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Привілей на шляхетство киянам 
ходикам-кобизевичам 1589 р.

Нобілітаційні привілеї річпосполитської доби — ті рідкісні, унікальні 
документи, які іноді потрапляють до рук істориків. Саме такою знахідкою 
можна вважати привілей, що публікується нижче. Він був наданий трьом 
рідним братам татарського походження, вихідцям із Мозиря — київ-
ським міщанам Василеві, Ієву та Федорові Ходикам-Кобизевичам на валь-
ному сеймі у Варшаві 27 березня 1589 року. Братів було визнано шляхти-
чами за їхні “рицерські послуги” під час московсько-польської кампанії 
(1578–1581). Особливий акцент робився на їхніх військових заслугах: 
“…в зѣмли нεприятѣлскои ѡ своεм коштє бываючи, такжε и на тамтом по-
граничю мεшкаючи, за каждою ѡказыεю и припалым нεбєзпєчєнством 
ѡт нεприятєл з людми рыцεрскими воєнными бываючи, яко людεмъ 
рыцєрским налєжало з Москвою и Татары мужнє сє потыкаючи, Рεчи 
Посполитои годнє и статєчнє служили”. Як мешканці пограниччя, вони 
зобов’язані були відбувати військову службу 1, проте, за даними джерел, 
відомо, що у цей час брати Федір та Василь Ходики активно займались 
торгівлею, виїжджаючи до Любліна 2, тож не могли брати участь у вій-
ськових діях. Про Ієва, на жаль, не маємо жодних даних, хоча не виклю-
чаємо того, що саме він міг брати участь у війні.

1 Білоус Н. Київські міщани на службі Речі Посполитої // Україна крізь віки. Збір-
ник наукових праць на пошану академіка НАН України В. А. Смолія. — К., 2010. — С. 
269–290.

2 Archiwum Państwowe w Lublinie. Księgi miejskie lubelskie, sygn. 159, k. 246 та ін.; 
Білоус Н. Київ наприкінці ХV — в першій половині ХVІІ ст. Міська влада і самовряду-
вання. — К., 2008. — С. 108.
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Протектором та посередником у цій справі виступив відомий поль-
ський магнат, коронний канцлер і гетьман великий коронний Ян Замой-
ський, з яким підтримувала тісні патронально-клієнтарні зв’язки біль-
шість волинської шляхти 3. За протекцією до нього зверталася і київська 
шляхта, лобіюючи свої інтереси на сеймах і сеймиках. Даний привілей 
засвідчує те, що підприємливі, заможні київські міщани теж не стояли 
осторонь і домагалися своїх цілей.

Згідно з привілеєм, братам Ходикам-
Кобизевичам дозволялося брати участь 
у сеймиках, “всіляких прав, привілеїв, 
вольностей, прерогатив шляхетських 
уживати”. Важливою його складовою був 
дозвіл на вживання шляхетського гербу: 

“ку болшои ѡздобє их шляхεтскои гεрбу, 
и клєиноту того, то єст подковы и трεх 
врємбов в нєи на чирвоном поли, яко 
то ѡсобливε в посродку того листу нашо-
го водлуг потрєбы ѳарбами вымалєвано 
и выражоно єст”.

Доля братів склалася по-різному. З привілею на шляхетство скорис-
тався тільки старший з братів — Василь. Зробивши вдалу кар’єру в органах 
міського самоврядування у 1570–1580-х роках, 17 листопада 1609 року він 
отримав привілей на київське скарбництво, а разом з ним — титул зем-
ського урядника 4. Незважаючи на даний привілей, Федір Ходика надалі 
згадувався у джерелах лише як “міщанин”. Йому також вдалося зробити 
вдалу кар’єру в органах міського самоврядування Києва: протягом 1587–
1601 років обирався райцею, а наприкінці 1612 р. отримав привілей на ві-
йтівство. Вперше він був одружений з дочкою бурмистра Андрія Кошкол-
дейовича — Агрофеною (Богданою), від якої мав сина Івана; вдруге — зі 
шляхтянкою Марією Шишчанкою, від якої мав четверо дітей: Юзефа, Ан-
дрія, Марію та Анну. У червні 1625 р. Ф. Ходика був страчений козаками 
біля м-ка Трипілля 5. Про Ієва не залишилося жодних згадок у джерелах.

3 Urbaniak  V. Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji ugrupowania 
politycznego. — Warszawa, 1995.

4 Biblioteka Kórnicka PAN, rkps 323, k. 1–1 v.
5 Білоус Н. Київ наприкінці ХV — в першій половині ХVІІ ст…. — С. 108, 259–261.
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Документ, що нижче публікується — випис з книг Люблінського три-
буналу, зроблений 23 липня 1604 р. на прохання Василя Ходики. Клопота-
тися про цей документ змусили його життєві обставини: переслідування з 
боку впливових осіб — київського земського судді Яна Аксака, краківського 
каштеляна князя Януша Острозького, а також шляхтичів Юрія Рожинов-
ського, Михайла і Костянтина Ратомських, які звинуватили його у незакон-
ному набутті нобілітаційного привілею та деякої нерухомості. Надалі цей 
конфлікт переріс у затяжну боротьбу і судову тяганину, що тривала до кін-
ця життя Василя Ходики-Креницького 6. 16 вересня 1616 р. він уклав теста-
мент, у якому заповів поховати себе у Печерському монастирі, усе майно 
залишивши синові Федорові, частину нерухомості — дружині Єфросинії 
Митковні та рідному братові — київському війтові Федорові Ходиці 7.

Документ

1589 р., березня 27. Варшава. — Нобілітаційний привілей  
братам Ходикам-Кобизевичам.  

Випис з книг Люблінського трибуналу 1604 року

Выпис с книг справ головных трибуналских воєводства Киεвского

Лѣта Божого нарожεнz тисεча шεстсот чεтвεртого
м҇сца июлz двадцат трεтεго дня

Пεрεд нами дεпутаты суду Головного Трибуналу Любεлского на рок 
тεпєрєшнии тисєча шεстсот чεтвεртыи зо всѣх воєводствъ Короны 
Полскоε ѡбраными и высажоными, постановившисε ѡчεвисто у суду 
шляхεтныи Василєи Ходыка-Кобызєвич ѡповєдал и покладал пεрєд нами 
лист εго кр. милости привилεи на паркгаминε писаныи под пεчатю 
коронною и с подписомъ руки εго королєвъскоε м҇лсти даныи εму и 
брати εго Aεдору и Иєву Ходыкам-Кобызєвичомъ на шляхεцтво им самым 
и потомству их за годныε и значныε послуги их и поступки рыцεрскиε, 
яко ширєи тот лист короля εго м҇лсти в собε ѡбмовляεть. Ѡ которыи 

6 Белоус Н., Однороженко О. Шляхетный мещанин. Печать Василия Ходыки из со-
брания Музея Шереметьевых // Антиквар. — К., 2012. — С. 68–70.

7 Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI — першої половини XVII століття. — К., 
2011. — С. 48, 51, 52 та ін.
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просил абы был принят и до книг головных трибуналских уписан был. 
Суд нынєшнии головныи трибуналскии тот лист для вписованя у книги 
приимуючи, пєрєд собою читати казал и так сє в собε маεт.

Во имя Божоε амєн. На вεчную рєчи тоє памєтку.
Мы, Жикгимонт трεтии Божю м҇лстю корол полскии, вεликии 

княз литовскии, рускии, прускии, мазовεцкии, жомоитскии, києвъскии, 
волынскии, подляшскии, иaлянтскии и тεж назначоныи корол швєцкии, 
кготскии, вандалскии и Вεликого Князства Филянского дєдич.

Ѡзнаимуεмы тым листом нашим всѣмъ вобεц и каждому зособна, 
кому то вєдат налєжит, нынєшнимъ и напотом будучим, кгдыж 
подвышшεня чти стану за годностями и заслугами каждого власне 
рукам и шаѳунку звεрхности нашоε налєжит. Прεто кгды сε до нас 
Пановє Рады наши на нынєшнємъ сεимє валномъ варшавъском пры 
нас будучиє за подданными н~шими Василεм, Aεдором а Иεвомъ 
Ходыками-Кобызєвичами братεю рожоною причиняли и прозбу свою 
до нас за ними чинєчи и ѡных заслуги вεрныε и учтивыε поступки, 
такжє и бєглост // [1 зв.] в рєчах рыцεрскихъ нам пилнε залєцили, иж 
ѡни ѡт часу нεмалого ачъ в мєстє нашом Києвъскомъ мєшкаючи, алє 
ѡбрутивши всю мысль и хут свою до служεбъ рыцєрских по всѣ тыє 
прошлыε часы и лεта за панованя продка нашого свεтоє и славноε памєти 
короля εго м҇лсти Стєaана, кгды з нєпъриятєлєм короннымъ кн~зεмъ 
вєликимъ московским воину вєл и звитεзтво над нимъ з нєсмєртєлною 
славою своєю и Рєчи Посполитоє Коронноε ѡтрымавши нεкоторыε 
панства, злашча зємлю Иaлянтскую з рукъ московъскихъ и за зарадою, 
дєлностю и старанεмъ яснε вєлможного Яна зъ Замостя наивышъшого 
канцлєра и гєтмана коронного рєкупєровал албо изыскал, и иных вєлε 
рєчεи и Рєчи Посполитои потрєбных до Рєчи Посполитоε прилучил и 
привεрнулъ такъ жε слава имєни народу полского ѡт нεкоторых часовъ 
закрытая и ѡ людεх рыцεрских доброε розумєнε обяснило и ѡславило, 
в тых то тєды воисках короля εго м҇лсти Стєѳана в зεмли нεприятѣлскои 
ѡ своεм коштє бываючи, такжε и на тамтом пограничю мεшкаючи, 
за каждою ѡказыεю и припалым нεбєзпєчєнством ѡт нεприятєл 
з людми рыцεрскими воєнными бываючи, яко людεмъ рыцєрским 
налєжало з Москвою и Татары мужнє сє потыкаючи, Рεчи Посполитои 
годнє и статєчнє служили и до того жъ всєго на тот час умыслъ и хут 
свою готовую мают. Якож ѡсобливє яснє вєлможныи Ян зъ Замоистья, 
наивышшии канцлєр и гєтманъ коронныи, ѡныхъ заслуги и бєглост 
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в рєчах рыцєрских, а хут и готовост их до службъ наших и Рєчи 
Посполитоε залєцал, даючи нам достаточную справу и свєдєцтво ѡных 
быт людми рыцєрскими и такими, которыє з давных часовъ на послузє 
рыцεрскои выш мєнєного продка нашого и нашои тєпєрєшнєи власнои 
против нашим и Рєчи Посполитоє нεприятєлєм на пограничъю, нε 
литуючи здоровя и маєтности своєє, яко добрым рыцєром налєжит, 
чинили и показовали аж до того часу чинит // [2] нε пєрєставают.

Мы тєды на вышєи ѡписанную причину и залεцєнε и прозбу Пановъ 
Рад наших на сєимє нынєшнєм при нас будучих то чинєчи, вырозумєвши 
ѡных быт людєи рыцεрскихъ и до службъ наших и Рεчи Посполитоε 
годныхъ и потрєбных и, хотєчи их до таковых жє послугъ наших и 
Рєчи Посполитоε ѡхотнєишими учинит. Моцю и владзою нашою 
королєвскою зуполною з особливоє ласки и щодробливости нашоε тых 
то вышєи помєнεных подданных наших Василя, Aεдора и Иєва Ходыков-
Кобызєвичов, братю рожоную, и их потомство ѡбоєго рожаю в личбу 
правдивых Короны нашоε Полскоε и Вεликого Князства Литовского 
шляхтичов взят, прилучит, приписат и шляхтичами правдивыми 
учинит умыслили εсмо. Якож бεрємы, прилучамы, приличами, 
приписуємы и правдивыми шляхтичами чиними тым нинєшним 
листом нашимъ их самых и потомство их ѡбоєго рожаю вєчными 
часы. И абы тая наша на них и потомство их ласка и щодробливост 
часу вшєлякого трвалая зостала ку болшои ѡздобє их шляхεтскои 
гεрбу, и клєиноту того, то єст подковы и трεх врємбов в нєи на чирвоном 
поли, яко то ѡсобливε в посродку того листу нашого водлуг потрєбы 
ѳарбами вымалєвано и выражоно єст з доброго розмыслу и за пєвною 
вєдомостю нашою тым вышєи мєнєным ѡт нас учинєнным шляхтичом 
шляхєтнымъ Василю, Aεдору а Иεву Ходыкам-Кобызывичом и потомству 
их ѡбоεго рожаю уживати на пєчатєх, на сыгънεтах и на вшεляких иных 
рεчах носит позволилисмы. Якож и тым нынєшнимъ листом нашим 
позволяεм, поступуεм, даєм, даруεм тот то гєрбъ вышεи ѡписаныи 
под правдивым счирым, пєвным и нεвонтпливым шляхєтским титулом 
носит и ѡного ку каждои ѡздобє своєи шляхєтскои и всѣх вобεц прав, 
волностєи, свєбод, учстивостии и прєрокгатыв шляхєтских уживат 
и з них сє вєсєлить такъ, яко иная шляхта, людє рыцєрскиє, ѡбыватєлε 
панствъ наших Короны Полскоє и Вєликого Князства Литовского таковых 
волностєи, свобод, прєрокгатыв, гεрбовъ и клєинотовъ шляхєцких 
уживают и з них сε вєсєлят, што всѣмъ вобεц и каждому зособна 
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ѡбыватєлєм, панствъ наших Короны Полскоε и Вєликого Князства 
Литовского, которого колвєкъ достоєнства, // [2 зв.] стану и заволаня 
людєм, шляхтє и всєму рыцεрству ку вєдомости приводεчи, росказуεмы 
абыстε тых то шляхєтных Василя, Aεдора а Иєва Ходыков-Кобызєвичовъ 
за правдивыхъ, щирых, пєвных и нєвонтпливых шляхтичов мєли, и 
ѡным на каждомъ мєстцу и на вшєляких зъєздεх, на сєимиках, на роках 
зємскихъ и кгродских и на вшєлякихъ вобεц згромажєняхъ людскихъ 
в посродку и мєжи собою быт и вшєляких прав, привилєєв, волностєи, 
свєбод и прєрокгатыв шляхєтских уживат и з них сє вєсєлит. Такъжε 
и иныε вшεлякиε справы их порядком и звычаεм прав посполитых 
ѡтправоват допусчали и нє забороняли, и во всєм собє их за ровных 
мєли с повинности своєє и для ласки нашоε, иначєи того нє чинячи.

А на умоцнεнε того всεго вышεи писаного тот лист рукою нашою 
подписалисмы и пєчат нашу коронную до нєго привєсити росказалисмы.

Дан у Варшавє на сєимє валном коронном дня двадцат сεмого, м҇сца 
марца. Року по нарожεню Сына Божого тысєча пятсот ѡсмъдєсят 
дєвятого а кролєваня нашого року второго. У того листу εго королєвскоε 
м҇лсти пєчат коронная привєсиста и подпись руки тыми словы: 
Sigismundus Rex. А подпис руки писарскоє тыми словы Joachim Wysocki.

Которыи тот лист короля εго мл. за прозбою выш мєнєного 
п҃на Ходыки до книг нынєшних головных трибуналских воєводства 
Києвъского уписан и сєс выпис с книг εст выдан. Писан в Люблинє.
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[4 зв.] Podanie przywileju per oblatam do xiąg trybunalskich in Anno 1604
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