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HEnAdZ  s A H A n O v i č 

VILNIAUS SEIMELIO INSTRUKCIJA PASIUNTINIAMS Į 1619 METŲ 
ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS SEIMĄ

ikiseiminių seimelių instrukcijos yra gausūs ir vertingi istorijos šaltiniai, atsklei-
džiantys svarbiausias tuometinę valstybę ir jos visuomenę jaudinusias problemas. 
Ypač vertinga lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos tyrinėtojui medžiaga yra 
vilniaus seimelio, užimančio ypatingą vietą valstybės bajorų susirinkimų hierarchi-
joje, nutarimai. iš penkių vilniaus vaivadijos seimelių (vilniaus, Ašmenos, lydos, 
ukmergės ir Breslaujos) pirmasis buvo ne tik reikšmingiausias ldk, bet ir hierar-
chiškai trečias partikuliarinis bajorų susirinkimas visoje Abiejų tautų Respublikoje 
(po Prošuvo ir srodos)1.

vazų epochos vilniaus seimelio instrukcijas specialiai tyrinėjo Janas seredyka ir 
Henrykas Wisneris2. Be jų, vilniaus pavieto nutarimais domėjosi veikalų apie žygi-
manto iii vazos epochos seimus3 ir specialių studijų apie ldk politinę kultūrą ir par-
lamentarizmą autoriai4. nors apie seimelius istoriografijoje rašyta gana daug, iki šiol 

1 J. seredyka, instrukcje powiatu wileńskiego na sejmy panowania Zygmunta iii Wazy, Sobótka, 
1993, nr 2–3, s. 189.

2 H. Wisner ,  Efektywność przedsejmowego sejmiku wileńskiego w pierwszej połowie Xvii w., Cza-
sy Nowożytne, 2000, t. Xii (Xiii), s. 57–81, papildytas šio straipsnio variantas buvo paskelbtas: Rzeczpo-
spolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa, 2002, s. 137–159.

3 J. Byliński,  Sejm z roku 1611, Wrocław, 1970; J. Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław, 
1984; J. kwak, Sejm warszawski 1626 r., Opole, 1985; J. Rzońca, Ostatni sejm przed cecorą (w 1619 
r.), Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, z. 20, Wrocław, 1983; J. Rzońca, Sejmy z lat 1597 i 1598, cz. 1: 
Bezowocowy sejm z 1597 r., Warszawa, 1989. 

4 E. Opaliński,  Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa, 1995; A. Za-
krzewski,  Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII wieku. Ustróji i funkcjowanie: sejmik tro-
cki, Warszawa, 2000; A. Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospo-
litej w latach 1569–1763, Warszawa, 2002.
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neišleista dauguma jų nutarimų. dar nebuvo skelbta ir čia pateikiama 1618 m. pabai-
gos vilniaus instrukcija, nors J. seredyka yra ją iš dalies aptaręs5. Ji pateikta paprastojo 
seimo, posėdžiavusio varšuvoje 1619 m. sausio 22 – kovo 5 dienomis, delegatams. 

Pateikiamas dokumentas yra vertingas su svarbiausiais tuometinės Respublikos vi-
daus ir užsienio politikos klausimais susijęs istorijos šaltinis, kartu atspindintis centrinės 
ldk apskrities piliečių nuotaikas. ši instrukcija buvo išleista paliaubų su Maskva 
metu, o Europoje tada prasidėjo trisdešimties metų karas. nuo kitų mums žinomų ldk 
instrukcijų instrukcija 1619 metų seimui skiriasi dydžiu (ją sudaro 24 pagrindinės da-
lies punktai ir 10 petita – asmeninių prašymų – punktų). taip pat įdomus ir jos turinys. 
Primename, kad dėl varginančio nuo 1609 m. trukusio karo su Maskvos valstybe ir dar 
anksčiau pradėtos kovos su švedija livonijoje ldk atsidūrė itin sunkioje padėtyje. dėl 
jos kavalerijos būrių žygio į Maskvą, daugybės kareivių konfederacijų, susikūrusių dėl 
neišspręstų samdomos kariuomenės finansavimo problemų, plėšikavimų ir grobimų, 
kuriuos vykdė dnepro žemupio kazokai, o nuo 1613 m. ypač dėl Maskvos kariuomenės 
puolimų kraštas buvo taip nuniokotas, kad ramybės savo namuose netekę bajorai parei-
kalavo kuo greičiau baigti karą. Bet tam reikėjo stiprios kariuomenės, taigi ir atitinka-
mų mokesčių, kuriems nuskurdę bajorai nebuvo linkę pritarti. iki paliaubų deuline dar 
daug metų truko nesėkmingos derybos ir bandymai priversti Maskvą skelbti taiką. tik 
kai 1618 m. paprastasis seimas, kurį dėl menko rezultatyvumo Władysławas czaplińs-
kis pavadino „ypač pasigailėtinu“6, deklaravo mažus mokesčius, pats karalius pareiškė, 
kad būtina tuoj pat sudaryti taiką su Maskva7. karo veiksmus Maskvos ir švedijos 
frontuose reikėjo užbaigti dar ir todėl, kad iškilo karo su turkija grėsmė. Pateikiamoje 
instrukcijoje vilniaus bajorai pirmiausia aptaria klausimą, kaip išvengti šio karo. Įdomu 
tai, kad siekiant apginti pietines valstybės sienas nuo staigių totorių puolimų jie siūlo 
arba rengti karinius žygius į krymą, arba toliau mokėti atmenas. 

Pateikiamoje instrukcijoje keliamos ne tik bendros valstybinės problemos, bet 
daugelis jos punktų skirti būtent sostinės reikalams, pvz., bajorų santykiams su vil-
niaus miestiečiais. 

norint kuo tiksliau perteikti originalą ir autentišką kalbą, nebuvo laikomasi kai 
kurių rašybos modernizavimo principų. Buvo paliktos gretutinės formos ir nesuvieno-
dinta rašyba. suvienodintos tik santrumpos, pvz., PP – panowie (ponai), JkM PnM – 
jego Królewska Miłość Pan Nasz Miłościwy (Jo karališkoji Malonybė Mūsų Malo-
ningasis viešpats), Rpta – Rzeczpospolita (Respublika) ir t. t., bet palikta santrumpa 
wºXtwalitº, reiškianti lietuvos didžiąją kunigaikštystę. kai kuriose vietose, kad būtų 
aiškiau, įvesti papildomi skyrybos ženklai. 

5 J. seredyka, Instrukcje powiatu wileńskiego…, s. 189–197.
6 W. czapliński,  Władysław IV i jego czasy, Warszawa, 1976, s. 46.
7 J. seredyka, Sejm z 1618 roku, Wyższa szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 

ser. B, studia i monografie, nr. 136, Opole, 1988, s. 195.
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1618 metų Vilniaus seimelio instrukcija

vilnius, 1618 12 11. 1618 metų vilniaus seimelio instrukcija pasiuntiniams į 
1619 m. Abiejų tautų Respublikos seimą 

vyriausiasis senųjų aktų archyvas varšuvoje, Radvilų archyvas, ii skyrius, nr. 693, 
kopija. 

Instructia 
od nas Panow Rad, Urzędnikow Ziemskich, dwornych y Grodzkich, y Rycerstwa 
szlachty obywatelow powiatu Wilenskiego, kturzysmy się na Seymik przed Seymem 
przypadaiący od Kr(ola) Je(go) M(iło)ści na dzień jedenasty msca Decembra w teraz-
nieyszym Tysiąc Szescset osmnastym Roku, tu do Wilna zgromadzili. Dana JchMsci 
PP. Posłom naszym JM Panu Janowi Alfonsowi Lackiemu Podkomorzemu Wilenskie-
mu, a JM Panu Mikołaiowi Brolnickiemu Skarbnemu JeºKrõMsci W(ielkiego) X(ięs)
twa Lit(ewskiego).

naprzod 

1. Podziękowac JkM PnM za oycowskie JkM około Panstw tych, na kturych Pan 
Bog JkM posadzic raczył, y kturym szczęsliwie panowac raczy, obmyslowanie.

2. Przekładać raczy JkM PnM wielkie niebezpieczenstwo od turka y tatarzyna, 
ktury z wielkimi woyski do Panstw coronnych nastąpiwszy, na woyska JkM natarli, 
kturym iz zamysły ich nie nadały się, w panstwach iednak coronnych wielką szko-
dę woyska tatarskie poczynili, czego iako serdecznie żałuiemy, tak Panom Poslom 
naszym zlecamy, aby około tak wielkiego na coronę następuiącego niebespieczenst-
wa pospolu z ich Msciami Pany Posły coronnemi y WºXtwalitº radzili, i wczas temu 
zabiegali, zeby Rpta od takowego niebezpieczeństwa wolna być mogła. turczynowi 
iz daie przyczynę kozak nizowy j iego swawola, tedy by co gruntowne postanowić, 
zeby kiedyż kolwiek ta swawola kozacka poskromniona była, tatarow za te krzywdy 
j szkody nieoszacowane, jesli w ich || [2] koczowiszczach szukac, albo wię upominka-
mi zwyczaynemi ich hamować, poruczamy to P. Posłom do zgody wszytkich stanow 
seymowych.

3. Moskiewska woyna iz tak wdługą z wielkim obciązeniem nas wszytkich poszła, 
gdzie y do tego czasu krolowicz JM z woyski byc raczy, a narod hardy, ani na przy-
sięgę swoię niepamiętaiąc, do żadnych traktatow przystępowac nie chcę. Jednak aby 
stateczne poparcie tey sprawy było, zeby y woysko przy krolewicu JeºMsci będąc, 
nadieie o zapłacie żołdu swego nie traciło, poruczamy Panom Posłom naszym aby 
pospołu s pany Posłami coronnemi y WºXtwalitº o ratunku y zapłacie zołdu zasłuzo-
nego Rycerstwa namawiali, s tą iednak conditią, zeby Panowie posłowie nasi napr-
zod niewymykali, ale słuchali zgody ichMsci Panow Posłow coronnych y WºXtwaLitº 
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upomniawszy sie u P. Posłow coronnych, iz się oni z nami w dawaniu poborow niez-
gadzaią, czego aby sie z nami porownali, upominalismy się na przeszłych seymach, y 
teraz Panowie Posłowie upomniec się maią, ukazawszy to JM, ze chociasmy są gnędz-
nieni od żołnierow, y od swowolnych kozakow złupieni, przecię iednak nie iednym, 
ale iako mozemy trzema, dwiema poborami ratowalismy potrzeby Rptey, a ichMsci 
odbiegali nas mimo związek unii y ostrą przysięgę przotkow swoich.

4. A iz w takowym utrapieniu naszym od kozakow swowolnych, kturzy wię są z 
woyska Zaporowskiego y na posłudze krolewica JM nie byli, za urąganie mimo tych 
kozakow, kturzy na posługę krolewica JM poszli, niebylismy w domach naszych be-
zpieczni, y owszem wielkie krzywdy w roznych powieciech przez nich poczynione 
są. Przeto poruczamy Panom Posłom, zeby pilno około tego na seymie radzili y co 
pewnego || [3] nam przyniesli, zebysmy od takowey woli wolnemi byli, bo dawaiąc tak 
częste Pobory, od Zołnierza krzywdą wiekszą cierzpiąc naiazdow tych swowolnych 
ludzi, niemozemy znosic kozakow Zaporoskich zaciąg do Moskwy, aby nas niedolegał 
y zeby nazad przez Wielkie Xtwolitº nie szli.

5. W inflanciech iz snac inducie staneły, jednak przecię Zolnierzowi tamesznemu 
zapłatę pospołu stany coronnymi obmyslic, gdyz maiąc JM Panowie coronni z nami 
alternate od czasu dawnego nieprzykładaią sie na presidia zamkow inflantskich ani 
pieniędzmi, prochami, kulami, ani suknem, przeto domawiac sie tego, zeby z skar-
bu coronnego simul et semel ratunek beł. W kturey provincy inflanckiey iz Panowie 
starostowie nie residuią, zamki w ruinę się obracaią, ordynatii y Praw niemasz, będą 
się Panowie posłowie domawiać, zeby te rzeczy do porządku swego przywiesc. Więc 
nie zamilczec o intracie, czemu według prawa do skarbow coronnego y WºXtwaLitº 
niedochodzi.

6. A iz wielkie sie zamieszanie z niebezpieczenstwa y szkodę Rptey w inphlan-
ciech od Wolmiera Ferensberka8 stało, domawiac sie PP będą, aby takowy występek 
według prawa pokarany był.

7. Maiąc tez wielkie krzywdy w wybieraniu stacy pienięznych y inszych rozma-
itych od Panow Zołnierzow y podwod, o co zawzdy skarzemy sie y boleiemy na to, 
przecie zadnego pohamowania nie masz, a iakoby umyslnie na to pobory daiemy, zeby 
nas || [4] y Poddanych naszych łupili, przeto juz na tym seymie Prawo obostrzyc, ze-
bysmy od tey niewoli wolnemi byli.

8. na zamkach ukrainnych zeby się skarbowi ufolgowało, aby według dawnego 
prawa Panowie starostowie residowali, pod winą w prawie opisaną kturą obostrzyć.

9. Wielką krzywdę y szkodę wszytka Rzecz Pospolita cierpi, iz moneta dobra w 
panstwach tych przez rozne fortele ludzi swowolnych iest wygaszona, nadto mimo 

8 Wolmier Ferensberk – vedeno vaivada, Jono karolio chodkevičiaus pusbrolis, nuteistas už tai, kad 
neva padėjo švedijai užvaldyti dalį livonijos ir kuršo.
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Zwierchnosc y Prawa, czyrwone złote9, talary y orty10 w cenę wysokę weszły, Minica 
zaszkodliwa następiła, tak ziesmy ieno przy miedzi zostali, w czym wszytkie y Rzeczy 
Pospolitey szkody będąc. Poruczamy Panom posłom, aby nie tylko namowione, ale tez 
y obostrzone prawo około minice staneło, bo y w tych szelągach kture sie ta mincue, 
znaczne krzywdę y szkodę odnosimy, y zeby od tego czasu szelągow nie robiono.

10. cierpi stan szlachecki od mieszczan wilenskich y inszych miast JkM wielkę 
krzywdę. naprzod iz podczasem odprawowania trybunału tumulty wielkie dzieią się, 
więc kiedy mieszczanin przeciwku prawu co występi excipuię się libertatiami swoimi 
y praetenduie sobie, ze iego libertatia większa nad Prawa nasze szlacheckie. Poprzec 
tego Panowie Posłowie maią, aby kto kolwiek z mieszczan thumułt iaki albo exces 
popełnił, nie excipuiąc się żadną libertatią powinien był stawać przed tym sądem 
Grodzkim Ziemskim, ktury na ten czas sądzony będzie, z wolną do sądu trybunal-
skiego koła wielkiego appelatię, a osoblewie pod czas sądow trybunalnych, gdy od || 
[5] mieszczanina exces popełniony będzie, sądowi Głownemu sądzic y do executiey 
przywodzic aby należało.

11. Mamy też wielkę krzywdę od Panow mieszczan tutecznych wilenskich, ze 
zbiegow poddanych naszych, męskiey y białey płci, kiedy do miast wnidą, wydawać 
nie chcą. Przeto Panowie Posłowie nasi maią oto się starać, aby zgodą seymową Pra-
wo staneło, iz gdy zbiega swego kto kolwiek w miescie potrafi, a o wrocenie starac sie 
będzie, y jesliby przez urząd nie był wrocony, aby wolne prawo w trybunale miał.

12. Most na rzece Wilii iz iest zepsowany, s kturego według fundaty prowent na 
szpital katolicki swiętey troyce nalezy, Panowie Posłowie nasi maią się starac, zeby 
mieszczanie wilenscy, kturzy są na to deputowani, o zbudowanie tego mostu jakoby 
zarazem na wiosnę robota mostowa zacząc się mogła y contynuouana była, zeby co-
naypręcey zbudowany był pod winą pięci set Grzywien, o co kazdemu wolne Prawo 
w trybunale. 

13. Od tatarow kturzy w tutecznym Panstwie mieszkaią, maiąc wielkie krzyw-
dy, bo to Poganstwo za rownami z nami j stanem szlacheckim wolnosci zażywać nie 
mogą, a oni pretenduią sobie nie tylko libertatie, ale tez rownać sie z nami we wszyt-
kim chcą, a co większa kiedy się im trafi na posługę JkM y Rptey jachac, statiami 
gwałty obciążaią nas y Poddanych naszych. Przeto PP. Posłowie nasi pilno się starać, 
żeby tę swowolą ich zahamować, a raczey miasto tego, co sam z osiadłosci na woynę 
iachał, aby miasto tego na kazdy || [6] rok dał po dziesiąciu kop litewskich s konia do 
skarba, a iz by w tym niebyły iakie fortele, revizorowie od kJM y od stanow seymo-
wych aby deputowani z kazdego powiatu byli, zeby maiętnosci ich zordinowano y na 
tey powinnosci posadzono. A o maiętnosciach u szlachty pokupioney constitutią Roku 

9 Dukatai
10 ortas – moneta, iš pradžių lygi ¼ talerio, nuo 1608 m. kaldinta Respublikoje, Gdanske. 
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1616. we wszytkim reasumować y do executii przywodzic. Żydowie tez aby chrze-
scian męskiey y białey płci na posługi swoie nie chowali pod winą sta grzywien, o co 
forum w ich prawie naleznym zamkowem aby beło. 

14. iz sie wielkie angarie stanowi naszemu szlacheckiemu od Panow Pruszakow 
dzieią, ze cło niezmierne wybieraią, portu iednak y do tego czasu według commisii y 
postanowienia z niemi niewygotowawszy. Przeto PP. Posłowie nasi starać się o to pil-
no będą, aby stego seymu commisarze na to byli naznaczeni, iakoby y myto słuszne 
umiarkowane beło, y przeprawa tego Portu iako nayprędzey warownie skonczona.

15. Wielka krzywda wszytkiego WºXtwalitº iz nie jakimsi decretem wniebytnosci 
commisarzow z narodu naszego odgraniczec chcą niemało dobr, dzierżaw, gruntow 
possesii od powiatu Brzeskiego do corony. Przeto Panowie Posłowie uiąc się zato 
maią, jakoby ten decret zniesiony był y na doskonałe rozgraniczenie tego powiatu 
s Podlaszem y z Ziemią lubelską seymową powagą aby PP. commisarzow s tego 
seymu naznaczono. toż y o commissii Mozyrskiey s powiatem kiiowskim rozumiec 
sie ma. A commissii Powiatu Grodzienskiego s Podlaszem opuszczac też Panowie 
Posłowie nie maią.

16. Wielką potrzebę bacząc, aby dla dobrego porządku y bezpieczenstwa || [7] 
piechota zamkowa wilenska y z rotmistrzem swoim pod posłuszenstwem JM Pana 
woiewody wilenskiego y urzędnikow iego grodzkich była.

17. naymitowie kturzy na doroczną służbę się naymuią, tak że lozni, aby od pobo-
row nieulegali, naco succolectorowie mieyscy przed poborcą przysięgać maią.

18. Ordinatia woiewodztwa smolenskiego według constitutiey Roku 1613 aby we 
wszytkim do effectu przywiedziona była Panowie Posłowie starać się maią. A prawo 
miastu tamecznemu dane, iż z uymą władzy zamku tamecznego aby JkM uwazyć to 
raczył, aby za roznoscią jurisditii niezgoda iaka a zatym szkoda Rzeczy Pospolitey 
nie była, co kJM Panu naszemu Mlciwemu do wysokiego rozsądku podawszy puscić 
nadeci się JkM.

19. Jest constitutia Roku 1613 o słuchanie liczby mieszczan wilenskich s prowen-
tow mieyskich, maią się Panowie Posłowie starać, aby reassumowana była.

20. Gumna szlacheckie aby pod czopowe nie podlegały.
21. Woznowie aby nie byli, co czytać y pisać nie umieią, ale kto woznym ma być, 

niechay czytać y pisać umie. Z osobna aby Generałowie zadworni w sprawy ziemskie 
nie wdawali się, tak że o zapłacie woznym aby constitutia przeszła reassumowana 
była.

22. Zamek Ryski iż bez wiadomosci kJM z niemałym Rzeczy Pospolitey niebez-
pieczeństwem iest zepsowany, Panowie || [8] Posłowie naszy starać się oto maią, aby 
naprawiony y w przystoynym opatrzeniu zatrzymany był.

23. A iż s przeszłego seymu w reces niekture sprawy wpadły, przeto Panowie 
Posłowie nasi za zgodą wszytkich stanow seymowych co by się w tym recesie z 
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dobrym Rzeczy Pospolitey być pokazało, a osobliwie de compositione inter status 
rzetelnie namawiac y popierac maią.

24. na ziazd słonimski Panowie Posłowie iesli nie obadwa, tedy jeden ma się 
stawić y tam pospołu z drugiemi w tych wszytkich Artykułach od nas podanych s 
pany rady y Posłami tam zgromadzonemi zgadzać się maią. A co większa o zapłacie 
woysku Moskiewskiemu, smolenskiemu y inflantskiemu do zgody seymowey s pany 
Posłami coronnemi y WºXtwalitº Panow Posłow naszych odsyłamy. A strzeż Boże 
jesli Panowie coronni czego o ich Msciach nierozumiemy o swoim y naszym nibez-
pieczenstwie mniey dbać chcieli, tedy Panowie Posłowie nasi z Pany posły WºXtwaLitº 
zgodziwszy się, s pewną obroną do nas wracać się maią. 

W czym wszytkim Wiarą, cnotą, sumnieniem ich Msci obowiązawszy daiemy 
ich Mści moc niezamierzoną.

Petita

1. Prosbę Xcią JeºMsci Frydrycha kurlanskiego do nas donoszoną na zgodę ws-
zech stanow odsyłamy.

2. Za Jasnie Wielmożnym JM Panem woiewodą wilenskim kturego w oyczyznie 
znaczne y wiadome są zasługi przez kilka seymow przez Pany || [9] Posły z roznych 
powietow o wolność kretyngi y o wieczność laudan Moyży11 w inflanciech JkM in-
stantie były, czego do tego czasu JM Pan Woiewoda choć była zgoda u izby Poselskiey 
y obietnica JkM y senatu, otrzymac niemogł. Zlecamy to JchMsci Panom Posłom na-
szym, aby się gorąca do tego dołożyli, iakoby za zgodą wrzech stanow na tym seymie 
w recompensie zasług JM ta wolność kretyngowska stanęła, tak ze y laudan Moyzą 
aby wiecznoscią iako rzecz słuczną JM Pan woiewoda otrzymac mogł. A przytym y 
wydatki, kture JM iako Hetman na potrzebe Rptey tą woyną Moskiewską de suo wy-
dał, o kturey przeszłego seymu instantią czynił, aby eloberando fidem publicam s tego 
seymu zapłata tych wydatkow JM realiter ukazana była.

3. JM Pan woiewoda smolenski iż tą woyną Moskiewską do wielkiey szkody, 
popalenia y spustoszenia od woysk JkM y od nieprzyiaciela maiętnosci oyczystey 
dąbrowna przyszedł, acz częste ze wszytkich powiatow y woiewodztw prosby były 
za JeºMscią, za kturemi żadna nagroda od Rzeczy pospolitey dotąd niestanęła, pilno 
y gorąca Panowie Posłowie nasi starać się y domawiać maią, aby za tak znaczną JM 
oyczyzny własney deuastatia skutkiem samym od Rzeczy Pospolitey na tem seymie 
nagroda obmyslona y uczyniona była.

4. Xiąze JM Pan podczaszy WºXtwalitº za instantią powiatow odniosł był zgodę y 
obietnicę libertatii miastu słucku dla spustoszenia przez incursie kozackie stałe, tey 

11 latv. laudona (vok. Laudohn) – miestelis livonijoje, prie Aiviekstės upės. nuo Xiii a. laudonėje 
buvo Rygos arkivyskupo rūmai, kuriuos 1577 m. nugriovė caro ivano iv kariuomenė. 
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zgody y obietnice || [10] Panowie Posłowie nasi poprzeć maią, aby na tym seymie 
libertatia temu miastu słucku XJM realiter stanęła.

5. Za JM Panem starostą Parnawskim, oyczyznie y kJM dobrze godnie zasłużo-
nemu, maią uczynić gorącą instantią Panowie Posłowie nasi, aby JkM na zasługi Jego 
weyzrzawszy łaskę swą Panską w nagrodzie skuteczney onemu pokazać raczeł.

6. Jey Msc Pani Pielgrzymowska pisarzowa WºXtwalitº zanosiła prosbę do nas, iż 
nieboszczyk małżonek iey pracowicie wiele poselstw do Panow zagranicznych czynił 
y revizię inflantską odprawował, za co nagrody zadney nie odniosł, iż y teraz tey revi-
zy przy Jey Msci Xięgi zostały. Prosi Jey Msc, aby za pracę małżonka swego zmarłego 
nagrodą ukontentowana była. A te Xięgi iako Rptey potrzebne aby od Jey Msci do 
skarbu odyskane były.

7. Za Panem sędzią Ziemskim wilenskim o wydatek piąciu set Złotych, kiedy iez-
dził posłem na coronatią kJM, czego sie zawzdy upominał .

8. Za JMscią Panem Radzyminskim, stolnikiem Zmudzkim, o zamordowanie sy-
now iego, aby sprawiedliwość skuteczną odniosł, Panowie Posłowie nasi instantią uc-
zynić maią.

9. Za Jch Msciami Pany Haraburdami, aby Praw[o] ich na || [11] swisłocz indu-
bium uocowane nie było, starać się Panowie Posłowie nasi maią.

10. Miasto Ryskie affectuie sprawiedliwosci s pana Wolmierza Ferensberka w 
krzywdach swoich, kture oni publiczne być kładą y onych dowodzić chcą, maią się 
przyczynić Panowie Posłowie za nimi, aby się ich affectii iako w publicznym uradzie 
dosić stało, tak że y za szkody aby nagrodę odniesło. 


