
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Сократ — 199
Станіслав Кам’янецький — 

213
Станіславус, прокуратор — 

64
Стас, віж — 26, 33 
Степан див. Кіркор 
Степан, син Кіркора — 95, 

140
Степан, син Лазаря — 212— 

213
Стецько див. Ґресько, Шимко 
Стецько, син Гарбурта, при

сяжний — 8 6 , 87, 90, 92, 
95, 100, 106, 145, 148 

Стецько, син Голуба, присяж
ний — 158, 162—165, 172 

Стецько, син Огана — 227 
Стефан — 27 
Страшко В. — 6  

Султан див. Сефер 
Султан, зять Ованеса — 107 
Тавит Чирахчі див. Петрух- 

на, Мовсес 
Тамгаджі / /  Тамгачі див. Йот 

ванес, Кіркор, Сергій 
Тарафацький див. Шимко 
Татул див. Вартерес 
Татул, племінник Шибліста

— 14
Теодор див. Торос, син Голуба 

Івашковича 
Теодосій — 270 
Тодор — 166; див. Доновак 
Тодорка, син Харбеда — 27 
Томанович див. Задіґ 
Томас, син архієпископа 

Нерсеса, священик — 254 
Томша див. Ґресько 
Торос див. Асвадур 
Торос див. Богдан

Торос див. Задіґ 
Торос див. Майрам 
Торос див. Хачко 
Торос див. Якуб 
Торос — 210
Торос, присяжний — 32, 36, 

38
Торос Бернатович, син Задіґа, 

єпископ — 205, 235 
Торос / /  Теодор, син Голуба 

Івашковича — 2 2 1  

Торос, син Задіґа, єпископ — 
225

Торос, син Йаґопа — 210 
Торос Крікорович — 13 
Торос, син Ованеса Хараха- 

ша, присяжний, єпископ
-  158, 162—165, 172, 
179, 187, 195, 196, 198 

Торос Рабичка — 81 
Торосович Андрій — 5, 22 —

199, 235; див. Мілухна 
Торосович Ніґол / /  Нікол —

12, 14, 205—206, 230— 
231, 235 

Триярський E., Трыярский
— 2 0 —2 2 , 206, 208, 2 1 0 , 2 1 2 , 

214, 216, 218, 220, 222,
224, 228, 230, 232, 234,
236, 240, 244, 246, 248,
254, 258, 261, 262 

Трісмегіст — 199 
Туґалбей див. Аксент, Якуб 
Туман, син Хачка — 58 
Тутал, син Ованеса — 149 
Устяна, сестра Якуба, сина 

Богоса, жінка Шимка — 
189

Фарач див. Лачін 
Феодосій-молодший — 280 
Фуґульбедр Єндріс — 13
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Хаїм, єврей з Едірни — 45, 46 
Хараґоз Жамґоч — 72, 73, 

107
Харататул — 157; див. Якуб 
Харахаш — 14; див. Кіркор, 

Ованес, Сергій, Торос 
Харбет — 67 
Хачадур — 233 
Хачадур див. Ширін 
Хачадур — 81
Хачадур, син Дзеріґа, свя

щенник — 157 
Хачерес див. Дзаруґ 
Хачерес див. Сергій 
Хачерес, присяжний — 35,

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
Хачерес, онук Аарона — 31, 

32
Хачерес, онук Білаша — 57 
Хачикян Л.С. — 9 
Хачко див. Бедрос 
Хачко див. Задіґ 
Хачко див. Зану 
Хачко див. Лукаш 
Хачко див. Туман 
Хачко — 232
Хачко, присяжний — 35, 38 
Хачко Безносий, присяжний

— 100; див. Хачко, Шим- 
ко

Хачко І  І  Криштоф Бернато- 
вич, син Огана — 248 

Хачко, син Вартана Мазаного
— 146

Хачко Вартанович — 239 
Хачко, син Вартереса, при

сяжний, єпископ — 162— 
165, 172, 179 

Хачко, син Ґоґче, присяжний
— 158, 162—165, 179, 
187, 195

Хачко, син Голуба, онук Вар
тереса — 90 

Хачко, син Голуба, онук Пар- 
села — 90 

Хачко, син Доніґа — 144 
Хачко, син Закар’ї — 95 
Хачко Захнович — 225 
Хачко Зимрут — 40 
Хачко, син Івашка / /  Оване

са, Лискович — 241— 
242, 252 

Хачко, син Ісая — 141 
Хачко, син Кіркора, онук 

Йол бея, писар, присяж
ний — 70, 72, 106, 117, 
120, 121, 128, 138, 145, 
206; див. Аведік 

Хачко, син Марка — 55 
Хачко, син Міклаша — 220 
Хачко4, син Симона — 64 
Хачко, син Тумана — 230 
Хачко, син Хачка Безносого, 

присяжний — 178 
Хачко, син Юрка — 134 
Хачко, син Ягуба Апрагама

— 146
Хачко, зять Якуба Каспаро- 

вича 137 
Хидир Джилал — 14, 140 
Хинґіґ див. Іваніс 
Хікар (Акір) — 22 
Ходжіґ, син Голуба, присяж

ний — 195, 196 
Ходжіґ, син Задіґа, присяж

ний — 254 
Ходжіґович див. С тецько, 

Шимко, Якуб 
Ходжу— 221
Христос див. Ісус Христос 
Хутлубей див. Сінан
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Цеґельський див. А ксент, 
Кіркор 

Цица див. Каспар 
Чекель див. Кіркор 
Челебі див. Мустафа 
Чирахчі див. Тавит 
Шевченко Ф.П. — 16 
Шепелявець Ярослав — 6  

Шибліст див. Вартан, Татул, 
Якуб

Шилтих див. Майрам 
Шимко — 231—232 
Шимко, син Авксента, онук 

Кевора — 81 
Шимко, син о.Асвадура, сина 

о.Аґопа — 194 
Шимко Вартересович — 251 
Шимко, син Каспара, Рабич- 

ка — 223—224 
Шимко, син Кевора — 229— 

230
Шимко, син єпископа Лука

ша, присяжний, війт — 
172, 187, 196, 197, 198 

Шимко, син Мурада Керемо- 
вич — 223—224 

Шимко, син Сергія, присяж
ний — 196, 198, 254 

Шимко, син Степана, при
сяжний — 188 

Шимко Тарафацький — 207 
Шимко, син Хачка Безносо

го, присяжний — 162—
165

Ш имко Х одж іґович, син 
Стецька — 238 

Шимко, син Якуба Захнови- 
ча — 226 

Шимон, апостол — 215 
Шиналь див. Бедрос

Ширін, жінка Хачадура — 
145

Шютц Е. — 18 
Юда, апостол — 215 
Юрко див. Івашко 
Юрко див. Каспар 
Юрко див. Хачко 
Юрко, присяжний — 60, 62, 

64, 70, 72, 79 84, 8 6 , 90, 
95

Юрко, син Аксента Туґалбея
-  115 

Юрко Брикський — 29 
Юрко Делідаду — 107 
Юрко Киянин, присяжний — 

76
Юрко, син Ованеса Кеворови- 

ча — 100, 125, 290; див. 
Мисько 

Юстініан — 280 
Юсуф див. Ібреїм 
Юсуф, син Тороса, зять Яку

ба, сина Сефера — 121,
128 

Юсько — 81 
Якович див. Ян 
Ягуб див. Ісґендер, Миґир- 

дич
Ягуб, [син] Апрагама див. 

Хачко
Якуб див. Задіґ Манчукович 
Якуб див. Івашко Вартересо

вич
Якуб див. Коста 
Якуб див. М иколай  / /  

Міклаш, Симон 
Яку&див. Мілько 
Якуб, бакалар — 48 
Якуб Августинович — 14 
Якуб, син Андрія Іляшовича 

217
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Якуб Бартош ович, писар, 
лентвійт, війт — 1 1 2 , 128, 
153, 154 

Якуб Бенеш , присяж ний, 
війт — 54, 55, 60, 61, 62 
64, 69, 90, 92, 95, 125, 145 

Якуб, син Богоса — 189—190 
Якуб, син о.Гануса — 45 
Якуб, син Ґоґче 133, 206 
Якуб, син Голуба, онук Пар- 

села — 90 
Якуб, син Захна, єпископ — 

205, 210, 225 
Якуб, син архієпископа Йова- 

неса / /  Івашка / /  Оване
са, онук Кевора, писар —
74, 81

Якуб Івашкович, писар — 
252

Якуб, син К аспара// Каспро- 
вич, присяжний — 14 76 

Якуб Кравець, син Пірума —
129

Якуб, син Левона — 156 
Якуб, син Міхала — 133 
Якуб, син Огана — 58 
Якуб, єврей із Сатанова —

166
Якуб, син Сергія — 117 
Якуб, син Сергія Алтинчі — 

95
Якуб, син Сефера — 121; див.

Юсуф, син Тороса 
Якуб Томанович, син Задіґа

— 238
Якуб Туґалбей, присяжний — 

29, 32, 35, 42, 44, 46,'48, 
52

Якуб, зять Харататула — 107 
Якуб, племінник Шибліста — 

14

Ян Вартересович — 232 
Ян Котляр — 14 
Ян Муратович, писар — 254 
Ян І Ольбрахт — 11 
Ян, син Тороса Бернатовича, 

єпископа — 235 
Ян з Чижова — 11 
Ян Якович, син Голуба — 207 
Яні, син Константина, грек

— 48, 49 
Ясько, син Лазаря — 213 
Ясько, син єпископа Ніґола, 

присяжний — 178, 179, 
187—188 

Яфет — 275
Яхно, син Авака — 50—52 
Antoni J. (Rolle I.I.) — 11 
Baracz S. — 10, 15 
Baranowski B. — 15 
Clauson G. — 21 
Dashian Ja. — 19 
Deny J. — 8 , 16, 18,21,22 
DoerfcrG. — 21 
Drull D. — 13 
Dubinska Z. — 22 
Gromnicki T. — 10 
Kohnowa R. — 11, 19 
Kowalski T. — 8

Kraelitz-Greifcnhorst F. von — 8

Krzysztofowicz Sz. — 15
Lechicki Cz. — 12
Lewicki M. — 11, 19
Macler F. — 11,19
Malowist M. — 9, 13
Mańkowski M. — 15
Malwijowski K. — 11
Menges K. — 21
Muller F. — 10
Olcs M. — 1 1

Pawinski A. — 12
Petrowicz G. — 12
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Ргіївак О. — 9 
Рггеїігіескі А. — 11 
БсЬиіг Е. — 18,20, 22, 272

Т^агекі Е. — 16, 18, 20—22, 
293

УаБагу Б. — 18

Т о п он ім ічн и й  п о к аж ч и к

Австрія — 8

Акерман — 9, 13, 36
Акмечеть (Сімферополь) — 9
Александрія — 270
Ані — 9
Балта — 10
Бар — 10
Белз — 10
Бережани — 10
Білорусія — 13
Борок — 10
Броди — 10, 13
Бучач — 10, 25
Вари — 10
Варшава — 21, 47
Венеція — 17, 18, 20
Відень — 18, 19, 20, 21
Вільно — 13
Вірмени Великі й Малі — 10
Вірменія — 9
Віфлеєм — 269
Володимир — 10
Вроцлав — 19
Галичина — 7, 9
Герла — 22
Ґіхон — 269
Городенка — 10
Дністер — 92
Довга вулиця — 157
Дубна — 10

дунайські князівства — 13 
Едірна — 13, 44—46, 156, 227 
Ефес — 280 
Ечміадзін — 80, 275 
Євпаторія див. Козлеве 
Єлені — 213
Єреван — 5, 21, 263—287
Єрусалим — 19, 65, 265, 269
Єфрон — 269
Жванець — 10
Жовква — 10
Жуків — 10
Замкова вулиця — 122
Замостя — 10, 17, 80, 156, 272
Золота орда — ?
Золочів — 10 
Ізмаїл — 93 
Інкерман — 9
Кам’янець-Подільський — 5, 

7—20, 25—198, 267, 290 
Каре — 25
Кафа (Феодосія) — 7, 9, 13, 

25, 27, 156 
Київ — 5, 7, 9, 20, 22, 23, 25 
Київська Русь — 9 
Кілія — 13 
Кіссон — 269
Кожуховський ґрунт — 157 
Козлеве (Євпаторія) — 9 
Коломия — 10
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Краків — 13, 29
Крим — 7, 9, 10, 13, 16, 277
Кути — 10
Лейден — 22, 272
Лисець — 10
Литва — 7, 11, 13
Луцьк — 10, 13, 80
Люблін — 224
Львів — 5, 7, 10—15, 18—22, 

25, ЗО, 57, 64, 80, 141, 
203—262, 267, 272, 276, 
281, 290, 291 

Манкерман див. Київ 
Марбург — Ъ
Могилів-Подільський — 10,

13, 15 
Молдавія — 15 
Москва — 7, 8 , 13 
Надазов’я — 10 
Надчорномор’я Північне — 9 
Нахічевань-на-Дону — 10 
Нью-Гейвен — 5 
Обертин — 10 
Париж — 8 , 18, 19 
Персія — 13 
Підгайці — 10 
Поділля — 7, 9 
Польща (Річ Посполита) —

13, 17, 18, 62, 70, 156, 275 
Рашків — 10 
Росія — 13, 15 
Ростов-на-Дону — 10 
Самбір — 10
Санкт-Петербург — 5, 21, 

289, 292, 294 
Сатанів — 10, 134, 166

Серет — 9, 10, 25, 40 
Сімферополь див. Акмечеть 
Сіон — 291 
Сіс — 10, 25, 154 
Скала — 10 
Смоленськ — 13 
Смотрич — 10 
Снятин — 10
Стамбул — 14, 211—212, 219, 

227
Станіслав — 10, 15 
Студениця — 10 
Сугдея (Солдайя, Судак) — 9 
Сурхат (Старий Крим) — 10 
Сучава — 9, 10, 17, 25, 144, 

272, 276, 285 
Тигр — 269 
Тисмениця — 10 
Токат — 25
Туреччина — 13, 26, 46, 69, 

73, 92, 93, 215 
Угорщина — 15 
Україна — 5, 7—12, 17, 18 
Українська РСР — 23 
Феодосія див. Кафа 
Халкедон — 280 
Хотин — 9, 10, 13, 25, 141 
Чернівці — 10 
Чортків — 10 
Ягільниця — 10 
Язлівець — 10, 13, 61, 73, 89, 

124, 144, 146, 163, 191, 
196

Ярослав — 10, 13, 38, 40 
Ясси — 25* 290
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Скорочений опис 
вірмено-кипчацьких пам’яток

Акт.КП — Київ (Україна)

Актова книга вірменського війтівського суду м.Кам’ян- 
ця-Подільського / /  Центральний державний історичний 
архів України, м.Київ, фонд 39, опис 1, од. зб. 8 ; 11; 12; 14; 
15; 17; 19а; 20; 22; 24—37; 40—42; 157; 158 — опису даному 
каталозі.

Варш. — Варшава (Польща):

Archiwum Główny Akt Dawnych (Головний архів давніх актів), ркп. 
BOZ XII9/1; BOZ XII9/6;

Zakład Orientalistyki PAN (Інститут сходознавства Польської 
Академії наук), ркп. № 6 [Tryjarski 1976а — факсиміле арк. 1; 
37—38 зв.; Tryjarski 1976b — факс. арк. 90—93 зв.; Tryjarski 
1977 — факс. арк. 41—41 зв.].

Венец. — Венеція (Італія):

Libreria della Congregazzione dei padri Mekhitaristi Armenici 
a la insula dello Santo Lazzaro (Бібліотека Конгрегації 
вірменських мхітаристів на острові св. Лазаря), ркп. №№ 
11; 81; 359 [Dubińska 1961 — окремі цитати]; 446 [Tryjarski
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1976с — факс. арк. 59/62 зв.—78/81 зв.]; 1126; 1270; 1700 
[Алішан 1896 — текст арк. 7—169; Schütz 1968 — факс. арк. 
107—115в; 122 зв.і4—157; Vasary 1969 текст арк. 89ів—106; 
1157—122із; 158—1 6 І 1 ]; 1750; 1788.; 1817.

Від. — Відень (Австрія):

Mechitaristen Bibliothek zu Wien (Бібліотека Конгрегації 
вірменських мхітаристів у Відні), ркп. №№ 84 [Tryjarski 
1968—72 — факс. арк. 1—2 зв.; 4 зв.; конкорданс до 
кипчацької частини словника]; 143; 311 [Tryjarski 1968—72
— факс. арк. 13; 232 зв.—233; 300—300 зв.; конкорданс до 
кипчацької частини словника]; 440; 441 [Schütz 1971 — 
факс. арк. 4 зв.; 8  зв.; 11; 48; текст арк. 5 зв . — 6  зв.; 7 зв.—8 ; 
10 зв.—11; 16—16 зв.; 48]; 444; 446; 447; 452; 468 [Deny, 
Tryjarski 1964а — факс. арк. 54 зв.—62]; 479; 481; 525; 536; 
559.

National Bibliothek zu Wien (Австрійська національна
і

бібліотека у Відні), Cod. Arm. З [Tryjarski 1968—72 — факс, 
арк. 1—1 зв.; 83 зв.—84; 106; конкорданс до кипчацької 
частини словника]; Cod. Arm. 13 [Kraelitz-Greifenhorst 1891
— /текст псалма 50/51; Dubińska 1961 — факс. арк. 1; 71
зв.—72; Tryjarski 1983 — факс. арк. 210].

Вроц. — Вроцлав (Польща):

Zakład Narodowy im.Ossolińskich we Wrocławiu (Національний 
інститут імені Оссолінських у Вроцлаві), ркп. №№ 1359/11; 
1590/11; 1916/11 [Lewicki, Kohnowa 1957 — факс. арк. 156
зв.—193 зв.п; 203—211; 293 зв.—296] — у ЦДІА України в 
м.Києві є позитивний мікрофільм: КМФ 15, оп. 2, № 294.
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Герла — Герла (Румунія):

Крайовий історичний музей у м.Герлі, ркп. 6  (23) 
[Коланджян 1969: 441—442 — фрагмент тексту (колофон) 
без посилання на сторінку оригіналу].

Кр. — Краків (Польща):

Biblioteka Jagiełłońska w Krakowie (Бібліотека 
Ягеллонського університету в Кракові), ркп. 3342 [Tryjarski 
1968 — перелік знаків зодіаку].

Muzeum Narodowe (Oddział Czartoryskich) w Krakowie 
(Національний музей — відділ Чарторийських — у 
Кракові), ркп. JSfeJSfe 2412 [Tryjarski 1979/1980 — факс. стор. 
129і4—15—ІЗОї—1 2  (отченаш)]; 3546 [Dubińska 1961 — 
факс. арк. 1; 26 зв. —27; 47 зв. —48; 59 зв. —60; текст 
псалма 1 ; цитати з різних місць].

Лейд. — Лейден (Нідерланди):

Бібліотека Лейденського університету, В. U. 878. G. 9 
[Schütz 1961 — факс. стор. 1; 168; Schütz 1962 — факс. стор. 
37в—407; 6 6 7 - 8 О2 ; 111—128іг; Дашкевич 1963 — факс, 
стор. 1 ; 168].

Льв. — Львів (Україна):

Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника 
Академії наук України, відділ рукописів, ф.Баворовських, 
од. зб. 1660 III; ф.Оссолінських, од. зб. 1658 II — опис у 
даному каталозі.

Львівський державний історичний музей, од. зб. Д 435/1 
[Абдуллин 1973 — текст; Дашкевич, Трыярский 1973 — 
факс.] — опис у даному каталозі.

316



Наукова бібліотека Львівського державного університету, 
відділ рукописів, ркп. вірм. 51 I [Tryjarski 1968—1972 — 
факс. стор. 21; 22; 274—276; 354; 355] — опис у даному 
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