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The Unknown Original Document of the Augus•t ów Location of 155'7

BOikój ·melneński w 1422 rr. IOIStc~tec:zmie ut,rrwalrił podtz!i,a l ziem pOJiacwieskich między państwo krzy1żackie i Litwę. Ustalona wówczas granica
granieą ·
prz, etrwała kilka wieków aż do naszych czasów. Stała się ona
Właś:
narodu.
polityczną, dzielącą niegdyś jednolite teryto'fiu m jednego
cicielami zie1m •po olbu stronach granicy staH się władcy obu państw z jednej strony .zatkon krzyżacki, a z. drugiej - książęta litewscy. Ustabilizowan ie stosunkó w polityczn ych stworzyło waruniki do ponownej
rówkoloni~accji opustoszałych ziem dawnej Jaćwieży. Osadnictw o było
też
Dlatego
.granicy.
nież c~y:nnikiem utrwalają ·cym zdobycze i przebieg
lii
ą
k
przede wszystki•m osiedlony wstaje przez obie strony - krzyżacl
pas przygrani czny. Najstarsz y zr:ąlb osad powstał po obu
tewską stronach granicy w ciągu XV i pierwszej połowy XVI w. Osadnictw o,
osadników
posuwając się od .granicy Mazows:za na rzece Łek, .czerpało
Krzyżacy,
Zarówno
spośród napływ-ają.cej z Mazowsza ludności polsldej.
jak i k:sią1żęta litewscy OISiedl.ali w: południowej części J.a.ćwieży w pierwszym rzędzie osadników po1Is!kich, w m~ałym stopniu rusikich i wyjątkowo
litewsikkh . Dzięki temu podzie!l ona polityczn ie południowa ezęść dawnej
stronie
Jaćwieży pod względem etnicznym stanowiła jednolitą całos·ć. Po
poEłku
w
zamku
w.
XIV
krzyżackiej pod opieiką istniejąceg~) już w
r.,
1431
w
Legą
wstały jako jedne z pierwszyc h wsie: Chełchy nad rzeką
Nowa Wieś w 1439 r., Krzywe nad jeziorem Krzywe w 1439 r., Golubie
przy1drodze1 z E·łku na Litwę w 1440 r. itd. Do roku 1500 powstało tam
1
około 95 wsi • Po stronie litewskiej osadnictw o było znacznie słahs:ze.
przed
Utrwalało się ono pod opielką dawnego jaćwieskiego grodu Raj. Już
Wieś.,
Wozna
1500 r. istni· ały tam. wsie: Czarny Las (dziś Czarna Wieś),
K ę t r z y ń s k i, O ludności IPOlskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich,
1 W.
Lwów 1882, Biblioteka Ossolińskich, Zbiór materiałów do historyi polskiej,
z. VII/VIII, str. 448-459, 497-504.
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Judziki, Solistówka, Międzylesie (przez nadanie p:robos1zczowi rajgrodzkiemu z czasem nazwrane Popowem), nie istniejąc-e Biele ('między P:Omianami i Ż:r'dbk,a,mi), nie istniejące SoLniki (między Ha\j1g rodem a Ż·rolbkami),
Bargłów, Netta i Ba,rs:z,c ze (założone w 149.g r. przez mie<
s zezanina rajgrodzikiego Piotra L e e ki e g ·O, zwanego, Barszczoe·m) 2 • Początki ich
zapewne sięg1 ają ·c zasów w:ielkie,g o księcia W i t o l d .a (t 1430). Niewąt
pliwie. już prz€d r. 1500 powstały w Cz:a rnym Lesie między rreką Łek
a Rajgrodem przynajmniej niektóre .z wsi drobnoszJ,aohoeckich; zapewne:
'ToćzyN::>~, Szymany....Gór'al, Pieńezykowo, Bulk:Owo, Koła!ki, K.a rwowo,
gdyż w ddkumende nadania dóbr raj1grodzko-goniądzkich dla Rad z iw i łł ów jest 'mowa o siedzącej w tych dobrach drolbnej szla!Chcie za
przywilejami wielkieh k1siążąt Witolda, Z y :g u n t a Kiejstut ·O w ic z a, . K a z, i m i e r z a
J a g i e111 01ń c z y k a
i
A l ·e k. s a n d r a 3 •
W 1503 r. przez nadanie (A l e lk s a n dr a Ja g i e 11 oń c z.y k a) częśd
Solistowa Pawłowi P o m. i a n o w i G rab o w .s k i ·e :m u powstały wsie:
Pomiany i Łabętnik 4 • Czy początkowo wsie podrajgrodzkie w·r a:z, ze
szmatem puszczy pojaćwieskiej w tej okolicy wohodzHy, jaik by należało
_się spodziewać, wraz. z eałą południową Jaćwieżą w skład ogromnego
_kompleksu, głównie pus:z,cz, ańskiego, hospodarskich dóbr grodzieńskkh,
nioe wiadomo. Pierws:z.e wiadomości, pochodząee z czasów Kazimierza
Jagiell<?ń·czyka ,mówią o SIP'r awowaniu nad nimi r:ządów przez namiestnika z dal€kiegl0, podlaskiego Bielsika, lub - o przynależnośd do ziemi
bielskiej 5 .
Pr.zez długi c·z:as, z wyjątkiem nie:z nacz:nych nadań na rz,ecz drobnej
szlachty nie usz.c zuplano dólbr przy ,granicy k'rz:yżaOkiej .w pobliżu Rajgrodu darowiznami na rzec.z. asólb prywatnych. Dopiero po 1500 r. 6
Aleksander Jagielloń,czyk nadał swemu marszałkowi pwornemu kniaztowi
Mi.chałowi
G l i ń ski e m u dclbr:a rajgrodzkie i goniądzkie. Niedług:o
się nimi Gliński deszył. Oskarżony o zdradę uciekł z kraju i dobra
rajgrodzkie i g:oniądzlkiie Zyg 'm u n t I narlał w 1509 r. J\1ikołajowi
Rad z i wił ł o w 1, ów:c:zesnemu wojewodzie trockiemu, późniejszemu
wojewcdzie wileńskiemu i kanclerzowi 'WXL 7 • Nowy pan (t pr:z ed
1522 r.), a po nim jego :r ona Elżbieta zi domu S ak o w i c :z ów n .a i syn

·m

2 "Archeograficeskij Sbornik", Vilna 1867, t. I, str. 25; I. Kap i c a M i l e wski, Herbarz, Kraków 1870, str. 398-399; AGAD w Warszawie, Kapiciana, 62, 77.
3 AGAD, Dok. miast, nr 7550 i 7563.
4 AGAD, Kapiciana 55.
5 Namiestnikiem był za Kazimierza Jagiellończyka Olechno
S ak o w i c z,
K a p i c a M i l e w s k i, jw., str. 398-399. W 1499 r. namiestnikiem bielskim był
Mikołaj Radziwiłł, podczaszy wielkiego księcia, późniejszy właściciel dóbr rajgrodzkich, AGAD, Kapiciana 77, Dok. miast nr 7550 i inne dokumenty nadań.
6 A. Ja błon o w ski, Podlasie, t. II, str. 132, Polska XVI w., t. VI, "źród
ła Dziejowe", t. XVII bez podania źródła pisze, że to nastąpiło w 1505 r.
7 AGAD, Dok. miast nr 7564 i 7566; A. B o n i e ck i, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w., Warszawa 1887, str. 271.
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Jan Rad z i wił ł, podczaszy Utewski i starosta żmudzki ·(t 1542) prowadzili dalej akcję koloniż,acyjną, osiedlają' c drobną szlachtę i chłopów. ·
J?rzed rokiem 1519 Wojcieeh Re s z ik a, otrz.ymaw.s:zy od Mikołaja RadziwiHa nadanie z.aikłada w Krzewte Wielkim wi~ś .Res:~ki 8 .. Przed rokiem
1519 powstały jeszcze wsie Rumiejki, Has.t yki (dziś część Rajgrodu na
północnym bł'zegu jeziora za Jegrznią), Gorstwiny i łoiwark probosz,czą
rajgrodzkiego Wilkiowo (talk naz\Many od imienia . ówczets nego plebana
ks. Stanisława .w i 1 :k .a) 9 • Jan Ż r o lb e k otrzymawszy w 1525 r. od
Jana Radziwiłła część ISolistowa z:akłrada wieś Żrobki 10 . Przed rokiem
11
1529 Toma~sz Kuk o w· ski zakłada, w Krzewie Małym wieś1 Kukowor •
Przed rokiem 1529 R u tikowscy zakładają wieś chłopską Wolę Rutkows\ką (dziś Rutki Stare i Nowe) a Białosuk n i o w i e. Gr a b o ws c y wieś Wolę. Bi;ałosuknieńską (dziś Grabowo) 12 .
W 1529 r. doszło do .sjporu 1g ranieznego między RadziwiNami a królem
Zygmuntem I, .a wła'śdwie królową B o n ą 13 i ich synem Zyg m u nt e m A u g u s t e 'm . Oska~żono Radziwilłów o zagrra hienie i przyłącze
nie do dóbr raj.grodzrkieh pasa pustz czy między rzekę Szelistówką (Solistówką), jeziorem Dręstwo, rzeką Jegrznią i Łek .a rzeką Pruską (dziś Ka-:mienny Bród), jeziorem Necko i rzeik'ą .Mietą (Nettą) oraz o wypędzenie
stamtąd osoczników i bartników grodzieńskich. Po dłuższym procesie
dokonano w 153·6 •T. ostatecznego rozgraniczenia między doibrami radziwiHowskimi a kró'l€'w:s kimi. Granicę ustalono na !linii: :rzeka Solistówka,
jezioro Dręstwo, rzeka Jegrznia i Łek 14. Równocześnie wtedy Radziwiłłom ode/br.ano wielki sz.mat ziemi między Biebrzą, Nereślą a Brz.o zówlką, który, wląaz)()lno do dobr klnylszyńskich. Pr•zynalerżnaś.ć ·z iem między
Rajgrodem. a Neckiem po odebraniu ich Radziwiłłom nie była sta,la.
W 1537 r. opiekowta'li się nią namiestnicy z Grodna, a później IStaroiStowie knyszyńscy (:np. w 1544 i 1555 r.).
Na odebranych ziemiach włą· czonych do dóbr młodergo Zygmunta Aus Kapica M i l e w ski, · jw., str. 353; Biblioteka Czartoryskich w Krakowie,
rkp. 1777, str. 305.
9 Jw., str. 305-307.
10 AGAD, Kapiciana 55.
11 W. S e m k o w i c z, Wywody szlachectwa w Polsce XIV -XVII w., Lwów
1913, str. 243, "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego", t. III.
12 AGAD, Kapiciana 62; "Archeograficeskij Sbornik", jw., str. 25; W. P oe i ·e c h a, Królowa Bona (1494-1557), Czasy i ludzie Odrodzenia, t. III, Poznań
1958, str. 252.
13 Bona otrzymała w 1524 r. puszczę grodzieńską aż po granicę Prus; Fociecha, jw., t. III, str. 101.
14 Wyrok zatwierdził Zygmunt I w Krakowie 25.XI.1536 r. Szczegółowy opis
tego procesu, nie wszędzie jednak ściśle, podaje P o c i e c h a, jw., t. III, str. 159-166.
Warto zauważyć, że dokumenty z 1515 r. (zatwierdzenie nadania przez Zygmunta I) podają granicę dóbr Radziwiłłów na rzece Necie (AGAD, Dok. miejskie, nr
7550, 7563), a więc zgodnie ze stanem posiadania Radziwiłłów w 1529 r. Akta procesu podają wsie, r~ekomo założone przez Radziwiłłów na zagrabionym terenie
(Pociecha, jw., str. 160), a tymczasem według danych z Metryki Litewskiej niejedna z tych wsi istniała jeszcze przed Radziwiłłami.
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gusta 15 w dals:z:ym ciągu kontynuow<ano akcję osadniczą. W 1537 r.
Zygmunt August prze:z. Jerzego Z i e l e p u •C hę, namiestnika grodzień
skiego da'ł 50 włók w puszczy ~ grodzieńskiej Michałowi G r z y b o w -r
s ki e m u z Zade·czek {parw. wąsosiki) i M·a dejowi z M o car z y (pow.
wiski) na założenie 2 nowych wsi 16 . Założono na nich wsie: Jeziorki
i Kamionkę. Przed 1560 r. powstają jeszcze wsie Lipówka, Żarnowo,
Biernatki. Proces os.a.dniezy między Rajgrodem a rzeką Nettą w zasadzie
do tego czasu został zakończony. Do tego terenu osadniczego od pół
nocy dotykał pa1s osadniczy dóbr dowspudzikich W o ł ł o w i c z ó w (nadanie puszrc zy "przy grra niey raj:grodzkiej" w 1513 r.) i wsi kró'lewskich
Janówka, Pruska {dziś Pruska Wielka) i Nowa Wola (dziś Pruska M: ała)
nadanych w 1563 r. również Wołłorwiczom.
Wyrazem zakończenia osriedlania ziem między Rajgrodem a jeziorem
Necko by1o założenie ośrodka miejskiego - Augustowa - dla olbsługi
tam położony·ch wsi dóbr królewskich. N ajstar:sz.y wyrosły tam ośrodek
miejski 17 i parafialny 18 to Rajg:ród, ale on :znajdował się w rękach
prywatnych. Dla dóbr królewskich trzeba było stworzyć nowy ośrodek.
Pa~aifię fundował Zygmunt August w 1544 r. w Bargłowie, przyłąeza
jąc do niej wszystkie wsie królewskie :między Rajgrodem. i Nettą 1 '9 •
Bargłów jednalk nie wyrósł na miasto.
Obok potrzeby obsługi wsi dóbr królewskich powstarła konieczność
stworzenia ośrodka usługoW€go dla sz1laku handlowego, w jaki rozwinę
ła się w początkach XVI w. starra "wielka droga'', biegnąca z Grodna
przez Rajgród na Prusy i na Mazowsze {wspominana nier.az. w wyżej
wymienianych dokumentach i innyeh źródłach). Jej przebieg ·można
dość dokładnie wytyczyć. Ponowne zasiedlanie terenów pojaćwieskkh
i rozwój stosunków handlowych między Prusami a Wielkim Księstwem
AGAD, KRSW 4762 a, f. 213 v. "ku horodkowi bielskiemu".
AGAD, Kapiciana 62.
.
W 1499 r. wspomniany mieszczanin rajgrodzki (AGAD, Kapiciana 77),
w 1509/29 Rajgród zwany je!s:t miastem (AGAD, Dok. miast nr 7564 i 7566; "Arch.
Sbornik", jw., str. 25), w 1529 r. wspomniany ratusz ("Arch. Sbornik", jw., str. 25,
według P o c i e c h y, jw., t. III, str. 252 należy datować wydrukowany tam akt
na rok 1529, a nie na 1536). W 1552 r. nadanie prawa na 2 jarmarki (AGAD, tzw.
"Metryka Litewska", t. I B 31, f. 247). Nadanie prawa magdeburskiego nastąpiło
dopiero za rządów córki Jana Radziwiłła, starosty żmudzkiego, Anny Kiszczynej,
wojewodziny witebskiej. Dokładna data nadania jest sporna. Lustracja z 1661/64 r.
(AGAD, Metryka Korronna, dz. XVIII, nr 64, str. 603) podaje rok 1562, B a l i ń .:; ki
i L i p i ń s k i, (Starożytna Polska, t. II, War·s zawa 1845, str. 1331) i J abłon o w ski, Podlasie, cz. II, str. 72, rok 1566, odpis dokumentu w oblacie
z 1664 r. (AGAD, Kapiciana 63), rok 1568.
18 W 1519 r. Mikołaj Radziwiłł, kanclerz WXL odnowił starą fundację z powodu utraty dokumentu fundacyjnego parafii rajgrodzkiej (Bibl. Czart•o ryskich, rkp
1777, str. 305-307). Zapewne powstała ona za czasów w. ks. Witolda, jak parafia
w Goniądzu ("Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej", wyd. ks .
.J. F i ja ł e k i W. S e m k o w i c z, Kraków 1948, t. I, nr 400).
19 Bibl. Czartoryskich, rkp 1775, str. 2037-2038. W akcie tym podano, że Bargłów leży w powiecie knyszyńskim.
15
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Litewsk im spowodowały powstan ie killku _szlaków handlow ych, łączą
cych oba kraje. Sż:l.ak' biegnący .z Grodna wchodził w okolicac h uroczyska puszczańsikiegiD Lipsk w puszczę Perstuńską, któr,ą pl'zekr.aczał za
ro.zdziel•ał się na
Nettą. Początkowo biegł on tylko na Rajgród i tam
Z .c zasem powEłku.
do
ą
zdążająe
drugą
i
ze
drogę, prowadzącą na Mazows
te['e,n z;asl1ena
odJn10gą
jedną,
biegnące
. stało :z a ~rzeką Ne11Jtą odgałęz,ienie,
.a drugą
cka,
Ole1
do
i
lcfl.onego ~pasa p:rlzygranic:z nego (Dow1s puda, Raczki)
1przez ·Bru1wdziszki Ido E-łku. W edłUJg .z;achow~n~go fragn1en1Ju ksJię,gd. oelne,j
z Augusto wa .z 1607 r. 20 jechali tą drogą kupcy nie tylko z podgrodzień
skich ·m iastecze k j osad (Lipsk, Łososn.a, Nowy D·w ór) ·l ub innych ZapuszJ\!Iohylowa, 1\tliń
czańskich miejscowości {Sejny), a'le równie1ż z dalekieg o
ska, Połocika i Wilna. Idące karawan y wozów kUlpieckich {np. Nikifor
D :z i e n i u c ej e w i IC z z Mohylow a jechał z 12 kolasa1m i) wyjeżdżając
z puszczy , ~lub wjeżdlża ·j.ąc do pusz,c zy, wymagały nieraz r€'peracj i, a ludzie
zaopatrz enia w ·żywność i nooleg. Dlatego też według rejestru z 1580 :r.
w Augusto'w ie było najwięcej kowali i kołodziejów (10), piekarzy (str.l17 rylbaków .
łych 15, .c zasowyc h 12) i ·rzeźników 1(10); ·można dodać jeszcze
21. ~Dowodzi to, żoe
Inne gałęzie rzemiosła lby1ły nieUczn ie reprezen towane
nia ośrodka
główną 1przyczyną założenia Augusto wa była IPOtrzeba utwoł'ze
puszczy 2 2 •
granicy
na
1
u:słoUig.i ISZ'l aku handlow ego u 1prt~eprawy 1przez rzekę
Poza tym Augustó w powstał na styku 2 różnych T•egi.onów gospodarrczych:
rolnic:zego i leśno-jeziorn€igo. W nim 1mogła się również odbywać wyrrnic:tna
hanidolowa między tymi dwoma regionam i gospoda rczymi.
Kiedy więc nastą!I)Ho założenie Augusto w.a? Za1lą:ż1kiem jego zapewne
zamiarz e .m ówi
była karezma , którą chciał założyć Jan Rald ziwi~ł. O tym
dokume nt Zygmun ta I, który dnia :21 VIII 1526 r. {według indykty podan€j w datacji tego dokume ntu - 15 - w 1527 :r.) 1pozwolił Janowi Mikoie:mu, dZiierżawJCy
łaj€1Wicz1Qiw'i RadlzliiwiUowiez10tWii, rkldlezaiSIZemu hoiS'podarlSki
j do jeg:o dóbr
należące
wasilisk iemu i maTkows:kiemu, . założyć w puszezy
rajgrodz kich, karczmę na rzece Metie, przy wielkiej ldrodze, która id.zie
22 a. Jeżeli ikarozima ta ·,.z~dstała wzniesio na, co
~z Grodna do P.na:w dzisze'k
wydaje się bardzo 1pe·w ne, to ~rok 1526 lu'b 1527 należy uważać .z a datę
1

1

Arch. Państwowe w Poznaniu , Msc, nr 1206.
9,
Ja błon o w ski, jw., cz. I, str. 133. Jeszcze najwięcej było szewców bo
krawiec.
l
i
kuśnierzy
2
poza tym było
lokował w 1580 r.
22 W tym samym celu z drugiej strony puszczy Stefan Batory
na rozwój
w ostępie Lipsk w puszczy Perstuńskiej miasto Lipsk: (liczył on jeszcze
ie domu
handlu na rzece Biebrzy). Dokumen t lokacyjny wyraźnie poleca zbudowan różnych
i nn.). Spotykan e w
gościnnego dla kupców (AGAD KRSW 4762 a, f. 77
go na
opracowa niach informac je o isfnieniu tego miasteczk a w 1006 r., że założono
ł u ja ń ski, Wę
o
P
(A.
w.
XI
w
Rusini
założyli
go
że
Saksonii,
w
Lipska
wzór
1854, t. I,
drówki po guberni augustow skiej w celu naukowy m odbyte, Warszaw a
czyzny,
Białostoc
Miast
edia
Encyklop
(Mała
Biebrzan
ono
ię
str. 337) lub że zwało · s
i polegają
"Gazeta Białostocka" nr 225 z 20/21.1X.1958 r.) nie mają żadnych podstaw źródeł.
na nieporozu mieniu lub niezrozum ieniu przez nich wykorzys tywanych
22a Tekst dokumen tu w AGAD, Metr. Lit. 199, s. 404.
20
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naTodz,i n 'Augustoiwa. Plie.rw1szą !próbę ·Zlalo:żenia mi.alSt;:t dopiero pod)ję-ła
wielce 'zasłuż1ona dla rozrwojiU gos!Podarczego dóbr król~skich na Litrwie
krÓil'owa Bona. W dlokum:e mde •wy\Sitarwiunym ·weldłu:g sum.ariUisza Teg€StóMT
ddkume1ntów metryki 1•itewskie1j 2 3 w K'ralk10wie 19 ma1rca 1540 r. 24·
poleciła ~z:ało1żentie :flo1lwall'ku Zygmuntowo naiCi rzeką M'ittą 2 fi w starostwie
grod!zień1sk1im. Może :~o był 1da1szy eta1p T027Woju now€] osady. Bowyższy ·
sumariusz 26 wspOmina kopię p~z.ywilej>u i 1546 · r. "na fundusz
miastec~ka Zygmuntowa -Mfmitha" 27 • Regest ten jest tak Hłikoniczny
i wadliwie ułożony, że trudno coś z niego wydobyć, nie wiadómo :Więc;
czy to ·j-est pierwotny dokument lok,a cyjny Zygmuntowa, czy tylko do·kument, ' polecający założenie miasta i wymierzenie jego włók. Znany
jest za to pełen t€kst innego dolkumentu z tego samego roku. W dniu
15 kwietnia 1546 r. Zygmunt Stary wystawia: 'list zwcłlniający · miesż
czan świeżo przez. Bonę ".a fundamentis" założonego · miasteczka Zygmuntowa od oeł .i podatków na lat 15. 'r€n list: informuj e, że miasteczko
żostalo tak nazwane na eześć jego i jego syna 28 . . Równoeześnie tego
samego dnia królowa, Bona• ustanawia wójtem 29 w miasteczku Zygmuntowie uczdweg1o Jędrzeja K ·osz c z, y n e h a 30 , z Wąsasza w ziemi
wiskiej 31 . Czy lokacja Bony od razu doszła do skutku, niewiadomo
(wyjazd Bony z1 Polski w 1556 r.). W 1555 r. jest już to miasteczko, ale
pod inną nazwą- jako Augustów 32 • Zygmunt August 3 3 nadając prawo
23 "Opisanie dokumentów i bumag chranjascichsja v Moskovskom Archive
Ministerstwa Justidi", kniga 21, Moskva 1915, str. 378.: "Folwark Zygmontowo.
Frzywilej Bony, królowej, który w sobie zamyka posadzenie z,n owu i zbudowanie
folwarku zygmontow,sikiego nad rzeką Mittą w starostwie grodzieńskim. Kraków,
w piątek prżed niedzielą kwietną 1540 ,r . Podpis ręki królowej Bony, z pieczęcią".
24 Data ta jest :c hyba błędna. Sumariusz podaje "w piątek pr.z ed niedzielą
kwietną 1540 r.". Wszystkie inne dokumenty dotyczące Zygmuntowa mają datę
"czwartek przed niedzielą kwietną 1546 r." lub to samo po łacinie "feria quinta
post Dominicam Judica 1546" a więc 15.IV.1546 r. Może więc i ten dokument należy datować na rok 1546, a wówczas należy odczytać datę 16.IV.1546, którą
jak widzimy wypada na sąsiedni dzień.
·
.
25 Dziś Netta. G. B.
V o l o v i c, Revizija pusc i perechodov zverinnych
v byvsem Velikom Kniażestve Litovskom. Vilna 1867, str. 49, nazywa również
Nettę Mitą. Najczęściej spotykaną formą nazwy tej rzeki jest Mieta lub Meta.
26 Opisanie dokumentów ... , jw., str. 379.: "Oopia :przywileju na fundusz rolassteczka Zygmuntowa Mimitha".
27 Mimitha to albo zniekształcone Mi•t a.
28 AGAD, Metryka Koronna, 70, f. 527-527 v.
29 Zapewne wtedy otrzymał 3 włóki, należące później do wójta augustowskiego.
Dziś na jednej z tych włók jest wieś Wójtowskie Włóki.
30 A może zwał się on Kościesza, bo w spisie mieszczan wąsoskich z 1494 r.
(AGAD, ASK I, ks. 38, f. 4 v) występuje to nazwisko.
31 Jeden z pierwszych burmistrzów augustowskich również po-chodził z · ziemi
wiskiej - Wojciecb W i z n i a n i n w 1577 i 1578 r. (AGAD, ASK I, ks. 47, f. 137
i 155).
.
32 Inwentarz starostwa knyszyńskiego, wyd. W.
C h ()m ę t o w s k i, Materiały do dziejów .r olnictwa w Polsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 18'76, str.
257-258, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, t. II.
33 Miasto jako herb otrzymało monogram Zygmunta Augusta SA z koroną.
SA oznacza Sigismundus Augustus, a nie Augustianae Sigiilum jak informuje słabe
wydawnictwo "Herby miast po-lskich", Warszawa 1959.
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magdeburskie przypisuje sobie założenie miasta: "z roskazania naszoho
poczato mesto saditi" 3 4 •
Nadanie prawa magdeburskiego nastąpiło w Wilnie 17 maja 1557 r.
Wkrótce to nadanie zostało uzupełnione nowym. W dniu 3.VI.1564 r.
w: .Bielsku Zygmunt August dobrze rozwijają~cemu s:ię (,,iż w tom meste
nasrom :nemało ludei oseło")- miastu dodał do poprzednio danych 127
włók 35 jeszcze 74 włóki 36 oraz sianożęcia nadJ rzekę Metą {Netta) i pa-.
stwiska za tą rzeką w· puszczy grodzieńskiej leśnktw:a perstuńskiego po
rzekę . Kolnicę na ćwierć mili.
W różnych puhlikacj,a,c h powtarzana . jest bezkrytycznie . wiadomość
o za!ł10ż.eni u ·A ugustolwa na 1miejscu wsi . Mos'tJki. Pochodzi lon.a stąd, że
w 1741 r. ów,czesny pro1b01s:zcz augustowski lk:i.S. Piotr Paweł P i e ń k o wski · starał się o uzyskanie aktu fundacji para:fii augustowskiej. Nie
wiedząc o tym, że Augustów w czasie lokacji należał do Wielkiego
Księstw:a Litew:s kiego, nie zwrócił się do kancelarii litewskiej, lecz do
koronnej. Urzędnicy kancelarii znale:Mi w Metryce Koronnej w transumpcie S t e f a: n a B a tor e g o z 8.II.1578 r~ akt fundacji parafii
w zakładanym również za Zygmunta Augusta innym. mieście Augustów
we wsi 'M osty w· starostwie bełskim z ldnia 23.VII.1549 r. Po transumowaniu przez A u g u s t a III wydali d(}kument ks. Pieńkowskiemu. Dokument ten z pieczęcią Augusta Ul do dziś dnia znajduje się w archiwum
parafii augustowskiej. Zapis dokumentowy Mosthi odczytano jako Mostki i w ten 1sposólb IP'OWSitały MOisrtJkli. ·l(iorz)11sta!jący z teg:o dokumentu badacze przejęli zawarte w tym dokumencie wi·adomośd a 7 , a .z a nimi powtó1'zyli inni. Nikt z tych, któTzy zaglądali do tego dokmentu, nie zauważył, że w dokumencie jest mowa o starośde hełski·m i Bełzie, pod
którym 'leży miasteczko Mosty Wielkie, zwane lkiedyś również Augustowem. Wystarczy równie1ż z. ~jrzeć do Metryki Koronnej, gdzie obok wpisu tego dokumentu jest inny dokument dotyczący tego miasta z dokład
nym okreś.Ie~1iem, o jakie miasto .chodzi 38 . ·W ten sposób powstały przed
Tymoteusz L fp i ń ski (B a l i ń ski i L i p i ń ski, jw., t. II, str. 1333)
ze .zdefektowanego odpi1s u (AGAD, Metryka Koronna, 410, str. 419-,122)
zaopatrzonego na marginesie w datę (może datę wpisu do Metryki Litewskiej)
16 maja 1561 r. pierwszy wprowadził do literatury przedmiotu błędną datę lokacji Augustowa.
35 Może nadane zostały w · którymś z dokumentów z 1546 r., bo dokument
lokacyjny z 1557 r. nic nie, mówi o włókach.
36 AGAD, Dok. miast, nr 3915. Były już na nich wsie Żarnowo i Biernatki
(zob. Inwentarz star. knyszyńskiego, jw., str. 289). Turówka powstała po 1576 r.
(zob. Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. J. T opolski
i J. Wiś n i e w ski, Wrocław- Warszawa 1959, str. 111).
37 Pierwszy o Mostkach napisał chyba J. Jar n u t o w ski, Miasto Augustów,
"Biblioteka VJarszawska", t. II (1863), str. 149.
38 Matricul,arum Regni Poloniae Summaria, ed. T. W i e r z b o w s k i, Warszawa
1919, p. V, vol. l, nr 514 i 515. Por. również B a l i ń ski, L i p i ń ski, jw., t. II,
str. 1213-1214.
34
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dwustu laty blą·P. 3 9 trwa do dnia dzLsiejs:zego, o ,czym świadczą współ
czesne przewodniki 40 , a nawet prace - naukowe 41 . Prdboszcz augustow·ski otrzymał przywilej fundacyjny według inwentarza w'łośd augustowskiej w 1565 T. 42 , naidalj.ąlcy \mu dz:ielslięoiowłók!Oiwą, w·ieś BOTiSIUki pod
Nettą wza:mian ·z a _poiprzednio )llaznaczone 1mu (przy pomiarze) 3 włóki
w mieście. Parafia augus:towsk:a objęła tylko miasto i jego przedmieś- cia:
Żarnowo, Biernatki, Turówkę i Uocian:ki.
Niedługo po lokacji Augustów zmienił swą przynależność państwową.
W 1569 r. wraz z oałym Podlasiem odłąezony od Wielkiego. Księstwa
Lite,wskiego znalaz1ł się w Koronie. Wkrótce nastąpiła również z:m iana
przynależnośd administracyjno--gospodarczej. Po Annie ~- Rad z i wił
łów Ki szczy n ej, wojewodzinie witebskiej w 1571 r. na Zygmunta
Augusta spadły dobra r:ajgrodzkie i goniądzkie. Utworzono z nk:h osobne starostwa, a W'ło:ść augustowską odłączono od starostwa knyszyńsikiego
i utworzono samodzie·l ne starostwa augustowskie. Pierwszym starostą
augustowSikim i równocześnie rajgrodz:ldm został M:a rdn Dulski, brat
Jana, późniejszeg~o podskarbiego wielkiego' koronnego. Nowy starosta
objął starostwa w· dniu 21 września 1571 r. 43 • Rezydencja starosty
~spólnego dla -(jbu staros.tw· była początkowo w Rajgrodzie, później, gdy
zerwała się "unia personalna" starostw, we wsi Netta, która w ten sposób stała się "re,zydencjonatną" stolką stal'IOStwa augustowskiego. Nie
zaszkodziło to w niczym miastu, które w· dalszym ciągu riOzwijało się
usuwając w cień stary iRajgród.
Może warto zastanowić się, kto z ramienia Bony i Zygmunta Augusta
zaldadał Augustów. Gdy zakładano Zy.gmuntowo, wówczas funrkcję nami€stników gr:odzieńskkh pełnili: w 1545 r. Andrzej N i e p r z, e ck i,
w latach 1547-1551 Wojdech Ki m b ar 44 . Gdy należał on już do starostwa knys!zyńs:kiego, starostą 't am był Piotr C h w a ·l c ·z e w s k i
(1553-1564). :Piotr ChwaJc.zewslki wy:stępuje w różnych źródłach, doty·czącyeh Augustow:a. M.in. inwentarz z r-oku 1565 informuje 45 : "W mieś
cie Auguście (sk) jest dtom w rynku na rogu ku Prusom stojący, za pana
Chwakzewskiego z!budowany, który, jako dają spraw-ę, mia!~by być dl1a
urzędu dwornego postawion". Pochodzą,cy z woj. kaliskiego Piotr Chwal39 Po raz pierwszy sprostowałem go w artykule "Zbliża się 400 rocznica Augustowa" w "Gazecie Białostockiej", nr 201 (1914) z 2/3.XI.1957 r.
40 Por. choćby A. P a t l a, Piękno ziemi suwalsko-augustowskiej, Warszawa
1959, str. 80, zawierający i w innych miejscach w części historycznej sporo błędów,
nie mówiąc już o lukach. To samo dotyczy słabego "Słownika geografii turystycznej Polski", t. I, Warszawa 1956, str. 6.
41 Np. bardzo cenna praca P. S z a f e r a i W. T r z e b i ń ski e g o, Projekty
przebudowy Augustowa 1815-1830, "Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury",
r. II, Warszawa 1953, z. 3, str. 13.
42 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, nr 213.
43 AGAD, ASK I, ks. 47, f. 16v.
44 B o n i e c k i, Poczet rodów ... , jw., cz. II, str. XXIX.
45 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, nr 213, f. 3.

oo;
Y.

(10.

~-

~

o.
o
:>;'
c

3
(1)

::l

2"

o

~
c>
(10.
c

o"'

~

lll
N

...._,

~

~
_,

:-s

t-3

;z,.
ta

....t"'
n

>
X

H

LOKACJ A AUGUST OWA

433

ski)
czewsk:i, podkom orzy kaliski( zmarł w 1566 r. jako kasztel an biechow
m
główny
i
ej"
Włóczn
y
"Ustaw
rem
wyrósł w otoczen iu Bony, był redakto
Wielw
włóczną
ą
pomiar.
kierow nikiem wielkie j reform y agrarne j, zwaną
ny,c h
kim Księstwie Litewsk im. Ten jeden z. najwyb itniejsz ych ówczes
Bony,
ej
ekonom istów, już w latach czterdz iestych dwvrza nin królow
i autora jego rozplamoże uchodzić za właściwego budown iczego miasta
wszystk imi dobram i
on
ał
zarządz
r.
1555
nowani a. Wiadom o, że od około
którym założył co
w
skie,
knyszyń
królew skimi na Litwie. Starost wo
rozkwi tu, że
takiego
do
najmni ej 16 wsi i liczne stawy, doprowadził
46 • BezpoLitwie
na
uchodziło ono za najlepi ej zagospo darowa ne dobra
mieszcz anie z wójtem
średnimi wykona wcami w budowi e miasta byli sami
i burmis trzami na czele. Gdy realiza cja budowy nowego miasta powiod
począ
jednak
to
był
Nie
e.
miejs!ki
JEawo
ła się, wówcza s król nadał mu
1557
tek budow y miasta, lecz jej koniec, i za taki należy uważać rok
w dziejac h August owa.
owa, znajdujący się
Oryginał dokum entu lokJaeyjnego miasta A:ugust
w Archiw um Głównym Akt Dawny ch w Warsza wie, był znany archisię
wistom , ale nieznan y hi:stoTyikom i regiona listom, którzy powołuj:ąc
ytnej
"Staroż
w
o
g
e
ski
ń
i
p
i
na opublik owane prz.e z Tymate usza L
Polsoe" 4 7 fragme nty tego przywi leju na podstaw ie niepeln ego od,pisu,
ch
w dalszym ciągu podtrzy mywal i błędną datę nadani a praw miejski
miastu 48 •
Dokum ent ten, prrecho wywan y niegdyś w ratuszu .august owskim , stoprzetrwał nawet ZJa,gł.adę August owa i jego
jącym na środku rynku ską lecz niesfor nych
ludności w czasie najazdu sp·r zymier zonych z Polr
w laTatarów w 1656 r. po bitwie pod Prostka mi. W czasie tworze nia
w artach 1826-1830 archiw ów przy trybunał,ach sądowych znalazł się
chiwum w Łomży. M~ iędzy rokiem 1883-1888, gdy zwożono akta ziems-go
kie, grodzikie i ·m iejskie, przewie ziony został do Archiw49um Główne
•
ny
związa
w Warsza wie, z: którego losami odtąd jest :stale
czny, t. III,
W. p o c i e c h a, P. Chwalcz ewski, Po1ski Słownik Biografi
m wzmiankę
znalazłe
artykułu
go
niniejsze
lw.rekty
czasie
W
Kraków 1938, str. 2-3.
icie w akcie komisar skim z 15911 r.
potwierdzającą rolę Chwalcz ewskie.g o. Mianow
iano, że drogę z Knyszyn a do Augusdotyczącym granicy dóbr Krasny Bór powiedz
"g d y m i a s t o
towa wraz z mostem na rzece Bobrze wytrybował Chwalcz ewski,
6).
1065-106
s.
410:
Kor.
r.
t
Me,
(AGAD,
ł"
a
ład
ak
z
ów
t
S
1
u
g
u
A
47 B a l i ń s ki, L i p i ń ski, jw., t. II, .str. 1333.
lokacji Augusto wa byŁa obchodz ona do48 Z powodu tej omyłki 400 rocznica
ckiej" ("Zbliża
piero w 1961 r. Autor niniejsze go artykułu pisząc w "Gazeci e Białosto rok 1561, choć
również podawał
się 400 rocznica " ... , jw.) o zbliżającej 1 się rocznicy
Projekty przebud owy ... , jw., pojuż w 1953 r. P. S z afer i W. Trze b i ń ski,
a.
4762
KRSW
AGAD,
ie
podstaw
na
dali rok 1557
wywany ch w Warszaw skim Ar49 T. W i er z b o w ski, Opis aktów, przecho
i Prawa", t. IV, str. VII, XVII;
"Pomnik
1917,
chiwum Głównym, t. II, Warszaw a
I. Archiwa dawnej
Archiwu m Główne Akt Dawnyc h, Przewod nik po zespołach, t.
sygnatu ry na
Rzeczyp ospolitej , Warszaw a 1958, str. 137. Mówią o tym również
ntu.
dokume
e
odwroci
46

28 Rocznik

Białostockt

J. WISNIEWSKI

434

Augustów w roku nadania pr,a wa magdeburSkie go należał do Wielkiego Księstwa LitewSkiego, dlatego też dokument lokacyjny (i następny
z 1564 r.) ·zootał wystawiony w Dusldim jako języku urzędowy.m Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jedynie podpis króla ,Zygmunta Augusta
jest po łacinie.
Publikuję ten dokument według zasad wyrażonych w "Instrukcji
50
Wydawniczej dla .średniowie-cznych źródeł historycznych " . Nie· uw·z.ględniono .z naków twardych i miękkich ze względu na trudności technkzne druku. Odezytu i transliteracji dokonała kol. mgr Krystyna
N i z i o, którrą proszę o przyjęcie· serdecznego podziękowa.ni, a za koleżeńską pomoc.

WiLno, 17 ?YUlJ-a 1557
Zygmunt August nadaje zakładanemu miastu Augustów prawo magdeburskie, daje w· agę, jatki p:ekarskie, solnle, szew,s kie, postrzygalnię
i wolności takie, jakie obowiązują w Wilnie, ustanawia 2:. jarmarki z wolnością do 10 lat, 2 targi oraz nadaje wolność łowienia ryb W ' jez. Necku
i na rzece Necie do wsi N et ty.
Or. Archiwum Główne Akt Dawnych, Dokumenty mta.~t nr 3883; pergamin o wymiarach 61 X 58,5 cm z zatkładkq 20 cm, złożony trzykrotnie tj. w 6 złoteń, prawy
róg nieznacznie ucięty, u góry podłużna plama na całq długość z zaciekami na
złamaniach w głąb dokumentu wskutek zamoknięcia, które spowodowało zblednię
cie w tym miejscu pisma; część pisma z prawej strony wskutek używarnia wytarta
ale czyteLna; pismo równe t czytelne. Pieczęć z laku czerwonego w miseczce
z wosku na sznurze plecionym tółto-różowym, częściowo wyb!Łakłym. Na odwrocie
napis związc.:my z lustracJą starostwa augu~towskiego: Reproductum tempore lustrationis Anno 1659 et 1661 expedit diebus - (nieczytetne) - Anno 1664. Olbrac'h-

tus Adianus J...asocki, dapifer Terrae WyBsogrodiensis, Sec[reta.rius] S[acrae]
R[egLae] M(,ajes]t[atis], judex protunc Tribunalis Regni, m[anu] p[ro]p1[ria] oraz
adnotacja z sygnaturą: N. l BBB 1557 die J7 maja Zygmunta Augusta w Wilnie,
sygnatury polskie

VI-

560

Łomża

3 263
~epce M.Ju. Warszawskij
Paczka 4, n. 3883.

Gławnyj

2320 N. 13 NO R 53 Augustów

Archiw Drewnich

Aktow.

i rosyjska na naZał.

IV, Szkaf 4,

Kop. 1. AGAD, dok. mi·a st nr 3974, oryg, transumpt króLa .Stefwna z 31.1.1578 r.
z języka ruskiego na język potski oryginału. - 2. AGAD, dok.
miast nr 4058, oryg. transumpt króLa Zygmunta III z 26.X.1611 oryg. transumptu
1\-róLa Stefana (kop. 1). 3. AGAD, dok. miast nr 4133, oryg. tmnsumpt króla
4. AGAD,
Władysława IV z 6.V.1638 oryg, transumptu króla Stefana (kop. 1). dok. miast nr 4179, oryg. transumpt króta Michała z 'lo.X\1:.1669 oryg} tran•sumiptu
1<.r6La Władysława IV (kop. 3). - 5. AGAD, dok. miast nr 4205, oryg. transumpt
króla Jana Illl z 5.V.1677, oryg, transumptu króLa Michata (k0p. 4). - 11 . •4.GA.D,
clok. miast nr 4234, oryg. transumpt króLa ~ugusta II z 20.II.1702, oryg, transumptu króla .lana IU (kop. 5). - 7. AGAD, dok. mi'ast nr 4330, o1·yg. transumptu
króla Stanisława Augusta z 4.III.1767, oryg, transumptu króla Augusta III
z 22.XII.1744, który transumował oryg, transumpt króla Augusta II (kop. 6). 8. AGAD, Kapiciana, pudlo 55, w 't erzytelny odpis z początku XIX w. oblaty z ksiąg
grodzkich goniąclzkich z 21.X.1785 r., oryg. transumptu króla Stanisława Augusta
(kop. 7). - 9. AGAD, Metryka Koronna 410, f. 419-420, z-defektowany (brak poprzetłumaczonego

so Opublikowana w "Archiwum Komisji Historycznej PAU", S. 2, t. II, ogólnego
zbioru, t. XIV, Kraków 1930, str. 1-40 (o publikacji źródeł ruskich na str. 7-9).
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końca) z pierwszej polowy XIX w. odpis po rusku literami łacińskimi
wpisu w Metryoe Litewsktej ks. 45, t . 11, pod blędnq rlatq 16.V ..1561. - 10. AGAD,
Komisja Rzqdowru Spraw Wewnętrznych 4762 a. f. 4-15, wierzytetny odpis
z 25.IV.1826 wierzytetnego odpisu z 25.X.1822 or.. ekstraktu bez daty z obtaty
w księgach grodzkich goni!qdzkich z 21.X.1785, oryg . transumptu króta StanislawaAugusta (kop. 7).
Reg. AGAD, Kapiciana, pudlo 42, str. 644-646, według obtaty z ksiąg grodzktJch goniqdzkich z 21.Xd785, oryg. trunsumptu kTóta Stanistawa Augusta (kop. 7).
Wyd. Przedruk obszernych fragmentów według kop. 9, M. B a t i ii s ki,
T. L i p i ń ski, Starożytna Polska pod wzgtędem historycznym, jeografvcznym
i statystycznym, Warszawa 1845, t. II, str. 1333 i wyd, lU, t. III, Warszawa 1886,
str. 462-4·63, powtórz:o ny z błędnymi informacjami wstępnymi w Ka1Lenriarzu-Into.rmatorze Tow. M.tlośn.ików Ziemi Białostockfiej, BiJałystok 1958, str. 29.

czqtku i

Żigimont AW1gust Bożeju miłostju korol IPOil skii, weHkii knjaz litowskii, ruskii, pruskii, ż:motskii, mazowecskii i inych - cznim znamenito
sim listom na.szim. chto na neh01 posmotrit alb o c:z:tuc:zi eho wslyszyt nyneszni'm i na potom lb uduczim lkamu lbudet potreba1 toho wedati szto z roslkaZJania naSZ'JOhO :IJIOCZiato rm esto Sarld t1i U tWOOOSti naiSIZOi kny:szyllliSk~i naJd ·r ekoju Metoju pri hranky pruskoi kotoroesa nazywaet Awhustowo. Ino my
choitaaZJi toe me1s to naJszo i wSiich dbawateH meszc~an taimJosznich laskiOJju
nas,z oju hospodarskoju i: woluostami praw maydeburskkh obdarowati
i w :możnoo1tach rowziTi't i i dla 1toho daem !Z laiSiki \na!S'zoe hioolpoda~skoe
tomu pre·reczenomu- mestu i wsi<m poddanym nas:z im w nem obywajuczi:m prawo nemookoe maitiborsk()e, kotorobo meszezane i obawateU tam
sedeezi wo wskh artykułach i członkach tomu :prawu należac'zich wżiwati
i imsal suditi i raditi w re:cz1a ch welikich i małych sami meżi soboju me-szczane i z hostmi prie:żdimi zawżdy i na, potomnyi czasy ni pered ki'm inym
·odino pereld woitlom albo lentwoi100m tamo~szn1im sprawo:w:artisa majut IPO""'
tomu :J ako i w peredneis.zom meste nas1zom wilenskom z.achowywaetsa
i daem 'm oc zupołnuju woitowi, k:O·t oryi w tom meste na1szom Awhustowe
ot nas wstawlen budet, i eho lentwoitowi sedeczi na sudech i sprawujuczi sudowyii sprawy tak meży mesz:c zany j~a~o i host,mi prieżdajuczimi
odnakuju sprawiedliwost u sprawach mestskioh i wo wsich inych i krwawych tym prawom maitborskim nemeckim, kotoroe budet na pisme ot
nas dano, suditi i skazywati i winnych karati podle wystupu i artykul,o:w w tom pl'lawe qpilsanyiCh. N~ad.rto wy.imuem Wisich 1meszc:zan a!whustowskich ot sudow panow woewod, starost, derżawec i wsich wradnilrorw' naszioh i knlaŻ[Iczich i inych ljurlei rycenski~ch 1tak iż ni 1pered kim iny1m
-odno pered swoi'm. woitom sprawowatisa i suditi ma1jut. Ak tomu na pożitok i na pQtrehy mestu toho daem tomu predre:czonomu mestu wabu,
jatki ,m esnyi i jatki pekars:kii, solenyi, szweckii i postdhacznii, wsi pożitki :i wolnosti jakosa olbyczai talkowych pożitkow w ~meste wi:lens:kom
zaehowyrwaet. Nadto te1ż ws,tarrlowd.Iiels mo w ·t om 1wisze1i mene:nl()lm mes1te
nas.z om Awhustowie dwa j1a rmarlki w kfoiżdyi hod na czasy i dni pewnyi
to est odin na den swatoho Petra a druhi na nowoe leto, kotorych mesz28*
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czane 'm esta iboho w:żiwatii i ~wsa!k1 imi rec~imi, towary bez placZ€)nia mylt
dobrowolne torhowati majut ot daty w se1m liste naszom opisanom do
desati let, .a hdy onye deset let wyidet tohdy tolko odin jarm,a rok na
den sw:artoho Pe:t r:a wal1nyli ot :pilaczenia wsich myt weo~ne ku pamtlku rtoho 1mesta ;zostati, .a druhii na nowoe ~Ieto z dawaniem i płaczeniem myta
maert :byt i ta1m jalko· i rw ynszich n1eSteach naszkh hde jarmarki sUit .zacJro~
wyw.aetsa. Tamże w tom ·m este naszom Awhustowe wstaw'laem. dwa torhi
w ko~dyi tyiden, odin w subotu na perwswm rynku, a druhii wy czetwerh na Wolowym rynku, na ikotorye torhi, jarmarki wolno byti maj-et
wsi:m dbawate1Jo1m pansbw n.a~s:zrch i czuŻ\Ozemoow s tow.arr1i !prieżdeaijuczi
~torhowati, !PTOda!Wati i k!u1powati. Wolnosti też ,l owenia ryb w ozere Mecku
i .w 1rece M€1te a'Ż do se'l!a Mety IID€\SIZCzane ta,m oszni arwhusrt:owt.Ski1i k1ryhami,
zabrodnialmi, udami meti ma:jut wodle ustawy ·w olocznoi. A na twerdosth
t oho i pec.zat naszu welelie:smo priwesi ti i s,emu naszomu listu. Pisan
w Wilni leta Bożeho narożenij.a tisacza patsot patidesat .s edmoho (1557)
mesaca ·m aja semohonadcati {17) dna.
Sigismundus Augustus rex, 'ml[anu] pr[opria].

KPATKOE COP,EP1KAHI1E

ABTOp BO BCTyll~TenhHOM ~aCT~ AaeT o~epK ~CTOp~~ noceneHqeCTBa Me>KAY peKOM 3nK ~ AyrycTOBCKOM Ilyi.QeM ~ npeACTaBmieT Ha~ano ropoAa. 3aBepmeH~eM
3aceneH~R 3eMenb Ha :noM Teppi1TOp~~ 6hmo OCHOBaH~e Ha onylliKe .necoB ropoAcKoro QeHTpa - AyrycTOBa. OH 6bm ocHOBaH B Ka~ecTBe ropOACKOro QeHTpa HaxoARI.Q~xcn TaM KoponeBCKHX AepeBeHb ~ B Ka~ecTBe QeHTpa o6MeHa Me>KAY 3eMneAenh~ecK~M ~ necH0-03epHbiM per~oHaM~, a TaK>Ke c QenhiO o6cny>K~BaH~R Topro.aoro nyTH, AeBCTBeHHhiMH necaM~ npoxo,n.~Blllero ~3 BeJI~Koro KHn:m:ecTBa Jl~TOB
cKoro B Kpone.aeQ (HhiHe Kan~H~HrpaA). 3aTeM aBTOp BnepBhie OTO>KAeCTBnneT
OCHOBaHHbiM B 1546 rOAY KOponeBOM BOHOM 3birMyHTOB Ha peKe M~Te C AyryCTOBOM,
np~Bo,n;~T AeMCTB~TenbHYIO ,n;aTy np~B~ner~~ Mar,ue6yprcKoro npaBa (17.V.l557
BMeCTO AO C~X nop np~BOA~MOM Olll~60~HOM AaTbl 16.V.1561) ~ OTBepraeT HeKpHT~
qecK~ noBTOpneMoe coo6~eH~e o6 ocHOBaHH~ AyrycTOBa Ha MecTe cena lVIocTKH,
yKa3biBan, ~To 3TO coo6I.QeH~e OTHOCHTCR K MeCTHOCT~ AyrycTOB ~n~ MocTbi BenhKe
B cTapocTBC (noBnTe) Ben3. ,ll;anee aBTOp BhiABHraeT npeAnonoJKeHHe, ~To HaCTORI.Q~M
ecHOBaTeneM ropo,n.a 6hm B~,D.HbiM X03HMCTBeHHbiM ,n;enTeJib IIeTp XBa.Tibt.IeBCKJ1.
B KOHQe ny6n~KyeT He~3BeCTHbiM AO c~x nop ~CTOP~KaM ,n;oKyMeHT .np~BHJier~~
MarAe6yprCKOrO npaBa ropOAa AyryCTOBa OT 17 MaR 1557 rOAa Ha OCI-IOBaHJ1H IIOAKOTOpbiM HaXOA~Tcn B AGAD (rJiaBHhi:tł Apx~B CTapMHHbiX AKTOB)
n~HHHKa,
B BaplllaBe.

SUMMARY

In the introductory part of his article, thre authar presents the history of
settlements between the Ełk river and the Augustów Wilderness, as well as the
origins of the town of Augustów. The establishement of the urban centre of Augus-
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tów, at the outskirts of the wilde·r ness there, gives evidence of the fact that ithet
region was 1completely colonized. Augustów served as an urban ·c entre for royal
village1s situated nearby and as a centre of exchange between the agricultural region
there and that of ·l akes and forests. That ·ce.ntre also played an •i mportant role, being
situated on a trade route leading from the Grand Principality of Lithuania through
the wilderness to Królewiec (Konigsberg). For the first time, the authar 1dentifies
the tow;n of Zygmunt on the Mita river, es•t ablished by Queen Bona in 1546, with
Augustów and .gives the real date of the ~grantin:g of the law .of Magde:burJg to
that town (17. May 1557 instead of the fal•se daJte: 16, May 1561). He o:ppose.s an
uncritical belief that the town of Augustów was esta.blished at the place of the
village of Mostki, •showing that that informa1tion concerns Augustów-Mosty Wielkie
in the "starostvo" of Bełz (a "starostwo" - a dis ta.' i et administered by a n offi ci al
called "starosta"). The autbor supposes that it was Piotr Chwalezewski who was
the architekture of the town un:der consideration. At the end the authar publishes
a document on the ground of which the law of Magdeburg was granted to
Augustów on May 17th 1557. The origin.al is in the Chief Archives in W.arsaw and
has not been known to historians so far.

