Лист К. Косинського з присягою
князеві В.-К. Острозькому
після поразки козацького повстання.
10 лютого 1593 р.
Я, Криштоф Косинскій, на это время гетман,
и мы сотники, атаманья, все рыцарство Войска
Запорожскаго, сознаемся в этом листе нашем,
что, несмотря на великіе добродейства и ласки
ясневельможного пана Константина княжаты
Острожскаго, воеводы кіевскаго, маршалка
земли волынской, старосты володимірскаго,
которыя его милость во все время своей жизни,
вследствіе своей милостивой панской власти,
оказывал всему войску и каждому из нас особо
и много добра делал; а мы, забыв обо всем том,
не мало огорченія и убытков причинили как
самому ему и деткам его, так и слугам и поддан
ным его милости, и ласку их милости к себе


нарушили; а их милость, будучи под Пятком, все
поступки наши, после униженных и усердных
просьб наших и после заступничества многих
знатных людей, по своей милостивой ласке, как
христіанскіе панове, не желая проливать нашей
крови, нам простите. Поэтому мы, все рыцар
ство вышеименованнаго войска, обещаем и
присягою своею утверждаем: с этого времени
пана Косинскаго за атамана не иметь и на его
место иного на Украйне, в теченіе четырех не
дель поставить, и потом находиться в послу
шаніи его милости короля, не чиня никакого
розмирья с посторонними соседями панств его
королевской милости жить за порогами на ука
занных местах, ни лёж, ни приставств, ни убыт
ков, ни кривд не иметь и не чинить в державах и
маетностях их милостей князей и их пріятелей,
его милости княжати Александра Вишневецка
го, старосты черкасскаго, и иных, находящихся
в это время при их милости; также не подманы
вать к себе слуг из маетностей и державств их


милости; беглецов, изменников и слуг их мило
сти у себя не хоронить и выдавать; оружіе, ког
да-либо взятое в замках, городах и державах их
милостей, кроме трипольских, вернуть; также
вернуть хоругви, лошадей, скот и движимое
имущество, взятый в именіях княжат их мило
сти; кроме того отправить от себя челядь обое
плоти, имеющуюся при нас; вечно жить у князей
их милостей в прежней любви, никогда не при
ставать ни к одному человеку против их мило
стей, а напротив служить им. На все эти вы
шепрописанные кондиціи, поданныя нам от их
милостей князей, мы, все войско, приносим
присягу вечно, свято и ненарушимо, не подыс
кивая причин к нарушению, хранить и по ним на
вечныя времена поступать. А присяга та наша
заключается в следующих словах: я, Криштоф
Косинскій, мы сотники атаманы, все рыцарство
Войска Запорожскаго, один за другого и каж
дый из нас за себя присягаем Господу Богу
в Тройце Единому, который сотворил небо и
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