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PRZEDMOWA,

Od dawna to już uznaném zostało, że

pojedyńcze, na pozór nieraz drobne i mało

znaczące, szczegóły dziejowe unaoczniają

nam często daleko dokładniej obraz przesz

łośći, aniżeli pisane urzędowe historyje.

Przekonanie to powodowało wielu mi

łowników ojczystych rzeczy a bardziej

jeszcze uczonych badaczy do wydawania

utajonych gdzieś po klasztornych księgo

zbiorach lub pułkach antykwarzy pamiętni

ków, notariuszów, raptularzy i t. d.

W témże celu powzięliśmy zamiar

ogłoszenia tych pobieżnych notatek księdza

Szymona. Zawierają się one w rękopisie

-



II

p. t. Status et Munimenta Ecclesiae Arme

nae Mohiloviensis sub titulo S. Gregorij Pa

triarchae et Illuminatoris Armenorum ad

perpetuam rei memoriam adnotantur die 10

Ianuarij 1763. Per me Simeonem Krzyszto

fowicz Prothonolarium Apostolicum Tertium

hujus Ecclesiae Praepositum Ad majorem

Dei Gloriam ") i są ważnemi dla dziejów

częsci gubernii podolskiéj powiatu Mo

hylowskiego leżącej nad brzegiem Dniestru.

Autor sumienny i żarliwy o wiarę kap

łan spisywałje bez porządku chronologicz

nego: przy wydaniu niniejszem zachowuje

my we wszystkiem największą wierność

i dokładność.

') Rękopis in fol. liczy stronic 86; pisany jedną

ręką na szarym papierze z wodnymi znakami (patrz tab.

- fig. 1, 2), przechowuje się nader starannie w archiwum

kościoła Mohylowskiego, którego dzisiejszyplebanks. Stanis

wTomaszewskiłaskawie udzielić mi raczył do ogłoszenia.



O życiu księdza Szymona wiemy na

der mało. Urodził się on w Łyścu na Po

kuciu z ojca Krzysztofa Nedeja dnia 13

września 1729 roku *) Nauksłuchał w kol

legium papieskiem we Lwowie,po których

ukończeniu, dla szczególnéj pilności i gor

Iliwego spełniania obowiązków został mia

nowany plebanem w Złoczowie. Wkrótce

potém (1759) był dziekanem kamienieckim:

a w niespełna lat trzy poruczono mu pro

bóstwo Mohylowskie, którém rządził aż

do śmierci. Stolica apostolska, bacząc na

jego zasługi, zaszczyciła go tytułem Proto

notarjusza Apostolskiego, a katedra kamie

niecka obrała go kanonikiem officiałem

(1786). Najważniejszym czynem jego ży

wotajest wzniesienie swiątyni Najswiętszéj

*) Barącz S. Żywoty sławnych Ormian Lwów. 1856.

str, 176,
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Maryi Pannie poswięconéj w Mohylowie:

nad dziełem tém on przez lat prawie dzie

wietnaścieusilnie pracował. *)Umarł w ro

ku 1810, wystawiwszy sobiejeszcze za ży

cia pomnik grobowy w parafialnym tame

cznym kościele.

Przy końcu pamiętników zamieszczamy

w dodatku: Kopję prawa ormiańskiej ju

ryzdykcyi w Mohylowie i Artykuły Safia

nickie.

Czerpowody. S. K.

°) Patrz moje dziełko: Kościół Marjacki w Mohylowie

nad Dniestrem–Kraków– 1864,



SILVA RERUM,

I.

Pro omni eventu, ac futura posteritatis notitia *) tu

się wyraża: iż z sprawiedliwej indagacji starych ludzi i

owszem samych osadczów tego miasta Mohylowa, okazało

się iż jedna kłoda miejska Mohylowska, zawierała w sobie

128 garncy, alias cztery korce królewskie na co ciż sami

świadkowie podpisują się. Datum 20 januarii 1763 anno

w Mohylowie.

alias kłoda zawierała w sobie Dimytry stary Osadcza Ia

czetwerykjeden, a czetweryk kow wuyt stary Kalkatyn

4 korce. stary Osadcza y potym

Rachmistrz.

II.

Die 10 aprilis 1780 anno missję W.W. O.O. Kapu

cynów z Kuny moim sumptem sprowadziłem, na których

*) Na wszelki wypadek a przyszłą potomności wiadomość
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przez czas missji sam expensowałem ad majorem Dei glo

riam, nota pro memoria cum maximo Christi fidelium

fructu ac salute *).

III.

Notatur pro futura rei memoria: iż I. W. Anna Ła

szczówna I. W. Wojewody Kijowskiego żona ultima de

domo I. W. Łaszczów z wielkim żalem całéj publicz

nośći umarła w Krystynopolu die 25 augusti 1765, i po

grzeb jéj najwspanialszy był odprawiony die 20 septem

bris eodem anno w Krystynopolu; na którym to pogrze

bie znajdowało się dwóch arcybiskupów: I, W. Siera

kowski Arcybiskup Lwowski i nasz Arcybiskup I. W.

Augustynowicz, sześciu biskupów, sufraganów tyleż, opa

tów etc. i niezliczona moc zakonników, gdzie i ja miałem

honor znajdywać się i I. W. Arcybiskupowi naszemu as

sistować, memoria ejus in sempiternum.

IV.

Notatur dla potomności. Tegoż samego roku 1780 die

3 augusti czyli to z rezolucji sniegów w górach czyli to

z nieustannych kilkudniowych deszczów tak extraordinaryj

nie Dniestr przybył, i tak niesłychana była powódź, że

wszystkie tutejsze przedmieścia zabrała, tak dalece że

wszystkie domy, chałupy, pomieszkania na sążeń i więcéj

*) KW większéj Boga chwale, nota dla pamięci z wielką

Chrystusa wiernych korzyścią i zbawieniem.
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w wodzie były, wszystkie ogrody, winogrady zatopiła, na

Hucułówce i Xiędzówce mało chałup ocalało, nawet w

lasku na Xiędzówce, gdzie dosyć wysokie są brzegi pa

siekę móją zabrała, zboża w kopach, siano w kopicach,

wyniesła, i bardzo wiele szkody porobiła. Dosyć mówić,

że szedł Dniestr po pod pagórek Derło nazwany,że przez

dni kilka z miasta wyjść niepodobna było, tylko trzeba

było promami, albo czółnami przewozić się lub z miasta

na przedmiesćie lub też z którego kolwiek przedmieścia do

miasta: same tylko miasto ocalało, że na smętarzu i w

rynku samym wody nie było, a po zatyłkach i w mieście

wszędzie woda zabrała, wszystkie lochy i piwnice zatopiła,

dopiero 7 augusti opadać zaczęła woda; i tak za łaską

Pana Boga miasto z tego tak niepraktykowanego wybrnęło

nieszczęścia, ale więcéj jak na sto tysięcy poniesło szkody.

Tego samego czasu i Prut rzeka na Wołoszczyźnie

tak niesłychanie i raptownie przybyła i wylała, że o milę

i więcéj wsie nad Prutem będące zabrała, zatopiła, tak

dalece, że ledwie kto mógł się wyratować; ferebatur, że

więcéj jak sześć tysięcy ludzi na ten czas potonęło, któ

rych znagła i w nocy zaskoczyła woda, stada bydła, ow

ce, niezliczoną moc zabrała, tak iż tego wyrachować nie

podobna było; od takiej niepraktykowanej powodzi niech

nas Bóg więcéj zachowa, co się tu dla potomności w tych

księgach zapisuje. 
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W.

Die 20 augusi 1785 anno takaż sama była powódż,

która tymże sposobem zalała całe miasto, która powódż

trwała przez cały tydzień z przyczyny niepraktykowanej

deszczowej słoty ustawicznéj.

VI.

Tegoż roku i ten most murowany, to jest 1785 pri

mis maii od Derła, przez Stawisko aż do miejskiej bramy

zaczął się murować kosztem I. W. Stanisława Potockiego

Wojewody Ruskiego pana i dziedzica tego miasta i miej

sca, ad futuram rei memoriam.

VII.

- Notatur pro perpetua futura memoria: iż die 20junii

1768 kozacy humańscy I. W. Wojewody Kijowskiego kol

latora naszego, zniosłszy się z kozakami siczowymi, ude

szyli na miasto Humań, które na ten czas dosyć obronne

było i do którego z całéj Humańszczyzny possesorowie,

szlachta i panowie, (słysząc o niegodziwych zamysłach

zbuntowanych kozaków) byli się schronili cum omnibus

suis pretiosis mobilibus "). Rotmistrz tedy kozacki, nazwi

skiem Gonta najpierwszy herszt, który najwięcéj profitował

w łasce pańskiej I.W.Wojewody Kijowskiego,mając nadane

") Ze wszystkiemi swemi drogocennemi ruchomościami.
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sobie różne prawa i słobody od tego pana, najniewdzię

czniejszym się okazał, który mając pod kommendą swoją

700 kozaków najpierwszy podstąpił pod miasto, złączyw

szy się z siczowymi kozakami, których było plus minus

pięć tysięcy; a że bramy były zamknięte i miasto się

miało na ostrożności, owoż Gonta Rotmistrz pański

zdradziecko zążył gubernatora tamecznego , i kom

mendę tameczną biorąc na parol, że miastu nic nie

będzie i że niczego obawiać się nie mają obywatele: i

tak bramy mu otworzone, który wszedłszy do miasta z

wojskiem swojem w pień wyćiął wszystkich od najmniej

szego dziecięcia do najstarszych; zacząwszy to swoje mor

derstwo i niesłychane okrucieństwa od samej zwierzchno

ści panów, szlachty etc. i wszystkie zabrał skarby, bo

gactwa; wieki nie pamiętają o podobnéj strasznéj tragedji

etc. dopiero nadeszła kommenda rossyjska i wszystkich

tych ryzunów z hersztami połapano, związano i do kom

mendy polskiéj odesłano: dopiero wszystkich wieszano,

exekwowano. Gonta sam niedaleko od Serbów blisko Mo

hylowa cwiertowany, innych zaś do Lwowa odesłano i tam

ich wieszano.

VIII.

Notatur pro perpetua memoria: iż wojna (z przyczy

ny konfederacji w Polszcze) pod czas elekcji na tron Sta

nisława Augusta Poniatowskiego między Turkami i Moskwą

die 20 aprilis 1770 zaczęła z równą dla obydwóch po
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tencji wygranéj z przegraną alternatą przez lat pięć, to

jest ad annum 1775 kontynuowała się z tym wszystkim

I. O. Xiąże Graf Rómansow, Feldmarszał całego wojska

rosyjskiego mający kommendę nad tym wojskiem, podczas

téj wojny z Turkami arcy był szczęsliwy, i tak rozumnie

i z tym tak zajadłym i dzikim narodem wojował, że mało

tracił ludzi wiele dokazywał: zawsze wojska tureckiego

bywało po dwakroć sto tsięcy, a Rómansow więcéj nie

miał przez trakt całéj wojny, jak sześćdziesiąt lub siedm

dziesiąt tysięcy, przecież tak mądrze, tak roztropnie

tém wojskiem disponował, że Turków zwyciężył, do

pokoju przymusił i czego tylko chciał na wszystko

Turcy pozwolić musieli. Iakoż pod Silistrią z Dunajêm

podczas największej krwawej z Turkami batalji, die 15

novembris 1775 pokój stanął i traktaty podpisane: Moska

le Wołoszczyznę, którą byli zawojowali Turkom oddali, a

sobie nawigację na Czarnem Morzu (czego od tylu wie

ków żądali) ubezpieczyli, fortecy Krymskie na siebie ode

brali, Tartarję żeby więcéj od Porty nie dependowała

obwarowali i żeby ośmdziesiąt milionów czerwonych zło

tych (ut frrebatur) ") Porta wypłaciła Moskwie wymo

gli; i tak Turczyn cum maxima ignominia *) powrócił

do siebie, a I. 0. Xiąźe Graf Rómansow, z niesmiertelną

sławą zwycięztwa, cum plausu *) całej Europy, która

') Iak mówią.–*)Zwielkim wstydem.–*)Zprzyklaskiem.



czekała téj tak strasznéj między témi potencjami wojny,

powrócił do Polski, i tu w Mohylowie stanął die 20 de

cembris 1775 anno z całym wojskiem i armią swoją,

gdzie się ad 25 maii 1776 anno bawił się. Tu jak naju

roczyśćiéj solenizację tego zwycięztwa zTurkami odpra

wiali, tu z Petersburga panegiriki mu dedykowane i przez

umyślnego posła Najjaśniejsza Imperatorowa temu I. 0.

Grafowi zwycięzcy tak wielkiemu dziękowała. Przy tym

akcie z armat dawano, illuminację całego miasta, i inne

jak najsolenniejsze czyniono apparencje. Mogę tu bez

piecznie przyznać, iż tak wielki to był mąż i tak zacny

I. O. "Graff Rómansow, iż cokolwiek in plausu ac lau

dem ") jego czynili, nie tylko do pochwał jego nic mu

nie przydawało, ale zdawało się tłumić i gasić sprawie

dliwéj i istotnéj jego pochwały, gdyż dla tak wielkiego

męża nunquam było satis nigdy de condigno **) tego

tak wielkiego męża wychwalać i szacować nie można

było; powszechnie o nim powiadano, że Moskwa drugie

go takiego męża,animiała,ani więcéj mieć będzie.Tego za

milczeć nie mogę, iż ten tak wielki mąż najszczególniej

szą okazał dla mnie łaskę: źe mi magazyn moskiewski

na Niemji podczas wojny wystawiony, wartujący 700

rubli na fabrykę kościoła darował, z którego magazynu

*) Na przyklaski i pochwałę– *) nigdy nie było dosyć

nigdy odpowiednio.
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miałem drzewa superabundanter do całéj fabryki aż do

zakończenia kościoła apart jeszcze więcéjjak czerwonych

złotych 100 za drzewo magazynne wziąłem. Nieskończo

ne tedy Bogu dzięki, że nie przestaje ządających pomno

żenia chwały Iego rożnymi sposobami wspierać i do wy

konania zamysłów zbawiennych dopomagać, et haec suf

ficiant in laudem tego wielkiego męża, quae pro futura

notantur memoria.

IX.

Pro perpetua memoria natatur die 4 julii 1783 an

no: iż Najjasniejszy Cesarz Iózef II (Iosephus secundus)

lustrując kraj swój czyli zabrany kordon z Polskiej die

23junii 1783 anno był w Okopach nad Dniestrem dwie

mile od Kamieńca, gdzie niektórych znacznych senatorów

a oraz obywatelów województwa podolskiego mileprzyj

mował i z nimi na temże miejscu bez całe trzy dni ba

wił się. Bytność jego w Okopach nie beztajemnicy była,

bo powszechnie powiadano, że o wojnie z Turczynem

mocno zamyślał. Iakoż do téj wojny już od Beligradu

były zadatki, pozniejsze czasy tego wielkiego monarchy

odkryją zamysły, bo to rzecz jest nieuchybna że czyli

prędzej czyli pozniej Turczyna jednak w Europie monar

chowie spokojnego nie zostawią.Czas to wszystko pokaże,

który potomności wszystko podaje, dies diei eractat wer
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bum et non nocti indicat scientiam : notantur haec pro

memoria futura *).

X.

Die 26 septembris 1785 anno umarł ks. Iózef Iaku

bowicz siostrzeniec mój w 25 roku wiekuswojego na su

choty: bardzo wielkiej zacności i rozumu ksiądzi tu w Mo

hylowie w kościele nowym w pierwszej katakumbie na

stronie od skarbczyka pochowany, cum planctu totius po

puli, memoria ejus in sempiternum.

XI.

Notatur pro memoria: gaik, czyli lasek folwarczny

w pień wycięty podczas powietrza de anno 1786, gdy

warta przy lasku tu stała w Mohylowie.

XII.

Pro perpetua rei memoria tu się wyraża: iź Prześwie

tna Kapituła Kamieniecka, mając wzgląd na zasługi moje

w Diecezji tutejszej, ofiarowała mi order z instrumentem

na kanonię Katredralną Kamieniecką sub die 2 mensis

januarii 1786 anno jako instrument opiewa. Zjechałem

więc do Kamieńca na installacją téj kanonii, i sub die 28

*) Dzień dniu podaie słowo i noc nocy wskazuje naukę:

zanotowuje się to dla przyszłej pamięci.
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aprilis 1786 anno w katedrze installowałem się cum ho

nore nacji naszej, a po installacji de conidgno całą kapi

tułę przyjąłem u siebie, dziękując im za tę najszczegól

niéjszą łaskę, którą dla mnie okazali, a tém samém poka

załem drogę, że i drudzy księża nasi równie o ten zaszczyt

starać się mogą ac in gremio Prześwietnéj Kapituły podob

nież mieścić się mogą ad majorem Dei gloriam.

Pervigili cura,

Semper meditare futura. *)

a co po polsku: krute, werte, treba umerte.

XIII.

Die 16 augusti 1786 anno. Zjechał tu I. W. Piotr

Bielański biskup lwowski, halicki, kamieniecki rithusgra

eci dla konsekracji i poswięcenia cerkwi murowanej miej

skiéj tutejszéj i ten akt konsekracji die 18 ejusdem men

sis jak najsolleniéj cum summo populi gaudio odprawił.

Przyznać mu trzeba było, że prawdziwie był gorliwym o

chwałę Pana Boga i zbawienie dusz owieczek swoich, po

bożny pasterz i wielce przykładny, który częstémi mowa

mi swojemi do gruntu serca przenikającémi wszystkich

słuchających do pokuty, do żalu serdecznego, do obfitych

łez do poprawy życia naprowadzał przezzbawienne nauki

swoie i nieprzełamanym w pracach, jako jeden z najpier

") Przy czujnych zabiegach zawsze rozmyślaj nad przyszło

ścią.
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wszych missionarzów około zbawienia dusz ludzkich być

się okazywał, którego niech Bóg wspiera i wszystkiejego

uszczęśliwia kroki w przeciągu lat jak najdłuższych dla

chwały swojej i zbawienia dusz ludzkich. Ten zacny Pra

łat in ipso die consecrationis ecclesiae z całą swoją as

sistencją i z niektórymi znacznymi tutejszymi obywatelami

był u mnie na objedzie, którego jak najuczciwiej przyją

łem, okazawszy dla niego jak najgłębszą atencję i reko

gnicję, któréj zawsze był godzien dla rzadkich swoich przy

miotów. Co wszystko czyniłem pro gloria ac honore na

tionis nostrae, memoria ejus in sempiternum, gdyż ten

Pasterz were miał spiritum Dei ac zelum gloriae Dei.

XIV

Die 20 martii. 1787. Najjasziéjsza Imperatorowa ros

syjska Katarzyna II zjechała do Kijowa gdzie, bawiła ad

seatam mai anni ejusdem. Potém puściła się eodem die

(6 maji) Dnieprem najwspanialszymi i najozdobniejszymi

galarami ku miasteczku na polskiéj stronie, gdzie Najjas

niéjszy nasz król Stanislaw August Poniatowski czekał

na nią, żeby ją w kraju swoim przywitał, i owszem za

daniem znać czyli ognia z armaty z galary imperatorskiej, 

Najjasniejszy nasz król in assistentia senatorów, książąt

panów znacznych swoich innymi galarami równie boga

tymi i przedziwnie adornowanymi plynął naprzeciwko Im

peratorowéj o pół mili od Kaniowa a interim nieprzestan

nie, tak z galar imperialnych, jako też z galar królew
2 -
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skich, ognia z armat dawano, a muzyka wyborna na

przemianę, tak na galarach imperialnych,jako na królew

skich grana, serca słuchających przejmowała; na ten wi

dok rzadki i osobliwszy o kilkadziesiąt mil ludzie i zna

czni panowie zjeżdzali się i prawie mnóstwo ludzi na ten

widok patrzących zakryło było o pół mili wszystkie pola

i brzegi Dniepru tak na polskiéj stronie,jako też na ros

syjskiéj stronie, gdzie Najjasniejszy król stanąwszy blisko

galary Najjasiéjszéj Imperatorowej wszedł do galary im

perialnej i przywitał Najjaśniejszą Imperatorowę i sam był

od Najjaśniejszej Imperatorowej i od najzacniejszych pa

nów rossyjskich quam honorificentissime przyjęty, gdzie

po wspaniałym objedzie u Najjaśnieszéj Imperatorowéj

cały dzień prawie do szóstéj król nasz bawił się, a po

tém pożegnawszy Najjaśniejszą Imperatorowę, od któréj

był bogato regalizowauy (ferebatur że prezenta i daro

wizny które król nasz odebrał od Najjaśniejszej Impéra

torowej na ten czas wynosiły na dwanaście milionów

złotych polskich) wrócił się nazad do Kaniowa cum as

sistentia znacznych ministrów rosyjskich i swoich panów,

dla których już kolacja w Kaniowie gotowa była. Równie

tedy Najjajśniéjsy nasz król tych ichmosciów przyjąwszy

uczęstowawszy i uregalizowawszy secundum majestatem

studia przy nieustanném biciu z armat, przy kosztownych

iluminacjach etc. kazał ich odprowadzić do galar swoich

i tak ten akt pryjęcia króla i Najjaśniejszej Imperatorowej

na Dnieprzeskończył się.Odpłynęła tedy Najjaśniejsza lm



peratorowa Dnieprem do Chersonu, gdzie Najjaśniejszy

Cesarz Iózef II na nią już czekał i gdzie miała się koro

nować na królowę Krymską: co zaś ci monarchowie tam

mieli układać i jak miał się ten akt koronacji zakończyć

jeszcze nam niewiadomo. Die 18 mai 1787 anno Najjaś

niéjszy zaś nasz król po wyjeździe Imperatorowej z Ka

niowa ruszył i prosto przyjechał do Tulczyna do I. W.

Wojewody Ruskiego Potockiego, kollatora naszego, gdzie

od I. W. Wojewody bardzo wspaniale był przyjęty i tu się

bawił kilka dni, skąd trakt swój obrócił do Kamieńca Po

dolskiego; et haec suficiant pro futura posteritatis no

titia.

Ferebatur że o przyszłej wojnie z Turczynem ci mo

narchowie razem zjechawszy się układali; jakoś niepróżno

bo wkrótce nempe 20 septembris 1787 ta wojna z Tur

czynem zaczęła się, jako niżej o tém wyrażono.

XV.

Die 26 julii 1786 powtórnie za mojéj pamięci okazało

się tu powietrze, to jest w naszym Mohylowie. Lecz już

Szczęsny Potocki dziedzic i jenerał artylerji czujny o tak

wielkie dla całego miasta nie tylko, ale i dla całego kraju

niebezpieczeństwo,znaczném wojskiem opasał tu całe mia

sto: wszystkim wystąpić kazał i wszystkich ostatnim chle

bem żywił w ciągu tego powietrza, aż Bóg miłosierny

dał, iż ta zaraza circa 20 decembris tegoż roku gdy

największe były mrozy ze wszystkiem ustała. Liczono że
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pod czas téj zarazy wymarło ludzi dusz 75 ad majorem

Dei gloriam.

XVI.

Pro futura rei memoria notatur: iż po tak walnym

trzech monarchów Najjaśniejszéj Imperatorowej Rossyjskiéj

KATARZYNY II, Najjaśniejszego Iózefa lI Cesarza Chrześ

ciańskiego i Najjaśniejszcgo króla naszego StanisławaAu

gusta Poniatowskiogo zjezdzie w Kaniowie die 20 martii

1787 anno, zniosłszy się Najaśniejsza Imperatorowa Ros

syjska z Najjaszniejszym Cesarzem Chrześciańskim Iózefem

II,junctis viribus wydali wojnę Cesarzowi Tureckiemu,

na co wieki oczekiwały, żeby ci najmocniejsi monarcho

wie razem contra comunem religionis ac totius christiani

tatis hostem wraz złączeni wojowali.

Zaczęła się tedy ta wojna sub die 20 septcmbris 1787

anno. Najjaśniejsza Imperatorowa sciągnęła wojska 80ty

sięcy najprzód pod Oczakow, i pod Bender, a Najjaśniej

szy Cesarz IÓzef II 80 tysięcy sciągnął pod Chocim, for

tecę turecką, a sto pięcdziesiąt tysięcy pod Beligrad, żeby

razem z Moskalami undique atakować fortece tureckie,

lecz żadna jeszcze potencja (luboli et utraque parte stoją

wojska we wszelkiej gotowości), do żadnéj jeszcze wojen

nej akcji nieprzystąpiła; spodziewają się, że Turczyn da

się nakłonić do pokoju i co zechcą tedy na nim wytar

gują dzieje to się die 27 martii 1788 anno, kiedy to

piszę, ale wiosna najdaléj circa 20 maii, jako tu powsze
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chnie mówią, wszystko pokaże. Niech Bóg pozczęści tym

chrześcianskim monarchom, ac Deus tribuat ipsis quam

prosperrimus succesus.O utinam! *) Iakizaś sukces będzie

téj tak wielkiej wojny niżej opiszę. Polska zaś eodem

tempore dla ocalenia granic swoich od tureckiej strony

sciągnęła wojska swoje plus minus 12,000 ku granicy tu

reckiéj, którém wojskiem komenderował I. W. Potocki

Wojewoda Ruski kollator nasz, jako Regimentarz Partji

Ukraińskiéj, który to komendant, szczególniej dla ocalenia

swego miasta tutéjszego łożył wszystkie starania i obró

cił całą moc swoją, żeby utrzymać miasto Mohylów. Ia

koż do tego miasta sprowadził regimentarzów kilka z ar

matami i sam tu siedział przez wszystek czas póki widział,

że miasto w niebezpieczeństwie zostawało. Lecz potém woj

sko polskie tak wielką tu zrobiło drożyznę, że ludzie

prawie z głodu umierali, co przedtem impracticabile było,

to pod ten czas płaciliśmy żyto korzeczłp 20, pszenica

20 korzec, owies złp 12, jęczmień 16, hreczka 16, etc.

a fura siana złp 15, sążeń siana 6 lub 7 czerwonych zło

tych. Taka to biéda i mizerija dla ludzi z téj wojny wy

niknęła. Daléj zaś co jeszcze będzie z okazji tej wojny

Bogu tylko samemu wiadomo.

XVII.

Tego roku die 20 septembris 1788 przez armistitium

chocimscy Turcy poddali się dobrowolnie wojsku cesar

*)A niech Bógprzyniesieim jaknajwiększepowodzenie.Ogdyby



skiemu i fortecę Chocim w całosći, po sześciomiesięcznem

oblężeniu, oddali księciu Korbutowi, jenerałowi cesarskie

mu; o utinam, gdyby z Beligradem jak najściléj dotąd tak

się stało jak z Chocimem: byłby cesarz w swych powodze

niach arcyszczęśliwym.

XVIII.

Tegoż roku 1788 die 18 octobris umarł jegomość

ksiądz Mikołaj Radziecki proboszcz Raszkowiecki, który

lat prawie czterdzieści tym rządził probostwem: umarł

zaś plenus dierum agendo annum vitae suae 75, memo

ria ejus in sempiternum.

XIX,

Tegoż roku 1788 die 17 decembris w wigiliją ś.

Mikołaja ruskiego, prawie o północy, Moskale przez

gwałtowny szturm Oczaków fortecę odebrali, która dotąd

jeszcze odzawojowania Turczyna, w rękach nieprzyjaciel

skich nie była, ta forteca przez pozycję samą, (ponieważ

z jednéj strony stoi nad Czarném Morzem, z drugiej zaś

strony oblewa ją rzeka Liman, czyli odnoga morska) zda

wała się być nigdy nie dobytą, a przecie, to samo poka

zało, że rozum i przemysł ludzki przy pomyślnéj fortunie

wszystko dokazać może. Moskale po dobyciu fortecy bar

dzo wiele złota i srébra zabrali z téj fortecy, amunicją

całą, to jest prochy, kule, armaty etc. wszysko to się

Moskalom dostało; Turków zaś, ktorzy się do upadłej

-
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bronili, ze sześć tysięcy w pień wycięto. Dwóch paszów

i 12,000 Turków w niewolę zabrali. Czyli tedy więcéj

Oczaków wróci się do Turków lub nie, koniec téj wojny

i traktaty pokażą. Pod tę porę gdy to pisałem, podobnież

Beligrad najmocniejsza forteca nad Dunajem stojąca, a 96

lat w rękach tureckich zostająca, przez wojsko cesarskie

Iózefa II w najściślejszém oblężeniu zostaje: który pochle

bia sobie, że téj fortecy dostanie niezawodnie, ale to

wszystko w rękach Pana Boga. Ieżeli mu Bóg i fortuna

posłuży zapewne wielkiej rzeczy dokaże, jeżeli Beligrad

odbierze, bo ta forteca jest fundamentem całéj téj tak

wielkiéj wojny. Czyli tedy te tak wielkie zamysły cesarza

Iózefa II do skutku przyjdą lub nie czas odkryje, któremu

niech Bóg, jako głowie całego chrześciaństwa, poszczęści

i dopomoże, o co Boga wszyscy prosić powinniśmy. Die

20 decembris 1788 anno.

XX.

Prosperante Deo die 20 novembris 1789 anno Lau

don jenerał i feldmarszał wojsk cesarskich najbiegléjszy

i najpiêrwszy, przypuściwszy przez całe trzy dni szturm

najgwałtowniejszy do Beligradu odebrał; wiele tam w téj

fortecy Laudon amunicji, złota srébra etc. zabrał,przecho

dzi ludzkie pojęcie. Po tém tak wielkim zwycięztwie i

waleczności Laudona Iózef II Cesarz na konsumpcją za

chorował i dnia 22 marca anno 1790 umarł z wielkim

żalem całej austrjackiej familji i całego ludu chsześciań
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skiego: bo to był monarcha jak wielki rycerz, tak był

sprawiedliwy, wspaniały, hojny, a co największa i naj

rzadsza rzecz między monarchami, że był dobry katolik i

najosobliwszym całego chrześciaństwa i rzymskiego koś

cioła obrońcą, memoria ejus in sempiternum.

XXI.

Die 20 mai 1791 anno Cesarz Leopold brat rodzony

Iózefa II po śmierci brata swego przez pośrednictwo mo

narchów, osobliwie Prusaka nie tylko Beligrad ale i wszy

stkie zawojowane kraje przymuszony był nazad oddać

Turkom i t. d.

XXII.

Die 15junii 1792 anno najohydniejszy dla Porty

traktat z Moskwąw Iassach podpisany, przez który został

Krym perpetuis temporibus przy Moskwie, Oczakow for

teca najmocniejsza i cała Bezarabjia ijużMoskwa wszystkie

przeszkody zniesła, ułatwiła i zabezpieczyła, w krótkim

czasie bez najmniejszéj trudności opanowania Konstanty

nopola.

XXIII.

Die 15 novembris 1791 anno książe Potemkin Tauro

ski wielki wódz całéj potégi morskiej i lądowej moskiew

skiéj, co tylko tak sławną dla siebie z Moskwy wojnę z

Turkiem skończył umarł w Multanach o cztery mile od
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Iass w laseczku na zgniłą gorączkę. Ciało jego z pompą

przyzwoitą tak szczęśliwego zwycięzcy Turków zaprowa

dzono do Chersonu, i tam spoczywać będzie pod pysznym

nadgrobkiem, który wkrótce ma być wystawiony. Moskwa

słusznie opłakiwać będzie stratę tego wielkiego człowieka

i który słynąć będzie w jej dziejach na długie czasy.

XXIV.

Na potomne czasy tu się pro memoria wyraża, iź ro

ku 1791 Rzeczpospolita przez sejm generalny w Warsza

wie die 3 maja tegoż roku uformowała konstytucją,przez

którą przyznawała sukcessiję tronu na potomne czasy do

mowi saskiemu; z czego prawie cała Rzplita była kon

tenta i wszyscy panowie i senatorowie, a stan rycerski

zaprzysiągł, żeby do ostatniej kropelki krwi, majątkiem i

życiem tę bronić konstytucję. Lecz I.W. Stanisław Szczę

sny Potocki jenerał artylerji koronnej dziedzic tego mia

sta zniosłszy się z niektórymi tej przeciwnemi konstytu

cji udał się do Najjaśnieszéj Imperatorowej całéj Rossji

prosić o pomoc dla skasowania tejże konstytucji i przy

wrócenia w Polszcze dawnego rządu. Najjaśniejsza Impe

ratorowa KATARZYNA II jako już była gwarantką téj

Rzplitéj chętnie przyrzekła dać pomoc I. W. Ienerałowi Po

tockiemu do uskutecznienia tych zbawiennych zamiarów.

Iakoż wkrótce I. W. Stanisław Potocki wkroczył do Pol

ski z ogromném Najjaśniejszej Imperatorowej wojskiem i

dnia 10 maja roku 1792 w Targowicy w swoich dobrach



– 20 –

uczynił Targowicką konfederację, która szczęśliwie dość

się zaczęła, lecz miała wiele malkontentów; gdyż do téj

konfederacji Targowickiej powiększéj części obywatele łą

czyć się nie chcieli; wojsko polskie przy królu i konstytu

cji stojące mocno oparło się wojskom Najjaśniejszéj Impe

ratorowéj, lecz potém pomiarkowawszy, że tak wielkiej

sile i potencji oprzeć się nie zdołają,broń złożyli,zaprzy

sięgli i do konfederacji Targowickiéj akces uczynili. Ge

neralność téj konfederacji miejsce sobie obrała i stolicę

swoją założyła w Grodnie mieście litewskim, gdzie czyn

ności swoje w ciągu kilku miesięcy exekwowała, jednakże

między magnatami i primae classis panami, wielkie poró

żnienia, niechęci i niezgody z powodu tej konfederacji i

konstytucji3 dnia maja anno 1791 nie ustawały, żadnéj

między niemi jedności nie było. Oto, słowem mówiąc, roz

dwojeni byli na dwie części, jedni trzymali z Moskwą,

drudzy z Prusakiem i tak sami przyspieszali zgubę swojej

Ojczyzny. Najjaśniejsza Imperatorowa, jako gwarantka mo

cno pracowała, ażeby tych panów pogodzić, lecz nie mo

gąc nic wskórać, zniosłszy się z sąsiadującemi potencjami

i nie widząc inszego sposobu ich pojednania zabrała kilka

województw pod swoje panowanie, mając oraz dawne do

tych krain pretensje. Podobnie uczynił i król Pruski, któ

ry kilkanaście województw do swego państwa przyłączył.

I tak to się sprawdziło co Chrystus Pan w ewangelii s.

powiedział: „divisum in se regnum guo modo stabit* i

Wszem i to się aż nadto sprawdziło, co niegdyś ktośpo
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wiedział inter duos litigantes tertius gaudet *). Król

tedy Pruski ultimis februari 1793 anno przez deklara

cją ogłosił panowanie swoje nad temi województwami

od swojej granicy; a Najjaśniejsza Imperatorowa a prima

aprilis tegoż roku 1793 przez publiczną swoją deklarację

ogłosiła swoje panowanie nad témi województwami z jej

państwem graniczącemi, przyłączywszy do swego kraju

województwa Kijowskie, Bracławskie, Podolskie i Wołyń

skie. Dopiero panowie szlachta pomiarkowali, że ich samych

kłótnie i niezgody, były okazją ich zguby. Uspokoili się

tandem ale po niewczasie: non cogniturbonum nisi amis

sum "). Na tym tedy fundamencie po całym tym zabra

nym kraju obywatele, szlachta, panowie, księża, poddań

stwo a prima aprilis 1793 Najjaśnieszéj Imperatorowej na

wierność i posłuszeństwo przysięgać zaczęli, i w osobie

I. W. Ienerała Kreczetnika Najjaśniejszej Monarchini ho

magium obywatelstwo oddawało; mytu księża z parafiana

mi i z tutejszymi obywatelami, w tutejszym parafialnym

kościele na wierność Najjaśniejszéj Imperatorowéj die 23

aprilis 1793 przysięgę wykonaliśmy i zostaliśmy obywa

telami rossijskiemi: tak się konfederacja Targowicka za

kończyła. I. W. Ienerał Potocki jako Marszałek koronny

konfederacij Targowickiéj w tym "czasie był wokowany

*) Podzielone królestwo jakże będzie stać–Między dwoma

walczączymi trzeci wygrywa. *

*) Poznaje się dobro prawdziwie po utraceniu.
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do Petersburga, który z Petersburga powróci lub nie, czas

pokaże, et haec sufficiant pro futura memoria.

I. W. Ienerał nasz więcéj do kraju swego nie wrócił,

lecz oddawszy wszystkie rządy saméj Ienerałowej naszej

żonie swojej, sam z Petersburga wyjechał za granicę:

czyli więcéj powróci do Polski lub nie czas okaże die20

septembris 1793 anno. Die 20 aprilis 1795 anno powró

cił do dóbr swoich i teraz tu zostaje, ale niewiem do któ

rego czasu.

XXV.

Die 9 novembris 1796 anno Najjaśniesza Monarchini

Rossijska to jest Katarzyna IIpo trzydziestoletnim panowa

niu szczęśliwym umarła i tron zostawiła synowi swemu

Pawłowi Petrowiczowi, któremu Najjaśniejszemu Monarsze

tu przysięgaliśmy na wierność i poddaństwo die 27 no

wembris 1796 anno ad perpetuam memoriam.

XXVI.

Die 20 aprilis 1797 anno I. W. Iędrzej Graf Róman

sow Feldmarszał całego wojska monarchii rossijskiéj po

śmierći Najjaśniejszéj Imperatorowej die 20 novembris

1796 umarł z wielkim żalem całego publicum, gdy ru

szył z Kijowa,jadąc do Petersburga dla powinszowania

tronu Njaśniéjszemu dzisiejszemu Panującemu Monarsze

Pawłowi I. w drodze. Był to mąż wielki i jedyny, kocha

ny nie tylko od wojska ale i od wszystkich, którzy tylko
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jego znali. Wsławił się zwycięztwami swojemi przeciwko

Turków, tak jak żaden w ciągu panowania Najjaśniejszej

Monarchini Katarzyny II. Słynąć więc będzie ten zacny

mąż, póki Rossija będzie Rossiją i jej stanie panowania,

który był osobliwszy mego kościoła dobrodziej, jako już

na inném miejscu wyraziłem w tych aktach.

XXVII.

Die 20 martii 1793 anno. Wiek ten XVIII po wszy

stkie wieki pamiętném będzie tém najokropniejszém zda

rzeniem, że Ludwik XVI król francuzki,prawiepierwszym

będąc w Europie monarchą, przez wściekłą i nieubłaganą

swego narodu zawziętość, wprzódy wtrącony do więzie

nia,gdzie prawie przez cztery miesiące w najmizerniejszym

zostawał stanie. Potém mimo wszystkich Européjskich za

nim interessowania się monarchów, die 21 januarii roku

1793 wyprowadzony na plac roku dwudziestego panowania

swojego na publicznym teatrze sciętym został. Ten najo

kropniejszy widok i los okrutny nieszczęśliwego Ludwika

obruszył wszystkich monarchów do zemszczenia się nie

winnéj krwi i śmierci Ludwika; spiknąwszy się wojnę wy

dali francuzom i już zaszły między niemi i témi potencja

mi niektóre wojenne operacje. Lecz w jaki sposób i na

czém się ta wojna zakończy, czas pokaże. Iednakże Lud

wik więcej nie ożyje, ani ta strata może bydź poweto

Waną,
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Niech ów dzień w rzędzie

Wieków liczony nie będzie;

Niech lata, co nadejść mają

Temu wiary nie dają!

XXVIII.

Die 10 novembris 1793 anno dla potomności tu się

wyraża: iż po wszystkie wieki, pośród ludzkich przypad

ków niniejsze zdarzenie najpamiętniejsze będzie. Iż to sa

me okrutne przeznaczenie spotkało i Mariję Antoninę (a

żonę ukochaną Ludwika XVI króla francuzkiego), która

dekretem rewolucyjnym czyli trybunału rewolucyjnego,

na śmierć skazana, która na tym samym (co i mąż) fatal

nym teatrze die 16 octobris anno 1793 wieku swojego

33 sciętą została;żywy obraz obłudnéj fortuny i niestate

cznośći swiata: była ona z domu Austryjaczka córka

Marji Teressy i Franciszka I Cesarza; dwóch następnie

Iózefa II, Leopolda II Cesarzów rodzona siostra, a Fran

ciszka II dziś panującego ciotka. A przecie tak wysokie

jéj urodzenie nie wstrzymało zajadłośći narodu francuz

kiego od wykonania swych okropnych zamysłów. Sic

transit gloria mundi! To nieszczęśliwe małżeństwo zos

tawiło w Paryżu syna i córkę ukochanych dzieci. Lecz

co i z niemi stanie się czas pokaże.

XXIX.

Pro futura memoria tu się wyraża : iż Najjaśniejsza

Katarzyna II Monarchini nasza umarła die 6 novembris
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1796, która przez lat 35 arcyszczęśliwie panowała. Zos

tawiła więc tron i monarchiję tak wielką synowi swemu

Pawłowi Piotrowiczowi, który prawie tego samego dnia

po śmierci matki swojej powszechnie od całego senatu i

narodu ogłoszony Carem, pan bardzo przystępny,łaskawy

i sprawiedliwy, którego Bóg dla uszczęśliwienia podda

nych niech w jak najpóźniejsze konserwuje lata.

XXX.

1797 anno die 5 aprilis v. s. Koronowany był w Mo

skwie z największą okazałością przy assistencji niegdyś

króla polskiego Poniatowskiego, senatorów quondam pol

skich, posłów zagranicznych i niezmiernego tumultu szlach

ty, panów, książąt ac excelsae nobilitatis ze wszystkich

zawojowanych krajów. Niema jeszcze pamiątki, ażeby któ

ry z carów rossyjskich od lat trzechset z taką wspania

łośćią koronował się jak Paweł I dzisiejszy nasz Monar

cha panujący. Niech Bóg uczyni go arcysczęśliwym, bo

jest arcy na poddaństwo dobry i łaskawy i niech pomna

ża familijęjego i powodzenie jego ew generatione in ge

nerationes po wszystkie wieki późniejsze, fiat, fiat!

XXXI.

Pro futura memoria tu się wyraża: iż w roku 1806

die 20 martii juridika nasz kościelna przez zamianę na

futor z I. W. Szczęsnym Potockim Grafem przyłączona

została do miasta, i miasto Mohylów, które przez dwieście
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przeszło lat w domu I. W. Potockich, (jeszcze od babki

ich Mohilanki) zostawało, tego samego czasu od zwyż

wspomnionego I. W. Grafa Szczęsnego do skarbu impe

ratorskiego ustąpione i sprzedane zostało, a to z wielkim

żalem mieszczan tutéjszych. Czego on sam potém niez

miernie żałował, ale już po niewczasie. I na nim się to

najakuratniej spełniło, co niegdyś ktoś powiedział: po

szkodzie Polak mądry, et heec interim suficiant, o tém

zdarzeniu, pro futura posteritatis memoria.

XXXII.

Notatur pro futura in posterum memoria: iż die 12

junii 1808 anno tak wielki tu na nowém mieście zajął

się ogień, iż w ciągu kilku godzin wśród południa 146

domów wygorzało, który to ogień ledwie dnia trzeciego

mógł bydź zupełnie ugaszony i co wszyscy mieszkańce

do ostatniej przyszli nędzy i mizerji, niech nieba odtąd

nas od takiego ognia zachowują

XXXIII.

Notatur pro futura memoria to co tu następuje: iż

die 27 augusti 1808 anno, za roskazem Najjaśniejszego

Monarcha naszego AlexANDRA I stanął tu na Dniestrze

most wspaniały i ogromny blisko smętarza naszego. Czyli

więc to na zawsze ten most stać będzie, czyli tylko do

czasu, nic nam niewiadomo to zaśpewna, że jeżeli Woło
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szczyzna do naszych krajów na zawsze przyłączona bę

dzie; tedy i ten most na zawsze tak stać będzie in per

petuum.

XXXIV.

Notatur pro memoria: iż przyjąłem habit swiętego

Franciszka Tertii Ordinis z rąk Wielebnego I. X. Kra

jewskiego Gwardiana W.W. 0. 0. Reformatów Żornickich

a to die 17 januarii 1795 anno.
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KOPIA PRAWA ORMIAŃSKIEJ

JURYZDYKCYJ W MOIYLOWIE.

FRANCISZEK SALEZYUSZ NA KRYSTYNOPOLU, TARTAKO

WIE, KITAYGRODZIE, STRUSOWIE, TULCZYNIE, BRAIŁO

WIE,MOHYLOWIE,HUMANIUZZŁOTEGOPOTOKUPOTOCKI,

KRAYCZY KORONNY BEŁZKI, ROPCZYCKI,RUBIESZOWSKI,

OPALINSKI etc. etc. STAROSTA.

W imie Pańskie Amen. A na wieczną pamiątkę wszel

kiey Potomności, Wszem w obec, y każdemu z osobna

komu o tym wiedzieć należy, teraz y na potym będącym

do wiadomośći donosze, tym Listem, Przywileiem moim,

Iż gdy wszelkie Miasta y Osady tym większe pomnożenie,

y ozdobę biorą, lm Gromadnieysze Ludzi, do Ich pomie

szkania y Osadzenia się zwykło przybywaćzgromadzenie;

Życząc zatym aby Miasto moie Dziedziczne Mohilow, tym

większe pomnożenie y ozdobę za przychodzeniem do niego

y rozmnożeniem się Ludzi rozmaitey kondycyi a osobliwie

Nacyi ormieńskiey ile Ludzi kupieckich przynieść Sobie

mogło. Przeto Tychże Obywatelow przychodzących Pra

wem tym niżey opisanym y wolnościami odemnie nadane



mi, chcąc zachęcić aby tym bezpiecznieysi mieysca y

Miasta mego, nie tylko ci ktorzy z dawna Lokowani y

osiedli, ale y ci którzy nowoprzychodzić y osiadać będą

zostawali Słowem Pańskim nieodmiennym moim y Następ

ców moich upewniam Imieniem. Iż pomienionych Nacyi

Ormieńskiey Ludzi y obywatelów podług punktów y Arty

kułów przezemnie konferowanych niżey opisanych, cale y

nienaruszenie wiecznemi Czasy z Sukcessorami memi Za

chowam, y Sukcessorowie moi, onym y następcom Ich

dotrzymać nienaruszenie powinni będą, krórych to punk

tów Taka następuie Series:

A naprzód Sądy wszelakie Tam in Civilibus quam In

Criminalibus między sobą statuere pozwalam y Iurysdyk

cyę daie woytowi w moc od tey nacyi wolnie zgodnie y

dorocznie obranemu, z taką wolnością y prerogatywąiako

się po wszystkich Miastach w koronie Polskiey gdzie się

ta znayduie nacya zachowuie się salva Iednak appella

tione do mnie samego albo odemnie na te sądy, osoby

prawa wiadomey y powagę w sobie maiącey delegowane

go, Tak iako w Innych Miastach y Iurydykcyach Teyże

Nacyi observatur. A Dekreta przezemnie albo Namiesnika

mego ferowane Pisarz tej Iurysdykcyi powinien konnoto

wać y do xiąg swoich dla łatwieyszey tak Aktora iako y

Pozwanego expedycyi z podpisem moim albo Namiesnika

mego Inserować.

Teyźe Iurysdykcyi naznaczam Izbę Sądową na Ratu

9 osobną w ktorey maią sądy swoie odprawować.
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Item do prowentów wszystkich In Genere mieyskich

ma zarówno należyć Nacya ta z nacyą Polską do ktorych

tak wybierania iako y wydawania maią mieć obrać swego

osobliwego Lenherego Przysięgłego dorocznie obranego.

Aże w Inszych Miastach gdzie się kolwiek Ten narod

Ormiański znayduie officiales Ich maią swe od Nayiaśniey

szych krolów Polskich y I. W. Dziedziców nadane Prac

swoich konsolacye, Tedy y ia exemplo Innych Miast ofi

cyalistom tey Nacyi naznaczam y wydzielić przyrzekam

pewną znaczną dla Ich wygody sztukę Pola wszelkie zaś

Handle y kupiectwa któremiby mogli do poczciwego Po

żywienia y Pożytku sobie rozmyślić, każdemu z nich iako

Narodowi Ormiańskiemu pozwalam.

Także likworami wszelkiego rodzaju Trunkow wolne

pozwalam szynkowanie, bez wszelkiey Iednak Arędarza

mego przeszkody,oddawszy to do Arędy Co Polska Iurys

dykcya dawać będzie, y tymże prawem Nacyi tey temi

likworami szynkować Pozwalam, iakie na to Polskiey da

łem Iurydykcyi.

ltem każdy Mieszczanin mieszkaiący w Rynku In Cir

culo po wyściu, y expiracyi Słobody. Powinien Panu Dzie

dzicznemu dorocznego podatku dać cz. zł. 1. dico czer

wony złoty Ieden, którzy zaś w drugiey ulicy za

Rynkownemi Domami mieszkaią ci połowicę tego płacić

maią. Takowi zaś oddawszy podatek żadnych In genere

to iest Dziesięcin owczych Pszczelnych, Swinnych, Powo

łoszczyzny rogoszyzny od Bydła, kontrybucyi (od kto
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rychonych CaleuwalniamySukcessorów moich obowiązuie)

dawać niepowinni.

W sprawach zaś podczas Iarmarków przypadaiących y

agituiących się między Gośćmi teyże Nacyi ma bydz Iu

rysdykcya przy sędziu odemnie delegowanym, osobie

Prawa wiadomey. Iednak temu Sędziemu Wuyt Teyże Na

cyi assistere powinien. A dekreta zgodnie ferowane równie

z tymże sędzią podpisywać będzie. A to dla gruntowniey

szey Prawa odemnie danego konserwacyi y Lepszego kup

cow do Miasta y Jarmarków tuteyszych zachęcenia, albo

od sędziego doczesnego aggrawacyi lakiey by kupcy pos

tronni niecierpieli a przeto Iarmarków Tuteyszych nie

chronili się.

Więc iż trafia się wiele razy że podrożni Ludzi y

kupce przeieżdżaiąc Miasta inopinato casu z swiata zcho

dzą. Tedy ieżeliby tey nacyi trafiło się (quod Deus aver

tat) kupcowi Iakiemu w mieście tuteyszym fatis cedere,

tedy ma urząd teyże nacyi Pieniądze y rzeczy po takim

kupcu pozostałe przy namieśniku moim zpisać w skrzynce

złożyć, y w tey że Izbie Sądowey pod pieczęciami dwie

ma, zamkową y swoią sekwestrować a Rok y sześć nie

dziel nietykanie trzymać. A po roku y szesćiu niedzie

lach In quantum by się do tych rzeczy po zmarłey gło

wie krewny Iaki nieodezwał y Ten którego rzeczy

Intestatus umarł, maią to wszystko dobro Urząd mieyski

ormiański Mohylowski y zamkowy, na trzy częsci roz

dzielić to iest: do Skarbu mego iednę część aplikować,
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drugą na amunicyą y oPatrzenie Miasta tego Mohylowa

obrócić. Trzeciązaś część za Duszę tego oddać do Tutey

szego kosćioła ormiańskigo; Co y sukcessorowie moi strzy

mać y pełnić powinni będą.

Heżeliby zaś mieszczanin Mohylowski ormiańskisteriliter

cedere miał tedy Substancya Takiego za wiadomoscią Na

mieśnika mego y Urzędu teyże Nacyi maią się ku pospo

Ilitemu tegoż Miasta Dobru obracać dosyć uczyniwszy

wprzod testamentowi Iego na które dobra aby żadne Iuris

Caduci Privilegia Nayiasnieyszych królów I. M. C. niewy

chodziły, Ia submituie się z Sukcessorami moiemi mocno

tego bronic y niepozwalać, takowych aggrawacyi.

A Iako cechy Polskiey nacyi maią swoich Cechmis

trzów Tak też y w nacyi Ormiańskiey źe iest osobliwiey

potrzebny ten porządek y zwierzchność, więc naznaczam

aby każdy wszelkiego Rzemiesla Cech wspomnioney Na

cyi Cechmistrza swego miał kaźdego roku podługzwyczaiu,

iaka iest w Innych miastach praxis; wosk iednak od Ce

chów wszystkich w mieście będących do kościoła oddawać

Mohylowskiego powinni będą.

A przytym idąc przykładem Miasta Zamościa które ma

a Serenissima Respublica warowaną od wszelkich Cełły

mytt I. K. Mości y Rzecz Pospolitey Immunitatem, Tako

wą y Ia onym wyiednać u Nayiaśnieyszego króla I. M. C.

y Rzplitey obiecuię.

Także y po moich Miastach, y Wsiach, kupcyiako też

wszyscy Mieszczanie Myta żadnego dawać niepowinni
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Obliguię zaś Sukcesrorów moich, Inquantum by Swego

Czasu międy niemi do działu tego Miasta przyść miało

aby Ta Iurysdykcya Nacyi Ormieńskiey przy Iednym z

nich sine ulla divisione zostawała tam in toto quam In

minima parte Czego ieżeliby niedotrzymali, tedy Forum

Sobie y Sukcessorom moim naznaczam Generale.

Aże na tym swiecie żyiącym i est voluntas Ambulato

ria, Iako tu do tego Miasta przychodzić y z niego wy

chodzić, Tedy Iezeliby który teyże Nacyi tego Miesca nie

upodobał Sobie wolno mu będzie kondycyą swoią sprze

daćydawszy Uszędowi zwyczayne honorarium (gdzie życzy

sobie) prenieść się bez żadney aggrawacyi y zatrzymania

Tak od Urzędu Ormiańskiego iako y Namiesników moich.

Iako zas wszelkie prawa w Miastach Dziedzicznych od

Różnych Panów nacyi tey dane osobliwie I. K. Mci y

Rzplitey maią potwierdzone, Takież y Ia onym wyiednać

Pańskim przyrzekam Słowem. Ten zaś Przywiley y Prawo

moie ninieysze in toto cum Successoribus meis strzymać

przyrzekam obiecuiąc go Aktami Grodzkiemi z Małżonką

moią roborować. Na co dla lepszey wiary Wagi y Mocy

przy podpisach ręki Pieczęć przycisnąc rozkazałem, Działo

się w Strusowie Roku Pańskiego 1743 die 13 Kwietnia.

Franciszek Salesi Potocki Krayczy Koronny

Anna Potocka Krayczyna Koronna.

(L. S.)
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Zwyż wyrażone Prawo w Grodzie Lwowskim oblato

wane, In Archivio Consistorii Leopoliensis Armenorum

CISSer00tur,

Inne także Prawa teyże Nacyi były nadane od tegoż

I. W. Dziedzica, lecz przez niezachowanie poszły in abu

sum, przeto tu się nie wyrażaią.



KOPIA ARTYKUŁów SAFFIANICKICH

applikowanych do Bractwa pod Ty

tułem Swiętego Grzegorza Patriar

chy Ormiańskiego tu wyrażona

die 25 aprilis 1745 Anno, y od

I. W. Pana Kollatora approbowana.

In nomine Domini Amen. Artykuły Bractwa Safiani

ckiego Nacyi ormieńskiey od Pierwszych w koronie Pol

skich Swoich Antenatów Osiadłych w Stołecznym Mieście

Lwowie Urzędownie w Roku P. 1620 ułożone a od Nay

iaśnieyszego Iana Kazimierza Króla Polskiego Anno Dni

1667 autentycznie konfirmowane y potym po Miastach

Dziedzicznych od Różnych Panów w Polszcze akceptowa

ne, są ninieysze:

Artykuł I. Aby Bogu Sprawiedliwemu ante omnia za

wszelkie łaski Iego podziękować żeby szczęscić raczył

sprawiedliwemu dorobkowi Te Bractwo Safianickie wszę

dzie funduie się pod Tytułem S. Grzegorza, Oświeciciela

całei Armenii.

Artykuł II. Uczeń od maystra swego prezentowany



– 39 –

Starostom Brackim y tam akceptowany, z onemi idzie do

kościoła tam spowiada się y komunikuie i tak klęczący

przed ołatarzem S. Grzegorza, wpisuie się w Katalog .

Imion Brackich, ręką I. X. Promotora, oddawszy grzywnę

iedną do Bractwa wpisnego A konsztu u maystra swego ma

sięuczyć przez lat trzy bezżadney Inney nadgrody procz

przy każdey kopie Maystrowskiey wyprawienia, Skurek

Swoich dwie mieć może a po wyściu lat trzech wpisuie

się za czeladnika. 

Artykuł III. Czeladnik gdy mu Bractwo Lata przyzna

u tego Maystra swego Stanawia się, na umowione Myto

do warstatu na rok ieden pod winą założoną dwudziestu

grzywien na Maystra ktoryby go odmówił. A po wyściu

Roku wolne ma postanowienie za opowiedzą Bracką z każ

dym Maystrem. A któryby odstąpił Maystra swego przed

Iarmarkiem na Niedziel cztery, Takowy niema więcey ro

bić w miescie a nie Sobie na Warsztacie robić nie może

póty, aż sobie uiedna u Bractwa Maysterstwo.

Artykuł IV. Na maysterstwo wstępuiący ma pokazać

w bractwie list ucciwego Urodzenia y Sztuki Rzemiesłay

według uproszenia do skrzynki oddać wstępnego, Prawo

mieyskie przyiąć, a rok y niedziel sześć nie zasiadaiąc z

Maystrami Młodzeństwo służyć Bractwu powinien.

Artykuł W. Kunszt Safianicki Ten iest umieć wszelk

materiał sobie przysposobić, warsztat swoy y tabacharnię

mieć porządną: zamszy, safiany, iuchty, kurdybany, y po

deszwy wyprawić, meszty, papucie, y buty żułte czer



wone y Inne Towary z Rziemiesła Safianickiego pocho

dzące wyrabiać.

Artykuł VI. Mayster ieden na mieście Skur hurtowych

nad 20 sobie kupić więcej niepowinien, ale Bractwo star

gowawszy ma podzielić między wszystkich Maystrów pro

porcionalnie. "

Artykuł VII. Mayster występny w Kunszcie lub z brac

kich Artykułów albo któryby przy kongressach Publicznych

lub Brackich podniósł rękę na drugiego albo Słowem

zkonfundował, Takowy podług występku ma bydź karany.

Artykuł VIII. Nie należący do Bractwa gdy skury do

wyprawy daie, ma się umowić z Bractwem y od kaszdey

skury po groszu do bractwa oddać, a Bractwo rozda y

do wyprawy między maystrów, którzy także po groszu

od skurki dadzą do Bractwa.

Artykuł IX. Ci zaś wszyscy Co nie należą do Katha

. logu Brackiego Safianickiego wszelkiej Reliji nacyi y kon

dycyi ludzie Tak obcy iako teź y obywatele Mohylowscy.

Mianowicie żydzi szewcy aby nie przeszkadzali w kupnie

skur, kuz Capow Baranow na gruncie mohylowskim, y

żeby Safiany Skumpią nie wyprawiali ani na warstatach

Swoich Czeladź Safianicką sadzili ani Tabacharnie mieli,

ani z naszemi Maystrami Spułkę mieli, ani buty Żułte y

Czerwone robili, ani przedawali pod konfiskacyą y utratą

wszystkiego połowe na zamek, a połowę na Bractwo,

Prawem Pańskim surowo zakazuie się. 

Artykuł X. Te bractwo Safianickie niema dependo
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wać od żadney Zwierzchności Zamkowey ani urzędowey

Ani od Innych Cechów ale y owszem zamek ma przydać

pomoc do exekucyi.

Artykuł XI. Elekcya dorocznia Starszych Braci to iest

Starostów, odprawia się przed Festem s. Grzegorza przy

padaiącym w„Czwartą Niedzielę po Swiątkach Zesłania

Ducha Świętego, w Ten sposób. Wszyscy bracia obe

słani od Bractwa po wysłuchaney wotywie brackiey

zasiadaią w kruchcie kościelnym, w obecności I. X. Pro

boszcza u Skrzynki Bruckiey na Stoliku otworżoney, Gdzie

PrzeszłoroczniStarostowiepoUczynioneyKalkulacyiZwierz

chności Swoiey tam Swoie Urzędy składaią. Potym

wszyscy bracia albo Przeszłorocznych Starostów potwier

dzaią, albo przez Wota Inszych obieraią, A. I. X. Pro

boszcz władząSwoią onych approbuiąc Elekcyę podpisuie y

Xięgi dzieiow Brackich, Regestra Percepty y Expensy

konfrontuie y likwiduie podpisawszy one a Ieżeli się

znaydźie Iaki uszczerbek w skrzynce wszystko popeł

nić maią Starostowie, z Swoiey własney Fortuny. A

ta Skrzynka Zamknięta będzie, na zamek y na kłudkę na

bezpiecznym mieyscu lokowana, lub u Starszego Starosty,

klucz ieden będzie u młodszego Starosty, a drugi klucz

u Starszego z Maystrów.

W tey skrzynce konserwią się Te Artykuły, Xięgi

Dzieiów Brackich regestra Summy y Fundusze brackie y

Zastawy, które we Dwoie waloru mieć maiąSumm poży

czanych, y to nie Fanty żadne, ale złoto, srebro,y kley
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noty Same, Summy Zaś nie mogą bydż dane obcemu tylko

samym braciom na Interes od Sta po złp. ośm do Roku,

a żaden grosz bracki nie może bydż expensowany na

mieskie, ani na żadne Inne potrzeby ale szczególnie na

Chwałę boską y ozdobę kościoła naszego według Dyspo

zycyi I. X. Proboszcza, któremu Co rocznie cztery mszy

Kwartalnie ma płacić Bractwo, A gdy się zapomoże brac

two na ten czas dwie mszy każdego tygodnia, aby się

odprawiali w tym kościele Iedna za żyiących a druga za

umarłych Fundowane będą do Ołtarza Swiętego Grzegorza

wiecznemi czasy.

Każdy wpisany do bractwa tego ma odmawiać ieden

Pacierz, Zdrowaś Maria y Chwała Oycu y Wierzę w Bo

ga; a każdego Czwartku trzeba będzie zmówić Ieden pa

cierz, Także Zdrowaś Maria,Chwała Oycu y wierzę w Bo

ga na Intencyę kościoła Swiętego Katolickiego Tudziesz

aby Bóg za przyczyną Grzęgorza S. w zasługach pięciu

ran Iezusowych podwyższył kościoł y wiarę Katolicką.

Zgodę między Pany miłość między Chrześciany a dzie

dzicznemu Miasta tego Państwu Szczęśliwe Panowanie y

Temu Bractwu Pomnożenie darować raczył.

Każdy Brat Co Roku odda Sprawiedliwey Swoiey pra

cy do skrzynki po złotemu Iednemu na Chwałę boską I

każdy Swoią Swicę w Domu mieć będzie z którą w ręku

znaydować się powinien na Processiach y pogrzebach

Brackich. A Fest S. Grzegorza z Processiami Kazaniami

Solenizować. Ołtarz swoy ozdobnie w apparetach w ochę
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dostwie y w swietle prowidować, Przeto będą mieli w koś

ciele skrzynię Bracką ze wszystkim Takowym porząd

kiem:

Powinni też Bracia zdrowi, Chorych Braci nawidzać,

Smutnych Cieszyć, nędznych ratować, a o niebezpiecznie

Słabych, y Konaiących donośić I. X. Proboszczowi y Xię

żom aby onych S. Sakramentami y porządkiem katolickiem

opatrzyli, a Ieżeliby zaś bardzo ubogi Brat umarł tedy

Bracia onemu należyty pogrzeb Sprawią y pierwszą

Spowiedź Swoią y Kommunię S. za Duszę Iego ofia

rować i Innemi pobożnemi uczynkami ratować ie po

winni.

Te zaś wszystkie Artykuły Pobożne uczynki y po

winności brackie aby przy porządku Swoim potomnie

zostawali, y większą Chwałę boską przy kościele Ormiań

skim pomnażały się my I. X. Proboszczowi Swemu Iako

należy temu Rzący naszemu teraz y na potym zostaiące

mu poddaiemy Datum w Mohilowie die 25 aprilis 1745

anno. Obywatele Mohylowscy Ormianie.

Manuk Donkiewicz.

Krzysztof Bogdanowicz

" Grzegorz Geroni etc.

Te Prawo postanawiać pozwalam obywatelom nacyi

ormieńskiey ale Inney Nacyi do niego pociągać niepo

winni od Skompij płacić niepowinni, kiedy na Swoię
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potrzeb sprowadzać będą, rznąć pozwalam na robienie

pisuię własną ręką die 14 maj 1745 anno w Mohi

lowie. * - - - - -

- - -

Fra: Sal: Potocki Krayczy Koronny

. . . . . . (L. S.)
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W KSIĘGARNI A. ZERAFINA

W ETUMIANIU.

(przy ulicy Wielkiej, dom Madysowej).

Równianka. Pismo zbiorowe Humańskie. Rok

1861 Humań 1861 . . . . . . zp 10.

- Dwa Szkice– Kraków – 1861 . . . . , 1.

Tulczyn. Monografia–Kraków– 1862 . „ 1. gr. 10

Pamiątki polskiew muzeum towarzystwa His

toryi i Archeologji w Odessie, Kijów -

1863 . . . . . . . . . . . , 4.

Powyższych dziełek dla Galicji i W. Ks. Poznańskiegoskład

główny w Księgarni Walerego Wielogłowskiego w Krakowie,

dla Żytomierza i pobliskich okolic w składzie Nut i Księgarni

K. Budkiewicza przy ulicy Kijowskiej. Dla Odessy w Księgarni

A. Sauron.
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