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ЧИ АЛЕКСАНДЕР СКОТНИЦЬКИЙ
МАВ МОТИВИ ПРИЇЖДЖАТИ НА СЕЙМИК?

(Соціально-психологічна характеристика галицького шляхтича
на підставі його тестамента з 1640 року)

Олексій ВІННИЧЕНКО
Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра давньої історії України та архівознавства,
вул. Університетська, 1, м. Львів 79000, Україна

Про склад учасників шляхетських сеймиків, які в Речі Посполитій відігравали роль
регіональних політичних і самоврядних структур і на які формально міг прибувати будь-хто з
місцевих землевласників, переважно відомо з ухваленої під час зібрань документації. З неї знаними
є переважно політичні активісти, а щодо присутності на сеймиках пересічних шляхтичів, котрі не
відзначалися активністю під час роботи шляхетських з’їздів, доводиться лише здогадуватися. У
пропонованій статті здійснено спробу розглянути ймовірність участі окремих шляхтичів у
сеймикових зібраннях крізь призму їхніх заповітів – для ранньомодерного часу заледве не єдиних
масових актових ego-джерел, що охоплювали широкі кола представників різних верств тогочасного
суспільства. Як духовні й майнові акти останньої волі найкраще тестаменти надаються для
реконструкції ментальності, релігійності, родинних зв’язків, матеріального становища, побуту й
повсякденних занять їх авторів. Зокрема в статті проаналізовано заповіт галицького шляхтича
Александра Скотницького, укладений 19 червня 1640 р. На підставі його останньої волі відтворено
елементи характеру, індивідуальності й світогляду, соціальні та сімейні реляції тестатора і,
відповідно, розглянуто гіпотетичну ймовірність його участі в роботі сеймикових зібрань Галицької
землі (стосовно перебування на сеймику в Галичі А. Скотницького нічого невідомо, його жодного
разу не згадано в сеймикових актах).

Ключові слова: тестамент (остання воля), ранньомодерна ментальність, релігійність, шляхта,
шляхетський соціум, родинні зв’язки, сеймик, Галицька земля, Руське воєводство.

Дослідникові ранньомодерної історії не знаний такий “документальний голод”,
який мусять відчувати історики-медієвісти, змушені вдаватися до
скрупульозного аналізу усіх збережених і нерідко геть нечисленних (особливо
для Ранніх Середніх Віків) документів, прискіпливо приглядаючись до кожного
речення й слова в них. Ранньомодерник вже має справу з позірно чималим
(порівняно з попередніми часами навіть разюче великим) обсягом різноманітних
актів, однак їх репертуар залишається до певної міри інформативно й
репрезентативно обмеженим. Можливо найвідчутнішим є брак ego-джерел, які
б віддзеркалювали свідомість ранньомодерної людини. Певні елементи
світогляду й ментальні риси окремих індивідуумів – але майже виключно з числа
інтелектуалів чи публічних осіб – почасти можна простежити на підставі
листування, різножанрових творів і щоденникових записів, хоча жоден із цих
видів джерел не носить масовий характер. Ледве не єдиними актовими
документами, які охоплюють широкі кола представників різних верств
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тогочасного суспільства та через які проглядаються їх (представників)
особистісні риси, нехай і виявлені в надзвичайних обставинах і в певних
соціокультурних рамках, для ранньомодерного часу залишаються заповіти.

Будучи зазвичай одночасно духовними й майновими актами останньої волі,
тестаменти найкраще надаються для реконструкції ментальності, релігійності,
родинних зв’язків, матеріального становища, побуту й повсякденних занять їх
авторів / укладачів, і саме в такому ключі їх здебільшого вивчають історики1.
А до заповітів представників привілейованих станів і груп ранньомодерного
суспільства, зокрема шляхтичів і міщан, дослідники ще й звертаються в
контексті сімейно-маєткової історії та спадкових практик2. Натомість у цій статті
поставимо до шляхетського тестамента питання, на яке в ньому не міститься
готової і однозначної відповіді: чи його автор за свого життя мав підстави /
мотиви / спонуки до активного публічного життя? Аналізуючи останню волю
шляхтича Александра Скотницького, чий заповіт, укладений 19 червня 1640 р.,
того ж року вписано до актової книги Галицького ґродського уряду3

(див. Документ), спробуємо не лише відтворити елементи його характеру,
індивідуальності й світогляду, соціальні та сімейні реляції, але і гіпотетичну
ймовірність його участі в місцевих сеймикових зібраннях.

Про учасників того чи іншого сеймика, на який формально міг прибувати
будь-хто з місцевих землевласників, переважно відомо з ухвалених на ньому
актів: у них згадано шляхтичів, котрі мали займатися виконанням певних
публічних функцій або своїми підписами скріпили сеймикові постанови4. Тож

1 Див. новіші монографії, оперті на шляхетських і міщанських тестаментах: Bożena Popiołek,
Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i
XVIII wieku (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009); Wioletta
Zielecka-Mikołajczyk, Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci
w świetle testamentów (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012); Jakub Wysmułek, Testamenty
mieszczan krakowskich (XIV–XV wieku) (Warszawa: Polskie Wydawnictwo Historyczne, Wydawnictwo
Neriton, 2015).

2 Див., наприклад: Piotr Kitowski, Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa
pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne (Warszawa: Wydawnictwo
Neriton, 2015).

3 Чистова книга донесень, 1640, Центральний державний історичний архів України у Львові
(далі – ЦДІА України у Львові), ф. 5 (Галицький ґродський суд), оп. 1, спр. 133, стор. 1231–
1237. Публікація (з окремими неточностями та модернізацією мови документу): Testamenty
szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej z XVII wieku, wydali Paweł Klint, Konrad
Rzemieniecki, Jakub Węglorz (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018), 167–
170 (nr 63).

4 Загалом про склад учасників галицького сеймика див.: Stanisław Śreniowski, “Organizacja
sejmiku halickiego,” Studja nad Historją Prawa Polskiego imienia Oswalda Balzera (Lwów: Nakładem
Towarzystwa Naukowego, 1938), t. 16, zesz. 3, 287–310. Аналогічні оцінки кількості й складу
учасників для інших українських сеймиків Речі Посполитої див., наприклад, у новіших
монографіях: Karol Mazur, W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–
1648 (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2006), 82–93; Jerzy Ternes, Sejmik chełmski za Wazów
(1587–1668) (Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2004), 30–34.
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знаними є здебільшого політичні активісти, а щодо присутності на сеймиках
пересічних шляхтичів, котрі не відзначалися активністю під час шляхетських
з’їздів, – таких, як А. Скотницький, – у більшості випадків доводиться лише
здогадуватися. Стосовно перебування на сеймику в Галичі самого
А. Скотницького нічого невідомо, його жодного разу не згадано в сеймиковій
документації Галицької землі5.

*   *   *
У світлі своєї останньої волі А. Скотницький найперше постає підкреслено

релігійною людиною. Його заповіт за своїм змістом вирізняється навіть на тлі
ранньомодерних шляхетських тестаментів, які здебільшого були передусім
духовними, а вже потім диспозитивно-майновими актами. У ньому не просто
продемонстровано відповідальне – тобто побожне, як і пасувало
ранньомодерному християнинові6, – ставлення до смерті та турботу про
порятунок власної душі, що проявилося у визнанні тестатором догматів
Католицької церкви та у прагненні бути похованим “поштиво, згідно способу
християнського, без усілякої помпи”7. А. Скотницький наполягав на тому, що
його тіло слід похоронити обов’язково у львівському монастирі Ордену
бернардинців, причому саме в їх гробівці та чернечому вбранні (габіті). Своє
настійливе бажання заповідач обґрунтовував власною близькістю до монахів
та участю в їх молитвах як “співбрата” (iako confrater), очевидно маючи на
увазі свою приналежність до світського братства при кляшторі. При
бернардинському монастирі у Львові в той час діяли дві конфратернії8: Святої
Анни та Святого Михаїла Архангела (для членів останнього в 1610 р. навіть
видано спеціальний молитовник9). І А. Скотницький мусив належати до другого
з них, не даремно ж він звертався у своєму заповіті саме до Святого Михаїла
Архангела як до свого опікуна й патрона10.

Міркування побожного змісту, характерні для тогочасних заповітів, у
тестаменті А. Скотницького є особливо численними і не обмежуються

5 Документи галицького сеймика з цього періоду (до 1640 р.) в основному опубліковано в:
Akta grodzkie i ziemskie z archiwum ziemskiego we Lwowie (Lwów: Nakładem Towarzystwa
Naukowego, 1931), t. 24: Lauda sejmikowe halickie 1575–1695, wydał Antoni Prochaska, 3–49.

6 Тематика “доброї смерті” і християнського взірця помирання підживлювалась спеціальною
літературою, яка набула розповсюдження в XV–XVII ст. (Maciej Włodarski, Ars moriendi w
literaturze polskiej XV i XVI wieku (Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, 1987), 253–
264).

7 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1232.
8 Tomasz Pirawski, Relatio status Almae Archidioecesis Leopoliensis, wydał Korneli Juliusz Heck

(Lwów: Nakładem Towarzystwa Historycznego, 1893, Materyały historyczne. Wydawnictwo
Towarzystwa Historycznego we Lwowie, t. 2), 93.

9 Jerzy Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku (Lublin: Wydawnictwo
KUL, 2004), 141–142.

10 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1237.
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традиційним набором сентенцій, характерних для тодішніх тестаментових
наррацій. Текст заповіту не просто розпочинається і завершується з
благочестивих суджень, а наскрізь просякнутий зверненнями до священних чи
теологічних текстів. Навіть побіжний погляд на зміст цього акту останньої волі
дозволяє упізнати низку запозичень зі Святого Письма: “пильнуйте, бо не знаєте
ні дня, ні години”11, “усталено для усіх людей раз померти”12, “порох ти є і в
порох повернешся”13 тощо. Так само укладачеві заповіту були добре знайомі
трактати отців Церкви, лише до “науки Святого Августина” тестатор апелював
тричі, поміж іншим цитуючи вислів “Бог є життя душі” (Deus est animae vita)14.
Не гірше були знані “авторові” тестаменту й тогочасні богословські твори.
Приміром поданий наприкінці заповіту латинський вислів “у протистоянні, щоб
не згинув в страшному суді” (in praelio, ut non peream in tremendo judicio)15

є частиною фрази в молитві “До Святіших Ангелів” (Ad Sanctissimos Angelos):
“Tu praecipue Angele bone, qui custos es meus fidelissimus, defende me in praelio, ut
non peream in tremendo judicio”. Її наведено професором-єзуїтом Ієремією
Дрекселем (1581–1638), чиї богословські твори користувалися популярністю в
XVII ст., у трактаті “Посланець вічності, гонець смерті, яка здорових, хворих,
помираючих спиняє” (“Aeternitatis prodromus, mortis nuntius, quem sanis, aegrotis,
moribundis sistit”, 1628 р.), присвяченому християнському помиранню й порятунку
душі в контексті мистецтва “доброї смерті”16.

Однак у тестаменті А. Скотницького неодноразово можна зауважити
перефразування наведених цитат. Причому переробки зазнали навіть фрази взяті
з Біблії: наприклад, у переказі відповіді Ісуса фарисеям “Non veni vocare iustos
sed peccatores in paenitentiam” (“Не прийшов кликати праведних, але грішників
до покути” (Євангеліє від Луки 5:32; також Євангеліє від Матвія 9:13 та Євангеліє
від Марка 2:17) слово “кликати” (vocare) замінено на “рятувати” (salvare)17.
Навряд чи таке вільне поводження зі священними текстами можна пояснити
помилками під час їх відтворення з пам’яті чи механічного переписування, радше

11 “Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam” (Евангеліє від Матвія, 25:13) – див.: ЦДІА
України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1231.

12 “Statutum est omnibus hominibus semel mori” (Послання до євреїв, 9:27) – див.: ЦДІА
України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1232.

13 “Pulvis es et in pulverem reverteris” (Книга буття, 3:19) – див.: ЦДІА України у Львові, ф. 5,
оп. 1, спр. 133, стор. 1232.

14 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1232. Частина фрази з “Проповідей”
Святого Августина “Anima sibi non est vita, sed Deus est animae vita”; див. одне з тогочасних і
пізніших видань: Divi Avrelii Avgvstini hipponensis episcopi opera contra Pelagianos tomvs secvndvs
(Parisiis, 1644), 748 [Sermo XIII]; Sancti Aurelii Augustini opera omnia, ed. J.-P. Migne (Petit-Montrouge,
1841), t. 5, col. 853 [Sermo 156.6].

15 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1237.
16 Hieremias Drexelius, Aeternitatis prodromus, mortis nuntius, quem sanis, aegrotis, moribundis

sistit (Duaci, 1633), 242–243; Hieremias Drexelius, Opera omnia: in duos tomos nvnc distributa et
opusculis, nec non singulorum opusculorum, praefationibus, ante hac non editis, adaucta…, (Moguntiae,
1645), 95.

17 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1237.
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це свідчить про їх творче використання. Сумнівно, що вдаватися до подібного
міг (і наважився би) звичайний тестатор з-поміж пересічної шляхти, до числа
якої належав і А. Скотницький. Навіть якщо припустити, що він у своїй
набожності звернувся до ретельного вивчення священних і богословських текстів,
то сумнівно чи просунувся у цих студіях настільки, що став би послуговуватися
словом “eleemosyne”18 (латинізований варіант грецького “Элезмпуэнз” – милість)
замість похідного від нього і звичайного для тогочасних актів польського слова
“jałmużna” (милостиня)19.

Вільне оперування змістом священних писань та теологічних трактатів радше
було б властивим для людини, котра щодня мала справу з ними, тобто для
фахового богослова. Відтак це підводить до переконання про активну участь
священиків в укладенні заповіту А. Скотницького. Очевидно з-поміж двох
духовних, які засвідчили своїми підписами його останню волю, роль досвідченого
богослова більше пасувала Йоану Хризостому Циприсовичу, котрий займав
високе становище в Ордені францисканців. Під заповітом він підписався як
“дефінітор” (тобто старший) місцевої орденської провінції та водночас “ґвардіан”
(тобто абат) францисканського монастиря в Галичі20. Зрештою й іншого свідка –
підгаєцького вікарія – навряд чи варто зараховувати до пересічних священиків:
Підгайці в цей час стали головною резиденцію Потоцьких, відповідно місцевий
парафіяльний костел Святої Трійці мусив користуватися їх особливою увагою21.
Та й присутність у малозначимій Лисій, віддаленій і від Галича, і від Підгайців,
галицького ґвардіана і підгаєцького вікарія, не можна пояснити лише випадковим
збігом обставин.

Непряму вказівку на активну участь саме галицького францисканського
ґвардіана у написанні заповіту можна вбачати у латиномовній фразі, котра
передувала розпорядженням А. Скотницького стосовно виконання останньої волі
інших заповідачів. Початкова її частина – “eleemosyne non in pecuniarum multitudine
iudicantur, sed in dantium promptitudine” – є майже дослівною цитатою з 34-ї гомілії
(проповіді) Йоана Хризостома / Золотоустого (згідно з виданнями його творів
XVI ст.)22. А треба гадати, що Й. Х. Циприсович мусив бути добре обізнаним

18 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1235.
19 Słownik polszczyzny XVI wieku (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy imienia

Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975), t. 9, 253.
20 Саме у такій якості Й. Х. Циприсович фігурував у низці документів 1641 р. (Józef Pełeński,

Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych
(Kraków: Akademia Umiejętności, 1914), 198, 200, 204, 205), також згаданий в останній волі Міхала
Понятовського, померлого в 1642 р., чий заповіт він як ґвардіан подав до Галицького ґроду
(Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej, 174–175).

21 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod redakcyą Filipa
Sulimierskiego, Bronisława Chłebowskiego, Władysława Walewskiego (Warszawa, 1887), t. 8, 384–
385.

22 “Nam eleemosynae magnitudo non in pecuniarum multitudine iudicantur, sed in dantium
promptitudine” (Tomus quintus et ultimus operum Divi Ioannis Chrysostomi, archiepiscopi
Constantinopolitani, variorum argumentorum, in quo Exegematica quaedam, item Didactica ac
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із творчістю Святого патрона, чиє ім’я він носив, тим більше, що гомілія
стосувалась милостині – теми, актуальної для члена жебракуючого чернечого
ордену, яким і були францисканці.

У будь-якому випадку залучення до укладення, а можливо й безпосередньо
до написання заповіту духовних осіб не повинно підважувати релігійність самого
тестатора: співучасники оформлення його останньої волі могли впливати на її
кшталт, але не на її зміст. Навряд чи присутні священики могли нав’язати щось
помираючому: цьому б запобігли й світські свідки, та й всупереч присутності
францисканця основним бенефіціарієм від передсмертних розпоряджень
А. Скотницького став не Францисканський, а Бернардинський орден (хоч той і
був відгалуженням францисканців).

Як можна припускати, релігійність А. Скотницького, яка так закарбувалась
на сторінках його тестаменту, була характерною рисою заповідача не впродовж
усього його життя, а побожним чоловіком він став лише незадовго до своєї
смерті (точніше до укладення останньої волі). На користь цього свідчить фраза
“за мої недбальства в набожестві”23, мимохідь висловлена тестатором під час
розподілу коштів на побожні легації. З іншого боку вступ до братства при
львівському бернардинському монастирі мусив відбутися завчасу до написання
заповіту, тож йшлося не про короткочасну набожність А. Скотницького,
обумовлену передсмертною хворобою. Ймовірно побожність Александра
спричинили міркування про дочасність людського життя, що могли виникнути
під впливом смерті брата Єжи – недаремно Александер згадав покійного у
своєму заповіті24.

Показна вербальна релігійність А. Скотницького не знайшла, однак, значного
матеріального вираження. Розміри його доброчинних записів, які ранньомодерні
тестатори традиційно здійснювали задля спасіння власної душі25, виявились
доволі скромними як для представника заможної шляхти. Однакову суму по
15 злотих заповідач записав кожному священику кафедрального костелу у Львові
та чотирьом тамтешнім монастирям (домініканців, францисканців, кармелітів
босих і кармелітів взутих), призначивши ці кошти на меси, так звані трицезіми26

(tricesima) – серії з 30 богослужінь за душу померлого27. З-поза Львова таку ж
Paraenetica, Apologeticaque complectuntur, quorum seriem ex pagina sequenti cognosces (Parisiis,
1556), col. 224; Divi Ioannis Chrysostomi, archiepiscopi Constantinopolitani, Divinorum operum
tomus quintus & ultimus: qui ob multiplicem ac miscellaneam varietatem argumentorum, quae
complectitur… (Venetiis, 1574), 269).

23 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1236.
24 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1235.
25 Оксана Вінниченко, “Побожні записи і порятунок душі в ментальності ранньомодерної

людини на матеріялах шляхетських заповітів першої половини XVIII ст.,” Наукові записки
Українського католицького університету (Львів, 2010), число 2 (серія Історія, вип. 1), 52–64.

26 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1235.
27 Інакше серію з 30 мес називали “григоріанкою”, бо проводились вони згідно традиції,

запровадженої Святим Григорієм (Philippe Aries, Człowiek i śmierć, przełożyła Eligia Bąkowska
(Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992), 175).
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суму і з такою ж метою отримали тільки галицькі францисканці, тобто монастир,
який тоді очолював згаданий ґвардіан Й. Х. Циприсович – цим і обмежилась
“матеріальна користь” цього учасника укладення останньої волі
А. Скотницького. Ще меншу суму – 10 злотих – тестатор відказав для вбогих
при львівському шпиталі Святого Петра28, зобов’язавши кожного відправити за
заповідача “розарій Діви Марії”29, тобто спеціальний цикл молитов (за
чотками)30.

Як видається, у справі побожних записів А. Скотницький більше переймався
виконанням останньої волі інших осіб: принаймні вказівки щодо реалізації
передсмертних розпоряджень інших тестаторів у його заповіті передують
власним легаціям. Зокрема Александер відказав своє коштовне вбрання
монастирям домініканців у Рогатині та кармелітів у Більшовцю задля виконання
тестаментів, відповідно, свого брата Єжи Скотницького (оцінивши вартість
записаної домініканцям ферязі в 300 злотих) і пана Чарньовського31. У подібній
турботі про порятунок душ інших осіб, причому не тільки з числа рідних, можна
вбачати не лише прояв згаданої побожності, але й відповідальність за інших чи
то схильність до порядку.

28 Про цей шпиталь немає докладних відомостей, ймовірно він існував при єзуїтському костелі:
у реляції львівського архієпископа Яна Анджея Прухніцького 1619 р. згадано недавно зведений
храм Святих Петра і Павла “зі шпиталем” (Relacje arcybiskupów lwowskich 1595–1794, wydał
Teofil Długosz (Lwów, 1937), 71).

29 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1236.
30 Про популярність “розарійних” молитов у суспільстві Речі Посполитої свідчить і

функціонування численних “розарійних” (różańcowych) братств (Flaga, Bractwa religijne w
Rzeczypospolitej, 92–95, 171–174 etc.), та видання в 1600 р. (і перевидання в 1606 р.) спеціального
(майже трьохсотсторінкового) трактату-посібника домініканця Абрагама Бзовського, який
роз’яснював походження й відправлення цієї девоційної практики та організації відповідних
конфратерній: Abraam Bzowski, Rozaniec Panny Maryey, teraz nowo w Krakowie v S. Troyce
reformowany (Kraków, 1600); Abraam Bzowski, Rozaniec Panny Maryey, teraz nowo w Krakowie v
Swiętey Troyce reformowany (Kraków, 1606).

31 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1235. Можна припустити, що йшлося
про заповіт Пйотра Чарновського, укладений 14 січня 1636 р. (треба гадати у Коломиї) та
облятований після його смерті в галицькі ґродські акти 4 листопада того ж року. Однак у ньому
не згадано про якийсь запис на користь більшовецьких кармелітів, а на ймовірний зв’язок з
А. Скотницьким лише опосередковано вказує прізвище дружини П. Чарновського – Зоф’я
Калинська (Testamenty szlacheckie z ksi№g grodzkich i ziemskich ziemi halickiej, 149–150), адже
сестра А. Скотницького була заміжня за представником роду Калинських (див. примітку 86).
Проте насправді А. Скотницький мав на увазі шляхтича з Сохачевського повіту Яроша
Цярновського: представники цього мазовецького роду писались і Ciarnowskimi, і Czarnowskimi
(Herbarz polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył i wydał
Adam Boniecki (Warszawa, 1900), t. 3, 314). У тестаменті, укладеному 26 грудня 1629 р. у
Більшовцю, Я. Цярновський відказав більшовецьким кармелітам 80 злотих, заборгованих йому
А. Скотницьким “з певного контракту щодо оренди в Сарнках Горішніх вчиненого, через
неповернення певних речей згідно угоди” (Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich
ziemi halickiej, 124).



185

О. Вінниченко
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 178–210

Звичайно більшу за розмірами легацію А. Скотницький зробив у тестаменті
на користь львівського бернардинського монастиря. Йшлося не тільки про місце,
де належало похоронити його тіло. З цим кляштором Скотницьких вже єднала
певна родова традиція: в 1601 р. тут було поховано Якуба Скотницького, котрий
був доброчинцем монастиря, подібно як і Ян Скотницький (батько Александра)32.
Задля якомога швидшої реалізації і гарантованого порятунку своєї душі від мук
Чистилища, як і радили автори тогочасних підручників “доброї смерті”33,
А. Скотницький призначив львівським бернардинцям 200 злотих. Ці готівкові
кошти не перебували як позика в чужих руках, як це зазвичай було властиво для
ранньомодерних тестаментових побожних легацій34, а знаходились у
розпорядженні дружини тестатора і могли (й мали) бути переказані бернардинцям
відразу після його смерті. Проте ціннішу частину легації склали речі: їздовий
кінь із усім належним спорядженням (сідло, пістолети, чапрак, позолочена
збруя), свого часу придбаний тестатором за 250 злотих, а також оксамитовий
ковпак, підшитий соболиним хутром, і оправлена шабля, позолочена сріблом35.

Відтак сумарно записи А. Скотницького на порятунок власної душі навряд
чи перевищували кількох сотень злотих. Більшість тогочасних шляхтичів-
тестаторів відказувала на храми, монастирі й шпиталі не більше тисячі злотих,
але така сума для статусу А. Скотницького напевно була замалою.
Сандомирський каштелян Міколай Спитек Ліґенза (родич матері
А. Скотницького) – хоч у цьому випадку йшлося вже про представника
сенаторсько-магнатського прошарку – у своєму заповіті від 4 серпня 1637 р.,
до речі також жадаючи бути похованим у габіті бернардинців та в їх костелі
(тільки у Жешуві), відказав на побожні цілі кілька тисяч злотих36. Обмежений
характер побожних записів А. Скотницького не варто трактувати в категоріях
бідності чи скупості тестатора. Коштовний одяг (деякі з цих убрань заповідач
вдягав заледве кілька раз), який він записав церковним інституціям, свідчив
про ступінь заможності А. Скотницького. Натомість дорогий кавалерійський
кінь (вкупі із коштовною шаблею) – особливо для шляхтича, котрий брав участь
у військових походах37, – був не просто ознакою його соціального статусу, а

32 Norbert Golichowski, Kościół OO. Bernardynów we Lwowie (Lwów, 1911), 51, 64.
33 Оксана Вінниченко, “Своя смерть”: річпосполитський шляхтич перед обличчям вічності

(за ранньомодерними тестаментами),” Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в
2-х томах (Київ: Інститут історії України НАН України, 2013), т. 2: Світ речей і повсякденних
уявлень, 276–277.

34 Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, wydał Paweł Klint
(Poznań, Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2008), 17.

35 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1234–1235.
36 Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa

sandomierskiego, opracowali Mariusz Lubczyński, Jacek Pielas i Henryk Suchojad (Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Semper, 2005), 91–100.

37 Олексій Вінниченко, “Життєві стратегії та ризики шляхтича Речі Посполитої в XVI–
XVIII століттях,” Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 2015), т. 268: Праці
Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, 240.
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невід’ємним елементом буття, від якого могли залежати його здоров’я чи навіть
життя і який, відповідно, мусив бути предметом особливої уваги й піклування.
Тож відписуючи монахам свого коня, тестатор можливо відказував найдорожчу
річ зі свого майна, цінність якої не вимірювалась виключно її грошовою вартістю.
З іншого боку не можна відмовити А. Скотницькому й у певній практичності:
синів після нього не залишилось, відповідно й не було кому передавати коня,
шаблю й чоловіче вбрання, так чи так сім’я б продала цю частину спадку.

Поза порятунком душі іншою метою укладення А. Скотницьким останньої
волі, що виразно помітно зі змісту його тестаменту, стала турбота про сім’ю, у
першу чергу про дружину. Тестатор постарався якнайкраще убезпечити її майнові
права та вберегти від ймовірних клопотів після своєї смерті. Заповідач не лише
вдався до традиційного засобу забезпечення матеріального становища вдови,
підтвердивши заздалегідь надане їй окремим записом пожиттєве право
(доживоття) на володіння усім майном (найважливіше нерухомими
маєтностями), але й заборонив проводити після його смерті будь-яку
інвентаризацію спадщини38. Відтак уся власність А. Скотницького без яких-
небудь обмежень мала опинитися в руках його вдови, відповідно на неї
покладалося й виконання його матеріальних тестаментових розпоряджень – це
свідчить про повну довіру Александра до своєї жінки та відсутність яких-небудь
негараздів у сім’ї. Більше того, саме дружину тестатор зробив єдиною опікункою
маєтностей і дітей, залишивши за нею право розпоряджатися на свій розсуд і
тими, і тими. Заповідач навіть не став призначати екзекуторів своєї останньої
волі, як це зазвичай робили тогочасні тестатори39, обмежившись тільки
визначенням “захисників”, котрі мали боронити вдову від можливих зазіхань.
До їх числа увійшли двоє родичів дружини (причому їх названо першими) та
двоє рідних братів А. Скотницького40. Очевидно саме з боку останніх
Александер побоювався претензій на його спадок, як видається, з точки зору
права безпричинно: доживоття гарантувало права дружини на майно померлого
чоловіка, і навіть у випадку скасування пожиттєвого запису на її користь родові
маєтності могли б відійти братам померлого лише за відсутності в нього дітей
(не тільки синів)41.

Тим не менш саме від братів тестатор остерігався ймовірних зазіхань на
його спадок (можливо юридично безпідставних, але реальних) або, можливо,
якихось перешкод для дружини і дітей у володінні спільною з його братами
нерухомістю. Недаремно у тестамент потрапили міркування про необхідність
примирення між братами (з апелюванням знову-таки до “науки Святого
Августина”), а заповідач, діючи як справжній християнин перед обличчям

38 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1233.
39 Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, 19–20.
40 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1234.
41 Przemysław Dąbkowski, Prawo prywatne polskie (Lwów: Nakładem Towarzystwa dla popierania

nauki polskiej, 1910), t. 1, 440–446; 1911, t. 2, 28–37.
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смерті42, просив своїх братів пробачити йому ті кривди й образи, які він міг
завдати яким-небудь способом43. Хоч Александер у заповіті називав Міколая і
Павла Скотницьких то “наймилішими”, то “коханими” братами, проте відносини
між ними не мусили бути безхмарними44: конфлікти могли виникати хоча б зі
спільного володіння маєтками45. Тож переконуючи братів виконати його останню
волю, зокрема стосовно права дружини розпоряджатися маєтками і дітьми,
тестатор не тільки апелював до її людських якостей (зокрема до її “милості,
віри, цноти, побожності”), але й нагадував їм про Страшний суд46 (щоправда
так само нагадував і своїй жінці). Напевно з цією ж метою Александер у
тестаменті звернувся і до своєї матері. Прощаючись із нею, він просив
допомагати невістці та внучкам, “коли б їм хто хотів кривду чинити”47 –
очевидно взаємини матері А. Скотницького з його вдовою мали б позначитися
й на ставленні до останньої згаданих братів.

Коло родичів, яких назвав за іменем чи лише згадав у своєму заповіті
А. Скотницький, виявилось невеликим. Цілком закономірно не став він
пригадувати свого батька, від смерті якого пройшло майже два десятиліття –
поланєцького каштеляна Яна з Малих Скотник Скотницького, померлого в 1621 р.
у віці 59-ти років (його мармуровий нагробок з гербом Grzymaіa відомий
геральдист Каспер Несєцький мав нагоду оглядати у фарному костелі в
Кросно)48. Але показово, що в тестаменті Александер не вважав на потрібне
назвати себе каштеляничем, хоч в тогочасному шляхетському середовищі Речі
Посполитої було прийнято іменувати себе за урядом, який посідав батько (якщо

42 Вінниченко, “Своя смерть”: річпосполитський шляхтич”, 290, 293.
43 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1234.
44 Коли Ян Скотницький, ще один син поланєцького каштеляна, у своєму селі Сарнки (Сарники)

збирався накинутися на шляхтича-сусіда, то удавав, що готувався до нападу на свого брата
Александра (Władysław Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie
XVII wieku, wydanie szóste (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1960), t. 1: Czasy i ludzie, 186–187).

45 Відомо, що в 1634 р. сини поланєцького каштеляна були співвласниками сіл Бориничі
(Borynice), Бранці (Brance; подекуди назване містечком) і Борисів (Borysow), що межували із
розташованими у Львівській землі селами Поляна, Броди і Красів (приналежними до Львівського
староства) та селами Суходіл і Лопушна (володіннями князя Владислава Домініка Заславського)
(Чистова книга донесень, 1634 р., ЦДІА України у Львові, ф. 9 (Львівський ґродський суд),
оп. 1, спр. 385, стор. 80–86, 642–666). Очевидно у спільній власності Скотницьких перебував і
Оджиконь поблизу Кросна у Сяноцькій землі (Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku,
wydali Zdzisław Budzyński i Kazimierz Przyboś (Przemyśl, Rzeszów: Wydawnictwo TPN,
Wydawnictwo WSP, 1998, Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. 2,
cz. 1), 70–71). Також див. примітки 61 і 70.

46 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1234.
47 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1233–1234.
48 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów,

rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza (Lipsk, 1841), t. 8, 389.
Напис на нагробку Я. Скотницького, згідно з яким той помер 10 липня 1621 р., зафіксовано в:
Monvmenta Sarmatarvm, Beatae Aeternitati Adscriptorum, Simone Starovolscio Primicerio Tarnouiensi
Collectore (Cracoviae, 1655), 431–432.
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тільки шляхтич сам не займав якогось уряду)49. Нехай поланєцька каштелянія
і вважалася “меньшою”, але це був сенаторський уряд, тож неясно, чому
Александер відмовився від гонорового титулування “каштеляничем”. Причина
могла полягати в тому, що Ян займав сенаторську посаду порівняно коротко50 і
від його смерті минуло чимало часу (хоч це не перешкодило називати в інших
актах дітей Яна каштеляничами), а поланєцька каштелянія входила до урядничої
ієрархії Сандомирського, не Руського воєводства, де мешкав Александер.
Зрештою небажання асоціювати себе зі своїм батьком могли зумовлювати
обставини його смерті: Ян Скотницький був убитий51, причому саме на теренах
Галицької землі, де постійно й проживав (принаймні уклав свій тестамент)
Александер.

Пересічний тогочасний шляхтич зазвичай підтримував тісні контакти з
широким колом двоюрідних братів, дядьків і племінників52, однак А. Скотницький
згадав у заповіті лише трьох кровних родичів. Звичайно рід Скотницьких не
належав здавна до місцевої шляхти Руського воєводства (їх родовим гніздом
мало бути село Малі Скотники у Віслицькому повіті Сандомирського воєводства),
на той час Скотницькі замешкували в різних регіонах Речі Посполитої53. Однак
вже дід Александра – Павел Скотницький (помер близько 1597 р.), став активним
політичним діячом саме в Руському воєводстві та займав уряд галицького
хорунжого (щонайраніше з 1569 р.)54, щоправда будучи власником значних
земських маєтків відразу у кількох воєводствах (Руському, Подільському,
Краківському і Сандомирському). Своє положення в Руському воєводстві

49 Микола Крикун, “Земські уряди на українських землях у XV–XVIII століттях,” Микола
Крикун. Воєводства Правобережної України у XVI–XVIII століттях. Статті і матеріали (Львів,
2012), 605.

50 Найраніша згадка про Я. Скотницького як поланєцького каштеляна відноситься до 1620 р.,
за рік до його смерті (Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, opracowali
Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Gradowska (Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1993), 65, 211).

51 Я. Скотницький загинув, проїжджаючи через Рогатин, де на нього і його слуг напали люди
Єжи Балабана (сина теребовельського старости Александра Балабана). У такий спосіб той розв’язав
правову суперечку поланєцького каштеляна зі своїм батьком (Łoziński, Prawem i lewem, t. 2:
Wojny prywatne, 81).

52 Ołeksij Winnyczenko, “Rodzice, krewni i powinowaci a pamięć rodowa szlachty województwa
ruskiego w XVII wieku (w świetle akt sejmikowych deductionis nobilitatis),” Krakowskie Pismo
Kresowe (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014), rocznik 6: Rodzina na pograniczu kulturowym, 33–
37, 40.

53 Показово, що серед Скотницьких (хоч поміж них напевно були носії не тільки гербу
Grzymaіa), котрі опинилися в числі електорів Владислава IV в 1632 р., були вихідці з Волинського,
Руського і Сєрадзького воєводств (Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława
Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, zestawili Jerzy Dunin-Borkowski i Mieczysław Dunin-
Wąsowicz (Lwów, 1910, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, t. 1, rok 1908/9), 206–
207).

54 Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska,
sanocka). Spisy, opracował Kazimierz Przyboś (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład
Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987), 36, 388.
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П. Скотницький зміцнив завдяки одруженню з місцевою шляхтянкою Катажиною
Сапоровською (вдовою Міколая Гербурта)55 – інтеграція представників роду
Скотницьких у місцеве шляхетське середовище відбувалась, як видається, головно
завдяки шлюбам56. Однак, А. Скотницький у тестаменті поіменував тільки братів
Єжи, котрий вже був покійним (згідно з відомостями К. Несєцького, помер у
1635 р.57), Міколая і Павла Скотницьких. Натомість не згадані у заповіті ані ще
один брат Ян, котрий спільно з чотирма братами фігурував у королівських і
комісарських актах 1633–1634 рр.58 (можливо станом 1640 р. вже був померлим59),
ані сестри Ельжбєта (заміжня за Францішком Бжехвою)60 і Зоф’я61 (обидві
занотовані К. Несєцьким62), ані дальша кровна рідня.

55 Irena Kaniewska, “Skotnicki Paweł,” Polski Słownik Biograficzny (Warszawa, Kraków, 1997–
1998), t. 38, 306–307.

56 Наприклад, Павел Скотницький, очевидно брат Александра, був одружений з Анною,
батьком якої був також шляхтич не з Руського воєводства, мшанський староста Якуб Міколай
Лещинський (помер у 1625 р.), натомість матір’ю – Констанція, донька коронного референдарія
Яна Сьвєнтославського, шляхтича з Перемишльщини (Herbarz polski. Część I: Wiadomości
historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył i wydał Adam Boniecki (Warszawa, 1911),
t. 14, 140).

57 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 8, 390. Як покійний Єжи Скотницького згадав у
своєму заповіті кам’янецький підстолій і військовий суддя Ольбрахт Ґноїнський, укладеному
24 вересня 1635 р. (Чистова книга донесень, 1635 р., ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 386,
стор. 2206).

58 Зважаючи на усталений порядок, в якому в судових позвах та інших актах 1633–1634 рр.
перераховано синів поланєцького каштеляна – Міколай, Александер, Ян, Павел, Єжи (ЦДІА
України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 385, стор. 81, 644, 647, 650 etc.), можна припускати, що
Александер був другим за старшинством з братів.

59 Ян Скотницький, котрий став свідком укладення заповіту Катажиною Добжанською в
1644 р., підписався як “Jan Bogoria Skotnicki” (Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich
ziemi halickiej, 188–189), відтак мусив бути представником роду Скотницький, котрі належали до
гербу Боґорія, тоді як брат А. Скотницького мав би послуговуватися згаданим вище гербом
Ґжимала.

60 Згідно з відомостями Адама Бонєцького, Францішек Бжехва був одружений у 1681 р. з
Ельжбєтою, донькою Кшиштофа Скотницького (Herbarz polski. Część I: Wiadomości historyczno-
genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył i wydał Adam Boniecki (Warszawa, 1900), t. 2, 163).

61 Зоф’я Скотницька вийшла заміж за Міколая Фірлея (сина люблінського воєводи Пйотра
Фірлея), який помер молодим у 1640 р. та, подібно як і тесть, був похований у Кросно (Herbarz
polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył i wydał Adam
Boniecki (Warszawa, 1902), t. 5, 295). Відносини між Фірлеями і Скотницькими, зокрема їх конфлікт
через спільне володіння замком Камєнєць біля села Оджиконь (на північ від Кросна) у Сяноцькій
землі, стали історичною основою для фабули комедії “Zemsta”, написаної Александром Фредром
у 1830-х роках (Aleksander Fredro, Zemsta. Komedja w czterech aktach, wierszem, opracował Eugenjusz
Kucharski, wyd. piąte (Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928, Biblioteka
Narodowa, serja 1, nr 32), 4–6; L[ucjan] S[iemieński], “Zamek Odrzykoń,” Tygodnik Illustrowany
(Warszawa), 8/20 kwietnia 1861, t. 3, nr 82: 146; J. St. Panaś, “W sprawie genezy “Zemsty“,” Czas
(Kraków), 4 listopada 1909, rocznik 62, nr 252, wydanie wieczorne: 3; Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego, t. 7, 394).

62 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 8, 390.
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Нечисленні жінки, згадані у тестаменті А. Скотницького, належали до його
найближчої рідні, хоч жодну з них заповідач не назвав на ім’я. Не було це ознакою
їх малозначимості для тестатора, бо йшлося про найдорожчих йому близьких:
на це вказує характер і частота згадок про них в акті останньої волі. Матір
А. Скотницький називав своєю “добродійкою” і, прощаючись з нею в заповіті,
просив пробачити “синівські провини” та дякував за отримане виховання й
навчання63. Вісім разів заповідач спом’янув своїх потомків, називаючи їх
“дітьми”, а також “сиротами”, “доньками” і “донечками” – очевидно, нащадків
чоловічої статі після нього не лишилося, тільки дівчата, число котрих у
тестаменті також не вказано, і які на момент смерті батька мусили бути ще
незаміжніми (бо інакше не потребували б опіки з боку матері, під якою їх залишав
тестатор64).

Проте з-поміж своїх рідних тестатор у заповіті найчастіше згадав саме
дружину. Зокрема, говорячи про неї чи звертаючись до неї аж 14 разів і
спом’янувши її першою й останньою взагалі серед названих у тестаменті осіб
(також непрямо зазначав про подружжя і в інших частинах своєї останньої волі).
У більшості випадків А. Скотницький вжив означення “małżonka”, зокрема п’ять
разів назвавши її “милою” і один раз “сердечною”, а звертався до неї “moia
naimilsza serdeczna zona”65 (Подібні емоційні окреслення тестатор застосував у
заповіті лише стосовно своїх братів, по разу назвавши їх “наймилішими” й
“коханими”, коли просив пробачити йому образи та, одночасно погрожуючи
Страшним Судом, не кривдити його дітей і не турбувати його дружину). Фактично
тестамент, якщо не брати до уваги його “духовну” складову, орієнтований на
виконання розпоряджень покійного його вдовою та на захист її майнових
інтересів. Дружина мала (спільно з приятелями і помічниками-коад’юторами)
повністю виконати останню волю, ні в чому їй не противитися, зокрема
опікуватися доньками, розпоряджатися маєтностями, залишивши їх державців
“в повному спокої і в праві”66, виплатити заборгованості, бути добродійкою для
львівських бернардинців та переказати їм після смерті чоловіка записані ним
гроші й речі.

Імена згаданих у тестаменті А. Скотницького жінок відомі з гербівника
К. Несєцького, хоча наведені єзуїтом відомості про Скотницьких є доволі
плутаними і напевно почасти хибними. Автор “Herbarza Polskiego” стверджував,
що поланєцький каштелян Я. Скотницький мав двох дружин67: першу – віслицьку
каштелянку Зоф’ю Ліґензянку, другу – сьремську каштелянку Зоф’ю

63 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1233.
64 Коронне право ще від часів Пізнього Середньовіччя визнавало право матері-вдови до

опіки над доньками, особливо коли йшлося про особистий нагляд та турботу стосовно їх виховання
(Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1, 516–518).

65 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1236.
66 Там само.
67 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 8, 389–390.
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Зебжидовську (зі слів єзуїта-генеалога виходило, що в першому шлюбі
народилися син Єжи, померлий у 1635 р., і донька Ельжбєта, а в другому – сини
Міколай і Павел та донька Зоф’я). Оскільки на момент укладення
А. Скотницьким заповіту його матір була жива, то мусило б йтися про другу
дружину його батька. Проте в Анджея Зебжидовського (помер у 1597 р.),
єдиного представника цього роду, який посідав уряд сьремського каштеляна (у
1592–1597 рр.)68, було четверо доньок, але жодна з них (усі були заміжні за
великопольськими сенаторами й старостами) не носила ім’я Зоф’я. Єдиним
відомим родинним пов’язанням сьремського каштеляна зі шляхетським
соціумом Руського воєводства був шлюб його єдиного сина, каліського
каштеляна Каспра Зебжидовського (померлого в 1649 р.) з Анною, донькою
коронного великого підскарбія Міколая Даниловича69.

У зв’язку з цим інформація про другий шлюб Я. Скотницького видається
сумнівною: малоймовірно, що напис на його нагробку в Кросно (на нього
покликався і К. Несєцький) містив би ім’я його першої дружини, натомість тут
не згадувалось би про актуальне подружжя. Відтак поланєцький каштелян мусив
мати тільки одну жінку – Зоф’ю Ліґензянку70, яка й була матір’ю Александра,
згадуваною ним у тестаменті ще живою в 1640 р. З її ідентифікацією також є
певні клопоти. Покликаючись на нагробний напис про Я. Скотницького в
кросненському фарному костелі, К. Несєцький назвав її віслицькою
каштелянкою71, тобто вона мала бути донькою Міколая Ліґензи (померлого в
1603 р.), віслицького каштеляна в 1577–1603 рр.72

Однією з двох доньок останнього та його дружини Ельжбєти Йордан у пізніших
генеалогічних довідниках та літературі вказана Зоф’я, однак щодо її заміжжя
відомості різняться: її чоловіком у гербівниках Адама Бонєцького і Северина
Уруського названо Яна Скотницького (відповідно як поланєцького каштеляна73

і галицького хорунжича 74), але в біограмі М. Ліґензи в “Польському

68 Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy, opracował Adam Bieniaszewski (Wrocław,
Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk, 1987), 162, 239.

69 Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia. Tablice (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
1959), tabl. 134; Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej (Poznań, 1906), rocznik 28, 116–
117.

70 Згідно з поборовими присягами 1629 р. власницею поселення Оджиконь (про нього
див. примітки 45, 61) у Сяноцькій землі була вдова поланєцького каштеляна Зоф’я Скотницька
“z Bobrku” (Чистова книга донесень, 1619–1763 рр., ЦДІА України у Львові, ф. 15 (Сяноцький
ґродський суд), оп. 1, спр. 147, стор. 29), що вказує на її походження саме з родини Ліґенз.

71 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 8, 389.
72 Urzędnicy województwa sandomierskiego, 151, 192.
73 Herbarz polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył

i wydał Adam Boniecki, t. 14, 256.
74 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, opracow. Seweryn Uruski, Adam Amilkar Kosiński,

Aleksander Włodarski (Warszawa, 1912), t. 9, 45.
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біографічному словнику” – радомського каштеляна Самуеля Слупецького75.
Останній варіант слід вважати хибним, його піддав сумніву ще К. Несєцький76:
С. Слупецький дійсно був одружений із З. Ліґензянкою (померла в 1632 р.)77,
але скоріше всього вона була не дочкою, а внучкою віслицького каштеляна78.

Урешті-решт не можна відкидати й імовірності того, що дружина поланєцького
каштеляна дійсно не була донькою М. Ліґензи. У такому випадку фрагмент
напису в кросненському костелі, на який посилався К. Несєцький, – “magnificam
Zophiam de Bobrek Ligęza castellani visliciensi antiquissimae et nobilissimae prosapiae
coniugem asciuit filiam”79 – належить розуміти так, що Я. Скотницький взяв за
дружину “доньку старовинного й шляхетного роду віслицького каштеляна”, тобто
якусь родичку останнього. Під цим кутом зору показовим є запис про смерть
поланєцького каштеляна в книзі львівського бернардинського монастиря, де
лаконічно занотовано, що жінка померлого була “ex familia Ligęzorum”80, і нічого
не сказано про її батька-сенатора.

Плутанина із Зофією Скотницькою вочевидь спричинена проживанням у
Руському воєводстві в другій чверті XVII ст. кількох осіб із однаковим іменем
і прізвищем: лаконічність джерельних згадок про них не завжди дозволяє точно
їх ідентифікувати й розрізнити. Цю ситуацію ілюструє участь Скотницьких в
оказованнях (щорічних переписах) шляхти Львівської землі в 1620–1630-х роках.
Так, 19 квітня 1621 р. на перепис прибув Ян Скотницький з Бжоздовців
(Берездівців)81, у наступні роки (у 1626, 1627, 1628, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635,
1637, 1638 рр.) на оказовання виставляла почет його вдова Зоф’я Скотницька з
Бжоздовців82, а в переписах 1635 і 1639 рр. вже брали участь, відповідно, Павел
Скотницький83 і Міколай Скотницький84. Може здатися, що йдеться про

75 Halina Kowalska, “Ligęza Mikołaj,” Polski Słownik Biograficzny (Wrocław, Warszawa, Kraków,
1972), t. 17, 319.

76 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 6, 95.
77 Henryk Gmiterek, “Słupecki Samuel,” Polski Słownik Biograficzny (Warszawa, Kraków, 1999–

2000), t. 39, 114.
78 Herbarz polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył

i wydał Adam Boniecki, t. 14, 257.
79 Monvmenta Sarmatarvm, 432.
80 Liber vitae seu catalogus fundatorum, confratrum et benefactorum conventus Leopoliensi ad

S. Andream apostolum ordinis S. Francisci fratrum minorum de observantia defunctorum, Biblioteka
Narodowa w Warszawie, dział rękopisów, sygn. 10774 akc., k. 30 v. Принагідно висловлюю щиру
подяку за можливість ознайомитись зі змістом цього рукопису доктору історичних наук Віталію
Михайловському.

81 Akta grodzkie i ziemskie czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego
bernardyńskiego we Lwowie (Lwów, 1909), t. 20: Lauda wiszeńskie 1572–1648 r., opracował Antoni
Prochaska, 189.

82 Akta grodzkie i ziemskie, t. 20, 228, 239, 251–252, 278, 314, 347, 360, 381, 407, 417.
83 У реєстрі занотований ще один чи повторно той самий Павел Скотницький; див.: Akta

grodzkie i ziemskie, t. 20, 380, 381.
84 Akta grodzkie i ziemskie, t. 20, 419.
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поланєцького каштеляна, його дружину і синів, однак перераховані Скотницькі
не були названі, відповідно, каштеляном, каштелянкою чи каштеляничами,
натомість Зоф’я у реєстрі 1634 р. записана як Калиновська (а не Ліґензянка):
“pani Zophia Kalinowska Janowa Skotnicka z Zbrzozdowic wdowa”85. Не варто її
плутати із Зоф’єю, донькою Я. Скотницького, яка стала Калинською, вийшовши
заміж за ротмістра Якуба Калинського (вже після смерті свого першого чоловіка
ротмістра Міколая Фірлея)86.

Зрештою відомості К. Несєцького про самого Александра Скотницького так
само не відзначаються чіткістю. Як вже зауважувалось, відомий геральдист
указав п’ятьох дітей Яна Скотницького – трьох синів (Єжи, Міколая і Павла, що
повністю співпадає з переліком братів А. Скотницького, поіменованих останнім
у заповіті) і двох доньок (Ельжбєту і Зоф’ю). Інших дітей поланєцького каштеляна
К. Несєцький не назвав, проте занотував і самого Александра, щоправда не
пов’язавши його родинними зв’язками з іншими представниками роду
Скотницьких гербу Grzymala, осілими у Руському воєводстві. Також у “Herbarzu
Polskim” А. Скотницький названий галицьким каштеляном, насправді ж цей уряд
жоден зі Скотницьких ніколи не посідав. Вочевидь помилка виникла з того, що,
згідно з відомостями того ж К. Несєцького, Александер був одружений з
Кристиною Белжецькою (а галицьким каштеляном тоді був її родич Ян
Белжецький), дочкою княжни Збаразької87. Останньою була Катерина (померла
до 1608 р.), донька князя Юрія Андрійовича Збаразького88.

Якщо стосовно матері Кристини Белжецької суперечностей не виникає, то
щодо її батька в генеалогічних довідниках (і, відповідно, у літературі) існує певна
неузгодженість. К. Несєцький вважав89, що чоловіком княжни Збаразької був
белзький підкоморій Бартоломей Белжецький (син белзького ґродського
суррогатора Бартоломея Белжецького90). Натомість згідно з відомостями
А. Бонєцького з княжною Збаразькою, від якої в нього й народилась донька
Кристина, був одружений Міколай Белжецький (інший син белзького суррогатора),
котрого в гербівнику хибно названо белзьким земським суддею91. Детальніші

85 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 385, стор. 24; Akta grodzkie i ziemskie, t. 20, 360.
Зоф’ю Калиновську й в інших випадках записано як вдову Яна Скотницького та дідичку
Бжоздовців (ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 386, стор. 1115).

86 Zdzisław Spieralski, “Kaliński Jakub,” Polski Słownik Biograficzny (Wrocław, Warszawa, Kraków,
1964–1965), t. 11, 473.

87 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 8, 390.
88 Adam Boniecki, Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku (Warszawa,

1887), 415; Józef Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku (Warszawa, 1895),
613; Наталя Яковенко, Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття. Волинь і
Центральна Україна, видання друге, переглянуте і виправлене (Київ: Критика, 2008), 335.

89 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 2, 102.
90 Wojciech Hejnosz, “Bełzecki z Bełzca Bartłomiej,” Polski Słownik Biograficzny (Kraków, 1935),

t. 1, 414.
91 Herbarz polski. Uzupełnienia i sprostowania do Części I, ułożył i wydał Adam Boniecki

(Warszawa, 1901), zesz. 1, 99.
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факти, зібрані в генеалогічно-геральдичних нотатках відомого знавця української
шляхти Вацлава Руліковського, дозволяють твердити, що чоловіком княжни все-
таки був Міколай Белжецький92. Так чи інакше Кристина Белжецька приходилась
двоюрідною племінницею галицькому каштеляну Янові Белжецькому, згаданому
в заповіті А. Скотницького. Проте її “шлюбна привабливість” очевидно не
обмежувалась походженням з благородного роду та наявністю впливових
родичів-урядників. Поміж іншим від матері Кристині мусили дістатися частки
у місті Збараж та прилеглих до нього селах (у Кременецькому повіті Волинського
воєводства), які своєю чергою перейшли у володіння її доньок від
А. Скотницького93. Після смерті першого чоловіка Кристина вдруге вийшла
заміж за Адама Лиховського, галицького земського суддю94 – саме в якості
його дружини вона в 1647 р. уклала контракт із подружжям Валентином і Ядвіґою
Трембінськими95. У гербівниках записані кілька синів від цього другого шлюбу
А. Лиховського, однак їх публічна й маєткова активність вже від кінця 1640-х років96

змушує сумніватися, що їх встигла народити Кристина Белжецька, адже вона
щойно після 1640 р. могла вийти заміж вдруге.

Дітьми А. Скотницького і К. Белжецької К. Несєцький записав двох доньок –
Анну Лащову і Ельжбету Радзішевську97. Йшлося про Маріанну, яка стала
першою дружиною Міколая Стефана Лаща-Нєледевського (майбутнього
белзького скарбника) і померла перед 1646 р.98, та Ельжбету, яка стала першою
дружиною Александра Радзішевського (майбутнього коронного віце-інстиґатора
й підляського каштеляна)99 і померла до 1662 р.100Треба гадати саме їх згадав
у заповіті А. Скотницький, натомість, що прикметно, нічого не вказавши про
синів і зробивши вдову пожиттєвою посідачкою своїх маєтностей – навряд чи
він би так вчинив, коли б у нього були дорослі чи малолітні сини.

92 Papiery Wacława Rulikowskiego, t. III: Zbiór notat genealogicznych i heraldycznych, XIX ст.
Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України, відділ рукописів.
Ф. 5 (Оссолінські), спр. 7444, част. 3, стор. 211 (210), 721–722 (720–721).

93 Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV–XVII ст., (Острог, Варшава, Москва, 1999),
т. 5: Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. , підготував до друку Петро
Кулаковський, 300–303; Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії
для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673
(Київ, 2002), 780. Тут мається на увазі, що внучкою Катерини Белжецької була не Маріанна
Радзішевська, як це можна зрозуміти буквально, а матір останньої Ельжбєта Скотницька.

94 Посідав уряд галицького земського судді в 1621–1649 рр. (Urzкdnicy wojewуdztwa ruskiego,
63 [№ 303], 363).

95 Чистова книга донесень, 1647 р., ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 140, стор. 99–100.
96 Herbarz polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożyli

Adam Boniecki i Artur Reiski (Warszawa, 1913), t. 16, 171; Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 10,
69–70.

97 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 8, 390.
98 Herbarz polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożyli

Adam Boniecki i Artur Reiski (Warszawa, 1912), t. 15, S. 216.
99 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 15, 142.
100 Пам’ятки історії Східної Європи, т. 5, 302.
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З огляду на таке уважне ставлення заповідача до своєї дружини зрозумілим
стає включення ним до числа “захисників” подружжя та їхніх дітей після його
смерті саме її родичів, хоч такий крок не був характерним для тогочасних
тестаторів. В актах останньої волі якщо і призначали опікунами чи екзекуторами
когось із родичів, то зазвичай своїх кровних101. Так і зробив А. Скотницький,
котрий “на допомогу” запросив двох своїх братів, але поряд із ними і рідних
Кристини – її двоюрідного стрия Яна та його сина (і її троюрідного брата)
Александра Белжецьких. Очевидно йшлося не просто про найближчих родичів,
бо на той час мусили бути живі двоє двоюрідних братів Кристини (Єжи і
Францішек Белжецькі, сини Бартоломея, брата її батька)102, а про найстарших і
найвпливовіших представників роду Белжецьких, котрі своїм авторитетом і
впливовістю могли забезпечити виконання останньої волі А. Скотницького,
зокрема стосовно майнових інтересів їхньої родички. Тестатор недаремно
поставив їх перед своїми братами, котрі належали до неурядничої шляхти. Рідні
його дружини займали вище суспільне становище в шляхетському соціумі: Ян з
1631 р. і до своєї смерті в 1642 р. посідав сенаторський уряд галицького
каштеляна, а його син Александер Станіслав був белзьким старостою (згодом
став сяноцьким каштеляном і подільським воєводою). Проте причини їх
призначення “захисниками” слід шукати не лише в їх високому статусі103 чи в їх
підтримці інтересів удови, але й напевно у добрих стосунках А. Скотницького з
Белжецькими: ці контакти могли стати результатом військової служби104 або
активності останніх в публічному житті Галицької землі105, чи навіть обумовлені
спільною ворожнечею (Скотницьких і Белжецьких мусило єднати ворогування
з Балабанами106).

Окремі нюанси у тестаментових розпорядженнях А. Скотницького
дозволяють почасти реконструювати його спосіб життя. Він мусив бути вже
немолодим, але й не надто старим чоловіком: від передчасної смерті його батька
минуло не більше двох десятків років, матір ще була жива. А діти хоч і

101 Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, 19.
102 Herbarz polski. Uzupełnienia i sprostowania do Części I, zesz. 1, 99.
103 Призначення опікунами чи екзекуторами сенаторів і земських урядників було характерним

для багатьох ранньомодерних тестаторів (Оксана Вінниченко, “Заповіти шляхти Руського
воєводства першої половини XVIII століття (На матеріалах реляційних книг Львівського
ґродського суду),” Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 2006), т. 252: Праці
Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, 683; Оксана Вінниченко, “Формуляр
шляхетського заповіту першої половини XVIII століття (спроба дипломатичного аналізу),”
Дрогобицький краєзнавчий збірник 11–12 (2008): 542).

104 Будучи королівським ротмістром, Ян Белжецький відзначився у московській і шведській
кампаніях, а в 1615 р. виконував обов’язки повітового ротмістра Галицької землі (Wojciech
Hejnosz, “Bełzecki Jan,” Polski Słownik Biograficzny (Kraków, 1935), t. 1, 414–415).

105 Представники роду Белжецьких згадуються в галицьких сеймикових актах і до, і після
1640 року (Akta grodzkie i ziemskie, t. 24, 9, 23, 29, 41, 50–52, 57 etc.).

106 Łoziński, Prawem i lewem, t. 2, 81.
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потребували материнської опіки, проте в заповіті жодного разу не названі
малолітніми чи неповнолітніми – дорослість його доньок підтверджує і той факт,
що невдовзі після смерті батька вони вийшли заміж107.

Напевно важливе місце в житті заповідача займала чи продовжувати займати
військова служба, хоча прямих вказівок (на кшталт згадок про хоругву, товаришів,
почтових чи заборгованої платні, характерних для заповітів військових108) у
тестаменті А. Скотницького немає. Самі собою кавалерійський кінь і коштовна
шабля, які заповідач відказав львівським бернардинцям, ще не обов’язково
вказували на військових фах, їх наявність для тогочасного шляхтича були
невід’ємними елементами повсякденного життя і свідоцтвом приналежності до
рицарського стану109. Натомість вкупі зі зверненням тестатора до Святого
Михаїла Архангела як до свого патрона та прагненням бути похованим у
львівському бернардинському монастирі110, що в другій чверті XVII ст. став
санктуарієм для військової шляхти111, не залишають сумнівів у приналежності
до останньої й А. Скотницького112.

Висновки про спосіб життя А. Скотницького (а також про вік і стосунки з
дружиною), здійснені на підставі його заповіту, вповні корелюються зі змістом
запису про нього, вміщеному в “Liber vitae” – рукописному каталозі фундаторів
і доброчинців бернардинського монастиря у Львові113: “Уроджений пан
Александер зі Скотник Скотницький, поланєцький каштелянич, військовій службі
передусім відданий, брав участь в османських, татарських і московитських

107 Вважається, що річпосполитські шляхтянки перший раз виходили заміж усереднено у віці
20–24 років (Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej (Warszawa: Wydawnictwo
DiG, 2009), 278).

108 Вінниченко, “Життєві стратегії та ризики шляхтича,” 242–244; Paweł Klint, “Testamenty
żołnierzy z Wielkopolski i ziemi halickiej z XVII w.,” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (Warszawa,
2016), rok 64, nr 2, 203–209.

109 Вінниченко, “Життєві стратегії та ризики шляхтича,” 258.
110 Святомихайлівські бернардинські братства (у тому числі й у Львові) створювались

спеціально для вояків і опікувались над ними (Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej, 141–142;
Pirawski, Relatio status Almae Archidioecesis Leopoliensis, 93).

111 Marek Janicki, “Chorągwie nagrobne czyli nagrobki chorągiewne i rycerski obrządek
pogrzebowy,” Stud ia i Materiały do Historii Wojskowości (Warszawa: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1998), t. 39, 93–94, 96–98; Marek Janicki, “Pochówki i pamięć poległych (XIV–
XVII w.),” Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej (Warszawa: Wydawnictwo
DiG, 2001), seria 7: Bellona, Klio, Kamena… Literatura wobec wojen. 64–65. Шляхтич Міхал
Носовський, укладаючи заповіт 14 березня 1609 р. у Львові, наказував поховати своє тіло “в
отців бернардинців у каплиці, влаштованій для похоронів рицарських людей” (Testamenty
szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej, 76).

112 У своєму заповіті (укладеному 2 листопада 1634 р.) Єжи Рихліцький, вояк з хоругви
королівського ротмістра Міколая Мочарського, згадав як свого “товариша” пана Скотницького:
наскільки можна судити з пошкодженого впису цього тестаменту до львівської ґродської книги,
заповідач був покалічений у сутичці з ним (ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 385,
стор. 1570).

113 Biblioteka Narodowa w Warszawie, dział rękopisów, sygn. 10774 akc., k. 53 v.
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війнах, батьківщину як добрий син відстоюючи. Врешті склавши зброю та зі
взятою собі за дружину уродженою панею Катериною з Белжця народивши
двох доньок, забезпечений таїнствами, у 46 років свого віку помер і був
похований. Найліпша його дружина, та, котру помираючий за свою душу віддати
[гроші] уповноважив, до 500 злотих найохочіше понадто роздала. Моліться за
нього”114. Попри панегіричний характер цього запису у бернардинській книзі,
немає підстав сумніватися, що А. Скотницький дійсно присвятив військовій
службі значну частину свого життя. Саме таку послідовність відбутих ним
кампаній – “в османських, татарських і московитських війнах” – можна
інтерпретувати як участь в Хотинській війні 1620–1621 рр., в одній з битв із
татарами в 1620-х роках (наприклад, під Мартиновом 1624 р. або під Білою
Церквою 1626 р.)115 та Смоленській війні 1632–1634 рр.

Так чи інакше у світлі свого тестаменту А. Скотницький не виглядає
шляхтичем, котрий активно провадив господарсько-фінансову діяльність.
Принаймні у своїй останній волі він не вважав за потрібне вказати назву жодного
зі своїх володінь, хоча і зазначив, що маєтності в нього були116 та перебували
“за певними контрактами” в руках інших осіб. Також заповідач не згадав жодних
наданих ним позик, характер і розміри яких тогочасні тестатори зазвичай
намагалися якомога детальніше розписати в актах останньої волі117. А заборго-
ваності самого А. Скотницького, які недаремно він зменшувально окреслив як
“боржки” (dłuszki), зводились до незначних заборгованостей: максимальна
серед названих у тестаменті сум становила 20 злотих. Йшлося переважно про
платню слугам (гайдукові, возниці, кухареві тощо) та розрахунки з різними
особами (зокрема, з купцем і війтом)118 – причому усі вони мали нижчий від
тестатора суспільний статус (жоден із них не удостоївся в заповіті гонорового
окреслення “пан”), відтак їх не можна вважати контрагентами А. Скотницького
в його торгівельних чи кредитних операціях. Натомість тестатор більше
турбувався про те, щоб забезпечити становище посесорів його маєтків,
винагородити за службу слуг чи компенсувати окремим особам за якесь майно.

114 В оригіналі: “G[e]n[er]osus d[omi]n[us] Alexander de Skotniki Skotnicki, castellanides
połanecen[ses], militiae cumprimis deditus, osmanicis, tartaris, moschouiticis bellis patriam ut bonus
filius euincendo interfuit. Tandem depositis armis copulata sibi in matrimoniu[m] g[e]n[er]osa d[omi]na
Catherina a Bełzec procreatisque duabus filiabus, sacramentis munitus, anno aetatis suae 46 moritur
atque sepelitur. Optima eius coniunx, ea quae moribundus pro anima sua dari ordinauit, ad 500 florenos
libentissime extra didit. Oret[ur] pro eo” (Ibid.).

115 Maurycy Horn, “Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej polskiej
w latach 1600–1647,” Studia i Materiały do Historii Wojskowości (Warszawa: Wydawnictwo
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962), t. 8, cz. 1, 47, 51; Leszek Podhorodecki, Chanat Krymski i
jego stosunki z Polską w XV–XVIII w. (Warszawa: Książka i Wiedza, 1987), 145–147, 151.

116 Вже в останній чверті XVI ст. у власності Скотницькі повністю або частково перебувала
низка сіл у Галицькому повіті: Братишів, Нижнів, Новосілка, Олешів, Петрів, Сокирчин (поблизу
Тлумача) та Сарники (на північ від Галича) (Źródła Dziejowe (Warszawa, 1902), t. 18, cz. 1, 86–87).

117 Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, 17.
118 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1236.
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Причому у випадку А. Скотницького йшлося не тільки про властиве для тогочасних
тестаторів намагання позбутися усіх боргів і уникнути можливих претензій, щоб
не обтяжувати свою душу перед Страшним Судом119 (про що, зрештою, згадано
й у самому тестаменті). Як видається заповідач справді переймався долею цих
матеріально залежних від нього людей. Особливо виразно це проявилось у його
турботі про якогось “німця” (неясно чи в цьому прізвиську відобразились
походження чи німота останнього), котрого А. Скотницький виховував із дитинства
і котрий, не витримавши навчання, пішов геть – навіть після такого невдячного
вчинку тестатор наказував дружині відшукати вихованця та “нагородити”120.

Загалом у тестаменті А. Скотницького говориться лише про кілька населених
пунктів: поза Львовом і Галичем, центральними містами двох земель Руського
воєводства, а також Рогатином і Більшовцем, згаданими в контексті побожних
легацій, заповідач спом’янув купця з “Hlibowic” і війта з “Kotowey”121. Вочевидь
йшлося про село Великі Глібовичі (поблизу Бібрки) або Свірські Глібовичі (біля
Свіржа)122 у Львівській землі, та село Котів123, розміщене над річкою Золота
Липа південніше Бережан у Галицькій землі. Місцезнаходження цих сіл, поряд
із локалізацією побожних легацій А. Скотницького, непрямо репрезентують
географію його життєвих інтересів, що, як видається, зосереджувалися у згаданих
землях Руського воєводства. А укладення заповіту в селі Лиса, розташованому
за 9 кілометрів на південний захід від Підгайців, на обох берегах річки Золота
Липа, у межах Галицького повіту124, не тільки вказує на прив’язаність
А. Скотницького саме до Галицької землі, але й на його тісні зв’язки з
Потоцькими, у власності котрих це поселення перебувало125. На користь останніх
(зв’язків) свідчить і присутність при укладенні тестамента підгаєцького вікарія,
хоч, напевно, тоді у Галицькій землі складно було відшукати шляхтича (і не
лише шляхтича) у той чи інший спосіб не пов’язаного з кланом Потоцьких.

Двоє світських свідків, які своєю присутністю і підписами завірили укладений
А. Скотницьким тестамент126, виразно унаочнили його реляції у шляхетському
соціумі Руського воєводства. Перший з “приятелів” – Ілля Свистельницький
належав до давнього галицького роду гербу Sas, осілого тут щонайпізніше від
початків XV ст.127; його члени були тісно інтегровані в місцевий соціум та

119 Вінниченко, “Своя смерть”: річпосполитський шляхтич”, 290–291.
120 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1236.
121 Там само.
122 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 1, 582.
123 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 4, 496.
124 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 5, 851. Нині в Підгаєцькому районі

Тернопільської області.
125 Згідно з податковим реєстром 1578 р. село Лиса належало Потоцьким (Џrуdіa Dziejowe,

t. 18, cz. 1, S. 95).
126 ЦДІА України у Львові, ф. 5, оп. 1, спр. 133, стор. 1237.
127 Ludwik Wyrostek, Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej (Kraków: Nakładem

Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 1932, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. 11,
r. 1931/2), 101–102.
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зберігали православну конфесійну ідентичність128. Натомість другий свідок –
Ян Руновський – виводився з мазовецького роду, представники якого, подібно
до Скотницьких, вже впродовж тривалого часу замешкували на теренах Руського
воєводства та були заангажовані в місцеве життя: вірогідно Ян був сином
тодішнього холмського судді129 Станіслава Руновського130. Про причини, чому
саме ці два шляхтичі стали свідками укладення останньої волі А. Скотницького,
можна висловлюватися лише гіпотетично, бо тогочасне окреслення “приятелі”,
яким їх позначено у тестаменті, використовувалось у найрізноманітніших
ситуаціях. Могло йтися про приятелів-сусідів, котрі випадково перебували в Лисій
чи, навпаки, спеціально були запрошені сюди для укладення заповіту (такий
варіант був можливий для місцевого І. Свистельницького131, але навряд чи для
явно приїжджого Я. Руновського), а могло йтися і про близьких товаришів
тестатора, пов’язаних із ним, наприклад, тією ж військовою службою.

*   *   *
Особисті риси А. Скотницького, які проглядаються крізь призму його заповіту,

дозволяють характеризувати його як чоловіка немолодого, статечного і з
життєвим досвідом, релігійного, але без надмірного фанатизму, достатньо
заможного і, водночас, раціонального й ощадливого, однак не обтяженого
господарськими клопотами, турботливого щодо залежних від нього людей та
дбайливого до членів власної сім’ї. Проте остання вже не сприймалась
тестатором у традиційних категоріях патріархального родового клану і
обмежувалась для нього вузьким колом найближчої рідні. Помітним вираженням
цього стали особливо уважне, фактично емоційне ставлення до дружини та,
відповідно, зв’язки з її родичами – навіть довірливіші, як видається, аніж із
представниками власного роду.

Саме родинні зв’язки варто розглядати як ключовий чинник, що мав
спонукати А. Скотницького до участі в сеймикових зібраннях. Будучи людиною
військовою, маєтковими справами він не надто переймався, відтак і питання

128 Ілля Свистельницький відомий як фундатор православної парафії у Свистельниках у
1630 р., а його сином можливо був православний єпископ Єремія (Ігор Скочиляс, “Єпископ
львівський, галицький і кам’янецький Єремія (Свистельницький, 1668–1676),” Генеалогічні
записки (Львів, 2010), вип. 8 (нової серії 2), 70).

129 С. Руновський займав уряд холмського судді в 1631–1642 рр. (Urzędnicy województwa
bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, opracowali Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł
(Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1992), 183, 260).

130 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, t. 8, 193; Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 15, 309–
310.

131 Відстань від села Свистельники (Свистільники; нині село Світанок Рогатинського району
Івано-Франківської області) до села Лиса навпростець становить близько 17 кілометрів. Про
невипадковість контактів між А. Скотницьким та І. Свистельницьким свідчить той факт, що обоє
вони поіменовані у згаданому вище тестаменті Я. Цярновського як боржники останнього, а сам
тестатор мав рухоме майно, бидло й помешкання у Свистельниках “на частині пана Іліаша
Свистельницького” (Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej, 124).
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місцевого самоврядування, вирішенню яких сеймики присвячували чимало уваги,
його не мали особливо цікавити. Натомість почуття сімейного обов’язку мусили
заохочувати А. Скотницького до підтримки на шляхетських з’їздах своїх
родичів – напевно передусім рідних своєї “милої” – Белжецьких, які активно
діяли на публічному форумі Галицької землі. Зокрема, під час переделекційного
сеймика 23 серпня 1632 р. у Галичі до числа обраних тоді послів Галицької землі,
покликаних представляти її на майбутніх виборах короля, увійшли Ян Белжецький
і Павел Скотницький132.  Вони обоє доводилися близькими родичами
А. Скотницькому і навіть були згодом згадані в його заповіті, тож, як можна
припускати, могли розраховувати на його присутність і сприяння (найперше на
його голос) в часі цього зібрання.

ДОКУМЕНТ*

1640 р., червня 30. Галич. –
Впис до реляційної книги Галицького ґродського уряду

заповіту покійного шляхтича Александра Скотницького,
укладеного 19 червня 1640 р. в селі Лиса

Sabbatho in crastino festi Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum Anno Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo.

[…]

Oblata testamenti ex parte Skotnickiego.
Ad off[ici]um actaq[ue] praesen[tia] castren[sia] capitan[ealia] halicien[sia]

p[ersona]l[ite]r veniens g[e]n[er]osus Samuel Grzybowski obtulit off[ici]o eidem et
ad acticandu[m] porrexit testamentum vltimae voluntatis olim g[e]n[er]osi Alexandri
a Skotnik Skotnicki, nuper vita functi, in occluso rotulo, sigillis eiusdem olim Alexandri
Skotnicki duobus conclusum et coopertum, petens hoc idem testamentum a se ad
acta praesen[tia] suscipi et connotari, ysdem actis p[er]mitti. Quo quidem testamento
officium p[rae]sens recluso videns illud sanum et nulla suspitionis nota culpandum, vti
manu eiusdem olim g[e]n[er]osi Alexandri Skotnicki et amicorum inferius nominatorum
subscriptum et sigillatum, ab offerente suscepit actisq[ue] officy sui de verbo ad
verbum connotari mandauit, in eam seriem et contextum verborum, qui sequitur:

Poczyna się testament w ymie Boga wszechmogącego, w Troycy Swiętey iedynego,
Oyca y Syna y Ducha Swiętego.

132 Akta grodzkie i ziemskie, t. 24, 41.
* При публікації документу зберігаємо оригінальне написання тексту, лише модернізуємо

пунктуацію, уніфікуємо вживання великої / малої літери та розбиваємо на абзаци. У квадратних
дужках подаємо скорочені, пошкоджені й реконструйовані фрагменти.
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Iz zywot nasz ten doczesny na dwa punkty rozwazony iest, w iednym punkcie
zyiemy, a w drugim vmieramy, y to pirwszy niesłusznie by zyciem nazwac, ale raczy
vstawicznym skonaniem, bo człek a natiuitate est ipsa morbus. Zaczem następuie
priuatio vitae, albowiem smierc nic inszego nie iest, tylko vstanie zycia w pewnym
czasie. A iz ta godzina smierci niepewna iest, futuru[m] omnibus hominibus est incertum,
y od wiadomosci kazdego zakryta, iako y sama naiwyszsza prawda naucza vigilate
quia nescitis diem neq[ue] horam. Czuicie, bo nie wicie dnia y godziny, gdysz to sam
Pan Bog w wiadomosci swoiey zakryto ma, przeto poki nam Pan Bog zmysłow całosci
dozyczac raczy, nie czekaiąc na to, gdy czł[owi]eka choroba barziey dorobie, w ktorey
ludzie nie tylko dobr doczesnych, ale tesz w iei y samych siebie zapominaiąc, słusznie
tedy, abysmy przykładem samego Christusa Pana bez ordinacyey s tego swiata //
 (стор. 1232) nie schodzili.

Przeto ia, Alexander Skotnicki z Skotnik, pamietaiąc na wyrok Boski statutum est
omnibus hominibus semel mori, iz zaden od tego wyroku ochronic się nie moze y mnie
samemu ten wyrok smiertelnosci przyidzie zapłacic, vmysliłem tedy za wolą Pana
Boga wszechmagącego133 ostatnią wolą tym testamentem oswiaczczyc y ordinacyą
vczynic, tak wedle dusze od Pana Boga stworzoney, iako tesz wedle ciała y chudoby
moiey od Pana Boga mnie powierzoney, ktora to wola moia iest, aby miła małzonka
moia wespuł z ich m[o]sciami pany przyiaciołmi cało y zupełnie we wszystkim (iako
postanawiam) po smierci moiey wypiełniono y wykonano było chce y ządam, w czym
y sumnienia ich m[o]sciow panow coadiutorow y małzonki moiey obowiązuie, y na
sąd straszny Panski sobie nie zarabiali, pod łaską y błogosławienstwem Pana Boga
wszechmogącego chrzesciansko prosze, zeby się tey ordinacyey w niwczym nie
sprzeciwiali.

Naprzod resignuie wolą moią Panu Bogu, aby on, ktory zywot rozdaie a smierc w
ręku trzyma, ze mną wedle swoiey przenaswietszey134, co się mu podoba, vczynił, y
protestuie się temusz Panu Bogu y Odkupicielowi moiemu, ze w tey wierze katolickiey
swiętey powszechney chce vmrzec y vmierac, quidquid Sancta Romana Ecclesia
credit ego firmiter (et non haesitanter) credo. A iz wedłe nauki Augustyna Swiętego
Deus est animae vita, iz dusza moia zyła we mnie z Boga, iemusz ią samemu135 (iako
Stworcy swoiemu) w ręce oddaie y swiętemu Michałowi Archaniołowi Angiołowi,
struzowi swemu, y wszystkim moim patronom, aby oni per merita sua in judicio Dei
patrocinowali.

Ciało moie oddaie ziemi, wedle Dekretu Boskiego, puluis es et in puluerem
reuerteris, aby było pochowane poczciwie, wedle sposobu chrzescianskiego, bez
wszelakiey pompy v oycow bernardynow conuentu lwowskiego w grobie braci ich,
gdyz maią136 bliską rellatią do nich, iako confrater, abym był nie tylko za zywota, //

133 Так в оригіналі. Має бути wszechmogącego.
134 Тут бракує якогось слова, очевидно мало бути przenaswietszey woli.
135 У виданні “Testamenty szlacheckie…” помилково samu.
136 У виданні “Testamenty szlacheckie…” помилково mając
.
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 (стор. 1233) ale y po smierci particeps suffragiorum, o co barzo prosze, aby dusze
moie in sacrificys tremendis ratowali wedle nauki Augustyna Swiętego. Nolite attendere
quod caro vellit137, sed quid spiritus meus poscit, nie dbam o pompe pogrzebu ciała
moiego, aby tylko duszy moiey dobrze było. A przytem prosze małzonki moiey miłey
y dziatki moie obowiązuie (poki ich Pan Bog będzie chował na swiecie), aby oycom
bernardynom de obserua[n]tia conuentu lwowskiego ex haereditario paterno dobrze
czynili pod srogim przeklenstwem y pod błogosławienstwem moim, zawdziecząiąc za
to dobrodzieistwo, ze mie do confraterniey y ad sufragia przypuscili.

Moie miłą małzonke oddaie Panu Bogu w opieke y Nayswiętszey Pannie, ktorą ia
czynie naipierwszo (po Panu Bogu) opiekonke curek moich, y prosze dla Boga, aby
się iey w tem praeiudicium zadne nie działo poki ią Pan Bog chowac na swiecie
raczyc będzie, zeby ona według woli swoiey disponowała niemi, ktore coreczki niechai
Pan Bog blogosławi y w opatrznosci swoiey Boskiey v Naswiętszey Panny w opiece
ma. Przy wszystkich maietnosciach (ktore miec moge, haereditaria qualicunq[ue]
iure concernere) małzonke moią miłą panią dozywotnią na wszystkich moich dobrach
tak ruchomych, iako nieruchomych (wedle zapisu dozywocia vczynionego) zostawuię.

Druga ta wola moia iest, aby po smierci moiey zadnych inuentarzow z nią nie
pisaną y nie turbowaną ią w tem, y wolną ią czynie od tego, gdysz tesz nimasz138 nic
takiego, tylko domestica. A przytem wedle prawa Boskiego z wielkim vnizeniem y
spokoinym sercem j[ey]mosc dobrodzieike moie a matke przepraszam, aby mi
wszystkie moie winy synowskie odpusciła, a Pan Bog tesz jei m[o]sci odpusci, y
zegnam się z nią, dziekuiąc iey za dobre wychowanie y cwiczenie. Powtore prosze
bydz139 w[asza] m[osc] dobrodzieika moia pomocna małzonce moiey y tem vbogim
sirotom, gdy// (ñòîð. 1234)by im kto chciał krzywde czynic, gdysz ia same tylko
małzonke moie czynie opiekunką maietnosci y dziatek, iednak przez miłoscierdzie
Boze prosze ich m[o]sciow panow in coadiutorium, dla krzywdy aby oni byli defensores,
mianowicie jasnie wielmoznego je[g]o m[o]sci pana Jana z Bełzca Bełzeckiego
casztellana halickiego, wielmoznego je[g]o m[o]sci pana Alexandra Bełzeckiego
staroste bełskiego, je[g]o m[o]sci pana Mikołaia z Skotnik Skotnickiego, je[g]o m[o]sci
pana Pawła Skotnickiego, rodzonych moich, ktorych naprzod przepraszam y prosze,
moi naimilszi140 bracia, abyscie mi offensa odpuscili, iakimkolwiek modeluszem obraził,
wedle nauki Augustyna Swiętego. Si frater est absens et infirmus pergendu[m] est ad
reconciliationem non pedibus corporis sed motibus an[i]mis141 et affectibus cordis, a
prosze przez miłosierdzie Boze, przez straszny sąd Bozy, abyscie w[asza] m[osc] moi
kochani bracia moiey małzonce y dziatkom pozostałym krzywdy nie czynili y owszem
abyscie z drugiemi ich m[o]sciami pany byli w iakiey krzywdzie od kogo czynioney

137 У виданні “Testamenty szlacheckie…” помилково vellet.
138 Так в оригіналі.
139 У виданні “Testamenty szlacheckie…” помилково by.
140 У виданні “Testamenty szlacheckie…” подано як najmilsi.
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defensores, a małzonki moiey w niwczym nie turbuiąc, tak względem opieki, ktorą ia
same opiekunką czynie tak maietnosci, iako y dziatek moich, tym testamentem declaruie,
ktora pro suo arbitrio dziatkami, maietnosciami niechai disponuie, gdyz ia sam swiadom
iey miłosci, wiary, cnoty, poboznosci, co, gdy zachowacie, Bog w[aszym] m[osciam]
nagrodzi y na sądzie strasznym Panskim zapłate znaidziecie.

Co strony pogrzebu prosze iteratis vicibus, abyscie mie niegdzie indzie chowali,
iedno v oycow bernardynow conuentu lwowskiego w ich grobie, w habicie ich, aby
iako confratra swego niegodnego, niezasłuzonego po smierci przyieli. Dla tegosz, aby
promptior actus był około poratowania dusze moiey, ad pia opera leguie temusz
conuentowi oycow bernardynow lwowskich konia plesniwego, kalwakatorskiego, //
 (ñòîð. 1235) cwiczenia iznego142, z siodłem, s pistoletami, czapragiem, rządzikiem
pozłocistem, ktory to kon samego mie kosztuie pułtrzecia sta złotych. Druga odkazuie
temze oycom in paratis złotych dwiescie monety polski[ey], aby moia małzonka miła
zaraz po smierci moiey ex nunc oddała, takze kołpak axamitny czarny z wyłogami
sobolemi y szable oprawną, srybrem pozłocistą, aby za moie dusze pana Boga prosili
tak in sacrificÿs, iako tesz in priuatis orationibus iako co[n]fratres mei.

Com mogł teraz, tom vczynił, gdysz eleemosyne non in pecuniarum multitudine
iudicantur, sed in dantium promptitudine ex affectis priorum143 operum mensura texatur.
Oycom144 dominikanow rohatynskim wedle testamentu rodzonego bratha mego
nieboszczyka pana Jerzego Skotnickiego in satisfactione odkazuie ferezyią rysią ze
złotemi pentlicami nową145, w ktorey kilka razy byłem, pupkami przednimi podszyto,
ktora mie kosztowała złotych trzysta polskiey monety. Względem zapłaty testamentu
nieboszczyka bratha mego daie a za ostatek (co super est) prosze, aby sałwie146 Pana
Boga prosili.

Oycom karmelitom bołszowskim odkazuie względem satisfactorey testamentu
nieboszczyka pana Czarniowskiego szat pare, dołoman hatłasowy czarny s pieknemi
potrzebami, ferezią rosia hatłasem czarnym podszyto. Potem do cathedralnego koscioła
lwowskiego xięzy farski ad manus kazdemu dac na msze, na tricesime florenos pietnascie,
oycom dominikanom lwowskim na tricesime złotych pietnascie, oycom franciszkanom
lwowskim na tricesime złotych pietnascie, oycom karmelitom bosem lwowskim na
tricesime złotych pietnascie, potem oycom karmelitom calceator[um] // (стор. 1236)
na tricesime złotych pietnascie, oycom franciszkanom do Halicza na tricesime złotych
pietnascie. Do szpitala we Lwowie swiętego Piotra vbogim ad manus złotych dziesiąc,
zeby rozaniec147 Panny Mariey za mnie odprawili, kazdy z osobna za moie niedbalstwa
w nabozęstwie.

141 Так в оригіналі, має бути animae або animi. У виданні “Testamenty szlacheckie…” подано
як animi.

142 Так в оригіналі. У виданні “Testamenty szlacheckie…” подано як jez(d)nego.
143 У виданні “Testamenty szlacheckie…” помилково piorum.
144 Остання літера у слові виправлене, w переправлено на m. У виданні “Testamenty

szlacheckie…” подано як Ojców.
145 У виданні “Testamenty szlacheckie…” помилково moją.
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A przytem cie, moia naimilsza serdeczna zoną, prosze, abys tesz tych wszytkich w
zupełnym pokoiu y w prawie zachowała, ktorzy odemnie maietnosc trzymaią za
pewnemi contraktami. Wszakesmy spolnie tych pieniedzy zazywali, wiec insze dłuszki
abys popłaciła, a zwlaszcza Skulskiemu złotych dwadziescia, Ilkowi kupcowi sławnemu
z Hlibowic148 złotych dwadziescia, Petraszowi haidakowi149 za barwe y za suchedni
nagrodzic wedle zasługi iego, Woiciechowi woznici takze zapłacic, Zbikowskiemu
nagrodzic, Topolskiemu takze nagrodzic, Januszowskiemu takze nagrodzic,
Dobczyckiemu takze nagrodzic, kucharzowi takze złotych cztery. Niemcowi
(ktoregom)150 z dziecinstwa wychował, ktory nie chcąc wycierpiec cwiczenia, dla
czego odszedł, dowiedziawszy się o niem, nagrodzic. Kruszelnickiemu przy tey
sianozęci (na ktorą ma odemnie recognicyą) wcale zachowac albo mu pieniądze oddac.
Woytowi s Kotowey151 melioracyą strony nagrody vczynic, a to vczynic
porachowawszy się z nim według zasług zasług152 y słusznosci ich. Kto by się w
czym słusznym ozwał, aby małzonka moia wszystkim popłaciła, prosze przez miłosierdzie
Boze, abys duszy moiey cięszko nie czyniła, y powtore moia serdeczna małzonko
prosze, abys temu wszystkiemu dosyc vczyniła y zachowała tą ostatnią wolę moie
wcale pod strasznym sądem Panskim, przed ktorym stanąc masz. A w[aszych]
m[o]sciow mego m[o]sciwego panstwa na tem153 ostatniem punkcie ostatnie
valedykuiąc prosze, abyscie moiey // (стор. 1237) małzonce nie przeszkadzali y
owszem pomocni byli do wszystkiego.

A tobie Panie Jesu moy, ktorys vcierpiał dla zbawienia moiego, oddaie ducha moiego,
ktory racz byc Panie miłosierny, gdysz s tymes się oswiadzczył non veni saluare
iustos, sed peccatores, nie odsądzai ze mie łaski swoiey swiętey y chwały twoiey
swiętey, y ciebie moia Naiswiętsza Krolowa Niebieska prosze o przyczyne do
Naidroszszego syna twego, aby mi grzechy odpuscił. Credo me non posse perire pro
pietate Mariae. Takze y was wszystkich swiętych vzywam y prosze o przyczyne y
ratunek wespoł z Swiętem Michałem Archaniołem y strozem moim, aby w godzine
smierci moiey mnie defendowali in praelio, ut non peream in tremendo judicio. Amen.

Datum w Łysy die decima nona juny Anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo. Na ktory testament (aby miał swoie wage y robur) ręką własną swą
podpisuie się y pieczec przykładam przy bytnosci kapłanow zacnych y ich m[o]sciow
panow przyiacioł.

Alexander Skotnicki z Małych Skotnik.
Frater Joannes Chrisostomus Cyprysowicz, definitor prouinciae, gwardianus

haliciensis, p[rae]sens fuit.

146 Слово виправлене, почасти нерозбірливо. У виданні “Testamenty szlacheckie…” подано як
za mię.

147 У виданні “Testamenty szlacheckie…” замість rozaniec помилково u samej.

148 У виданні “Testamenty szlacheckie…” подано як Hlebowic.
149 Так в оригіналі. У виданні “Testamenty szlacheckie…” подано як hajdukowi.
150 Так в оригіналі. У виданні “Testamenty szlacheckie…” дужки опущено.
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Reuerendus pater Gregorius Raplini, vicarius podhaiecen[sis], praesens.
Helias Swistelnicki.
Jan z Runowa154 Runowski.
Locus trium sigillorum diuersorum.
Post ingrossationem originale offerenti est restitutum, de quo off[ici]um praesens

quietat.
ЦДІА України у Львові, ф. 5 (Галицький гродський суд), оп. 1, спр. 133,

стор. 1231–1237. Оригінальний впис в актову книгу.

Переклад
Субота назавтра після свята Святих Петра й Павла Апостолів року Божого

тисячного шестисотого сорокового.
[…]
Облята заповіту стосовно Скотницького.
До уряду і актів теперішніх ґродських старостинських галицьких особисто

з’явившись, уроджений Самуель Ґжибовський представив уряду цьому ж та
для вписання подав заповіт останньої волі покійного уродженого Александра зі
Скотник Скотницького, який нещодавно життя завершив, у закритому сувої,
скріплений і захищений двома печатками того самого покійного Александра
Скотницького, бажаючи, щоб цей заповіт від нього до актів теперішніх був
прийнятий та записаний, тими актами підтверджений. Який то заповіт теперішній
уряд, розкритим оглянувши, цей [заповіт] добрий і [такий, що не] оскаржений
жодним знаком підозри, як рукою того самого покійного уродженого Александра
Скотницького та приятелів нижче названих підписаний і опечатаний, від того,
хто подав, прийняв та наказав, щоб до актів уряду свого від слова до слова був
записаний, в ньому порядок і зміст слів [той], який слідує:

Починається тестамент в ім’я Бога всемогутнього у Трійці Святій єдиного,
Отця і Сина і Духа Святого.

Що живіт наш цей дочасний на два пункти розділений є, в одному пункті
живемо, а другому помираємо, і то перший неслушно би життям назвати, але
радше постійним конанням, бо чоловік від народження є сама слабкість. Затим
наступає звільнення від життя, оскільки смерть нічого іншого не є, тільки
припинення життя у певному часі. А що та година смерті є непевна, майбутність
усіх людей є непевна, і від знання кожного закрита, як і сама найвища правда
вчить “пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години”. Чуйтеся, бо не знаєте дня й
години, коли ж то сам Пан Бог у своєму знанні має закрито, тому поки нам Пан
Бог цілість розуміння уділити зволить, не чекаючи на то, коли чоловіка більше
прикінчить хвороба, в якій люди не тільки дочасні маєтки, але також в ній і

151 У виданні “Testamenty szlacheckie…” помилково Skotowej.
152 Слово zasіug записане двічі.
153 У виданні “Testamenty szlacheckie…” подано як ten.

154 У виданні “Testamenty szlacheckie…” подано як Rujowa, хоча написання третіх літер у цій
назві родового гнізда та у прізвищі є ідентичним. Відтак прізвище може бути прочитаним як
Rurowski, Ruiowski чи Runowski, однак лише цей останній варіант можна відшукати в гербівниках.
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самих себе забувають, слушно тоді, аби ми прикладом самого Христа Пана
без ординації з того світу не сходили.

Тому я, Александер Скотницький зі Скотник, пам’ятаючи на вирок Божий
“усталено для усіх людей раз померти”, що жоден від того вироку ухилитися не
може і мені самому цей вирок смертельності прийдеться заплатити, задумав
тоді за волею Пана Бога всемогутнього останню волю цим тестаментом
освідчити і ординацію вчинити, так стосовно душі, від Пана Бога створеній, як
також стосовно тіла й худоби моєї, від Пана Бога мені довіреній, яка то воля
моя є, аби милою дружиною моєю спільно з їх милостями пани приятелями
цілком і повністю в усім (як постановляю) після смерті моєї сповнено та виконано
було хочу й жадаю, в чому і сумлінням їх милостям панів коад’юторів і дружини
моєї зобов’язую, і [аби] на суд страшний Божий собі не заробляли, під ласкою і
благословенням Пана Бога всемогутнього по-християнськи прошу, щоб цій
ординації в нічому не противились.

Найперше відступаю волею моєю Пану Богу, аби він, котрий життя роздає, а
смерть в руці тримає, зі мною згідно своєї найсвятішої [волі], що йому
подобається, вчинив, і протестуюсь тому ж Пану Богу і Збавителю моєму, що в
тій вірі католицькій святій загальній хочу померти і помирати, що Свята Римська
Церква визнає, [в те] я міцно (і безсумнівно) вірю. А що згідно повчання Святого
Августина Бог є душі життя, що душа моя жила в мені від Бога, йому ж її
самому (як Творцю своєму) в руки віддаю і Святому Михаїлу Архангелові
Ангелові, сторожові моєму, і всім моїм патронам, щоб вони через заслуги свої в
суді Бога патронували.

Тіло моє віддаю землі, згідно Декрету Божого, “порох [ти] є і в порох
повернешся”, аби було поховане поштиво, згідно способу християнського, без
усілякої помпи в отців бернардинців монастиря львівського у гробівці братів їх,
оскільки маю близьку реляцію до них, як співбрат, аби був не тільки за життя,
але й після смерті співучасником молитов, про що дуже прошу, аби душу мою в
жертві страшній рятували згідно повчання Августина Святого. “Не зважайте
що тіло хоче, але що мій дух жадає”, не дбаю про помпу похорону мого тіла, аби
тільки моїй душі добре було. А при тому прошу мою милу дружину і моїх дітей
зобов’язую (допоки їх Пан Бог буде тримати на світі), аби отцям бернардинцям-
обсервантам львівського монастиря з батьківської спадщини добре робили під
суворим прокляттям і під благословенням моїм, завдячуючи за то добродіяння,
що мене до братства і до молитов допустили.

Мою милу дружину віддаю Пану Богу в опіку й Найсвятішій Панні, яку я
роблю найпершою (після Пана Бога) опікункою моїх доньок, і прошу для Бога,
аби їй в тому жодна перешкода не діялась поки її Пан Бог тримати на світі
зволити буде, щоб вона згідно своєї волі розпоряджалася ними, котрі донечки
нехай Пан Бог благословить і у своєму провидінні Божому в Найсвятішої Панни
в опіці має. При усіх маєтностях (котрі мати може, [їх] дідичними кожним правом
вважати) милу мою дружину господинею пожиттєвою на всіх моїх маєтках,
так рухомих, як і нерухомих (згідно вчиненого запису доживоття) залишаю.
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Друга така воля моя є, аби після моєї смерті жодних інвентарів з нею не
писано і не турбовано її в тому, і вільною її чиню від того, оскільки теж немає
нічого такого, тільки домашнє. А при тому згідно Божого права з великою
покірністю і спокійним серцем її милість мою добродійку і матір перепрошую,
аби мені всі мої провини синівські відпустила, а Пан Бог теж її милості відпустить,
і прощаюсь з нею, дякуючи їй за добре виховання й навчання. Повторно прошу
бути ваша милість моя добродійка помічною моїй дружині і тим бідним сиротам,
коли б їм хто хотів кривду чинити, оскільки я саме тільки дружину мою чиню
опікункою маєтності й діток, однак Божим милосердям заклинаю їх милість
панів на допомогу, від кривди аби вони були захисниками, зокрема
ясновельможного його милість пана Яна з Белжця Белжецького, галицького
каштеляна, вельможного його милість пана Александра Белжецького, белзького
старосту, його милість пана Міколая зі Скотник Скотницького, його милість пана
Павла Скотницького, рідних [братів] моїх, котрих найперше перепрошую і прошу,
мої наймиліші брати, аби мені кривди відпустили, [якщо] яким-небудь способом
образив, згідно науки Святого Августина. “Якщо брат є неприсутній і незгідний,
просуватися слід до примирення не кроками тіла, але рухами душі й почуттями
серця”, та заклинаю Божим милосердям, страшним судом Божим, аби ваша
милість мої кохані брати моїй дружині і діткам, що залишилися, кривди не чинили
і власне аби з іншими їх милість панами були в якій кривді від кого вчиненій
захисниками, а мою дружину в нічому не турбуючи, так стосовно опіки, котру я
саму опікункою роблю так маєтності, як і дітей моїх, тим тестаментом декларую,
яка на свій розсуд дітьми, маєтностями нехай розпоряджається, оскільки я сам
свідомий її милості, віри, цноти, побожності, що, коли дотримаєте, Бог вашим
милостям нагородить і на страшному суді Панському платню знайдете.

Щодо похорону прошу багатократно, аби мене не деінде ховали, тільки у
отців бернардинців львівського монастиря в їх гробівці, в їх габіті, аби як
співбрата свого негідного, незаслуженого після смерті прийняли. Для того ж,
аби швидшою чинність була навколо порятунку моєї душі, на побожну справу
легую тому ж монастирю львівських отців бернардинців каштановатого
кавалерійського коня, їздового навчання, з сідлом, з пістолетами, чапраком,
позолоченою збруєю, який то кінь самому мені коштував двісті п’ятдесят злотих.
Друге відказую тим же отцям в готівці двісті злотих польської монети, аби моя
мила дружина відразу після моєї смерті відтоді віддала, також чорний
оксамитовий ковпак з соболиними вилогами і оправлену шаблю, позолочену
сріблом, щоб за мою душу Пана Бога просили так у священнодійствах, як теж
в приватних молитвах як мої співбрати.

Що міг тепер, то вчинив, оскільки милостиню не за численністю грошей
оцінюють, але за готовністю тих, хто дає, зі схвильованих [почуттів] перших
старань данину складає. Рогатинським отцям домініканцям згідно тестаменту
мого брата небіжчика пана Єжи Скотницького в заспокоєння відказую рисячу
ферязь зі злотими петлицями нову, в якій кілька разів був, передніми пушками
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підшиту, котра мені коштувала злотих триста польської монети. Стосовно
розрахунку з тестаменту небіжчика мого брата даю, а за остаток (що вище є)
прошу, аби про порятунок Пана Бога просили.

Більшовецьким отцям кармелітам відказую стосовно сатисфакції тестаменту
небіжчика пана Чарньовського пару вбрань, чорний атласний доломан з
красивими приналежностями, рисячу ферязь, підшиту чорним атласом. Потім
до львівського кафедрального костелу фарним ксьондзам до рук кожному дати
на меси, на трицезіми злотих п’ятнадцять, львівським отцям домініканцям на
трицезіми злотих п’ятнадцять, львівським отцям францисканцям на трицезіми
злотих п’ятнадцять, львівським отцям кармелітам босим на трицезіми злотих
п’ятнадцять, потім отцям кармелітам взутим на трицезіми злотих п’ятнадцять,
отцям францисканцям до Галича на трицезіми злотих п’ятнадцять. До шпиталя
Святого Петра у Львові вбогим до рук злотих десять, щоб розарій Діви Марії за
мене відправили, кожний окремо за мої недбальства в набожестві.

А при тому тебе, моя наймиліша сердечна дружино, прошу, аби теж тих усіх
в повному спокої і в праві залишила, котрі від мене маєтність тримають за
певними контрактами. Позаяк ми спільно ті гроші використовували, отже інші
борги аби заплатила, а зокрема Скульському злотих двадцять, славному Ількові,
купцю з Глібович, злотих двадцять, гайдуку Петрашові за мундир і за квартальні
нагородити згідно його заслуги, візникові Войцєхові також заплатити,
Збіковському нагородити, Топольському також нагородити, Янушовському також
нагородити, Добчицькому також нагородити, кухареві також злотих чотири.
Німцеві, (якого) з дитинства виховав, котрий, не хотячи витерпіти навчання, чогось
відійшов, довідавшись про нього, нагородити. Крушельницькому про тій сіножаті
(на яку має від мне рекогніцію) цілком залишити або йому гроші віддати. Війтові
з Котової меліорацію стосовно винагороди вчинити, а то вчинити, порахувавшись
з ним згідно заслуг та їх слушності. Хто би в чомусь слушному відізвався, аби
моя дружина всім заплатила, прошу милосердям Божим, аби моїй душі тяжко
не робила, і повторно мою сердечну дружину прошу, аби цьому всьому досить
вчинила і зберегла ту мою останню волю цілком під страшним судом Божим,
перед котрим стати маєш. А ваших милостей мого милостивого панства на
цьому останньому пункті остаточно прощаючись прошу, аби моїй дружині не
перешкоджали і загалом помічні було до всього.

А тобі, Пане Ісусе мій, котрий страждав для мого визволення, віддаю мій
дух, котрий зволь бути Пане милосердним, бо з тим освідчився “не прийшов
рятувати праведних, але грішників”, не відсуджуй мене від своєї святої ласки і
твоєї святої хвали, і тебе, моя Найсвятіша Небесна Королево, прошу про
заступництво до Найдорожчого твого сина, аби мені гріхи відпустив. Вірю, [що]
мене не можу згинути за милістю Марії. Також і вас, усіх святих, притягаю і
прошу про заступництво й порятунок спільно з Святим Михаїлом Архангелом і
моїм охоронцем, щоб в час моєї смерті мене боронили у протистоянні, щоб не
згинув в страшному суді. Амінь.
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Дано в Лисій дня дев’ятнадцятого червня року Божого тисяча шістсот
сорокового. На якому тестаменті (аби мав свою вагу й силу) своєю власною
рукою підписуюсь і печатку прикладаю в присутності славних священиків та їх
милість панів приятелів.

Александер Скотницький з Малих Скотник.
Брат Йоан Хризостом Циприсович, зверхник провінції, галицький ґвардіан,
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The composition of the gentry dietines, which played the role of regional political and
self-governing structures in Rzecz Pospolita, and where any local landowner could formally
take place, is mainly known from the documentation approved during the gatherings. It is
mostly political activists who are known from it, and there is only guessing about the presence
of ordinary gentry in the dietines, which did not show any activity. The proposed article
shows an attempt to look at the probability of the participation of individual gentry in dietine
assemblies through the prism of their wills – perhaps the only mass acts of ego-sources that
covered the broad circles of representatives of different strata of the contemporary society of
the early modern era. As spiritual and proprietary acts of the last will, these testaments are the
best provided for the reconstruction of mentality, religiosity, family ties, material position,
everyday life and business of their authors. In particular, the article analyzes the will of
Galician nobleman Alexander Skotnicki, concluded on June 19, 1640. On the basis of his last
will, the elements of character, individuality and outlook, social and family relations of the
testator were reproduced and, accordingly, the hypothetical probability of his participation in
the work of the dietine assemblies of the Galician land (the presence of A. Skotnicki at the
dietine in Halicz is unknown, he has never been mentioned in dietine acts).

Personal traits of A. Skotnicki that are viewed through the prism of his will, characterize
him as an elderly man, with power and life experience, religious, but without any excessive
fanaticism, wealthy enough, and at the same time efficient and economical, but not burdened
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by the household troubles, caring about dependent people and members of his family.
However, the latter is no longer perceived by the testator in traditional categories of patriarchal
tribal clan and confined him to a narrow circle of closest relatives. A notable expression of this
are particularly attentive, in fact emotional attitude to his wife and thus ties with her relatives
– even more trusting than with representatives of his own family.

It is the family ties that should be considered as a key factor in decision of A. Skotnicki to
participate in dietine assemblies. Being a man of war, he was not very concerned about the
estate affairs, and therefore the issue of local self-government, the resolution of which dietines
devoted a lot of attention, was not a big part of his interest. Instead, the sense of family
responsibility encouraged A. Skotnicki to support his relatives – Skotnickis (brothers) and, in
particular, Bełżeckis (his wife’s relatives) at gentry congresses. During the pre-election period
of dietine on August 23, 1632, the number of Halicz elected ambassadors to represent it in the
forthcoming elections of the king, included Jan Bełżecki and Paweł Skotnicki. They both
proved to be close relatives of A. Skotnicki and were even later mentioned in his testament,
so, as one might suppose, they could count on his presence and assistance (first of all on his
voice) in the time of this meeting.

Key words: testament (last will), early modern mentality, religiosity, gentry, gentry social,
family ties, dietine (sejmik), Halicz land, Ruthenian Voivodeship.


