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Питання про потвердження маєтностей поставлено було вперше в офі
ційних розмовах з Бутурлином перед присягою; висловлено було бажання, 
щоб і далі існував розподіл на соціяльні групи, шляхта, козаки і міщани, 
і було-б дано государеві грамоти на ті маєтності, які хто мав (Акты X, 
стлб. 225). На ці заяви боярин Бутурлин від імення царя відповів, що цар 
пожалує, звелить, як і раніш, володіти тими маєтностями, хто що мав 
(стлб. 226). Пізніш окремо було порушено питання про маєтності церковні 
та манастирські, щоб їх залишено було по-старому; тут висунено цікаве 
мотивування, що то все надання давніх великих князів руських (стлб. 236); 
Бутурлин потвердив, що цар не буде відбирати від церков та манастирів 
їх надань, а залишить все по-старому (стлб. 236). В дальших розмовах Бу
турлин знов потвердив, що цар маєтностей не велить відбирати (стлб. 247).

Це була загальна обіцянка від імення царя про потвердження маєтно
стей. якими фактично володіли. В листі-проханні гетьмана від 17 лютого 
так було загально зазначено зміст заяв Бутурлина: буде потверджено все і 
буде дано від царя більше, «паче королей польскихъ, княжать древнихъ 
російскихъ» (стлб. 435). Таке вражіння мусили зробити заяви Бутурлина.

Земельні інтереси звичайного козацтва виявились в пунктах т. зван. 
просительних (§ II): щоб вдовам і дітям козаків, померших та побитих на 
війні, можна-б було жити на їх старих маєтностях з увільненням від поборів, 
поки доростуть до військової служби (X, 440). В рішительних пунктах (27) 
це узагальнено: щоб не відбирано маєтностей козацьких, щоб залишено землі 
та пожитки з них за тими, хто їх має, щоб вдови і діти мали-б землі чо
ловіків і батьків (X, 448). Пригадувалась та непокоїла давня практика 
польського режиму, що поки козак живий і служить, то й має землю, а як тільки 
вмре, зараз же землю відбирають пани на себе, висилаючи з маєтку жінок 
і дітей (в розмові гетьмана з боярином Бутурлином, X, 243). Коли порів
няти оці всі заяви та пояснення, хід думок стає ясніший. Фактичні умови 
служби та землеволодіння козацтва викликали протести. Що-до соціяльного 
становища козацтво стояло ближче до боярства, аніж до шляхти, в умовах 
землеволодіння відріжнялось від шляхетського землеволодіння з примусовою 
працею посполитих. Економічне забезпечення було менше; звичайно це були 
хутори, в яких працювали своєю родиною з допомогою сябрів чи підпоміч- 
ників. Правові основи землеволодіння були незавсіди ясні. Адміністрація 
(про неї це зазначено в розмові з боярином Бутурлином—а «паны де тѣ 
маєтности обирали на себя, a жонъ и дѣтей высылаютъ вонъ», X, 243) 
в разі потреби мало рахувалась з козацьким землеволодінням і відбирала 
землі згідно з своїми обмірковуваннями. Не було виробленої норми що-до 
земель померших чи вбитих на війні козаків: через те адміністрація часто 
відбирала хутори від вдов та сиріт, щоб служба військова не припинялась.



УНІВЕРС А ЛИ ТА ГРАМ ОТИ В ЗЕМЕЛЬНИХ С ПРА ВА Х  3  1 6 5 0 -----1 6 6 0  P P . 1 1 1

Все це викликало скарги з боку козацтва, і як-раз оці факти і прийшли на 
пам’ять перші в розмові з боярином Бутурлином (X, 243). Вихід з цього 
становища був би такий, що обов’язки служби переходять і на дітей і, поки 
діти підростуть до військової служби, їх з матір’ю не можна рухати з бать
ківської маєтности. Певний вплив могла мати і московська практика захо
вання за дітьми батьківських маєтностей, про що могли знати з сусіднього 
московського пограниччя: вираз «вь службу поспѣютъ» як-раз нагадує нам 
московську термінологію цих відносин і справ (X, 440).

В записі розмов з Бутурлином не залишилось слідів того, що питання 
було поставлено широко. Намічено звязок козацького землеволодіння з вій
ськовою службою, як основою дальшого роздавання земель. Перевірка до
кументальних прав на землі має бути сполучена з перевіркою відношення 
до військової служби. Як-раз до кола цих питань належить і вимога, щоб 
не відбирали земель від вдов та сиріт, які в момент ревізії не несуть вій
ськової служби.

Звязок військової служби з землеволодінням намічав і утворення пев
ного сталого контролю, який би мав під своїм доглядом всякі зміни в ви
конанні військової служби та в стані земельного забезпечення. Очевидно, 
загальний земельний фонд мав бути в тіснім звязку з військовим міністер
ством і підлягати його директивам; яка установа керує організацією військо
вих сил, та-ж сама має відати і земельний фонд Гетьманщини: кожна зміна 
в виповненні військової служби відбивається і на земельнім забезпеченні. 
Поскільки керування всіма військовими силами Гетьманщини належить до 
гетьманського уряду, він веде облік всім змінам в складі цих сил і в звязку 
з тим розділяє і земельні багатства: царський уряд може лише формально 
потверджувати надання гетьманського уряду, не входячи в деталі і не пере
віряючи самих надань. Гетьманська влада скупчувала в відповідних устано
вах всі звістки про запаси наочних земель і могла в звязку з цим вносити 
певні зміни в систему земельного забезпечення, зменшувати норми чи 
збільшувати, в залежності від реальних умов. Царський уряд не міг мати 
відповідних матеріялів за-для кожного окремого випадку та його перевірки. 
Пізніш повинно було-б повстати питання про апеляційні переклади гетьман
ських надань, і на практиці це могло-б перейти до царського уряду.

Козацьке землеволодіння поширилось переважно за роки Хмельниччини, 
коли великі магнатські маєтності і велика більшість середніх шляхетських 
вийшли з рук своїх попередніх власників, сусідня людність почала розбирати 
ці розроблені та нерозроблені землі. Вступаючи до війська Хмельницького, 
переводили і ці новозаняті землі до групи козацького землеволодіння, віль
ного від звичайних податків. Займали землі, звичайно, на наочні робочі сили, 
скільки можна було використати в господарстві: як-раз оці новозаняті землі 
і хотіло козацтво закріпити за собою в повнім обсязі надалі на тих же 
умовах увільнення від податків. Щоб було певніше, пригадали про царські 
потвердження фактичні .на маєтності «на харатьѣ за государевою большою 
печатью» (X, стлб. 440). Цим було-б ліквідовано всякі претенсії власників 
з середньої шляхти що-до повороту занятих козацтвом земель.

Потвердження попередніх надань (до Хмельниччини) найбільш цікавило 
середню шляхту. Ті, що до Хмельниччини мали 2—4 села кожний, де-що 
повернули з своїх земель, захоплених козацтвом, і турбувались далі про 
долю своїх маєтків. В офіційних розмовах з бояр. Бутурлином зазначено 
було вимогу, щоб «кто какіе маєтности у себя имѣлъ и тому бъ всему быть 
по прежнему и... велѣлъ бы государь дать на ихъ маєтности свои госуда- 
реви гракоты» (X, 225). В пунктах просительних читаємо про шляхту бла
гочестивої віри християнської, яка служить в Війську Запорізькім, щоб 
їй «по прежнему владити маетностями своими» (§ 5, X, 439). В рішительних
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пунктах теж є про шляхту, «которые въ Россіи обрѣтаются и вѣру... госу
дарю... ученили», щоб їй мати добра свої, як за королів польських бувало 
(X, 447). Таким чином, шляхетське землеволодіння Хмельниччини звязува- 
лось би з старим землеволодінням, опертим на королівські привілеї, без їх 
перегляду та пристосовання до нових умов служби.

Окремо пробували ставити питання про права на шляхетські маєтності. 
Ці помічники Хмельницького належали до середньої шляхти і не викликали 
до себе того відношення, як магнати—власники латифундій. Поскільки ці 
шляхтичі раніш стояли вище від козацтва та боярства, то й тепер хотіли 
зафіксувати за собою ту-ж вищу соціяльну позицію. З визнанням влади мо
сковського царя, здавалось, це можливо зробити за допомогою авторитетної 
царської влади. Приходили вони в Переяславі до боярина Бутурлина і по
казували йому реєстр, як вони між собою пописали «воєводства и уряды» 
(Акты X, стлб. 248). Очевидно, ця шляхта була проти порядку виборів на 
посади в Війську Запорізькім і хотіла закріпити за своєю групою вищі 
посади без загальних виборів. Висловлювали вимоги, щоб «шляхта была 
межъ козаковъ знатна и судились бы по своимъ правамъ и маетностемъ 
бы за ними быть по прежнему» (X, 248). Про які маєтності тут говорили? 
Питання про маєтності звичайного козацтва, щоб їх не відбирано було після 
смерти козака від вдови та сиріт, зже було порушено, та шляхта і не мала-б 
причин упоминатись про земельні інтереси козацтва, з яким ця шляхта 
так мало спільного мала. Очевидно в цій потаємній розмові, яку ця шляхта 
хотіла потаїти від гетьмана, а значить і від козацького загалу та його по
глядів, ішла справа про більші шляхетські маєтності, села, містечка за старих 
часів з селянською примусовою працею в повнім обсязі, про яку ще не 
можна було говорити вповні відверто. Ці більші маєтності вже порозбива
лись, де-що позабирали селяни і козаки, і довелось би перевести складну 
працю повертання, яка-б викликала велике незадоволення. Боярин Бутур- 
лин відчув негативні риси цієї справи і відмовився її підтримувати. Від
мова Бутурлина від підтримання, непевність в своїх власних силах, побою
вання рішучих кроків загальної маси козацтва—все це стримало від дальшого 
обстоювання окремішности шляхецького землеволодіння. Так в перші роки 
гетьманщини і не зформувалось окремого шляхецького ^привілейованого зем
леволодіння поруч із загальним козацьким землеволодінням, звязаним тісно 
з військовою службою. Коли-б здійснились стремління цієї групи шляхецтва 
за допомогою московської влади, початки старшинського упривілейованого 
землеволодіння припадали-б на перше десятиліття гетьманщини і були-б 
тісно звязані з практикою польського класового режиму. Натомість пішло 
иншим шляхом: справу про послушенство посполитих в загальнім обсязі не 
поставлено, і невелика маса середнього шляхетського землеволодіння щезла. 
в загальній масі дрібного козацького землеволодіння. Старшинське землево
лодіння почало складатись пізніш наново під новими впливами без тісного 
звязку з попередньою п р а к т и к о ю  п о л ь с ь к о г о  р е ж и м у .

З якими-ж типами земель довелось відразу познайомитись москов
ському урядові з прохань про потвердження?

Королівські привілеї подав на приватні маєтності вже гетьман Хмель
ницький. Ще в розмові з боярином Бутурлином зазначив писар Виговський, 
що він прохатиме царя, щоб государ «велѣлъ ему маетностями владѣти 
по прежнему» (X, 244), гетьман же казав в той раз лише про Чигиринський 
полк на булаву. З посольством Богданова і Тетері передано прохання геть
мана Хмельницького про потвердження йому попередніх маєтків згідно з ко
ролівськими привілеями. При тому подано було королівські привілеї, про 
які згадувано в проханнях. Це 5 привілеїв 1646— 1652 p.p., видані Богданові 
Хмельницькому, найраніший—як сотникові полку чигиринському, оден по
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дано було в оригіналі, а решту—в виписах з книг городських київських. 
В них подано чи потверджено двір (потім слобода) Суботів, до нього сло
бідки Новосільці, Медведівку, Жаботин, Кам’янку з лісами, нарешті «пу
стиню» за Тясмином в районі p.p. Інгульці, Камінки та Бережка: це все 
в районі, де _сами Хмельницькі провадили колонізаторську працю (X, стлб. 
462—470). Передаючи в Москві оце прохання гетьмана Богдана що-до по· 
твердження маєтностей, посли українські, очевидячки, пояснили ріжницю між 
окремими маєтками, що їх прохав гетьман, пристосовуючись до московських 
порядків. Потвердження дано в 2 окремих грамотах: одна —на вотчини Су
ботів і Новосілки, друга—на маєтності—«которые даны отъ королей поль- 
скихъ», Медведівку, Борки та Кам'янку (X, 499 -  502). Що-до вотчин ужито 
загально «владѣть по прежнему, какъ за ними было напередъ cero, свободно», 
що-до инших ужито згадку «во всемъ потому, какъ объ нихъ написано во 
королевськихъ привиліяхъ». Як бачимо, московський уряд не виробив ще 
певного сталого відношення що-до володіння маєтками на Україні, і через 
те обмежується покликом на стару фактичну практику та королівські уні
версали, як їх тлумачили сами-ж посли. А певно на сумніви та перепиту
вання московських приказних посли мусили спеціяльно зазначити: «понеже 
мы тутъ ничего мимо дѣла не писали, но по извѣчаю, каковъ тамъ въ тѣхъ. 
краяхъ ведетца» (X, 488).

Про нові надання посли передали прохання гетьмана Хмельницького 
та й подали і своє власне. Гетьман прохав, щоб цар дав йому Гадяч, 
прохання його задовольнено і дано Гадяч—«владѣть такъ какъ прежъ того 
городъ Гадичь былъ за прежними вотчиники» (X, 498) *). І в цьому випадку 
прохання, а за ним і грамота царська висловлюється дуже загально, уни
каючи подробиць. В цім відношенні відріжняється значно прохання Богда- 
нова та Тетері, вони виразно зазначили тут підданих «въ немъ будучихъ... 
чтобы если были волны въ своихъ подданныхъ, какъ хотя ими уряжати и 
обладати»; крім того зазначено право осаджувати прихожих людей, право 
ставити млини та поширювати прибутки, право курити вино і ним шинку
вати за-для підданих (X, 487). Певно, ця детальність прохань Богданова і 
Тетері збудила сумніви в московських приказних, і через те довелось аж 
тричі згадувати про місцеві порядки: «какъ извычай єсть на Украйнѣ, какъ 
въ тѣхъ краяхъ ведется» і підкреслювати; в царських грамотах було випи
сано все так само, як і в проханні (X, 488). В царській грамоті згадано 
лише про селян, решту—про що згадувалось та підкреслювали Богданів 
та Тетеря—тут в грамотах Богданову та Тетері опущено (X, 501).

Про рангові маєтності, як окремий тип землеволодіння, звязаного з 
військовою службою, було вже згадано в офіційних розмовах з боярином 
Бутурлином: казав сам гетьман, що буде він прохати в царя потвердження 
Чигиринського полку на булаву (X, 244). В просительних пунктах зазна
чено і традицію цього—«что належить, городъ Чигиринъ и иныя мѣста» 
(X, 440), при тому було подано і випис з київських гродських книг при
вілеїв про надання міста Чигирина «на булаву запорожскую» (X, 462). В ріши- 
тельних пунктах (§ 5) традицію цю було спочатку намічено ясніш, але потім 
викреслено «противъ привилея королевского» (X, 447). Оце викреслення 
вповні відповідає тодішній тенденції московських приказів закреслювати за
ховання традиції королівських надань. В спеціяльній грамоті царській на 
староство Чигиринське зазначено «по прежнимъ правамъ и привиліямъ не- 
порушимо» (X, 497, і Бантишъ-Каменскій, Источники І, 70). В царській гра
моті В. Запорізькому на права і вольності військові було зазначено теж

г) Тут подано чорновий отпуск, копія грамоти подана в Бантышъ-Каменскаго, Источ- 
ники 1, с. 67— 68.

Науковий Збірник. 8
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про залишення ί далі староства Чигиринського при булаві гетьманській 
«по прежнему» (X, 492, 3). Таким чином практика окремих рангових маєт- 
ностей, незалежно від приватних маєтностей урядовців, звязана з попередньою 
практикою до Хмельниччини, але поширена ця система рангових маєтків не 
була. На ранг призначено маєтки припадково, отже прибавка до певного 
основного забезпечення землею за виконання адміністративних обов’язків— 
полковника, сотника—не була звязана постійно з певними зазначеними 
маєтками, а мінялась згідно з планами влади.

Як-раз за утворення нового ладу, за Хмельниччини існують два по
гляди на забезпечення військової служби. Оден приймає за базу землево
лодіння, инший надає значіння також і грошовим виплатам. Оборонцям пер
шого погляду здавалось, що утримання війська при такій системі не ляга
тиме важко на державний скарб, і військо можна поширювати вповні сво- 
бідно, незалежно від стану фінансів держави. При тім і одноразова нагорода 
за службу, і побільшення оплати за більш відповідальну та складну службу 
приймали-б форму надання певного маєтка, більшого чи меншого. Коли 
існує в розпорядженні гетьманської влади певний земельний фонд, з котрого 
можна брати постійно,—забезпечення землями і маєтками військової служби 
здавалось легке. Цей погляд як-раз виявився в офіційних розмовах з боя
рином Бутурлином що-до кількости війська. З боку українського обстоюва
ли більше число, ніж було досі за польських часів, згадувано про фактичне 
число війська під Зборовом—360 тис., зазначено, що можна-б було обме
житись надалі 60 тис. (X, 243). Висловлено при тім гадку, що ліпше було-б 
мати більше війська, а для царя це не матиме значіння, бо «жалованья 
на тѣхъ козаковъ они не просять», великий контингент війська буде «госу
дарю кь чести и кь повишенью». Але в пізніших виясненнях пробивається 
і инший погляд про грошове забезпечення військової служби, якого взяти 
на себе скарб гетьманського уряду вповні не міг. Чи не можна було-б ча
стину принаймні такої оплати перенести на кошти московського уряду? 
Таку як-раз гадку висловлено в просительних пунктах (§ 3, 4) і в ріши- 
тельних пунктах (§ 21): визначено тут платню, як і раніш бувало—«обычай 
тотъ бывалъ, что всегда війску Запорожскому платили, просить и нынѣ 
е. ц. в., чтобы на полковника по 100 соринковь, на эсауловъ полковыхъ 
по 200 золотыхъ» і т. д., козаки звичайні одержували-б по ЗО золотих. Пред
ставники московського уряду висловлювались проти такої системи виплат 
на все військо, кінчаючи навіть звичайними козаками. В цій відповіді на 
козацькі бажання зазначено, що московський царський уряд і без того багато 
виплачує на військові потреби оборони України, і вимагати більшого вже 
не можна. Ці пояснення про витрати на оборону України дійшли до нас 
в двох редакціях: схематичній та ширшій (X, 451, 481). Зміст в головному 
однаковий, тільки ширша редакція за московським звичаєм подає історичний 
огляд московсько-польських відносин та причин польської війни; в схема
тичній версії є вказівка про ратні московські сили в Київі та витрати на 
них, чого немає в ширшій редакції. Крім цих пояснень про витрати на 
оборону України, є тут нагадування про висловлені в розмові з Бутурлином 
думки, що на утримання козацького війська в московського уряду прохати 
коштів не прийдеться. Отже перекласти на царський скарб регулярні ви
плати на козацьке військо не довелось, а на «тамошніе доходы»—українські 
місцеві прибутки— багато покладатись не можна було. Московські представ
ники прирівнювали значні виплати на військо до менших виплат на адмі
ністрацію, як на писаря війського, суддів військових, на писарів судових 
то-що, на яких ухвалено давати відповідні кошти з українських прибутків.

х) В Бант.-Кам. Источн. І, 73, з випущеннями.
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А тут ці грошові виплати сполучались з ранговими прибутками з млинів. 
В просительних пунктах зазначено прохання, щоб у кожнім полку було по 
млину (на полкову адміністрацію? X, 439). В рішительних пунктах маємо 
подібну-ж комбінацію грошової платні і рангових прибутків—на писаря 
військового, на полковників, суддів військових, на асаулів військових та 
полкових,— треба дати і млини (X, 448). Цікава згадка про асаулів військо
вих та полкових: обмежитись наданням на них маєтків не можна, бо ці 
урядовці «всегда на услугахъ війсковыхъ обрѣтаютца», не можуть провадити 
сільського господарства, і через те їм треба дати кожному по млину на їх 
утримання (X, 448, § II). Оця спеціяльна згадка, що як-раз асаулам вій
ськовим та полковим не можна провадити господарства, виявляє, що взагалі 
окрім земельного забезпечення вважали за відповідне за-для військових 
потреб.

В звязку з земельними наданнями на військових урядовців і на вій
ськовий командний склад, треба нагадати ще про Трехтемирівський манастир. 
Ще в попередні часи Запор. Військо особливою увагою оточувало Межи- 
гірський та Трехтемирівський манастирі. Від польської влади надано було 
Тірехтемирівський манастир на шпиталь для В. Запорізького ще в часи 
От. Баторія та Жигимонта. Потім отримано було потверження на будування 
та підтримання там шпиталю спеціяльно для поранених та покалічених во
яків В. Запорізького в 1650 р. Пізніш це було знову потверджено з тими-ж 
цілями в р. 1652 за Білоцерківською угодою. Привілеї 1650 р. було подано 
в Москві як основу прохання про залишення Трехтемирівського манастиря 
за Запор. Військом по-старому (просит. пункти § 19). До манастиря нале
жало багато земель, які представники гетьманського уряду зазначали як 
«рѣка Самара и маетности» (X, 442) і прохали затвердження надалі до 
того-ж манастиря в повнім складі попереднім.

З землеволодіння, незвязаного з військовою службою, московський 
уряд ближче ознакомився з справами маєтків ратушних і манастирських.

Про українські манастирі московський уряд дізнававсь досить давно, 
бо українські ченці рано знайшли шляхи до Москви, шукаючи собі там 
грошової допомоги. Через пограничних московських воєвод представники 
українських манастирів знайшли можливість передати до Москви відомості 
про своє важке становище та зацікавити тим московський уряд, як одино
кого оборонця та захисника занедбаного православія. Не відразу поща
стило зав'язати оці безпосередні зносини. Так, наприклад, посланців Київ
ського Братського манастиря було затримано в Путивлі, а переслано лише 
з ними посланий лист про допомогу, після якого і прислано було з Москви 
соболі (1625 р. Пам. K Κ. II, вид. 2, № 6). Було так не тільки з цими 
посланцями. Пограничні воєводи задержували посланців (наприкл. Акты III, 
N° 1), пересилали їх листи до Москви і запитували в московських установ, 
що робити з самими посланцями, чи пропускати їх до Москви; дозвіл при
їхати давали не так охоче, і через те часто пересуванням в Путивлі і закін
чувалась задумана подорож до Москви, хоч це бувало не без наслідків, бо 
допомогу з Москви присилали все-ж таки. В відписках путивльських та ин
ших воєвод передається з слів приїзжих саме прохання, і з цих відписок 
можна було уявити собі справу (напр., відписки путивльських воєвод у Ку- 
ліша, Матеріали, № XV). З огляду на такі перешкоди в дорозі, на затри
мування в Путивлі, приходилось випрошувати, як надзвичайну ласку, дозволу 
присилати до Москви в певний термін, раз на кілька років. З таким дозволом 
можна було не боятись затримання на границі і очікування там москов
ського вирішення: про такий дозвіл і нагадують в своїх проханнях мана-



1 1 6 ПРОФ. ОЛЕКСАНДР ГР УШЕВСЬКИЙ

стирські керівники. З перебування в Москві манастирських посланців кори- 
сталась московська влада не тільки за-для поширення церковних звязків. 
та зміцнення впливів Москви, як центру церковного життя: крім цього в- 
посланців дуже ретельно випитували всякі новини про політичні справи та  
про внутрішні відносини в Польській державі. Иноді з поворотом давали 
в Москві певні доручення дипломатичного змісту: так втягались українські 
церковні діячі в сферу служби московській владі. Як можливих посередників 
мали цих церковних діячів на увязі і пізніш. Так ми знаємо, що через них 
пересилались грамоти московського уряду до Молдавії (Акты Южн. и Зап. Р.
III, N° 59), що в ускладнених умовах за допомогою звертались до них царські 
московські дипломатичні посланці (Акты III, N2 45). Це були служби, про 
які пам'ятали в відповідних московських установах та пригадували, коли 
доводилось робити облік цим службам та призначати нагороду за них: так 
пригадали як-раз таку дипломатичну прислугу при обчисленні царського 
«жалованія» митроп. Могилі (за его службу—Акты III, N2 44—45). Таким 
чином зміцнялась та думка, що за царем ніколи не пропадає без нагороди 
служба, її постійно повторювали царські представники в офіційних роз
мовах. Від царського уряду прохали допомоги на ріжні витрати, найчастіш 
не зазначаючи докладно потрібної суми, а лише в загальних рисах, «какъ- 
тебѣ, милосердому государю, Богъ извѣститъ» (Акты III, N2 39, 40 та инші). 
Витрати бували дуже ріжноманітні: прохали на матеріяльне утримання ма- 
настирської братії, з огляду на знищення манастирського господарства; 
прохали на поновлення манастирських будинків; на закінчення початої бу
дови (напр. братська церква «еще бѣложелѣзіемъ не покровена єсть»... Пам. 
Κ. Κ. II, вид. 2 № 6); на внутрішнє оздоблення церкви \напр. в Софії Київ
ській, Акты III, N2 39); прохали крім того і церковних книг за-для потреб· 
церковної служби (напр. Акты III, N2 41, 46, 48 та ин.). Виплачували при
значені грошові суми чи то грішми, чи то соболями певної вартости (напр. 
таке рішення—«послати своего государева жаловання соболей на сто на 
пятдесять рублевъ: сорокъ соболей въ девяносто рублевъ, сорокъ соболей 
въ шесдесять рублевъ», Акты III, N2 45). Такі прохання допомог були 
остільки часті, що вироблялись певні готові шаблони, і потрібно було лише- 
навести справку в попередніх записах, щоб підвести під# них і нові випадки.

Пограничні стосунки були досить легкі, через кордон часто переходили, 
і не важко перейти до Путивля, щоб нагадати про себе пограничній адмі
ністрації, а через неї прислужитись «вістями» і центральній владі в надії 
нагороди за таку службу. Заохочувала до таких зносин і сама адміністрація. 
На ґрунті цих пограничних стосунків стався цікавий факт надання україн
ському манастиреві в приграничнім районі землі: це було дано Київському 
Миколо-Пустинському вотчинну землю в Путивльськім та Новгород-Сівер- 
ськім p.; ці грамоти потім було подано ченцями в слідуючий приїзд їх до Пу
тивля (Акты III, N2 17). Користання з цих земель було недовге, з де-яких 
причин Київо-Миколо-Пустинському манастиреві було «въ вотчинной землѣ„ 
что была вотчиная земля в Путивлѣ й Новгородкѣ, имь отказано». Оскільки 
зручно було використувати це надання, не вповні ясно, але важливо, що від 
московської влади можна було очікувати не тільки грошової допомоги, але 
теж і земельних надань. Це мало велике значіння за-для встановлення 
пізніших звязків з Москвою. В Хмельниччину на грунтї цих зносин піджи
вають і поширюються зносини з Москвою. Робити це можна було тепер не 
криючись, як раніш, а вповні відверто. І ось паралельно з проханням до 
гетьмана, йдуть прохання також і до царського уряду. Доброзичливе відно
шення гетьмана до манастирських справ виявилось дуже швидко, від нього 
почали прохати потверджень на фактичні маєтки та надання нових. Запас 
шляхетських панських земель був тим фондом, з якого можна було багато-
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«брати, і манастирі самі вказували, щб їм хотілось мати. Але при тім не за
бували і про инше джерело всяких обдаровань—московську царську владу. 
'Сучасний стан боротьби з польським урядом здається непевний, нове збага
чення завдяки ласці гетьманській теж не дуже певне, і, як бажаний певний 
вихід з цього становища, виявляється шлях прилучення до Москви. Так 
серед українського духовництва витворюється певна партія, яка думає про 
найтісніше об'єднання з Москвою і підготовляє до того шлях. При такій 
ідеології було зовсім зрозуміло прохати потверджень в Москві на недавні 
гетьманські надання, вважаючи такі потвердження за найпевніші.

Про потвердження манастирських маєтностей заговорили вже в роз
мові з Бутурлином: «за которыми де монастыри мѣста и села и мѣстечка 
даны, и тебѣ государь пожаловалъ велѣлъ тому всему быти... по прежнему» 
(X, 236). Українські ченці знали московські порядки що-до манастирських 
маєтностей, і турбуватись приходилось не про надання давніх князів (як 
нагадав сам гетьман в розмові), а про недавні надання гетьмана з земельних 
багатств католицьких манастирів (як ман. Братському з домініканських маєт
ностей чи Мгарському ман. з земель лубенських бернардинів): забезпечити 
оці недавні надання з конфіскованих земель супроти можливої зміни в зе
мельних справах—це було особливо своєчасно і мусіло турбувати ченців. 
В просительних зазначено разом про потвердження маєтностей манастирських, 
шляхетських і козацьких (§ 12) і окремо про потвердження мітрополічих 
маєтностей (§ 13), в рішительних питання про потверження манастирських 
маєтків відходить ще далі (є лише про «права, наданные изъ вѣковъ отъ 
княжатъ и королей какъ духовнымъ и мірскимъ людям»,—§ 13), натомість 
висовується наперед питання про маєтності мітрополії Київської. Як відомо, 
в мітрополічих колах віднеслись дуже стримано та обережно до справи при
лучення України до Москви. Велике значіння мали тут земельні питання. 
Мітрополія Київська мала численні і дуже розкидані маєтки: в цім полягала 
ріжниця в порівнянні з яким-будь иншим манастирем, що мав землі по су
сідству лише. Неясність, як буде з цими земельними багатствами, і стримувала 
київську мітрополію від рішучих кроків в справі прилучення до Москви. 
Розуміється, московські посли, а за ними і з їх донесень і московські уря
довці відчули цю обережність діячів мітрополії і на це звернули увагу. 
В гетьманських інструкціях, як їх передано в просительних пунктах (§ 13; 
X, 440) і в рішительних (§ 18; X, 450), це було окреме питання, на яке 
потрібно було звернути увагу. В Москві знали про відношення мітрополіта 
і не забули зазначити це в розмовах з українськими послами про «неслуш- 
ные дѣла» (X, с. 475): цього як-раз і побоювались в колах київського 
мітрополіта, сгіеціяльно підкреслюючи справу потвердження маєтностей. 
В резолюціях на пункти українські можна бачити і ті перипетії, які пере
ходила ця справа. Думали було видати спеціяльну грамоту на маєтності 
мітрополії (X, 450), був проект такої грамоти на маєтності мітрополії 
/(X, 480), але потім вирішено було такої грамоти на маєтності мітрополії не 
посилати (X, 480 примітка1). Маєтності, як церковні, так і мітрополії, по
тверджено, але поки гадка про нові умови відносин до київської не прибрала 
ясних, конкретних форм, рішено, що було-б необережно занадто широко 
потверджувати старину в відношенні до мітрополії.

Ще одна група земель, в відношенні до яких мусила висловитись 
московська влада, — це ратушні землі. В інструкції послам українським і 
в просительних пунктах про ратушні землі згадки не було, але питання 
.про них поставлено було, хоч і лише в відношенні до де-яких міст, з при

1) Карпов не висловлюється з приводу причини такої зміни (^Переговоры о соеди- 
»неніи Малороссіи съ Великою Россіею», § III, с. 244).
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воду прохань окремих ратуш про потвердження їх земель. В 1654 р. були 
дві такі депутації:—від Переяслава та від Київа. Обидві вони прохали 
потвердити всі їх права і привілеї, якими ці міста користались з давніх 
часів. Що викликало оці депутації? Як відомо, в перших офіційних розмовах 
з московськими послами, в інструкціях гетьмана українській депутації намі
чено лише головніші питання дальшого устрою України; инші питання не 
стояли на черзі в тодішні турботні часи, і через те їх і не було зачеплено 
поки-що. Устрій міст, їх матеріяльний стан не був таке пекуче питання,, 
щоб його порушувати зараз же. І міста сами від себе поставили його, тур
буючись за дальшу свою долю. Здавало-б ся, що поруч із заявою гетьмана 
про бажання прилучення, його депутацією немає потреби в инших подібних. 
заявах та депутаціях, але нетактсвно-різкі виступи московського посольства 
проти мітрополіта зняли тривогу і в инших, які раніш і не думали окремо 
виступати в цій справі прилучення до Москви. І ось під впливом цих подій,, 
які мусили вразити сучасників, в Київі та Переяславі стали думати про 
окреме потвердження дійсного стану ратушних міст та про окремі депутації 
в цій справі, які, властиво, були зайві в нормальних умовах1). Чолобитні 
подано було від переяславського міщанства, від переяславських цехів, від. 
київського міщанства, від київських цехів. В листі в. писаря Івана Вигов- 
ського виступають ті погляди та побоювання, які мусили поширитись після 
виступів московського посольства. Міщанство київське—зазначено тут— 
побачило велику милість царську до гетьмана і до всього 3. Війська в по
твердженні прав, привілеїв та вольностей, і через те з свого боку прохають 
потвердити йому, київському міщанству, всі «права, привилія, свободы,. 
уставы и суды древнія обыклыя» (X, 610). Міщанство мало якісь розмови 
офіційні з боярином Бутурлином і від нього отримало обіцянку, що цар 
потвердить їх давні права і навіть «милостиво изволить надати, о чемъ бы 
еще вновь челомъ били» (X, 612): це очевидно та-ж сама обіцянка Бутур
лина, відгомін якої зустрічаємо ми і в инших актах того часу. Нагадуючи 
про це, міщанство київське прохає Бутурлина, щоб він своїм впливом до
поміг отримати від царя «то все,  ч т о  н а м ъ  и с т и н н о  н у ж д а  я в л я е т  ъ» 
(X, 612). Прохання київське підтримував також і гетьман Богдан Хмельницький 
в окремім листі до царя, де згадано, як цар «изволилъ правами пожало- 
вати насъ и міръ христіанскій» (X, 609). В порівнянні з цим всім, перея
славське міщанство не так добре обставило свою депутацію, тут менше 
підтримання з боку впливових осіб. Обидві депутації на доказ своїх прав ви
ставили копії з документів, наданих на права та привілеї від королів 
польських. З документів переяславських зроблено було в Москві переклади. 
(всього 4 документи), з документів київських зроблено 2 переклади, а  
з решти 20 привілеїв та виписів зроблено витяги. Про земельні справи, 
поставлено було питання по-ріжному. ГІереяславці прохали в своїй чоло
битній загального потвердження ратушних земель, того, «что издавна нале
жало, а теперь чрезъ разныхъ пановъ и старостъ переяславскихъ отъ по- 
садъ до города отнято», щоб було це «отворочено и опять дано» (X, 516):: 
в деталі земельних справ, коли саме що було відібрано від ратуші, про 
хання переяславське не входить; натомість київське прохання, може покла- 
даючись на обіцянку Бутурлина, думало війти в деталі сумнівних земельних 
справ, сподіваючись від влади царської її полагодження. В Москві київська 
депутація подала звідку з привілеїв, яка виявляла всі їх бажання: уряд пе
ревірив за королівськими привілеями (§ 1, § 5 та ин.), иноді порівняв 
з переяславськими заявами (§ 2) і потвердив. Тут в тій звідці зазначено

г) Ейнгорн (О сношеніяхъ, С. 51) ВИСЛОВЛЮ ЄТЬСЯ, ОСКІЛЬКИ  було-б ліпше, К О Л И -б ' 
справу прилучення взяло на себе духовенство, але не спиняється на оцінці виступів м ос
ковського посольства.
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і київські пасовиська, і київські уходи. Все це оперто на королівські при
вілеї. Але окрім того прохали київські посли повернути ратушні землі, і цю 
справу поставили докладніш, аніж переяславські посли про повернення 
своїх ратушних земель. Зазначено, що київські біскупи заняли частину міста 
(§ 2), що шляхта заняла ратушні села і млин, а після неї тим всім заво
лоділи козаки (§ 4), подано було при тім і реєстр цих ратушних поселень 
(X, 626).

Московський уряд вперше в тій справі відчуває непевність. Досі заяв
ляли про свої права на підставі документів, наводячи для кожної точки 
певні параграфи привілеїв: сумнівних справ, де-б порушувались чужі інте
реси, московському урядові на вирішення ще не подавали. Тепер київські 
посли, обстоюючи свої права на ратушні землі, села і млин, зачепили 
інтереси козацтва, і московський уряд зараз же виявив велику обережність, 
щоб не втрапити в конфлікт між двома верствами. Через те в справі про 
заняту біскупом частину міста вирішено перевести розслідування на місці: 
чи було це раніш за міщанством, і коли саме заняли це біскупи (X, 625). 
Хто має це на місці перевести, не зазначено, але, може, тут справу розслі
дування вперше було покладено на воєводську владу на місці. Про землі, 
що заняли їх після шляхти козаки, московський уряд висловився ще обе
режніше, не бажаючи зачіпати козацтво: про дрібну справу з млином вирі
шено відсунути її на пізніший час, коли закінчиться війна, а поки «пол
ковника оскорбить нельзя» (X, 626). Чи зроблено було при тім вказівку 
київській депутації, що вони можуть звернутись до гетьманської влади, яка 
може дати нові привілеї на ті ратушні землі, що їх заняли козаки, і дати 
козакам якусь заміну?

II.

Давши потвердження Тетері та Богданову в тих термінах, як вони про
хали, з селянами, московський уряд заняв—сам того не знаючи—певну 
позицію в спірнім питанні про упривілейоване землеволодіння, яке земле
володіння має бути в основі: чи шляхетського типу,—села з примусовою 
селянською працею, чи козацького типу,—хутори з нечисленною найманою 
працею з додатком певної грошової платні за службу? Московський уряд не 
був в тім питанні ознайомлений, і прохання українських послів не йшло 
проти норм московського служилого землеволодіння, отже в нього не було 
сумнівів в цій справі. Але на місці, вдома, ці московські потвердження на 
села з селянами були певний доказ в руках тих, що обстоювали традиції 
надань за службу сіл з селянською примусовою працею. Правда, цим не 
користались рештки колишнього середнього шляхетства, яке мріяло 'забезпе
чити виключно за собою виші посади та вплив в справах. Воно не встигло 
реалізувати свої надії, і отримані перші потвердження на землі так і зали
шились поки що в схованці: загальний опір простого козацтва був занадто 
сильний.

Зате друга верства вповні зараз же використала московські потвер
дженню,—це духовенство. Спираючись на своє спеціяльне становище в бо
ротьбі з поляками, використовуючи прихильність гетьманського уряду, який 
не хотів відмовлятись від традиційної підтримки та протекції церковним 
установам, духовенство відповідно використало і московські потвердження. 
Воно показало їх гетьманові, і гетьманські універсали манастирям після 
прилучення до Москви набувають в відношенні до примусової селянської 
праці більш відвертої ясности. Універсали до половини 1654 р. мали своїм 
завданням захистити манастир від втручання до його життя, від захоплення 
його грунтів та від записування його селян до козацтва. Після того універ
сали потверджують— на підставі поданих документів—всі взагалі маєтності
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манастирські та наказують селянам манастирським виконувати звичайне 
послушенство. Ось, наприклад, з документів Максаківського манастиря. 
Універсал 1651 р. бере манастир під протекцію та оборону та наказує слу
хатись манахів. Далі універсали з кінця 1654 р. потверджують села за ма
настирем, наказують давати «вшелякое подданство и послушенство» і не бути 
«спречними ни въ чомъ волѣ е« ц. в. и нашой»: надзвичайно цікаве оце спо
лучення в наказі людності «воли» царської та гетьманської (Генер. Сл. 
Черн. п. № 259). Тоді-ж окремим універсалом наказано і місцевій адміні
страції не втручатись до прибутків манастирських і пильнувати за послу
шенством манастирських селян: знов згадка про депутацію манастирську 
до царя («теперъ часы недавними у е. ц. в. будучи») та царське потвер
дження манастирських привілеїв («чому1) мы спречними быти не маєм»). 
Наслідком цього універсалу був окремий лист полковника наказного до 
громад зазначених манастирських сіл з наказом про послушенство селян 
ченцям і про передачу всіх маєтностей та прибутків до манастиря (№ 261). 
Щоб перевести на місці отсю передачу манастирських маєтностей та всіх 
прибутків, полковник, «будучи оть Господа Бога навеженій хоробою», по
слав «въ особѣ своей» якогось довіреного свого Хведора, аби той подав до 
манастиря села, аренди, шинкові і озерні. Для чого треба було посилати 
після всіх наведених універсалів ще окремого довіреного урядовця на місце? 
Можна думати, що після манастирської делегації до царя та царського 
потвердження маєтностей треба було закінчити справу з маєтностями та 
послушенством: на місці треба було перевірити, хто з селян безпідставно 
ухиляється від послушенства та які ще озера та млини, чи окремі двори2) 
не повернуто до манастиря від тих, хто їх захопив був у часи рухів. Подібні-ж 
висновки можна зробити із перегляду подань манастиря Густинського 
Прилуцького: перші універсали гетьмана Богдана і тут мають на увазі 
захистити манастир від всяких втручань, пустошень, захоплень землі, як 
від козаків, так і від селян манастирських, та — окрім того — від переходу 
селян до козацтва. В 1655 р. маємо універсал г. Богдана з потвердженням 
земель, що їх надали князі Вишневецькі Густинським ченцям; навіть, що 
вже незвичайно, маємо універсал подібного змісту від гетьманової Богда- 
нової Хмельницької (хоч би в виказі документів в праці Лазаревського Оп. 
Ст. М. 395). Знов таки і тут, як і в документах манастиря Максаківського, 
є певна зміна в наданнях до і після 1654 р. Ще оден приклад—це надання 
манастиря Лубенського Мгарського, знов лівобережного манастиря недавньої 
магнатської фундації. Перегляд по роках надань дасть ті-ж спостереження 
(я користувався ркп. збіркою копій з документів Луб. Мгар. ман-ря з р. 1729 1). 
І тут універсали г. Богдана починаються з заборони робити кривди ченцям—  
«ижъ нѣкоторіе з товариства нашого, козаков е. кор. м. запорожскаго, 
смѣютъ и важатся непристойне над годнесть свою не тилко в справи ду- 
ховніе церковніе священническіе ся втручати, але и самыхъ тыхъ священни
кові, духовныхъ отцовъ своихъ, не тилки зневажати, але и здоровя ихъ по
збавляти»; дальший універсал теж говорить про тих, що купами приїздять 
до манастиря Луб. Мг. «не для побожцости християнской, але для лупежства». 
В універсалі з року 1655-го ми маємо згадку про надання кн. Раїни Виш- 
невецької і потвердження тих ґрунтів «при манастиру Мгарскомъ вцалѣ 
водлугъ привилею» (надрук. Ак. Зап. Р. У. № 39).

Отже мали велике значіння ті потвердження, що їх ченці отримали 
в Москві в тих установах, де так уважно ставились до прохань, аби тісніші

*) Чи не мала гетьманська влада якихось своїх міркувань що до цих маєтків?
2) Нагадати двір в Мені, що його зазначено в привілеї королівськім і нема в дальших.
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зав’язати звязки та зміцнити свій вплив на українські впливові кола. 
Під вражінням московських успіхів що-до потвердження маєтків, ченці 
і в гетьмана Богдана вимагають того-ж самого, але тут, на українськім 
ґрунті, це мало більше значіння. В Москві в приказах не уявляли собі, що 
то значить потверджувати манастирям згідно з старими привілеями магна
тів ті-ж села, з яких селяне тільки-що скинули оцих магнатів, з цілою 
системою примусової праці на панів. Потвердження старих магнатських 
надань «вцалѣ водлугъ привилею» ставило питання і про ту примусову 
працю, що її несли селяне цих наданих сіл. У середньої шляхти, що пере
жила оці часи Хмельниччини та пам’ятала про них, не було сміливости 
поставити відверто це питання, і вона заховала свої потвердження, не 
роблячи з них відповідного висновку. Ченці теж пережили тривожні часи 
в Хмельниччину, але все-ж таки рішили зробити дальші кроки і в напрямі 
селянського «послушенства», і в напрямі поповнення земельного фонду— 
повернення всього, що було, та придбання нового.

Шляхта (стара) і старшина (нова) відставали в земельній своїй полі
тиці, духівництво йшло вперед. Перші кроки не завсіди були легкі. Енергіч- 
ним керовникам манастирського господарства в перші роки постійно дово
дилось вдаватись до гетьмана за поміччю. В універсалі г. Богдана на Ма- 
ксаківські манастирські маєтки є вираз: «не поеднократъ видавалисмо інокомъ 
монастиря Максаковского универсалы наши» (Генер. Сл. Черниг. п. N° 259), 
отже привести до слухняности не було так легко. Далі треба повернути 
все, що розібрали з манастирських земель сусіди більше чи менше впливові. 
Як було наведено раніш, полковник післав свого довіреного на місці пере
вірити і передати ченцям ті ґрунти, що їх займали чужі (Генер. Сл. Черниг. 
п. № 261). Таким чином ченці примусили—певно, все тими-ж вказівками про 
царське потвердження—гетьманський уряд зробити слідство в справі маєт
ків манастирських максаківських. Подібна-ж є вказівка і про с. Левки ман. 
Прилуцького Густинського: розглядали справу спеціяльні вислані від геть
мана. Так витворюється нова функція гетьманської влади.

Нові невеликі надання робив раніш гетьман Богдан і без потверджень 
давніх надань манастирям Надаючи колишні домініканські маєтності (як 
напр., Київському Братському ман.—Мостища під Київом (Акты Зап. Рос. 
V, N° 28) або бернардинські землі Лубенському Мгарському (Ак. Зап. Рос. 
V, № 33), можна було і не зачеплювати питання про селянське «послу
шенство», працю. Ось, наприклад, надання Київському Михайлівському ман. 
м. Ходосівки і с. Креничів (Ак. Зап. P. V N° 31): дано це «для подпоры 
тому мѣсту святому, аби они... могли гдѣ хлѣба достать». Заборонено 
робити кривди селянам під погрозою певного штрафу до шкатули військової: 
про звикле послушенство селян нема ще вказівок. Другий приклад: надання 
села Мостищ з ґрунтами, полями, сіножатьми, борами, лісами, млинами 
і зо всіма пожитками: і тільки про селянську працю, одбування послушен
ства, немає згадки. Можна думати, що такий характер мали більшість 
надань: «яко иннымъ многимъ церквамъ и монастырямъ для поправы 
и выживенья попридавали есьми маетности лядцкіе и млыны»...

Отже до загальних потверджень попередніх маєтностей справа про 
«звиклое послушенство» не порушувалась. В потвердженнях на колишні 
надання і землі треба було зазначити відношення уряду до звиклого послу
шенства селян.

Нові надання після 1654 р. мають в собі ясніші вказівки що-до 
звиклого послушенства селян. Ось універсал г. Богдана Лубенському 
Мгарському ман. на с. Ольшанку: при тім наказано, «жебы они (обивателі 
того села)..· во всемъ послушенство отдавали и вь належной повинности 
знайдовалися» (Ак. Зап. Рос. V, N° 40): в иншім універсалі зазначено
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„вшелякую повинності (ibid., N° 39). В універсалі Київському Братському 
ман. на Ксаверів та инші колишні єзуїтські маєтності зазначено, що як 
раніш піддані звикли віддавати повинності, так і тепер ті-ж «повинності 
и послушенство» повинні віддавати ченцям Київського манастиря. В уні
версалі Межигорському ман. наказано, щоб «обыватели и селяне... вшелякое 
послушенство и повинность» віддавали. В універсалі Максаківському мана- 
стирю— «вшелякое подданство и послушенство отдавали» (селяне). В універ
салі Батуринському Крупецькому—«всякое послушенстзо отдавали (селяне)». 
Оці наведені приклади показують нам, що зазначення «послушенства» 
після 1654 р. вже звичайно робилось в наданнях манастирям і при тім 
підкреслювано традицію цих обов'язків, «такъ яко и передъ тымъ звыкли 
были отбувати». Ця згадка про минулу практику давала можливість відно
вляти минулі умови селянської примусової праці.

Так в загальних рисах виявляється зміна в відношенні гетьманського 
уряду до манастирського землеволодіння після 1654 р. Доброзичливе відно
шення до манастирського господарства було в гетьманської влади з самого 
початку руху, але вже після 1654 р. та московських потверджень під впли
вом енергічніших наступів з боку манастирських діячів, гетьманська влада 
відверто висловилась про примусову селянську працю на манастирськім 
господарстві: до цих лише років можна віднести загальну характеристику 
М’якотина1).

Перейдемо тепер до старшинських маєтків.
В перші моменти Хмельниччини велике магнатське землеволодіння 

перестало існувати; де-хто з середньої шляхти зберіг свої маєтки, але 
в зменшених розмірах; дрібна шляхта зберегла свої малі господарства без 
змін; натомість поширилось шляхом займів в межах маєтків манастирських 
і шляхетських господарство козацьке. Залишившись без селянської приму
сової праці, середня шляхта зменшила своє господарство. Умови життя 
примусили її прилучитися до руху, аби зберегти собі становище своє, свій 
вплив. Наприклад, з родини Бакуринських два брати, Ян і Павло Баку- 
ринські, забравши рухоме майно і документи на маєтки, поїхали з Чернігів
щини, а менший брат не захотів з ним їхати, залишився, прилучився до 
гетьмана і став служити (Рум. Опис). Було так і в инших шляхетських 
фаміліях. Пригадати ще п. Станіслава Кохановського—накази. Черніг.. 
полковника (Генер. Сл. с. 340). Всю увагу скупчили тепер коло того, щоб 
зберегти свої родові гнізда, повернути забране було селянами й козаками, 
закріпити і далі вже не втрачати земель своїх.

Про селянську примусову працю поки-що не можна було і думати.
Плани прилучення до Москви збудили певні надії серед шляхти.
Перебування посольства боярина Бутурлина використано було для 

вияснення можливостей в цій справі. Обережний Бутурлин стримав політичні 
розрахунки, але, певно, заохотив до економічних компенсацій: цим можна 
пояснити прохання Тетері і Богданова в Москві про маєтності з селянами. 
Авторитетом Москви думали зміцнити потвердження маєтностей, ті потвер
дження, що мали в собі також і повернення тих земель, що їх позабирали 
козаки і селяне, а може і кари на неслухняних. На місці гетьманский уряд

*■) Як бачимо, «послушенство» уживано в двох значіннях: -'.въ послушенствѣ... по- 
винности знайдовалося» та «послушенство... повинность отдавали»...

*) «Въ имѣніяхъ православныхъ монастырей вождь возстанія соглашался всей силою 
своей власти поддерживать старый порядокъ, противъ котораго, въ мысляхъ народной 
массы, и было направлено все возстаніе» (I, § 5, с, 121).
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ставився дуже обережно до загальних потверджень старих маєтків, бо це· 
ставило в свою чергу справу селянського послушенства.

Питання про відношення гетьманського уряду тих часів до селянського 
«послушенства» в шляхетськім господарстві має ріжне розвязання в працях 
істориків. Вже Лазаревський зауважив, що поруч із потвердженнями мана- 
стирям потвердження шляхті, звичайно, не згадують про селянське «послу
шенство». Подавши в своїй ранішній праці—«Малороссійскіе посполитые 
крестьяне»—хронологічний підбор витягів з універсалів про «послушенство 
и повинность», дослідник дав з універсалів г. Богдана універсал Ярмул- 
товському з забороною втручання, але без згадки про послушенство.
І пізніші автори теж повторювали цю гадку Лазаревського про спеціяльне 
відношення г. Богдана до шляхетського землеволодіння1). М’якотин взяв на 
себе перегляд цієї справи і пробував захитати цей погляд Лазаревського, 
що г. Богдан давав шляхті потвердження без послушенства. Як доказ, наво
дить М'якотин і поруч ставить потвердження Носачевичу з умовою слобожа
нам виплачувати десятину, і потвердження Бакуринському з згадкою про 
«всякое подданическое послушенство» (Очерки І, § IV, с. 115 —116). Ста
вити разом ці два універсали не можна, бо згадка про слободу на землях 
Носачевича (Генер. Сл. Черн. п. с. 342) має инше значіння, ніж згадка про 
селян на куплях батька Ю. Бакуринського ще до Хмельниччини (Лаза- 
ревскій, «Бакуринскіе». Записки Черн. Губ. Стар. Ком. II. 38). Висновки 
з універсалу Бакуринському поширює автор і взагалі на шляхетське земле
володіння. «Такое же, какъ онъ, право на крестьянское послушенство 
сохранили за собою и всѣ другіе влацѣльцы уцѣлѣвшихъ шляхетскихъ 
имѣній» (с. 116).

Перегляд універсалів г. Богдана Хмельницького не потверджує гадки 
М'якотина. Можна думати, що до 1654 р. г. Богдан не давав шляхті нових 
маєтностей і не потверджував старих її маєтностей. І тут мали велике зна
чіння московські грамоти на старшинські прохання. Гетьманські універсали 
з наданням нових маєтностей шляхетству і старшині з потвердженням від
носяться до 1655 та слідуючих років, найбільш до 1656 та слідуючого років. 
Можна думати, що в сей час встановляється певне стале відношення до 
шляхетського та старшинського землеволодіння.

Шляхта—як бачимо з розмови її з Бутурлином—хотіла з себе утво
рити окремий привілейований стан над козацтвом. Боярин цього не вважав 
за можливе (на московські традиції) і вважав за небезпечне в тодішніх 
умовах українського життя. В Москві на прохання про нові надання та 
потвердження старого висунули принцип служби, за яку нагороджують додат
ково і оплачують нормально. На прохання гетьмана Богдана про надання 
Гадяча, в царській грамоті зазначено було—згідно з московськими звичаями— 
«за многія вѣрныя службы» (X, 493). Так само і в грамотах Тетері і Бог- 
данову можна було зазначити їх праці і прислуги в справі прилучення 
України до Москви. В цьому відношенні московські погляди зійшлись прин
ципово з козацькими поглядами—жалувати за службу, лише не в питанні, 
чим жалувати, а за що. За першими успіхами членів делегації до Москви 
і инші потягнулись, щоб там отримати те, чого не можна було осягнути дома. 
Запрошували по-більше. Гетьман—справді, він займав виключне становище— 
і далі мав, як раніш--Медведів, Борки, Кам'янку, Суботів, Новосілки, отримав 
нове —Гадяч (X, 498—502): це було багато і далеко виходило за рамці норми 
середньої шляхти та козацької старшини. Це заохотило і инших ставити 
великі вимоги. Такий великий розмах бачимо і & проханнях родини Виговських:

*■) Наприклад, Барвинскій—Крестьянство Лѣвобережной Украины XVII— XVIII вв.,.
с. 51.
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тут виступає не один лише Іван, а вся його фамілія, яка, розуміється, не могла 
претендувати на кваліфікацію великих заслуг. Як дивились в Москві на 
Івана Виговського, знаємо з записів подарунків близьким до г. Богдана 
людям, за їх прислуги московському урядові (напр., статейний список Унков- 
ського А. Ю. 3. P. VIII, с. 356—357) 1). Але при всіх прислугах Івана Вигов
ського, це надання йому маєтностей було дуже велике (А. Ю. 3. P. X, с. 671). 
Видко, що московський уряд, шукаючи для себе прихильників, не спинявся, 
не роздумував над тим, скільки прохають і чи можна стільки дати, а вико
нував прохання, без потрібної обережности. Певна обережність прийшла 
пізніш 2), а поки-що дбали про те, щоб більш мати прихильних людей 3).

Вставали перед московським приказом окремі питання, звязані з реаль
ними умовами шляхетського землеволодіння того часу. Як було зазначено 
раніш, загальні маси козацтва були проти нових роздавань маєтків, проти 
поновлення старої традиції. Отримавши свої надзвичайно широкі надання, 
Ів. Виговський з товаришами не могли їх тоді-ж зреалізувати, боючись 
рішучого протесту з боку козацтва, як сами-ж висловлювались, боючись, що 
«ихъ всѣхъ тотчасъ побьють» (Ак. Ю. 3. P. XI, 765). В Москві пропонували 
це ствердити авторитетом московського уряду та про це оголосити на раді 
через московських делегатів, але Тетеря і це також визнав за незручний 
вихід. Отже в звязку з такими побоюваннями виникла гадка серед близьких 
до гетьмана осіб, чи не ліпше буде замінити оці маєтності на Україні 
на инші по-за Україною, де людність не буде, певно, так обурена з поно
влення старої традиції надавання заселених маєтків, і царське надання можна 
буде легко реалізувати в дійсності. Писар Іван Виговський прохав надати 
йому маєтності Богдана Статкевича, бувшого Новгородського каштеляна, свого 
тестя: «изволь мнѣ тѣ маетности привратить» (Ак. Ю. 3. P. XI, 777). Україн
ські депутати так поясняли в Москві свої міркування: пожалувати якимись 
маєтностями в литовських краях, щоб «имъ ни съ кѣмъ ссоры не было, 
а вь В. 3. владѣть имъ ничѣмъ нельзѣ» (X, 765). В Москві в цій справі 
виріжнили дві сторони. По-перше, Виговським дано і без того· багато, пожа
ловано їх «большими городами и маєтностями и имь изь того можно жить 
безъ нужды» (X. 764). Що-ж стосується до маєтків як-раз Статкевичів, так 
ці маєтності роздано шляхті місцевій, яка склала присягу на вірність 
царському урядові, і відбирати ці маєтності від них не можна. Ця справка 
викликає де-які запитання: чи дійсно з приводу маєтностей Статкевичів було 
зроблено перевірку, чи це просто загальна увага що-до маєтностей в тім 
районі, що їх вирішено було залишити і далі в розпорядженні місцевої 
шляхти,—увага без перевірки долі як-раз цих маєтностей, що їх зазначено 
в проханні Виговського.

Инші питання звязані з війною; для прохань про маєтності це теж 
мало значіння. Війна поставила на чергу справу про маєтності за межами 
України, що її принято тепер до спілки з Москвою. Гетьман Богдан признав 
її владу над собою і над тими краями, що він ними фактично керував. 
Але границі ясної ще не було, і чим закінчиться війна, що дасть вона ви
значенню границь, про це можна було лише гадати. Дуже обережні діячі 
київської мітрополії, маючи на увазі свої широко розкидані маєтностіг)

х) Коментар до цього дав Карпов у своїй статті «Въ защиту Богдана Хмельницкаго »
2) Не можна погодитись з словами М’якотина: «Московское правительство отнеслось 

къ этимъ просьбамъ съ нѣкоторою' осторожностью» (I § 5, с. 123).
3) Про цю політику московського уряду у Лазаревського, Опис. Ст. Малороссіи, 

JII, с. 84.
4) Пор. в моїй статті про землеволодіння митрополії («Україна» 1924 p.).



УНІВЕРСАЛИ ТА  ГРАМОТИ В ЗЕМ ЕЛЬН ИХ  С ПРА ВА Х  3  1 6 5 0 — 1 6 6 0  P P . 1 2 5

і по-за межами самої української землі, повздержувались від рішучих кроків 
і залишали для себе певні можливості дальших стосунків з Польщею, що, 
як відомо, викликало незадоволення та погрози з боку московських послів 
та московського уряду. Вичекати дальших перипетій війни та триматись 
відповідно цьому—таке було бажання мітрополії. З свого боку і московський 
уряд, розглядаючи прохання про надання маєтностей, мусів окремо визначити' 
ті маєтності, що знаходяться по-за Україною, про які не може бути рішучого 
вироку. Розуміється, така обережність з'явилась не відразу, вище було за
значено широкі загальні потвердження на маєтності. Але ось з проханнями 
стали приїздити люде з инших, дальших країв, і московські приказні, розпи
туючи, де саме ті землі знаходяться, вирішили триматись далі обережнішого 
відношення до таких прохань. З посольством українського духовенства 
приїхали два шляхтичі з Поділля: Іван Бирюцький та Михайло Махаринський, 
обидва з проханнями про маєтності. Перший, Бирюцький, скаржився на 
кривди від поляків, між иншим від Яна Свидерського. За ці кривди, як 
карний вчинок, так і пограблення майна, Люблинський трибунал присудив 
задовольнити з майна Свидерського. Потім почалась війна з поляками, шляхтич 
Бирюцький, що шукав, як шляхтич урожоний, справедливости перед 
Люблинським трибуналом, став вже козак. Після Свидерського залишилось 
село Устє (коло Бершади на Поділлі, певно), що мав Свидерський від 
Зишневецьких. І ось Бирюцький прохав царський уряд надати йому за 
винесені страждання зазначене село Устє. Приказні, певно, допитувались,., 
де ці місця, і було відмовлено, що землі дуже далекі («что земли государю 
не вѣдомы» Ак. —Ю. 3. P. X, 768). Далеких теж країв доторкались прохання 
шляхтича Михайла Махаринського, десь з околиці Тульчина. Він мав Іля- 
шовку в вислугу від кн. Четвертинських, але її було знищено за час війни 
Батозької. Військові справи завели Махаринського до польского полону,, 
і там в полоні він дав обіцянку збудувати манастир в заставнім селі Тимо- 
новці Дранці (тепер два окремі поселення —Т. і Д.). Від московського уряду 
прохає Махаринський надання тих селян до того манастиря, що його думав 
він будувати. Приказні теж віднеслись з обереженістю до таких далеких 
країв і що-до села на манастир відмовили: «земли государю невѣдомы и какь 
опишуть писцы, и о томь государевь указь будеть по разсмотрѣніи» 
(Ак. Ю. 3. P. X, 766, 770). Государевих переписувачів ті землі так і не 
дочекались.

В процесі війни виявлялось, що де-які з маєтностей церковних вже 
залишаються в руках поляків за межами занятої Хмельницьким України. 
Приходилось думати про якусь заміну за втрачені маєтності. Петиція 
мітрополії зазначала, як окремий параграф, щоб всі православні, які пере
бувають «за границею» на Литві і на Волині,—належали до київської мітро
полії (§ 5; Ак. Ю. 3. P. X., 742), і звертались до мітрополіта, як до свого 
пастиря. Далі окремо зазначено прохання повернути те, що «безправнѣ 
поотнимали разные люде» та дати за «отпалые маетности» заміну «тут по
близу Київа» (§ 6). З свого боку і манастирі в своїх проханнях заявляли 
про велике збідніння та впад через війну та захоплення ворогами мана
стирських маєтностей на Волині та Білорусі. Вичислено такі маєтності 
(наприкл., Михайлівського ман ; X, 745) та замість того прохають заміни; 
иноді зазначено, що хотілось би отримати (напр., Михайлівський ман. за
значає Стайки, як заміну. X, 745).

Де-які манастирські маєтності ще до війни відійшли від манастирів,. 
бо їх позахоплювали пани, шляхта, і не було можливости їх відібрати. 
Тепер, користуючись зміною умов, манастирі прохають царський уряд повер
нути до них оці маєтності. Видубецький ман. так виясняє свої втрати: 
Ігнатівці та Ігнатково записано від Остапа Дашковича, старости чер-
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ласького, були в п. Трипільських; Куликів, Гнилець, де був Гнилецький 
ман., Калний луг—захоплені кн, Корецькою (X, 748). Нарешті окремий ви
падок зазначений в проханні Микольського манастиря: манастирська маєт
ність опинилась після війни в руках гетьмана: манастир прохає дати гра
моту на цю маєтність, бо гетьман не буде проти такого повороту маєт- 
ности (X, 746, 754).

Нарешті складне питання про борги польських панів манастирям. 
Братський манастир між своїх клієнтів мав п. Адама Кисіля та п. Воронича, 
обидва були винні значні суми грошові. В покриття оцих боргів манастирі 
прохали дати їм маєтності тих панів—Кобижчу (Кисіля) та Ржищів (Воро- 
нича), щоб гроші не пропали (X, 731, 744); в проханні Печерського мана
стиря загальна· згадка про кабали (743). Але таких непорозумінь уряд 
московський дбайливо уникав. Заміни тих маєтків, що відійшли та зали
шились за кордоном, могли зачепити інтереси місцевих людей; обчислення 
вартости заміни, на яку натякав необережно сам Братський ман., кажучи 
про Новосілки, вимагало детальних відомостей, яких не було під руками; 
не було і авторитетних пояснень, на які можна було-б спертись. Де-які 
манастирі взагалі не подали документів, виправдуючись тим, що документи 
вони мають в схованці далеко, і не можна було своєчасно їх звідти добути 
{Ман. Братського, X, 730), але згодом їх покажуть воєводам чи гетьма
нові: отже це мусило теж стримувати царський уряд в його рішеннях що-до 
сумнівних випадків з маєтками. І московський уряд висунув за-для загальмо- 
вання справи певну неясність земельних справ, поки не буде зроблено 
докладного перепису українських маєтностей з виясненням фактичної їх 
приналежности до певних власників. Такий загальний перепис було вже 
намічено. Тепер перепис відсувається поволі надалі. Щоб не було зайвих 
нарікань з приводу цього, московський уряд поясняє справу втручанням 
гетьмана Богдана, який—з огляду на військовий час («покамѣста служби 
минетца»)—прохав це відкласти, і через те московські дворяне і не були 
вислані до України «описати городи и мѣста и земли и всякія угодья». 
Звязуючи таким чином припинення справи з самим гетьманом та його 
заявами, московський уряд тим самим звертав увагу тих, що були заці
кавлені в скорішім вирішенні земельних справ,—на гетьмана. За-для москов
ського уряду переведення цього перепису було важно, і через те було ба
жання прискорити його, як можна. Зацікавити самих же Українців в ско
рішім переведенні—це значило разом з тим і прискорити саму справу 
перепису.

Цікаве питання повстає в звязку з цими московськими наданнями 
Українцям. Чи всі прохання такого змісту проходили через гетьмана? Коли 
робили такі прохання від свого ймення, то чи знав про це гетьман, чи була 
на це його згода? Пригадаймо наведені вище прохання шляхтичів колишніх 
Бирюцького та Махаринського. Як вони подали свої прохання? Ці прохання 
долучено дq справи про делегації від українського духовенства до москов
ського уряду. Делегація ця приїхала вияснити багато складних питань 
з життя тодішнього українського духовенства, починаючи від земельних 
справ та кінчаючи зверхністю над українським духовенством московського 
патріярха. Знаємо ми, що в ті часи мітрополіт та ігумени великих мана- 
стирів мали— на феодальний зразок—свої численні почти з шляхтичів 
на послугах, яких уживали для ріжних посилок та справ, часом і для 
наїздів, що їх так часто робили тодішні ієрархи з шляхтичів. В ріжні деле
гації теж виряджали певне число таких двірських шляхтичів, щоб надати 
більше значіння та впливу своїй делегації. Московські записи виданого
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харчу та подарунків дають можливість уявити собі склад таких делегацій. 
Крім церковників ми маємо тут ще служок,—це загальна назва для другої 
групи в складі делегацій, після самих церковників; в Москві приказні вста
новили дві групи служок—першої та другої статті,—перша стаття служок 
стояла поруч із козаками (пара соболів в 3 p., грішми—3 р. Ак. Ю. 3. Р. 
X, 760). Так ось поміж цих служок могли бути колишні землевласники, 
тепер на службі в 3. Війську, щоб прохати собі повернення колишніх зе
мель. Такі прохання могли бути і непередбачені, могли не бути в поро
зумінні з загальними планами гетьманського уряду що-до земельної 
політики. До делегації духовенства додає ще гетьман з свого боку 
тимоновського сотника Махаринського з товаришами та двох козаків 
(X, 757). Ці теж, розпитавшись в московських приказах, могли пода
вати заяви та прохання від себе: гадаємо, що як-раз так, без порозу
міння з гетьманським урядом, подали свої прохання про подільські маєт
ності Махаринський та Бирюцький, колишні шляхтичі, а тепер на службі в 
3. Війську старші.

Про де-які прохання гетьман, безсумнівно, знав. Навіть більш того: 
до де-яких прохань він прилучався й сам, підтримуючи саме прохання, 
рекомендуючи самих прохачів, оскільки вони заслуговують того, чого про
хають. Так і в справі київського мітрополіта, коли на нього збирались 
хмари в Москві, гетьман писав спеціяльно до Москви, підтримуючи клопо
тання про потвердження «духовныхъ правъ, привиліевъ, свободъ» та ви
правдуючи від ріжних нарікань (Ак. Ю. 3. P. X, 711—714). І пізніш геть
ман теж писав в справі мітрополіта, так само підтримуючи його прохання 
(Ак. Зап. Р. У., № 48). Та й не про одного лише мітрополіта писав геть
ман, підтримуючи прохання. Делегації від духовенства взагалі дали широку 
можливість виявитись прихильності гетьмана до справ духовенства. Кожний 
манастир, що посилав в складі делегації своїх представників і свої листи 
до царя з проханнями, одержав від гетьмана його лист з підтриманням 
та рекомендацією. Крім листа гетьманського в справі мітрополіта, про 
який ми раніш говорили, тут маємо ще 5 гетьманських листів в справі 
прохань 5 манастирів: Братського (про котрий прохав також і писар Ви» 
говський), Михайлівського, Печерського, Пуст. Микольського та Виду- 
бецького. В листі про ман. Печерський гетьман так поясняє справу. Коли 
делегація Тетері і Богданова отримала від царського уряду потвердження 
«правь и вольностей нашихь», гетьман про це повідомив людей всякого чину, 
«якъ мірскихъ, такъ и духовныхъ». Тоді і ченці Печерського манастиря 
вирішили прохати для свого «чюдного» манастиря потвердження на всі 
«права і привилія» як від колишніх руських князів та панів, так і від ко
ролів польських. Але чому не приходить гадка, що при загальнім потвер
дженні давніх прав та привілеїв не треба було зокрема випрошувати 
потвердження на привіпеї Печерського манастиря? Можна думати, що давня 
практика випрошування потверджень при всякій зміні князів литовських 
за-для більшої певности і тут мала свій вплив на вироблення відносин 
до московського уряду. Пригадаємо тут також і те, що гетьман виправдує 
манастир, що він не послав до царя своїх спеціяльних посланників: оче
видно поширювалась гадка, що треба посилати до Москви делегатів з за
явами про свою лояльність до царя та з проханнями про свої потреби 
(Ак. Ю. 3. P. X, 723). Таким чином можна думати, що гетьмана було 
повідомлено не тільки про манастирські потреби, але також і про ті по
боювання, які виникли в звязку з конфліктом Бутурлина та мітрополіта: 
виявляється, що манастирські представники, радились з гетьманом самим 
чи його близькими помічниками, і сліди таких обговорень можна бачити 
в наведених згадках гетьманських листів.
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Знав гетьман і про заміри міст Переяслава та Київа прохати про 
потвердження прав та привілеїв. Про переяславські прохання в загальних 
рисах згадано в тім окремім листі, що гетьман передав через делегатів 
3. війська Тетерю та Богданова («права, привилія и свободы, которые имѣютъ 
отъ древнихъ князей и королей польскихъ», X. 436); про це клопотання 
гетьмана згадано в царських жалуваних грамотах переяславським міщанам 
та ремесникам (X, 533—534). Другій депутації з того-ж часу—від київського 
міщанства—гетьман теж дав свій лист з підтриманням прохання, в якому 
саме прохання київського міщанства звязане з загальним потвердженням 
прав всій людності українській («пожаловати насъ и міръ христіянскій» X, 609).

В наведених випадках з проханнями духівництва та міщанства, озна
йомлення гетьмана з справою та клопотання його стосуються давніх прав 
та привілеїв, з якими нічого не змінялось і нічого нового не вносилось. 
Але иншу позицію до гетьмана заняли представники певних шляхетських 
тенденцій, які мріяли про відновлення давніх великих маєтностей з селян
ською примусовою працею. В демократичній частині штабу гетьмана такі 
змагання мусіли викликати протест, так само як і серед загалу козацтва. 
Виявляти перед всіма такі плани було небезпечно, і їх не виявляли,—ті 
шляхтичі, що приходили на розмову до Бутурлина, прохали нічого не казати 
про них гетьманові (X, 248). І пізніш в приказі довідались, що близькі до 
гетьмана люде мають свої таємниці від нього того-ж класового характеру. 
Тетеря в Москві признався, що гетьман і не знав про ті царські грамоти, 
які випросили г. писар з товаришами на великі маєтності, і не можна про 
це повідомити загал, бо незадоволений загал козацтва за це їх «всѣхъ тот- 
часъ побьютъ» (XI, 765). Признання, як бачимо, надзвичайної ваги. Виявляє 
воно величезну ріжнишо в думках діячів того часу що-до земельної справи 
і рішуче розходження в цім питанні з масою. Щоб не виявилось якимсь 
чином, доводилось закопувати в землю, де грамоти царській потліли (XI, 765),. 
так боялись виявлення цих планів, боялись загалу козацтва, але мусіли 
признатись в Москві про свою окрему таємну політику.

Але чому, криючись у себе дома з такими планами про велику земле- 
власність з селянскою примусовою працею, оці делегати відкривали свої 
таємниці в приказах? Можна думати, що і тут вже московський уряд почи
нав свою політику вишукування непорозумінь та розходжень поміж україн
ськими окремими групами суспільства та використовування оцих розхо
джень. Як відомо, особливо широко розвинули оцю політику московські полі
тичні діячі після Хмельниччини, коли широко використовували боротьбу та  
ворожнечу окремих партій. Але і тепер за Хмельницького, поки на Україні 
йшла глуха боротьба між шляхетськими та козацькими ^тенденціями, в москов
ських приказах своєю підтримкою підготовляли перемогу шляхетським тен
денціям та планам.

III.

За часи гетьмана Богдана Хмельницького гетьманський уряд ще не 
виробив сталих правил що-до роздавання земель та маєтків. Манастирям 
потверджені старі маєтки, після московських потверджень, з згадками про 
селянську примусову працю: мотивування це—поновлення старої традиції 
колишніх князів та магнатів. Давній шляхті, що пережила часи боротьби, 
потверджено—в звязку з московськими подвердженнями і наданнями—також її 
старі маєтки; про селянську примусову працю згадки не ясні. З колишніх

х) «ца они жъ де учнутъ говорить, чтобъ всѣми городами и мѣсты, которые въ  
В. Запорожскомъ, владѣть одному е. величеству, a имъ, опричь за плати, ничего не на- 
добно» (XI, 765).
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панських, тепер безхазяйних, земель та маєтків де-що дано манастирям та 
новій старшині, за певні заслуги. Зроблено перші кроки в обмеженні селян
ських та козацьких захоплень. Потвердження гетьманського уряду зсовує 
нових хазяїв, селян та козаків, з занятої було землі або накидає на них 
певні обов’язки (десятину визнаним власникам маєтків). Фактичне козацьке 
землеволодіння, що так поширилось за часи боротьби шляхом захоплень та 
займанщини, залишається без змін.

Події після смерти г. Богдана Хмельницького викликали своїми постій
ними змінами та боротьбою партій певні сумніви що*до міцности заведе
ного ладу. В звязку з тим поширюється і бажання мати царське потвер
дження на маєтки, якими фактично володіють. Гетьманського універсалу вже 
мало, бо гетьманська влада здається не така певна і стала, і документи її 
не такі певні.

Спинимось на першім п’ятилітті після Хмельницького (часи Виговського 
та Ю. Хмельницького).

Тут починається шукання царських потверджень безпосередньо після 
універсалів. Поширюється гадка, що сами гетьманські універсали без цар
ських потверджень не повні, і отримавши гетьманський універсал, треба 
зараз же дбати про царські потвердження. Як відомо, в пізніших прохан
нях до царського уряду про потвердження поширене таке мотивування, що 
є полковничі та гетьманські універсали, але бракує царської жалуваної 
грамоти, яку тепер і прохають дати—відповідну царську грамоту на маєтності. 
Отже для вироблення такої практики певна встановлена підвалина в зазначену 
добу, це можливо помітити, розглядаючи прохання часів Виговського і 
Юр. Хмельницького. Можна думати, що присутність на Україні воєвод, які 
не стримувались від втручань до місцевих земельних справ, мала своє зна
чіння в виробленні таких поглядів. Тривожні часи примушували шукати 
більших забезпечень. Ось, наприклад, прохання від Полтавського Вознесен- 
ського манастиря про царську грамоту на маєтності (1659, Ак. Ю. З, Р , IV), 
Які були в манастирі документи на землю, ті пограблено в часи на- 
ступу г. Виговського; нові млини не записані «въ книгахъ» за манасти· 
рем, «не справлены»; до манастирських лісів наїздять сусіди, косять 
сіно, рубають ліс. І манастир, щоб почувати себе певніш, звертається, 
не вдаючись до місцевих гетьманських установ, просто до царя, про
хає дати царську грамоту «съ прочетомъ для сильныхъ людей, что бь 
обиды не было». Про гетьманські потвердження на недавні придбання та 
будови згадки тут нема, зазначено просто «твоей государевой грамоты 
въ монастырѣ нѣтъ». Таким чином манастир не звертається за відповідними 
універсалами до гетьмана. Можна бачити вплив недавніх подій гетьману
вання Виговського: несподівані зміни, виступ Виговського, горожанська війна 
захитали певність гетьманських потверджень, і стало здаватись, що ліпше 
мати царську грамоту. Ще приклад. Ніжинський манастир мав універсал 
г. Богдана і потвердження г. Юрія Хмельницького на села, слободи і млини 
та перевіз, і все-ж таки зараз після універсалу г. Юрія Хмельницького 
звертається до Москви за царською жалуваною грамотою (Ак. Ю. 3. P., V, 
№ 11/20). Сам по собі універсал гетьманський здавався мало значний, і 
треба царського потвердження до нього. До цього як-раз часу належить 
ціла низка царських потверджень манастирям на їх фактичні маєтки, що 
їх випрошено тепер для більшої певности володіння: раніш таких сумнівів 
не було. Чи царські грамоти цього часу відріжняються від пізніших своїм 
коротким викладом, без докладнішого, як це бувало пізніш, переказу поданих 
документів, на які спирається царська жалувана грамота: може це вплив 
українських універсалів гетьманських та полковницьких листів, які звичайно 
відріжняються від московського многословія в грамотах: по цій прикметі
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можна виділити ранні царські жалувані грамоти. В грамотах коротко пере
казано мотиви прохання. Прохаючи потвердження від царського уряду, за
значали, що мають на ті маєтності гетьманські та полковницькі універсали 
та листи, а царською жалуваною грамотою не потверджені ці маєтності—отже, 
таким чином, їм бракує звичайного потвердження після універсалів; і такий 
погляд на потвердження царське поширюється в церковних колах чим далі, 
тим більше. Манастирі виряджали своїх представників клопотатись в Москві 
про такі потвердження,—«бить челомъ объ монастырской обители» (Ак. Ю. 
3. P. IV, N2 11/19, 1660).

Разом з манастирями побільшується коло инших прохачів. Становище 
їх складніше, ніж манастирів. Московська практика звичайно знає пожалу- 
вання за певні праці та прислуги: як вище було зазначено, і в відношенні 
до Б. Хмельницького ужито було той же самий принціп нагороди за заслуги. 
Отже'тим, що звертаються до московського уряду, доводиться виявляти 
та підкреслювати свої служби. Боротьба партій, яка так широко розгор
тається після Б. Хмельницького, дає можливість виступати з такими заявами. 
Приклад людей, близьких до Б. Хмельницького, шо так підкреслювали свою 
вірність та служби московському урядові, знаходить багато охочих насліду
вати. Починають взагалі вважати свою службу за службу царському урядові, 
хоч вона з ним і не звязана: райця ратуші міської каже про себе: «а служу 
я холопъ твой тебѣ, в. г., въ райцахъ въ Нѣжинѣ».

Прохання і люди були дуже ріжноманітні. Менш помітні—були повздерж- 
ливі в своїх проханнях і далеко не пішли. Є низка прохань, в яких прохають 
дати млин більший чи менший. З проханням потвердження на став звязу- 
вали часом і дозвіл поновити млин після руїни: без спеціяльного царського 
дозволу не відважуються приступити до будови млина («безъ твоего, в. г., 
указу строитца не смѣю»). В иншім випадку прохають царської грамоти, 
вже почавши будувати млин («строитца началъ»). Тут же можна навести 
прохання заміни: замісць 2 дворів під Ніжином, що їх зруйновано під час 
наступу Виговського, прохає дати млин з 2 колами та иншим будованням: 
замісць відновлення зруйнованих дворів млин в праці—це була добра заміна. 
Де-які з цих прохань цікаві тими деталями, що виявляють відношення до 
поширення функцій московського уряду. Прохаючи дати грамоту на млин, 
разом з тим прохають зменшити з того млина поплат до скарбу: це було-б 
втручання до сфери справ військового скарбу. В московськім приказі це 
відчули і справу про зниження від себе відхилили: давати оброк як і раніш— 
до військового скарбу. Значіння такої вказівки в проханні можна вповні 
оцінити лише пригадавши, як московський уряд використовував всякий хоч 
і далекий натяк про бажання людности бачити на Україні московські порядки 
та установи х).

В своїх проханнях власники маєтностей зазначали про непевність 
володіння без царської грамоти: маєтності фактично за ним, але він без 
царської грамоти «владѣть не смѣетъ». Так поволі прищеплювався московський 
погляд на українськім грунті, витісняючи попередні відношення до гетьманської 
влади. Часто, минаючи гетьманську владу, звертаються до московського уряду 
з проханням потвердити давні маєтності, які залишились фактично ще 
з попереднього часу. Так, Ніжинський війт Олександр Цурковський прохав 
дати йому потвердження на «родственныя вотчины». В царській грамоті 
нема ясної вказівки, що зазначені в проханні привілеї та універсали дійсно 
подано було в московській приказі, як це робили в подібних випадках инші

х) Пригадати доручення Кикину допитуватись по українських містах в людей, чи не 
бажають мати тут московських воєвод, та наводити на цю гадку, зазначаючи вигоди від 
такої заміни...
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прохачі в Москві, напр. «и на ти села... положилъ въ Посольскомъ Прикззѣ 
ттривилье» (Ак. Ю. 3. P., V, с. 21). П.одібно-ж і Пилип Васютинський прохав 
потвердження на два села на Ніжинщині—Хибалівку та Красилівку—також 
на підставі королівських привілеїв: в царській грамоті зазначено—«буде 
на тѣ деревни и мельницы королевскіе привилья єсть» (Ак. Ю. 3. P., V.,c. 21). 
.Далі родина Фаїв прохала потвердження на вотчини на р. Малотечі (допл. Десни) 
Торки і обруб Фаєвський з млинком на Малотечі: це все на підставі коро
лівського привілею, який і було покладено в Посольськім Приказі. Нарешті 
тоді-ж і Іван Абрамович (що був полковник Чернігівський1), в московських 
паперах зазначено як козака) прохав потвердження на с.с. Виблі, Брусилів, 
.хутори Борки, Боромики, Кобилю Голову з землями, сіножатями, пасіками 
озерами, затонами.

Попередню приналежність маєтків не завсіди можна простежити в цих 
проханнях до московського уряду. Часом вважали за ліпше умовчувати про 
попередні королівські надання і прохати, не покликаючись на права, чи свої 
з батька, чи права через шлюб. Коли Цурковський зазначив в своїм про
ханні «родственныя вотчины», він все-ж таки натякнув на попередню долю 
цих маєтків, за ким були. Але ось Карп Мокрієвич прохав царського потвер
дження на свої маєтності, не зазначаючи способу їх перехода до себе від 
попередніх власників до Хмельниччини, і в царській грамоті не зроблено 
ріжниці між ріжними групами маєтностей, між куплею та набуттям через 
шлюб. Подібно ж і Борзенський сотник Петро Забіла в своїм проханні до 
дарського уряду—не зазначив способів переходу маєтностей до нього від 
лопередніх власників (в грамотах згадано про попереднього пана с. Обтова). 
Помітно бажання затемнити шляхи переходу маєтностей та тим підкре
слювати царське «пожалованіе», з якого починається тверде безсумнівне 
володіння.

Царські надання бували ріжноманітні. Ніжинський асаул Леонтій Бут 
отримав за свою «службу и радѣніе» Кисілівку та Адамівку (коло р. Остра 
в районі Носовськім) як безхазяйні («нынѣ тѣмъ селомъ и мельницами никто 
не владѣетъ»). Жданович, Київський полковник, просив «зпустѣ будучіе 
мѣстечки» Германівку, Обухів, Любеч та Королівку. Ніжинський полковник 
Золотаренко одержав за «вѣрные служби» місто Гомель з волостю. Як бачимо, 
бажання були неоднакові.

Отже студіючи царські грамоти першого п’ятиліття після г. Богдана, 
що їх видано на прохання українців, можна зробити такі висновки. Випро
хування потверджень зараз же після універсалів виявляє менше довір'я 
до гетьманських вироків і надає більше значіння рішенням царського уряду. 
Випрохування надань без відома гетьманского уряду збавляє його можли- 
вости контролювати справу земельних надань. Нарешті поширення принципу 
служби в справі земельних надань приводить до більшої, ніж це було раніш, 
уважности до царського уряду, приводить до старання якось вислужити 
царську ласку

Спинимось на питанні про контроль. Коли-б всі прохання що-до 
земельних надань були оперті на недавніх універсалах, так щоб кожна нова 
зміна в стані прохача своєчасно зазначена і принята під увагу, тоді дійсно-б 
гетьманський уряд мав дійсний контроль за справою земельних надань, і без 
його-б відому мало що проходило.

1) Спомини старожилів пояснюють, які це були «родственныя вотчины»: «с. Кукшин 
та с. Колесники були за шляхетською удовою Петровською, а потім Цурковський, понявши 
оную шляхтичку за себе, володів» (с. Милники окремо? в споминах старожилів немає про 
•час до Цурковського. Генер. Сл. Ніжин, п. с. З, 4, 36).

1) Його лист полковничий—генер. Сл. Черн. № 208 (1657).



1 3 2 ПРОФ. ОЛЕКСАНДР ГРУШ ЕВСЬКИЙ

З другого боку, московський уряд має тепер певний інформаційний 
орган в особі місцевих московських воєвод по українських містах: через них 
можна було-б при бажанні мати відповідні відомості та перевірки в земель
них справах, як мав московський уряд такі звістки в справах війни та обо
рони. Воєводські відписки дуже багаті на такі відомості про стан оборони 
та хід військових подій. Поволі воєводські органи починають втручатись 
теж і в земельні справи. Ось в Стародубі в «съѣжжей избѣ» стольник 
Хлопов видає на прохання козака Данченка пам’ять про куплю ґрунту, бо 
«нынѣ онь, Тимофей, тимь грунтомь безь указу в. г. владѣть не смѣетъ»; 
ось той же стольник Хлопов видає на прохання козака Лазарева таку-ж 
пам’ять. Ось Київський воєвода Петр Шереметьєв видає на чолобиті чер
нігівського жителя Мих. Кривкова на село Церковище потвердження згідно· 
з королівськими привілеями, але без згадки про універсали гетьманські; 
ось чернігівський воєвода Толстой видає Чернігівському П’ятницькому ман. 
пам’ять на млини-«тѣми  мельницами велѣлъ владѣть». В таких земельних 
справах органи воєводського управління могли списуватись між собою. Так* 
в справі млинів Чернігівського манастиря була одписка Київського воєводи 
Шереметьзва, по якій в Чернігові і дано пам’ять до манастиря на володіння 
цими млинами. Таким чином можна було поставити як слід листування 
та наведення відповідних перевірок на  місці тих відомостей, що їх подавали 
прохачі. В московських приказах відчували потребу цього, і в де-яких склад
ніших випадках на проханнях робили відповідні зазначення про перевірку 
на місці реального стану. Особливо це було потрібно тоді, коли не дода
вали до прохання відповідних документів на землю. Як вже раніш була 
зазначено, разом з проханням подавали до Посольского Приказу і відповідні 
документи за-для обґрунтовання прохання: «положиль вь Посольскомь 
приказѣ привилье», зазначали в таких випадках приказні. Але, переглядаючи 
прохання і грамоти, легко можна зауважити, що це робили не всі ті, ' що 
звертались до московського уряду; зазначення про подані привілеї та уні
версали не так-то часто зустрічаються: значна частина зверталась, лише 
згадуючи в проханнях про документи на володіння. Де*хто поясняв, чому 
він не подав документів, часом зазначали в проханнях, що документи заги
нули. Загибель документів бувала в ріжних умовах та обставинах. Багато 
завинились в тім горожанські війни, що захопили українську територію: 
«пограблены тѣ крѣпости вь разоренье монастырское бть Виговского»· 
зазначають де-які прохання про відсутність документів, В иншім випадку 
знаходимо такі пояснення, що загинули вони при зміні гетьманів, а саме 
гетьман Юрий Хмельницький взяв їх з собою до Канева, а потім їх не 
повернуто зовсім. Де-хто, бажаючи зберегти документи від знищення, зако
пував їх у землю, і вони там зотлівали. Яскравий приклад такого знищення 
грамот був з тими * представниками шляхетської течії, що випросили собі 
такі царські грамоти на цілі міста, що їх не довелось і показувати, щоб не 
здіймати загального обурення проти себе. Брак документів не викликав 
відмови, але, розуміється збуджував певні сумніви. У московських приказних 
були де-які досить чемні способи відсунути сумнівну справу. Покликались 
в приказі на брак певних відомостів, на потребу вичекати висновкіз пере
пису, який вирішено перевести в швидкім часі. Таку відповідь одержали 
де-які манастирі, що прохали заміни за маєтки свої на Волини та в инших 
краях за кордоном гетьманщини (Ар. Ю. 3. P., X, с. 761). Так само на 
прохання Каневського манастиря дано таку резолюцію: видати, допросивши іх>. 
царську грамоту на ті землі, що за Дніпром, а про землі на цім (лівім) боці 
Дніпра буде царський указ пізніш, як переписчики царські опишуть ті 
місця (Ак. Ю. 3. С., VI, с. 65). Як до справ про заміну закордонних маєтків* 
обережно поставились московські приказні і до справи про покриття боргів
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магнатів з передхмельниччини їх маєтностями в Гетьманщині · (наприклад 
п. Кисіля). Але в б іл ь ш о с ті випадків прохань, не опертих на документах, 
проявляв московський уряд уважність, не відмовляв в задоволенні. Щоб 
залишити вихід, коли-б виявилось, що відомості подано в проханнях не
вірні, і хтось почне обстоювати свої права, в приказі виробляють умовну 
формулу затвердження: «буде у него на тѣ деревни и мельницы королев- 
скіе и запорожскихъ гетмановъ привилья єсть и по тѣмъ привильямъ онъ 
владѣлъ и впредь о томъ спору и челобитья ни отъ кого не будетъ» (напр. 
Ак. Ю. 3. P.*, V, Ni 11/13 та ин.). Таким чином зацікавлені особи, що мають 
давні надання і чомусь зараз не володіють, або ті, в кого підступом відби
рають маєтності (пригадаємо претенсії київської ратуші на колишні свої 
землі, які в той час були вже в инших руках), могли почати справу, не 
вважаючи на видану царську грамоту. Як бачимо, ця умовність була дуже 
зручна: не доводилось відмовляти проханням, і залишався вихід в сумнівних 
справах.

Спинимось тепер на мотивуванні служби. Як було вже раніш зазна
чено, представники шляхетської течії хотіли утворити з землеволодіння 
привілей шляхти лише. Зате гетьманський уряд висуває принцип заслуги: 
пригадаємо, наприклад, універсал г. Богдана Хмельницького полк. Павлу Ярмул- 
товському на с. Вербичі: тут зазначено «зичливость его въ поданню намъ 
фортеци Биховской» (Генер. Сл. Черн. п. Ni 76). Потім в пізніших наданнях 
гетьманських частіш підкреслюються ус.луги Військові Запорізькому, як 
мотив надання землі чи маєтків. Отже гетьманський уряд нагороджує за 
зичливість, за услугу В. Запорізькому. Московський уряд натомість під
креслює заслуги за службу та відданість до себе. Вже в грамоті Б. Хмель
ницькому на Гадяч саме прилучення України визнано як «многія вѣрныя 
службы къ намъ, в. г., и ко всему нашему ц. в. Російскому Государству» 
(X, п. 498). Близькі до гетьмана люди, як Виговський, як де-які з полков
ників, були справжні доброхоти московського уряду і прислужились в пере
даванні потрібних відомостей. Ці дійсно могли говорити про свої служби, 
та зичливість до московського уряду. Коли з другого боку звернутись до 
записів московських послів, можна побачити, як вони зазначали отсі при
слуги близьких до гетьмана людей, що вважали за гідне нагороди: Виговський, 
наприклад, отримав додаткове за те, що «даль письмо мировымъ договорнымъ 
статьямъ, на чемъ гетмань съ королемъ помирилися, и.про иные дѣла 
росказывалъ» (Ак. Ю. 3. P. VIII, с. 318); иншим разом отримав Виговський 
від иншого посла теж додаткове через те, що «его ко государю службы 
много» (VIII, с. 357), і далі, наприклад, отримав підписок Песоцький, бо «его 
государю службы много и давалъ списки съ листовъ», отримав теж Левко 
Київлянин, бо «онъ Государю служил», підписок Яків Львовець, бо «Госу
дарю хочет служить», сотник роменський Василій «чтобъ Государю служилъ» 
(VIII, с. 357); отаман Андрій «отъ провѣдованья вѣстей»; козак Болева- 
ченко «для ихъ службы, ко государю и отъ провѣдыванія вѣстей». Як 
бачимо, служба могла бути дуже ріжноманітна, і московські посли мали 
старанно приглядатись до людей, хто чим міг бути корисний, яка з кого 
може бути служба. Приходиться визнати, шо дійсно московські посли вміли 
приглянутись до людей «именитыхъ» та притягати їх до служби государю 
в тій чи иншій сфері, запевняючи загальним твердженням, що «служба 
у государя царя, у е. ц. в., забвенна не будетъ». Як бачимо, тут зазначені 
ріжнородні люди на службі гетьманській та В. Запорізького (ще' перед 
прилученням до Москви): урядовці канцелярії, старшина полкова —полков
ники звичайні та наказні, асаули, сотники, міськи асаули, міські отамани, 
війти. Всі вони, крім своє! звичайної служби В. Запорізькому, притягнені 
тепер і до служби Москві, в надії від неї певної нагороди зараз чи пізніш·
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Так утворюється певна подвійність відносин до гетьмана і В. Запорізького* 
та до московського уряду1): швидко може прийти час, коли ці відносини 
вступлять в конфлікт проміж собою. Ще за часів Богдана Хмельницького 
полковник київський Жданович так мотивував в своїм проханні до москов
ського уряду своє звернення за наданням: «издавна и по се число и день 
ночь за достоинство пресвѣтлого престола и розширенья государства твоего 
ц. в., не уставаючи, служу вѣрно и желательно, исправлялъ и въ дальше 
время, докуды силъ моихъ будетъ вѣрою и правдою не устану» (Ак. 
Ю. 3. P., III, N2 354). Діяльність київського полковника таким чином харак
теризується в відношенні до московського царського уряду, а не до Війська 
Запорізького. Ще далі піде вироблення такого розуміння пізніш, коли по
чалась завзята боротьба суспільних клас і партій і кожна з них старалась, 
опертись на прихильність та підтримку московського уряду, підкреслюючи 
свою попередню службу та обіцюючи таку-ж вірну службу надалі. В звязку 
з цим поширюється уживання рекомендації та клопотання за инших. Хто 
хотів отримати якісь матеріяльні вигоди від московського уряду окрім влас
них підкреслювань своєї вірности та служби, ще старався знайти якусь 
рекомендацію собі від відомої московському урядові особи, що могла-б за 
нього клопотатись та за нього поручитись. Коли пригадати клопотання гетьмана 
Богдана Хмельницького за київських та переяславських міщан, за київські 
манастирі, то такі клопотання гетьмана відріжияються від пізніших рекомен
дацій та клопотань відомих в Москві діячів. З ранніх випадків рекомендацій 
зазначимо, наприклад, такі рекомендації полковника Золотаренка, який, здається, 
досить охоче допомагав в таких випадках тим, хто до нього звертався за 
рекомендацією. Золотаренко підтримував прохання ніжинських ченців в до
писці до свойого листа в справі ніжинських привілеїв; тут між иншим 
ужито таку фразу: «а я вѣчными услугами моими при неотступномь под- 
данствѣ заслуживать должень буду» (Ак. Ю. 3. P., V, N2 4, дописка): отже 
виконання прохання ченців ніжинських звязує полковник Золотаренко з  
уважністю московського уряду до власних заслуг. Піддержуючи прохання 
Ніжинського асаула Бута, Золотаренко певно теж підкреслював «службу тл 
радѣнье» асаула (V, N2 11/14). Підтримуючи прохання ніжинських міщан, 
щоб їм було потверджено їх привілеї, Золотаренко зазначає тут, що міщане 
«вкупѣ co всѣми нами, вашего ц. в. вѣрными подданными, вамь в. г-рю... 
вѣрно служать и всегда всего добраго желають» (Ак. Ю. 3. P., V, N2 4)* 
Отже—в порівнянні з рекомендаціями та підтриманням г. Богдана—в цих 
рекомендаціях сходять вже на инший ґрунт—запевнення що-до вірних служб. 
Потім це розвивається чим далі, тим більш. Зазначення та рекомендації 
вірних служб набувають більш і більш значіння в заявах та проханнях. Як 
Золотаренко в свій час, так теж охоче допомагав своєю підтримкою відомий 
єп. Мехводій. Так, наприклад, єп. Мехводій підтримував, чолобитну Карпа 
Мокрієвича, як це пригадано в грамоті царя Алексія (Генер. Сл. Черн. п. 
N2 84). Протопоп Максим Филимонович, потім епіскоп Мехводій,—надзвичайно 
цікавий приклад тодішньої впливової людини, що зуміла зайняти визначне 
місце серед діячів кінця 1650-их років, зискати велике довір'я в очах мо
сковського уряду в тодішніх складних умовах і згромадити певну групу людей 
однієї програми. Єп. Мехводій не обмежився тим, що сам добився такого 
впливу в тодішніх справах, але крім того об'єднав людей, які могли слу
жити московському урядові і провадити його прлітику в церковних т а ,инших 
справах. Протягом кількох років стоячи близько коло московських військо
вих діячів та керманичів, мав він можливість в розмовах притакувати

*) Порівн. міркування про цю службу Москві— Карпові, «Зъ  защиту Богдана 
Хмельницкаго*.
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московським планам що-до України, подавати певні потрібні відомості про 
українські справи, бо як-раз таких відомостей бракувало тодішнім керовни- 
кам московської політики на Україні. Це зробило його ім’я відомим в Москві, 
як-доброго інформатора та порадника в українських справах та відносинах; 
до його вказівок уважно прислухались, йому давали доручення вияснити на 
місці на Україні стан справ, погляди окремих діячів, їх відношення до мо
сковського уряду та инше. В своїх листах до Москви єп. Мехводій обіцяв 
приводити українських діячів до вірности Москві,—так, наприклад, ще раніш 
він обіцяв це в відношенні до полк. Золотаренка, який в той час виявляв 
певне хитання і стояв на боці гет. Виговського: це, дійсно, пощастило 
зробити, і полковник відступив від Виговського. В цій своїй дільності єп. 
Мехводій знайшов собі прихильних людей, які поділяли його думки та при 
нагоді повідомляли і Москву в відповідних тонах, похваляючи діяльність 
свойого товариша. В Москві високо ставили оці заходи єп. Мехводія, до його 
рук передавались значні грошові суми, якими він міг притягати на бік 
Москви нових прихильників з тих, що досі хитались,—з ким разом іти. Після 
вичерпання цих грошових засобів епіскоп Мехводій одержав ще за-для даль
шого роздавання та притягання на бік Москви місцевих діячів. До тих, хто 
задумував невідповідні—з погляду московської політики —кроки, єп. Мехводій 
посилав своїх довірених людей відмовити від того та навести на иншу, більш 
відповідну діяльність (напр. Бабського до нак. гет. Сомка). З своїми інфор- 
маціями посилав епіскоп до Москви також своїх довірених, які там знаходили 
гарний прийом та нагороди, що, розуміється, ще більше прив’язувало їх до 
епіскопа, як впливової особи. Ясно, що рекомендації такого доброхота мо
сковського уряду мали великий вплив, і місцевим українським людям важно 
було мати прихильність та гарну оцінку своєї служби з боку того, хто мав 
таку добру репутацію в очах московського уряду 1).

Потвердження царські на земельні маєтки випереджували значно міс
цеві гетьманські універсали того-ж змісту, видані урядом г. Виговського 
та Юр. Хмельницького. Царські потвердження ясно зазначають земельні 
маєтності з «крестьяны». В царській грамоті Петру Забілі на Обтів, Реву- 
тинці та инше, зазначено про всі «дворы крестьянскіе и бобылскіе», крім 
того окремо зауважено: «а что въ тѣхъ селахъ за тѣмъ числомъ въ болшъ 
прибуде дворовъ крестьянскихъ и бобылскихъ, и тими... владѣть» (Генер. 
Сл. Черн. п. № 131). Це ясне зазначення царських потверджень випере
джувало тодішню практику універсалів, які в справі селян висловлювались 
ще дуже обережно, не зачіпаючи питання у всій його широті, а обмежую
чись звичайно лише загальною вказівкою про прибутки з маєтка, які і ра
ніш бували. Між тим примусова праця кріпких до землі селян не обов яз- 
ково входила до (тодішнього розуміння) прибутків з маєтку, і ті селяни, що 
позалишались по маєтках, могли обстоювати і сперечатись за своє розу
міння справи. Царська грамота Цурковському на с. Кукшин (сот. Ніжинської) 
теж ясно зазначає «съ мелницею и со крестьяны и со всѣми угодьи» (Ак. 
Ю. 3. P.,Y , N° 5). Такий рішучий тон в царських грамотах 1657— 1662 pp. 
підтримував надії місцевих представників старшини що-до повернення по
передніх традицій господарювання панського на Україні і давав їм можли
вість теж вимагати подібного від гетьманського уряду.

Друга теж дуже важна новина—це розуміння в царських грамотах на» 
даних та потверджених маєтків яко вотчин, тоді як гетьманський уряд свойого

*■) Про протопопа Максима Филимоновича (потім єп. Мехводія)—стаття проф. Кар- 
пова (Правосл. Обозр. 1875 р.) і відповідні сторінки в праці Ейнгорна «Сношенія мало- 
россійскаго духовенства^.
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відношення ще не виробив. Царське потвердження Цурковському передає 
з його слів прохання потвердити «родственныя РОТЧИННЫЯ деревни» і роз
глядає зазначені маєтки як-раз наче вотчини—«владѣти ему и дѣтемъ его» 
(Ак. Ю. 3. P. V, N2 5). Забілі дано села Обтів, Ревутинці та инші—«ему 
и потомкомъ его... владѣти». Так само і Василь Золотаренко одержав місто 
Гомель з волостю з зазначенням в грамоті «и его дѣтямъ и наслѣдникамъ... 
владѣти». Знов-таки і тут царські грамоти випереджували гетьманські уні
версали, де час володіння ще не було зазначено так ясно і рішуче.


