ГіЮМ 10, ст. 448
Абвінавачваньне магілёўскіх габрэяў у забойстве Марыны
Лапы дзеля рэлігійнай мэты
Року 1692, месяца траўня 6-га дню.
На радзе яго к{аралеўскай} міласьці гарадской магілёўскай пастанавілі,
што асабіста я{го} м{іласьць} пан Міхал Кукшын, ад імя вяльможнага я{го}
м{іласьці} пана Мікалая Андрэя Паца, графа княства Княжыцкага і Езна,
ковенскага, віленскага старасты, падаў пратэстацыю на справу ў ёй ніжэй
прыведзеную, да запісу ў акты гарадскія магілёўскія, наступнымі словамі
напісаную:
Распавядаў і пратэставаў вяльможны я{го} м{іласьць} пан Мікалай Андрэй
Пац, граф княства Княжыцкага і Езна, ковенскі, віленскі стараста, аб
непрыняцьці урадам замкавым таго працэсу да кніг замкавых, аб крыўдзе і
вялікім жале падданых сваіх маёмасьці і воласьці княжыцкай, сяла Прысна ў
павеце Аршанскім, Гаўрылы Давыдавіча Лапы і жонкі яго Марыны Івашкоўны,
супраць няверных габрэяў, у горадзе яго к{аралеўскай} міласьці пражываючых
і равіна абедзьвух школ габрэйскіх у Магілёве, старай і новапабудаванай, і
старэйшых габрэяў, што ў кансіліюм з равінам уваходзюць, і іх начальных,
Марка Майоравіча, Якуба Дуктара, Йекіэля і Мойшэ Зусмановічаў, Міхеля
Мошке Баровіча, Нахіма Ісаковіча, Ільлю Злотнічына, Ёзафа, Шломінава зяця,
школьнікаў і хазанаў і іншых габрэяў, што ў раду школьную да згубы
хрысьціянскай імкнуцца і ўваходзюць, пра тое і такім чынам, што няверныя
габрэі, будучы здаўна непрыяцелямі крыжа Сьвятога, падчас свайго сьвята
ўрачыстага, што называецца Пейсахам, над людзьмі і малымі дзеткамі
хрысьціянскімі жорстка зьдекваючыся, прывыклі забіваць і праліваць кроў,
губіць і да сьмерці даводзіць, аб чым па розных народах і гарадах вядома і
дакументальнымі працэсамі і дакументамі даведзена, і бывалі сьмерцю
пакараныя; аднак, не перастаюць у сваёй заўзятасьці і злачыннай радзе
пагарджаюць Правам Паспалітым і ніколькі пра яго не дбаць, тое самае
робячы; што вось і зараз праз хітрыкі абскарджаных, фортэлі і нібыта таемныя
шляхі, супольнай рады і змовы абскарджаных праз хазана іх школьнага, габрэя
Лейбу Урыяшовіча, паказала, калі падданы пратэстуючага, пазначаны аўтар
скаргі і пацярпелы, з жонкай і дзецьмі сваімі да горада Магілёва на пэўны час,
з-за гора свайго, на заробкі выйшаў і там пражываў, у якога згаданы габрэй
Лейба Урыяшочів, хазан, дачку, па імені Марына, на службу выпрасіў, якая
прабыўшы на службе два тыдні, у годзе 1692-м, 27-га дню месяца сакавіка, без
пазначанай прычыны, форталем і спосабам, як вышэй апісана, габрэйскім,
паводле рады старэйшых габрэяў і равіна, жорстка і бязьлітасна ўзгаданым
Лейбам, хазанам, была зьбітая і жорстка катаваная, каленямі і рукамі
націснуўшы на грудзі моцна прыдаўленая і ціснутая; пакуль ён крыві, што

цякла з носу і роту, не здабыў і хустку крывавую, нібыта хаваючы свой учынак,
не схаваў, а іншую хустку ёй даўшы пачаў прэч гнаць, нібыта нейкае
злачынства за ёй знайшлося, і якая, не ў стане да бацькоў дайсьці, толькі
назаўтра імі адшуканая была і пра гэткае катаванье перад імі і рознымі
людзьмі распавядала і на споведзі капелану духоўнаму засьведчыла, і так ад
Лейбы, хазана, і яго катаваньняў з гэтага сьвету сыйсьці мусіла і 3-га дню
памерла і не акрыяла, і на радзе ў замку яго к{аралеўскай} міласьці
магілёўскім, таксама перад урадам гарадскім магілёўскім была
прэзентаваная, і на хаўтурах розным людзям знакі, што на целе былі, паказаны
і засьведчаны былі. Пасьля той сьмерці і пахаваньня вышэй абскарджаныя
габрэі, мала таго, хочуць яшчэ й свайго злачынства пазбавіцца і схаваць і
вольнымі быць, таму ўжываюць розныя спосабы і запалохваюць аўтара скаргі
і падданага аўтара пратэсту, каб ён ад справы адмовіўся, выдаўшы замкаваму
ўраду ні ў чым не вінаватага чалавека, якога несправядліва і неналежна да
турэмнага заключэньня пасадзілі, не дапускаюць на парукі пагарджаючы
верай хрысьціянскім і сьвятам Урачыстага Ўваскрасеньня Пана Хрыста, і там
трымаюць са сьвята Вяліканочнага, холадам і голада моруць і абражаюць.
Жадаючы наконт гэткай боскай і людскай крыўды справядлівасьці
дасягнуць і ўсё гэта паказаць, ён даў сваё апавяданьне і пратэстацыю з
вольнымі і іншымі папраўкамі да актаў гарадскіх магілёўскіх запісаць, якая
ёсьць прынятая і запісаная.
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