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РЕВІЗІЯ ВІННИЦЬКОГО ЗАМКУ 1545 РОКУ
Ревізія Вінницького замку 1545 року вперше опублікована О. Яблоновським в книзі «Zrodla
dziejowe. Т. VI. Rewizya zamkow ziemi Wolynskiej w polowie XVI wieku», виданій в Кракові у 1877 р.
Як зазначає О. Яблоновський в передмові до «Ревізії замків...» документи цієї ревізії взято з
рукописної копії, написаній на мові руській з Литовської Метрики. Копія ця була зроблена в XVIII
ст. і містила в собі ревізію замків землі волинської в 1545 p., а саме описи шести замків давньої Волині:
три власне волинські: Володимир, Луцьк, Кременець; два Волинсько-Подільські: Вінницю і Брацлав,
а також один замок з древлянського пограниччя: Житомир.
До цього часу, як відмічає упорядник — «Ревізія замків...» видавалася частинами в працях
Археографічної комісії. Опис трьох замків староволинських поміщено в IV томі «Памятников,
изданных временной комисией для разбора древних актов» у 1859 р.; ревізія Брацлавського замку
опублікована в І томі, частина VI «Архива Юго-Западной России» в 1876 р. Лише один опис
Вінницького замку був повністю невідомий.
«Ревізія замків» була написана на широко вживаній в XVI ст. у Великому Князівстві Литовському державній руській мові. О. Яблоновський також відмічає, що при перекладі на польську мову,
вони намагалися дотриматися, наскільки це було можливим, мови на якій писалася «Ревізія замків...», щоб показати, як читалась руська мова.
Ревізію замків проводив Лев Патейович Тишкович — секретар («дяк») Сігізмунда Августа, який
наказав об'їхати і описати замки на південних кордонах Великого Князівства Литовського.
Опис Вінницького замку — цінна пам'ятка з історії краю середини XVI ст. Документ цікавий не
лише описом замку, а й згадками про навколишні села, які до замку належали (прізвища власників
тих сіл та кількість жителів в них).
Нижче подаємо польський текст та переклад ревізії Вінницького замку.

ПОПИС ЗАМКУ ВЄНІЦКОГО МІСЯЦЯ СЕРПНЯ. 5 ДНЯ ІНДІКТА 3
По справах замків волинських довелось переїхати мені найменшому слузі
господарському до замків подільських, найперше до Вєніци в день святого Спаса, де знайшов
князя старосту володимирського із іншими ротмістрами і людьми грошовитими.
Там відповідно науки і наказу господарського заставши всіх зем'ян і міщан тутешніх і показавши їм
листа Його Милості, вчинив я перед ними попередній огляд і попис для справи і роботи замкової; в
той час (там — В. К.) були зем'яни тамошні на ім'я: пан Семен Кмітич, Іван і Андрій Лущиці,
Мішко Степановіч, Іван Вороновіцький, Кордиш Скобейковіч, Василій Дешковський, Борис Коцюб
Якушинський, Петро Таборовський з братією, Лаврін і Іван Яцковські, Іванова Дубіцкая,
Алексан-дровая Дмітровіча, Мікулінськая, котрої муж пійманий ордою, Сасіновая Грижовськая,
Міхно з братом Губінські, Семак Постоловський, Іван Матейковський, Дмитрій Красносільський.
Міхна Якубовіч, которий держиі Рогачів від Королівської Милості, той не був.
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І так, що замок Вєніцкий з початку будівництва в собі має.
Перше, побачили збудований міст, которим до замку їздят. Той міст ввесь і підйом і воріт двоє в
замок, повинні робити всі міщани міста Вєніцкого всім засобом без всякого поділу, що потрібно
поправити, бо фундамент поганий і взводу на цей час не має, лише ворота. Ланцюги до взводу за
господарські гроші куповані, а тепер один ланцюг, тільки якщо буде взвод зроблено, тогди потрібно до
нього два ланцюги. Замків нижніх теж немає, одно два замочки, которі до воріт непотрібні. Князь
староста наказав купити їх за свої гроші.
Вежа одна над ворітьми. Про ту вежу говорили всі зем'яни і міщани, що вони з маєтків своїх не
повинні робити, що тая вежа роблена наймом за гроші господарські.
Біля тієї вежі, зайшовши в замок, по ліву руку від ріки Богу починаються городні зем'янські і
міщанські:
Перша городня, яку повинні всі зем'яни разом робити від можності сил своїх.
За тією посполитою городнею, дворецька городня пана Семена Кмітича, Олександри Дмітровіч і
Дубіцької, а також міщан деяких вєніцкіх, які на тій стороні [Богу — В. К. ] в дворах мешкают.
Біля тієї, городня Міхна Якубовіча з маєтку його Семакова.
Біля городні Міхна Якубовіча, Мишка Демідовського городня з маєтку його Демідова.
За тією Демідовською городнею, ще дві городні всіх зем 'ян вєніцкіх, які повинні також всі разом
робити.
Біля тих двох городень посполитих, городня погребищенська. Погребище тих часів держит Гришко
Онасковіч.
За тою Погребищанською городнею, Мікулінського городня з маєтку його Почапинець.
Біля Почапинської городні Івана Кощича і Сасінової городня з маєтків їх, з Святківців і Янівців.
З тою городнею пішла вежа, про яку говорили зем'яни, що мала вона за гроші господарські бути
роблена, а свідчили міщани і мельник і пушкар старий, що за небіжчика князя Констянтина люди всіх
бояр дерево возили і робили, а теслю намісник наймав.
До тієї вежі від воротної вежі вісім [дев'ять — В. К. ] городень.
За тою вежою городня Петра Брашковіча, Мишка Степановіча і І вашка Вороновіцького з маєтків
їхніх Турбова і з Сабарова.
Біля тієї городні, Олєхна Мікулінського городня з маєтку його Мікуліна.
Біля городні Мікулінського, Міхна Якубовіча, з маєтку його Махновець, городня.
За Махновською городнею, Бориса Коцюба з маєтку його Якушина городня.
За Коцюбовою городнею Мишка Степановіча з маєтку його П'ятничан городня.
За П'ятничанською, городня людей замкових Межиковців, і Мікулінського з Супрунова, которое
тепер Бабінський держит в заставі.
Біля тої городні Зарубіна Шановцова городня з Коморова.
За тією городнею третя вежа замкова посполита всіх зем'ян. Про цю вежу теж був спір, що не
мали робити, іно лише верх написано робити, що люди їх робили і дерево возили. До тої вежі третьої
від оної вежі сім городень.
]
За тою вежою городня Тиши Буковського з маєтку його Перхуновіч.
Біля Перхуновської городні Івашка Стрижевського і Сасінової з Стрижовки городня.
За Стрижавською городнею Івашка Вороновіцького з Вороновіч городня.
За Вороновіцького, городня Кордишова з Лінєц, за Кордишевською Дубіцкої городня з маєтку її
Каменогірки.
За Дубіцкою городнею, міщан вєніцкіх підряд три городні.
За міщанськими городнями пана Івана Горностая маршалка дворного з маєтку Його Милості з
Гущинців городня.
За Гущинецькою городнею Олександри Дмітровіча городня з маєтків її Комарова і з Челенкова.
Біля тої городні, дві городні пана Семена Кмітича з мастку його Летіна і з Повлевців.
За тими городнями, городня маєтку Вонячинського, який держить пан Семен Кмітич від господаря
Його Милості.
За Вонячинською, городня Івана і Лаврина Яцковських з маєтку їх Яцківців.
За Яцковецькою городнею, Василя Дешковського з Дешковців городня, то вже ця остання
'
прийшла до вежі воротної.
Од тої вежі до вежі воротної всіх городень п'ятнадцять.
Тобто всіх городень замку вєніцкого тридцять [тридцять одна — В. К. ] і веж три.
Про роботу того замку радий був написати, яка городня добра, а котра лиха [погана — В. К. J і що
була б потреба поправити, іно в цьому замку немаю чого хвалити, ввесь обсипався і огнив, і обмазання
все обпало, на вежах ні на одних, як підсябиття, так і сходів, ані дверей до обланків немає.
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До того ж також і вельми малий с, і деревом дуже тонким роблений, і ще про замкові стіни, право одні
дюри, і незнаю де інше так просто замок зроблений був, як цей тутешній; не лише людям в час пригоди
від навального противника немає де запертися і оборону звідти вчинити, але і бидло страшно заперти, бо
скільки живу такого простого і слабого замку українного не бачив.
Князь староста показував мені місця на замок вельми годний і подобний, которе є від теперішнього
замку уверх так далеко, якоби від палацу господарського віденського, до руської церкви Святої Трійці.
До того місця виїжджали ми двічі з князем Заславським і з князем Корецьким, ротмістрами
господарськими, оглянули його, що собою воно являє. Но од теперішнього вельми є тверде і безпечне.
Лука одна межи Богу, якоби шиєю протягнулася і од цеї і од тої сторони ріка її облила, пятдесят сажень
шириною.
І в тій луці вчинивши кінець, а за ним став на Богу, а на тій шиї рови два або три, може бути, а
справивши їх замок вельми твердий буде, которого не підкопатися, ані з гармат на него стріляти зі всіх
сторін не можна. І з усіх визначених місць, це місце є вільми погоже, рівне, не так яко теперішнє, що
замок місто не все бачить, а місто замку.
Також ми багато таких місць обшукали і не могли знайти того місця ліпшого і підходящого. А
нехотячи того замку з місця теперішнього рушити, іно можна його прибавити; для чого є і місце те де
можна прибавления вчинити; виміряли 130 сажень, на которому можна поставити 30 городень; а
теперішнє місце не є тверде і од підкопування небезпечне, і рову неможна копати, бо камінь і велика
скеля. І якщо буде воля господарська на тому новому місці замок мати, тоді потреба на копання і
створення ставу, виділення не малої кількості грошей, а тутешні зем'яни і міщани того піднімати не
хочуть і за своїм недостатком досить тому вчинити не можуть. А що на рахунок роботи самого замку, то
дерева на него вийде, яко і на теперешній замок, бо немає чого поправляти, але все знову потреба робити,
до тогож вони і тої, роботи, городень своїх, відмовляються. І мовили мені, що ми можем людьми своїми
зробити, від того не відмовляємося, а на прибавления того замку і твердіщу і моцніщу роботу, чи не буде
ласки і помочі господарської, тогди ми жодним обичасм досить тому вчинити не можем, ані маєм ким.
Що стосується сторожів і кликунів, іно повинен староста наймати за гроші, которії зем'яни з людей
своїх подимщину дают з кожної людини по півтретини гроша литовського без пенязя , а тих грошей
виходить з людей їх всіх двадцять і пять коп грошів, а часом більше коли люди осядут, а коли люди
розійдуться, тогди менше приходить, який устав на тії кликуни і сторожі ще, з дідів і батьків їх
уставлено. А за ті гроші год до году маст староста сторожов держаті; коториї сторожі повинні вночі на
замку кликати, а в день стерегти, чим міщани ті кліковщини не дают з давна, одно сторожу за містом на
сохах для себе держат по весні і в осінь, коли орють, для безпеки від татар.
А до озброєння замку веніцкого належить дві гармати невеликих литих, одній кінець ворвався, Ійого
— В. К. ] заправлено залізом, з тої стріляют, которая стоїт на мосту. А друга гармата на вежі од міста,
розповідають прив'язана деревом, з тої стріляти небезпечно.
Гаківниць залізних двадцять і шість добрих готових до стрільби; і чотири киї старосвітських, литі
напевне до стрільби; а ручниць ні одної немає; пороху готового может бути якоби камінь , селітри дві
бочки невеликих, менше солянок , а третьої бочки половина; сірки може бути з камінь, свинцю може
бути більши трьох каменів; куль добрих кам'яних залізом обливаних дев'ятнадцять, а гаківничих куль
сорок, порохівниць ні одної немає.
Пушкар один, на ім'я Федор, которому службу платят з скарбу 6 коп грошей, і сукно люньське;
порох він робить з готової селітри, а як селітру робити не уміст. А другого пушкара на ім'я Міхна з
Бару... тих часів при нас [не було — В. К. ], князь староста [казав, що — В. К. ], той умієт і селітру
робити і гаківниці і ручниці.
Студня в замку справлена зовсім за князя Пронського грішми господарськими, глибиною 8 саженів,
а в поперек 2 сажені.
Про провіант, замковий питав, якби що звідкиль було. 1 но князь староста повідав, що він до цього з
своїх маєтків кілька десятків возів живності припровадив, муки, гороху, крупи, м'яса, пшона; а тут немаєт
з чого не тільки провізії, для часу пригодного і навального від противника мати, але і поживи ніякої, ані
пашні, ані садків.
Гріш литовський [hrosz lilowski | — срібна монета, одна з основних у монетному обігу України.
Псняль [репс/.] — українська назва динарія. дрібної бідонної монети польського і литовського карбування
XIV — поч. XVII ст.: наприкінці карбування і8 польських динаріїв дорівнювали одному польському грошеві. Копа —
лічильна одиниця в 60 грошів.
Камінь — одиниця ваги, дорівнювала 32-50 фунтам, відповідала пуду. Бочка — тара
місткістю від 36 до 122 гарнців. Один гарнець дорівнював близько 4 л. Солянка — міра
сипких тіл; дорівнювала малій бочці, тобто 20-25 гарнців.
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Одно млини, коториї належать до замку, один на Богу, а другий в Межикові, тії млини, коли велика
вода, не мелют, а коли вода висохнет, тогди теж молоти не можут: з тих млинов не тільки сам староста з
почтом своїм [не може — В. К. ] виховатися, але і урядник його поживитися чим не має.
А корчемних пенезей приходить з міста на старосту двадцять і дві копи грошей, і з тих же грошей,
каже, на попа городного іде три копи грошей. А за горілку і за мито п'ятдесят коп грошей приходить. А з
села, з Межікова півтори копи грошей. А кром того жадного гроша немає, ані дані медової, ані інших
жадних доходів і пожитків. А мита соляного приход з каждого воза великого і малого по 200 головажень1
солі.
Зем'яни теж повідали, якби которая пригода і навала прийшла, тогди кожен з них для себе живность
мусить в замок провадити, а тепер коли потреби немає, іно ніхто нічого не держит. Про який провіант
замковий [можна вести мову — В. К. ], яко князь староста, так і зем'яни потребуют ласки і догляду
господарського.
А тіж зем'яни і міщани повинні міст на Богу робити, также по частинах, яко в замку городні роблят.
А підводи потомуж всі разом по неділях дают, яко зем'яни, так і міщани, кожне село чергою, які
підводи їх повинні ходити до Брацлава і мають давати, і дальше не повинні. А коли будет потреба
которому послу або гонцю провідника до волохів, або до турок, тогди село стародавнє Межековці
повинно з послом і гінцем ходити, скільки будет потреба, а зем'яни і міщани повинності на то не мають.
І став на Богу, которий князь Пронський наново зробив, і млин, два круги мучних і третє ступне
справив, той став повинні гатити міщани господарські і зем'яни, скільки в місті мешкают.
Так теж і стацію [податок — В. К. ] на послів і гінців і дворян міщани повинність мают, з давніх
часів давати, і люди зем'янські которіїв місті мешкают, кром сіл зем'янських.
Село Межоковці, которое тільки одно до замку належить повинно робити, окром городень, гридню,
кухню, лазню, пекарню, холодник на замок, а до того сіно косити і гребти один день; а інші роботи деякі
з них не запитують, а готову плату півтори копи грошей дают і теж коли потреба вкажст, [а також — В.
К. ] повинні при старості на службу їздити.
При тому стави три належать до замку: один в Вєніці під містом, а другий на Вишні в половині милі
од замку, а третій в Межикові млин є, а тиї другі стави вийшли з ладу.
А которий маєток Вонючин на той час пан Семен Кмітич держит од господаря Його милості, я хотів
того маєтку службу і маетность і пожитки в реєстр мій ввести. Іно пан Семен Кмітич повідав, що всього
того маєтку маетность і податки він сам реестра справивши, до господаря Його Милості послав. Також
дав мені про тс знати, що тому маєтку од замку в волості Хмільницькій, кривди і утиски всякі робить, в
посяганні землі і сіножатей, і в наїздах, і в підпалах і грабежах. І тих часів при моїй битності наславши на
власні сіножаті того маєтку, сіна кілька стіжків спалили і інше забрали, недбаючи на листи господарські.
По закінченні тих справ вище означених, побачивши той замок господарський з усіма його
недостатками і вельми слабий, на якого потреба є не мают уваги й допомоги господарської, яко роботою,
так і всіма іншими достатками которую ж всю потребу оного замку панове зем'яни і міщани на скарб
господарський накладают і самі собі од того якоби даремно мати хотят. Я то найменший слуга Його
Милості розуміючи і не хотячи такої шкоди скарбу господара Його Милості зичити, бачилося мені
вчинити відомість, що є маєтності підданих господарських при тому замку Його Милості яко бояр самих
і людей їх, так і міщан вєніцкіх. Для того аби Його Милість господар король, зрозумівши способу і
маєтності своїх підданих, бажав відати которую тягость оного замку на бремя скарбу своего
господарського взяти, а што теж на ніх возложиті, щоби за невідомістю скарб Його Милості на том не
шкодував.
Іно поперше в місті Вєніцком міщан господарських сто і сорок димів, і один, а пасік в них двадцять і
сім. А боярських домів двадцять і один. А людей їх і з поповськими людьми сто і двадцять димів. Тобто
всіх домів в місті Вєніцком і міщан господарських і людей боярських двісті п' ятдесят і три доми, крім
домів боярських і подвірників їх.
А в селах, коториї до замку Вєніцкого тягнут господарських і боярських людей:
В головах, в Вонючині і в Новоселиці кажуть п'ятьдесят чоловік, а в Межикові сімдесят чоловік. То
суть села господарськії.
В Гущинцях пана Івана Горностая маршалка дворного маєтку двадцять п'ять чоловік.
В Летіні пана Семена Кмітіча маєтку сто чоловік, а в його ж мастку в Полтевцях тридцять
1

Головажня — брусок солі розміром приблизно 2,5x5 см, вагою приблизно 60-80 г.
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чоловік.
В П'ятничанах і в Демідовцях, в маєтках Мішка Степановіча сто і десять чоловік, которий маєток
П'ятничани батько його Степан вислужив у господаря Його Милості за небіжчика князя Констянтина.
В Махновцях Міхна Якубовіча мастку шістьдесят чоловік.
В Мікулінського маєтках в Мікулінцях шітьдесят чоловік, а в Почапинцях двадцять чоловік.
В Стрижовці і в Янові в маєтках Кощиних і вдови Сасінової дев'яносто чоловік.
В Супрунові Мікулінського мастку, которий тепер Бабінський в заставі держит сорок чоловік. І то є
вислуга його за небіжчика князя Костянтина.
В Каменогорах Дубіцкої маєтку, тридцять чоловік.
В Ятківцях обох, в маєтках Куніцкого і з братом в Черленкові, Александрової Дмітровіч маєтку
двадцять чоловік.
В Якушинцях Бориса Коцюба маєтку шістьдесят чоловік.
В Василя Дешковського в Дешковцях сорок чоловік.
В Дімітра Красносільського в Новоселках, которое од Мікулінського в заставі держит десять
чоловік.
В Новоселиці Міхна Якубовіча маєтку п'ятнадцять чоловік.
Сума всіх тих людей в місті Вєніцком і в повіті замку вєніцкого господарських і боярських тисяча і
сто і тринадцять чоловік.
На рахунок осілості тих людей дают панове зем'яни причину, штож оні ачи коли так багато їх в себе
мают, однак служби і пожитков з них мало, тільки в году три дні служат, а хто не служит, тот по шість
грошей даєт, і в тому багатший і пишніший мужик ніж пан. А то для того діється [пишеться — В. К. ],
штож границя польська недалеко, як которий чоловік захочит, завинит чи не завинит, так іде проч, а
видання і справедливості жодної не мають і ще приходячи звідти злодійство і шкоду чинет. За цім
розпущенством хлопським, він і сам на себе і на пана нічого не робить, а найбільше знают дорогу куди
тікати, для того і злодійства і розбої і все зло в том краю од них самих і од зем'ян плодиться, бо немаючи
што робити, мусить муж красти або розбивати, а жона чари чинити.
А так хотячи ускромити найперший гріх, а потім шкоду земську, потреба є на то великого нагляду і
ласки і обачності господарської шоби Його Милість господар бажав розказати тую уставу, яко паном
коронним, так і волинським і подільським учинити: нехай би панове Поляки жодних людей, будь отчичів
або неотчичів, од Волинців і Подолян не приймали, які б втікали, тих би видавали під втраченими
іменами, так теж і панови Волинці і Подоляни по томуж до них не ховалися.
А гди то поставлят, тут же в русі буде, якщо тії ж люди в роботах і подачках паном своїм не будут
повольнєйші і пожиточніші і в тих злостях своїх смирнійші, а найбільше в потребах господарських і
земських, которії на них приходити будут, жодної причині изнаходити собі не можут, а поки того не
будет, то гди нічого доброго там відбуватися не может.
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