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ПЕРЕДМОВА 

 
 
Рід князів Несвізьких, які у 1460-х рр. стали писатися Збаразь-
кими, а на початку наступного століття розділилися на окремі 
роди Вишневецьких, власне Збаразьких, Порицьких і Воронець-
ких, протягом XV – XVIII ст. був одним із найвідоміших арис-
тократичних «кланів» Великого князівства Литовського (ВКЛ), 
потім – Речі Посполитої. Зокрема, до нього належали такі зна-
мениті постаті, як князь Федько Несвізький – головний захисник 
Східного Поділля від польської експансії у 1430-х рр.; князь 
Дмитро Вишневецький – один із засновників запорозького коза-
цтва й Січі на о. Хортиця;  князь Ієремія Вишневецький – на-
впаки, затятий ворог козацтва та православної віри, жорстокий 
каратель повсталої України на початку Хмельниччини; нарешті, 
його син князь Міхал Вишневецький, обраний на королівський 
престол Речі Посполитої. 
 У даній роботі ми ставили метою зібрати, проаналізувати 
та систематизувати всі свідчення джерел про князів Несвізьких-
Збаразьких, починаючи від першої згадки князя Несвізького ще 
у до-монгольський час (1223 р.) і закінчуючи біографіями пред-
ставників того покоління, які стали  засновниками окремих,  
вищеназваних гілок роду (до 1510-х рр.). Значна частина книж-
ки (перші два розділи) присвячені надзвичайно резонансному в  
історіографії  питанню – походження князів Несвізьких, яке  
залишається дискусійним і до сьогодні. Вважаємо, що нам таки 
вдалося дати задовільну відповідь на це питання, довівши похо-
дження Несвізьких від давньоруських князів Болоховських, які, 
скоріш за все, були гілкою чернігівської династії Ольговичів, 
осілою на заході тодішньої Київської землі. Решта розділів 
представляють собою біографії окремих членів роду, згруповані 
за принципом послідовності поколінь (за винятком розділу VI). 
Ім’я, родове прізвище та титул кожної особи, на початку її біог-
рафії, виділено жирним шрифтом, з присвоєнням у дужках по-
рядкового номеру, під яким ця особа значиться і в родовідній 
таблиці наприкінці книги. З метою надання тексту якнайбільшої 
документованості, а також відтворення реальної, так би мовити, 
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«атмосфери часу», ми визнали за доцільне широке використання 
в книзі документальних цитат, часто дуже об’ємних (особливо з 
кількох неопублікованих актів)1. 
 Варто зазначити, що від середини XV ст. деякі князі Не-
свізькі-Збаразькі використовували паралельно й інші прізвища, 
що походили від їхніх фактичних володінь. Так, представники 
молодшої гілки роду, перебравшись до Перемишльської землі 
Руського воєводства Польської корони, стали зватися князями 
Предільницькими (від села, яким засновник цієї гілки володів 
разом зі своєю дружиною, місцевою шляхтянкою). Семен Васи-
льович Несвізький-Збаразький звався також і князем Колоден-
ським – від своєї «столиці», м. Колодна у Збаражчині. Найстар-
ший представник наступного покоління, успадкувавши там же 
м. Вишневець, іноді звався князем Вишневецьким, передавши 
це прізвище своїм нащадкам, а наймолодший представник – 
князем Порицьким, від отриманого за дружиною Порицька у 
Володимирському повіті. Нарешті, засновник гілки власне Зба-
разьких звався також і Манівським, але не від володіння Мане-
вом, а, очевидно, від факту свого народження в цьому селі, зад-
ля відрізнення від двох братів-тезок. Родове ж прізвище Несві-
зьких (Несвіцьких) зберегла лише наймолодша гілка роду, за-
сновник якої перебрався до Москви; ці князі Несвіцькі існували 
в Російській імперії, принаймі, до 2-ї половини XIX ст. З інших 
же гілок до сьогодні існують, якщо не помиляємося, тільки князі 
Корибут-Воронецькі в Польщі. 

*** 
 Окремо слід зупинитися на такому важливому питанні, як 
державно-правовий статус князів Несвізьких-Збаразьких. Ще 
З. Л. Радзімінський, коментуючи  вступну формулу розподіль-
чого акту князів Збаразьких 1463 р. – «Милостю Божєю», писав, 
що вона «вражає тим незвичним для не-пануючих (тобто не-
правлячих осіб – Авт.) розпочинанням актів приватної натури»2. 
                                                            
1 Давні кириличні тексти передаються літерами, присутніми в сучасних укра-
їнському та російському алфавітах, з доданням «ѣ». Надрядкові літери, «паєр-
чики» (звук «й») та скорочення під титлами виділяються курсивом. Явні про-
пуски відтворюються в квадратних дужках. Пунктуація сучасна. Тексти, опуб-
ліковані «гражданським» шрифтом, цитуються за правилами видавців. 
2 AKLS. – T. I. – S. XII. 
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Більш детально над цим питанням зупинився Ф. І. Леонтович: 
«Немає жодного сумніву в тому, що князі Несвізькі, утвердив-
шись у південній Волині на початку 30-х років XV століття, 
продовжували по-давньому користуватися всіма правами уділь-
них князів». При цьому дослідник посилався як на формулу з 
акту 1463 р., так і на той факт, що в акті 1403 р. князь Іван Не-
свізький, поряд з Василем Острозьким, серед свідків вказані  
попереду найперших польських воєвод (а отже, мали й більш 
високий статус – див. наприкінці розділу II)3. 
 Разом з тим, той же поділ 1463 р. відбувався перед старос-
тою Луцьким, тобто головним урядником великого князя на  
Волині. З цього приводу Ф. І. Леонтович писав: «У наступних 
актах знаходимо найближчі вказівки, що роз’яснюють характер 
«підлеглості» Збаразьких князів місцевим великокнязівським 
урядникам. У 1475 р. відбувався поділ уділу померлого князя 
Солтана Збаразького між власниками інших Збаразьких діль-
ниць також  перед великокнязівськими урядниками, але не в  
силу загального їх значення адміністративних «голів та стар-
шин» області, а лише за дорученням («приказанію») господаря 
великого князя Казимира, зробленого ним спеціально на даний 
випадок. Спадкоємці уділу померлого князя Солтана розпочали 
було самі поділ спадку, що їм дістався; поділ цей, однак, не міг 
відбутися внаслідок непогоджень, що виникли  між спадкоєм-
цями. Спадкоємці звернулися, тому, до посередництва литовсь-
кого господаря, який і доручив «того досмотрѣти и свѣтковъ 
опытати» головним своїм урядникам на Волині: князю Олексан-
дру Сангушковичу, наміснику кременецькому, разом з Михай-
лом Монтовтовичем, старостою луцьким, та паном Олізаром 
Шиловичем, маршалком Волинської землі й старостою володи-
мирським. Не може бути жодного сумніву в тому, що й поділ 
Збаражчини 1463 р. відбувався перед старостою Луцьким також 
по даному на цей випадок «приказанію» литовського господаря, 
а не в силу загального адміністративного головування Луцького 
старости й підлеглості йому інших волинських великокняжих 
урядників, як і місцевих князів, котрі володіли самостійними 

                                                            
3 Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – 
СПб, 1894. – Март. – Ч. CCXCII. – C. 18-19. 
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уділами на Волині. Така підлеглість волинських князів, у тому 
числі й нащадків князів Несвіцьких,  стала встановлюватися  
фактично лише відтоді, як всі взагалі місцеві князі втратили ста-
ре своє становище самостійних удільних володарів та перетво-
рилися на простих службових князів – «господарскихъ слуг и 
дворянъ», які нічим більше не відрізнялися від місцевих панів та 
земян. Про князів Вишневецьких та Збаразьких, що зробилися, 
подібно князям Четвертенським та іншим, «господарскими дво-
рянами», зустрічаємо перші вказівки в актах початку другої чве-
рті XVI століття»4. 
 З більшою частиною наведених міркувань Ф. І. Леонтови-
ча ми погоджуємося, але з останніми двома реченнями – ні. Сам 
термін «удільний князь» походить із Північно-Східної Русі, а у 
ВКЛ взагалі ніколи не вживався. Щоправда, удільно-династична 
система поділу влади у ВКЛ існувала, але після «касування кня-
зівств» Вітовтом, у 1390-х рр., своє колишнє значення майже 
втратила. У XV ст. кількість «справжніх» удільних князів Геди-
міновичів була досить незначною: Швитригайло Ольгердович, 
князь Подільський, потім Сіверський, нарешті Волинський 
(з титулом великого князя); Семен-Лугвен Ольгердович, князь 
Мстиславський, та його нащадки, князі Мстиславські; Жиги-
монт Кейстутович, князь Стародубський; Жигимонт Корибуто-
вич, князь Новгород-Литовський (половини), та його брат Фе-
дір, князь Лошеський; князі Пінські (до середини 1430-х рр.); 
Олелько Володимирович, князь Київський (його син Семен офі-
ційно лише «держав» Київ на по-життєвому праві, і формули 
«Божою милістю» в актах не вживав, хоча де-факто був справж-
нім володарем величезної території), дружина Семена Олелько-
вича Марія і син Василь, князі Пінські. Також до удільних кня-
зівств, як правило, зараховують володіння князів Кобринських 
та Слуцьких (до них, за принципом походження, слід додати 
Сангушковичів-Кошерських та Чорторийських, може ще Коре-
цьких і Трубецьких). 
 Але чітко визначеної правової, а навіть і термінологічної 
межі, між вказаною групою та рештою значніших князів, яких 
звичайно звуть «службовими», просто не існувало (на відміну 

                                                            
4 Там само, с. 19-21. 
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від Північно-Східної Русі). Так, «суверенна» формула «Божою 
милістю» зустрічається не лише в акті князів Збаразьких 1463 р., 
а й у кількох документах князів Новосильсько-Одоєвських 
(1442, 1459, 1481 рр.) і навіть Гольшанських (1483, 1489 рр.), 
однак її не вживали «принци крові», князі Олельковичі-Слуцькі 
та Кобринські – прямі нащадки і спадкоємці не кого-небудь, а 
синів самого великого князя Ольгерда. В той же час, навіть вдо-
ва князя Михайла Олельковича та їхні нащадки використовува-
ли печатки, відтиснуті на червоному воску, «що було прерога-
тивою майже виключно монархів»5. 
 Деяких прав, якими володіли удільні князі Північно-
Східної Русі, і в першу чергу – повної непідсудності великому 
князю, шляхом застосування «сместного» суду при суперечках 
між підданими двох сторін, а при спірних ситуаціях між уділь-
ним та великим князем – третейського суду, – литовсько-руські 
князі взагалі не мали (за виключенням лише Новосильсько-
Одоєвських, а також Рязанських і Пронських за часів Вітовта, 
права яких закріплювалися в особливих угодах). Всі литовсько-
руські князі, принаймі з 2-ї половини XV ст., були підсудними 
великому князю, а отже, в повній мірі суверенними правителями 
взагалі не були. Їм належали права, так би мовити, лише «внут-
рішнього суверенітету» – в межах своїх володінь (та й те відомі 
випадки, коли великий князь втручався і до внутрішніх справ 
«уділів»). Але цими ж правами володіли й не-титуловані земле-
власники – великі пани. Разом з тим, розмір володінь Збаразь-
ких, а також вжита ними у 1463 р. формула «Милостю Божєю», 
дійсно свідчить про їх приналежність до верхівки князівського 
прошарку у ВКЛ, яку часто називають «удільними князями». 
 Основним критерієм, так би мовити, «відносно-удільного» 
статусу литовсько-руських князів була їхня підсудність безпо-
середньо великому князю, а не його намісникам-старостам. Ве-
ликі земельні володіння таких князів до складу повітів не зачис-
лялися: у Статуті 1529 р. розрізняються «княжата, панове, ко-
торые не седять в поветех», та рядова «шляхта, которые седять в 

                                                            
5 Воронин В. А. Князья Олельковичи – претенденты на власть в Великом кня-
жестве Литовском // Studia historica Europae Orientalis. – Минск, 2016. – Вып. 9. 
– С. 120, 126 (публікація оригінальної грамоти 1481 р.). 
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поветех»6. Право непідсудності старостам мали далеко не всі 
князі, а лише найзначніші. У ревізії волинських замків 1545 р. 
вони влучно названі «княжата головныи», всього 8 родів, серед 
них Вишневецькі та Збаразькі; представники ж інших 13-ти 
княжих родів – перераховані як рядові «повѣтники» володимир-
ські та луцькі, разом з рештою шляхти7. Тоді ж земяне-шляхта 
Кременецького повіту виказували невдоволення, що князі, які 
навіть вислужили маєтки у цьому повіті, серед них і Вишневе-
цькі та Збаразькі, «они николи пєрєд старостами здѣшними у 
правє нє становятся и жадного послушенъства нє чинятъ и от-
бываютъ господарємъ або Вилєньскимъ и Троцкимъ повѣтомъ»; 
але «коли, дєи, до насъ которая потрєба имъ ся пригодить, тогды 
завжды тутъ на насъ справєдливости собѣ доводять»8. 
 За спостереженнями Н. М. Яковенко, «серед «головних 
княжат» (…), як здається, невипадково перебувають саме ті, чиє 
землеволодіння простежується як стабільне і безперервне від 
кінця XIV століття». «Слід думати, прямою основою для земле-
володінь «головних княжат» XVI століття були службові уділи 
їхніх предків кінця XIV століття, закріплені за цією гілкою роду 
на частині території її колишніх династичних уділів. Отже, без-
перервність успадкованого землеволодіння відрізняє «головних 
княжат» від «княжат-повітників», власників отчин-вислуг, що їх 
свого часу надав великий князь за межами безпосередніх родо-
вих гнізд»9. 
 Інші привілеї «головних княжат» були наступними. «До 
особливих прав «головних княжат» належало те, що їхні збройні 
загони виступали на війну не в складі спільного повітового опо-

                                                            
6 Статути Великого князівства Литовського. – Одеса, 2002. – Т. I. Статут Вели-
кого князівства Литовського 1529 року. – С. 187. 
7 Литовська метрика. – Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року. – 
К., 2005. – С. 120, 122. На з’їзд до ревізора з’явилися з «княжат головних» ли-
ше Сангушковичі, Чорторийські та Дубровицький. Решта з’їзд проігнорували 
– Острозькі, Заславські, Вишневецькі, Збаразькі та Корецькі. Причому й Чор-
торийські відмовилися виконувати деякі розпорядження ревізора, оскільки 
інших князів, «брати нашоє», на з’їзді не було (с. 129). 
8 Там само, с. 202. 
9 Яковенко Н. Українська шляхта з кiнця XIV до середини XVII століття. Во-
линь i Центральна Україна. – К., 2008. – С. 105. 
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лчення під стягом землі, а у власних формуваннях (почтах) під 
родовим гербом». ««Головним княжатам» належав ряд особис-
тих почесних привілеїв, як-от а) право на персональні листи-
повідомлення від імені великого князя про початок воєнних дій 
(князів-повітників і нетитуловану шляхту викликали на війну 
загальним зверненням через повітового хорунжого); б) право на 
персональні листи-повідомлення про скликання сеймів; в) право 
за спеціальним привілеєм використовувати для печаток на лис-
тах не зелений, як решта шляхти, а червоний, тобто королівсь-
кий, віск»10. (Щоправда, відома нам печатка князя Збаразького 
1475 р. в нинішньому вигляді відтиснута ні на зеленому, ні на 
червоному, а на чорному воску11). 
 Все це дійсно так, але необхідно зазначити, що вказані 
привілеї поширювався не лише на «головних княжат», але і на 
не-титулованих панів-магнатів12. У Статуті 1529 р. ця група 
зветься «княжата и паны хоруговные» – за правом ходити на 
війну під власними прапорами-хоругвами13. А тому вживати  
термін «удільний князь» стосовно Несвізьких-Збаразьких, поді-
бно Ф. І. Леонтовичу, ми не будемо,  як не зустрічається він,  
повторюємо, і в документах самого ВКЛ. І вже цілком безпід-
ставним є твердження, нібито десь на початку XVI с. «всі взага-
лі місцеві князі втратили старе своє становище самостійних 
удільних володарів та перетворилися на простих службових 
князів – «господарскихъ слуг и дворянъ», які нічим більше не 
відрізнялися від місцевих панів та земян». 

                                                            
10 Там само, с. 107. Н. Яковенко пише також (с. 106), що за «головними княжа-
тами» «було закріплено участь у великокнязівській раді не за особливі заслуги 
чи внаслідок перебування на певних урядових посадах, а лише «з обычаю ста-
родавного и старожитного дому своєго»». Однак у середині XVI ст., а напевне 
й раніше, таке право належало лише князю Слуцькому (Метрыка Вялікаго 
Княства Літоўскаго. – Менск, 2000. – Кніга 28 (1522 – 1552). – С. 192-193, 
№ 151). Жодної вказівки про приналежність князів Збаразьких до великокня-
зівської ради, жодної згадки їх у якості свідків господарських актів, за середи-
ну XV – середину XVI ст. ми не знаємо. 
11 Haising M. Sfragistika szlachecka doby średniowiecza w świtle archiwaliów 
lwowskich. – Lwów, 1938. – S. 29, № 51. 
12 Любавский М. К. Литовско-русский сейм. – М., 1900. – С. 471-475, 485-488. 
13 Статути Великого князівства Литовського. – Одеса, 2002. – Т. I. – С. 51, 52, 
56, 59, 79, 80. 
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 Разом з тим, Ф. І. Леонтович правий у тому, що володіння 
князів Збаразьких у Луцькому повіті (центром яких став новоз-
будований замок Рівне), набуті, в основному, шляхом купівель, 
належали їм «на простому вотчинному праві, без старого уділь-
ного значення»14. Так, король Казимир у справі, що стосувалася 
Рівного, «княгиню Сємєновую Ровєнскую (вдову князя Семена 
Несвізького-Збаразького – Авт.) правую нашол, подле листу 
судового нєбожчика пана Михайла Монтовтовича, а пана Ивана 
Ходкєвича (старостів Луцьких – Авт.), а брата єго пана Пац-
ка»15. Як бачимо, Ровенська волость була підсудною старості 
Луцькому, а отже, входила до складу Луцького повіту, тоді як 
Збаражчина у 2-й половині XV ст. сама розглядалася як окремий 
повіт. У ревізії Луцького замку 1545 р.  згадується «городня  
ровєнъcкая»16 – частина замкової стіни, яку мали ремонтувати 
власники Рівного, тоді вже князі Острозькі. Тим часом зі своїх 
основних, спадкових володінь у колишньому Збаразькому пові-
ті, Вишневецькі та Збаразькі, як і інші «княжата головні», жод-
них повинностей на користь «господарських» замків майже не 
несли. Так, за даними тієї ж ревізії, княгиня Збаразька та князь 
Дмитро Вишневецький мали ремонтувати свою частку замку 
Кременця з маєтків, куплених чи вислужених у Кременецькому 
повіті, і лише двох із семи десятків сіл, успадкованих від пред-
ків (Таража й Лопушної, згадуються ще у поділі 1463 р.); та й те 
князь Вишневецький цієї повинності «робити нє хочєтъ»17. 

*** 
 Джерела нашого дослідження діляться на 7 основних груп. 
 1) Найбільше інформації з теми подають, звичайно, актові 
документи. Під актами ми розуміємо письмові постанови, які 
офіційно визнавалися обов’язковими для їх виконання. Основні 
різновиди актів були наступними: міждержавні угоди, господар-
ські надання та розпорядження, поручні та присяжні грамоти 
васалів монарха, судові вироки, розподільчі документи, шлюбні 
                                                            
14 Леонтович Ф. И. Очерки… // ЖМНП. – СПб, 1894. – Март. – Ч. CCXCII. – 
C. 4-5. 
15 AKS. – T. III. – S. 42-43, № LXXIII; LM. – Vilnius, 1995. – Kn. 8. – P. 202-203, 
Nr 222. 
16 Литовська метрика. – Книга 561. – К., 2005. – С. 134. 
17 Там само, с. 195, 196, 198. 
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майнові записи, заповіти та акти купівлі-продажу приватних 
осіб. Щодо актів самих Збаразьких, то їм, порівняно з іншими 
князівськими родами, як то кажуть, «пощастило», але лише сто-
совно періоду 1460 – 1480-х рр.: від цього часу збереглася, в 
оригіналах чи копіях, без перебільшення, більшість документів 
роду (в основному через ту обставину, що половина його воло-
дінь потім перейшла у власність князів Острозьких). 
 З середини XV ст. і у ВКЛ, і в Короні Польській докумен-
ти державних канцелярій почали копіюватися до спеціальних 
книг – т. зв. метрик (архівів). Особливе значення для нас має 
знаменита Литовська метрика, але кілька важливих актів з теми 
дослідження (щоправда, опублікованих лише у скорочених ре-
гестах чи виписках) містить і Коронна метрика. Відділом остан-
ньої вважається т. зв. «Руська (Волинська) метрика» – русько-
мовна документація колишніх земель ВКЛ, що велася після їх 
входження у 1569 р. до складу Корони. До «Руської метрики» 
внесено також чимало документів XV – середини XVI ст., у т. ч. 
й акти Збаразьких (серед них є кілька таких, що не опубліковані 
і до сьогодні). 
 Важливим джерелом для нашої теми є документація про-
вінційних судів, які поділялися на гродські (замкові або старос-
тинські) та земські. Зокрема, всі відомості, що ми маємо про  
невеличку гілку князів Несвізьких-Предільницьких (розділ VI), 
збереглися лише в латино-мовних регестах Перемишльського та 
Сяноцького судів. Щодо українських земель ВКЛ, то актові 
книги Луцького, Володимирського та Кременецького судів збе-
реглися лише від середини XVI ст.; але до них внесено і деякі 
документи та згадки про них значно давнішого періоду (між  
іншим, слід відзначити, що з актової книги кінця XVI ст. ми  
довідуємось про походження княгині Марії Ровенської, яка жила 
на ціле століття раніше). 
 Нарешті, до актів можна віднести, щоправда досить умов-
но, офіційні описові документи. А саме, деякі дані з нашої теми 
містять перепис феодалів-землевласників ВКЛ 1528 р., а також 
ревізія волинських замків 1545 р. 
 2) До актових джерел іноді, однозначно помилково, зачи-
сляють також епістолярні документи – дипломатичне та приват-
не листування. З цього виду джерел для нас особливе значення 
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мають документи з колишнього архіву Тевтонського ордену в 
Пруссії – переписка великих магістрів з великим князем Шви-
тригайлом 1430-х рр., а також донесення орденських урядовців 
та агентів, зокрема, і з території ВКЛ (там є чимало згадок про 
діяльність князя Федька Несвізького)18. До цього ж періоду від-
носяться кілька листів короля Владислава-Ягайла та до нього, а 
також провінційних урядовців, у т. ч. князя Федька Несвізького; 
частина з них збереглася, в латино-мовних переказах, лише в 
описі Коронного архіву Яна Замойського, укладеному в середи-
ні XVI ст. (опубліковані О. Халецьким). Зазначимо також доне-
сення старости Львівського 1502 р., де повідомляється про жор-
стокі наїзди людей княгині Ровенської на руські землі Корони, а 
також фальшиво-монетну діяльність князя Вишневецького. 
 3) Наративні (оповідні) джерела з нашої теми представле-
ні, насамперед, знаменитою хронікою Яна Длугоша, джерелами 
якої були, між іншим, оригінальні документи, ітинерарії польсь-
ких королів та розповіді очевидців подій. Саме з цієї хроніки ми 
довідуємось про місце розташування Несвіжу – родового гнізда 
князів Несвізьких. Чимало відомостей подає Длугош про діяль-
ність князя Федька Несвізького (якого, щоправда, помилково зве 
Острозьким). Нарешті, саме Длугош повідомляє обставини за-
гибелі князя Василя (помилково Івана) Збаразького у 1474 р. 
Значно менше значення, порівняно з Длугошем, має хроніка 
М. Стрийковського. Якщо не брати до уваги його «конструю-
вання» походження князів Вишневецьких та Збаразьких від 
Дмитра-Корибута Ольгердовича, то єдиним оригінальним пові-
домленням Стрийковського з нашої теми є опис битви з татара-
ми під Лопушною 1512 р. 
 Литовсько-руські літописи про князів Несвізьких-
Збаразьких навіть не згадують, хоча певне, опосередковане зна-
чення для нашої теми вони і мають. Нарешті, що стосується да-
вніх князів Болоховських, яких ми вважаємо предками Несвізь-
ких, то всі відомості про них походять із Галицько-Волинського 
літопису. Князь Юрій Несвізький, перший відомий представник 
роду (1223 р.), згадується в інших давньоруських літописах. 

                                                            
18 Про документи з архіву Тевтонського ордену див.: Полехов С. Наследники 
Витовта. – М., 2015. – С. 56-61. 
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 4) Сфрагістично-геральдичні джерела. Розпочати слід від 
перснів-печаток князів Болоховських, знайдених під час архео-
логічних розкопок; зображені на них знаки є важливим аргумен-
том на користь версії про їхнє походження від чернігівських 
Ольговичів. Найдавніші зображення на печатках Несвізьких 
(1387 – 1388 та 1434 рр.) відомі лише за малюнками у нотатках 
Яна Замойського, у яких описано печатки на документах Ко-
ронного архіву. Вони не мають нічого спільного зі знаком, зо-
браженим на монетах Дмитра-Корибута та печатці його сина, 
Федора Корибутовича. Дві найдавніші оригінальні печатки кня-
зів Несвізьких-Збаразьких збереглися при документі 1475 р. На 
печатці князя Стефана Збаразького 1564/66 р. вперше зафіксо-
вана версія про походження Збаразьких від Корибута. 
 5) До генеалогічних джерел відносяться, звичайно, родо-
води князів Вишневецьких та Збаразьких. Один із них викорис-
тав у своїй роботі польський геральдист XVIII ст. К. Нєсєцький 
(щоправда, оригінальних даних там міститься вкрай мало). Але 
особливе значення має родовід Гедиміновичів, який був укладе-
ний ще у 1-й половині XVI ст. та зберігся серед статей, припи-
саних до Воскресенського літопису. З нього випливає, що князі 
Вишневецькі та Збаразькі на той час нащадками Гедиміна себе 
ще не вважали. 
 6) Церковні пом’янники. Найдавніший пом’янник Києво-
Печерської лаври, кінця XV – початку XVI ст., повідомляє імена 
дружин князів Василя та Михайла Збаразьких. Холмський 
пом’янник, використаний у XVII ст. уніатським єпископом 
Я. Сушею, повідомляв, що один з князів Збаразьких, у чернецтві 
Олексій, був єпископом Холмським. 
 7) Нарешті, у московських «розрядних книгах» – щоріч-
них детальних списках воєвод, – містяться дані про князів Не-
свіцьких та Збаразьких на московській службі у XVI ст. 

*** 
 Історіографія нашої теми є досить об’ємною, але узагаль-
нюючого дослідження по ній все-таки не існує. Особливо багато 
та «гостро» наші попередники писали про походження князів 
Несвізьких-Збаразьких, а конкретно – першого їхнього точно 
відомого предка, князя Федька Несвізького; дискусію з цього 
приводу, що точилася між польськими істориками на початку 
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XX ст., один із її учасників навіть назвав «генеалогічною вій-
ною». Повна історіографія даного питання буде наведена в ос-
новній частині книжки, розділи I та II. Тут же ми обмежимося 
літературою, що існує з біографістики представників роду за 
досліджуваний період. 
 Гадаємо, історіографічний огляд слід розпочати з польсь-
ко-литовського історика, а скоріше літератора 2-ї половини 
XVI ст. М. Стрийковського, хоча його роботи часто прийнято 
відносити до категорії джерел. Ми ж підтримуємо точку зору, 
що жодних джерел до XV ст. включно, які були б нам невідо-
мими зараз, Стрийковський у своєму розпорядженні не мав, за 
виключенням особистих спостережень. У своїй першій, не опу-
блікованій праці (1577 р.) цей автор, крім того, що «скомбіну-
вав» походження Федька Несвізького від Дмитра-Корибута 
Ольгердовича, навів також генеалогію його нащадків, хоча вона 
й містить кілька суттєвих помилок в іменах19. Твори послідов-
ників Стрийковського, Й. Бєльського (нібито його батька Мар-
тіна) та А. Віюк Кояловича, цікаві хіба що власними «тлумачен-
нями» деяких епізодів, які справили певний вплив на подальшу 
історіографію20. Трохи більше значення має гербовник К. Нє-
сєцького, насамперед тому, що, коротко описуючи біографії 
Вишневецьких та Збаразьких, автор користувався їхніми руко-
писними «генеалогіями»21. 

                                                            
19 Stryjkowski M. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i 
domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego. – Warszawa, 
1978. – S. 326-327. 
20 Kronika Marcina Bielskiego. – Sanok, 1856. – Т. II. – S. 855-856 (пише, нібито 
у 1474 р. князь Іван (Василь) Збаразький пробився крізь татарське військо та 
щасливо врятувався, тоді як із повідомлення Длугоша, а також актових даних, 
слід дійти висновку, що він загинув); Wiivk Koialowicz A. Historiae Litvanae pars 
altera… – Antverpiae, M.DC.LXIX. – P. 14 (під 1389 р. зве князями Сіверськи-
ми, послами Дмитра-Корибута до Ягайла, кількох осіб, серед них Григорія 
Несвізького; це повідомлення запозичив К. Нєсєцький, помилково віднісши 
його до 1387 р. та пославшись на Стрийковського, а Ф. І. Леонтович, на основі 
«уточнення» Кояловича, здається, навіть виводив Несвізьких з удільних князів 
Чернігівських; тим часом із тексту Кояловича цілком зрозуміло, що його дже-
релом була відома нам поручна грамота за Корибута 1388 р. чи скоріше її архі-
вна регеста, зроблена дуже недбало – див. розділ II). 
21 Niesiecki K. Korona polska... – Lwów, 1743. – T. IV. – S. 540-543, 705-706. 
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 Наступний історико-генеалогічний огляд князів Несвізь-
ких-Збаразьких, наскільки ми знаємо, з’явився лише в середині 
XIX ст. Мова йде про статті для «Загальної енциклопедії», напи-
сані польським істориком-літератором Ю. Бартошевичем. Вони 
дуже короткі та, на жаль, не містять посилань на джерела, але 
автор вперше виклав достовірну генеалогію роду, починаючи з 
Федька Несвізького. Для цього Бартошевич, безперечно, вико-
ристав документальні джерела, зокрема – акт поділу Збаразьких 
1463 р. (Нєсєцький про нього не знав), а можливо, й надання 
Збаража і т. д. князю Василю Федьковичу від короля Владис-
лава IV, яке до нашого часу не збереглося22. 
 Волинський краєзнавець Т.-Є. Стецький, у другому томі 
своєї «Волині», подав коротку біографію князя Михайла Васи-
льовича – засновника роду Вишневецьких; також дослідник  
навів кілька документів Несвізьких, що стосувалися їхніх воло-
дінь у Луцькому повіті та були облятовані (офіційно зареєстро-
вані) в Луцьких актових книгах, щоправда, переважно з хибни-
ми датами23. А в описі м. Рівного Стецький використав (хоча не 
зовсім точно) і оригінальні акти Збаразьких, що тоді зберігалися 
в Дубенському архіві Любомирських, а також і деякі інші24. 
К. Стадніцький (Австро-Угорська імперія) та Н. Молчановський 
(імперія Російська), на підставі відомих їм джерел, досить дета-
льно висвітлили діяльність князя Федька Несвізького, хоча пер-
ший дослідник вважав Федька місцевим руським князем, а дру-
гий – ототожнював його з Федором Корибутовичем25. 

                                                            
22 Encyklopedyja Powszechna. – Warszawa, 1867. – T. 27. – S. 228-229; Warszawa, 
1868. – T. 28. – S. 387-388. 
23 Stecki T.-J. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i 
archeologicznym. – Lwów, 1871. – Serya 2. – S. 402-404. 
24 Stecki T.-J. Miasto Rowne. Kartka z kroniki Wołynia. – Warszawa, 1880. – 
S. 3-6, 9, I-IV. Ця робота була написана ще за кілька років до публікації: прис-
вята у ній датована 1877 р., а дозвіл цензури – 1879-м. Вона була також вклю-
чена до останньої книги автора, що вийшла вже після його смерті: Stecki T. J. 
Z boru i stepu. – Kraków, 1888. – S. 1-7, 11. 
25 Stadnicki K. Synowie Gedymina, wielko-władcy Litwy. Monwid – Narymunt – 
Jewnuta – Koriat. – Lwów, 1881. – S. 205-212 (навів також регести документів 
князів Несвізьких з Луцьких актів, повідомлені йому Стецьким); Молчанов-
ский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года. – К., 1885. – 
С. 365-378. 
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 Знаменитий Ю. Вольф у книзі «Рід Гедиміна» прослідку-
вав історію князів Несвізьких від 1380-х до 1460-х рр., для 
останнього десятиліття використавши кілька їхніх актів із т. зв. 
«Руської (Волинської) метрики»26. А. Бонєцький продовжив цей 
огляд на весь період, що нас цікавить, але, використовуючи дані 
Т.-Є Стецького та Литовської метрики, припустився ряду поми-
лок – як у датах, так і більш суттєвих. Зокрема, дослідник відніс 
до двох поколінь князів Збаразьких документ 1495 р., що на-
справді стосувався князів Мосальських, а також помилково 
стверджував, нібито наприкінці XV ст. Збараж знаходився у спі-
льному володінні трьох синів князя Василя Васильовича27. 
 Ф. І. Леонтович подав огляд історії Збаражчини за XV – 
початок XVI ст. Дослідник помилково вважав, що її першим  
володарем був князь Федько Несвізький, який нібито отримав 
Збараж від великого князя Швитригайла після того, як разом з 
ним перебрався до південно-західної Русі з білоруського Несві-
жа, десь на початку 1430-х рр. Також Леонтович вперше зупи-
нився на питанні про державно-правовий статус Несвізьких-
Збаразьких, дійшовши висновку, що протягом всього досліджу-
ваного періоду вони зберігали права удільних князів, за винят-
ком володінь у Луцькому повіті (див. вище)28. 
 Нарешті, свідчення джерел про князів Несвізьких, Збара-
зьких та Предільницьких, відомі на кінець XIX ст., систематизу-
вав Ю. Вольф у своїх знаменитих «Князях литовсько-руських» 
(за виключенням опису війн Федька Несвізького)29. Разом з тим, 
ці свідчення Вольф наводив у значно скороченому, «конспекти-
вному» вигляді, не розкриваючи всього змісту документів, і до 
того ж рідко додавав до них пояснювальні коментарі (якщо мо-
жна так сказати, був скоріше «колекціонером» та систематиза-
тором джерельного матеріалу, ніж його дослідником). 

                                                            
26 Wolff J. Rod Gedimina. – Kraków, 1886. – S. 156-158. 
27 Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. 
– Warszawa, 1887. – S. 209- 211, 367-68, 412. 
28 Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – 
СПб, 1894. – Март. – Ч. CCXCII. – C. 1-5, 15-21. 
29 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od kónca czternastego wieku. – Warszawa, 
1895. – S. 275-276 (Несвіцькі), 392 (Порицькі), 403-404 (Предільницькі), 
553-554 (Вишневецькі), 606-609 (Збаразькі). 
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 На початку XX ст. з’явилося кілька робіт, присвячених 
біографії князя Федька Несвізького. А. Прохаска зупинився на 
питанні про перехід Федька на бік Польщі у 1434 р. Дослідник 
помилково вважав, що це сталося на початку вказаного року, і 
що Федько мав намір зрадити Швитригайла ще перед його аре-
штом30. З. Л. Радзімінський, з метою довести неможливість ото-
тожнення Федька Несвізького та Федора Корибутовича, зібрав 
та спів-ставив між собою всі, відомі на той час, відомості про 
обох князів31. Його опонент, Ю. Пузина, коментуючи ітінерарій 
Радзімінського, уклав детальну біографію Федора-Федька «Ко-
рибутовича» Несвізького (як виходило за версією Пузини), 
об’єднавши у ній факти з життя двох різних осіб. Також Пузина 
присвятив цілу сторінку синам Федька, але всі наведені ним  
відомості – це або непорозуміння, або ж вони відносяться до 
інших Несвідських і Несвіцьких – простих земян Дорогичинсь-
ких і Волинських (див. розділ IV)32. Нарешті, можна згадати ще 
про працю Ф. Равіти-Гавроньського, хоча з наукової точки зору 
жодної цінності вона не має;  чого варте хоча б твердження,  
нібито назва князів Вишневецьких з’являється в документах 
лише у 1540 р.33! 
 Після 1930 р. інтерес науковців до історії князів Несвізь-
ких-Збаразьких різко спадає, відновлюючись фактично аж у 
1990-х рр. (статті Я. Тенговського про походження роду – див. 
розділ II). За вказаний період можна назвати хіба що дві публі-
кації В. Сенютовича-Бережного, які жодного самостійного зна-
чення не мають34. Те ж саме стосується і біографій Федька Не-

                                                            
30 Prochaska A. Hołd Fedka kniazia nieświeckiego // Kwartalnik historyczny. – 
Lwów, 1911. – S. 243. 
31 Radzimiński Z. L. Itinerarze kn. Fedora Korybutowicza i kn. Fedka Nieświzkiego 
// MH. – 1913. – Nr 11-12. – S. 194-200. 
32 Puzyna J. Korybutowicze Nieświzcy // MH. – 1930. – Nr 6. – S. 112-117. 
33 Rawita-Gawroński F. Ksiąźęta Nieświeccy, Zbarascy i Wiszniowieccy do konca 
ХVI w. // AW. – 1930. R. VII. – Zeszyt 1-2. – S. 118-122 (погляди автора на по-
ходження князів Несвізьких див. у розділі II). 
34 Сенютович-Бережний В. Історичне місце князя Федька Несвіцького // Літо-
пис Волині. – Вінніпег, 1958. – Рік 4. – Ч. 4. – С. 6-14; Сенютович-Бережний В. 
Родинні зв’язки князів Несвіцьких з князями Острожськими // Український 
історик. – Нью-Йорк;Мюнхен, 1968. – Вип. 1-4 (17-20). – С. 124-127. 
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свізького, опублікованих вже на початку нашого століття – 
І. Мицька та В. Гриськіва35. 
 Натомість, значну цінність для нашої теми становлять  
кілька статей В. Собчука36, насамперед тому, що цей дослідник 
працював з архівними першоджерелами, до сьогодні ще не опу-
блікованими. Зокрема, йому вдалося виявити такі важливі доку-
менти, як акт поділу князів Збаразьких 1481 р.; запис у актових 
книгах, що проливає світло на походження Марії, дружини кня-
зя Семена Збаразького-Колоденського, як виявилося – дочки 
князя Михайла Степаньського; акт 1490 р. дочок князя Солтана 
Збаразького, та деякі інші. Крім того, В. Собчук локалізував  
більшість маєтків Збаразьких XV ст., прив’язавши їх місце роз-
ташування до сучасних річок. 
 Останнім часом інтерес до окремих сюжетів досліджува-
ної теми посилився і за кордоном.  З польських робіт можна  
назвати монографію І. Чаманьської про князів Вишневецьких, 
хоча до періоду, що нас цікавить, тут відноситься лише розділ 
про їхнє походження, а також біографія засновника роду – князя 
Михайла Васильовича37. Я. Куртика заново дослідив історію 
польсько-литовського протистояння за Східне Поділля у 

                                                            
35 Мицько І. Федько Корибутович Несвіцький – протопласта князів Збаразьких 
// Галицька брама. – 2004. – № 1-3: Збараж; Гриськів В. Князь Федько Несвізь-
кий // Наукові записки. Тернопільський національний педагогічний універси-
тет ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – 
С. 4-10. Л. Войтович у своїх книгах-довідниках наводить лише найзагальніші 
дані про князів Несвізьких-Збаразьких, які ми до історіографії роду не зарахо-
вуємо, як і ряд інших популярних довідників XIX – XX ст. 
36 Собчук В. З історії титулованої української аристократії пізнього середньо-
віччя. Становлення роду князів Збаразьких та його володінь на Волині // Мо-
лода нація. – К., 2000. – № 1. – С. 228-245; Собчук В. Аристократія Волині з 
князівськими титулами // Собчук В. Від коріння до крони. – Кременець, 2014. – 
С. 63-68 (короткий огляд); Собчук В. Замки князів Несвідських, Збаразьких, 
Вишневецьких і Порицьких // там само, с. 79-108 (більша частина матеріалу 
відноситься до XVI – XVII ст.); Собчук В. Степанська волость і її власники (до 
кінця 60-х років XVI ст.) // там само, с. 110-117; Собчук В. Ровенська волость: 
формування, склад, власники // там само, с. 143-151. 
37 Czamańska I. Wiśniowieccy. Monografia rodu. – Poznań, 2007. – S. 19-24, 
31-34. Див. також деякі уточнення у рецензії: Anusik Z. O książętach 
Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu // 
Przegląg nauk historycznych. – 2009. R. VIII. – Nr 2. – S. 150-155. 
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1430-х рр., головним учасником якого, з боку Швитригайла, був 
князь Федько Несвізький38. 
 З новітньої російської історіографії велике значення – для 
розділу III, – має фундаментальна монографія С. В. Полєхова39. 
Особливу цінність їй надає те, що автор широко використовував 
документи з архіву колишнього Тевтонського ордену в Пруссії, 
більшість із яких раніше ніколи повністю не публікувалися і, 
тим більше, не перекладалися зі старонімецького діалекту. Вка-
зані документи містять чимало даних про діяльність князя Фе-
дька Несвізького – старости Швитригайла у Кременці та поділь-
ському Брацлаві. Без вказаних даних, наведених у книзі С. По-
лєхова, реконструкція біографії Федька Несвізького була б для 
нас неможливою. 
 З інших російських робіт можна згадати дослідження 
С. С. Пашина про шляхту Перемишльської землі XIV – XV ст. 
У ньому дослідник, опираючись на регести перемишльських 
судів, приділив один абзац гілці князів Несвізьких-
Предільницьких, до яких відійшла частина володінь шляхетсь-
кого роду Бибельських40. Крім того, що в книзі використано  
дуже незначну частину відомого актового матеріалу, її автор, 
очевидно, помиляється в тому, що приписує князю Івану Пре-
дільницькому не двох, а трьох синів (див. розділ VI). 

 
 
 
 
 
 

                                                            
38 Kurtyka J. Wierność i zdrada na pograniczu. Walki o Bracław w latach 1430–
1437 // Historia vero testis temporum: Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi 
Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70 rocznicę urodzi. – Kraków, 2008; друге ви-
дання у: Kurtyka J. Podole w czasach jagiellońskich: Studia i materiały. – Kraków, 
2011. – S. 217-256. 
39 Полехов С. Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве 
Литовском в 30-е годы XV века. – М., 2015. 
40 Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала 
XVI века. Историко-генеалогическое исследование. – Тюмень, 2001. – С. 13, 
також с. 11. 
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Розділ I 

 
«КОРИБУТІВСЬКА» ТРАДИЦІЯ ПОХОДЖЕННЯ 

 
 
Як добре відомо, самі князі Збаразькі та Вишневецькі, одні з 
наймогутніших магнатів Речі Посполитої, вважали себе нащад-
ками Корибута Ольгердовича († 1404/140541), онука великого 
князя Литовського Гедиміна. Підкреслюючи це, багато хто з них 
додавали до свого прізвища слово «Корибутович», пізніше  
«Корибут»42. Дана традиція вперше, якщо не помиляємося, зафі-
ксована на печатці князя Стефана Збаразького, каштеляна Тро-
цького, який займав цей уряд у 1564 – 1566 рр. Її поле розділено 
на 4 частини, що містять наступні зображення: 1) литовська 
«Погонь»; 2) родовий герб Збаразьких; 3) «Ягеллонські колюм-
ни» (інакше – «стовпи Гедиміновичів»); 4) герб роду Гербуртів 
(з якого походила мати князя Стефана). Довкола ж читається 
напис: «Stefanus + Coributovicz + dux + a + Zbaraz + et + cas[t + 
Tr]ocis»43. «Погонь» та «Колюмни», як відомо, були династич-
ними емблемами Гедиміновичів. 
 Невдовзі версія про походження князів Несвізьких, Збара-
зьких та Вишневецьких від Корибута Ольгердовича, у більш 
конкретизованому вигляді, знаходить відображення і на сторін-

                                                            
41 Tęgowski J. Olgierdowicze, Druccy i Holszańscy, czyli jeszcze w sprawie pocho-
dzenia Zofii Holszańskiej i o rodzinie Korybuta Olgierdowicza // Colloquia Russica. 
– Kaunas, Kraków, 2013. – Series II, vol. 2. – S. 219-220. 
42 Див. напр.: Яковенко Η. Μ. У пошуку меценатів та патронів (Могилянський 
панегірик 1648 року на честь князя Яреми Вишневецького) // Наукові записки 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». – К., 2004. – 
Т. 35: Київська Академія. – С. 11-12. 
43 Цю печатку привішено до документу 1567 р., а також до двох оригіналів 
акту Люблінської унії 1569 р., в одному з яких Стефан також зветься 
«Koributowicz» (AUPL. – S. 348, 353, 355, 412). Однак у цей час князь Збаразь-
кий був вже воєводою Троцьким, а уряд каштеляна він займав дещо раніше – з 
20 вересня 1564 по 16 березня 1566 р. (Wolff J. Kniaziowie… – S. 614). Зобра-
ження цієї ж печатки див: Однороженко О. До історії української генеалогії та 
геральдики: княжі роди XIV – XVII ст. // Генеалогічні записки Українського 
геральдичного товариства. – Львів, 2007. – Вип. VI. – С. 50, рис. 22. 
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ках польсько-литовської історіографії. Вперше вона була викла-
дена у творі М. Стрийковського, написаному 1577 р., але так і не 
опублікованому аж до новітніх часів. Тут говориться, що після 
конфіскації у Дмитра-Корибута Новгород-Сіверського князівст-
ва (1393 р.), пізніше відданого його брату Швитригайлу 
(1403/1404 р.), взамін він отримав від Ягайла та Вітовта уділ на 
Поділлі та Волині – Брацлав, Вінницю, Соколець і Кременець, а 
згодом сам побудував замки Збараж та Вишневець. Один із його 
синів, Федір чи Федько Корибутович, пізніше воював з королем 
Ягайлом, через що у 1430 р. змушений був відступити йому 
Кременець і Брацлав, залишившись володарем Збаража, Вишне-
вця, Чернихова, Колодна та Шміліжниць(?). Ці володіння зго-
дом перейшли до сина Федька, Давида чи Дашка, який уклав з 
Ягайлом мирну угоду. Потім же Збараж та Вишневець успадку-
вав старший син Дашка, Василь, від синів якого розписані гілки 
князів Збаразьких, Вишневецьких, Порицьких та Воронецьких44. 
 Очевидно, аналогічний родовід було викладено і в неве-
ликому творі Стрийковського «Дзеркало хроніки литовської», 
надрукованому 1577 р. у формі коментованої генеалогічної таб-
лиці литовських князів. Це видання до нашого часу не зберегло-
ся, однак воно було покладене в основу литовського розділу  
гербовника Б. Папроцького «Гніздо цноти», 1578 р. Тут наведе-
но наступну генеалогічну схему: Корибут Ольгердович, князь 
Новгород-Сіверський – Федор Корибутович, князь Несвізький, 
засновник Вінниці та Збаража (саме так) – Дашко Федорович – 
Василь Дашкович, засновник згаданих князівських родів45. Сам 

                                                            
44 Stryjkowski M. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i 
domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego. – Warszawa, 
1978. – S. 325-326. Окрім Давида-Дашка, у цій генеалогії міститься також кіль-
ка інших вигаданих імен. У Федора Корибутовича, окрім реального брата Жи-
гимонта, згаданий ще неіснуючий Казимир. У Василя Дашковича Збаразького 
показаний молодший брат Федір, який успадкував Чернихів, Колодно та Шмі-
ліжниці (реальний прототип – князь Семен Васильович Збаразький-
Колоденський). У Федора – дочка Феодора, дружина князя Семена Гольшан-
ського (реальний прототип – Анастасія Семенівна, княгиня Гольшанська). 
Нарешті, у князя Гольшанського вказана дочка Порасковія-Праксида, дружина 
князя Костянтина Острозького (в реальності її звали Тетяною). 
45 [Paprocki B.] Gniazdo cnoty… – Kraków, 1578. – S. 1147. На початку розділу 
про Князівство Литовське сам автор відзначає, що його історію «свіжо Матис 
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Стрийковський, у передмові до друкованої «Хроніки» 1582 р., 
повідомляє, що раніше він видав «Таблицю», надруковану 
1577 р. під титулом «Дзеркало хроніки литовської», у якій ви-
клав генеалогію, життя та діяння князів Литовських та королів 
Польських з династії Ягеллонів, у формі «кіл» для кожного. 
А далі невдоволено зазначається, що «два новітніх (автора), тій 
моїй таблиці наслідуючи та багато з неї та явно вийнявши, до 
свого писання внесли»46. Без сумніву, тут мається на увазі «Гні-
здо цноти» Папроцького, а також «Опис Європейської Сарматії» 
О. Гваньїні за латино-мовними виданнями 1578 та 1581 рр. (то-
чніше, його другий розділ про ВКЛ). 
 У знаменитій «Хроніці» 1582 р. Стрийковський повторив, 
з незначними змінами, ті самі відомості про Корибута та Федора 
Корибутовича, що і в своїй рукописній праці47, але далі лише 
згадав Федорового сина, Данила (а не Давида)-Дашка, виключи-
вши детальну генеалогію його нащадків. В іншому місці, під 
1434 р., Стрийковський повідомляє про арешт Швитригайлом 
«Teodora albo Fiedka Koributowica xiążę Nieświeskie» та звіль-
нення цього «prodka xiążąt Zbaraskich» поляками, після чого він 
піддав Польщі Брацлав та Кременець48. 
 У 1584 р. вийшло нове видання гербовника Папроцького, 
де генеалогія нащадків Корибута Ольгердовича була викладена 
без змін49. Однак у іншій праці, виданій через 15 років, той же 
автор вже пише, нібито Вишневецькі та Збаразькі походили від 
Корибута, одного з синів Кейстута та рідного брата великого 
князя Вітовта. А синами цього Корибута названі Патрикій, Фе-

                                                                                                                              
зі Стрикова поправив у Хроніці, яку достатньо видав про те князівство, я тут 
лише клейноти (герби) їх кладу» (s. 1135). 
46 Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. – 
Warszawa, 1846. – Т. I. – S. XLV-XLVI, (21), 239, 318. 
47 По-перше, якщо в рукописній праці говориться, що Корибут отримав свій 
подільсько-волинський уділ лише після того, як Новгород-Сіверський було 
віддано Швитригайлу (тобто у 1403/1404 р.), то за «Хронікою» це відбулося 
відразу після його звільнення з-під арешту (1393 р.). По-друге, серед володінь 
Федора-Федька, що залишилися у нього після 1430 р., пропущено Чернихів, а 
загадкові Шміліжниці замінені на не менш загадкові Снуліжничі. 
48 Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. – 
Warszawa, 1846. – T. II. – S. 101-102, 194. 
49 Paprocki B. Herby rycerstwa Polskiego (1584). – Kraków, 1858. – S. 832. 
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дір Несвізький, засновник Вінниці та Збаража, Зигмунт, князь 
Литовський, вбитий від Чарторийського, і Василь50! Версія про 
Корибута Кейстутовича, як предка Вишневецьких та Збаразь-
ких, згодом перейшла ще  до польсько-мовного видання «Хро-
ніки Європейської Сарматії» О. Гваньїні 1611 р., текст якої у 
даній частині є простим скороченням твору Папроцького. Хоча 
в іншому місці, заснованому вже на хроніці Бєльського, вказані 
роди названі нащадками Корибута Ольгердовича51. 
 Версія Стрийковського – Папроцького,  «підкріплена»  
могутністю самих князів Збаразьких та Вишневецьких, які вже 
цілком офіційно звалися «Корибутовичами», «Корибутами», 
безальтернативно домінувала і в усій подальшій історико-
геральдичній літературі Речі Посполитої. Зокрема, вона викла-
дена в хроніці Й. Бєльського (1597 р.)52, гербовниках Ш. Околь-
ського (1641 р.)53, А. Віюк-Кояловича (рукопис близько 
1648 р.)54 та К. Нєсєцького (1743 р.).55 Потім у польській літера-

                                                            
50 Paprocki B. Ogród królewsky… – Praha, 1599. – Арк. CCVIII зв. 
51 Див український переклад Ю. Мицика: Гваньїні О. Хроніка Європейської 
Сарматії. – К., 2007. – С. 409-410, 365). У перших двох, латино-мовних видан-
нях твору Гваньїні, котрі за обсягом вдвоє менше польсько-мовних, обидві 
версії ще відсутні (Gwagnini A. Sarmatiae Evropeae descriptio… – [Cracoviae, 
1578], Spirae, 1581; тут розділ про Литву значно коротше, а розділу про Русь 
немає взагалі). 
52 Kronika polska, Marcina Bielskiego. Nowo przez Joach. Bielskiego syna iego 
wydana. – Kraków, 1597. – S. 521 (реально це самостійна робота Йоахима Бєль-
ського, в якій він широко використовував хроніку Стрийковського, видану вже 
після смерті його батька, Мартіна). 
53 Okolski S. Orbis Polonus. – Cracoviae, 1641. – T. I. – P. 524-528. 
54 Wijuk Kojałowicz W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany 
Compendium. – Kraków, 1897. – S. 96. Див. також рукописні замітки кінця 
XVII ст.: Пазднякоў В. С. Генеалагічныя заметкі князёў Вішнявецкіх і справа 
Астрожскай ардынацыі Мальтыйскага ордэна (невядомы мінскі рукапіс канца 
XVII ст.) // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Мінск, 2009. – Вып. 10. – 
С. 247. 
55 Niesiecki K. Korona polska. – Lwów, 1743. – T. IV. – S. 540-543. Зазначимо, що 
Нєсєцький користувався «генеалогією» Вишневецьких (мабуть, тією, що збе-
реглася до наших часів: Genealogia Xiążąt IchM Koributow Wiśniowieckich // AP 
Kraków. – AS 306), у якій вона, починаючи з синів міфічного Дашка Федоро-
вича, викладена загалом правильно, явно на підставі актових джерел. Зокрема, 
переліки маєтків трьох братів, Семена, Солтана та Василя «Дашковичів», без 
сумніву, запозичені з їх розподільчого акту 1463 р. Але ж там брати чітко на-
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турі «Корибутівська» версія також не викликала жодних сумні-
вів – аж середини XIX ст.56, а в російській – навіть до 
1890-х рр.57. 
 Лише у 1860-х рр. К. Стадніцький, перший історіограф 
династії Гедиміна, визнав «Корибутівську» традицію походжен-
ня Збаразьких та Вишневецьких фальшивою, але у своїх мірку-
ваннях цей дослідник пішов аж «занадто далеко». За версією 
Стадніцького, Збаразькі або отримали князівський титул від  
короля Жигмонта Августа, після одруження князя Стефана Ан-
дрійовича з княжною Анастасією Мстиславською, яка походила 
з династії Гедиміна (див. нижче), або, більш вірогідно, «родина 
та, як багато інших на Русі до князівських лічилася» (?!). Коли ж 
рід Збаразьких почав підноситися, у них виникла потреба «від-
регулювати» свою генеалогію, задля чого вони нібито скориста-
лись послугами  догідливих письменників. У 1430-х рр. діяв  
руський князь Федько Несвідський (від Несвіда в Луцькому  
повіті), який в одному документі звав своїм володінням, між  
іншим, Збараж. Цього Федька Папроцький та Стрийковський і 
«перехрестили» на литовського князя Федора Корибутовича, 
оголосивши останнього предком Збаразьких, а заради більшої 
переконливості «казано батькові його Дмитрові, котрий у тих 

                                                                                                                              
звані Васильовичами! (AKLS. – Lwów, 1887. – T. I. – S. 54). Звідси зрозуміло, 
що укладач «генеалогії» свідомо змінив дані свого джерела, явно з метою не 
дискредитувати традиційну схему Стрийковського – Папроцького. Саме тому 
анонімний автор «зберіг» Данила-Дашка Федоровича (реально – Василя), та 
навіть «надав» йому дружину, цілком міфічну князівну Тверську! 
56 Przezdziecki A. Podole, Wołyń i Ukraina. Obrazy miejsc i czasów. – Wilno, 1841. 
– T. I. – S. 34-37; Baliński M. Lipiński T. Starożytna Polska pod względem 
historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. – Warszawa, 1844. – T. II. – 
S. 909, 913; Stadnicki K. Synowie Gedymina, wielko-władcy Litwy. – Lwów, 1853. 
– Т. II. – S. 174; Stecki T.-J. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i 
archeologicznym. – Lwów, 1871. – Serya 2. – S. 120, 127 (в своїй основі ця книга, 
як повідомляється у вступі, була написана ще до 1865 р. (s. II)). 
57 Долгоруков П. Российская родословная книга. – СПб., 1854. – Ч. I. – 
С. 319-320, 330; Хмыров М. Д. Алфавитно-справочный перечень удельных 
князей русских и членов царствующего дома Романовых. – СПб., 1871. – По-
ловина первая. А-И. – С. 21; Молчановский Н. Очерк известий о Подольской 
земле до 1434 года. – К., 1885. – С. 248, 255, 365, 377-378 (зазначимо, що автор 
був знайомий і з версією Стадніцького); [Петров Н. И.] Подолия. Историче-
ское описание / Изд. П. Н. Батюшковым. – СПб., 1891. – С. 36, 55. 
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сторонах ніколи не з’являвся, будувати замки Збараж, Вінницю, 
Соколець». Що ж стосується реального походження роду, то 
Стадніцький недвозначно дає зрозуміти, що вважає Збаразьких 
нащадками пана Дениска Мокосієвича, про якого документаль-
но відомо, що у 1442 р. він отримав Збараж у по-життєве воло-
діння від великого князя Казимира! Як аргумент, Стадніцький 
посилається на Нєсєцького, який начебто писав, що за Казимира 
Ягеллона Збаразькі  «ще князями не титулувались»58. Однак  
насправді смисл у Нєсєцького зовсім інший – у 1440 р. «ті князі 
ще у той час Збаразькими не титулувалися»59. 
 Ю. Бартошевич у своїх статтях для «Загальної енциклопе-
дії», погоджуючись з К. Стадніцьким у тому, що Збаразькі не 
були нащадками Корибута Ольгердовича, тим не менш, про  
Дениска Мокосійовича навіть не згадує. Їхнім родоначальником 
письменник вважав князя Федька Несвізького, який, за його  
теорією, не мав нічого спільного з правлячими династіями – ні 
Гедиміновичів, ні Рюриковичів: «Князем, тобто великим замож-
ним паном, називала Русь Федора, Федька (…)». Родовід Несві-
зьких-Збаразьких за другу половину XV ст. Бартошевич виклав 
цілком достовірно, явно на підставі актових джерел (пор. довгий 

                                                            
58 Stadnicki K. Olgierdowicze // Biblioteka Ossolinskich. Poczet nowy. – Lwów, 
1865. – T. VI. – S. 242-246; Stadnicki K. Bracia Władysława-Jagiełły 
Olgierdowicza króla Polski, wielkiego xięcia Litwy. – Lwów, 1867. – S. 105-109, 
також 47, przyp. 23. Пізніше Стадніцький, на підставі опису литовсько-
польського кордону 1546 р., заперечував навіть споріднення зі Збаразькими 
Вишневецьких, стверджуючи, що у 1-й половині XVI ст. їхнім володінням був 
Вишнів у Любомльському повіті, у долині Буга, від якого вони писались кня-
зями Вишневськими. А тому Вишневець на Горині слід визнати пізнішим по-
селенням! (Stadnicki K. Dodatki i poprawki do dzieł Bracia Władysława Jagiełło i 
Olgierd i Kiejstut. – Lwów, 1873. – S. 8-9). Дійсно, у згаданому документі фігу-
рує князь Олександр Вишневський, власник сіл ВКЛ Устилуг та Єзовське, 
поблизу польського кордону біля Буга, хоча одного разу він названий і Виш-
невецьким (Археографический сборник документов, относящихся к истории 
Северо-Западной Руси. – Вильна, 1867. – Т. I. – С. 87-90). С. Вишнів Любомль-
ського району розташоване у 35 км на північ від Устилугу; однак це була вже 
територія не ВКЛ, а Польської корони, у складі т. зв. Ратенсько-
Любомльського «клину». При всьому цьому, акти Збаразьких 1460 – 1480-х 
рр., невідомі Стадніцькому, не залишають жодного сумніву, що прізвище Ви-
шневецьких походить від Вишнівця на Горині, первісно Збаразької волості. 
59 Niesiecki K. Korona polska. – T. IV. – S. 705. 
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перелік маєтків князя Солтана Васильовича, без сумніву, запо-
зичений з розподільчого акту 1463 р.). Щоправда, в наступному 
томі енциклопедії той самий автор, під впливом Стадніцького, 
вже «відмовляє» Федьку та його найближчим нащадкам у кня-
зівському титулі, з яким вони, нібито, вперше згадуються лише 
в документі 1507 р.60. А ще пізніше Бартошевич цілком приєд-
нався до версії Стадніцького, оголосивши Збаразьких нащадка-
ми Дениска Мокосійовича, тобто узурпаторами князівського 
титулу, а свою попередню думку про їхнє походження від Федь-
ка Несвізького визнав помилковою. При цьому Бартошевич, 
слідом за Стадніцьким, посилається на Окольського, переплута-
вши його з Нєсєцьким, який нібито писав, що за Казимира 
Ягеллона Збаразькі князями ще не титулувались. Нарешті, як і 
Стадніцький, Бартошевич стверджує, що Вишневецькі навіть не 
були одного коріння зі Збаразькими, первісно називаючись Ви-
шневськими від Вишнева у Любомльському старостві61. 
 Невдовзі після перших публікацій Бартошевича, де князі 
Збаразькі та Вишневецькі виводилися від Федька Несвізького, 
окремого від Федора Корибутовича, до цієї ж думки приєднався 
волинський краєзнавець  Т.-Є. Стецький62. Дещо пізніше він  
обґрунтував таку генеалогію і документально, використавши 
оригінальні акти з Дубенського архіву63. Однак загальновизна-
ною вона стала не відразу, тим більше, що й сам Бартошевич від 

                                                            
60 Encyklopedyja Powszechna. – Warszawa, 1867. – T. 27. – S. 227-229; Warszawa, 
1868. – T. 28. – S. 387-388. 
61 Bartoszewicz J. Kniaz i xiąże. – Kraków, 1876. – S. 17-18. 
62 Stecki T.-J. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i 
archeologicznym. – Lwów, 1871. – Serya 2. – S. 203-212, також 400-401. Щопра-
вда, на s. 120 та 127 автор переказує версію Стрийковського про Брацлавсько-
Кременецький уділ Корибута та його сина, Федька Корибутовича Несвізького. 
Це пояснюється тим, що більша частина книги, рукопис якої було прикро 
втрачено у 1865 р., була реконструйованою на основі старих чернеток, тобто 
написаних ще до публікації Стадніцького. Тоді як зібрані матеріали про Виш-
невець та князів Вишневецьких були втрачені повністю, і Стецькому довелося 
писати цей розділ заново, використовуючи найновіші публікації Стадніцького 
та Бартошевича (s. II); по суті, він і є лише компіляцією зі вказаних авторів. 
63 Stecki T.-J. Miasto Rowne. Kartka z kroniki Wolynia. – Warszawa, 1880. – 
S. I-II, przyp. 2. Ця робота була написана ще за кілка років до публікації: прис-
вята автора у ній датована 1877 р., а дозвіл цензури – 1879-м. 
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своєї першої точки зору офіційно відмовився. Крім нього, при-
пущення Стадніцького, нібито Збаразькі походили з боярського 
роду Мокосіїв, присвоївши собі князівський титул, визнав за 
доведений історичний факт О. Яблоновський64. К. Пуласький, 
хоча слідом за Стадніцьким ще й заперечував походження Виш-
невецьких від Федька Несвідського, «перехрещеного на Кори-
бутовича», разом з тим, заперечував також і їхнє походження від 
Дениска Мокосійовича. Адже в такому разі в документах брати 
Збаразькі мали б писатися Мокосійовичами або Денисковичами, 
а не Васильовичами; звідси випливає, що «був то окремий рід, 
який отримав у володіння Збараж у період з 1442 по 1475 р.»65. 
До цього можна додати, що й сам Дениско Мукосійович був 
живим ще у 1465 – 1466 р.66, тоді як Збаразьку волость у 1463 р. 
поділили між собою брати Васильовичі, а сини Дениска згаду-
ються у актах самих Збаразьких 1475 – 1482 рр.67. 
 Стару ж, «Корибутівську» традицію походження Збаразь-
ких та Вишневецьких, серед польських істориків 2-ї половини 
XIX ст. намагався «захистити» лише А. Соколовський. Федора 
Корибутовича він ототожнив з князем Федором Ратенським  
(насправді – Ольгердовичем), який згадується в документі 
1394 р. серед братів короля Владислава-Ягайла! Його сином Со-
коловський вважав, хоч і не в категоричній формі, князя Івашка 
Корибутовича, згаданого серед поручителів за литовських поло-
нених під Луцьком (1431 р.). А цього Івашка ототожнив з кня-
зем Іваном Збаразьким, який, за Длугошем, загинув під час об-
логи Збаража татарами у 1474 р., а також з князем Дашком Фе-
доровичем, згаданим у Папроцького (та Стрийковського) – ба-
тьком Василя, від якого пішли Вишневецькі та Збаразькі! Крім 
того, Соколовський вважав «підтвердженням» версії Стрийков-

                                                            
64 Rewizya zamków ziemi Wołyńskiej w połowie XVI wieku // Źródła dziejowe. – 
Warszawa, 1877. – Т. VI. – S. LXIX. 
65 K. P. Książęta Wiśniowieccy w XVI wieku // Przewodnik naukowy i literacki. – 
Lwów, 1877. – T. V. – Zeszyt 1. – S. 61-62. 
66 AKLS. – T. I. – S. 57, 61. Ф. І. Леонтович трохи помилився, пишучи, що Зба-
раж був наданий князям Несвізьким лише після смерті Дениска (Леонто-
вич Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – СПб, 1894. – 
Март. – Ч. CCXCII. – C. 13-14). 
67 AKLS. – T. I. – S. 70, 76, 81. 
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ського дві грамоти князя Федька Несвідського (не допускаючи 
варіанту, що саме вони були джерелом хроніста, як воно й було 
насправді – див. нижче). А грамоту Дениска Мукосійовичу на 
Збараж, без будь-яких серйозних підстав, польський історик 
оголосив фальсифікатом68. Така, цілком фантастична, версія  
Соколовського була визнана непереконливою вже у рецензії 
К. Кантецького69, і тоді ж розкритикована З. Л. Радзімінським, 
який, знов-таки, вважав Збаразьких-Вишневецьких нащадками 
місцевого руського князя, Федька Несвізького70. 
 Відтоді вказана теза стала загальновизнаною в польській 
історіографії більш ніж на два десятиліття, а походження Збара-
зьких-Вишневецьких від Федька Несвізького – ніким під сумнів 
уже не ставилося. До Т.-Є. Стецького та З. Л. Радзімінського 
приєдналися  Ю. Вольф71, А. Бонєцький72, у Російській  імперії – 
Ф. І. Леонтович73, князь О. Б. Лобанов-Ростовський74, Є. І. Де-
Вітте75. Однак М. фон Баумгартен у спеціальній статті, опублі-
кованій 1910 р., виступив на захист старої, «Корибутівської» 
традиції походження  Збаразьких та Вишневецьких76. А  наступ-

                                                            
68 Listy księcia Jerzego Zbaraskiego kastelana Krakowskiego z lat 1621 – 1631 / 
Wyd. A. Sokołowski. – Kraków, 1878. – S. 2-8. 
69 Przewodnik naukowy i literacki. – Lwów, 1879. – R. V. – S. 183. 
70 Radzimiński Z. L. Słowo o wstępie do Listów X. Jerzego Zbaraskiego (właściwiej 
Zbarażskiego) // Dwutygodnik naukowy, poświęcony archeologii, historii i 
lingwistyce. – Kraków, 1879. – S. 195-199 (і окремо). 
71 Wolff J. Rod Gedimina. – Kraków, 1886. – S. 156-158. 
72 Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. 
– Warszawa, 1887. – S. 209, 211. 
73 Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – 
СПб., 1893. – Июль. – Ч. CCLXXXVIII. – С. 184; СПб, 1894. – Март. – 
Ч. CCXCII. – C. 7-11. 
74 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. – СПб., 1895. – Т. I. – 
С. 102-103. 
75 Де-Витте Е. И. Комментарии к древнейшим помянникам Киево-Печерской 
лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря // Чтения в Историче-
ском обществе Нестора летописца. – К., 1911. – Кн. 22. – Приложение. – 
С. 20-26. 
76 Баумгартен Н. А. фон. Происхождение князей Вишневецких, Збаражских и 
Воронецких // Летопись Историко-родословного общества в Москве. – 1910. – 
Вып. 4. – С. 27-32. Див. також більш пізню, франкомовну роботу: Baumgarten 
N. de. Origine de Michel Wiśniowiecki, roi de Pologne // Orientalia christiana 
periodika. – Roma, 1935. – Vol. I. – Nr 3-4. – P. 395-433. 
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ного року, нічого не знаючи про роботу фон Баумгартена, ана-
логічну ідею висловив Ю. Пузина77. 
 Стаття Ю. Пузини, надрукована у львівському часописі 
«Місячник геральдичний», викликала серед польських істориків 
дуже гостру дискусію, яку один із її учасників у 1926 р. влучно 
назвав «bellum genealogicum» – генеалогічною війною. Лише на 
сторінках названого часопису, протягом 1911 – 1914 рр., з дано-
го питання з’явилося 10 статей! Опонентами Пузини виступили 
З. Л. Радзімінський, В. Семкович, К. Соханевич; А. Прохаска, 
спершу підтримавши Радзімінського, потім приєднався до Пу-
зини78. Невдовзі версію Пузини підтримав ще О. Халецький79, з 
аргументами якого, знов-таки, не погодився Радзімінський80. 

                                                            
77 Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego // MH. – 1911. – Nr 1-2. – 
S. 6-15; Nr 3-4. – S. 43-47; Nr 5-6. – S. 74-82. 
78 Radzimiński Z. L. W sprawie pochodzenia Fed’ka Nieświzkiego // MH. – 1911. – 
Nr 9-10. – S. 142-150; Nr 11-12. – S. 182-185; Puzyna J. W sprawie Fedka 
Nieświzkiego // MH. – 1912. – Nr 1-2. – S. 18-26; Nr 3-4. – S. 58-65; Prochaska A. 
Czy możliwą jest identyczność kniaziów Nieświеskich z Korybutowiczami ?// MH. 
– 1912. – Nr 5-6. – S. 88-92; Radzimiński Z. L. Jeszcze w sprawie Fed’ka 
Nieświzkiego // MH. – 1912. – Nr 5-6. – S. 93-95; Puzyna J. Nieco faktów do 
sprawy Fedka Nieświzkiego // MH. – 1913. – Nr 9-10. – S. 145-151; Prochaska A. 
O identycznośći ks. Fedka Nieświzkiego z Fedorem Korybutowiczem // MH. – 
1913. – Nr 11-12. – S. 192-194; Radzimiński Z. L. Itinerarze kn. Fedora 
Korybutowicza i kn. Fedka Nieświzkiego // MH. – 1913. – Nr 11-12. – S. 194-200; 
Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki // MH. – 1913. – 
Nr 11-12. – S. 200-204; Sochaniewicz K. Przyczynek do rozwoju herbu książąt 
Zbarazkich // MH. – 1914. – Nr 5-6. – S. 118-120. 
 Окремо стоїть «оригінальна» думка Є. Старчевського, який вважав 
Вишневецьких нащадками Жигимонта «Корибута» (Корибутовича, намісника 
Чеського королівства у 1422 – 1427 рр.)! (Starczewski E. Możnowladstwo polskie 
na tle dziejów. I. Do konca XVII w. – Warszawa, 1914. – S. 635). Очевидно, вона 
походить зі старої літературної традиції, яка зафіксована у низці панегіриків 
кінця XVI – 1-ї половини XVII ст., де походження Вишневецьких ведеться від 
Корибута, «короля Чеського», тобто об’єднаного з його сином Жигимонтом 
(див. про це: Яковенко Η. Μ. У пошуку меценатів та патронів… – С. 9-10). 
79 Halecki O. Ostatnie lata Świdrigiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza 
Jagiellończyka. – Kraków, 1915. – S. 115; Halecki O. Z Jana Zamojskiego… – 
S. 201 (перша публікація, окремою книжкою, вийшла у 1917 р.); Halecki O. 
Dzieje unii Jagiellońskiej. – Kraków, 1919. – T. I. – S. 142, przyp. 4. 
80 Radzimiński Z. L. Uwagi o opracowaniu przez Dra O. Haleckiego Mateijałów do 
dziejów Rusi i Litwy w XV w. Z Jana Zamoyskiego inwentarza Archiwum 
Koronnego. – Lwów, 1921. – S. 3-7. 
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Ян Якубовський, не вдаючись до питання про походження Фе-
дька Несвізького, доводив помилковість тези Пузини про нале-
жність йому білоруського Несвіжа, нібито частини Новгород-
Литовського уділу Корибута81. Нові, вагомі аргументи проти 
Пузини, навів у своїй праці В. Семкович82. З ними погодилась 
В. Добровольська83. Ф. Равіта-Гавроньський також заперечував 
походження Несвізьких від Корибута, і взагалі Гедиміновичів84. 
Його робота викликала коротку, але повну безглуздих помилок і 
дуже грубу, тим більше стосовно вже покійного автора, рецен-
зію Пузини (між іншим, він «не розуміє», чому Равіта-
Гавронський вважав Федька Несвізького сином Івана Корибуто-
вича, тоді як у того мова йшла про Івана Несвізького, ніякого не 
Корибутовича)85. Незадовго ж перед тим Пузина опублікував 
своє «останнє слово у відповідь проф. Семковичу», у вигляді 
об’ємної, але, по своїй суті, цілком «волюнтаристської» статті86. 
 В цілому стосовно творчості Ю. Пузини не можна не за-
значити, що його статті написані на досить низькому науковому 
рівні, але при цьому в надзвичайно самовпевненому стилі. 
По-перше, Пузина дуже некритично ставився до своїх джерел, 
майже не беручи до уваги ступінь їх достовірності. По-друге, 
постійно порушував принципи логічної аргументації, напри-
клад, приділяв багато уваги критиці незначних, другорядних 
помилок, створюючи загальне враження про некомпетентність 
опонентів, у той же час залишаючи без конструктивної критики 

                                                            
81 Jakubowski J. Czy istnieli kniaziowie Nieświescy? // AW. – 1923. R. 1. – Nr 1. – 
S. 1-9. 
82 Semkowicz W. Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów // Rocznik Towarzystwa 
heraldycznego we Lwowie. – Kraków, 1926. – T. VII. – S. 197-209. 
83 Dobrowolska W. Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich (Ze wstępem o rodzie 
Zbaraskich i życiorysem Janucsa Zbaraskiego wojewody bracławskiego). – 
Przemyśl, 1926 [Rocznik Przemyśki. – Przemyśl, 1927. – T. VII]. – S. 17, 
21-22, 236. 
84 Rawita-Gawroński F. Ksiąźęta Nieświeccy, Zbarascy i Wiszniowieccy do konca 
ХVI w. // AW. – 1930. R. VII. – Zeszyt 1-2. – S. 114, 116-117 (цікаво, що автор 
взагалі не знає про «генеалогічну війну» Пузини з його опонентами; цілком 
можливо, його робота була написана ще до 1911 р., оскільки публікація 1905 р. 
тут віднесена до «найновіших досліджень», див. s. 114). 
85 MH. – 1931. – Nr 6. – S. 140-141. 
86 Puzyna J. Korybutowicze Nieświzcy // MH. – 1930. – Nr 6. – S. 105-119. 
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їхні основні аргументи. Часто далекосяжні висновки базуються 
ледь не «на голому місці», причому надалі вони розглядаються 
вже як беззаперечні факти. Недарма більшість публікацій Пузи-
ни (і не лише з досліджуваної теми) викликали у його польських 
колег справедливу та конструктивну критику. 
 Отже, в підсумку «генеалогічної війни» жодна зі сторін 
так і не здобула «перемоги», яка була б визнана іншою сторо-
ною87. Ця ситуація зберігається до нашого часу, як у польській, 
так і в українській історіографії: якщо одні вчені довіряли «Ко-
рибутівській» традиції Збаразьких-Вишневецьких та генеалогіч-
ній схемі М. Стрийковського, приймаючи аргументацію 
Ю. Пузини88, то інші – вважали цю традицію пізнішою вигад-
кою, а Федька Несвізького визнавали руським Рюриковичем89. 

                                                            
87 Зокрема, це констатував С.-М. Кучиньский у академічному виданні: Polski 
slownik biograficzny. – Kraków, 1948. – T. VI. – S. 384, 386-387. 
88 Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiellonów. – Warszawa, 1968. – S. 16; Яковен-
ко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь i 
Центральна Україна). – К., 1993. – С. 85, 298 (пізніше свою думку дослідниця 
змінила – див. нижче); Wasilewski T. Pochodzenie i początek kariery domu 
Czartoryskich // Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku. – Poznań, 1994. – 
S. 50-51; Wasilewski T. Wnuczka Korybuta Olgierdowicza Zofia Zygmuntówna 
(Żedewidówna), księżna Zubrewicka i potomkowie Fedka Korybutiwicza 
Nieświskiego, Wiśniowieccy i Zbarascy // Rocznik Polskiego Towarystwa 
Heraldycznego. – 2001. – T. V (XVI). – S. 175-182 (вважає, що Федько Несвізь-
кий був сином Івана Корибутовича, в основному на підставі сфрагістичного 
матеріалу); Дворянские роды Российской империи. – СПб., 1995. – Т. II. – 
С. 91, 92, 96 (автори, П. Х. Гребельський та С. В. Думін, схиляються до версії 
Баумгартена – Пузини, а князів Несвізьких XIII – XIV ст. вважають Святосла-
вичами); Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у 
XII-XVI ст. – Львів, 1996. – С. 154; Войтович Л. Князівські династії Східної 
Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Істо-
рико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – С. 328; Войтович Л. Княжа 
доба: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С. 648-650; Мицько І. Федько Ко-
рибутович Несвіцький – протопласта князів Збаразьких // Галицька брама. – 
2004. – № 1-3: Збараж; Гриськів В. «Генеалогічна війна» початку XX століття // 
Наукові записки. Тернопільський національний педагогічний університет 
ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – 
С. 24-31; Гриськів В. Князь Федько Несвізький // Наукові записки. Тернопіль-
ський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Серія: 
Історія. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 4-10; Czamańska I. Wiśniowieccy. 
Monografia rodu. – Poznań, 2007. – S. 22-24 (вважає, що Збаразькі та Вишневе-
цькі в будь-якому випадку були Гедиміновичами, якщо не Корибутовичами, то 
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 Переходимо до  порівняльної аргументації обох точок  
зору, почавши з версії Стрийковського – Пузини. При цьому 
вважаємо достатнім викласти лише ті тези, які мають якесь реа-
льне значення, пропускаючи розмірковування другорядного  
характеру. Наприклад, навряд чи чогось вартий такий «аргу-
                                                                                                                              
Коріатовичами); Anusik Z. O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. 
Suplement do monografii rodu // Przegląg nauk historycznych. – 2009. R. VIII. – 
Nr 2. – S. 151-152 (поділяє думку Чаманської); Папа І. Загадка походження 
князя Федька Несвіцького: давні та новітні дискусії // Вісник Львівського уні-
верситету. Серія: Історія. – 2011. – Вип. 46. – С. 42-64 (версію Пузини підтри-
мує не категорично, припускаючи, що Федько міг бути і нащадком Коріата 
Гедиміновича). 
89 Сенютович-Бережний В. Історичне місце князя Федька Несвіцького // Літо-
пис Волині. – Вінніпег, 1958. – Рік 4. – Ч. 4. – С. 6-14; Dworzaczek W. 
Genealogia. – Warszawa, 1959. – S. 127, przyp. 202; Tęgowski J. Pochodzenie 
kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich // Genealogia. Studia i Materiały 
Historyczne. – Poznań-Wrocław, 1996. – Т. 7. – S. 125-135; Tęgowski J. Jeszcze o 
pohodzeniu kniazia Fiodora Nieświckiego // Genealogia. Studia і Materiały 
Historyczne. – Poznań-Wrocław, 1996. – T. 8. – S. 87–90; Яковенко Η. Μ. У по-
шуку меценатів та патронів (Могилянський панегірик 1648 року на честь князя 
Яреми Вишневецького) // Наукові записки Національного університету «Киє-
во-Могилянська академія». – К., 2004. – Т. 35: Київська Академія. – С. 9 (ця ж 
стаття, але під іншою назвою, була тоді ж надрукована за кордоном, а потім 
перевидана ще раз: Яковенко Н. Кого топчуть коні звитяжного Корибута: до 
загадки києво-могилянського панегірика 1648 року «Maiores 
Wiszniewiecciorum» // Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з істо-
рії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття. – К., 2012. – С. 326 
(зазначимо, що, переглянувши свою попередню думку під впливом робіт 
Я. Тенговського, Н. М. Яковенко ніяк не відзначила це в другому виданні своєї 
книги: Яковенко Н. Українська шляхта з кiнця XIV до середини XVII століття. 
Волинь i Центральна Україна. – К., 2008. – С. 91-92, 321, 333)); Kurtyka J. 
Wierność i zdrada na pograniczu. Walki o Bracław w latach 1430–1437 // Historia 
vero testis temporum: Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Krzysztofowi 
Baczkowskiemu w 70 rocznicę urodzi. – Kraków, 2008. – S. 691-693;  Однороже-
нко О. До історії української генеалогії та геральдики… – С. 45-46; Одноро-
женко О. Князівська геральдика Волині середини XIV–XVIII ст. – Харків, 
2008. – С. 76; Однороженко О. Руські родові герби XIV – XVI ст. як генеалогі-
чне джерело // Генеалогія. – К., 2013. – Вип. 1. – С. 398-401; Келембет С. М. 
Князі Несвізькі, Збаразькі та Вишневецькі – Гедиміновичі чи ні? // Культура 
народов Причерноморья. – 2009. – № 162. – С. 111-118; Kowalski M. Księstwa 
Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny. – Warszawa, 2013. – 
S. 155; Кузьмин А. В. Рюриковичи или Гедиминовичи? Проблема идентифи-
кации литовко-русских князей XIV – начала XV в. в письменных источниках 
XIV – XVII вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2017. – № 3. – С.67. 
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мент» Пузини: «Не варто також забувати, що, особливо за пер-
ших Ягеллонів, визнавати походження від їхньої крові було, як 
мінімум, непрактичним, оскільки політика династії полягала 
значною мірою в усуненні невигідних суперників за великокня-
зівську митру, а нарешті, родинні зв’язки були, як би там не  
було, ще занадто близькими, аби подібна узурпація могла мати 
якісь умови для успіху»90. При цьому, за версією Пузини, князь 
Стефан Збаразький (який першим став писатися Корибутови-
чем) доводився б правнуком чотириюрідного брата короля Жи-
гимонта-Августа! 
 1) Родова традиція Збаразьких-Вишневецьких про їхнє 
походження від Корибута Ольгердовича. Однак період між сме-
ртю Корибута (1404/1405 р.) та першою фіксацією цієї традиції 
(1564/1566 рр.) складає більше 150 років. За цей час пам’ять про 
реальне походження Збаразьких цілком могла бути втраченою, 
тоді як свідків, які могли б спростувати  їхню «приписку» до 
роду Гедиміна, знайти було вже практично неможливо. Відомо, 
що доповнення до князівських прізвищ, похідні від імен їхніх 
гаданих предків, які «увійшли до моди» не раніше 2-ї половини 
XVI ст., в деяких випадках є помилковими. Так, переконливо 
доведено, що «Любартовичі»-Сангушки насправді походили не 
від Любарта, а від Ольгерда, а «Коріатовичі»-Курцевичі були 
нащадками не Коріата, а Наримунта Гедиміновича. 
 2) Доказ того, що Федько Несвізький був сином Корибута, 
Ю. Пузина вбачає в самому його прізвищі. За думкою дослідни-
ка, воно походить від білоруського Несвіжа, який входив до 
складу Новгород-Литовського уділу Корибута. При цьому Пу-
зина заперечував те, що столицею Корибута був Новгород-
Сіверський, вважаючи таким Новгородок-Литовський. Пряме ж 
свідчення літописів про похід Кейстута на Корибута до Новго-
родка-Сіверського (1382 р.)91 Пузина чомусь відносить до Дмит-
ра Ольгердовича Старшого (який тоді перебував на службі у 
Москві). У документі 1388 р., де Дмитро-Корибут виступає з 
титулом «князь Новгородьский й Сѣвєрьский», серед його бояр 

                                                            
90 Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego // MH. – 1911. – Nr 1-2. – 
S. 8. 
91 ПСРЛ. – М., 1980. – Т. XXXV. – С. 62, 68. 
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Пузина вирізняє бояр сіверських, на чолі з воєводою Сіверсь-
ким, та воєводу Новгородського, який, отже, не міг бути воєво-
дою Новгородка-Сіверського. Насправді ж у документі ніякий 
воєвода Сіверський не згадується (він є лише здогадом Пузини, 
внаслідок неправильної пунктуації у виданні 1887 р.), там фігу-
рують лише два воєводи – Трубецький і Новгородський92. 
 Ю. Пузина вважав, що після того, як у 1393 р. Корибут 
втратив Новгород-Литовське та Сіверське князівства, зі складу 
першого він зберіг окраїнні волості – на півночі Лоск, який ус-
падкувала його дочка Марія (насправді Лоском володів Федір 
Корибутович – див. нижче), а на півдні Несвіж. Далі Пузина 
проявляє ще більшу фантазію. За версією литовсько-руського 
літописця, у 1380-х рр. Новгородок-Литовський належав Федо-
ру Коріатовичу, який, після смерті своїх старших братів, перей-
шов звідти на Поділля. Це повідомлення Пузина тлумачить на-
ступним чином: Федір Коріатович начебто прибув на Поділля з 
Угорщини, де він володів Мункачем, а літописець мав на увазі, 
що «з частини Новгородка, тобто з Несвіжу прибув на Поділля 
Федір, тільки не Коріатович, а Корибутович, а хроніст найвира-
зніше обох тих Федорів помішав»93! 
 Не варто говорити, що подібне відношення історика до 
джерел є цілком неприйнятним. З. Л. Радзімінський, навівши 
цитований уривок зі статті Пузини, навіть не став його коменту-
вати, лише зазначивши: «А зараз нехай Шановний Читач сам 
оцінить, наскільки той висновок Автора є обгрунтованим?»94 
А. Прохаска був більш «терплячим», вказавши, що літописне 
повідомлення про столицю Корибута у 1382 р. підтверджується 
також двома прусськими анналами; що ж стосується прибуття 
Федора Коріатовича на Поділля з угорського Мункача, то це 
твердження Пузини абсолютно невірне, оскільки Коріатович 
втік до Угорщини вже після втрати ним Поділля у 1393 р.95. 

                                                            
92 УГ. – С. 38-39, № 20; пор.: AKLS. – T. I. – S. 8-9, № IX (кома до, а не після 
слова «воєвода»). 
93 Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego // MH. – 1911. – Nr 1-2. – 
S. 12-14. 
94 Radzimiński Z. L. W sprawie pochodzenia Fed’ka Nieświzkiego. – S. 144. 
95 Prochaska A. Czy możliwą jest identyczność kniaziów Nieświеskich z 
Korybutowiczami. – S. 89-90. 
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 Тим не менш, з Ю. Пузиною слід погодитися в тому, що у 
1393 р. столицею Корибута дійсно був Новгородок-Литовський 
(аргументація цієї тези виходить за межі даної роботи). Більше 
того, після звільнення князя він, очевидно, отримав назад поло-
вину Новгородка (інша половина належала Кейстутовичам). 
Принаймі, його старший син Жигимонт писався як «Sigismundus 
Koributi Dei gratia dux Nouogrodiensis»96. Частиною Новгород-
Литовського князівства був, мабуть, і замок Лоск, яким аж до 
своєї смерті володів Федір Корибутович. Однак далеко не факт, 
що до складу цього князівства входив і білоруський Несвіж, 
який у 1440-х рр. згадується лише як невелика господарська  
волость, навіть не замок97. Чому ж тоді, за версією Пузини, Фе-
дір Корибутович, володіючи замком Лоск у корінній Литві, взяв 
собі прізвище від маленької неукріпленої волості? Та головне, 
родове гніздо Несвізьких знаходилось на прикордонні Волині та 
Поділля, саме там, де і протікала вся відома діяльність Федька 
Несвізького (див. нижче). 
 3) Відомості Хроніки Стрийковського про подільські во-
лодіння Корибута, отримані ним взамін Сіверської землі (див. 
вище). Ці ж самі городи та волості пізніше належали Федьку 
Несвізькому, який у грамоті 1434 р. називає себе старостою 
Кременецьким та Брацлавським, своєю «отниною» – волості 
Збаразьку, Вінницьку та Хмельницьку, а «вислугою» – Соко-
лець. Звідси Ю. Пузина доходить висновку, що Стрийковський 
«був досконало проінформований, і не можна навіть приписува-
ти його інформацію фальшивій традиції у роду Несвізьких чи 
Збаразьких, оскільки не згадує ні про Збараж, ні про Вишневець, 
які без сумніву входили до складу апанажу (уділу) Корибута, в 
час ж, коли писав (Стрийковський), як Брацлав, так і Кремінець 
давно вже були від Корибутовичів відпали»98. Насправді, як ми 
бачили, Збараж та Вишневець у повідомленні Стрийковського 
присутні. Та головне не в цьому. 
                                                            
96 Див. напр.: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. – Warszawa-Poznań, 1989. – 
T. VIII. – S. 58-59, № 817 (1418 р.). 
97 Jakubowski J. Czy istnieli kniaziowie Nieświescy? // AW. – 1923. R. 1. – Nr 1. – 
S. 2-4, 9. 
98 Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego // MH. – 1911. – Nr 1-2. – 
S. 14, 44. 
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 Вже М. С. Грушевський справедливо зазначив, що звістка 
Стрийковського про подільський уділ Корибута «опирається на 
ототожненню Корибутового сина Федора з Федьком кн. несви-
зьким, що звав сі волості своєю батьківщиною; а що се ототож-
нення дуже непевне, то й ся звістка не може бути трактована 
серіозно»99. Більш конкретно з цього приводу висловився 
З. Л. Радзімінський: «Стрийковський писав свою хроніку в той 
час, коли вже тоді могутні кн. Збаразькі писалися Корибутови-
чами, й що власне приналежність їх предкові кн. Федьку Не-
свідському, між іншим, Вінниці та Сокольця і його держання 
Кременця та Брацлава (…) дало Стрийковському asumpt для 
створення з них раніше невідомого другого уділу Корибута»100. 
 Дійсно, повідомлення Стрийковського про Федька «Кори-
бутовича» Несвізького під 1434 р., безперечно, засноване на  
даних виданої тоді ж королю присяжної грамоти Федька. Точ-
ніше, в ньому хроніст посилається на «Cromerus, fol. 311»101, 
тобто на твір М. Кромера за третім виданням 1568 р. На вказаній 
сторінці там, також під 1434 р., повідомляється про арешт Шви-
тригайлом «Theodoretum siue Fedcone Nesuissensem ducem»,  
його звільнення польськими панами та присягу королю, на умо-
вах держання Брацлава та Кремінця. Але тут Федько не назва-
ний ані Корибутовичем, ані предком князів Збаразьких102. Зміст 
же повідомлення Кромера, включаючи такі подробиці, як імена 
панів та склад отчини Федька – Збараж, Вінниця, Хмельник та 
Соколець, – не залишають жодного сумніву в тому, що його 
джерелом була присяжна грамота Федька. Остання зберігалася в 
Коронному архіві, а перший опис цього архіву  склав не хто  
інший, як Кромер, який  внаслідок цього, зрозуміло, широко  
використовував матеріали з нього у своїй праці. Таким чином, 
повідомлення Стрийковського про другий уділ Корибута слід 
визнати його власною «реконструкцією», заснованою на даних 

                                                            
99 Грушевський М. С. Історія України-Руси. – К., 1993 [К.;Львів, 1907]. – Т. IV. 
– С. 168. 
100 Radzimiński Z. L. W sprawie pochodzenia Fed’ka Nieświzkiego. – S. 143. 
101 Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. – 
Warszawa, 1846. – T. II. – S. 194. 
102 Cromeri M. De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. – Basileae, 1568. – 
P. 311. 
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Кромера, які, в свою чергу, запозичені безпосередньо з акту  
Федька Несвізького 1434 р. 
 4) Федір Корибутович та Федько Несвізький ніколи не 
фігурують поряд як дві різні особи, хоча обидва вони були при-
хильниками Швитригайла103. Це дійсно так, і даний аргумент 
дотепер залишався без критики. Однак слід зазначити, що на 
боці Швитригайла обидва князі знаходились дуже короткий час, 
з 1431 по вересень 1432 р. Федір Корибутович відразу після 
Ошмянського перевороту перейшов на бік Жигимонта Кейс-
тутовича, виступивши свідком його унії з Польщею 15 жовтня 
1432, а потім 20 січня 1433 р.104. Тоді як Федько Несвізький у 
1432 – 1434 рр. залишався вірним прихильником Швитригайла, 
про що збереглася значна кількість свідчень. Отже, в цей час 
вони просто не могли згадуватися поруч, у актах великих кня-
зів-суперників. Це могло мати місце лише у 1430 – серпні 
1431 р., коли з їхніми іменами відомо всього три документи. На 
два з них Ю. Пузина посилається як на важливий доказ своєї 
тези: свідком угоди з Тевтонським орденом 1431 р., серед ряду 
князів, виступив Федір Корибутович, а одним з поручителів за 
виконання цієї угоди у 1432 р. – Федько Несвізький105. Однак 
звернемося до текстів документів. З восьми князів, які засвідчи-
ли договір від 19 червня 1431 р.106, поручителем на документі 
від 15 травня 1432 р. виступає лише один (Іван Семенович Путя-
та), а разом з ним – п’ятеро, які у акті 1431 р. взагалі відсутні107. 
Так чому ж Федір Корибутович, на відміну від решти шести сві-
дків договору 1431 р., обов’язково мав затвердити й акт 1432 р., 
та ще й не як Федір Корибутович, а як Федько Несвізький? 
 5) Ще Н. Молчановський, який вважав Федька Несвід-
ського сином Корибута Ольгердовича, посилався на лист вели-
кого князя Швитригайла великому магістру Тевтонського орде-

                                                            
103 Баумгартен Н. А. фон. Происхождение князей Вишневецких, Збаражских и 
Воронецких. – С. 31; Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego. – 
S. 46-47. 
104 AUPL. – S. 81, 94. 
105 Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego // MH. – 1911. – Nr 1-2. – 
S. 47. 
106 Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów… – Т. II. – S. 118, № 1545. 
107 Там само, s. 133, № 1603. 
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ну від 8 лютого 1432 р., в якому повідомлялося, що його По-
дільський староста називався Федором Корибутовичем; польсь-
кий переказ цього листа був наведений у збірці І. Даниловича108. 
Данилович же лише переповів стару роботу німецького пись-
менника А. Коцебу, за словами якого, у листі Швитригайла ве-
ликому  магістру, відправленому з «Волкевича» 8 лютого 1432 
р., між іншим повідомлялося, що «воєвода Подільський, на ім’я 
(князь?) Федор Корибутович (Корибут), якого лист додає він до 
цього, застерігав його, що поляки в трьох місцях сильно озбро-
юються»109. Пізніше на це свідчення звернув особливу увагу 
М. фон Баумгартен, зазначивши, що, оскільки подільським на-
місником Швитригайла до 1434 р. був Федько Несвізький, то 
саме він і згадується в листі як Федір Корибутович110. Тієї ж  
думки, зрозуміло, дотримувався і Ю. Пузина (варто зазначити, 
що він нічого не знав про роботу Баумгартена, спостереження 
якого повторив аж у своїй третій статті)111. 
 Однозначно, наведене свідчення є найсильнішим із аргу-
ментів на користь тотожності Федька Несвізького та Федора 
Корибутовича, який спростувати сам по собі досить складно, 
але все-таки не неможливо. Ю. Вольф вважав, що слово «Кори-
бутович» при імені Федора помилково додав самим Коцебу112. 
Однак у 1913 р. редакція «Місячника геральдичного», з метою 
прояснити дане питання, запросила з Кенігсберзького архіву сам 
документ, і дійсно отримала його копію. Виявилося, що то був 
лист не Швитригайла, а орденського посла при ньому, войта з 
Брат’ян («voith tzum Brathean»), відправлений з Волковиська. До 
того ж він зберігся не в оригіналі, а в сучасній йому копії113.  

                                                            
108 Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года. – 
К., 1885. – С. 248, прим. 2; Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów… – Т. II. – S. 191, 
№ 1592. 
109 Коцебу А. Свитригайло, великий князь Литовский. – СПб, 1835. – 
С. 119-120 (переклад з німецької). 
110 Баумгартен Н. А. фон. Происхождение князей Вишневецких, Збаражских и 
Воронецких. – С. 30, 32. 
111 Puzyna J. Nieco faktów do sprawy Fedka Nieświzkiego // MH. – 1913. – 
Nr 9-10. – S. 145-151. 
112 Wolff J. Rod Gedimina. – S. 155. 
113 Див. також регесту цього документу з «Архіву листів Ордену», під тим же 
№ XXIVa 12: Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 
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Після основного змісту листа (про задуманий з’їзд з Владисла-
вом-Ягайлом під Луцьком) у копії міститься такий заголовок: 
«Також слід додати до цього листа слова воєводи Подільського 
(«howptnan usz der Podolie»), звернені до великого князя». І далі, 
на цьому ж самому аркуші, наведено німецький переклад листа 
вказаного воєводи, який називає себе тут «knyez Foedir 
Koribitowitz»114. 
 Отже, з’ясувалося, що в копії документу воєводою По-
дільським на початку 1432 р. дійсно звався Федір Корибутович. 
Цей факт примусив одного з опонентів Пузини, А. Прохаску, 
змінити свою думку та визнати правильність його основної те-
зи115. Однак В. Семкович вважав, що заголовок до листа Федора 
Корибутовича, де він названий воєводою Подільським, в оригі-
налі був відсутнім, будучи внесеним лише переписувачем обох 
листів. Цей писар, «замкнутий в архівних мурах, міг легко при-
пуститися помилки та змішати двох князів Федорів, які в той час 
знаходилися разом в одному таборі Швитригайла»116. 
 Ми також вважаємо, що, оскільки оригінал документу  
невідомий, у його списку міститься помилка, яка могла бути  
допущена як у заголовку, так і в тексті самого листа. Цілком 
можливо, що перекладач, або скоріше сам орденський посол, 
уточнюючи особу князя Федька, відправителя листа, отримав 
інформацію про більш знатного та відомого Федора Корибуто-
вича, і вніс до тексту відповідне уточнення. Інший варіант: від-
правителем листа дійсно був Федір Корибутович, а писар чи  
посол, з’ясовуючи його посаду, помилково отримали відомості, 
що відносилися до його тезки Федька, які й було внесено до  
заголовку листа. Звичайно, ми цілком усвідомлюємо, що такі 
припущення є дуже «натягненими». Однак, приймаючи до уваги 
доказову силу подальших аргументів проти тотожності Федька 

                                                                                                                              
1198-1525. P. 1: Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten zum 
Ordensbriefarchiv. – Vol. 1. 1198-1454. – Göttingen, 1948. – S. 370. 
114 List wójta z Bratjanu do Wielkiego Mistra zakonu z dnia 8 lutego 1432 r. // MH. 
– 1913. – Nr 11-12. – S. 191-192. 
115 Prochaska A. O identycnośći ks. Fedka Nieświzkiego z Fedorem 
Korybutowiczem. – S. 193-194. 
116 Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki. – S. 204; 
Semkowicz W. Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów. – S. 199. 
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Несвізького та Федора Корибутовича, реальність якогось одного 
з цих варіантів є очевидною. Можливо ще, чисто теоретично, що 
на початку 1432 р. намісником Подільським був Федір Корибу-
тович, якого у тому ж році змінив Федько Несвізький; однак  
такий варіант нам видається практично неможливим. 
 6) О. Халецький, виявивши документ зі згадкою Івашка, 
брата Федька Несвізького (1434 р.), сприйняв це як новий доказ 
версії Ю. Пузини: у Федора Корибутовича також був брат Іван 
(1431 р.), і важко повірити у збіг,  щоб у двох різних Федорів 
були брати Івани117. Однак В. Семкович справедливо зазначив, 
що імена Федір та Іван були одними з найпоширенішими серед 
литовсько-руських князів, на доказ цього навівши кілька прик-
ладів з праці Ю. Вольфа, коли їх носили рідні брати.118 Запере-
чення Пузини, що приклади Семковича відносяться до середини 
– 2-ї половини XV ст., а не до його 1-ї половини119, серйозно 
сприймати не можна. 
 Отже, підсумовуючи аналіз аргументів на користь тотож-
ності Федька Несвізького та Федора Корибутовича, слід визна-
ти, що однозначно-доказової сили вони не мають. Переходимо 
до аргументації протилежної тези. 
 1) У статті «Начало государей Литовскыхъ», складеній у 
1530-х рр., сини Корибута Ольгердовича Іван, Жигимонт та  
Федір показані бездітними120. (Варто мати на увазі, що у мос-
ковських родоводах, які складалися, в основному, для викорис-
тання при розгляді т. зв. «місницьких» справ, термін «бездетен» 
означав відсутність лише чоловічих нащадків). У той же час  
автор статті був досить добре інформований про генеалогію 
майже всіх нащадків Гедиміна, які служили у ВКЛ протягом XV 
– 1-й половини XVI ст. (у його розпис включені князі Корецькі, 

                                                            
117 Halecki O. Z Jana Zamojskiego… – S. 201. 
118 Semkowicz W. Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów. – S. 201. 
119 Puzyna J. Korybutowicze Nieświzcy // MH. – 1930. – Nr 6. – S. 114. 
120 ПСРЛ. – СПб., 1856. – Т. VII. – С. 255. Ця стаття була складена за життя 
короля Жигимонта Старого († 1546), який фігурує у ній як «нынѣшній ко-
роль». Уточнити датування дозволяє згадка про виїзд до Москви князя Федора 
Мстиславського (1526 р.) та його одруження на племінниці великого князя 
Василя, причому цей князь, який помер у 1540 р., на час укладення статті був 
ще живим (там само, с. 256). 
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Жеславські, Трубецькі, Чорторийські, Олельковичі, Бєльські, 
Мстиславські; згадані, хоча й з помилками, Сангушковичі та 
Кобринські). Звідси слід зробити висновок, що у 1530-х рр. ніякі 
князівські роди ВКЛ, в тому числі Збаразькі та Вишневецькі, 
очевидно, на походження від Корибута Ольгердовича ще не 
претендували121. 
 2) Представники роду Несвізьких згадуються у джерелах 
значно раніше, ніж час діяльності Федора Корибутовича122.  
Щоправда, в актах 1387 – 1388 рр. вони фігурують без князівсь-
кого титулу. Через це Ю. Пузина схилявся до думки, що Несві-
зькі XIV ст. були простими боярами; князя ж Івана Несвізького, 
який згадується у 1403 р., він ототожнював з Іваном Корибуто-
вичем. Втім, за Пузиною, навіть існування князів Несвізьких із 
руської династії зовсім не означає, що Федько належав до їхньо-
го роду, оскільки місця цілого ряду інших руських князів «піз-
ніше зайняли Гедиміновичі»123. Однак у тому самому акті 
1388 р., а також деяких інших із цього ж періоду, відомі й інші 
приклади, коли особи безперечно князівського походження, які 
належали до не дуже знатних родів, свій князівський титул про-
пускали124. Що ж стосується Івана Несвізького, то його близьке 
споріднення з князем Федьком Несвізьким доводиться даними 
сфрагістики (див. пункт 5). А якщо Григорій та Іван Несвізькі 
були князями, то їх, зрозуміло, жодним чином не можна визнати 
навіть синами (і тим більше онуками) Дмитра-Корибута, за яко-
го вони поручилися, як його слуги-васали, у 1388 р.125. 
 3) У актових документах, свідками яких виступають Федір 
Корибутович та Федько Несвізький, порядкове місце першого 
завжди відповідає його високому статусу «принца крові», члена 
правлячої династії Гедиміновичів. Тоді як Федько Несвізький, 

                                                            
121 Stadnicki K. Bracia Władysława-Jagiełły… – S. 105; Wolff J. Rod Gedimina. – 
S. 155. Заперечення Ю. Пузини В. Семковичу, нібито «Начало» було складене 
не раніше 1-ї чверті XVII ст. (Puzyna J. Korybutowicze Nieświzcy. – S. 107), 
ніякого значення не має: воно ґрунтується на пізніх редакціях, де князівські 
родоводи були продовжені до вказаного часу. 
122 Wolff J. Rod Gedimina. – S. 156-157. 
123 Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego. – S. 10-12, 9. 
124 Див. нижче, в розділі II. 
125 Tęgowski J. Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich. – S. 125-126. 
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серед свідків з князівськими титулами, завжди згадується на 
самому останньому місці126. Уточнимо це спостереження 
З. Л. Радзімінського. Документи зі згадками Федора Корибуто-
вича наводять імена князів-свідків у наступній послідовності. 
1) Договір з Тевтонським орденом 1422 р.: Болеслав-
Свидригайло Чернігівський (брат короля Владислава-Ягайла) – 
Сигізмунд Стародубський (брат великого князя Вітовта) – Олек-
сандр Володимирович – Іван Казимирович (явна помилка за-
мість Володимирович) – Андрій Володимирович (три старших 
онуки великого князя Ольгерда) – Федір Корибут[ович] – Гри-
горій (помилково замість Георгій-Юрій) Лугвені[йович] (моло-
дший онук Ольгерда) – Іван Swetzlai (Святославич Вяземський?) 
– Семен Іванович (Гольшанський) – Іван Семенович (Баба Дру-
цький) – Михайло Іванович воєвода Київський (Гольшанський) 
– Григорій Семенович – Іван Путята (Друцькі)127. 2) Договір з 
Орденом 1431 р.: Семен Ольгердович (брат великого князя 
Швитригайла) – Сигізмунд Кейстутович – Олелько Володими-
рович (старший онук Ольгерда) – Федір Корибутович – Семен 
та Михайло Івановичі (Гольшанські) – Іван Семенович (Баба) та 
(Іван) Путята Семенович (Друцькі)128. 3) Акт унії 1432 р.: Олек-
сандр та Іван Володимировичі – Семен Іванович (Гольшансь-
кий) – Федір Корибутович129. Це єдиний документ, де ієрархіч-
ний порядок свідків чомусь порушений, і це не забарився від-
значити Ю. Пузина130. Однак даний недогляд було виправлено 
вже через кілька місяців. 4) Свідки акту унії 1433 р.: Михайло, 
син великого князя Сигізмунда – Олександр-Олелько, Іван та 
Андрій Володимировичі – Федір Корибутович – Семен Іванович 
(Гольшанський) – Олександр Нос (Пінський)131. 

                                                            
126 Radzimiński Z. L. W sprawie pochodzenia Fed’ka Nieświzkiego // MH. – 1911. – 
Nr 9-10. – S. 145-146; Radzimiński Z. L. Itinerarze kn. Fedora Korybutowicza i 
kn. Fedka Nieświzkiego // MH. – 1913. – Nr 11-12. – S. 199. 
127 LECUrk. – Bd. 5. – S. 888; Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów… – Т. II. – S. 80, 
№ 1359 (польський переклад). 
128 LECUrk. – Bd. 8. – S. 272; Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów… – Т. II. – 
S. 118, № 1545 (польський переклад). 
129 AUPL. – S. 81, Nr 55. 
130 Puzyna J. W sprawie Fedka Nieświzkiego // MH. – 1912. – Nr 1-2. – S. 22. 
131 AUPL. – S. 94, Nr 59. 
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 Князь Федько Несвізький виступив свідком таких актів. 
1) Перемир’я Швитригайла та короля Владислава-Ягайла 
1431 р. засвідчили князі:  Жигимонт Кейстутович – Олелько  
Володимирович – Юрій Лугвенійович – Іван та Андрій Володи-
мировичі (онуки Ольгерда) – Семко Іванович (Гольшанський) – 
Іван Путята та Василь Семеновичі (Друцькі) – Федько Несвізь-
кий132. 2) Поручителями за виконання договору Швитригайла з 
Орденом у 1432 р. виступили князі: Іван та Андрій Володими-
ровичі – Іван Путята та Василь Семеновичі – Гліб Кіндирович 
(Друцькі) – Федько Несвізький133. 3) Лист 1433 р. на Базельсь-
кий собор від васалів Швитригайла підписали такі князі: «nos 
duces Jaroslaus Lengeleuicz, nepos regis Poloniae et ducis Swidrigal, 
Andreas Michalowicz, etiam nepos regis Poloniae et magni ducis 
Swidrigal, Iwan Smanowicz (Баба Друцький), Michael Iwanowicz 
(Гольшанський) wayewoda in Kisa (!, має бути Київський), Iwan 
Puciata Smanowicz (Друцький) capitaneus Smalenczky, Andre(j) 
Dymitrewicz (Дорогобужський, із князів Тверських), Wolodyko 
Dawydawicz (Городецький), Fedor Neszwyczky capitaneus 
Podolyae (…)»134. Як бачимо, перші два князі тут названі пле-
мінниками короля Польського та великого князя Швитригайла. 
Мова йде про Ярослава, сина Лугвена Ольгердовича, та Андрія 
Михайловича – сина Михайла Євнутієвича, а отже, навіть не 
рідного, а двоюрідного племінника Ягайла та Швитригайла. Але 
Федір Корибутович був їхнім рідним племінником. Чому ж про 
таке споріднення нічого не сказано стосовно Федора Несвізько-
го, який, більше того, згаданий у листі на найостаннішому місці 
серед князів-підписантів? Звідси цілком очевидно, що князь  
Несвізький ніяк не міг бути Корибутовичем135, маючи статус на 
порядок нижчий, ніж «принци крові» – князі Гедиміновичі. 

                                                            
132 Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów… – Т. II. – S. 126, № 1562 (польський  
переклад з латини). 
133 Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów… – Т. II. – S. 133, № 1603 (польський  
переклад з німецької). 
134 Bullarium Poloniae. – Romae; Lublini, 1995. – T. V. – S. 251, Nr 1361. У ста-
рому французькому виданні імена та назви дуже сильно попсовані (Veterum 
scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima 
collectio / Ed. E. Martene, U. Durand. – Paris, 1733. – Т. VIII. – P. 576-577). 
135 Tęgowski J. Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich. – S. 135. 
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 Останній факт відбився і в тому, як називали себе обидва 
князі. Федір Корибутович у актах завжди писався своїм повним 
ім’ям та «знатним» по-батькові, а зі зменшеною формою імені 
згаданий всього один раз – у Хроніці Длугоша («Chbotko 
Koributh»). Тим часом Федько Несвізький завжди виступає без 
патроніму та зі зменшеним ім’ям (за єдиним виключенням), 
«якби задля відрізнення від Корибутового сина». Особливо ха-
рактерні в цьому відношенні присяжні акти Федька 1434 – 
1435 рр., у яких він, на думку З. Л. Радзімінського, «суджу, що 
не забарився б» підкреслити перед королем своє походження з 
правлячої династії, «хоча б через скромне найменування свого 
по-батькові «Корибутович», чого однак не зробив»136. 
 4) Спів-ставляючи звістки про Федора Корибутовича та 
Федька Несвізького восени 1432 р., варто визнати, що навряд чи 
мова у них може йти про одну й ту саму особу. Федір Корибуто-
вич після Ошмянського перевороту  перейшов на бік нового  
великого князя, Жигимонта Кейстутовича, засвідчивши його акт 
унії з Польщею у Городні 15 жовтня 1432 р.137. А всього через 
місяць князь Федько, як і раніше, намісник Швитригайла у Схі-
дному Поділлі, воює там з поляками, 30 листопада змусивши їх 
до битви на р. Морахві. Чи міг Федько, зрадивши Швитригайла, 
незабаром після 15 жовтня зрадити і Жигимонта, за якийсь час 
до 30 листопада прибувши з Білорусі на Поділля? З. Л. Радзімін-
ський вважав, що не міг138, однак Ю. Пузину це не перекона-
ло139. Тоді «на захист» Радзімінського взяв слово А. Прохаска, 
який підкреслив, що Длугош повідомляє про постійні сутички 
Федька з поляками на Поділлі  задовго до битви на Морахві. 
Сама ж ця битва була лише підсумком тривалої кампанії: поляки 
                                                            
136 Radzimiński Z. L. Itinerarze kn. Fedora Korybutowicza i kn. Fedka Nieświzkiego. 
– S. 199-200. Заради справедливості зазначимо, що Федір Корибутович зветься 
зменшувальною формою імені, окрім одного випадку у Длугоша, ще у легенді 
його печаткок 1422 та 1433 рр.: «Кн[я]зя Фєтька К[о]риб[у]товy[ча]», «Кн[я]зя 
Ф[е]дька Кори[бутовича]» (Gumowski M. Pieczęcie Książąt Litewskich // AW. – 
1930. – Z. 3-4. – S. 695, табл. IX, № 67; Однороженко О. До історії української 
генеалогії та геральдики... – С. 46, рис. 3, 4). 
137 AUPL. – S. 81, Nr 55. 
138 Radzimiński Z. L. W sprawie pochodzenia Fed’ka Nieświzkiego // MH. – 1911. – 
Nr 9-10. – S. 146. 
139 Puzyna J. W sprawie Fedka Nieświzkiego // MH. – 1912. – Nr 1-2. – S. 24. 
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беруть один за одним подільські замки, Федько палить свій Бра-
цлав і рятується втечею, закликає на допомогу татар і волохів, і 
лише після цього наздоганяє поляків на Морахві. За словами 
Прохаски, не можна «ні на хвилину припустити», щоб Федько, 
під час бойових дій на Поділлі, зрадив Швитригайла, підписав 
акт унії Жигимонта 15 жовтня, потім відразу ж зрадив Жигимо-
нта й «гнав на Морахву, щоб захищати Поділля». Звідси дослід-
ник дійшов висновку, що «трактат Жигимонта підписав Федір 
Корибутович, який є іншою від Федька Несвізького особою»140. 
 У своїй останній статті Ю. Пузина, очевидно, розуміючи 
правоту опонентів,  пропонує інше «пояснення» протиріччя.  
Тепер він вже не говорить про повернення Федька до Швитри-
гайла наприкінці жовтня – початку листопада 1432 р. (і відпо-
відно нову зраду вже у грудні 1432/січні 1433 р. – див. далі), 
стверджуючи, що під час листопадової кампанії Федько «діяв 
тут (на Поділлі) без сумніву на власну руку та у власних інтере-
сах, але служачи номінально Жигимонту, а може навіть за його 
мовчазною згодою»141! Це при тому, що Длугош ясно говорить 
про Федька як про намісника  саме Швитригайла, а в орденській  
реляції противником поляків у битві на Морахві названий 
«herczog Fetke in Podilan Swidrigals houptman»142. Цілком нереа-
льно, щоб васал Жигимонта, хай і номінальний, бився з поляка-
ми – його найближчими союзниками, які йшли на Поділля реа-
лізовувати один з пунктів унії від 15 жовтня (про передачу цієї 
провінції Польщі), яку засвідчив той самий Федір Корибутович! 
 Більше того, за умови тотожності Федька Несвізького з 
Федором Корибутовичем доведеться визнати, що протягом 
всього лише півроку (вересень 1432 – лютий 1433 р.) він зрадив 
своїм сюзеренам чотири рази, а за наступні два роки – ще двічі! 
Конкретно, хронологія зрад «князя Федора-Федька Корибутови-
ча Несвізького», як його зве Пузина, мала б наступний вигляд. 
У вересні 1432 р. Федько, зрадивши Швитригайла, переходить 
на бік Жигимонта, й 15 жовтня у Городні засвідчує його унію з 

                                                            
140 Prochaska A. Czy możliwą jest identyczność kniaziów Nieświеskich z 
Korybutowiczami ?// MH. – 1912. – Nr 5-6. – S. 91-92. 
141 Puzyna J. Korybutowicze Nieświzcy // MH. – 1930. – Nr 6. – S. 112. 
142 LECUrk. – Bd. 8. – S. 395, № 663. 
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Польщею. Відразу після цього зраджує Жигимонта й стрімко 
перебирається на Поділля, де у листопаді, будучи намісником 
Швитригайла, Федько воює з поляками. Десь через місяць вдру-
ге зраджує Швитригайла, причому з Поділля знову блискавично 
перебирається до коріної Литви: вже 20 січня 1433 р., у Троках, 
Федір Корибутович засвідчив другий акт унії Жигимонта з 
Польщею143. А буквально через кілька днів, у листі великого 
магістра від 24 січня, на боці Швитригайла знову згадується 
князь «Wetko» Подільський144! (як бачимо, за цей час його пере-
хід з Трок на Поділля був нереальним хоча б фізично). Після 
цього Федько служить Швитригайлу близько півтора року, і 
лише у вересні 1434 р., арештований ним та звільнений поляка-
ми, присягає на вірність королю Польському. Але у наступному 
році зраджує і його: 1 вересня 1435 р. Федір Корибутович 
б’ється вже на боці Швитригайла, потрапивши у полон до Жи-
гимонта Кейстутовича, васала Польщі. 
 Як бачимо, Федька Несвізького, за умови його тотожності 
з Федором Корибутовичем, слід було б визнати цілком безприн-
ципним хамелеоном. Сам по собі факт шестиразової зради за 
чотири роки є майже нереальним. І точно нереальним, якщо 
врахувати, що в акті присяги королю 1434 р. Федько двічі підк-
реслює факт своєї «вѣрноѣ служибы» Швитригайлу, який, од-
нак, безвинно його арештував і кинув до в’язниці. Який був сенс 
у подібній заяві, коли б то була вже третя зрада Федька Шви-
тригайлу? Тоді як, визнавши князя Несвізького та Федора Кори-
бутовича двома різними особами, виходить, що Федько дійсно 
вірно служив Швитригайлу, зламавши присягу всього один раз, 
та й то (якщо вірити його словам) через завдану йому жорстоку 
несправедливість145. 
 5) Дуже важливим аргументом проти тотожності Федька 
Несвізького з Федором Корибутовичем є дані сфрагістики, на 
що звернув увагу В. Семкович. На щастя, нам відомі геральдич-
                                                            
143 AUPL. – S. 94, Nr 59. 
144 Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów… – Т. II. – S. 148, № 1650 (польський пе-
реказ листа). 
145 Radzimiński Z. L. Itinerarze kn. Fedora Korybutowicza i kn. Fedka Nieświzkiego 
// MH. – 1913. – Nr 11-12. – S. 195-200 (у тексті ця аргументація Радзімінського 
дещо уточнена). 
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ні знаки, що використовувалися на печатках обох цих князів. 
Знак Федька Несвізького, зображений на печатці при акті 
1434 р., представляв собою «неповний» хрест, у якого верхня та 
бокові сторони перехрещувались більш дрібними хрестами, а 
нижню замінено на півмісяць «рогами» вправо (див. рис. 2)146. 
Дуже схожий знак раніше використовував Іван Несвізький: на 
його печатках, привішених до актів 1387 та 1388 рр., було зо-
бражено повний хрест з перехрестями на кожній з чотирьох сто-
рін (рис. 1)147. Така близька аналогія навряд чи залишає сумніви 
у тому, що Іван та Федько Несвізькі були членами одного роду, 
який, звичайно, не міг походити від Корибута Ольгердовича 
(В. Семкович навіть схилявся до думки, що мова йде про батька 
та сина). Надалі «тип гербового знаку Івана та Федька Несвізь-
ких, тобто хрест з перехрещеними сторонами, повторюється  
пізніше у гербі Збаразьких, походження яких від Федька Несві-
зького є доведеним (…) Різниця між гербом Федька Несвізького 

                                                            
146 Його наведено у геральдико-сфрагістичних нотатках Яна Замойського, де 
описано печатки документів, внесених до його ж Опису Коронного архіву 
середини XVI ст.: Piekosinski F. Jana Zamojskiego notaty heraldyczno-
sfragistyczne // Studya, rozprawy i materyaly z dziedziny historyi polskiej i prawa 
polskiego. – Kraków, 1907. – T. VII. – Z. 2. – S. 63 («sigillum Fedkonis ducis 
Nieswiski»); Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki // MH. 
– 1913. – Nr 11-12. – S. 202-203 (ідентифікація документу); Однороженко О. 
До історії української генеалогії та геральдики... – С. 48, рис. 11 (копія сторін-
ки з рукопису Замойського). 
147 Див. у тих же нотатках Замойського: Piekosinski F. Jana Zamojskiego notaty 
heraldyczno-sfragistyczne. – S. 61, 62; Однороженко О. До історії української 
генеалогії та геральдики… – С. 48, рис. 10, 11 (копії сторінок з рукопису За-
мойського). Про те, що цими документами, позначеними як «Ex literis 
Wolhiniae», Nr 5 і 6, в Опису були дві поручні грамоти за Олехна Дмитровича, 
1387 та 1388 рр., див.: Halecki O. Z Jana Zamojskiego… – S. 164, przyp. 2. Пос-
лідовність переліку печаток обох документів, без сумніву, відповідає послідо-
вності згадок у ньому поручителів. Так, на 1-му місці у Замойського наведено 
прототип гербу князів Острозьких (у документах 1-й поручитель – князь Федір 
Данилович, звичайно ж Острозький); на 2-му – емблема Гедиміновичів «По-
гонь» (у документах 2-й поручитель – князь Роман Федорович, онук Ольгер-
да); на 3-му – емблема «Гіпоцентавр», родовий знак Гольшанських (у докуме-
нтах 3-й поручитель – князь Семен Іванович, вочевидь Гольшанський). Див. 
про це: Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego // MH. – 1911. – 
Nr 5-6. – S. 77, пр. 2; Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy w świetle 
sfragistyki // MH. – 1913. – Nr 11-12. – S. 202. 
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та гербом його нащадків, князів Збаразьких, полягає лише у по-
ложенні півмісяця»148 (герб Збаразьких див. на рис. 3). 
 Печатка князя Федора Корибутовича збереглася, причому 
в непоганому стані, з іменем та по-батькові власника, при оригі-
нальному акті 1433 р. Зображений на ній геральдичний знак на-
лежить до зовсім іншого типу, ніж знак Федька Несвізького. Він 
представляє собою, умовно кажучи, покладену на бік вісімку, 
посередині над якою встановлено звичайний, не перехрещений 
хрест (див. рис. 5)149. Звідси виникає логічне запитання: «Чи 
можна припустити, що Федько Несвізький, якщо він був іденти-
чним Корибутовичу, успадкував від предків знак у вигляді хрес-
та з перехрещеними сторонами, яким печатався ще у 1434 р. і 
який передав своїм нащадкам, за рік до цього його порушив та 
вжив зовсім іншого знаку?» Звичайно, що об’єктивна відповідь 
на це питання може бути лише негативною150. 
 Однак і цей аргумент не переконав Ю. Пузину, який сто-
совно сфрагістичної сторони проблеми зазначив лише, що 
«представляється вона насправді зовсім інакше, ніж її собі пред-
ставляє мій пропонент». Пообіцявши зупинитись ширше над 
даним питанням, свою обіцянку Пузина так і не виконав151. При 
цьому, не відповівши на один з головних аргументів В. Семко-
вича, на 15-ти сторінках своєї статті Пузина дріб’язково «при-
дирається» до нього стосовно інших, цілком другорядних дета-
лей. У даному випадку яскраво проявилася «наукова 
об’єктивність» творчості Пузини, одна з головних характерис-
тик якої – це нездатність визнавати свої помилки, навіть цілком 
очевидні, а хіба що їх ще більше поглиблювати. Тож цілком 
можна зрозуміти Семковича, який не став продовжувати поле-
міку з Пузиною. 

                                                            
148 Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki // MH. – 1913. – 
Nr 11-12. – S. 203. 
149 Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki. – S. 203; 
Gumowski M. Pieczęcie Książąt Litewskich // AW. – 1930. – Z. 3-4. – S. 695, 
табл. IX, № 67. 
150 Semkowicz W. Korybutowicze i Nieświzcy w świetle sfragistyki. – S. 204; 
Sochaniewicz K. Przyczynek do rozwoju herbu książązat Zbarazkich // MH. – 1914. 
– Nr 5-6. – S. 119. 
151 Puzyna J. Korybutowicze Nieświzcy // MH. – 1930. – Nr 6. – S. 105, 119. 
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 Тим часом  сфрагістичні спостереження В. Семковича  
повністю підтверджуються даними нумізматики. Мова йде про 
монети Дмитра-Корибута, на аверсі яких зображено меч та кру-
говий напис (у дзеркальному відображенні) «ДКОРИБТВА», а 
на реверсі – практично той самий знак, що й на печатці Федора 
Корибутовича. Вся різниця між ними полягає в тому, що на 
першому всередині кілець «вісімки» вміщено крапки (див. 
рис. 4)152. Тобто печатний знак Федора Корибутовича був його 
спадковим геральдичним символом, як і родовий знак Федька 
Несвізького; вони відрізнялися між собою так само, як у попе-
редньому поколінні відрізнялись знаки батьків цих князів. 

1.    2.    3.  

4. 5.  
 6) В. Семкович ввів до наукового обігу кілька актів, з яких 
добре видно, що єдиними спадкоємцями Федора Корибутовича 
були дружина Анастасія та троє дочок. У 1444/1447 р. княгиня 
Анастасія, вже вдова Федора, повідомляючи про видання дочки 
Анни заміж за пана Петра Монтигірдовича, декларує передачу 
їм обом замку Лошеськ (Лоск у Ошмянському повіті). Причому 
Петро зобов’язується Анастасію «коръмити до живота и чтити, 
                                                            
152 Догель М. И. Неизданная русская монета XIV в. // Записки Нумизматиче-
ского отделения Императорского Русского Археологического общества. – 
СПб., 1913. – Т. II. – Вып. III-IV. – С. 85-86; Ильин А. А. Классификация 
русских удельных монет. – Л., 1940. – Вып. 1. – С. 20-21, табл. II, 25 (остання 
літера у написі явно «А», а не «О», як вказано у тексті). Довгий час було відо-
мо всього дві монети, з яких одна з «князівським знаком». Однак в останні 
десятиліття знахідки монет із цим знаком різко зросли, див. напр.: Малежик В. 
Находки северских монет на Новогрудчине // Банкаўскі веснік. – 2012. – № 7. – 
С. 30-33, і т. д. 
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какъ жо то матъки родителя своєго», а двох інших її дочок вида-
ти заміж «какъ отьцю дєтьми своими». (До речі, ця грамота за-
печатана печаткою, відтиск якої ідентичний знаку на печатці 
Федора Корибутовича 1433 р.)153. А у 1492/1493 р. княгиня 
Янушева (за другим чоловіком) звертається до великого князя 
Олександра з заявою, у якій, зазначивши, що після смерті 
«нєкому ся моєю душєю пєчаловат, не маю жадного прирожє-
ного собє, лише пана Пєтра воєводы Троцкого», повідомляє про 
заповіт йому Лоска. При цьому дочка Федора Корибутовича пі-
дкреслює, що дід Петра Яновича – пан  Петраш, дружиною яко-
го вона колись була, – власним коштом видав заміж її сестер154. 
 Якби після смерті Федора Корибутовича лишились сини, 
то чому їх не згадано у акті його вдови 1444/1447 р.? Чому Ана-
стасія заповіла Лоск дочці та зятю, причому віддала під опіку 
Петра Монтигірдовича і себе, і дочок з зобов’язанням видати їх 
заміж, як власних дітей? Адже за наявності у Федора Корибуто-
вича синів ці обов’язки, очевидно, мали бути покладені саме на 
них. Окрім того, у 1505 р. про свої права на Лоск, яким тоді во-
лодів вже Станіслав Кішка (зять Петра Яновича), заявив князь 
Іван Ярославич, на тій підставі, що його дружина була дочкою 
Марії Корибутівни155. Очевидно, у даному випадку князь Іван 
мав на увазі, що вона залишилася найближчою родичкою 
(двоюрідною сестрою) Анни Федорівни – останньої власниці 
Лоска за правом кровного спадку. Але чи було б це можливим, 
коли б у Федора Корибутовича існували прямі нащадки за чоло-
вічою лінією, князі Збаразькі? Адже, як такі, вони мали б права 
на Лоск не менші, ніж дружина князя Ярославича, а тим більше 
Кішка. Врешті решт, дочка Федора Корибутовича у 1492/1493 р. 
офіційно заявляла, що у неї не лишилося нікого з родичів, окрім 
пана Петра воєводи Троцького (точніше навіть, він був онуком 
першого чоловіка Анни, сином її пасинка)156. Зрозуміло, що кня-

                                                            
153 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. – Kraków, 1932-1948. – 
T. I. – S. 213, Nr 189. 
154 Там само, s. 453-454, Nr 453. 
155 LM. – Vilnius, 2007. – Kn. 6. – P. 312, Nr 530. 
156 Semkowicz W. Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów. – S. 204-207 (тут докуме-
нти про Лоск наведені у скороченні, повністю вони були видані пізніше, також 
за участі Семковича – див. вище); Tęgowski J. Pochodzenie kniaziów Iwana i 
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гиня Лоська не стала б висловлюватися подібним чином, коли б 
її найближчими родичами були князі Збаразькі. 
 Більш ніж переконливі аргументи В. Семковича, вже 
вдруге, на Ю. Пузину жодного враження не справили. Він від-
повів великою статтею, але наведені у ній контраргументи, по 
своїй суті, нічого зі сказаного Семковичем не спростовують. 
Головний з них – твердження, нібито дружина Федора Корибу-
товича володіла Лоском лише в якості віна та «вдовиного стіль-
ця». Намагаючись пояснити відсутність у акті 1444/1447 р. згад-
ки про синів Федора Корибутовича, Пузина схиляється до дум-
ки, що вони були тоді малолітніми й самі потребували опіки157. 
Але в такому випадку Анастасія, треба думати, віддала б їх ра-
зом з дочками під опіку Петра Монтигірдовича. 
 7) Нарешті, останнім часом з’явився ще один, незвичний 
для історика доказ того, що князі Несвізькі-Збаразькі були не 
Гедиміновичами, а Рюриковичами. Мова йде про результати 
генетичних досліджень, проведених над живими нащадками 
обох династій, зокрема, аналіз їх т. зв.Y-хромосоми. Оскільки ця 
хромосома «передається лише від батька до сина й на окремих її 
ділянках з певною періодичністю відбуваються зміни (мутації), 
це дозволяє з’ясувати, у якому приблизно ступені спорідненості 
знаходяться дві людини». Таке генетичне тестування пройшов і 
князь Корибут-Воронецький – представник наймолодшого з  
родів, які походять від князів Несвізьких. У результаті 
з’ясувалось наступне: «Незважаючи на те, що більшість дослід-
ників вважали і вважають Корибут-Воронецьких нащадками 
Гедиміна, гаплотип представника цього роду недвозначно вка-
зує на спільне походження з Рюриковичами N1c1, й на особливу 
                                                                                                                              
Fiodora Nieświckich. – S. 134. Ян Тенговський наводить ще один аргумент: 
«Ані разу сином Корибута не був названий Іван Несвіцький Предільницький, 
хоча титул першого був напевне лише реліктом приналежності до родини кня-
зів Несвіцьких – головним осередком його маєтності були володіння, внесені 
Ярохною Бибельською. Якби Іван належав до родини королівської, то його 
ситуація маєткова була б значно більш корисною (…) то з певністю мав би 
подібні великі володіння як Зигмунт Корибутович, а тим часом виявляється, 
що маєток внесений дружиною був значно імпонуючим ніж його власний» 
(там само). Але заради справедливості зазначимо, що про володіння Івана Ко-
рибутовича ми взагалі не маємо жодних відомостей. 
157 Puzyna J. Korybutowicze Nieświzcy. – S. 109-110. 
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близькість з лінією Пузини» (такий от жарт долі!). «Можна вва-
жати остаточно доведеним, що Вадбольські, Лобанови-
Ростовські, Хілкови, Гагаріни, Шаховські, Кропоткіни, Ржевсь-
кі, Путятіни, Пузини, Массальські (всі – беззаперечні Рюрико-
вичі – Авт.) й Корибут-Воронецькі є нащадками одного предка, 
який жив близько 1000 років тому»158. 
 Підсумовуючи все сказане, гадаємо, можна вважати ціл-
ком доведеним фактом, що князь Федько Несвізький, предок 
Збаразьких, та князь Федір Корибутович, були двома різними 
особами. «Корибутівська» ж традиція походження Збаразьких-
Вишневецьких виникла або внаслідок свідомої фальсифікації, 
або (що набагато менш вірогідно) щирого, але помилкового пе-
реконання. Судячи з усього, ініціатором конструювання такої 
генеалогії був князь Стефан Збаразький, який вперше вжив 
«прізвище» Корибутович на своїй печатці 1564/66 р. Його вико-
ристання у більш ранній період практично виключене, зважаю-
чи на наявність багатьох десятків (чи й сотень) документів, у 
яких Збаразькі та Вишневецькі Корибутовичами ніколи не нази-
валися. Показово, що навіть жоден з чотирьох братів Стефана 
Корибутовичем ніколи не писався159, так само, як і їхні сучасни-
ки, князі Вишневецькі160. Також ніхто з них, окрім Стефана Зба-
разького, не вживав у своїх гербах символи Гедиміновичів – По-
гонь та Колюмни161. Саме князь Стефан першим, здається, 
зайнявся й укладенням письмової історії свого роду, про яку 
згадував князь Вишневецький у листі 1724 р.: «Была (…) едина 
книга рукою писанная князей Збарацких, воеводы Троцкаго,  
воеводы Брацславскаго и каштеляна Краковского – деда, сына и 
внука, следовательно идущих, – которая нашу фамилию отк-
рывает бывало от самого источника; но оную шведы сожгли в 

                                                            
158 Волков В. Г. Все ли Рюриковичи происходят от одного предка? Происхо-
ждение Рюрика и Гедимина в свете последних генетических исследований // 
Генеалогия допетровского времени: источниковедение, методология, исследо-
вания. – СПб., 2012. – С. 11, 18, 24; Kowalski M. Księstwa Rzeczpospolitej. 
Państwo magnackie jako region polityczny. – Warszawa, 2013. – S. 155. 
159 Wolff J. Kniaziowie… – S. 609-616. 
160 Там само, s. 556 і далі. 
161 Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики… – 
С. 49-51, 71-73. 
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замку Краковском»162. Мова йде про Стефана, його племінника 
Януша Миколайовича та сина останнього Єржи, які дійсно посі-
дали згадані уряди. 
 Скоріш за все, причиною, з якої Стефан Збаразький «про-
голосив» себе нащадком Корибута, було його надмірне често-
любство. Досягнувши уряду воєводи Вітебського, а потім навіть 
каштеляна Троцького, тобто ставши членом Ради ВКЛ, надто 
вже лестило князю афішувати своє походження з тієї ж династії, 
що й правлячий монарх. Можливо, певну роль відіграло й одру-
ження Стефана (у 1559 р.) з княжною Анастасією Михайлівною 
Мстиславською163, рід якої дійсно походив від Гедиміна. При 
«обранні» ж конкретного Гедиміновича, від якого можна було б 
вивести рід Збаразьких, дуже до речі виявилося те, що їхній реа-
льний предок 1-ї половини XV ст., князь Федько Несвізький, 
був і тезкою, і сучасником Федора Корибутовича. Сфабрикова-
ну генеалогію невдовзі було закріплено й «на науковому рівні» 
– у працях історика Стрийковського та геральдика Папроцького. 
 Але можливо, не будучи Корибутовичем, Федько Несвізь-
кий все ж належав до династії Гедиміна? В історіографії існує й 
така гіпотеза. А саме, Федько нібито міг бути нащадком Коріата 
Гедиміновича, сини якого в 2-й половині XIV ст. князювали на 
Поділлі (а Федьку, як відомо, належали Хмельницька та Вінни-
цька волості на Східному Поділлі). Вперше ця гіпотеза фігурує в 
роботі Ф. Равіти-Гавроньського164, причому, як це не дивно,  

                                                            
162 Смольнянинов В. Н. Материалы для родословия князей Гедеминовичей, 
извлечённые из архива князя Фёдора Алексеевича Куракина // Летопись Исто-
рико-родословного общества в Москве. – 1905 г. – Вып. 4. – С. 16. 
163 Wolff J. Kniaziowie… – S. 614. 
164 Щоправда, ще К. Нєсєцький писав: «не менше Potоcki in Centur. Viror. 
fol. 104 помилився, коли Князів Вишневецьких початки до Коріатовичів натя-
гує» (Niesiecki K. Korona polska. – Lwów, 1743. – T. IV. – S. 541). Напевне, мова 
йде про книгу: Potocki P. Centuria clarissimorum virorum polonorum et 
lithvanorum. – Cracow, 1702. У її перевиданні 1747 р. про Януша Вишневецько-
го говориться: «ut cineribus Kwiatoviciorum, Protoparentum suorum (…)» 
(Potocki P. Opera оmnia. – Varsaviae, 1747. – P. 35). Напевне, мова тут дійсно 
іде про Коріатовичів, з якими порівнюється князь Януш. Але слово 
«Protoparentum (прабатьки)» в даному випадку, напевне, вжите у найширшому 
значенні – представників тієї ж династії, з якої виводили себе й Вишневецькі. 
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автор чомусь приписує її «найновішим дослідженням російсь-
ких геральдиків», які доводили походження Збаразьких та Виш-
невецьких від Гедиміна. Вважаючи таку гіпотезу помилковою, 
Равіта-Гавроньський далі пише: «Здається, вся її побудова поля-
гає в тому, що замість Корибута прийнятий родоначальником 
дому Вишневецьких Коріат-Михайло, князь Новогродка, який 
мав сина Федора, пана Мункача і князя Подільського († після 
1408), якого ототожнюють з Федором Несвіцьким (Несвізь-
ким)»165. На якій підставі польський письменник приписав цей 
умовивід «російським геральдикам», незрозуміло; наведене ним 
посилання (не зовсім повне)  веде до публікації, де вміщено  
лише родовідні статті XVIII ст., і немає жодного натяку на по-
ходження Вишневецьких від Коріата166. 
 У недавній роботі І. Чаманьської вона доходить висновку: 
«Так чи інакше зрештою князі Збаразькі та Вишневецькі мусили 
бути Гедиміновичами. Якщо не були Корибутовичами, на тім 
терені до гри могли входити в принципі тільки Коріатовичі»167. 
Гіпотезу про походження Федька Несвізького від Коріата за-
пропонувала (хоча й не категорично) також І. Папа. Її головний 
і, по суті, єдиний значимий аргумент – це подібність печатних 
знаків Несвізьких-Збаразьких зі знаком Федора Коріатовича168. 
Знак Федора Коріатовича відомий за нотатками Яна Замойсько-
го, у його Інвентарі Коронного архіву 2-ї половини XVI ст.  
(нижче на рисунку зліва)169. Він же зображений на єдиній відо-
мій монеті,  атрибутованій Федору Коріатовичу170. Дійсно, в  

                                                                                                                              
Принаймі, в усіх інших випадках П. Потоцький ясно зве Вишневецьких наща-
дками Корибута (там само, p. 29, 34-35). 
165 Rawita-Gawroński F. Ksiąźęta Nieświeccy, Zbarascy i Wiszniowieccy do konca 
ХVI w. // AW. – 1930. R. VII. – Zeszyt 1-2. – S. 114. 
166 Смольнянинов В. Н. Материалы для родословия князей Гедеминовичей, 
извлечённые из архива князя Фёдора Алексеевича Куракина // Летопись Исто-
рико-родословного общества в Москве. – 1905 г. – Вып. 4. – Отд. 1. 
167 Czamańska I. Wiśniowieccy. Monografia rodu. – Poznań, 2007. – S. 24. 
168 Папа І. Загадка походження князя Федька Несвіцького: давні та новітні 
дискусії // Вісник Львівського університету. Серія: Історія. – 2011. – Вип. 46. – 
С. 62-63. 
169 Puzyna J. Korjat i Korjatowicze // AW. – 1930. R. 7. – Zeszyt 3-4. – S. 454. 
170 Погорілець О. Саввов Р. Про нові знахідки монет Подільського князівства // 
Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 4. – С. 29-30. 
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основі печатного знаку і Федора Коріатовича, й Івана Несвізько-
го 1387-1388 рр. лежить хрест. Але це може пояснюватися або 
збігом (хрест – надзвичайно поширена геральдична фігура), або 
тим, що Іван Несвізький до Корибута міг служити Федору Корі-
атовичу, і тому за основу своєї печатки взяв печатку сюзерена. 
У кожному випадку, судячи з ієрархії поручителів у актах 1387 
– 1388 рр., Григорій та Іван Несвізькі практично не могли бути 
синами Федора Коріатовича – члена правлячої династії, одного з 
братів-володарів Поділля. Та й чи могли вони в такому разі в 
акті 1388 р. фігурувати як васали Дмитра-Корибута? До речі, 
печатний знак Василя Коріатовича (також наведений у Замойсь-
кого), якого І. Папа розглядає як можливого предка (батька?) 
Федька Несвізького, не має нічого спільного зі знаком Федора 
(див. на рисунку справа)171. 

 
 Нагадаємо, що Федько Несвізький не міг бути членом  
династії Гедиміновичів хоча б тому, що у актових документах, 
серед свідків-князів, він завжди виступає на самому останньому 
місці, після князів Гольшанських та Друцьких (див. вище, пункт 
3). Окрім того, якщо довіряти результатам генетичних дослі-
джень князя «Корибут»-Воронецького, нащадка Несвізьких, цей 
рід походив з руської династії Рюриковичів (див. пункт 7). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
171 Puzyna J. Korjat i Korjatowicze // AW. – 1930. R. 7. – Zeszyt 3-4. – S. 454. 
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Розділ II 
 

РЕАЛЬНІ ВИТОКИ РОДУ 
 
 
Нагадуємо, що першим, хто визнав «Корибутівську» традицію 
походження Збаразьких фальшивою, «сконструйованою» на  
підставі штучного ототожнення Федора Корибутовича з Федь-
ком Несвізьким, власником Збаража, був К. Стадніцький. Разом 
з тим, цей дослідник взагалі заперечував князівське походження 
Збаразьких, вважаючи їх нащадками боярського роду Мукосіїв. 
Але вже ряд сучасників та найближчих послідовників Стадніць-
кого – Ю. Бартошевич (у статтях для «Загальної енциклопедії»), 
Т.-Є. Стецький, З. Л. Радзімінський, Ю. Вольф та А. Бонєцький, 
– вважали Збаразьких нащадками руського князя Федька Несві-
зького, який не мав нічого спільного з Федором Корибутовичем. 
При цьому вказані дослідники, що досить дивно, питання про 
походження самих Несвізьких навіть не ставили. 
 Дещо більше уваги вказаній проблемі приділили російсь-
комовні вчені. Ф. І. Леонтович, говорячи про Григорія та Івана 
Несвізьких – членів ради Дмитра-Корибута у 1388 р., – зазначав, 
що вони «представляють окрему галузь князів Несвіжських пів-
нічного Полісся; волості цих князів безсумнівно були також у 
нижній Сіверщині, й тому самі князі знаходились у «пос-
лушаньи» сіверському князю Корибуту. З усього видно, згадані 
князі, підручники сіверського князя Корибута, належали до на-
щадків удільних Чернігово-Сіверських князів, які сиділи в ок-
ремих містах та волостях нижньої Сіверщини, можливо, ще до 
приєднання її до Литовської держави»172. При цьому Леонтович 
посилався на литовського історика XVII ст. А. Кояловича, який 
зве князів із запису 1388 р. Сіверськими («Seueriae Principes»)173; 
але дане уточнення, без сумніву, належить самому Кояловичу, 
                                                            
172 Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – 
СПб., 1893. – Декабрь. – Ч. CCXC. – С. 272-273. 
173 Wiivk Koialowicz A. Historiae Litvanae pars altera… – Antverpiae, M.DC.LXIX. 
– P. 14. Зі змісту цього повідомлення цілком зрозуміло, що його джерелом 
була поручна грамота за Корибута 1388 р., але імена князів-поручителів тут 
вказані з пропусками, а з 4-х різних осіб «зроблено» дві. 
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оскільки в оригінальному документі 1388 р. його немає (див. 
про це наприкінці розділу). «Звідти-то (литовської Русі – Авт.) 
бере свій початок рід князів Несвіцьких, які жили спочатку на 
Німані, потім у 80-х роках XIV століття з’являються в Сіверщи-
ні та, нарешті, остаточно утверджуються на Волині на початку 
другої чверті наступного століття»174. 
 Версію про походження князів Несвізьких, власників ні-
бито білоруського Несвіжа, від чернігівських Ольговичів не  
виключала також Є. І. Де-Вітте, хоча дослідниця запропонувала 
й іншу, альтернативу гіпотезу. «Але на початку XII ст. починає 
підвищуватись Мінськ, столиця Глібовичів. У цей час і Несвіж 
міг стати у залежність від мінських князів і отримати удільних 
князів із роду Глібовичів, якщо у ньому не сиділи князі з роду 
Ольговичів, які володіли землею Дреговичів у XII стол. (…) Чи 
не був князь Юрій Несвіжський, вбитий на Калці у 1229 (потрі-
бно 1223 – Авт.) р. одним з Глібовичів чи Ольговичів?». 
«Ф. І. Леонтович, як сказано вище, говорить, що в актах кінця 
XIV і початку XV ст. згадується Іван Несвіжський, як удільний 
князь. Якщо це так, то у цьому князі доводиться бачити остан-
нього представника Глібовичів чи Ольговичів. Леонтович же 
наводить звістку, що князь «Федько», вірогідно, син того ж кня-
зя Івана Несвіжського, ще у 1430 р. володів Несвіжем у північ-
ному Поліссі (насправді ця «звістка» є лише припущенням 
М. Баліньського – див. нижче – Авт.). З цього ж року князь Фе-
дько є сподвижником Свидригайла й разом з ним переходить на 
Волинь (…)». Коментуючи вищенаведену цитату Леонтовича, 
Де-Вітте зазначає: «Але якщо це так, то доведеться припустити 
припущення, що наші князі Несвіжські – нащадки чернігівських 
Ольговичів, які отримали в уділ Несвіж, коли він з землею Дре-
говичів входив до складу Чернігівського князівства. Волості ж у 
нижній Сіверщині могли йому (? – Авт.) дістатися пізніше за 
спадком від найближчих родоначальників (так! – Авт.), які на-
лежали до однієї з ними галузі Ольговичів»175. 

                                                            
174 Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – 
СПб., 1894. – Март. – Ч. CCXCII. – С. 15. 
175 Де-Витте Е. И. Комментарии к древнейшим помянникам Киево-Печерской 
лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря // Чтения в Историче-
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 Ф. Равіта-Гавроньський схилявся до думки, що білорусь-
кий Несвіж  входив до складу Турово-Пінського князівства – 
частини землі дреговичів. «У першій чверті XII ст. бачимо його 
у володінні Ольговичів, онуків Святослава († 1076) й брата Ізяс-
лава (твердження помилкове – Авт.). Олег († 1115) вже мав зна-
чні володіння на Волині (те саме – Авт.). Міг і Несвіж, лежачий 
на північному скраю Волині, до них залучатися, як приналеж-
ний до землі Дреговицької. Якщо так, то роздрібнюючи, звичаєм 
Рюриковичів, свої володіння шляхом поділу між синами, міг і 
Несвіж отримати власного князя. Звідти й титул князів Несвізь-
ких». «На кінець XIV ст. з’являється знову назва князів Несвіць-
ких. Не маємо однак доводу, чи й у який спосіб пов’язується 
вона з Олегом Рюриковичем чи Коріатом Гедиміновичем (…) 
Правдоподібно однак, якийсь з князів литовських чи руських міг 
отримати Несвіч (так – Авт.) у ленне (володіння) чи даровизну й 
звідти почав титулуватися князем Несвіцьким. З тієї може при-
чини привід, що родовід Несвіцьких, а пізніше Вишневецьких і 
Збаразьких, випроваджувано від Корибута-Дмитра. 
 Але то не виключає іншої гіпотези про походження князів 
Несвіцьких на Волині від дідичів Несвіжу над Ушею, хоча дове-
дення того є важким (Леонтович) (…)  можна без значної поми-
лки припустити, що Іван власне міг бути прабатьком тієї родини 
Несвіцьких, яка пізніше розпалася на кілька галузей. А якщо те 
припущення має за собою трохи слушності, то в такому разі  
належало б визнати тотожність тієї галузі від Рюрика та Ольго-
вичів»176. 
 Більш популярною в літературі є інша версія, за якою кня-
зі Несвізькі вважаються нащадками турово-пінської гілки Рюри-
ковичів. Таке припущення висловив у 1895 р. Й. Вольф, хоча 
жодних аргументів на його користь і не навів, зокрема, не пояс-
нивши, яким саме чином нащадки князів Турово-Пінських мог-
ли осісти на Волині177. В наш час версію Вольфа схильний підт-

                                                                                                                              
ском обществе Нестора летописца. – К., 1911. – Кн. 22. – Приложение. – 
С. 24-26. 
176 Rawita-Gawroński F. Ksiąźęta Nieświeccy… // AW. – 1930. R. VII. – Zeszyt 1-
2. – S. 114-117. 
177 Wolff J. Kniaziowie… – S. XXIII-XXIV, 275-276. 
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римати Ян Тенговський. Дослідник звернув увагу, що в грамоті 
Костянтина та Федора Коріатовичів від 19 вересня 1388 р. 
(в списку 2-ї половини XVIII ст. латиницею) другим зі свідків 
виступає «knjaz’ Vasilij Vinnickij»178. (Пізніше була виявлена 
грамота Федора Коріатовича 1392 р., де першим серед свідків 
також виступає «князь Василеи Веницкии»)179. Цього ж Василя 
Вінницького Я. Тенговський ототожнює з князем Василем Бож-
ським («Wasilio duce dicto Boszki»), свідком грамоти Свитригай-
ла-Болеслава, князя Подільського, виданої 30 березня 1401 р.180. 
А оскільки Федько Несвізький у 1434 р. називав Вінницю своїм 
спадковим володінням («отниною»), дослідник припустив, що 
його батьком і міг бути  Василь Вінницький-Божський. Тим  
більше, що ім’я Василь потім зустрічається серед нащадків Фе-
дька – князів Збаразьких. Тенговский цілком справедливо дохо-
дить висновку, що Несвізькі «були найправдоподібніше автох-
тонічно пов’язані з пограниччям волинсько-подільським», але 
тут же чомусь схиляється до версії Вольфа – про їхнє похо-
дження від турово-пінських Рюриковичів181. Останні ж, як відо-
мо, жодного відношення до згаданого пограниччя не мали. 
 Якщо погодитися з припущенням Я. Тенговського, дове-
лося б визнати, що Василь Вінницький належав до роду Несві-
зьких, а Вінницьким називався, так би мовити, паралельно, за 
своїм основним володінням. Але, крім Василя, відомий ще й 
інший князь Вінницький – Андріан, дружина якого, «княгини 
Андрияновая Вѣиницьская», теща пана Гринька Соколецького, 
між 1388 та 1391 рр. надала зятю кілька сіл у сучасній Вінниць-
кій області182. Отже, існував окремий рід князів Вінницьких, 

                                                            
178 Tęgowski J. Sprawa przyłączenia Podola do Korony Polskiej w końcu XIV wieku 
// Teki Krakowskie. – Kraków, 1997. – Т. V. – S. 171. 
179 Мікульскі Ю. М. Новая грамата князя Фёдора Кариатовича 1392 г. // Белару-
ская даўнына. – Мінск, 2014. – Вып. 1. – С. 150. 
180 Zbiór dokumentów znajdujących się w Bibiliotece hr. Przeżdzieckich w 
Warszawie / Wyd. A. Chmiel. – Kraków, 1890. – S. 10-12, Nr VI (за оригіналом). 
Раніше цей акт був надрукований з пропуском у денній даті та помилково вка-
заним 1405 р. (Zrzódła do dziejów polskich. – Wilno, 1843 – Т. I. – S. 155-156). 
181 Tęgowski J. Jeszcze o pohodzeniu kniazia Fiodora Nieświckiego // Genealogia. 
Studia і materiały historyczne. – Poznań-Wrocław, 1996. – T. VIII. – S. 88-90. 
182 Груша А. Невядомая грамата Фёдара Карыятавіча за 1391 г. // Беларускі 
гістарычны агляд. – 2001. – Т. 8. Сш. 1-2. – С. 133. У цій оригінальній грамоті 
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причому два його представники були сучасниками Несвізьких – 
Григорія та Івана (1387 – 1388 рр.). А спорідненість Федька Не-
свізького з Іваном Несвізьким однозначно доводиться даними 
сфрагістики (див. розділ I). Якби Федько був сином Василя Він-
ницького, то логічно було б очікувати, що він би і писався прі-
звищем батька, а не Несвізького. Вірогідніше за все, Несвізькі 
були найближчими родичами Вінницьких, і саме тому, після 
припинення роду останніх, успадкували їхню Вінницьку (та 
Хмельницько-Божську) волость. 

*** 
 Жодних прямих свідчень про походження Несвізьких ми 
не маємо. Отже, для вирішення цього питання залишається за-
лучити опосередковані аргументи. Насамперед, слід констатува-
ти, що Несвізькі точно не належали до верхівки литовсько-
руської аристократії (серед князів-свідків у документах Федько 
Несвізький  завжди згадується на останньому місці). Більше  
того, наприкінці XIV ст. вони навіть не вживали князівського 
титулу. Так, у грамотах 1387 та 1388 рр. Іван Несвізький, хоча й 
виступає безпосередньо після князів, сам таким не названий183. 
Без князівського титулу Григорій та Іван Несвізькі згадані й у 
документі 1388 р.184. Через це Ю. Пузина схилявся до думки, що 
ці Несвізькі були простими боярами; князя ж Івана Несвізького 
(«Ywano de Neswyes ducibus»), який у 1403 р. засвідчив грамоту 
великого князя Вітовта185, він ототожнював з Іваном Корибуто-
вичем. Втім, за Пузиною, навіть існування князів Несвізьких з 
руської династії зовсім не означає, що Федько належав до їхньо-
го роду, оскільки місця цілого ряду інших руських князів «піз-
ніше зайняли Гедиміновичі»186. 
                                                                                                                              
від 20 червня 1391 р. сказано, що княгиня надала свої села Гриньку «перед 
нами и передо всею нашею радою», тоді як про більш ранні надання тут же 
говориться, що вони були зроблені Федором Коріатовичем разом зі старшим 
братом Костянтином. Отже, княгиня Вінницька надала свої села зятю вже піс-
ля смерті Костянтина Коріатовича, який помер не раніше 19 вересня 1388 р. 
183 Codex epistolaris saeculi decimi quinti. – Kraków, 1876. – T. I. – S. 12; УГ. – 
С. 42, № 22. 
184 УГ. – С. 38, № 20. 
185 AUPL. – S. 47-48. 
186 Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego // MH. – 1911. – Nr 1-2. – 
S. 10-12, 9. 
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 Дійсно, практично неможливо, щоб в усіх трьох актах 
1387 – 1388 рр. князівський титул Несвізьких було пропущено 
через неуважність писаря, тим більше, що два з них збереглися в 
оригіналах. Однак  у тому ж документі 1388 р. серед кількох 
поручителів, згаданих перед Григорієм та Іваном Несвізькими 
також без князівського титулу, принаймі один, Федір Євлашко-
вич, точно був князем187. У цей саме час відомі й інші приклади, 
коли особи безперечно князівського походження, які належали 
до не дуже знатних родів, у документах свій князівський титул 
пропускали188. Що стосується Івана Несвізького, то його близьке 
споріднення з князем Федьком Несвізьким беззаперечне, оскіль-
ки доводиться даними сфрагістики. Припущення ж, що Несвізь-
кі присвоїли собі князівський титул самовільно, або отримали 
його від великого князя Вітовта, є неможливим, оскільки жод-
ного подібного прикладу протягом XIV – XVI ст. нам не відомо. 
 Єдиною «зачіпкою», на підставі якої можна будувати як-
ісь версії щодо походження Несвізьких, залишається місцезна-
ходження їхнього родового гнізда. Стосовно цього питання в 
історіографії існує дві основні версії. Вже М. Стрийковський 
вважав, що князь Федько звався Несвізьким від білоруського 
Несвіжа, який у його (Стрийковського) час належав Радиви-
лам189. Ця версія панувала в історіографії до середини XIX ст. 
Зокрема, М. Баліньський, описуючи білоруський Несвіж, зазна-
чав: «Близько року 1430 сидів на несвіжському уділі, що досить 
широко простягався, Федько або Теодор, який походив з крові 
князів литовських»190. Безперечно, ця звістка запозичена з Хро-

                                                            
187 УГ. – С. 38, № 20. Князь Іван Євлашкович загинув на Ворсклі у 1399 р. 
(ПСРЛ. – Т. XXXV. – С. 52, і т. д.). 
188 Близько 1386 р., присяжна грамота Федора Даниловича (Острозького) з 
братом Михайлом (УГ. – С. 30, № 15). Вже у акті 1388 р. він титулується кня-
зем (там само, с. 42, № 22), як і в усіх інших згадках. Близько 1392 р. серед 
поручителів без князівського титулу згадані Лев і Русан Плаксичі (там само, 
с. 46, № 25). Тоді як у згаданому документі 1388 р. Русан Плаксич чітко назва-
ний князем (там само, с. 38, № 20). Лев Плаксич у літописах також фігурує 
серед князів (ПСРЛ. – Т. XXXV. – С. 65). 
189 Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. – 
Warszawa, 1846. – T. II. – S. 194. 
190 Baliński M. Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, 
jeograficznym i statystycznym opisana. – Warszawa, 1846. – T. III. Wielkie 
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ніки Стрийковського, або ж із якогось заснованого на ній дже-
рела. Але Ф. І. Леонтович вважав її оригінальною, хоча й неві-
домого походження. За думкою дослідника, Федько володів  
білоруським Несвіжем до 1430-х рр., коли разом з великим кня-
зем Швитргайлом у 1432 р. перебрався до південної Русі. Після 
цього він нібито втратив Несвіж, який вже у 1440-х рр. належав 
панам Кішкам, а від Швитригайла отримав Подільське старост-
во та Збаражчину, ставши родоначальником Збаразьких191. 
 Потім версію про білоруський Несвіж як родове гніздо 
князів Несвізьких, як ми бачили, підтримали ще Є. І. Де-Вітте та 
Ф. Равіта-Гавроньський. Тієї ж думки дотримувався і Ю. Пузи-
на, вважаючи, що Несвіж складав південну частину Новгород-
Литовського уділу Корибута Ольгердовича192. Невдовзі А. Про-
хаска завважив, що колись, під час відвідування відомого Не-
свіжського архіву, серед тамтешніх пергаменів він знайшов «акт 
фундаційний на латинській мові, наскільки собі пригадуємо, 
кн. Федька Несвізького для костьолу в Несвіжу з третього деся-
тка XV віку»193. Здавалося, нарешті з’явився хоча б один прямий 
доказ місця розташування родової удільної столиці Несвізьких. 
Але незабаром з’ясувалося, що насправді це не так. 
 Ян Якубовський, який тривалий час працював у Несвізь-
кому архіві (вивчаючи матеріали з історії Несвіжу), щодо наве-
деного свідчення А. Прохаски писав наступне. «Передусім му-
шу зазначити, що вміщена у наведеній вище примітці д-ра 
А. Прохаски відомість є на мою думку помилковою. Пам’ять 
того разу підвела знаменитого вченого. Поминаючи вже ту об-
ставину, що пергаменти архіву несвізького є віддавна впорядко-
вані й описані, і що немає там і бути не може жодних «розрізне-
них пергаментів», говорить проти твердження д-ра Прохаски 

                                                                                                                              
Księztwo Litewskie. – S. 623-624; те ж саме у статті F. M. S., причому тут Федь-
ко прямо названий сином Корибута: Encyklopedyja Powszechna. – Warszawa, 
1865. – T. 12. – S. 432. 
191 Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – 
СПб., 1893. – Июль. – Ч. CCLXXXVIII. – С. 184-185; СПб., 1894. – Март. – 
Ч. CCXCII. – С. 15, 17-18. 
192 Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego. – S. 13. 
193 Prochaska A. Czy możliwa jest identyczność kniaziów Nieświеskich z 
Korybutowiczami? // MH. – 1912. – Nr 5-6. – S. 91, przyp. 1. 
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повний брак згаданого акту не тільки серед існуючих пергамен-
тів, але й серед реєстрів архівних. На доказ наведу початок Ре-
єстру привілеїв костелу несвізького з р. 1820, що знаходиться в 
арх. несв.» – де під № 1 вказаний документ 1492 р.: «Фундуш 
або привілей Костелу Парафіяльному Несвізькому» Миколая 
Немировича, підтверджений королем Казимиром. «Таким чином 
реєстр, що походить з р. 1820, а опертий на давнішому копіярі-
ушу, не знає повністю згаданого д-ром Прохаскою акту фунда-
ційного кн. Федька Несвізького»194. 
 Немирович же володів Несвіжем з 1445 р., про що свід-
чить наступний оригінальний лист із Несвізького архіву: «От 
великого князя Казимира королевича ко всим людемъ несвижа-
номъ, [ш]то Клавко дѣржалъ. Дали есмо Несвижь пану Мико-
лаю Немировичу со всим по тому ж, какъ Клавко дѣржалъ 
(…)». О. Ліцкевич встановив, що Клавко – це зменшувальна  
форма (від латинського Клаус) імені Миколая Гетавтовича, вер-
ховного постільничого великого князя Жигимонта Кейстутови-
ча, який загинув разом зі своїм господарем у 1440 р. Отримав же 
Клавко Несвіж, очевидно, після арешту князя Олелька Володи-
мировича Слуцького у 1433 р.195. Ян Якубовський робить, зда-
ється, цілком слушний висновок, що у 1-й половині XV ст. біло-
руський Несвіж був дрібною великокняжою волостю, а не сто-
лицею удільного князівства196. 
 Це спостереження пізніше підтвердили й дані археології: 
«Після розкопок на території Несвіжу І. М. Чарнявський не 
прийшов до однозначного висновку про місце й час існування 
початкового поселення. Він пише про невеликі розміри посе-
лення у 15 ст. і не наполягає на існуванні його у 14 ст.»197. Отже, 
                                                            
194 Jakubowski J. Czy istnieli kniaziowie Nieświescy? // AW. – 1923. – Nr 1. – S. 2. 
195 Ліцкевіч А. Яшчэ раз пра «пачаткі Нясвіжа»: першая пісьмовая згадка і асо-
ба нобіля Клаўкі // Герольд Litherland. – Горадня;Менск, 2013. – № 19. – 
С. 45-53. Ян Якубовський, перший видавець документу, помилково датував 
його 1446 р., а ім’я Клавка передав як «Селавко». 
196 Jakubowski J. Czy istnieli kniaziowie Nieświescy? // AW. – 1923. – Nr 1. – 
S. 3-4, 9. 
197 Краўцэвіч А. К. Гарады і замкі Беларускаго Понямоння XIV – XVIII стст. 
(планіроўка, культурны слой). – Мінск, 1991. – С. 103-104. Щоправда, 
А. В. Куза вніс Несвіж до переліку давньоруських городищ, але лише на тій 
підставі, що вважав його правителем літописного князя Юрія Несвіжського, 
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цей Несвіж не може бути визнаний «малою батьківщиною» од-
нойменних князів. Показовим є і той факт, що майже всі згадки 
про Несвізьких походять з південно-руських земель – Волині та 
Східного Поділля. 
 За іншою версією, родове гніздо Несвізьких знаходилося в 
Луцькому повіті на Волині. К. Стадніцький вважав, що прізвище 
Федька «Несвідського» походило від Несвіда в Луцькому пові-
ті198. Пізніше, завдяки відомостям волинського краєзнавця 
Т.-Є. Стецького, дослідник уточнив, що то було сільце Несвіч 
поблизу Луцька, де спостерігалися рештки «городища та обо-
ронного замчища»199. Цю версію прийняв також і Ю. Вольф200. 
Але ми з нею погодитися однозначно не можемо. 
 По-перше, в усіх найдавніших, причому оригінальних  
актах кінця XIV – початку XV ст. представники роду звуться 
саме Несвізькими, а не Несвіцькими. Так, у документах 1388 р. 
згадуються «Григорий да Иван Нєсвизьскии»201, «Иванъ Нєсвиз-
ский»202. У акті 1403 р. – «Ywano de Neswyes»203. Князь Семен 

                                                                                                                              
який загинув у 1223 р. (див. нижче), без жодних археологічних доказів (Куза 
А. В. Древнерусские городища X – XIII вв. – М., 1996. – С. 94). 
198 Stadnicki K. Bracia Władysława-Jagiełły Olgierdowicza króla Polski, w. x. 
Litwy. – Lwów, 1867. – S. 107. 
199 Stadnicki K. Synowie Gedymina, wielko-władcy Litwy. Monwid – Narymunt – 
Jewnuta – Koriat. – Lwów, 1881. – S. 205-206, pr. 127; Stecki T.-J. Miasto Rowne. 
Kartka z kroniki Wolynia. – Warszawa, 1880. – S. I, przyp. 2. 
200 Wolff J. Rod Gedimina. – Kraków, 1886. – S. 156. 
201 УГ. – С. 38, № 20. 
202 УГ. – С. 42, № 22. У списку подібної грамоті 1387 р., транслітерованій ла-
тиницею – «Neswizky» (Codex epistolaris saeculi decimi quinti. – Kraków, 1876. – 
T. I. – S. 12). 
203 AUPL. – S. 47-48. Значно менше значення мають інші варіанти написання 
прізвища у транслітерації латиницею, які або записані на слух, або походять не 
з оригінальних документів. До того ж передати латиницею різницю між русь-
кими буквосполученнями «зс» чи «жс» та «ц» досить складно. Тим не менше, 
в переліку свідків акту 1431 р. (повністю так і не опублікованого), наведеному 
І. Даниловичем, зустрічаємо варіант «Fedko Nieświeżski» (Daniłowicz I. 
Skarbiec diplomatów... – Т. II. – S. 126), який напевне передає руське «Нєсвиж-
ский» чи «Нєсвизкий». У листі 1433 р. – «Fedor Neszwyczky» (Bullarium 
Poloniae. – Romae; Lublinі, 1995. – T. V. – S. 251, Nr 1361). У німецькомовних 
листах – «Fedkoni Neswitsky» (LEKUrk. – Bd. 8. – S. 401), «Nyesweczkoi» 
(Русско-ливонские акты. – СПб., 1868. – С. 190). У латинських регестах русь-
ких листів 1430-х рр., наведених у Інвентарі Яна Замойського – «Niesuieski», 
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Васильович у грамоті 1461 р., також оригінальній, зветься «Нє-
свизкому»204. Лише в документах 1434 та 1435 рр., хоча й оригі-
нальних, але взагалі написаних дуже безграмотно, фігурує 
«князь Фєдико Нєсвидиский», «Нєсвидьский»205. Але і в даному 
випадку буквосполучення «дис», «дьс» передає скоріше звук 
«з», ніж «ц»206. Отже, можна досить впевнено констатувати, що 
родовим гніздом Несвізьких був не Несвіч, а саме Несвіж. 
 По-друге, досить мало вірогідно, щоб в околицях Луцька, 
столиці Волинської землі, існувало якесь самостійне «князівст-
во» з власною династією. 
 По-третє, ще Ф. І. Леонтович звернув увагу на те, що у 1-й 
половині XVI ст., а напевне й раніше, Несвічем під Луцьком  
володіла «земянська» родина Несвіцьких: «немає ні найменшого 
сумніву в тому, що земяне Несвіцькі не мають нічого спільного 
з сучасними їм князями Збаразькими чи Вишневецькими, наща-
дками старих князів Несвіцьких»207. Зокрема, в ревізії Луцького 
замку 1545 р. неодноразово згадуються земяне Несвіцькі, влас-
ники «Нєсвѣча», де вони мали навіть право збирати мито (вста-
новлене ще за часів Вітовта)208. Чи можна припустити, щоб князі 
Несвізькі-Збаразькі, одні з найзначніших магнатів Волині, допу-
стили перехід свого родового гнізда у власність відносно дріб-
них шляхтичів? Нам здається, що це є досить маловірогідним. 

                                                                                                                              
«Niesswiczky», «Niesuiczki» (Halecki O. Z Jana Zamojskiego… – S. 164, 
209, 217). 
204 AKLS. – T. I. – S. 53. 
205 УГ. – С. 129, 132. 
206 В. Собчук надає перевагу саме формі «Несвідські», на підтвердження якої 
наводить ще три згадки у 3-й книзі Литовської метрики (Собчук В. Від коріння 
до крони. – Кременець, 2014. – С. 63, прим. 1). Однак у жодному з цих записів 
Несвідські князями не титулуються, а це було правилом метрики для дійсних 
князів. Перші два записи відносяться до Дорогичина, де відомий місцевий рід 
Несвітських: у перепису литовського війська 1528 р., серед землян Дорогиць-
кої землі, згаданий «Болтромей Несвитъский» (Перапіс войска Вялікаго княс-
тва Літоўскаго 1528 года. – Мінск, 2003. – С. 110). Третій же запис відноситься 
до Луцька, де у XVI ст. існував шляхетський рід Несвіцьких, власників Несві-
ча під Луцьком (див. зараз нижче). 
207 Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – 
СПб., 1894. – Февраль. – Ч. CCXCI. – С. 352-353. 
208 Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року. – 
К., 2005. – С. 137, 140, 150, 162, 167. 
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 Тим часом існує джерело, яке засвідчує існування Несвіжу 
на прикордонні  південної Волині та східного Поділля, тобто 
саме там, де знаходились володіння князя Федька Несвізького й 
протікала його діяльність. Мова йде про Хроніку Яна Длугоша, 
зокрема, про опис подорожі короля Владислава-Ягайла зі Сня-
тина на молдавському кордоні до Литви у 1415 р. Тут перерахо-
вано наступні пункти, через які пролягав шлях Ягайла: Камінець 
– Смотрич – «Nyeswyedz» (за іншими кодексами – «Nyeswiecz, 
Nieświecz») – Кремінець – Райсько – Садове – Турійськ – Коб-
рин – Мито; далі Волковиськ – Василішки – Єйшишки – Тро-
ки209. Як бачимо, в основному списку рукопису тут фігурує за-
гадковий Несвіж; саме так – «Nieśwież» (Нєсьвєж), – назву дано-
го населеного пункту подано і в паралельному польському пе-
рекладі210. Жодних підстав припустити у Длугоша якусь помил-
ку ми не маємо, оскільки місцезнаходження більшості названих 
ним пунктів є добре відомим, і воно повністю і послідовно від-
повідає маршруту з Молдавії до Литви. Крім того, добре відомо, 
що для періоду правління Ягеллонів Длугош широко викорис-
товував матеріали королівської канцелярії, звідки, очевидно, і 
походить опис подорожі Владислава-Ягайла 1415 р. 
 Слід визнати, що південний Несвіж припинив своє існу-
вання ще у XV ст., скоріш за все, внаслідок спустошливих тата-
рських нападів. (Подібна доля спіткала, наприклад, подільський 
замок Ров, центр окремого повіту: після татарського розорення 
1452 р. він знаходився  «у цілковитому запустінні», й  лише у 
1538 – 1539 рр. був відновлений королевою Боною, але вже під 
новою назвою Бара)211. Накладаючи маршрут  Владислава-
Ягайла на сучасну карту, слід визнати, що після верхів’їв 
р. Смотрич він неминуче пролягав через Волочиський район 
Хмельницької області. Згідно з даними Переліку пам’яток архе-
ології Хмельницької області, наданому обласною державною 
адміністрацією у 2012 р., у Волочиському районі існують два 
городища: біля с. Бронівка, XIII ст., та біля с. Маначин, XIV –

                                                            
209 Dlugossii J. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. – Varsaviae, 2000. – 
Liber XI. 1413–1430. – P. 55. 
210 Długosz J. Roczniki… – Warszawa, 2009. – Ks. 11. – S. 56. 
211 Грушевский М. Барское староство. – К., 1894. – С. 45-46, 83-85. 
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 XV ст.212. Друге з них, яке знаходиться приблизно на півдорозі 
між Смотричем та Кремінцем, на р. Грабарці – лівому притоці 
верхнього Збруча, – «ідеально» підходить на місце давнього  
Несвіжу213. Назва Несвіжу, слід гадати, походить від «не свіжої» 
місцевості його розташування. А с. Маначин і в наш час стоїть 
«на підвищенні серед болота, що витягнулося між річкою Гра-
баркою і річкою Брудною»214. 
 Ототожнення Несвіжу з городищем біля с. Маначин дуже 
ймовірне ще й тому, що у XVI ст. воно належало князям Виш-
невецьким – прямим нащадкам Несвізьких. У 1-й половині сто-
ліття зі землі входили до складу Дорофіївського маєтку кня-
зя Федора Вишневецького, який потім успадкував його племін-
ник Костянтин. «У 1560-х роках Костянтин Вишневецький сфо-
рмував на основі Дорофіївського маєтку нову волость із цент-
ром у поселенні Маначин. 1569 р. під цією назвою згадане вже 
місто». А 1584 р. у Маначині згадується і замок215. За більш ніж 
століття, що минуло від запустіння Несвіжу до першої згадки 
про Маначин, перша з цих назв цілком вже могла забутися. 
Втім, якісь додаткові аргументи стосовно можливості ототож-
нення Маначинського городища з давнім Несвіжем, здається, 
можуть дати лише археологічні розкопки. 
 У будь-якому випадку, південний Несвіж знаходився десь 
на прикордонні південно-східної Волині зі Східним Поділлям. 
А така локалізація дозволяє запропонувати нову, досить переко-
нливу версію про походження князів Несвізьких. Адже у XIII ст. 
цей регіон, напевне, входив до складу Болоховської землі, за-
хідна частина якої була відома під цією назвою ще у середині 
XVI ст. Так, у грамоті короля Жигимонта-Августа 1557 р. гово-
риться: «Билъ намъ чоломъ войтъ Белозорский волости Кремя-
нецкое Янъ Хотимовскій о томъ, штожъ дей королевая ее мило-
сти навышъшая великая кнегини Бона пани матка наша, з ласки 

                                                            
212 https://wikimediaukraine.wordpress.com/2012/06/13/khm/, № 18-19. 
213 С. Маярчак відносить Маначин також до городищ ще до монгольського 
періоду (Маярчак С. Городища IX – XIII ст. лівобережжя Середнього Подніс-
тров’я у межах Хмельницької області // Фортеця: збірник заповідника 
«Тустань»: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – Кн. 1. – С. 286). 
214 Дані з Вікіпедії. 
215 Собчук В. Від коріння до крони. – Кременець, 2014. – С. 96-97. 
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своее за службы его дати ему рачила у волости Кремянецкой за 
рекою Горынею селищо пустое на Болохове отъ границы Новос-
тавецкое на имя Колесъцы и ставокъ подъ селомъ Вороновцами 
на старий гребли, а другий на реце Жерди, а третий на реце Бу-
гъловце засыпати и дубровы Кропильное уживати по обеюмъ 
сторонамъ реки Жерти (…) А черезъ дуброву до Свиное Руды, а 
отъ Свиное Руды до Случи, а горе Случъю ажъ до Острое на 
гору (…) К тому тежъ другое селищо в повете Кремянецкомъ за 
Горинею на Бологове на шляху Татарскомъ отъ границы Лане-
вецкое по обу сторонъ реки Белозорки дворъ ему поселити и 
людей вдолжъ и поперокъ на поселки (?) на земли нашое осажи-
вати». На підставі цих даних М. П. Дашкевич доходить виснов-
ку: «Таким чином, межі надання королеви Бони «на Болохове» 
можуть бути встановлені тепер цілком визначено: надання було 
дане «войту Белозорскому», тобто засновнику Білозорки, й охо-
плювало місцевість від правого берегу Горині між притоками її 
р. Буглокою й р. Полквою, і на південь до витоків Случі (й 
Збруча?) та Бога включно»216. 
 Ще більш важливим для нас є інший документ – скарга 
«служебника» пані Михайлової Козинської 1569 р. Тут повідом-
ляється, що «князь Юрей Вороницкий наславши моцно, кгвал-
томъ врядника своего Вороницкого, на имя Дешъка Купчича, з 
бояры, з слугами и всими поддаными своими Вороницкими (…) 
на имене ее милости Осмиговичи (…)», захоплених у полон під-
даних Козинської та награбоване майно «до именя Ворончина а 
оттол на Болоховъ под Збараж до имений своих тамошнихъ  
отпровадити казалъ (…)»217. Відомо, що князі Юрій та Война 
Федоровичі Воронецькі з батьківських маєтків у Збаражчині 
отримали Опреловці (на р. Гніздичній, притоці Гнізни, тече від-
разу на захід від Збаража) та Влашановці (на притоках верхів’я 
Жираку, притоку Горині, на південний схід від Вишневця)218. 
Вони, мабуть, й були тими володіннями князя Юрія, куди він 
                                                            
216 Дашкевич Н. П. Еще разыскания и вопросы о Болохове и болоховцах // 
Университетские известия. – К., 1899. – № 1. – С. 3, 11-12. 
217 Там само, с. 4, 12-14 (Книга К. Ц. Арх. (Луцкая) № 2043, л. 107-110, № 108). 
218 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 192. [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – Спр. 
192]. – Л. 10 об.-11 (т. зв. «Руська метрика»); Wolff J. Kniaziowie… – S. 392 
(звідти ж); Собчук В. З історії… – С. 237. 
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«на Болоховъ под Збараж» наказав відіслати полонених а награ-
боване майно. 
 Якщо до поняття «Болохов» у XVI ст. включався ледве чи 
не сам Збараж, то не викликає жодного сумніву, що до складу 
Болоховської землі входив і Маначин у басейні верхнього Збру-
ча, який ми ототожнюємо з давнім Несвіжем. У 1-й половині 
XVI ст., а напевне, і протягом більшої частини XV-го, цей регі-
он знаходився у стані майже цілковитого запустіння. Зокрема, 
про це свідчить скарга згадуваного Яна Хотимовича, війта Ле-
песовського (суч. Лепешівка біля Ямполя), королеві Боні 
1553 р., де він згадує, що за дозволом короля Жигимонта I «за 
Горинею, на Болохове, осадилъ некоторые певные села и теперъ 
дей еще осаживаетъ (…)». М. С. Грушевський з цього приводу 
зазначав: «З документа цього видно перш за все, що ім’я Боло-
хова у половині XVI ст. носив широкий простір, який запустів 
на той час цілком або частково, так що на ньому можна було 
тоді осадити немало сіл»219. Цим пояснюється, що південний 
(болоховський) Несвіж, який згадується ще у 1415 р., незабаром 
після цього припинив своє існування, і був відновлений лише в 
середині наступного століття вже під назвою Маначина. 
 Виходячи зі встановленого місця розташування родового 
гнізда князів Несвізьких – у межах давньої Болоховській землі, – 
їх цілком логічно визнати нащадками знаменитих князів Боло-
ховських, які кілька разів згадуються в Галицькому літописі 
XIII ст. Перший відомий князь Несвіжський, Юрій, загинув у 
битві з монголами на р. Калці 31 травня 1223 р.220. Стосовно ж 
походження Болоховських князів  у історіографії, як відомо,  
було запропоновано кілька версій. Зараз ми дотримуємося тієї з 
них, за якою згадані князі належали до чернігівської династії 

                                                            
219 Грушевский М. С. К вопросу о Болохове // Чтения в Историческом обществе 
Нестора летописца. – К., 1893. – Кн. 7. – Отд. II. – С. 5, 10-11 (Метрика Литов-
ская, записи А, № 33, л. 134 об.). 
220 Новгородская первая летопись старшого и младшего изводов. – М.;Л., 1950. 
– С. 267; ПСРЛ. – М., 2001. – Т. I. – Стб. 509; М., 2000. – Т. VI. – Вып. 1. – 
Стб. 282; М., 2004. – Т. XXV. – С. 121, і т. д. Про дату битви див.: Береж-
ков Н. Г. Хронология русского летописания. – М., 1963. – С.106-107, 317-318. 
У деяких зведеннях удільний титул Юрія перекручено, але в цілому правильне 
читання «Несвѣжьскаго» сумнівів не викликає. 

71



 

Ольговичів, гілки Рюриковичів. На користь цієї версії можна 
навести наступні аргументи. 
 1) У 1236 р. князі Болоховські потрапили у полон до Да-
нила Романовича, князя Володимиро-Волинського. Після цього, 
прагнучи їх визволити, Михайло (Всеволодович Чернігівський, 
тоді князь Галицький) та Ізяслав (Мстиславич, зі смоленських 
Мономаховичів) стали погрожувати Данилу: «Дай нашю 
братью, или пріидем на тя войною»221. Добре відомо, що в ши-
рокому значенні «братією» між собою вважалися всі князі Рю-
риковичі. Але, в контексті згаданого конфлікту, Михайло Черні-
гівський, називаючи Болоховських князів своєю «братьєю», 
скоріш за все, спеціально підкреслював цим своє близьке з ними 
споріднення222. 

                                                            
221 Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар. – К., 2002. – 
С. 98, 221. 
222 Зовсім недавно була запропонована ще одна версія щодо походження князів 
Болоховських, заснована на свідченні магістра Рогерія, який у 1241 р. перебу-
вав у монгольському полоні – про те, що в Трансільванії монголи для управ-
ління місцевим населенням призначили особливих «canesos»-князів. Нібито 
аналогами цих угорських «canesos» на Русі були Болоховські князі, також при-
значені монголами у 1241 р., з метою заготівлі припасів для монгольської армії 
(Ричка В. Толочко О. «Князи Болоховьсции» // Ruthenica. – К., 2016. – Т. XIII. – 
С. 104-107). Що ж стосується свідчень Галицького літопису про участь Боло-
ховських князів у подіях 1232/33 та 1236 рр., то вони визнаються редакторсь-
кими вставками; тому виходить, що у другому випадку Михайло насправді мав 
називати «братией» лише полонених галицьких бояр (там само, с. 94-97). 
 Однак сумнівно, щоб князь Галицький міг називати «братией», тобто 
рівними собі за статусом, власних підданих-бояр. Окрім того, якби Болоховсь-
кі князі були «створені» монголами лише у 1241 р., то редактор Галицького 
літопису, як і його сучасники-читачі, напевне, знали б про цей неординарний 
факт. А отже, подвійна «вставка» князів Болоховських до подій до-
монгольського часу, коли їх начебто взагалі не існувало, легко б викривалася. 
Якби редактор-фальсифікатор хотів лише підкреслити ворожість новоспече-
них «князів» до Данила, то чому не «додав» їх до переліку численних ворогів 
Данила, які воювали з ним після монгольської навали? Помилкова стилістика 
Галицького літопису, на яку посилаються автори версії, взагалі є характерною 
для цієї пам’ятки, і, гадаємо, не обов’язково має пояснюватися лише редактор-
ським «перекроюванням» тексту. Нарешті, загальновідомий факт, що в дав-
ньоруських пам’ятках, стосовно руських земель XI – XIII ст., князями звалися 
лише Рюриковичі, й говорити про виключення з цієї «аксіоми» ми б все-таки 
не стали. Болоховські князі, яких «оставили бо ихъ татарове, да имъ орють 
пшеницю и проса», цілком могли бути дрібними Рюриковичами, що відразу 
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 2) При розкопках Згарського городища біля с. Городище 
Хмельницької області, яке, можливо, слід ототожнити з літопи-
сним Божськом, і в будь-якому випадку є залишками одного з 
городів давньої Болоховської землі, було знайдено скарб, у 
складі якого містилися три персні-печатки з зображеннями ха-
рактерних князівських знаків. В. І. Якубовський зазначив, що 
вони «еволюційно зв’язані між собою. Встановити, який саме 
князівський рід мав такі герби, допомагає знак на срібному бра-
ктеаті чернігівського князя Олега-Михайла Святославича 
(рис. 32,-4). Він аналогічний знакові А. Подібним до нього є  
також на товарній пломбі Всеволода Ольговича (рис. 32, -5). 
Звичайно, вони трохи простіші, тобто мають менше відміннос-
тей, однак схеми їм адекватні наведеним вище: двозубець з хре-
стоподібним знаком на лівому зубці і паростками у вигляді пів-
місяців над ним (другим зубцем – Авт.). Це дає підставу припу-
стити, що персні належали, ймовірно, онукам або правнукам 
Олега Святославича»223. О. Алфьоров, крім того, вказав, що «два 
з них мають роздвоєне корневе закінчення, що було притаманне 
лише для чернігівських князів-Ольговичів»224. 
 Найновіші дослідження підтверджують вказані спостере-
ження. «Знаки дітей звичайно або розвивали, або варіювали зна-
ки батьків. При цьому тип князівського знаку слугував для роз-
різнення між князями різних гілок Рюриковичів: наскільки мо-
жна судити, знаки нащадків Святослава Ярославича (родонача-
льника князів Чернігівських – Авт.) мали на одному з зубців 
хрест (…)»225. А отже, досить важко припустити, щоб персні-
печатки, котрі явно належали нащадкам князів Чернігівських, 

                                                                                                                              
погодилися підкоритися монголам. Можливо, саме тому трохи пізніше, здійс-
нюючи подібний «проект» у Трансільванії, монголи й назвали призначених 
ними місцевих старійшин руським терміном «князь». 
223 Якубовський В. Скарби Болохівської землі. – Кам’янець-Подільський, 2003. 
– С. 65, 58, 63; перша публікація цього матеріалу: Якубовський В. І. Давньору-
ський скарб із с. Городища Хмельницької області // Археологія. – 1975. – 
Вип. 16. – С. 102-103. 
224 Алфьоров О. До питання про рід Болохівських князів та їх геральдику // 
Болохівщина: земля і люди. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 
«Велика Волинь», т. 20. – Хмельницький; Стара Синява; Любар, 2000. – С. 90. 
225 Михеев С. М. Новые атрибуции княжеских знаков Рюриковичей // Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики. – 2017. – № 3. – С. 87-88. 
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могли потрапити до Болоховської землі якось інакше, ніж разом 
з їхніми власниками. 
 

 
 3) Князі, які загинули у битві на р.Калці 1223 р., у літопи-
сах перераховані у такій послідовності: Святослав Яневський 
(Канівський) – Ізяслав Інгварович (син Інгвара Ярославича Лу-
цького, з молодшої гілки волинських Мономаховичів) – Святос-
лав Шумський (очевидно, також син Інгвара Ярославича, воло-
дінням якого Шумськ названий у 1211 р.226) – Мстислав Черні-
гівський з сином – Юрій Несвіжський227. Як бачимо, Юрій Не-
                                                            
226 Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар. – К., 2002. – 
С. 80, 177. 
227 Новгородская первая летопись старшого и младшего изводов. – М.;Л., 1950. 
– С. 63, 267. 
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свіжський, очевидно, один з Болоховських князів, згаданий від-
разу після Мстислава Чернігівського з сином. Принаймі, він  
навряд чи міг належати до Луцької гілки Мономаховичів, оскі-
льки в такому випадку мав би згадуватися серед її представни-
ків,  синів Інгвара Ярославича, на початку літописного переліку. 
 4) Нарешті, вище вже йшлося про результати генетичного 
аналізу Y-хромосоми князя Корибут-Воронецького, нащадка 
Несвізьких: «гаплотип представника цього роду недвозначно 
вказує на спільне походження з Рюриковичами N1c1, й на особ-
ливу близькість з лінією Пузини». А князі Пузини вважали себе 
нащадками Козельських, внаслідок чого, починаючи з кінця 
XVI ст. (не пізніше 1600 р.), деякі з них додавали до свого прі-
звища уточнення «з Козельська»228. Найближчі ж родичі Пузин, 
князі Огінські, писалися «с Козелска», принаймі, вже у 
1585 р.229. Припустити, в даному випадку, фальсифікацію родо-
вої традиції навряд чи можливо. Адже який сенс було афішува-
ти своє походження від князів невеличкого містечка, що знахо-
дилося тоді в складі Московської держави? Князі ж Козельські, 
безумовно, були нащадками чернігівських Ольговичів. Скоріш 
за все, вони походили від того ж Мстислава-Пантелеймона Свя-
тославича Чернігівського († 1223), який одночасно був удільним 
князем Козельським230 (на користь цієї версії свідчать і дані 
ономастики – повторюваність характерних «родових» імен 
Мстислава і Пантелеймона)231. 

                                                            
228 Wolff J. Kniaziowie… – S. 407, 408-409. 
229 Собрание древних грамот и актов городов: Вильны, Ковна, Трок, правосла-
вных монастырей, церквей, и по разным предметам. – Вильно, 1843. – Ч. II. – 
С. 186 (у акті від 25 лютого 1585 р. згадується князь Богдан Огінський «с Ко-
зелска»). 
230 ПСРЛ. – М., 2004. – Т. XXV. – С. 119, і т. д. 
231 Щоправда, у родоводах XVI ст. князі Козельські вказані нащадками Мстис-
лава, одного з синів Михайла Всеволодовича Чернігівського († 1246). Але така 
«престижна» генеалогічна легенда, не підкріплена жодними іншими джерела-
ми, довіри не викликає: «Судячи з хронології життя згаданих нащадків князя 
Мстислава, сам він народився не раніше кінця XIII ст. й не міг бути сином 
князя Михайла Всеволодича Чернігівського» (Беспалов Р. А. «Новое потомст-
во» князя Михаила Черниговского по источникам XVI – XVII веков (к поста-
новке проблемы) // Проблемы славяноведения. – Брянск, 2011. – Вып. 13. – 
С. 80-81). 
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 Зазначимо також, що нащадками князів Козельських, за 
нашим переконанням, були ще й князі Крошинські232. А порів-
нюючи знаки на печатках князів Костянтина Федоровича Кро-
шинського (1499 р., див. рис. зліва), Івана Івановича Пузини 
Глушонка, родоначальника Пузин (також 1499 р., рис. у центрі) 
та Матвія Богдановича Огінського (1555 р., рис. справа)233, не-
важко переконатися, що всі вони походять від одного прототи-
пу. Те ж саме стосується і пізніших гербів Крошинських 
(рис. зліва) та Огінських – Пузин (рис. справа). В. Коялович 
прямо писав, що «той герб у в. кн. Л. з Сівера принесли князі 
Огінські й Пузини»234. 

 

 
 Отже, вважаємо, можна досить впевнено констатувати, що 
князі Болоховські, а серед них і Несвізькі, були нащадками чер-
нігівських Ольговичів. Але яким чином вони могли утвердитися 
у Болоховській землі, територія якої, як відомо, принаймі у 
XII ст., була доменом великих князів Київських? Скоріш за все, 
це сталося у період, коли хтось з Ольговичів займав київський 
                                                            
232 Келембет С. Н. Происхождение князей Крошинских // Studia historica 
Europae Orientalis. – Минск, 2016. – Вып. 9. – С. 90-95. 
233 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки XIII 
– XVI ст. – Харків, 2009. – С. 145-146, 161, 290, 303. 
234 Wijuk Kojałowicz W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany 
Compendium. – Kraków, 1897. – S. 145, 189. 
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престол. Навряд чи мова може йти про час княжіння Святослава 
Всеволодовича (1181 – 1194), детально описаний у Київському 
літопису. Вірогідніше за все, Болоховську землю віддав своїм 
родичам його син, Всеволод Святославич Чермний, який князю-
вав у Києві тричі: у 1206, 1207 та 1210 – 1212 рр.; до речі, сусід-
ня Галицька земля у цей період також знаходилася під владою 
молодшої гілки Ольговичів – синів Ігоря Святославича235. За 
версією Р. В. Зотова, Болоховські князі й були синами Ігореви-
чів, які втратили Галичину 1211 р.: «Родичам своїм, синам гали-
цьких Ігоревичів, він (Всеволод – Авт.) надав уділи в західній 
частині Київської землі, по сусідству з Галичем, на який вони 
мали претензію»236. Дійсно, таке припущення є досить вірогід-
ним. Однак щось більш-менш конкретне щодо питання, з якої 
саме лінії Ольговичів походили Болоховські князі, ми сказати 
все-таки не в змозі237. 
 Але як можна пояснити приналежність Несвізьким їхньо-
го основного володіння у XV ст. – Збаразької волості? Адже 
Збараж, у першій згадці про нього 1213 р., разом з Теребовлем 
фігурує в складі Галицької землі238. Здається, відповідь на це 
питання міститься у наданні королем Владиславом-Ягайлом 

                                                            
235 ПСРЛ. – М., 2004. – Т. XXV. – С. 105-109. 
236 Зотов Р. В. О Черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черни-
говском княжестве в татарское время. – СПб., 1892. – С. 162 і далі. 
237 В. І. Якубовський поділяв думку Р. В. Зотова, вважаючи князів Болоховсь-
ких синами галицьких Ігоревичів (Якубовський В. І. Давньоруський скарб… – 
С. 104). О. Алфьоров ототожнював князів Болоховських з двоюрідними брата-
ми Михайла Всеволодовича Чернігівського – Андрієм, Іваном та Гаврилом, 
синами Мстислава Святославича (Алфьоров О. До питання про рід Болохівсь-
ких князів та їх геральдику. – С. 89-90), чомусь виключаючи можливість існу-
вання у Михайла Чернігівського інших двоюрідних братів та племінників. 
(Втім, ми не мали можливості ознайомитися з більш пізньою статтею автора, 
теж надрукованою у малодоступному регіональному збірнику: Алфьоров О. 
Болохівські князі – “провінційна гілка” чернігівських Ольговичів // Кобудь, 
Константинів, Староконстантинів: історія, археологія, культура, архітектура. – 
Хмельницький; Старокостянтинів, 2006 / Велика Волинь. – Т. XXXIV). Що 
стосується Юрія Несвіжського (за нашою версією – одного з Болоховських), то 
в літописному переліку князів, вбитих у 1223 р., він згаданий окремо від 
Мстислава Святославича Чернігівського та його сина, хоча й відразу після них. 
238 Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар. – К., 2002. – 
С. 82, 182. 
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Поділля Спитку з Мельштина, 1395 р. Надаючи Спитку п’ять 
подільських замків, король залишає за собою Меджибіж, Бож-
ськ і Вінницю, а також застерігає, що «округи Теребовля й 
Sczenca залишаються й надалі при тих правах», які вони мали за 
часів короля Казимира та князя Владислава Опольського239. 
«Сього застереження инакше не можна розуміти як тільки так, 
що Теребовль і Стінка зачислялися до Поділля ще в кінці XIV в. 
і давніше до нього належали, але були відібрані від нього колись 
за Казимира В., через те не увійшли в наданнє Спиткови»240.  
Інакше кажучи, після монгольського нашестя, у «темний» пері-
од формування Поділля, Теребовль, будучи відірваним від Га-
лицької землі, був включений до складу  цього нового територі-
ального утворення. Те же саме, звичайно, стосується і розташо-
ваного ще далі на північ Збаража, який у адміністративному 
плані спочатку, слід гадати, підпорядковувався саме Теребовлю. 
Потім же Збараж, не пізніше ніж у середині XIV ст., якимось 
чином перейшов у володіння князів сусіднього Несвіжу, внаслі-
док чого й було розірвано його (Збаража) зв’язок з Теребовлем, і 
взагалі з Галичиною. 
 Що стосується Вінницької та Хмельницької волостей, які 
князь Федько Несвізький у 1434 р. називав своєю «отниною», то 
ще на межі XIV – XV ст. вони належали князю Василю Вінни-
цькому (1388 р.), інакше Божському (1401 р.). Божськ, очевидно, 
розташовувався на місці пізнішого Хмельника241. Зміну ж його 
назви переконливо пояснює спостереження М. В. Кибалюка: 
«А тепер саме час звернути увагу на компактну групу старовин-
них топонімів, що розташовані  в межах сучасної Вітебської  

                                                            
239 AKLS. – T. I. – S. 19. 
240 Грушевський М. С. Історія України-Руси. – К., 1993 [К.;Львів, 1907]. – Т. IV. 
– С. 89, прим. 1. 
241 К. І. Терещук зазначив, що з початку XV ст. всі звістки про Божський зни-
кають, і «в середині XVI ст. в переліку наведених вище округ з замками за-
мість Божського з’являються Хмільник і Хмільницький повіт. Всі інші назви 
залишались незмінними до сьогодні (…) Зрештою, повідомлення літопису, 
праці П. М. Батюшкова та В. Н. Молчановського свідчать на користь гіпотези, 
за якою сучасний Хмільник стоїть поблизу залишків літописного Божського 
(можливо, городища в с. Суслівці)» (Терещук К. І. До питання про локалізацію 
Болохівської землі // Дослідження з слов’яно-руської археології. – К., 1976. – 
С. 169, 173-174). 
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області – Браслав – Соколовщина – Велец – Хмельник та порів-
няти їх з первісними назвами подільських міст – Браслав – Со-
колець – Венєч – Хмельник (…) Тож, чи можливий такий збіг не 
лише у назвах міст, а й навіть у відстанях (приблизно) та поряд-
ку розташування? Звичайно, що ні. Безперечно, подільські міста 
стали клонами інших міст, розташованих в межах тодішнього 
Великого Князівства Литовського. Цей факт дозволяє сьогодні 
не лише підтвердити правдивість слів літописця про відсутність 
будь-якого «города» на цих теренах, чи провести чітку хроноло-
гічну межу появи згаданих топонімів, а й вказати, звідки прий-
шли нові «колонізатори» Подільської землі, що відразу ж дали 
їй потужний поштовх для розвитку. Зауважимо також, що прик-
лади перенесення назви поселення групою людей, які під впли-
вом різних факторів змушені були залишити свої землі, зустрі-
чаються в історії досліджуваного нами періоду доволі часто»242. 
Отже, слід визнати, що «колонізатори» з сучасної Білорусі, осі-
вши у подільському Божську десь у середині XIV ст., і дали  
йому нову назву Хмельника, що повторювала назву їхнього рід-
ного міста. Вони ж заснували і сусідню Вінницю. 
 Князі Вінницькі-Божські, як і Несвізькі, напевне, також 
походили від давніх Болоховських, і були їхніми найближчими 
родичами. Внаслідок цього, вірогідніше за все, десь на початку 
XV ст. Несвізькі й успадкували володіння Вінницьких (аналогі-
чно тому, як у XVII ст. Вишневецькі, за правом найближчого 
споріднення «по мечу», успадкували володіння вигаслих Збара-
зьких). Хоча не виключено також, що це успадкування відбуло-
ся внаслідок шлюбу князя Несвізького з останньою княжною 
Вінницькою (звичайна практика у ВКЛ). 
 Окрім вказаних родів, нащадками давніх князів Болохов-
ських ми вважаємо ще князів Звягольських, які у XV ст. володі-
ли Звягелем у Київському повіті (суч. Новоград-Волинський). В 
цьому плані цікаво, що у 1461 р. князь Іван Борисович Звяголь-
ський у Луцьку засвідчив продаж Рівного князю Семену Несві-
зькому, хоча володінь у цьому регіоні, здається, він і не мав243. 

                                                            
242 Кибалюк М. В. До питання походження міст Східного Поділля // Наукові 
записки Національного заповідника «Замки Тернопілля».– 2015. – № 5. – С. 66. 
243 AKLS. – T. I. – S. 54, 117. 
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*** 
 Якщо не брати до уваги князя Юрія Несвіжського (1), 
який загинув у битві з монголами на р. Калці у 1223 р., першими 
відомими представниками роду були Григорій та Іван Несві-
зькі (2-3). 26 квітня 1388 р. вони, названі серед васалів-слуг 
Дмитра-Корибута Ольгердовича, князя Новгородського (Литов-
ського) та Сіверського, у польській Лєнчиці поручились за вір-
ність свого «господаря» королю Владиславу-Ягайлу, королеві 
Ядвізі й Короні Польській, а у випадку зради Корибута присяг-
нули, що «ни в чємъ єго нє хочємъ послушни быти»244. У цьому 
акті (оригінальному) серед поручителів Несвізькі згадані на 
7-му та 8-му місцях, без князівського титулу245. 

                                                            
244 УГ. – С. 38-39, № 20. Зазначимо, що Ю. Пузина прийняв регесту цієї грамо-
ти, наведену в книзі Голебіовського з помилковою датою 16 лютого, за само-
стійний документ (Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieświzkiego // MH. – 
1911. – Nr 1-2. – S. 10); див. AUPL. – S. 17.  
 К. Нєсєцький повідомляє, що «Gregorz Nieświcki» у 1387 р. був послом 
Корибута до короля Ягайла, з посиланням на Стрийковского (Niesiecki K. 
Korona polska. – Lwów, 1740. – Т. III. – S. 365). Однак у «Хроніці» Стрийковс-
кого ця звістка відсутня. Насправді вона запозичена з «Історії Литви» А. Коя-
ловича, де під 1389 (а не 1387) р. говориться: «Demetrio Corybuto dominium in 
Seueriensem Prinsipatum, confirmatum est, a Iagelone Rege. Verum prius, viri 
Seueriae Prinsipes, Demetrij legati (посли), Dauides Russanus, Basilius 
Toroszckaius, & Gregorius Niesvvicki (…)» (Wiivk Koialowicz A. Historiae 
Litvanae pars altera… – Antverpiae, M.DC.LXIX. – P. 14). Зі змісту цього пові-
домлення цілком зрозуміло, що його джерелом була та ж сама поручна грамо-
та за Корибута 1388 р., але імена князів-поручителів тут вказані з пропусками, 
а з 4-х різних осіб «зроблено» дві; крім того, Коялович «від себе» назвав їх 
всіх сіверськими князями. 
245 Оскільки документ зберігся в оригіналі, не має значення його регеста в Ін-
вентарі Коронного архіву М. Кромера 1551 р., де серед поручителів названі 
«(…) Gregorius, Iwan Nieswieski duces» (Книга посольская Метрики Великого 
княжества Литовского. – М., 1843. – Ч. 1. – С. 456). У Інвентарі 1681 р. та сама 
помилка – «Georgius (так – Авт.), Iwan Nieswiezki duces» (Inventarium omnium 
et singulorum privilegiorum, litterarum, diplomatum, scripturarum et 
monumentorum (…) / [Ed. E. Rykaczewski]. – Paryż; Berlin; Poznań, 1862. – 
P. 375). 
 Ян Тенговський, окрім Григорія та Івана, приймав ще існування Юрія 
Несвіцького, який нібито згадується близько 1390 р.: Федько Несвізький міг 
бути «сином Юрія Несвіцького, поручителя королеві Владиславу Ягайлу за 
Олехна Дмитровича» (Tęgowski J. Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora 
Nieświckich // Genealogia. – Poznań-Wrocław, 1996. – Т. 7. – S. 131 (таблиця), 
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 Іван Несвізький 12 жовтня 1387 р., перебуваючи в Луцьку, 
разом з іншими князями та боярами поручився перед королем 
Владиславом-Ягайлом за вірність йому Олехна Дмитровича246. 
Мова йшла про місцевого боярина, який пізніше займав вищий 
на Волині уряд – старости Луцького (згадується як такий у 
1406 р.)247. Друга поручна грамота за Олехна, аналогічного зміс-
ту з першою, була видана у Луцьку 10 жовтня 1388 р.248. В обох 
документах, серед поручителів, Іван Несвізький згаданий на 
5-му місці без князівського титулу, хоча й відразу після князів 
(зокрема, Олександра Четвертенського)249. Як бачимо, вже у  
першій згадці про Несвізьких у складі ВКЛ представник цього 
роду виступає як особа, тісно пов’язана зі справами Волині. 
 Згодом Івану Несвізькому вдалося увійти до близького 
оточення самого великого князя Вітовта: 19 червня 1403 р. він, 
перебуваючи в Любліні, засвідчив грамоту Вітовта, у якій той 
обіцяв не миритися з Тевтонським орденом без відома й волі 
короля Владислава-Ягайла. У цьому документі Іван Несвізький 
вже чітко названий князем («Ywano de Neswyes ducibus», разом 
з Федором Острозьким)250. Характерно, що обидва князі серед 
свідків згадані перед Яном з Течина каштеляном, Яном з Тарно-
ва воєводою Краківським та іншими польськими воєводами. Це 
свідчить, що «обидва наших князі високо стояли у раді Вітовто-

                                                                                                                              
133; Tęgowski J. Jeszcze o pohodzeniu kniazia Fiodora Nieświckiego // Genealogia. 
– Poznań-Wrocław, 1996. – T. 8. – S. 89). Однак у обох поручних грамотах за 
Олехна згаданий лише Іван Несвізький (див. зараз нижче). Джерелом же непо-
розуміння дослідника була, здається, вказана регеста поручної грамоти за Ко-
рибута 1388 р. в інвентарі 1681 р. (цитована у статті Пузини), де замість Гри-
горія та Івана фігурують «Georgius, Iwan Nieswiezki». 
246 Codex epistolaris saeculi decimi quinti. – Kraków, 1876. – T. I. – S. 12 (копія 
Нарушевича). У 1387 р. 12 жовтня дійсно припадало на суботу. 
247 Полехов С. В. Литовско-русские отношения в начале XV в. в свете малоиз-
вестных источников // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2017. – № 3. – 
С. 105. 
248 УГ. – С. 42, № 22 (оригінал). Рік видачі не вказаний, але 10 жовтня припа-
дало на суботу у 1388 р. Зміст цієї другої поручної грамоти за Олехна, порів-
няно з першою, значно скорочено. 
249 Хоча у регесті акту 1387 р. з Інвентаря Коронного архіву 1681 р., знов-таки 
помилково, всі без виключення поручителі названі руськими князями – «duces 
Rutheni» (Inventarium omnium et singulorum… – P. 271). 
250 AUPL. – S. 47-48, Nr 45 (оригінал). 
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вій, а може  як князі думні зі свого роду, вимагали першості,  
навіть перед першими представниками першорядних малополь-
ських родів!»251. 
 Нарешті, Ян Тенговський виявив ще один документ зі зга-
дкою князя Івана Несвіцького. А саме, 9 березня 1410 р. Петро 
Влодкович, староста Подільський та Теребовельський, під час 
перебування короля в Теребовлі, розмежував володіння Остафія 
Давидовського та «Isbroczko» (Зброжка), зробивши це разом з 
«domini Iwan ducis Nieswieczensis Bibelski». На підставі другого 
прізвища Івана Я. Тенговський ототожнив його з Іваном Несві-
цьким-Предільницьким, відомим з кінця 1430-х рр., вважаючи, 
що він був одружений на Ярохні Бибельській вже у 1410 р.252. 
Ця дата видання документу сумнівів не викликає: Петро Влод-
кович з Харбінович дійсно був старостою Подільським у 1410 – 
1411 рр.253. Однак щодо точності наведеної цитати цього самого 
сказати не можна. Оригінальний акт Петра Влодковича був на-
писаний руською мовою. У 1531 р. його було підтверджено, в 
латинському перекладі, королем Жигимонтом I, та внесено до 
46-ї книги Коронної метрики254. А у 1553 р. вже цей документ 
було підтверджено Жигимонтом II Августом і внесено до 83-ї 
книги метрики255. Саме даний текст і цитує Тенговський, і він, 
дійсно, відповідає рукопису. Але, якщо ми звернемося до пер-
шого перекладу, 1531 р., то побачимо там дещо інше читання 
фрагменту, для нас принципово важливе: «domi(ni) Ivvann ducis 
Nezwiczen(sis) et nobil(…)256 Andrey Bibelskij»257. 

                                                            
251 Rulikowski W. Radzimiński Z. L. Kniaziowie i szlachta… – Kraków, 1880. – T. I. 
Kniaziowie na Ostrogu i Zasławiu Ostrogscy i Zasławscy herbu wlasniego. – S. 35. 
252 Tęgowski J. Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich. – S. 130, 
przyp. 32. 
253 Długosz J. Roczniki… – Warszawa, 2009. – Ks. 10 i 11. – S. 63, 207. 
254 Регеста: Matricularum Regni Poloniae summaria / Ed. T. Wierzbowski. – 
Varsoviae, 1910. – Pars IV. – Vol. 1. – P. 348, № 5952. 
255 Регеста: Matricularum Regni Poloniae summaria. – Varsoviae, 1919. – Pars V. – 
Vol. 1. – P. 94, № 1483 (f. 139v.-140). Оригінал тексту метрики є в Інтернеті: 
http://pther.eu/MK/083/PL_1_4_1-083_0293.html. 
256 Далі кілька літер ми розібрати не змогли. 
257 AGAD. – Metryka Koronna. – Ks. 46. – F. 27v.:  
http://pther.eu/MK/046/PL_1_4_1-046_0057.html. 
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 Отже, насправді прізвище «Бибельський» жодного відно-
шення до князя Івана Несвіцького не має, а в тексті 1553 р. це є 
помилкою, яка виникла через пропуск трьох слів – із Івана Не-
свіцького та Андрія Бибельського вийшов Іван Несвіцький Би-
бельський. Дійсно, виглядало б дуже дивним, якби князь Іван 
відразу після одруження взяв собі друге прізвище своєї дружини 
– не титулованої шляхтянки, яка у 1410 р., скоріш за все, навіть 
не мала власних володінь. Інша справа – прізвище «з Преділь-
ниці», від села, яким він разом з Ярохною реально володів піз-
ніше (див. розділ VI). До того ж княгиня Ярохна Предільницька 
(з Бибельських) активно діяла ще у 1491 р. (див. там само), тоб-
то вкрай мало вірогідно, щоб вона була заміжньою вже у 
1410 р., якщо взагалі на той час народилась. Тим часом Андрій 
Бибельський, згаданий у 1410 р., був відомим перемишльським 
шляхтичем, який неодноразово фігурує в актах 1378 – 1430 рр.; 
цілком можливо, що він і був батьком (чи дядьком) княгині 
Ярохни Предільницької258. 
 Особисто ми переконані, що князь Іван Несвіцький у акті 
Петра Влодковича – це та ж сама особа, що й князь Іван Несві-
зький 1403 р., можливо, батько Федька та Івана Предільницько-
го. Його перебування у 1410 р. на коронних землях, у Теребовлі, 
разом з польським старостою Подільським, дивувати нас жод-
ним чином не повинно (у 1403 р. князь теж згадується у польсь-
кому Любліні). Адже ВКЛ тоді визнавалося невід’ємною части-
ною Польського королівства, а великий князь Вітовт – лише  
намісником Владислава-Ягайла. Добре відомо, що деякі литов-
сько-руські князі були нерідкими гостями навіть при королівсь-
кому дворі. Нарешті, Несвізьким належав сусідній з Теребовлею 
Збараж, а також Вінниця та Хмельник на Поділлі, старостою 
якого був Петро Влодкович. 
 
 

 
 
 

                                                            
258 Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала XVI 
века. Историко-генеалогическое исследование. – Тюмень, 2001. – С. 10-11. 
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Розділ III 
 

КНЯЗЬ ФЕДЬКО НЕСВІЗЬКИЙ 
 
 
Точне походження знаменитого в історії, а ще більше в історіог-
рафії, князя Федька Несвізького (3), залишається невідомим. 
В. Семкович, на підставі подібності печатних знаків Івана та 
Федька Несвізьких (див. розділ I), схилявся до думки, що Федь-
ко був сином Івана259. Однак нам невідома печатка Григорія  
Несвізького, яка могла бути ще ближчою до печатки Федька. 
З цього приводу зазначимо, що «півмісяць» на знаку Федька  
успадкували всі без винятку його нащадки, а тому логічно було 
б очікувати, що цей елемент мав міститися і на печатці його  
батька; тим часом на печатці Івана Несвізького він відсутній. 
Нарешті, далеко не факт, що, крім Григорія та Івана, наприкінці 
XIV – початку XV ст. не існувало інших представників роду Не-
свізьких. Гіпотеза ж Я. Тенговського про те, що Федько міг бути 
сином князя Василя Вінницького260, не дає переконливого пояс-
нення, чому він ніколи не вживав прізвище Вінницького, хоча й 
володів Вінницею. Можна лише припустити, що матір’ю Федька 
була остання представниця роду князів Вінницьких, через яку 
він і успадкував їхні володіння (див. попередній розділ). 

                                                            
259 Semkowicz W. Korybutowicze i Nieswizcy w swietle sfragistyki // MH. – 1913. – 
Nr 11-12. – S. 203. Цю ж версію підтримав і З. Люба Радзіміньський: 
Radzimiński Z. L. Uwagi o opracowaniu przez Dra O. Haleckiego Mateijałów do 
dziejów Rusi i Litwy w XV w. Z Jana Zamoyskiego inwentarza Archiwum 
Koronnego. – Lwów, 1921. 
260 Tęgowski J. Jeszcze o pohodzeniu kniazia Fiodora Nieświckiego // Genealogia. – 
Poznań-Wrocław, 1996. – T. 8. – S. 88-89. У своїй попередній роботі автор ви-
словлював інше припущення: «Виходячи з того, що стосується традиції нада-
вання імен дядьків, можна було б дійти висновку, що Федір Несвіцький був 
сином Юрія Несвіцького, поручителя королеві Владиславу Ягайлу за Олехна 
Дмитровича, оскільки один з синів Федька носив ім’я Юрій» (Tęgowski J. 
Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich // Genealogia. – Poznań-
Wrocław, 1996. – Т. 7. – 132-133). Однак особа Юрія Несвіцького – це резуль-
тат непорозуміння самого Я. Тенговського, яке походить, мабуть, з помилки в 
регесті Інвентаря Коронного архіву 1681 р., де замість Григорія та Івана фігу-
рують «Georgius, Iwan Nieswiezki» (див. попередній розділ, прим. 245). 

84



 

 Володіння й уряди князя Несвізького вказує його  прися-
жна грамота 1434 р. (див. нижче). У цьому документі Федько, 
староста Кременецький та Брацлавський, зве своєю «вотниной», 
тобто спадковими володіннями, волості Збаразьку, Вінницьку та 
Хмельницьку, а «вислугою» – Соколець. (Звідси слід дійти ви-
сновку, що південний Несвіж, родове гніздо Несвізьких, на той 
час вже запустів або, принаймі, «поступився» статусом цента 
волості Збаражу). Як бачимо, князь фактично контролював ве-
личезну територію на півдні ВКЛ, включаючи все Східне По-
ділля та Кременецький повіт Волині, де займав не лише вищі 
адміністративні уряди, а й мав значні приватні володіння. Крім 
того, Федьку належав ще двір Городок з селами в Луцькому  
повіті (який один із його онуків називав своєю «дєдиной»)261. 
 Від самого початку конфлікту, що виник у 1430 р. між  
великим князем Швитригайлом Ольгердовичем та його старшим 
братом, королем Владиславом-Ягайлом, князь Федько Несвізь-
кий був вірним васалом першого з них. Десь у останніх днях 
жовтня, тільки-но отримавши звістку про смерть Вітовта (помер 
27 жовтня 1430 р.), польські пани, підступно арештувавши ли-
товського старосту Подільського, пана Довгірда, захопили зам-
ки Камінець, Смотрич, Скалу й Червоноград262. Натомість, Схі-
дне Поділля й надалі залишилося за ВКЛ. Найзначнішим із міс-
цевих землевласників був князь Федько Несвізький (володар 
Вінниці й Хмельника); тож не дивно, що саме його Швитригай-
ло невдовзі й призначив своїм старостою Подільським – факти-
чно лише Брацлавським. Сталося це, очевидно, наприкінці 1430 
чи початку 1431 р. 
 На початку 1431 р. із замків Збаража (володіння Федька), 
Кременця та Олеська війська Швитригайла здійснювали напади 
на сусідні землі Польського королівства – околиці Теребовля, 
Львова і т. д.263. У березні польський загін із Камінця вирушив 

                                                            
261 Заповіт князя Солтана Збаразького 1472 р. (РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – 
Ед. хр. 196 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – Спр. 196]. – Л. 233). 
262 Długosz J. Roczniki… – Warszawa, 2009. – Ks. 11. – S. 324-325; ПСРЛ. – 
Т. XXXV. – С. 67, 75. 
263 Codex epistolaris saeculi decimi quinti. – T. II / Monumenta medii aevi historica 
res gestas Poloniae illustrantia. – Kraków, 1891. – T. XII. – P. 260, № 191 (лист 
Владислава-Ягайла великому магістру від 14 липня 1431 р.); звідси: Długosz J. 
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на Східне Поділля та почав пустошити околиці Брацлава. «Міс-
цеве населення, на чолі з не названим на ім’я намісником 
(hewptman) великого князя, вирушило за ним у погоню, завдало 
йому поразки та захопило трофеї – коней і зброю»264. Напевне, 
мова тут іде про князя Федька Несвізького, хоча на ім’я він, як 
намісник Швитригайла в Східному Поділлі, згадується лише 
через півроку. В липні, під час походу Владислава-Ягайла на 
Луцьк, захисники Збаража залишили його та спалили замок265. 
Вірогідно, це наказав зробити сам володар Збаража, князь Федь-
ко Несвізький, який приєднався до військ Швитригайла: 
8 вересня (?), знаходячись разом з великим князем під Луцьком, 
Федько засвідчив його перемирну грамоту (одну з двох) з Вла-
диславом-Ягайлом. У переліку свідків цього акту, серед князів, 
«Fedko Nieświeżski» згаданий на останньому, 9-му місці266. 
                                                                                                                              
Roczniki… – Warszawa, 2009. – Ks. 11-12. – S. 16. С. Полєхов відносить вилаз-
ки зі Збаража і т. д. до початку 1431 р., тоді як лист Владислава-Ягайла – аж до 
21 липня (Полехов С. Наследники Витовта. – М., 2015. – С. 181). 
264 Полехов С. Наследники Витовта. – С. 181-182 (GStAPK. OBA 5597, 5633). 
265 Długosz J. Roczniki… – Warszawa, 2009. – Ks. 11-12. – S. 31; Codex epistolaris 
saeculi decimi quinti. – T. II. – P. 265, № 194 (лист Владислава-Ягайла від 1 сер-
пня 1431 р.). 
266 Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – T. II. – S. 126, № 1562. Тут наведено 
польський переклад з німецького перекладу перемирної грамоти з боку Ягай-
ла, а потім додано список свідків із грамоти Швитригайла, латинський список 
та німецький переклад якої зберігалися в Кьонігсбергзькому таємному архіві. 
Однак у оригінальній грамоті Швитригайла, виданій у Чорторийську 1 верес-
ня, список князів-свідків значно коротший, ніж у Даниловича: відсутні Андрій 
Володимирович та Федько Несвізький, а Іван Путята та Василь Семенович, 
імена яких у самому тексті також відсутні, засвідчили документ своїми печат-
ками (Бучинський Б. Кілька причинків до часів вел. князя Свитригайла (1430 – 
1432) // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – 1907, кн. II. – 
Т. LXXVI. – С. 135, 136). У грамоті Швитригайла, даній під Луцьком, список 
якої зберігався у Кьонігсберзькому архіві, Іван Путята та Василь Семенович 
вже присутні, але Андрій Володимирович та Федько Несвізький – також відсу-
тні (Дополнения к актам историческим, относящимся к России. – СПб., 1848. – 
С. 306). Мова тут іде про окремий документ (саме той список, про який згадує 
Данилович – про це свідчать ідентичні архівні сигнатури), а не про копію по-
переднього оригіналу, як звичайно приймають. Він був даний під Луцьком 
8 вересня (а не в Чорторийську 1-го), а його текст у заключній частині суттєво 
відрізняється від чорторийського акту. Залишається, здається, лише припусти-
ти, що Данилович використав перелік печаток при луцькому акті Швитригай-
ла, який міг бути наведений у його списку в Кьонігсбергзькому архіві (в тексті 
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 22 жовтня 1431 р. Владислав-Ягайло скаржився Швитри-
гайлу, що його воєвода, «dux Fedko», не дозволяє Теодору Буча-
цькому, старості польського Поділля (Кам’янецькому), поверну-
ти замки Олчедаїв та Ялтушков, які за умовами перемир’я нале-
жало відступити до Кам’янця. Федько виправдувався тим, що 
він на отримав на такі дії розпоряджень від Швитригайла267: 
«Пояснення вочевидь натягнуте, якщо враховувати, що напри-
кінці 1431 і 1432 р., в умовах постійних прикордонних сутичок і 
загрози нової війни, великий князь підтримував тісні контакти зі 
своїми волинськими намісниками і тим же Федором Несвіць-
ким»268. Більше того, саме наприкінці жовтня 1431 р. «до Свид-
ригайла прибув кременецький намісник (у джерелі згаданий без 
імені), який попередив його про вербовку найманців у руських 
землях Польського королівства»269. Скоріш за все, мова йде саме 
про князя Федька Несвізького, який у 1434 р. згадується як ста-
роста не лише Подільський (Брацлавський), але й Кременецький 
(див. нижче). 
 1432 р., січень/початок лютого – очевидно, Федько писав 
до великого князя Швитригайла, що поляки сильно озброюють-
ся відразу в трьох місцях. Відомий список з німецького перек-
ладу цього листа, де князь зве себе «Foedir Koribitowitz», але в 
підзаголовку його названо «howptman usz der Podolie». Одно-
значно, в одному з цих випадків ми маємо справу з помилкою 
німецького писаря, але в якому саме, й відповідно хто був авто-
ром листа – Федір Корибутович чи Федько Несвізький, староста  
Подільський – точно сказати неможливо270. Хоча особисто ми 
більше схиляємось до другого варіанту, враховуючи активну 
роль Федька у литовсько-польському конфлікті. 
 15 травня – прибувши до прусського Христмемеля, Федь-
ко, разом з деякими іншими литовсько-руськими князями, боя-
рами й містами, заприсягся виконувати всі умови договору ве-
ликого князя Швитригайла з Тевтонським орденом. У цьому 
                                                                                                                              
старої публікації, на жаль, опущені навіть місце й дата видачі документу, вка-
зані лише в заголовку). 
267 Codex epistolaris saeculi decimi quinti. – T. II. – P. 268-269, № 197. 
268 Полехов С. В. Наследники Витовта. – М., 2015. – С. 215. 
269 Там само, прим. 640 (GStAPK. ОBA 5830). 
270 Див. розділ I, пункт 5 аргументації Ю. Пузини. 
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документі, серед князів, «Felko (!) Nyesweczkoi» знову стоїть на 
останньому, шостому місці271. 
 28 липня – у листі з Гродна Швитригайло  повідомляв  
великому магістру, що він наказав закувати в кайдани слугу, 
який мав зухвалість висловлювати образи на адресу Ордену, і 
відіслати до його господаря, князя «Wiatko», з найсуворішим 
наказом, аби той (слуга) поніс заслужене покарання272. 
 Після Ошмянського заколоту 31 серпня 1432 р., внаслідок 
якого до влади в Литві прийшов Жигимонт Кейстутович, князь 
Федько Несвізький залишився на боці Швитригайла. Вже 3 ве-
ресня, прибувши до Полоцька, Швитригайло писав до лівонсь-
кого магістра, що туди до нього приїхали, поміж іншими васа-
лами, намісники Подільський і Луцький («Podoliensis et Luczska 
prefecti»)273. Якщо це так, то вказані намісники далеких півден-
них провінцій, мабуть, планували взяти участь у литовсько-
польському з’їзді, призначеному на 15 вересня274. 
 Незабаром князь Федько довів свою відданість Швитри-
гайлу і на практиці. У жовтні/листопаді 1432 р. король Владис-
лав-Ягайло зі Львова послав свої війська, під командуванням 
Вінцентія Шамотульського, каштеляна Межиріцького та старос-

                                                            
271 Русско-ливонские акты / Собранные К. Е. Напьерским. – СПб., 1868. – 
С. 189-190, № CCXXXI b (німецький текст); польський переказ: Danilowicz I. 
Skarbiec diplomatów... – T. II. – S. 133, № 1603 (тут «Fedko Nieswiezki»). Про 
процедуру укладення цього договору див.: Полехов С. Наследники Витовта. – 
С. 227-235. 
272 Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – T. II. – S. 136, № 1613 (польський пе-
реказ). Оскільки Швитригайло дізнався про згаданий інцидент із листа орден-
ського скарбника, С. Полєхов вважає, що «слуга подільського воєводи викону-
вав якесь доручення в Пруссії» (Полехов С. Наследники Витовта. – С. 215, 
прим. 640; посилання на джерело: GStAPK OBA 6171). Це не виключено, але 
можливо й те, що інцидент відбувся в межах ВКЛ, а скарбник дізнався про 
нього від орденських інформаторів. 
273 LEKUrk. – Bd. 8. – S. 365-366, № 624. 
274 С. Полєхов вважає, що насправді це було маловірогідно через вкрай напру-
жені відносини на литовсько-польському кордоні: «Це примушує думати, що і 
у вересні 1432 р. участь подільського і луцького старост у польсько-
литовському з’їзді не планувалась». «(…) що Свидригайло робив хороше об-
личчя при поганій грі, щоб переконати керівництво Ордену надати йому вій-
ськову допомогу, і довіряти яскравим подробицям його листа не варто» (Поле-
хов С. Наследники Витовта. – С. 261-262). 
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ти Руського (Львівского), на литовське Поділля проти «князя 
Федька з Острога». У хроніці Длугоша прізвище литовсько-
руського провідника вказане, без сумніву, помилково: добре  
відомо, що протягом 1433 – 1434 рр. подільським старостою 
Швитригайла був Федько Несвізький (див. далі)275. Тим не 
менш, подальше оповідання Длугоша про цю кампанію, написа-
не, очевидно, на основі детальної розповіді чи щоденника оче-
видця, ми вважаємо за доцільне навести повністю, незважаючи 
на його значний обсяг. 
 Згаданий Федько «серед всіх князів Литви і Русі відзнача-
вся великою відвагою й користувався величезною повагою се-
ред військових. Він-то за допомогою татар, волохів, русинів та 
бесарабів, яких велику кількість здобув собі, діймав підданих 
короля безперервними наїздами з замків, які на Поділлі  нале-
жали до князя Швитригайла. Коли потім військо королівське 
прибуло на Поділля, князь Федько, як навчений у битвах і боях, 
не спішив сточити справжню битву з королівським військом, 
але, крадучись і вдаряючи на частину війська, атакував не раз 
поляків. Не раз також подоланий у подібних боях, відступав. 
Військо короля тоді, коли (вже) Федько не створював можливо-
сті прийняти битву, звернувшись до здобуття городів, здобуло 
майже всі замки на Поділлі, які держано в імені князя Швитри-
гайла. Позоставався замок Брацлав, котрий згадуваний князь 
Федько, передчуваючи прибуття поляків, спалив разом з містом, 
щоб його не здобули поляки. Військо королівське поверталося 
вже до себе після підкорення цілого Поділля під владу короля й 
Королівства й вигнання Федька. 
 Федько однак, як чоловік завзятий, вболіваючи через віді-
брання Поділля та своє ганебне вигнання, стягнувши нове вій-
сько, зібране з татар, волохів та бесарабів, готувався помститися 
за свої кривди. І хоча був значно сильніший, коли мова йде про 
силу й кількість війська, однак, здаючи собі справу з того, що 
поляки набралися відваги з попередніх отриманих над ним пе-
ремог, вирішив не починати загальну битву, бачачи, що поляки 
через нерівність становища є слабшими. Через якийсь потім час, 

                                                            
275 Пізніше ця помилка Длугоша, загальновизнана в історіографії, перейшла й 
до інших польських хронік. 
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ідучи через ліси й гаї за їхнім обозом, про що поляки не знали, 
зупинився в укритті, оточеному лісами, поблизу села Копострин 
(Копистрин – прим.) над дуже болотистою та широко розлитою 
річкою Морахвою (на захід від Брацлава – прим.), у переконан-
ні, що повинен надійти такий момент, коли військо королівське 
буде тут переправлятися через згадану річку, оскільки де інде 
була вона (непридатна) до переправи через паводок та її болоти-
сте русло. І не підвело його передбачення. Тому що в неділю, на 
свято славного апостола, св. Андрія (30 листопада – прим.), рано 
військо польське, яке довідалося від розвідників, що Федько  
пішов іншою дорогою, занехаявши всі надії сточити в той день 
битву, рушило й прибуло до важкої переправи на тій річці. 
 А була там гребля, за якою знаходилося озеро з рибами, 
що становило затоку тієї річки. В тій греблі було два місця,   
вимощені спеціально, за розпорядженням командирів, гілками, 
аби облегшити перехід війську й аби його половина не була ата-
кована ворогами в разі, якби друга половина не могла їй прийти 
з допомогою. Підступний князь Федько сподівався, що все те 
зможе здійснити, а незручність місця посилювала його надію. 
Коли потім половина війська з половиною возів перейшла через 
вимощене гілками місце на другий берег (оскільки болотисте 
місце не дозволяло розширити перехід ані в одну, ані в іншу 
сторону) й коли половина поляків не перейшла ще через греблю, 
Федько, який знав про все, що робили поляки, підійшовши не-
сподівано з військами руськими й татарськими, виконує те, що 
задумав, і беручи до уваги як кількість людей (оскільки мав із 
кожного народу по кілька тисяч), так і нерівність становища, 
відважно атакує поляків при потужному рику труб. Вражені  
поляки, не знаючи, що спершу потрібно робити, думали, як ста-
вити стрій і в який спосіб вирватися з небезпеки, в якій опини-
лися, а не як перемогти. І коли друга, позостала частина війська 
намагалася перейти через греблю, а також прийти з допомогою 
своїм, які раніше перейшли через неї, на перешкоді стала їй маса 
власних возів, які тиснули один на одного. 
 Перші однак чинили опір Федьку. Спершу сформовано 
стрій, наскільки це дозволяв брак часу та незручність місця.  
Точиться потім між обома військами завзята битва, й по одній та 
другій стороні падає багато вбитих. Багато втікає до тих, які ще 
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займали інший берег. Друга частина війська королівського, не 
затримуючись, біжить на допомогу своїм. І прибігає своїм на 
допомогу не тільки через вимощені гілками місця, з котрих во-
зи, що їм перешкоджали на переправі, зсувають до води й боло-
та, але й через місця, залиті водою, болотисті й через воду озера, 
котре, належним чином покрите кригою, витримувало щільний 
натовп; трохи однак бракувало, й були б потонули, якби крихка 
крига зламалася. Всі, які перейшли по кризі, поновлюють нано-
во битву, а вороги, переконані, що така вже закінчилась, жадіб-
но звернули руки на вози й здобич поляків. Довго билися з рів-
ним успіхом і жодна зі сторін не відступала; бо полякам додава-
ла бадьорості витривалість та нагадування (собі) свіжих звитяг, 
а Федькові  велика кількість його воїнів. І хоча поляки, якби  
додали зусиль, були б вчинили ворогам пам’ятну річ, то однак 
вороги, враховуючи свою велику кількість, коли змішали ряди 
поляків, а також припинили боротьбу, якби вже було після бит-
ви, рушають до грабунку возів. 
 Тим часом за провидінням Божим надійшов один із ко-
мандирів війська королівського, Кемлич, чоловік незвичайної 
відваги й мужній, який вирушив (був) з сотнею коней на випас 
та для грабунку, а здогадавшись із криків волаючих, зі звуків 
труб і гострого лязкоту зброї, що точиться битва, прибуває як-
найшвидше та починає трубити. Ворогів, які чують той звук, 
огортає дуже великий неспокій. Поляки тоді, повернувши собі 
цілком сили, що найчастіше звично буває при очікуваній пере-
мозі, почали частіше атакувати переляканих, повних неспокою 
та зайнятих грабунком возів. Оточені зі всюди вороги, почасти 
були вибиті, почасти викинуті з возів. Кемлич же, не задоволь-
няючись тим, що прибув, атакує зі своїми тили ворогів (постає з 
того, як дуже багато хто вірили, велике замішання), спершу вій-
сько Федька привів до безладу й відразу змусив його до втечі. 
Коли на розбиті шеренги зпереду й тилу напирав поляк, русини 
й татари розбіглися, не спроможні витримати атаки. Коли потім 
відділи порідшали, відступили, відмовившись від перемоги, й 
розпорошені в утечі  розійшлися, де кому доля дала. Дороги  
були встелені й тілами, й речами, котрих провідники військ не 
дозволяли збирати переможцям, але зачекали, щоб напирали на 
втікачів. І війська королівські не супротивилися виконанню на-
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казу, але, зоставляючи будь-які торби й здобич ворогів, вбивали 
їх (оскільки за зламання вірності не брали нікого до неволі),  
переслідували аж до півночі. Хоч тому за ласкою Божою відій-
шов цілим князь Федько, однак загинули тоді великі тисячі та-
тар, бесарабів, волохів і отримано значну перемогу, гідну згадки 
через багато віків. Дванадцять здобутих хоругов ворогів на знак 
перемоги поміщено в кафедрі краківській. Із поляків загинули 
тільки два шляхтичі: Якуб Трестка з Міхочина й син Мечислава 
зі Смогорзова Миколай. Цілу ж хвалу й славу отриманого тоді 
тріумфу й осягнутої силою перемоги, яка була спокутуванням за 
поразку, що вже загрожувала, приписано Кемличеві». 
 Далі Длугош описує, як король Владислав-Ягайло, пере-
буваючи у Львові, у костьолі св. Хреста молився за перемогу та 
життя своїх воїнів, добре розуміючи їх небезпечне становище; 
безмежну радість по всьому Королівству Польському з приводу 
отриманої перемоги, а також урочистий в’їзд короля, перед яким 
несли хоругви розгромлених ворогів, до Кракова276. Можливо, 
що тріумф поляків у наведеному оповіданні  дещо й перебіль-
шено, але сам факт їхньої підсумкової перемоги сумнівів не ви-
кликає. Зокрема, про це свідчать кілька надань Владислава-
Ягайла католицькій церкві Руського воєводства, зроблені в по-
дяку за здобуту над «Thartarorum, Ruthenorum et Valachorum 
victoria et triumpho»277. 
 Тим часом 24 грудня до Швитригайла у Вітебськ прибув 
посланець від самого Федька («hertczog Vetko, houptman us der 
Podolie»), зі звісткою, що той, разом з волохами й татарами, 
вщент розгромив поляків, яких полягло аж 12 тисяч, серед них 
400 рицарів278! Звичайно цю звістку відносять до битви на Мо-
                                                            
276 Długosz J. Roczniki… – Ks. 11-12. – S. 87-91. 
277 Цитата з грамоти львівській капітулі від 8 грудня 1432 р. (AGZ. – Т. II. – 
S. 92-93, № LVI). Подібне надання отримав, напр., кафедральний собор 
св. Андрія у Перемишлі, оскільки саме в день пам’яті цього святого було 
отримано перемогу над «схизматиками» (Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. – 
Kraków, 1892. – S. 164). 
278 LEKUrk. – Bd. 8. – S. 383, № 651; Коцебу А. Свитригайло, великий князь 
Литовский. – СПб., 1835. – С. 157-158; Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – 
T. II. – S. 146-147, № 1643-1644 (листи комтура Ланзєє великому магістру й 
маршалку від 26 грудня). Про цю ж перемогу Федька згадано й у приписці до 
рапорту від середини лютого 1433 р. (LEKUrk. – Bd. 8. – S. 395, № 663). 
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рахві, відповідно, звинувачуючи ту чи іншу сторону в припису-
ванні собі перемоги.  Ми ж з таким підходом погодитися не  
можемо. По-перше, підсумкову перемогу на Морахві, без сумні-
ву, оримали поляки, причому з мінімальними втратами (два 
шляхтичі, відомі поіменно). В такій ситуації Федько навряд чи 
наважився б на те, щоб не лише приписати перемогу собі, а й 
зависити втрати ворога ледь не у сотні разів (зокрема, по шлях-
тичам – у 200 разів)! Обман такого масштабу не мав жодного 
сенсу, рано чи пізно він все одно викрився б, і явно не додав би 
честі князю. По-друге, досить маловірогідно, щоб посланець 
Федька, висланий відразу після битви на Морахві (30 листопа-
да), їхав до Швитригайла більше двадцяти днів, прибувши до 
Вітебська лише 24 грудня. Приймаючи шлях до Вітебська навіть 
1000 км, виходить, що посланець проїжджав за день не більше 
50 км – відстань у кілька разів менша, ніж міг проїхати верховий 
гінець з терміновим повідомленням279. 
 Та головне, ми точно знаємо, що після поразки на Морахві 
Федько взяв таки реванш над поляками, повернувши під свій 
контроль Східне Поділля. Прусський посол Ландзєє, який пове-
рнувся з Литви не пізніше кінця березня 1433 р.,  розповідав  
великому магістру, що Федько здобув Брацлав, і разом з подо-
лянами та молдаванами нападав також на володіння великого 
князя Жигимонта Кейстутовича (мабуть, мова йде про Берестей-
ську землю), спустошуючи їх280. Реально це могло мати місце не 
пізніше середини лютого, коли Федько з подолянами вирушив 
на з’єднання зі Швитригайлом до Білорусі, де перебував до кін-
ця березня (див. нижче). Ми вважаємо, що саме про події, 
пов’язані зі згаданим реваншем подільського старости, і йде  
                                                            
279 Для порівняння, литовсько-подільська комунікація восени 1430 р. займала 
десь удвічі менше часу: Вітовт помер у Троках 27 жовтня – лише дізнавшись 
про це, польські пани захопили Камінець та інші подільські замки – «у відпо-
відь» на цю акцію Швитригайло затримав у Литві Владислава-Ягайла – пере-
говори між ними про подільське питання завершилися компромісом 29 листо-
пада (Полехов С. Наследники Витовта. – С. 179). 
280 Сам великий магістр писав про це А. Пфаффендорфу до Базеля аж наприкі-
нці квітня 1433 р., посилаючись на розповіді Ландзєє (Полехов С. Наследники 
Витовта. – С. 318; посилання: Die Berichte der Generalprokuratoren des 
Deutschen Ordens an der Kurie. Bd. 4. Hbd. 2. Göttingen, 1976. № 520). Про пере-
хід Берестя до Жигимонта Кейстутовича див. там само, с. 264. 
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мова у його донесенні, отриманому Швитригайлом 24 грудня. 
А якщо так, то Федько розбив поляків (хоча їхні втрати в доне-
сенні, напевне, перебільшені) та повернув собі Брацлав десь у 
середині грудня 1432 р. До речі, у приписці до рапорту про по-
хід магістра Лівонського на Литву, що відбувся 30 січня – 
9 лютого 1433 р., про перемогу Федька над поляками згадано 
після Ошмянської битви 8 грудня 1432 р.281. 
 24 січня 1433 р. великий магістр просив воєводу «Малого 
Поділля» (Молдавського Покуття) Ілляшку, аби той вказав сво-
єму війську, що складалося з волохів і татар, разом з князями 
Михайлом (воєводою) Київським та «Wetko» Подільським, було 
готовим до нападу на Польщу відразу  після того, як війська  
ордену вторгнуться до королівства282. А 18 лютого магістр Ліво-
нського підрозділу ордену повідомляв великому магістру, що 
«hovetman us der Podolyen», тобто Федько, йде на допомогу 
Швитригайлу283. Дійсно, князь об’єднався зі своїм володарем і 
разом з ним, очевидно, прийняв участь у поході на Литву, хоча 
той фактично й провалився. 22 березня Федько, перебуваючи у 
Вітебську, підписав лист литовсько-руських князів, панів, бояр, 
рицарів і міщан на Базельський церковний собор, де вони за-
свідчували щирість римсько-католицького віросповідання Шви-
тригайла, а також заявляли про готовність прийняти унію като-
лицької та православної церков. У цьому листі, серед князів, 
«Fedor Neszwyczky capitaneus Podolyae»  вкотре згаданий на  
найостаннішому, 8-му місці284. 
 11 квітня 1433 р. великий магістр закликав Швитригайла, 
аби він десь наприкінці травня червня напав на Литву разом з 
лівонцями, одночасно наказавши князям Федьку («herczog 

                                                            
281 LEKUrk. – Bd. 8. – S. 395, № 663. 
282 Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – T. II. – S. 148, № 1650 (польський пе-
реказ листа). 
283 LEKUrk. – Bd. 8. – S. 394, № 662; Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – T. II. 
– S. 149, № 1656. 
284 Bullarium Poloniae. – Romae; Lublinі, 1995. – T. V. – S. 251, Nr 1361. У ста-
рому французькому виданні, де імена та назви сильно перекручені – «Fedor 
Nesedwitzky», а лист датовано 26-м березня (Veterum scriptorum et 
monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio/ Ed. 
E. Martene, U. Durand. – Paris, 1733. – Т. VIII. – P. 576-577). 
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Vetko») та Михайлу (Гольшанському, воєводі Київському) з  
подолянами, волохами й татарами напасти на Польщу. Тоді ж 
листи аналогічного змісту були написані й до самих князів: 
«Fedkoni Neswitsky Sterisco (староста?) in Podolien, herczog 
Michaeli Iwanowitz wayewode de Kyfen mutatis mutandis (з ураху-
ванням відповідних змін)»285. 23 квітня комтур Остероде пові-
домляв, що після повернення Луцька під владу Швитригайла, 
він призначив своїми воєначальниками князя Носика (Олексан-
дра Носа Пінського, старосту Луцького) та князя «Wiatko»286. 
Дійсно, 3 травня Швитригайло відповідав великому магістру, 
що на його прохання вже «князю Федку велѣли есмо оттуль отъ 
Подольское земли заважати Ляхомъ, што наиболши могучи со 
всими тамошними людми, а и съ Татары пакъ: занюжь Татаръ съ 
нимъ досыть есть; а князь Олександръ Носъ отъ Луцкое сторо-
ны. Надеемся, имуть имъ много заважати и шкодити ихъ земли; 
о томъ есмо послали къ нимъ, ко князю Олександру и ко князю 
Федку»287. 25 травня комтур Остероде писав, що чутки про те, 
нібито князі Носик та «Wiatko», з’єднавшися з волохами, пе-
рейшли на бік поляків, є цілком помилковими288. Нарешті, 
17 червня великий магістр знову радив Швитригайлу, щоб той 
наказав здійснити потужний напад на Польщу, залучивши для 
цього сили своїх васалів та союзників, першим серед яких на-
званий «herczog Vedko»289.  
 І дійсно, князь Несвізький десь у цей же час активізував 
боротьбу з поляками. Длугош під 1433 р. повідомляє, що князь 
Федько разом з татарами пустошив Поділля, часто забираючи 
звідти велику здобич. Але не раз бував і побитим, втративши 
всю кінноту, й ледве рятувався втечею. Однак одного разу – 

                                                            
285 LEKUrk. – Bd. 8. – S. 401, № 677. 
286 Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – T. II. – S. 150, № 1661; Полехов С. Нас-
ледники Витовта. – С. 337 (сучасна сигнатура листа: GStAPK OBA 6410). 
287 Карамзин Н. М. История государства Российского. – СПб., 1842. – Кн. II – 
Т. V. – Прим. 264, стб. 114-115 (за руським оригіналом). Рік тут не вказано, 
однак він встановлюється на підставі згадки про недавній перехід Олександра 
Носа до Швитригайла (квітень 1433 р.). Німецький переклад: LEKUrk. – Bd. 8. 
– S. 403, № 681. 
288 Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – T. II. – S. 151, № 1663. 
289 LEKUrk. – Bd. 8. – S. 410, № 693. 
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десь у травні/червні, – Федьку вдалося досягти серйозного успі-
ху. Потайки підійшовши зі своїми й татарськими військами до 
столиці польського Поділля – Кам’янця, він вислав невеликий 
відділ грабувати околиці міста, а головні сили розмістив у засід-
ці під горою, яка добре їх закривала. Польський староста, Тео-
дорик Бучацький, маючи за ніщо купку грабіжників, згідно з 
досвідом попередніх днів, на чолі невеликого загону вийшов із 
замку й напав на них. Вороги вдавано почали тікати, а Бучаць-
кий стрімко погнався за ними, зайшовши занадто далеко. В цей 
час із засідки несподівано вийшли головні сили Федька, а «вті-
качі», розвернувшись, зустріли переслідувачів стрілами. Багато 
поляків загинуло, решта розбіглася, а сам Теодорик, кілька разів 
поранений, потрапив у полон. Федько відіслав його до Швитри-
гайла, який пізніше, на прохання свого союзника, магістра Ліво-
нського, обміняв Бучацького на полоненого лівонського марша-
лка290. 
 У перших числах липня Г. Ландзєє, орденський посол у 
Швитригайла, писав до великого магістра, що князь «Wiatko», 
привівши з собою 4000 татар, об’єднався з князем Олександром 
(Носом), і разом вони вже виступили в похід, про результати 
якого поки що нічого не відомо291. Ми вважаємо, що мова тут 
йде про похід, описаний у Длугоша відразу після рейду на 
Кам’янець. Федько, об’єднавшися з князем Носом, спалили  Бе-
рестя (місто великого князя Жигимонта) та облягли його замок, 
котрий легко б і здобули, оскільки захисникам не вистачало 
продовольства. Однак король Владислав-Ягайло вчасно наказав 
йти на допомогу Берестю князям Мазовецьким, а також війсь-
кам із руських земель корони. Через це Федько та Нос, злякав-
шись їх прибуття, зняли облогу292. 

                                                            
290 Długosz J. Roczniki… – Ks. 11-12. – S. 124-125. Ці події описуються напри-
кінці 1433 р., однак А. Лєвіцький справедливо вказує, що вони мали відбутися 
значно раніше, десь близько травня (Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. – S.201, 
342, przyp. 20). Пор. вище, лист Швитригайла від 3 травня. 
291 Коцебу А. Свитригайло... – С. 180-181; Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – 
T. II. – S. 152, № 1667; Полехов С. Наследники Витовта. – С. 338, 340 (сучасна 
сигнатура листа: GStAPK OBA 6540). 
292 Długosz J. Roczniki… – Ks. 11-12. – S. 125. С. Полєхов вважає, що «такий 
хід подій почасти відбився і в згаданому листі комтура Остероде великому 
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 Всі ці дії Федька виявилися досить ефективними, оскільки 
8 липня комтур Остероде писав до великого магістра, що «[вій-
ська] земель навколо Кракова (…) повинні залишатися в себе і 
остерігатися  князя Федька (herczog Fetken»)293. Однак через  
місяць, 5 серпня, той же Остероде, зі слів свого мазовецького 
інформатора, повідомляв великому магістру, що князі Олек-
сандр Нос і Федько уклали союз з королем Польським. Щоправ-
да, наступного ж дня комтур поспішив запевнити голову Орде-
на, що, за словами інших людей, це неправда294. Але 9 серпня 
Остероде писав, що «князь Нос і князь Федько й валахи уклали 
між собою перемир’я, і тепер вони мають намір повністю 
об’єднатися з поляками»295. 
 Схильність до сепаратного перемир’я з польськими старо-
стами Федько почав виявляти десь наприкінці липня. Її свідчен-
ням може бути лист, щоправда недатований, який князь Федько 
«Niesuiczki» вислав до Грицька (напевно Кердейовича, старости 
Холмського). У ньому Федько пропонує: «Даймо війні йти далі, 
як захоче (libeat), самі ж між собою приязнь збережемо, і не 
вмішуємося до тієї справи, але панам своїм служимо; постарай-
                                                                                                                              
магістру: вже у квітні він повідомляв, що Берестя й Берестейська земля невдо-
взі перейдуть під владу Свидригайла» (Полехов С. Наследники Витовта. – 
С. 337; сучасна сигнатура листа: GStAPK OBA 6410). Оскільки основний зміст 
вказаного листа від 23 квітня 1433 р. – це перехід князя Носа з Луцьком на бік 
Швитригайла, то довелося б визнати, що Нос об’єднався з Федьком і пішов на 
Берестя відразу після вказаних подій. Тим часом у Длугоша ці події між собою 
не пов’язані: після втрати Луцька тут говориться про війну Носа з Грицьком 
Кердеєвичем у Холмщині, літній похід Швитригайла на Литву, рейд Федька на 
Камінець, і лише тоді – про похід Федька й Носа на Берестя  (Długosz J. 
Roczniki… – Ks. 11-12. – S. 100-101, 123-125). У листі Федька від 3 травня він 
повідомляє, що лише наказав Федьку і Носу «заважати Ляхомъ»: «Надеемся, 
имуть имъ много заважати и шкодити ихъ земли». Про результати дій своїх 
старост Швитригайло ще нічого не знав, та й наказав їм пустошити саме поль-
ські землі, а не литовське Берестя. Той факт, що наприкінці червня Федько й 
Нос виступили у спільний похід, вважаємо, дозволяє досить впевнено ототож-
нити цю акцію з походом на Берестя, описаним у Длугоша. 
293 Полехов С. Наследники Витовта. – С. 338, прим. 400; посилання: GStAPK 
OBA 6551. 
294 Полехов С. Наследники Витовта. – С. 359; посилання: GStAPK OBA 6605, 
6611. 
295 Полехов С. Наследники Витовта. – С. 340, прим. 406; посилання: Lietuvos 
Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius. F 15-73. P. 272. 
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мося, аби твої маєтки (possessionеs) не понесли шкоди, й за те 
саме мені поручися». Далі Федько просить за  «свого брата Іва-
шка (fratrem suum Iuasconem)» – відпустити його до себе на по-
руку, оскільки все-таки важко несити тяготи полону; обіцяє «під 
вірою та честю зі своїми нащадками та всією землею Луць-
кою (!)», що, як тільки побажає (Грицько), його (Івашка) приве-
де, а якщо його-таки не побачить – готовий сам бути утриманим 
у його (старости) руках296. 
 Скоріш за все, князь Івашко Несвізький (5) потрапив у 
полон у травні/червні 1433 р., коли князь Олександр Нос, старо-
ста Луцький, «зібравши звідки можна військо», здійснив напад 
на Холмську землю, але під Грубешевом на Бузі був розбитий 
саме старостою Холмським, Грицьком Кердейовичем, який тоді 
«багато його людей взяв до неволі»297. Це пояснює і досить див-
ний, здавалося б, факт, що Федько поручався за брата зі «всією 
землею Луцькою» – оскільки Івашко потрапив у полон у складі 
луцького ополчення298. В такому разі лист Федька до Грицька, 
скоріш за все, слід датувати десь кінцем липня/початком серпня 
1433 р. По-перше, близько 22 липня розпочався похід Швитри-
гайла на литовські володіння Жигимонта Кейстутовича299, тобто 

                                                            
296 Латинський переказ цього листа зберігся в інвентарі Коронного архіву Яна 
Замойського, середини XVI ст. (Halecki О. Z Jana Zamojskiego… – S. 206, 
217-218). О. Халецький припускав, що лист було написано у 1434 р., оскільки 
викладене в ньому бажання Федька вийти з війни, вірогідно, призвело до його 
переходу на бік Польщі у вересні цього року (там само, s. 201-202). Про нашу 
версію датування див. в основному тексті. 
297 Długosz J. Roczniki… – Ks. 11-12. – S. 100-101. Це повідомлення наведене 
відразу після звістки про «захоплення» Луцька князем Носом, який піддав 
місто Швитригайлу незадовго до 23 квітня 1433 р. 
298 Теоретично ще одним моментом, коли Івашко міг потрапити в полон, міг 
бути один з епізодів т. зв. «Луцької війни» 1431 р. А саме, під час облоги Лу-
цька чотири польських пана, останнім з яких названий той же Грицько Керде-
йович, вирушили в похід на Кременець; звідти проти них вийшли князі Василь 
та Балабан, але 21 серпня зазнали поразки (Długosz J. Roczniki… – Ks. 11-12. – 
S. 42-43). Не можна виключати, що у русько-волоському війську знаходився й 
Івашко, молодший брат Федька, старости Кременецького. Однак, по-перше, 
Длугош нічого не говорить про те, що поляки захопили тоді когось у полон. А 
по-друге, чим тоді пояснити, що Федько поручався за брата з Луцькою зем-
лею? Тому версія, викладена в основному тексті, є значно переконливішою. 
299 Halecki О. Z Jana Zamojskiego… – S. 204. 
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та сама «стороння» для Волині війна, про яку згадано в листі 
(сам Федько невдовзі до неї також приєднався, хоча й не дуже 
активно – див. зараз нижче). А по-друге, саме в цей час Федько, 
який закликав Грицька до злагоди, уклав аналогічне пропонова-
ному перемир’я з іншими старостами коронної Русі. 
 Між 4 і 12 серпня король Владислав-Ягайло повідомив 
великому князю Жигимонту, що «Віцентій Руський (генераль-
ний староста, Шамотульський) і Михайло Бучацький старости 
перемир’я взяли з Федьком Несвіцьким до Різдва Господнього, 
яких листи перемирні до мене (Жигимонта) прислав»300. Король 
запитував великого князя про його думку з цього приводу, на 
що Жигимонт у листі від 12 серпня висловив сильне незадово-
лення і навіть обурення, оскільки його вороги, скориставшись зі 
вказаного перемир’я, вчинили небезпечний напад на його воло-
діння з півдня. А саме, лучани («Lucenses») здійснили рейд аж 
до Новгородка, спустошивши Здітов, Слонім, Липськ і т. д.301. 
Втім, основну шкоду володінням Жигимонта завдали саме лу-
чани, на чолі з князем Олександром Носом та паном Юршею302. 
Що ж до князя Федька Несвізького, то його участь у вказаній 
акції була, здається, досить обмеженою303. 
 Осінь та зима 1433 р. на Поділлі пройшли, здається, мир-
но. 10 листопада Швитригайло писав із Києва до брата-короля, 
що він отримав повідомлення від свого старости Подільського, 
«duce Feidcone», про те, що Віцентій (Шамотульський), староста 
Львівський, пропонував йому організувати з обох сторін віль-
ний з’їзд послів, які б мали покласти кінець всім суперечкам; зі 
свого боку, Швитригайло висловлює на це свою згоду304. Відбу-
вся вказаний з’їзд чи ні, точно невідомо. Але з інших документів 
                                                            
300 «Viazeniecz Russiae et Michaelem Buczaczki capitaneos inducias fecisse cum 
Fedko Niesswiczky ad Nativitatis domini, earumque induciarum litteras ad se 
miisse». 
301 Латинський переказ руського оригіналу цього листа зберігся в Інвентарі 
Коронного архіву Яна Замойського (Halecki О. Z Jana Zamojskiego… – 
S. 209-210; про рік – s. 198). 
302 Halecki О. Z Jana Zamojskiego… – S. 213, 215 (регести листів Жигимонта та 
князя Сангушка). 
303 «si Nieszwiecki cum aliis copias coniunxerit, vim belli se persensurum» (Halecki 
О. Z Jana Zamojskiego… – S. 210; див. також коментарі на s. 202, 204, 205). 
304 Там само, s. 216; про датування – s. 198. 
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ми знаємо, що на Волині перемир’я прихильників Швитригайла 
з Польщею було продовжено до свята Пасхи (28 березня 
1434 р.)305. Вірогідно, саме до цього  періоду відноситься охо-
ронний лист (глейт), виданий у Кременці 4 лютого (рік не вка-
зано) від «Feidkonis ducis Niesuieski, capitanei Podoliae et 
Cremenecensis» якомусь Сташку Мишковському – щоб той міг 
безпечно, зі стількома вершниками, слугами та супутниками, 
скільки захоче, приїхати до нього та повернутися назад306. 
 Відразу після закінчення перемир’я, а можливо, й раніше, 
бойові дії на прикордонні поновилися. Вже 11 квітня 1434 р. 
Швитригайло, в листі до великого магістра, повідомляв йому 
про новини, отримані від посла князя Федька, який тільки що 
прибув із Поділля. Незадовго до цього польське військо (судячи 
з подальших подій – із Львівської землі) вдерлось до Поділля й 
розграбувало Збаразький замок; дізнавшись про це, Федько зіб-
рав своїх людей і вирушив у погоню. Догнати поляків йому вда-
лося лише в їхній землі, після чого він відібрав у них награбова-
не майно та полон. Отримавши звістку про те,  що з королівсь-
кого двору до свого маєтку повернулася дружина відомого пана 
Якуба Скарбка з Гури (Фенна, можливо, з магнатського роду 
Бучацьких), Федько вирушив туди й захопив її в полон разом з 
братом та сестрою, а також ще двома заможними шляхтичами. 
Полонених князь відіслав до одного зі своїх замків, а сам всту-
пив у бій з польським загоном, що його переслідував, і розбив 
його, після чого спокійно повернувся до своїх володінь307. 
 На початку червня, відразу після смерті короля Владис-
лава-Ягайла, його радники задля того, щоб ця подія не заохоти-
ла князів Швитригайла та Федька до наїздів на землі королівст-

                                                            
305 Там само, s. 200. 
306 Там само, s. 164. О. Халецький припускає, що в ній відбилися перші конта-
кти Федька з польськими панами, які призвели до його підданства Польщі у 
вересні 1434 р., тобто грамота, в такому випадку, була видана у лютому цього 
року. Але ми не можемо виключати й більш ранньої дати – лютий 1433, 1432 
чи навіть 1431 р. 
307 Полехов С. Наследники Витовта. – С. 382-383; посилання: GStAPK. OBA 
6799. У старій роботі А. Коцебу цей епізод сильно спотворений: Коцебу А. 
Свитригайло... – С. 192-193; звідти: Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – T. II. 
– S. 155-156, № 1684. 
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ва, вислали всіх королівських дворян на Поділля – з метою від-
бивати несподівані наїзди Федька, які той вчиняв з татарами. Це 
завдання королівська «гвардія» виконувала доти, поки не було 
короновано сина покійного короля (Владислава III)308. 27 червня 
Швитригайло писав до великого магістра, що у випадку, коли 
поляки атакують Луцьк і Кременець, проти них із тилу має вда-
рити його союзник, хан Сеід-Ахмет, до якого він накаже приєд-
натися князю Федьку Несвізькому з подільськими військами309. 
 У серпні/на початку вересня, після зради прихильників 
Швитригайла у Луцьку та Києві, «великий князь Руський» нака-
зав схопити князя Федька Несвізького та засудив його до смерт-
ної кари. Чи дійсно Федько також задумував зраду, точно не  
відомо. Сам він у своїй грамоті від 7 вересня стверджував, що 
Швитригайло, «нє досмотривши моєѣ вѣрноѣ служибы, и вє-
лѣлъ мя имить бєз моєѣ вины и бєз права, чєрєс намолъву  
моихъ нєприятюлъ, и вєлѣлъ мя былъ избавить горла моєго, и 
жоны моєѣ, и дѣтии моихъ, имѣния моєго и чєсти моєѣ». Дові-
давшись про це, сусідні польські урядовці – Віцентій Ша-
мотульський, пан (каштелян) Межиріцький та староста Руський 
(Львівський), Михайло Бучацький, староста Галицький, та інші 
пани Руської землі, – змогли визволити Федька та його родину з 
неволі310. В старій історіографії переважала думка, що князь  
Несвізький реально мав намір зрадити Швитригайла311. Однак, 
знаючи про підозрілий та жорстокий характер останнього, ціл-
ком може бути, що він дійсно  звинуватив Федька за однією  
лише підозрою. Адже Шамотульський і Бучацький були саме 
тими панами, з якими князь Несвізький ще минулого літа, збері-
гаючи вірність Швитригайлу, уклав «локальне» перемир’я, й 
про подальші конфлікти між ними нічого не відомо. До того ж 
поляки цілком могли розраховувати на те, що Федько, завдячу-

                                                            
308 Długosz J. Roczniki… – Ks. 11-12. – S. 133. 
309 Полехов С. Наследники Витовта. – С. 371; посилання: GStAPK. OBA 6809, 
6835. 
310 УГ. – С. 129-130, № 71 (оригінал). 
311 Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. – S. 246; Грушевський М. С. Історія Украї-
ни-Руси. – Т. IV. – С. 217, 479; Prochaska A. Hold Fedka kniazia nieświeckiego // 
Kwartalnik hystoryczny. – Lwów, 1911. – S. 243 (помилково відносить зраду 
Федька ще до початку 1434 р.). 
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ючи їм власним життям і вкрай розізлений на Швитригайла,  
через це перейде від нього на бік Польщі, або й прямо поставили 
князю таку вимогу. 
 7 вересня 1434 р. звільнений «князь Фєдико Нєсвидиский, 
староста Крємянєцкий и Братславьский», у Кременці видав гра-
моту на вірність королю Владиславу III та Короні Польській. 
Виклавши обставини свого арешту та звільнення (як вище), він 
пояснює перехід на бік Польщі «добродѣйством» панів, які його 
звільнили. Обіцяє до кінця життя служити королю за умови, що 
той надасть та підтвердить за ним його держання – Кременець, 
Брацлав та інші міста й землі. При цьому Федько ставить ще 
умову, аби король зберіг за землевласниками його староств їхні 
маєтки, пробачивши їм колишні проступки, а також перевів зга-
дані провінції на польське право. Конкретно про себе та своїх 
нащадків князь застерігає, що король має залишити його «при 
моюи вотнинѣ, при Исбаразискои волость, и при Вѣнницикои 
волость, и при Хмѣлиньскую волость,  и при Соколици при  
моюи выслузѣ»312; якщо ж король захоче взяти собі Соколець, 
то має дати за нього рівноцінну заміну. Нарешті, Федько прямо 
заявляє, що в тому випадку, коли король не збереже за ним по-
життєво його держання, то він буде вважати свою присягу не-
дійсною313. 
 Оскільки цю грамоту було видано  в Кременці, то зрозу-
міло, що Федьку вдалося зберегти за собою це місто. Що ж сто-
сується Східного Поділля з Брацлавом, то присяга за нього,  
можливо, була лише символічною. Реально ж ця земля могла 
залишитися під владою Швитригайла, оскільки лише в травні 
наступного року Брацлав захопив у «литвинів» та передав коро-
лю Владиславу його союзник, воєвода Молдавський Стефан 
(див. нижче). І взагалі, Федько «не мав жодного права відступа-
ти польському королю замки, якими він лише управляв у якості 
старости, а не володів ними на становищі удільного князя»314. 

                                                            
312 Для правопису грамоти часто характерна заміна «ь» на «и». 
313 УГ. – С. 129-131, № 71. У 1434 р. 7 вересня (канун Різдва Богородиці) дійс-
но припадало на вівторок. 
314 Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. – 
СПб, 1894. – Март. – Ч. CCXCII. – C. 64, прим. 5. Разом з тим, Леонтович ціл-
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 6 квітня 1435 р. у Черняхові – одному з сіл своєї Збаразь-
кої волості315, – «князь Фєдко Нєсвидьский», так само називаю-
чи себе старостою Кременецьким та Брацлавським, вдруге при-
сягнув на вірність королю Владиславу III та короні Польській. 
Більша частина цієї грамоти, де він повідомляє про свій арешт, 
звільнення та перехід на бік Польщі, повторює документ 1434 р. 
Однак далі бачимо важливі зміни: Федько вже не ставить коро-
лю ніяких умов своєї служби, зате з’являється новий пункт про 
те, що всі його «счядковє» (нащадки) повинні теж служити Ко-
роні Польській «на вєки», «голдовати» королю аналогічно ін-
шим княжатам Корони. Далі ж повторюється пункт про те, що 
урядники Федька на його староствах (Кременецькому та Брац-
лавському) після його смерті повинні будуть «вѣрнє спустити» 
їх королю та короні Польській316. 
 Приблизно через місяць-півтора, у травні 1435 р., воєвода 
Молдавський Стефан, союзник Польщі, здобув «приналежний 
до Королівства й Поділля замок Брацлав, котрий на той час,  
зайнятий русинами, позоставався в їхніх руках», «вирвав з рук 
литвинів» – отже, прихильників Швитригайла. Після цього Сте-
фан передав Брацлав королю,  а той віддав місто в держання  
Дерславу Влостовському, старості Подільському (який, втім, 
пізніше допустив його повернення литвинами)317. Чому ж Вла-
дислав III не повернув Брацлав під управління князя Федька, 
                                                                                                                              
ком безпідставно писав, що «незабаром, втім, князь Несвіжський помирився з 
Свидригайлом». 
315 AKLS. – T. I. – S. 54, № LVII. 
316 УГ. – С. 132-133, № 72 (оригінал). Видана грамота в середу 6-ї неділі Вели-
кого посту, що у 1435 р. за православним календарем відповідає 6 квітня (за 
католицьким – 13 квітня). Перший видавець документу, М. Крупович, замість 
цифри «S» (6) помилково прочитав «Г» (3), внаслідок чого в старій історіогра-
фії грамота помилково датувалась 23-м березня 1435 р. 
317 Вперше Длугош згадує про це під 1433 р., після повідомлення про присягу 
Стефана Владиславу-Ягайлу – як акцію, вчинену на доказ його вірності коро-
лю (Długosz J. Roczniki… – Ks. 11-12. – S. 117-118). Вдруге – під 1436 р., при-
чому тут уточнюється, що Стефан здобув Брацлав «парою днів раніше, ніж 
Іллю (його брата) випущено з неволі» (там само, s. 190). Але Ілля втік із поль-
ського ув’язнення (а не був випущений), як видно, під час з’їзду в Сєрадзі, що 
розпочався 8 травня (день св. Станіслава) 1435 р., де поляки вирішували його 
подальшу долю (там само, s. 171). Отже, здобуття Стефаном Брацлава відбу-
лося значно пізніше 1433 р., а саме, у травні 1435 р. 
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який у обох своїх присяжних грамотах застерігав, що його «тыи 
городы и тая дєржанья» мають відійти до короля й корони 
Польської (безпосередньо) лише «по моємъ животѣ»?318. Ми 
вважаємо, що на дане питання ми отримаємо цілком задовільну 
відповідь лише в тому разі, коли припустимо, що Федько на час 
походу Стефана вже помер, а його друга присяжна грамота від 
6 квітня, вірогідніше за все, була видана у зв’язку з передсмерт-
ною хворобою. Саме з цієї причини до неї було включено й 
пункт про службу Польщі «счядков» князя, відсутній у першому 
акті. Можна припустити також, що литовсько-руські прихиль-
ники Швитригайла захопили Брацлав, «приналежний до Коро-
лівства» (свідчення Длугоша), лише після смерті Федька – дуже 
авторитетної в регіоні особистості, – й саме цей факт викликав 
похід на місто воєводи Молдавського319. 
                                                            
318 А. Левіцький вважав, що друга грамота Федька була видана у зв’язку з за-
хопленням Брацлава Стефаном (Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. – S. 246, 351, 
pryp. 18). Цього не виключав і Я. Куртика, хоча припускав також  інше можли-
ве датування для захоплення Брацлава – червень/серпень 1435 р. (Kurtyka J. 
Wierność i zdrada na pograniczu. Walki o Bracław w latach 1430–1437 // Historia 
vero testis temporum: Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Krzysztofowi 
Baczkowskiemu w 70 rocznicę urodzin. – Kraków, 2008. – S. 694-695). С. Полєхов 
вважає, що «Стефан Молдавський взяв Брацлав незадовго до 6/13 квітня 
1435 р. (…), що зробило Ф. Несвіцького більш поступливим» (Полехов С. 
Наследники Витовта. – С. 386). Подібні припущення нам видаються не потріб-
ними: звістка Длугоша про те, що Стефан здобув Брацлав «парою днів раніше» 
до звільнення Іллі, дозволяє досить впевнено віднести цю подію до травня 
1435 р. (див. попередню прим.); навряд чи хроніст став би висловлюватися 
подібним чином, якби похід на Брацлав мав місце більше ніж за місяць до зві-
льнення Іллі (грамота Федька видана 6 квітня). 
 319 Смерть Федька близько 1435 р. приймав Ф. І. Леонтович. Разом з тим він, 
неправильно зрозумівши звістку Длугоша, помилково припускав, що «сам 
князь Несвіжський, очевидно, мав силою добувати собі права, виговорені в 
запису 1434 р. Ще в цьому році Брацлав управлявся польським старостою 
(Дерславом Влостовським), котрий лише силою вимушений був здати замок 
литовцям (?, насправді – у 1435 чи скоріше аж на початку 1436 р. – Авт.)» 
(Леонтович Ф. И. Очерки… // ЖМНП. – СПб, 1894. – Март. – Ч. CCXCII. – 
C. 65). 
 У книзі 5 т. зв. «Руської метрики» зберігся список грамоти великого 
князя Швитригайла, виданої князю Федору Васильовичу, яка була там «обля-
тована» з кременецьких старостинських книг у 1579 р. (РГАДА. – Ф. 389. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 216 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – Спр. 216]. – Л. 198-199). 
Аркуш рукопису з заголовком та початком тексту, де було викладено обстави-
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ни й причини обляти акту, давно втрачений, про що свідчать і пізніші припис-
ки. Однак з тексту, що зберігся (у мікрофільмі він майже нечитабельний) мож-
на зробити висновок, що документ було облятовано з ініціативи княжни Ма-
руші Збаразької (згадується у 2-му рядку арк. 198) та її брата, князя воєводи 
(Брацлавського, Януша Миколайовича), які «правом доходили» та пред’явили 
«привилий головный» на «имѣньє Морозовичи» (включене у надання князю 
Федору Васильовичу). Очевидно, на цій підставі видавці регестів метрики 
назвали Федора Васильовича князем Збаразьким (Руська (Волинська) метрика. 
К., 2002. – С. 298, № 139, прим. 44). Здавалося, нарешті вдалося з’ясувати та-
кий «жаданий» патронім Федька Несвізького!  
 Однак у самому тексті акту прізвище князя Федора Васильовича не 
вказане. Йому надавалися «сєло Замличи у Володимєрскомъ повѣтє, а и к  
тому присєлок Войковичи и сєлищо Форостовъ на Смочє по Вєликую дорогу, 
а Морозовичи, а Бискупичи Мосорєво сєло, што Мосор дєржал, а Бунєва, што 
Кузма [дєржал], слуга князя Фєдоровъ Василєвича». Дата грамоти, вказана в 
списку – «под лѣта Исуса Христова Рожєства тисяча лѣтъ и чотириста лѣт 
пятоє лѣто. Индикт пятый надцать». Рік, звичайно, є неможливим: очевидно, 
писар не зміг правильно перекласти кириличні літери-цифри, що стояли в ори-
гіналі. Натомість, 15-й індикт у період правління Швитригайла припадав на 
вересень 1436 – серпень 1437 та вересень 1451 – серпень 1452 р. Правильним 
слід визнати другий варіант, оскільки титул Швитригайла  в грамоті – велико-
князівський та з патронімом «Олгирдович», але без «Литовский, Руский и ин-
ых», як у документах 1430-х рр., – використовувався ним лише в актах, вида-
них після 1442 р., коли молодший Ольгердович фактично був тільки князем 
Волинським, до його смерті 10 лютого 1452 р. (AKLS. – T. I. – S. 158, 
№ XXXI). Отже, надання Швитригайла князю Федору Васильовичу слід впев-
нено датувати вереснем 1451 – початком лютого 1452 р. 
 З ряду актових документів XVI ст. випливає, що частину маєтків у Во-
лодимирському повіті, згаданих у наданні князю Федору Васильовичу, князь 
Януш та Маруша Збаразькі успадкували від своєї матері Козечанки, а до того 
вони належали князям Козекам. Деякі володіння Козек перейшли до Збаразь-
ких через одруження князя Миколая Збаразького, першим шлюбом, на княжні 
Марії Козечанці. 27 липня 1566 р. у Замличах було укладено розподільчий акт 
між князем Янушем Миколайовичем Збаразьким та його сестрою Марушею, 
дружиною пана Василя Загоровського. У ньому йдеться про те, що брат та 
сестра Збаразькі поділили між собою «имєнья материстые», які «зосталися по 
нєбожъчицы панє матцє нашой, єє милости кнєгини Мари Козєчанки, на мєнє 
(князя Януша – Авт.) и на сєстру мою княжну Марушу Збаражъского, то єсть 
дворъ Замлицкий з селомъ Войковичами, дворъ Жасковский, дворъ Роснов-
ский, дворъ Гривятковский, сєло Форостов, сєло Бискупичи». Маруша, як мо-
лодша сестра, обрала собі частину з двором Замлицьким та с. Войковичі, двір 
Гривятковський і с. Форостов, а князю Янушу «зосталося» двір Росновський, 
двір Жасковський і с. Біскупичі (ЦДІАК. – Ф. 28. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк.  
113 зв. – 118).  

105



 

 Як би там не було, на початку наступного року і Брацлав-
ський, і Кременецький повіти були повернуті під владу Шви-
тригайла. 1 квітня 1436 р. він писав до великого магістра, що  
«місто Кременець та майже всю землю Подільську маємо ми в 
повному володінні нашому», а їх намісником призначено Івашка 
Монивідовича320. Разом зі вказаними старостами, до Швитри-
гайла відійшли також і приватні володіння князя Федька. 
 Стосовно Збаража відомо, що 10 червня 1437 р. Швитри-
гайло надав пану Фрідішу Гербултовичу (коронний шляхтич із 
Перемишльської землі, представник роду Гербуртів з Фельшти-
на, помер не пізніше 1445 р.321) «Чєрнєховъ в Збаразской волос-
ти в Волыньской зємли со всимъ с тымъ, што к нєму здавна 
слушаєть и слушало, с приселъки. А Мшанєцъ и Чєрнєховъка 
пакъ (?) у Волыньской зємли а въ Збараскомъ повєтє со всимъ 
(…) вєчисто»322. 9 жовтня того ж 1437 р., в Києві, Швитригайло 

                                                                                                                              
 Отже, оскільки володіння у Володимирському повіті, перераховані в 
наданніі князю Федору Васильовичу, пізніше належали князям Козекам, а 
частина їх перейшла до князів Збаразьких виключно в якості спадку княжни 
Марії Козечанки, слід зробити висновок, що князь Федір також належав до 
роду Козек. І дійсно, першим відомим представником вказаного роду був 
князь Федір «Козика» – член ради Швитригайла, згаданий як свідок у його 
грамоті від 5 листопада 1445 р. (УГ. – С. 151, № 82 (оригінал)). Таким чином, 
як би не спокусливо було б ототожнити князя Федора Васильовича з Федьком 
Несвізьким, тим самим встановивши загадкове ім’я Федькового батька, доку-
ментальні факти однозначно свідчать про протилежне. Крім того, вкрай мало-
вірогідно, щоб Федько Несвізький, якщо припустити, що він повернувся на 
службу до Швитригайла, не згадувався б у жодному джерелі протягом аж 
16 років – з 1435 по 1451 р. Детальніше про вказане питання див. у нашій стат-
ті: Келембет С. Невідома грамота великого князя Свидригайла Ольгердовича: 
формування землеволодіння князів Козек на Волині та їх походження // Спеці-
альні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2017. – Вип. 29 
(у друці). 
320 Коцебу А. Свитригайло… – С. 222-223; Danilowicz I. Skarbiec diplomatów... – 
T. II. – S. 167, № 1733; Полехов С. Наследники Витовта. – С. 413 (посилання: 
GStAPK. OBA 7170). 
321 Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала XVI 
века. – Тюмень, 2001. – С. 132-133. 
322 Ця грамота була підтверджена 20 грудня 1582 р., а 20 червня 1583 р. внесе-
на до книги 7 «Руської метрики» (РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 196 
[ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – Спр. 196]. – Л. 250-250 об.; Руська (Волинська) 
метрика. – К., 2002. – С. 375). Дата вказана так: «под лєты Рожєства Исуса 
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надав «Stephano Slesitae villas Wladowohorka et Zorawla in fluvie 
Boh in districtu Chmyelnicensi (Стефану Сілезцю (?) села Владову 
Горку та Жоравля на річці Бог у окрузі Хмельницькому)». Цю 
грамоту, писану руською мовою, 13 січня 1443 р. підтвердив 
латиною король Владислав III, а 3 червня того ж року ще запи-
сав, здається, тому ж «Stephano alias Steczkoni de Wladowcze 
50 mr. (марок) in villa Curilowcze in flumine Boh terrae Podoliae 
districtus Cmyelnicensis». Нарешті, 1 вересня 1444 р. Теодорик 
Бучацький, каштелян Камінецький і генеральний староста По-
дільський, «Ioanni de Conarzow 50 mr. in villa Inferior Brzezna 
districtus Cmyelnicensis Podoliae inscribit (записав)»323. Хмельни-
цька, а також Вінницька волості на Поділлі, були втрачені для 
князів Несвізьких вже назавжди, тоді як Збаразьку волость (по-
віт) на Волині все-таки було повернуто Василю, старшому сину 
Федька. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
Хрыстова тисячого чотыриста чотыръдєсятъ шостоє лєто, мєсяца июня дєсято-
го дня, инъдикта пятогонадцать». Рік та індикт не співпадають. Як і в більшос-
ті актів Швитригайла, помилково тут вказаний рік, хоча б тому, що титул «вє-
ликий князь Литовъский, Руский и иных» Швитригайло вживав лише у 
1430-х рр., а після 1442 р. писався просто великим князем, додаючи до імені 
ще патронім «Олгирдович». У вказаний період 10 червня 15-го індикту припа-
дало на 1437 р., на користь якого свідчить і список свідків. 
323 Matricularum Regni Poloniae summaria / Ed. T. Wierzbowski. – Varsoviae, 
1915. – Pars IV. – Vol. 3. – P. 388, 393, 394, № 710, 779, 783, 807 (акти, включені 
до пізніших документів Коронної метрики періоду правління короля Жигимо-
нта I; вони доступні он-лайн, напр. грамота Швитригайла: 
http://pther.eu/MK/039/PL_1_4_1-039_0575.html). Меджибіж, Хмельник і Кара-
ул були захоплені Т. Бучацьким у ВКЛ десь на початку правління там Казими-
ра Ягеллона (Długosz J. Roczniki… – Warszawa, 2009. – Ks. 12. – S. 58-59). 
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Розділ IV 

 
КНЯЗІ НЕСВІЗЬКІ-ЗБАРАЗЬКІ –  

СИНИ ТА ОНУКИ ФЕДЬКА 
 
 
Отже, після смерті чи завершення кар’єри князя Федька Несві-
зького у 1435/1436 р., як його старостинські уряди в Кременці та 
Брацлаві, так і приватні володіння – принаймі, Збаразька та 
Хмельницька волості, – відійшли до великого князя Швитригай-
ла Ольгердовича, який ще зберігав під своєю владою просторі 
землі південної Русі. Сини ж Федька після цього, здається, за-
лишилися безземельними князями на польській службі. 
 Старшим із них був князь Василь Федькович (6), про 
існування якого з документів, що є в нашому розпорядженні, 
відомо лише з патроніму його синів у 1460 – 1470-х рр. На доказ 
же того, що ці брати Васильовичі були онуками Федька Несвізь-
кого, можна навести наступні факти . 1) Вони володіли, як і  
Федько, Збаразькою волостю, звучи себе «отчичи и дѣдичи Зба-
разскии» (1463 р.). 2) Принаймі один із них, Семен, спочатку 
вживав родове прізвище Несвізького. 3) Печатні знаки Василя та 
Семена Васильовичів відрізнялися від знаку Федька лише тим, 
що півмісяць в основі головного хреста у них переміщений з 
вертикального положення у горизонтальне324. Щоправда, чисто 
теоретично можна було б припустити, що князь Василь був не 
сином, а старшим братом Федька (не молодшим, адже тоді Зба-
раж мали б успадкувати не його сини, а князь Юрій Федькович 
Несвізький, 1467 р.), який міг володіти Збаражем десь у 
1420-х рр. Але такий варіант слід відкинути, оскільки сини Ва-
силя поділили між собою Збаразький «повіт» лише у 1463 р. – 
напевне, як безпосередню спадщину свого батька (у розподіль-
чому акті згадується, що на той час частину Збаражчини вже 
«держала» їхня мати, очевидно, згідно запису чоловіка – 
див. нижче). 

                                                            
324 Semkowicz W. Losk i wygasniecie Korybutowiczow // Rocznik towarzystwa 
heraldycznego we Lwowie. – Kraków, 1926. – T. VII. – S. 200, przyp. 2. 
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 В історіографії виказувалась думка, заснована на двох  
коротких регестах Литовської метрики, нібито до повернення 
Збаражу князь Василь Несвізький (Несвідський) перебував на 
Підляшші у ВКЛ325. Ці регести, у складі найдавнішої т. зв. 
«Книги данин Казимира», є наступними. 1) «У Дорогичине.  
Миколайку, Рокгасну сыну, вернулъ отчизну его Купятин, што 
Несведъский держал. Инъдикт 3» (1454/55 р.). 2) «У Дорогичи-
не (далі дві коротких регести). Грималовичомъ корол вернулъ 
отчину, што был испросил Несвидский Василей, коли отчимъ 
ихъ к Ляхомъ возилъ, боя ся Болшковны (…) А дан у Новегоро-
дку, инъдикт 13» (1449/1450 р.)326. Однак у обох цих записах 
Несвідські (не Несвізькі) князями не титулуються. Це й зрозумі-
ло, оскільки насправді тут, напевне, мова йде про представника 
земянського роду Несвітських, який існував саме в Дорогичині: 
так, у переписі литовського війська 1528 р., серед земян Доро-
гицької землі Підляського воєводства, згадується «Болтромей 
Несвитъский»327. Крім того, до князів Несвізьких (Несвідських) 
відносять ще одну регесту Литовської метрики: «У Луцку. Сач-
ку Лучанину село Свищов да Лыгино (…) какъ за Беликомъ 
было; занюж за ним была села Несвидских, и то опять отчи-
чомъ вернули противъ того»328. Однак і тут анонімні Несвідські 
також згадані без князівського титулу, а отже, скоріш за все, мо-
ва йде про рядових шляхтичів Несвіцьких, власників с. Несвіча 
під  Луцьком (про них див. розділ II); один із представників цьо-
го роду, «Богуш Нѣсвєцъкий», також згадується у переписі 
1528 р. –  серед землевласників Волинської землі329. 
 За даними польського письменника середини XIX ст. 
Ю. Бартошевича, князь Василь Федькович отримав Збаразьку 
волость та луцький Городок від короля Владислава III (1434 – 
1444): «тримав Збараж, Гродок, Вишневець, Манів і т. д. Влади-
слав Варненчик надав йому ті землі доживоттям (по-

                                                            
325 Puzyna J. Korybutowicze Nieswizcy // MH. – 1930. – Nr 6. – S. 117; Собчук В. 
З історії… – С. 233. 
326 LM. – Vilnius, 1998. – Kn. 3. – P. 43, 57. 
327 Перапіс войска Вялікаго княства Літоўскаго 1528 года / Метрыка Вялікаго 
княства Літоўскаго. – Кніга 523. – Мінск, 2003. – С. 110. 
328 LM. – Kn. 3. – P. 63. 
329 Перапіс войска Вялікаго княства Літоўскаго 1528 года. – С. 150. 
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життєво)»330. На жаль, перевірити достовірність цього повідом-
лення ми не можемо, оскільки офіційна Коронна метрика була 
започаткована лише через місяць після коронації Казимира IV у 
1447 р.331. Однак є досить суттєві ознаки того, що Бартошевич у 
даному випадку користувався-таки грамотою Владислава III, а 
саме. 1) Перелік маєтків князя Василя Федьковича. 2) Вказівка 
на те, що вони були отримані саме від Владислава Варненчика, 
тоді як, за відсутності акту цього короля, про такий логічніше 
було б взагалі промовчати, або віднести надання до когось із 
великих князів Литовських (адже Збараж, за винятком періоду 
1434 – 1435/36 рр., входив до складу ВКЛ). 3) Найголовніше – 
це твердження, що князь Василь отримав свої володіння лише 
по-життєво: який був сенс Бартошевичу вигадувати дане уточ-
нення, коли він сам же писав, що вказані володіння «зостались 
уже в його (Василя – Авт.) потомстві»? 4) Бартошевич одно-
значно користувався документами Збаразьких XV ст.; найкраще 
це видно з довгого переліку маєтків князя Солтана Васильовича, 
який, безперечно, запозичений з розподільчого акту 1463 р. 
(у гербовнику К. Нєсєцького він відсутній332). У 1860-хх рр. 
найдавніші оригінальні акти Збаразьких ще зберігалися в Дубе-
нському архіві князів Любомирських333, де могла знаходитися й 
грамота Владислава Варненчика, яка пізніше кудись зникла (не-
рідкісний випадок у архівній справі). 
 Якщо повідомлення Ю. Бартошевича дійсно засноване на 
оригінальному акті Владислава III, то цей документ, можливо, 
слід датувати ще 1435-м роком – незабаром після смерті, весною 
того року, батька князя Василя Федьковича. Однак нам здається 
більш вірогідним, що грамоту Владислава III було видано на 
початку правління у ВКЛ Казимира Ягеллона, під час польсько-
литовського конфлікту за Волинь, і вона носила лише деклара-
тивно-формальний характер, оскільки Кременецький повіт (до 
якого відносився Збараж), не кажучи вже про Луцький (Горо-
                                                            
330 Encyklopedyja Powszechna. – Warszawa, 1867. – T. XXVII. – S. 228; 
Warszawa, 1868. – T. XXVIII. – S. 388. 
331 Matricularum Regni Poloniae summaria / Ed. T. Wierzbowski. – Varsoviae, 
1905. – Pars I. – Vol. 1. 
332 Niesiecki K. Korona polska. – Lwów, 1743. – T. IV. – S. 543. 
333 Stecki T.-J. Miasto Rowne. – Warszawa, 1880. – S. I-II. 
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док), з 1436 р. до Польщі не належав334. А саме, відомо, що після 
проголошення Казимира великим князем у 1440 р. король Вла-
дислав III, знаходячись в Угорщині, мав наміри щодо вилучення 
зі складу ВКЛ кількох регіонів, у т. ч. «зберегти певні замки, а 
саме Бресть і Кременець, для себе і Королівства Польського»335. 
Фактично ні Берестейський, ні Кременецький повіти до Польщі 
так і не відійшли; однак король цілком міг, у якості декларатив-
ного акту, від свого імені надати Збараж його законному «отчи-
чу», на правах по-життєвого володіння. А вже 11 січня 1442 р. у 
Вільні, немов би «у відповідь» на королівський акт, малолітній 
великий князь Казимир, який ще знаходився під повним впли-
вом литовських панів, надав Збараж місцевому пану Дениску 
Мукосійовичу, також у по-життєве володіння, і крім того – ще 
19 сіл довічно (у Кременецькому повіті). Також у наданні було 
прописано, що коли Казимир після смерті Дениска захоче відіб-
рати Збараж у його дружини, дітей чи близьких, то має заплати-
ти 300 гривень компенсації336. 
 Припущення про те, що надання Владиславом III Збаража 
князю Василю Федьковичу – звичайно, якщо таке дійсно існува-
ло, – було лише декларативним актом, виданим у контексті 
польських претензій на Кременецький повіт, є тим більш вірогі-
дним, що ми маємо до нього досить близьку аналогію. 20 травня 
1441 р. король Владислав, перебуваючи в угорській Буді, видав 
акт, яким відбирає у князя Сангушка Кошерську волость, у по-

                                                            
334 З 1436 (див. наприкінці розділу III) по 1438 р. (Архив Юго-Западной Рос-
сии. – К., 1869. – Ч. 5. – Т. I. – С. 3-5) Кременець належав Швитригайлу. 
З 1438/39 по 1440 р. – судячи з усього, великому князю Жигимонту, союзнику 
Польщі. У 1441 – 1442 рр. намісником великого князя Казимира у Кременці 
був пан Юрша (Halecki O. Ostatnie lata Śwydrygiełły i sprawa wołyńska za 
Kazimierza Jagiellończyka. – Kraków, 1915. – S. 34, 37, 52-55); навряд чи ситуа-
ція змінилася і в останні два роки правління Владислава III. 
335 Długosz J. Roczniki… – Warszawa, 2009. – Ks. 11-12. – S. 284. 
336 Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и 
соединенных с ней владений. – Вильно, 1858. – Ч. 1. – С. 21 (за оригіналом); 
дещо скорочений список документу: LM. – Vilnius, 1998. – Kn. 25. – P. 186-187 
[Акты Юго-Западной России. – Т. II. – С. 107]. Тут Казимир названий лише 
великим князем і королевичем, а отже, документ був виданий до його корона-
ції королем Польським у 1447 р. У вказаний період 5-й індикт припадав лише 
на 1441/42 р. 
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карання за його напад на польське Ратно, та надає її в заставу 
Дерславу з Ритвян. А 22 березня 1443 р. великий князь Казимир, 
досить нахабно по відношенню до старшого брата-короля (фак-
тично ж – литовські пани), повідомляв жителям самого Ратна й 
Ветел (офіційно-визнаних польських володінь!), щоб вони слу-
халися князя Сангушка, оскільки то є його отчина337. Отже, фак-
тично надання короля Владислава, вочевидь, так і залишилося 
на папері. Тут варто зазначити, що Кошер, Ратно, Ветли та деякі 
інші сусідні волості ще з середини XIV ст. були об’єктом супе-
речки між ВКЛ і Польщею338, яка завершилася лише на початку 
правління у Польщі Казимира Ягеллона339. 
 Як би там не було, врешті решт князь Василь добився-
таки повернення собі батьківської Збаразької волості, отриманої 
ним від Казимира Ягеллона у якості васала ВКЛ, причому ще за 
життя Дениска Мукосійовича340, і тепер вже на отчинному праві. 
Ю. Пузина писав, що Василь Федькович подав на Дениска позов 
щодо права володіння Збаражем: «Документ той без дати внесе-
ним був до 25-ї книги записів Метрики литовської; з факту, що 
позов кн. Василя вписано на тому самому аркуші, що (й) надан-
ня Збаража Мукосійовичеві, можемо зробити висновок, що один 
акт відбувся незабаром після другого». При цьому Пузина поси-

                                                            
337 AKLS. – T. I. – S. 36, 38. 
338 «А и еще к Луцку отступился король володимерских волости: Веллы (Вет-
ли), Збязь (Лубязь), Чернечгородок, Камянь, Мельница. А Володимер короле-
ви достался с теми волостми: Городел, Любомль, Туринск, Ратев (повинно 
бути Ратен), Кошер, Влучим» (цитуємо у зворотній транслітерації з польської 
латиниці) – див.: Czuczyński A. Traktat książąt litewskich z Kazimierzem Wielkim 
z roku 1366 // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1890. – Rocznik IV. – S. 514; 
Radziminski Z. L. Monografia XX. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta-
Fedora Olgerdowicza X. Ratneńskiego. – Lwów, 1906. – T. I. – S. 56, przyp. (тут 
правильно Wietly, Lbiaz, Raten); Довнар-Запольский М. Из истории литовско-
польской борьбы за Волынь (Договоры 1366 года) // Университетские извес-
тия. Год 36. – К., 1896. – № 8. – С. 1-13 і карта. 
339 Археографический сборник документов, относящихся к истории Североза-
падной Руси. – Вильна, 1867. – Т. I. – С. 75, 81. 
340 Який згадується ще у 1465 – 1466 рр. (AKLS. – T. I. – S. 57, 61, № LXI, 
LXIV). Втративши Збараж, пан Дениско зберіг надані йому навічно села у 
Кременецькому повіті, частиною з яких його нащадки володіли ще в середині 
XVI ст. (Леонтович Ф. И. Очерки истории литовско-русского права // ЖМНП. 
– СПб., 1894. – Март. – Ч. CCXCII. – С. 14). 
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лається на Книгу записів 25, арк. 156341. Однак на вказаному  
аркуші ніякого позову князя Василя насправді не міститься, а на 
арк. 156 зв.-157 вписано лише привілей на Збараж Дениску Му-
косійовичу342. Важко сказати, чи Пузина дійсно був знайомим зі 
згаданим документом – у такому випадку, через неуважність, 
помилково віднісши його до 25-ї книги записів Литовської мет-
рики, – чи, можливо, ми маємо справу зі «здогадом» автора, 
який до своїх джерел ставився вкрай неуважно та некритично. 
 Князь Василь Федькович помер до 9 липня 1463 р., коли 
його сини, «отчичи и дѣдичи Збаразскии», поділили між собою 
Збаразький «повіт» у складі городів Збараж, Колоден та 70 з  
половиною сіл, а також двір Городок та 5 сіл у Луцькому повіті. 
Ми не можемо стверджувати, що цей поділ відбувся відразу  
після смерті князя Василя, беручи до уваги той факт, що сини 
князя Василя (II) Васильовича Збаразького поділили свою спа-
дщину (1481 р.) майже через сім років після загибелі батька 
(1474 р. – див. нижче). Скоріш за все, поділ 1463 р. відбувся, 
коли наймолодший із братів досяг повноліття. У розподільчому 
акті згадується, щоправда без імені, також і їхня мати, вдова 
князя Василя Федьковича, яка на той час зі складу їхньої спад-
щини вже «дєржит отчину нашу и сєла Манєв, и другий Старый 
Манєв, Тараж, Пєрєдмир, Бурсуковцы, Влашиновцы, Вєрбовєц, 
Ряшнєвка, Доманинка, Чєрниково дворищє, а вєрхъ Попова ста-
ву сєлищо, гдѣ Луцевичи сєдѣли», на правах до-життєвого во-
лодіння343 – очевидно, згідно заповіту її чоловіка. Після смерті 
княгині її володіння мали відійти до наймолодшого сина Солта-
на, і дійсно відійшли; отже, вдова князя Василя Федьковича по-
мерла раніше за Солтана, тобто не пізніше 1472 р. (див. нижче). 
 Молодшим братом князя Василя Несвізького-Збаразького 
був князь Юрій Федькович Несвізький (7), відомий за єдиним 
актом, виданим 2 (9?) травня 1467 р.  У ньому засвідчується  

                                                            
341 Puzyna J. Korybutowicze Nieswizcy // MH. – 1930. – Nr 6. – S. 117. 
342 LM. – Vilnius, 1998. – Kn. 25. – P. 186; нема жодної згадки про князя Василя 
Несвізького (чи Збаразького) і в покажчику до всієї книги. Помилку Пузини 
пізніше повторила І. Чаманська: Czamańska I. Wiśniowieccy. Monografia rodu. – 
Poznań, 2007. – S. 19. 
343 AKLS. – T. I. – S. 54-55, № LVII (за копією близько 1540 р.); згадка про Зба-
разький повіт – на s. 55. 
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наступна угода: «А яс князь Юрєй Фєдковичъ Нєсвєзкий понял 
есми в пана Ивана Мушаты дочку Настасию собє жону, а далъ 
ми по нєй полътораста копъ грошєй широких рускоє личбы, а я 
своєй жонє кнєгини Настасьи на свою сторону записалъ на 
своєй отъчизнє Забороли а на обоих Житинох а […]ини (має бу-
ти: Козлини) а на Пєръшовича дворищи триста купъ широких 
грошєй рускоє личъбы»344. Скоріш за все, вказані села в Луць-
кому повіті (10-20 км на північний схід від Рівного) були чи не 
всіма володіннями Юрія, наданими йому братом Василем, а пе-
ред тим відносилися до сусіднього двора Городка. Що ж до Зба-
разького «повіту», то з поділу 1463 р. та інших документів добре 
видно, що жодних володінь там молодший син Федька Несвізь-
кого не отримав. Зазначимо також, що шлюб Юрія Федьковича з 
Анастасією Мушатянкою навряд чи був для князя першим, оскі-
льки у 1467 р. йому не могло бути менше 32-х років, а скоріш за 
все – значно більше (якщо приймати, що Федько Несвізький по-
мер у 1435 р.). 
 Князь Юрій Федькович Несвізький, напевне, дітей після 
себе не залишив, оскільки всі вищезгадані села успадкував (чи 
купив?) племінник, князь Семен Васильович Збаразький-

                                                            
344 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 196 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – Спр. 
196]. – Л. 224 об.; регеста:Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – С. 371). Це 
підтвердження від 11 травня 1583 р., 20 червня того ж року внесене до «Русь-
кої метрики», книги 7, що містить кілька помилкових читань. Зокрема, назва 
Козлина тут спотворена практично до непізнаваності, а дата видачі вказана 
так: «В лєто тисячъ сємсотъ сємъдєсятъ пятого, месяца второго дня, инъдикто 
въ» (пропущені місяць та число індикту). Зміст грамоти переказано також у 
книзі Т.-Є. Стецького, де після Житинів чітко названий Козлин, замість 
«Пєръшовича дворище» – Першков двір, а дата видачі правильно вказана як 
6975 р. «від сотворіння світу», тобто 1467-й. Про сам же документ говориться, 
що його «виписав Т. Стипулковський у архіві Степаньському», тобто мова, 
скоріш за все, йшла про оригінал (Stecki T. J. Z boru i stepu. – Kraków, 1888. – S. 
110). У більш ранній роботі Стецького зміст грамоти викладено за «транзакці-
єю в актах луцьких облятованою». Рік видачі тут з помилкою в числі сотень – 
6575 (1412) (так!), але наведено число 9 травня та індикт 3, помилковий; крім 
того, замість Першкового двора тут фігурує «пипкове Дворище» (Stecki T. 
Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 
1871. – Serya 2-ga. – S. 403, przyp. 1). У 2-й половині XV ст. в русько-мовних 
актах Волині ще домінувало саме літочислення «від сотворіння світу». Отже, 
єдина цінність списку в «луцьких актах» – це вказівка місяця видачі, травня. 
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Колоденський († 1479/1481), а потім – його дочка Анастасія та її 
чоловік, князь Семен Юрієвич Гольшанський. Так, у 1489 р. 
Анастасія записала чоловікові в своїй «отчині» маєток Забо-
рол345. А 3 серпня 1504 р. князь Семен Юрієвич, староста Луць-
кий і Каменецький, маршалок Волинської землі, надав Козлин 
своєму слузі, маршалку Грицьку Даниловичу, розмежувавши 
цей маєток з Заборолом та Житином346. Нарешті, через шлюб 
княжни Тетяни Гольшанської, дочки Анастасії Семенівни та 
Семена Юрієвича, з князем Костянтином Острозьким, той отри-
мав всю материнську спадщину своєї дружини – численні маєт-
ки, якими колись володів її дід, князь Семен Васильович (Несві-
зький), та баба, княгиня Марія Ровенська. Це було закріплено у 
спеціальній грамоті короля Жигимонта I князю Острозькому 
1518 р., де названо і всі ті маєтки, які у 1467 р. належали князю 
Юрію Федьковичу Несвізькому – Козлин, Заборол, два Житини 
та «area Perskowa»347. 
 Крім Василя та Юрія, ще одним сином Федька Несвізько-
го міг бути князь Данило Несвізький (8). Він відомий лише за 
патронімом свого сина, князя Василя Даниловича Несвізького, 
який у 1485 – 1508 рр. згадується на московській службі. Цілком 
вірогідно, що до Москви виїхав ще сам князь Данило Несвізь-
кий: будучи молодшим сином, як і Юрій, він не міг розрахову-
вати на якусь пристойну частку зі спадщини Федька, яка прак-
тично вся відійшла  до старшого сина, Василя (про цю гілку  
Несвізьких див. наприкінці розділу VI). 

                                                            
345 AKLS. – T. I. – S. 89, № XCIII. 
346 Stecki T. J. Z boru i stepu. – S. 110. Акт датовано лише 7-м індиктом. 
Т.-Є. Стецький, знайомий з оригіналом грамоти з паперів Т. Стипулковського, 
припускав, що її видав син князя Юрія Федьковича Несвіцького, десь близько 
1500 р. У більш ранній роботі Семен Юрієвич категорично названий князем 
Несвізьким: Stecki T. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i 
archeologicznym. – Serya 2-ga. – S. 403, przyp. 1). Однак старостою Луцьким у 
1490 – 1505 рр., з перервою у 1500 – 1501 рр., був князь Семен Юрієвич Голь-
шанський; він же в 1500/01 р. отримав у держання Каменець (Wolff J. 
Kniaziowie… – S. 100). Звідси зрозуміло, що 7-й індикт відповідає 1504 р. 
(у 1474 р. старостою Луцьким був Михайло Монтовтович, у 1489 р. – Петро 
Монтигірдович, див.: Wolff J. Senatorowie i dignitarze Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. 1386 – 1795. – Kraków, 1885. – S. 21-22). 
347 AKS. – T. III. – S. 166-167, № CLXXXIII. 
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 Наступне покоління князів Несвізьких представлене трьо-
ма синами князя Василя Федьковича, які остаточно засвоїли  
нове прізвище Збаразьких, хоча, принаймі, один із них (Семен) 
на початку своєї діяльності писався ще князем Несвізьким. Роз-
діл батьківської спадщини між братами відбувся 9 липня 1463 р. 
в Луцьку, перед старостою Луцьким, паном Михайлом Монто-
втовичем. Початкова формула розподільчого акту свідчить, що 
Збаразькі вважали себе справжніми суверенними володарями: 
«Милостю Божєю мы князь Василєй, князь Сємєн, князь Сол-
тан Василєвичи, отчичи и дѣдичи Збаразскии, сознаєм сим на-
шим листом каждому доброму нинєшнимъ и на потом будучим: 
дѣлили єсмо отчину свою промєж сєбє (…)». 
 Старшому з братів, князю Василю Васильовичу (12), 
дістався найбільший уділ: город Збараж та 31 з половиною село 
– Янковці, Обаринці, Івачов Нижній, Согнековці, Опреливці, 
Лозове, Охремовці, Черниковці, Верняковці, Залуже, Занковці, 
Литовський Кут, Рябчинці, Тарасовці, Розношинці, Оскрятинці, 
Мосоревці, Гдехонець, Зволохи під Мечитовом, Лабянка, Баг-
лов, Гущинці, Нове село, двоє Стриєвців, Клевановцов, полови-
на Шейпаковців, Гнилиця, Морозовці, Мойсеєвці, Волочища, а 
також у Луцькому повіті Студеняківці. У Збаражі князь Василь 
мав брати на себе один грош мита. В разі, якщо хтось із братів 
захотів би вказаний розділ «порушити», він мав заплатити ін-
шим братам величезну суму в 500 коп грошей348. Вказані посе-
лення розташовувалися на р. Сереті, його притоці Гнізні (біль-
шість, включаючи сам Збараж), Гніздичній – притоці Гнізни, 
Буглівці, Гущанці з притоками, Заднишівці та Збручі. «Частка 
князя Василя була найбільшою за кількістю поселень і площею, 
становила суцільну територію, займала центральну, південну й 
південно-східну частини Збаразького повіту  й прилягала до  
Теребовлянського повіту Руського воєводства Корони»349. 
 Наступного дня,  10 липня 1463 р., також у Луцьку, за  
гарантією старости Луцького, пана Михайла Монтовтовича, і 
пана Олізара (Шиловича), маршалка Волинської землі та наміс-

                                                            
348 AKLS. – T. I. – S. 54-55, № LVII (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). 
349 Собчук В. З історії… – С. 234-235. 
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ника Володимирського, князь Василь Васильович Збаразький 
уклав ще одну угоду з братом Семеном. А саме, він зобов’язався 
спускати свій Івачівський став одночасно зі ставом Семена (в 
Івачові Верхньому), «абы нє было шкоды князю Сємєну, штобы 
гораздо вода съшла ловити рыбы». Якщо ж князь Василь не зро-
бить цього, то має брату «шкоду заступить»350. 
 Після смерті наймолодшого брата, князя Семена-Солтана, 
у 1472/73 р. князі Василь та Семен Васильовичі Збаразькі, згідно 
його заповіту (див. нижче), успадкували його уділ – Городок у 
Луцькому повіті, Вишневець, Манів і т. д. Брати хотіли розділи-
ти ці володіння, але між собою так і не домовилися. Принаймі, у 
1475 р. князь Семен свідчив: «(…) жадноѣ я вѣчности з братом 
моимъ князємъ Васильєм нє имѣл о дѣлницю брата мого князя 
Солтана, нижли єсмо такъ держали тую дѣлницю осподарьскоѣ 
воли и пожитки собѣ имѣли на полы. А господарь нашь король 
єго милость писал до пана старосты и до нас, штобы ся тою 
дѣлницєю брата нашого князя Солтана нє дєлили до того часу, 
поки аж Богъ дасть корол єго милость будеть у князствѣ Литов-
ском», хоча князь Михайло Васильович стверджував, що поділ 
таки існував. Король написав до князя Олександра Сангушкови-
ча, старостів Луцького та Володимирського, щоб вони розгля-
нули справу та опитали свідків. Свідки ж повідомили: «тым 
обычаємъ князю Сємєну со князємъ Васильємъ были рѣчи 
пєрєд нами, а конца ни одного межи собою нє вчинили, ни листа 
пєрєд нами нє записывали». І призначені судді визнали правоту 
князя Семена351. 
 1473 р., 17 вересня – у Львівському суді двоє селян, під-
даних «найяснішого князя Василя Збаразького (preclari Ducis 
Vasyly Sbarassky)», уклали мирову угоду зі шляхтичами Неми-
рою з Борщова і Петром «Notario de Chopytowa»352. 
 Життя князя Василя Васильовича Збаразького обірвалося 
трагічно. Наприкінці червня 1474 р. відносно невелике військо 
кримських татар під проводом Айдара, сина хана Хаджі-Гірея, 
здійснило спустошливий напад на Поділля та землі Руського 

                                                            
350 AKLS. – T. I. – S. 55-56, № LVIII (за оригіналом). 
351 AKLS. – T. I. – S. 69-70, № LXXIV (за оригіналом). 
352 AGZ. – Lwów, 1891. – T. XV. – S. 160, № 1252. 
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воєводства. Захопили татари й сусідній Збараж, полонивши міс-
цеву княгиню. Князь же Збаразький (якого Длугош помилково 
зве Іваном), «бачачи здобуття замку та взяття до неволі дружи-
ни», вирішився на відчайдушний вчинок: «набравши відваги 
Самсона, завдяки якій він зі всіма своїми людьми й дуже бага-
тьма серед татар, які вже володіли замком і його вежами – втек-
ли однак два його сини й дві дочки – розпалює пожежу. Дістався 
до неволі його молодший син; але один із селян руських, коли 
його вже вели як полоненого до війська татарського, з мужньою 
відвагою забивши того, хто його взяв до неволі, вирвав бранця. 
З приводу його забиття почався тоді великий стогін та голосіння 
в обозі татарському (оскільки був одним зі знаменитих му-
жів)»353. Сам же князь Збаразький у розпаленій ним пожежі й 
загинув354. 
 Дружина Василя Васильовича, яку звали Марією355, піз-
ніше була звільнена з полону: 2 червня 1478 р. вона, «княгини 
Васильєвая Збаразкая», разом зі своїми п’ятьма синами, згідно 
угоди з князем Семеном Збаразьким, отримала частину зі спад-
щини князя Солтана Збаразького – Вишневець з присілками, 
                                                            
353 Długosz J. Roczniki… – Warszawa, 2009. – Ks. 12. – S. 350-351. 
354 Саме так тлумачив події М. Кромер: князь Іван загинув у пожежі – «incendis 
perijt» (Cromeri M. De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. – Basileae, 
1555. – P. 616). Тим часом Й. Бєльський чомусь вважав, що «з двома синами й 
дочками ледве батько врятувався пробившись крізь ворога та замок той запа-
ливши» (Kronika Martina Bielskiego. – Sanok, 1856. – T. II. – S. 855-856). 
355 У найдавнішому Києво-Печерському пом’яннику, в статті «Род князя Ивана 
Вишьнєвъского», першими записані князь Михайло та княгиня Огафія – бать-
ки князя Івана, й відразу за ними князь Василь та княгиня Марія – без сумніву, 
князь Василь Васильович та його дружина (Древний помянник Киево-
Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия) // Чтения в Историческом 
обществе Нестора-летописца. – К., 1892. – Кн. VI. – Приложение. – С. 77). 
Цікаво, що в іменному покажчику (AKLS. – T. I. – S. 182) дружина князя Ва-
силя, хоча й не відомо на таких підставах, також зветься Марією. А А. Бонєць-
кий зве її Анною, віднісши до князів Збаразьких запис із кн. 6 Литовської мет-
рики княгині Тетяни Михайлової Васильовича (Boniecki A. Poczet rodów w 
Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. – Warszawa, 1887. – S. 210, 
211). Насправді ж цей запис з 5-ї, а не 6-ї книги Литовської метрики (Русская 
историческая библиотека. – СПб., 1910. – Т. 27. – Стб. 583), очевидно, слід 
відносити до роду князів Мосальських (Wolff J. Kniaziowie … – S. 231-232, 
234). Справді, села Поскон і Гребіно серед володінь Збаразьких, які відомі нам 
практично всі, не згадуються. 
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Тараж, Лопушну та Влашинівці356. Досить вірогідно, що ця кня-
гиня була дочкою пана Івана Рогатинського, сестрою Євдокії-
Зофії з Рогатинських (княгині Кобринської, потім пані Пацової, 
нарешті пані Радивилової)357. 

Князь Василь Васильович Збаразь-
кий був, наскільки нам відомо,  
першим представником роду, який 
почав вживати печатний знак 
(герб) князів Збаразьких і Вишне-
вецьких у його «чистій» формі – 
перехрещений хрест, поставлений 
на півколо (півмісяць) під шести-
кутною зіркою (див. також роз-
діл I, рис. 3). Щоправда, відома 

нам печатка князя Василя була використана вже після його сме-
рті – старшим сином Михайлом, будучи привішеною до його 
угоди з дядьком, князем Семеном Збаразьким-Колоденським, 
від 1475 р. (до 1 вересня)358. 

                                                            
356 AKLS. – T. I. – S. 75-76, № LXXX (за оригіналом). 
357 Див. наступний розділ, статтю про Анну Василівну. 
358 В. Семкович помилково датував акт з печатками князів Несвізьких-
Збаразьких 1461 р., але уточнив, що то був документ з Бібліотеки Оссолінсь-
ких у Львові № 693, надрукований у AKLS. – T. I. – № 75 (s. 71) – поділ князів 
Семена Васильовича та Михайла Васильовича уділу їхнього померлого брата 
(так!) Солтана, який насправді відбувся в 1475 р. Описаний знак зображено на 
четвертій за порядком печатці, після князя Семена Несвізького. «З напису ото-
чуючого зостався зараз лише слід якби літер ….ИЯ, але видавець бачив ще з 
другої сторони літери: ЗБАР… (…) на печатці ж четвертій, що належала зда-
ється до Василя Збаразького (див. там же (AKLS – Авт.) nr 57) з’являється 
відмінність (порівняно з печаткою князя Семена Несвізького – Авт.) у вигляді 
зірки, яка пізніше виступає на печатках кн. Збаразьких» (Semkowicz W. Łosk i 
wygaśnięcie Korybutowiczów // Rocznik Towarzystwa heraldycznego we Lwowie. 
– Kraków, 1926. – T. VII. – S. 200, przyp. 2). Помилкова дата у Семковича, 
1461 р., перейшла потім у праці М. Гумовського (Gumowski M. Pieczęcie 
Książąt Litewskich // AW. – 1930. – Z. 3-4. – S. 716-717) та О. Однороженка 
(Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики… – С. 48). 
Фотознімок печатки князя Василя Збаразького наведено у праці М. Хайсінга; 
там вона правильно датована 1475 р., але помилково віднесена до князя Семе-
на, а не Василя Збаразького (Haising M. Sfragistika szlachecka doby 
średniowiecza w świtle archiwaliów lwowskich. – Lwów, 1938. – S. 29, tabl. III, 
№ 51). 
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 Князь Семен Васильович Несвізький-Збаразький, 
князь Колоденський (13) розпочав активну діяльність ще до 
поділу з братами батьківської спадщини. 22 грудня 1461 (1460?) 
р., в Луцьку, Івашко Дичко Васильович «продалъ єсми свою  
отчизну дворъ и сєло в Луцкомъ повѣтє на имя Ровноє князю 
Сємєну Васильєвичю Нєсвизкому (…) за триста копъ широкыхъ 
грошей чєскоє личбы вѣчно со всѣмъ ис тымъ какъ издавна к 
тому двору Ровєньскому слушало и тягло и как отєць мой дєр-
жал и я  дєржал, и с присолки, и с полми, и съ сєножатми, и з 
дубровами, и з лѣсы, и з бортными землями, и съ ставы и ста-
вищи, и з рєками, и з бобровыми гоны, и з мыти, ничого на сєбє 
не вымєняя (…)»359. Згідно з листом короля Казимира 1469 р., в 
Рівному по-старому мало братися мито «от воза по грошу, а от 
коня нє надобє, от пригонъного скота по грошу от дєсяти»360.  
 Можливо, цитований акт був лише підтвердженням більш 
давньої купівлі, здійсненої ще за правління на Волині великого 
князя Швитригайла, тобто до 1452 р. Так, під час суперечки за 
Рівне між князями Острозькими у 1541 р., «шукаючи за розпо-
рядженням королівським в Архіві урядовому привілеїв, що від-
носились до того маєтку, знайдено лист Швитригайла вел. кн. 
лит., у якому говорилося: «шчо замок Ровнє, Басов з конюхами 
и конокормци нашими в Басовє, з сєлом Ровноє, котороє Иваш-
ко Дичко Василєвич и з присєлки князю Сємєну Василєвичу  
Нєсвицкому продал, а к тому Квасилов (і т. д., див. нижче під 
1470 р.) (…) єсть власность наша господарская и нам справед-
ливє приналежит»»361. Але цілком вірогідно й те, що в даному 
випадку ми маємо справу з фальсифікатом, на що вказувала б 
анахронічна назва Рівного замком (адже під час «віднайдення» 
акту Швитригайла Рівне знаходилося у королівському секвест-
рі), а також значний хронологічний розрив між смертю Швитри-
гайла (1452 р.) та, теоретично, підтвердженнями згаданих у його 
листі продажів (1461 та 1470 рр.). 
                                                            
359 AKLS. – T. I. – S. 53-54, № LVI (за оригіналом). Акт датований 1461-м р., 
22 грудня. За вересневим стилем літочислення це буде ще 1460 р. 
360 Литовська метрика. – Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року. – 
К., 2005. – С. 160. 
361 Цитуємо у зворотній транслітерації з латиниці за: Stecki T. J. Z boru i stepu. – 
S. 11. «Дня 9 грудня 1541 р. Архів дубенський № 12». 
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 За умовами поділу батьківської спадщини від 9 липня 
1463 р., князю Семену Васильовичу дістався досить значний 
уділ: город Колоден і 21 село – Чернехов, Івачов Верхній, Оро-
шовці, Добра Вода, Іванчани, Навіковці, Ліпяги, Олишковці, 
Гніздична, Шимковці, Мшанець, Мєдиня, Волочища, Глубочок 
Нижній, Ронєв за Черняховом, Чепелева Лука, Оловянчино, 
Долгошнинці, Гінштовці, Порохная, а також у Луцькому повіті 
Дворець (напроти Рівного). У Колодні князь Семен мав брати 
один грош мита362. Названі села знаходились на р. Гніздичній з 
притоками, прилеглій території басейну Горині, витоках Гнізної, 
Сереті з притоками, Самчику, Збручі та Жабокричці. «Володін-
ня князя Семена лежали в основному в центрі й на заході Збара-
зького повіту й мали вихід на кордон Великого князівства зі 
Львівською землею Руського воєводства Корони, а кілька відір-
ваних від основного масиву поселень розміщувалися в басейні 
Збруча на сході. Пізніше ці останні влилися у володіння спадко-
ємців старшого брата»363. 
 Наступного дня після вказаного поділу, 10 липня 1463 р., 
також у Луцьку, за гарантією старости Луцького, пана Михайла 
Монтовтовича, і пана Олізара (Шиловича), маршалка Волинсь-
кої землі та намісника Володимирського, князь Семен Васильо-
вич Збаразький уклав угоду з братом Василем. Василь зо-
бов’язався спускати свій Івачівський став одночасно зі ставом 
Семена (в Івачові Верхньому), «абы нє было шкоды князю Сє-
мєну, штобы гораздо вода съшла ловити рыбы». Якщо ж князь 
Василь не зробить цього, то має брату «шкоду заступить». Зга-
дані гаранти «для потвєржєня вышшє писаных рѣчєй дали єсмо 
князю Сємєну сєй листъ за нашими пєчатьми»364. 
 1470 р., 4 липня – у Володимирі, Ванько Скердеєвич (так!) 
син Джусин з Квасилова, каштелян Холмський, «освєцоному 
князю Сємєну Василєвичу дѣдѣчу Збаразскому продал єсми єму 
вѣчную отчизну свою и дѣдину свою на вєки вєком за тисяч коп 

                                                            
362 AKLS. – T. I. – S. 54-55, № LVII (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). Чепелева й Лука тут показані окремо, хоча мова напевно 
йде про одне село. 
363 Собчук В. З історії… – С. 235. 
364 AKLS. – T. I. – S. 55-56, № LVIII (за оригіналом). 
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широких грошєй чєскоє монєты, покладаючи в копу по 
шєстьдєсят грошей, а то єстъ на имя: Квасилов, и Корнино, а 
Колодноє, Бєрєжаны, а Басоє, а Став, Славноє, а Растов, а Ляхо-
во, а Почапы, а Новгородчичи; а то всє єстъ в Луцком повѣтє 
(…)», зі всіма приналежностями365. Можливо, цей акт був лише 
підтвердженням більш давнього, здійсненого ще за правління на 
Волині Швитригайла, тобто до 1452 р. У цитованому вище (під 
1461 р.) листі Швитригайла, віднайденому в Урядовому архіві 
1541 р., поряд з продажем Рівного говорилося також і про про-
даж Ваньком Кірдейовичем Квасилова і т. д., які Швитригайло 
проголошує своїми володіннями. А вдова князя Семена, княгиня 
Марія Ровенська, у 1507 р. свідчила, що її чоловік держав вказа-
ні села ще до того, як одружився з нею, а разом вони прожили 
20 років (див. нижче). Отже, якщо це дійсно так, то слід визнати, 
що князь Несвізький володів Квасиловом і т. д. ще близько 1460 
р., за 10 років до видання цитованого акту. Але не можна ви-
ключати й того, що згаданий лист Швитригайла був фальсифі-
катом, сфабрикованим в урядових інтересах (див. вище). 
 Продані Кердеєвичем князю Семену Збаразькому села 
складали два територіальні комплекси: Квасилів, Корнино, Ко-
лодне, Бережани та Басоє (Басово) знаходились в басейні 
р. Устя, притоки Горині (на південь від Рівного); Ляхово – на 
р. Кутянці, на межі Луцького та Кременецького повітів. «Натк-
нувшись, очевидно, на спротив братового сина Олехна, через 
місяць, пан каштелян уклав з ним угоду про поділ дідизни й  
отчини, за якою першому відійшли села Квасилово, Басів Кут, 
Бережани, Колодне, Корнино, Славне, Баково й Ростово, а дру-
гому – села (…) Ляхово, Новогородчичі, Волоктовичі й Почапці 
на берегах Кутянки366. Поява цього акта зумовила, очевидно, 
відмову покупця (князя Семена – Авт.) від сіл на Кутянці»367. 

                                                            
365 AKLS. – T. I. – S. 64-65, № LIX (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). 
366 «Українські грамоти XV ст. – С. 67-68 (5. 08. 1470, Львів). Угода опубліко-
вана за записом 1621 р. у луцькій гродській книзі. Датування її в тексті 1478-м 
роком не збігається з указаним у ньому 3-м індиктом; крім того, восени 1472 р. 
уряд холмського каштеляна належав уже іншій особі (Urzędnicy dawnej 
Rzeczypospolitej… – T. 3, zesz. 2. – S. 152, nr. 1091). Присутність королівського 
писаря Васька Любича натякає на те, що угода укладалася під час відвідин 
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 1475 р., 4 липня – в Луцьку, за наказом короля, князь Оле-
ксандр Сангушкович, пан Михайло Монтовтович, староста Лу-
цький, та пан Олізар Шилович, маршалок Волинської землі й 
староста Володимирський, розглядали скаргу: «што пєрєд оспо-
дарєм королєм єго милостью жаловал князь Михайло Васильє-
вич Збаразкий на дядю свого князя Сємєна Васильєвича о дѣл-
ницю дяди своєго князя Солтана, ижбы съ єго отцємъ князємъ 
Васильємъ дѣл имѣл пєрєд паны, и листы промєжи сєбє записа-
ли вѣчно». Князь Семен на це відповідав, що жодного поділу 
частки князя Солтана († 1472) з князем Василем він не мав, а 
володіли нею вони спільно, згідно волі самого короля – до його 
особистого приїзду до ВКЛ. 
 Тепер же король наказав, щоб вказані особи розглянули 
справу й опитали свідків. А свідки показали правоту князя Се-
мена, через що судді «того смотрѣвшо князя Сємєна оправили, а 
князя Михайла обвинили; єго свѣтки нє посвѣдчили ни дѣлу, 
ани запису. Тогожь єсмо осмотрѣвшо и вєлѣли єсмо им тою 
дѣлницєю князя Солтановою подєлитися на полы, и они тую 
дѣлницю межи собою подєлили и поровнали. Князь Сємєн дал 
на обираньє братаничью своєму князю Михайлу, и князь Ми-
хайло узял Вишнєвєць город со всѣми присєлки, што к тому 
слушить, и к тому єщо Тараж, а князь Сємєн Городок узял (у 
Луцькому повіті – Авт.) и Манєвъ со всѣми присєлки, што к 
тому здавна слушало и тягло, и к тому єщо Лапушная. А записа-
лися пєрєд нами, иж с того дѣлу никому нє выступити ани ру-
шати, а хто бы с того дѣлу выступил або рушил,  тот имаєть  
вину заплатити господарю великому королю. А просили нас 
што быхмо къ ихъ записамъ пєчати свои приложили, и мы для 
болшєѣ твєрдости пєчати свои приложили къ ихъ записом, а для 
памяти суду нашого дали єсмо князю Сємєну Васильєвичю сєй 
наш листъ за нашими пєчатьми»368. 

                                                                                                                              
Львова монархом. За даними Ірени Сулковської-Курасьової, він перебував тут 
від 3 до 23. 08. 1470 (Сулковска-Курасева И. Итинерарий Казимира Ягелло-
на… – С. 304). З огляду на сказане надаємо перевагу даті за індиктом». 
367 Собчук В. Ровенська волость: формування, склад, власники // Від коріння до 
крони. – Кременець, 2014. – С. 147-148, 151 (карта). 
368 AKLS. – T. I. – S. 69-70, № LXXIV (за оригіналом). 
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 Відомий ще один дільчий лист між князями Семеном Ва-
сильовичем та Михайлом Васильовичем Збаразькими, виданий 
ними самими незабаром після попереднього вироку, до 1 верес-
ня 1475 р. Тут дядько та племінник діляться між собою дещо  
по-іншому: князю Семену дісталися, крім двора Манева з села-
ми та присілками, с. Лопушного та двора Городок з селами, ще 
с. Студеняківці. За поділом 1463 р., як ми бачили, Студеняківці 
були володінням князя Василя Васильовича в Луцькому повіті. 
Крім того, князі встановлюють межу між Вишневцем та Мане-
вом, «а што заставил Роман Чюс ставъ на Горини противъ 
Зѣмина, и той ставъ къ Манєву, а покул ухочєт князь Сємєнъ 
тои грєбли дєржати высоко, тоє єсть у єго воли; а покул тои уз-
лои (?) займєть, потол князєм нє ловити у том ставу, ани ихъ 
людєм. А хто бы имѣлъ той дѣлъ изрушити и с того выступити, 
тотъ бы имѣлъ пєрвіє триста коп отложити и тыи наклады, кто 
жь у свою дѣлницю наложит то, жебы то имяло изрушано 
быти». Свідки цього запису ті ж самі, що й судді у попередньо-
му акті, а також єпископ Луцький Олексій369. 
 До цього запису було привішено чотири печатки, перші 
дві з яких втрачені, а дві інші належать князям Збаразьким – 
«перша лише в уламку, на котрому однак ще виразно розпізнати 
можна частину знаку гербового, а саме перехрещену праву сто-
рону хреста, опертого на півколо. (Слідів зірки немає). З напису 
видно літери: … НА НЄСВ».370 Отже, князь Семен Васильович 

                                                            
369 AKLS. – T. I. – S. 71, № LXXV (за оригіналом). Дата – 6983 р., індикт 8, 
тобто до 1 вересня. Цей поділ, очевидно, відбувся вже після вироку від 4 липня 
1475 р., оскільки там про нього нічого не згадано: а саме той документ вирі-
шив «завислу в повітрі» ситуацію, що тривала відтоді, як князь Семен та бать-
ко князя Михайла, князь Василь Васильович, так і не змогли домовитися про 
розділ спадщини князя Солтана, через що й держали її спільно, беручи прибу-
тки на-пополам. 
370 Semkowicz W. Łosk i wygaśnięcie Korybutowiczów // Rocznik Towarzystwa 
heraldycznego we Lwowie. – Kraków, 1926. – T. VII. – S. 200, przyp. 2. Семкович 
помилково датував цей акт з печатками князів Несвізьких-Збаразьких 1461 р., 
але уточнив, що то був документ з Бібліотеки Оссолінських у Львові № 693, 
надрукований в AKLS. – T. I. – № 75 (s. 71) – поділ князів Семена Васильовича 
та Михайла Васильовича уділу їхнього померлого брата (так) Солтана. Помил-
кова дата Семковича перейшла потім у праці М. Гумовського (Gumowski M. 
Pieczęcie Książąt Litewskich // AW. – 1930. – Z. 3-4. – S. 712) та О. Однороженка 
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продовжував вживати родове прізвище Несвізького (з яким фі-
гурує в документі 1461 р.), хоча в самих текстах актів 1470-х рр. 
зветься уже Збаразьким. Печатний знак свого діда, князя Федька 
Несвізького, він змінив лише у тому, що поміняв положення  
півкола з вертикального на горизонтальне. 
 Нарешті, ще один поділ спадщини князя Солтана відбув-
ся, за наказом самого короля, у Маневі 2 червня 1478 р. Цього 
разу князю Семену Васильовичу дістався лише двір Городок з 
присілками й селищами Бегонь, Караєвичі, Добринь, Климентов 
і Обаров у Луцькому повіті, та «здє» (у Збаражчині) двір Манев 
з присілками й селищами. Села ж Лопушну та Влашинівці 
(у верхів’ях Жираку), а також, очевидно, Студеняківці в Луць-
кому повіті, князь Семен відступив княгині Васильовій Збаразь-
кій з п’ятьма синами (а не одному князю Михайлу), в додачу до 
Вишневця й Таража. Також сторони встановлюють кордон між 
Маневом та Вишневцем, а також штраф на випадок порушення 
угоди – 300 коп грошей королю, а собі 200 коп. 
 Щоправда, видавець цього документу зазначив: «Знизу 
зроблено сім розрізів для привішення печаток, однак в жодному 
з тих розрізів ніколи не висіла печатка. Здається, що укладена та 
угода не призвела до наслідків (результату), й виставлений на то 
документ не став правосильним. Взагалі виглядає цілий доку-
мент скоріше на проект документу, що мав бути виставлений, 
ніж на сам оригінал того ж»371. Але насправді документ 1478 р. 
був реалізований, оскільки в розподільчому акті 1481 р., між 
синами князя Василя Васильовича, серед їхніх володінь фігуру-
ють Лопушна, Студеняківці та Влашиновці (див. у наступному 
розділі). Щоправда, пізніше Лопушна відійшла-таки до вдови 
князя Семена Васильовича, княгині Марії Ровенської: цей має-
ток згаданий серед їхніх володінь, що були успадковані у 
1518 р. чоловіком їхньої онуки, князем Костянтином Острозь-
ким (див. нижче). 

                                                                                                                              
(Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики…. – С. 47). У 
праці М. Хайсінга до князя Семена Збаразького помилково віднесена печатка 
князя Василя Васильовича (Haising M. Sfragistika szlachecka doby średniowiecza 
w świtle archiwaliów lwowskich. – Lwów, 1938. – S. 29, tabl. III, № 51). 
371 AKLS. – T. I. – S. 75-76, № LXXX (за оригіналом). 
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 Як би там не було, саме князь Семен Васильович започат-
кував формування окремої адміністративної одиниці – Ровенсь-
кої волості у басейні р. Устя, південної притоки Горині. Основу 
цієї волості склали купівлі 1461 (Рівне), 1470 р. (Квасилів з при-
сілками, Басів і т. д.) та володіння, успадковані у 1463 (Дворець) 
та 1475 р. (двір Городок з присілками). Крім того, князь Семен 
успадкував чи купив сусідні села князя Юрія Федьковича Несві-
зького – Заборол, два Житини, Козлин і Першкове дворище 
(див. вище). 
 Близько 1480 р. – «кн(я)зи Василиевичи, отчичи Збаразс-
кии, князь Михайло а князь Семень Меншин (…) мѣняли есмо и 
з дядкомъ и своимъ со княземъ Семеномъ Василиевичом Збара-
зким, старостою Кремянецкымъ, отчиною своею: и с своеи дѣл-
ници поступилися есмо Ивачевъ Нижний и ставомъ, а Янковци, 
а Обаринци (на Сереті – Авт.), а Васковьци къде Онацко 
сидѣлъ, а Опрѣловци и ставомъ (на Гніздичній – Авт.), а со 
всѣмъ с тымъ тая имѣня и которыи жъ будуть к тымъ имѣнемъ 
селища, што издавна къ тымъ имѣнемъ слушало, а ничего на 
себе не вымѣняючи; а на той часъ, коли ся есмо мѣняли, Иваче-
вский ставъ былъ не заставленъ; а во всѣхъ тыхъ имѣнехъ, ко-
торыхъ же есмо поступили, ино не было десяти члвка. А възяли 
есмо у князя Семена, у дядка своего, противку того Косковъ и 
ставомъ, и з млиномъ направнымъ, и Шюлжинци; а къ тымъ 
имѣниемъ што коли есть приселковъ и селищъ, то со усѣмъ и съ 
тымъ. А въ тый часъ, коли ся есмо меняли, тогды не было въ 
тыхъ имѣниехъ на 8 члвка». У разі ж порушення цієї угоди бра-
тами Васильовичами, вони зобов’язувалися заплатити королю 
300 золотих угорських, а князю Семену 200 коп широких гро-
шей372. Коськів і Шульжинці знаходилися далеко від основних 
володінь Збаразьких – аж у Полонському повіті, на р. Хоморі; 
мабуть, князь Семен вислужив його в короля Казимира, а може 
й купив у когось. 
 «Угода, внаслідок якої цей документ з’явився, могла бути 
укладена до поділу 1481 р. (між синами князя Василя Васильо-
вича – Авт.), оскільки за результатами останнього поселення на 

                                                            
372 Aрхив Юго-Западной России. – К., 1907. – Ч. 8. – Т. IV. – С. 102-103 (за 
оригіналом). Акт не датований, серед свідків жодних урядовців також немає. 

126



 

Гніздичній дісталися князю Федору Васильовичу, та й дядька 
Семена вже не було тоді серед живих». Також В. Собчук пише: 
«Обмін, про який ідеться, не відбувся: сіл на Гніздичній Семен 
Збаразький не отримав від братаничів, і вони лишилися Федору 
Васильовичу та його нащадкам, а Коськова свого не віддав»373. 
Дійсно, за поділом 1481 р., що мав місце вже після смерті князя 
Семена, всі п’ять проміняних було братами Васильовичами сіл 
по-старому виступають як їхня власність, а Коськів Семенова 
дочка Анастасія в 1489 р. записала своєму чоловікові, князю 
Семену Гольшанському (див. наступний розділ). Але у підтвер-
дженні 1518 р. Жигимонта I князю Костянтину Осторозькому на 
маєтки, що колись належали діду та бабі його дружини – кня-
зю Семену Васильовичу та княгині Марії Ровенській, – згадані 
Івачов Нижній, Янковці, Обаринці, Васковці, де Онацко сидів, 
та Оприловці, а також у Полонському повіті маєток Шульжинці, 
до якого міг відноситися тоді й Коськів (див. нижче). Отже, до-
водиться визнати, що вдова князя Семена, княгиня Марія Ровен-
ська, добилася від племінників виконання угоди з їхнього боку, 
але Коськова й Шульжинець їм так і не відступила – вірогідно, 
заплативши братам грошову компенсацію. Якось інакше пояс-
нити присутність згаданих маєтків не деінде, а в привілеї самого 
короля, здається, неможливо. 
 З цитованого документу ми бачимо, що князь Семен Ва-
сильович, першим серед представників свого роду після князя 
Федька Несвізького, наприкінці життя отримав державний уряд 
– старости Кременецького, яким колись був його дід. На цю  
посаду його було призначено  в межах 2-ї половини 1478/1-ї  
половини 1480 р. Так, у документі від 2 червня 1478 р. князь 
згадується ще без урядової посади (а такі в офіційних актах зав-
жди вказувалися), а у 1-й половині 1479 чи 1480 р. в Луцьку, 
разом з тамтешнім старостою Іваном Ходкевичем, знаходився 
«княз Семенъ Васильевичъ, наместъникъ Кремяницъкий»374. 
                                                            
373 Собчук В. З історії… – С. 238-239. 
374 LM. – Vilnius, 1998. – Knyga Nr 25. – P. 288, Nr 236. У тексті документ дато-
ваний 30 червня 7-го індикту. Це відповідає або 1474 р., але тоді ані князь Се-
мен не був старостою Кременецьким, ані Іван Ходкевич – Луцьким, або 
1489 р., але тоді обидва вони були вже покійними. Ще 8 січня 1477 р. старос-
тою Луцьким був Михайло Монтовтович, а 2 серпня 1478 та 13 травня 1479 р. 
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 Князь Семен помер до 1 квітня 1481 р. (скоріш за все, у 
1480 р.), коли його спадщину поділили між собою спадкоємці. 
Сам «нєбожчикь князь Сємєнъ Васильєвичь Колодєнский» запи-
сав старшому зі своїх племінників, князю Михайлу Васильови-
чу, Манів, Вербовець, Передмирку, Борсуковці та Городок з 
присілками. З наведеного титулу Семена видно, що його рези-
денцією був єдиний город у його уділі – Колоден. Вдова князя 
Збаразького-Колоденського, Марія, та зять, князь Семен Юріє-
вич (Гольшанський), оскаржили вказаний пункт його заповіту й 
добилися того, що князь Михайло відступив їм Городок з присі-
лками375 – складову нової Ровенської волості в Луцькому повіті. 
Таким чином, до Марії та їхньої з князем Семеном єдиної дочки, 
Анастасії, відійшли майже всі просторі володіння покійного 
(див. нижче). 
 Княгиня Марія, згодом відома під титулом Ровенської, 
була дочкою загадкового князя Михайла Степаньського. Так, у 
1594 р. до книг Кременецького земського суду було внесено 
скаргу князів Збаразьких на князів Острозьких, щодо повернен-
ня їм маєтку Івачова «продка их славноє памєти князя Сємєна 
Василєвича Збаразкого малжоньцє єго милости княжнє Мари 
Михайловнє Стєпаньской у сту копах грошєй монєты чєскоє  
записаного и заставленого»376. Матір’ю ж Марії була Федька, 
дочка пана Юрші (відомого соратника великого князя Швитри-
гайла), яка після князя Михайла Степаньського вдруге вийшла 
за пана Олізара Шиловича, маршалка Волинської землі та ста-

                                                                                                                              
– вже Іван Ходкевич, який у 1480 р. перейшов на уряд воєводи Київського 
(Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII – XVIII wieku. – Kórnik, 2007. – T. III. – 
Zeszyt 5. – S. 95). До 1-ї половини 1478 р. документ відноситися навряд чи 
може, оскільки ще 2 червня цього року князь Семен старостою Кременецьким 
не був (описані в листі події відбувалися, мінімум, за кілька днів до його від-
силки 30 червня; хіба що князь був призначений старостою десь 5 – 20 черв-
ня?, але це мало-вірогідно). Отже, залишається лише 1479 чи, можливо, 
1480 р., тобто 12-й чи 13-й індикт. 
375 AKLS. – T. I. – S. 79, № LXXXIII (за оригіналом); помилковий рік у заголо-
вку виправлено на s. 162. 
376 ЦДІАК. – Ф. 22. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 84 зв.-85. Цей важливий запис від-
найшов В. Собчук (Собчук В. Степанська волость та її власники // Від коріння 
до крони. – Кременець, 2014. – С. 110, прим. 7). Про Степань як «именье єє 
отъчизноє» Марії див. також нижче, 1507 р. 
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росту Володимирського, потім Луцького. В акті 1487 р. читаємо: 
«(…) пани Олизаровая Шиловича, старостиная Луцкая пани  
Фєдка, што ж пан єє староста Луцкий маршалок Волынскоє зєм-
ли пан Олизар Шилович падчєрицы своєй, дочцє єє, княгини 
Сємєновой Ровєнской княгини Мари дал (…)». В іншому доку-
менті того ж року: «(…) старостиная Луцкая княгини (так!) Оли-
заровая Шиловича княгини Фєдка». Нарешті, у 1488 р. акт вида-
ла «пани Фєдка, пана Юршина дочка, пана Олизара Шиловича 
(…) жона», а свідком виступила «дочка моя княгиня Маря Сє-
мєновая Ровєнская»377. 
 Схоже, Марія була останньою представницею роду князів 
Степаньських, але з певних причин свою «отчину» успадкувати 
їй не вдалося. У 1450-х рр. король Казимир надав Степань, що-
правда лише «до воли», князю Юрію Семеновичу Гольшансь-
кому378. А потім цим містом володів його син, князь Семен Юрі-
євич, який десь близько 1480 р. одружився на дочці Марії, Анас-
тасії, яка таким чином стала княгинею Гольшанською і Степа-
ньською. Щоправда, аж у 1507 р. і сама княгиня Марія Ровенсь-
ка, у зв’язку з претензіями на частку Степаня князя Гольшансь-
кого-Дубровицького, заявила-таки і про своє право на нього, як 
на свою «отчизну»; але король, за давністю справи, у реалізації 
цього права княгині відмовив (див. нижче). 
 Княжна Марія Михайлівна Степаньська, як і її мати, була 
замужем двічі. Перший її чоловік – Война-Яків Немирич, син 
старости Луцького, – помер від рани у молодому віці й бездіт-
ним, десь близько 1455/1460 р. Перед смертю він записав «жонѣ 
своей Мари: Стволовичи, село Житани, Чесный Хрестъ, Бубнов, 
Горѣчов, Ти(ш)ковичи, Щучатинъ. Будеть ли жона моя седети 
на своемъ удовином столи, она тые именя (дер)жи до свого жи-
вота; а по ее животе ближним моим всѣ тые именя, сестренцомъ 
моим, князя Михайловым детемъ (Чорторийського – Авт.); пакъ 
ли жона моя Маря пойдет замужъ, ино зять мой князь Михайло 
Василевич и сестра моя княгиня Маря и сестренци мое, дѣти их, 
отложать за вся тая именя триста копъ грошей готовых широ-

                                                            
377 AKLS. – T. I. – S. 87, 240-242, № XCI, CXXXVIII, CXXXIX (за копіями 
XVI ст.). 
378 Собчук В. Степанська волость та її власники. – С. 112-113. 
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ких, а тые именя, што есми ей записал, усѣ собѣ возмуть; а пакъ 
ли не отложать ей тыхъ пенезей, и она всѣ тые именя держить 
до свого живота, а по ее животе сестренцомъ моимъ записую и 
зятю моему князю Михаилу Василевичу, и сестре моей кнегини 
Мари, и детемъ их». Походження ж дружини Войни Немирича 
з’ясовується з подальшої згадки «тещи моее пани Федки Олиза-
ровой»379. 
 За князя Семена Несвізького-Колоденського Марія вийш-
ла заміж близько 1460 р.: у 1507 р. вона сама свідчила, що разом 
вони прожили 20 років, хоча ця цифра може бути й не зовсім 
точною (оскільки, за тим же свідченням, від смерті князя й до 
того часу пройшло 30 років, а не 27-28, як було насправді – див. 
нижче). Вказаної застави родина князів Чорторийських, здаєть-
ся, повністю їй так і не виплатила: один із маєтків першого чо-
ловіка, Стволовичі, залишався у володінні княгині Марії Ровен-
ської до самої смерті, а потім перейшов, всупереч заповіту Вой-
ни Немирича, до чоловіка її онуки, князя Костянтина Острозь-
кого (див. нижче, підтвердження Острозькому 1518 р.). 
 Після смерті другого чоловіка в 1479/80 р., а можливо й 
раніше, Марія перебралася на проживання до Рівного,  записа-
ного їй князем Семеном (див. під 1507 р.), від якого й отримала 
унікальний титул княгині Ровенської. Очевидно, саме Марія 
спорудила у Рівному замок, який вперше згадується у 1496 р.: 
під час нападу на Волинь синів хана Кримського Менглі-Гірея, 
князь Семен Юрієвич (Гольшанський, староста Луцький, зять 
Марії), пан Василь Хребтович, намісник Володимирський, та 
князь Костянтин Острозький, оборонялися від татар «в градѣ 
Ровном»; спаливши місто (не замок) та взявши невеликий від-
куп, татари з полоном повернулися назад380. Діяльність власниці 
Рівного, в основному, зосередилась на розширенні та впорядку-
ванні новоствореної Ровенської волості. За деякими даними,  
король Казимир навіть надав Рівному магдебурзьке право381. 
                                                            
379 Aрхив Юго-Западной России. – К., 1907. – Ч. 8. – Т. IV. – С. 27-29 (за спис-
ком з актової книги). Документ не датований. Ю Вольф датує його близько 
1455 р. (Wolff J. Kniaziowie … – S. 23, 607), В. Собчук – десь початком 
1460-х рр. (Собчук В. Степанська волость та її власники. – С. 111). 
380 ПСРЛ. – М., 1980. – Т. XXXV. – С. 123. 
381 Stecki T. J. Z boru i stepu. – Kraków, 1888. – S. 4. 
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 Залишившися вдовою, в першу чергу княгиня Марія зі 
своїм зятем, князем Семеном Юрієвичем (Гольшанським), «нє 
хотѣли (…) припустити» князя Михайла Васильовича Збаразь-
кого до володіння маєтками, записаними йому його покійним 
дядьком, князем Колоденським. Врешті-решт, за посередницт-
вом «старшихь приятєлєй  наших – што тыи приятєли промєжи 
нами найдуть, то нам тєрпѣти на обѣ сторонѣ», 1 квітня 1481 р., 
у Вільні, сторони досягли угоди, за якою двір Городок з присіл-
ками дістався Марії та її зятю з дочкою. У разі порушення цієї 
угоди винна сторона мала заплатити 500 коп грошей королю та 
300 коп іншій стороні. Заповіт же князя Семена на користь кня-
зя Михайла останній показово «содралъ»382. Втім, законною 
власницею Городка, а також і деяких інших маєтків у Ровенсь-
кій волості, аж до 1489 р. визнавалася дочка Марії, княгиня 
Анастасія Семенівна Гольшанська, а потім – її чоловік (див.  
наступний розділ). 
 Також княгиня Марія Ровенська, як видно, добилася від 
племінників покійного чоловіка виконання двох нереалізованих 
угод: 1475 р., за якою до князя Семена мала відійти Лопушна зі 
спадщини князя Солтана (угода переглянута в 1478 р.), та бли-
зько 1480 р. – про обмін п’яти сіл князів Михайла й Семена  
Меншого Васильовичів у Збаражчині на два села князя Семена у 
Полонському повіті, які, однак, княгиня змогла зберегти за со-
бою та своєю дочкою (див. вище). 
 1485 р., 9 серпня – у Чернехові (помилково «Чєрлєховѣ»), 
князь Федір Васильович Збаразький визнав, що «был єсми винєн 
дядиной своєй княгини Сємєновой Ровєнской тисячу коп гро-
шєй [и] я у том дядиную свою пєрєєднал двєма сты копами гро-
шєй и записал ся єсми дядиной своєй княгини Сємєновой Мари 
имѣня свои: Студєнку (Студеняківці – Авт.) а Ставокъ у тых 
дву сот копах широких грошєй чєскоє монеты, полскоє личбы, 
чинячи по шєстдєсят грошєй у копу. А коли будєт сила моя, я 
дядиной своєй княгини Сємєно[во]й двѣстє коп за тыи имѣня 
отложу и имѣня свои к собѣ озму; а што княгини Сємєновая на 
тыи имѣня наложит (витратить – Авт.), я маю княгини Сємєно-

                                                            
382 AKLS. – T. I. – S. 79, № LXXXIII (за оригіналом); у заголовку акт датований 
1482 р. помилково (див. s. 162). 
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вой дядиной своєй ты[и] єй наклады отложити»383. Але до здійс-
нення наміру князя Федора справа і не дійшла, оскільки  Студе-
нки й Ставок так і залишилися у власності його тітки. 
 1487 р., 18 листопада – під час перебування короля Кази-
мира в Луцьку, пані Федька Олізарова Шиловича виклопотала у 
нього підтвердження наступного змісту. «Што ж пан єє староста 
Луцкий, маршалок Волынскоє зємли, пан Олизар Шилович пад-
чєрицы своєй, дочцє єє княгини Сємєновой Ровєнской княгини 
Мари дал и записал по животє панєй своєй имѣнє Хоцен (при 
правому березі Горині – Авт.) и с присєлки и зо всими доходы, 
и просила нас, абыхмо то єй вдѣлати дозволили листом своїм; 
ино мы то єй призволяєм сим нашим листом: по своєм животє 
волна она тоє имѣнє Хоцєн дати, записати дочцє своєй княгини 
Сємєновой Ровєнской княгини Мари и єє дєтєм вѣчно на вѣки 
(…)»384. На той час пан Олізар Шилович, вітчим Марії, був уже 
рік як покійним385. 

                                                            
383 AKLS. – T. I. – S. 120-121, № CXX (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). Грамота датована лише 3-м індиктом. «На думку видавців, 
лист з’явився 1500 p. (ibid. – S. 164-165), та дані про путивльського намісника 
Митка Голенку, вінницького намісника Кміту Олександровича й дворянина 
Семена Полозовича, що були свідками, дають підстави перенести його на 
1485 р. 27. 07. 1486 (через рік після нашої дати) згадується путивльський намі-
сник Митко Олександрович (LM. – Kn. Nr. 4. – Р. 42), гадаємо, тотожний пер-
шому свідкові, а під час захоплення Путивля 6. 08. 1500 (за три дні до дати 
видавця) московськими військами намісником був князь Богдан Глинський 
(Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy... – S. 87). Другий свідок 7. 08. 1488 фігурує 
в ролі вінницького намісника (LM. – Kn. Nr. 4. – Р. 67), 2. 06. 1489 займає вже 
аналогічний путивльський (ibid. – Р. 82), а 1495 р. – черкаський уряд (ibid. – 
Kn. Nr. 6. – P. 110, 114); у квітні 1498 р. вінницьким намісником був уже Кос-
тянтин Острозький (ibid. – Р. 175-176). Третій свідок у 1494 – 1499 pp. був уже 
київським ключником (ibid. – Р. 140, 237, 242, 245, 343), а в листі ще дворя-
нин» (Собчук В. Ровенська волость… – С. 146, прим. 6). 
384 AKLS. – T. I. – S. 87, № XCI (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). Грамота датована 6995 р., «индикта шостого». Листопад 
вказаного року мав би припадати ще на 1486 р., але індикт – на 1487-й. Надає-
мо перевагу індиктовому датуванню, як більш поширеному в королівській 
канцелярії. 
385 AKLS. – T. I. – S. 241-242, № CXXXVIII (за копією XVI ст). Згадується ще 
11 листопада 1486 р., помер у тому ж році (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej 
XII – XVIII wieku. – Kórnik, 2007. – T. III. – Zeszyt 5. – S. 95). 
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 1488 р., 17 липня – княгиня Марія Ровенська перебувала в 
Рівному, виступивши свідком запису своєї матері, пані Федьки 
Олізарової, маєтку Любча її племіннику, князю Богдану Васи-
льовичу (Друцькому)386. 
 1490 р., листопад – Оножко Вітонізький «продал єсми 
княгини Сємєновой Василєвича княгини Мари Ровєнской дом 
свой у Луцком мѣсти промєж Ормєнскоє цєркви и капланского 
дому на бєрєзи Стыря (…) за тридцат копъ широких грошей 
вѣчно и нєпорушно и з зємлєю и с синожатю (…)»387. 
 1491 р., 29 липня – в Івтиї, Петро Олехнович «продал єсми 
имѣнє у Волыни на имя Богдашов (на лівій притоці р. Устя – 
Авт.) тоє, котороє єсми был вымєнил у Покотила боярина пана 
Олизара Шиловича отчизну свою Дубєнцємъ, за дватцат копъ 
грошєй широкоє личбы чєское личбы копа шєстдєсят грошей, и 
продал єсми тоє имѣньє княгини Сємєновой Ровєнской княгини 
Марии, обєл вєчно и нєпорушно с полми, и з дубровами, и з  
сєножатми, и с ставы, и с ставищи, и з водами, и з гаи (…) а хто 
бы хотєл того имѣня Богдашова искати под княгинєю Сємєно-
вою Ровєнскою, тогды я Пєтръ Олєхновичь маю отвєчати тому 
за тоє имѣнє, а княгини Сємєновая нє маєт никому отвєчати за 
тоє имѣнє, а хто коли на мнѣ того имѣня зыщєт, тогды я Пєтръ 
Олєхновичь княгини Сємєновой Ровєнской двадцат коп грошєй 
широкихъ маю вєрнути (…)»388. 
 1494 р., 4 липня – в Луцьку, Андрушко Русинович, земя-
нин Луцький, «продал єсми Чаруковъского подворя мѣстъцє в 
околом городѣ в Луцку, отчину и дєдину свою, кнєгини Мари 
Сємєновой Ровєнской на вєчность (…) такжє либо хотєл ли бы 
пан Василєй Хрибтович которою мѣрою подлє подвуря своєго 
мою отчизну стиснути, а либо княгиня Ивановая Кропотчиная, 
або пани Михайловая Рудєнская, ино кнєгини єє милости нє  
надобє ничого с тыми мовити, нижли я маю зо всими тыми о 
отчизнє своєй мовити и оправовати єй, а кнєгини єє милости 

                                                            
386 AKLS. – T. I. – S. 240, № CXXXIX (за копією XVI ст). 
387 AKLS. – T. I. – S. 92, № XCVII (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). 
388 AKLS. – T. I. – S. 93, № XCVIII (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). 
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толко готового смотрєти; а ести бы вжє нє мог того подворя 
оправити я, вжє тогды маю пѣнязи кнєгини єє милости отложи-
ти шєст копъ грошєй широкоє личбы так добрыми грошми, как 
жє єсми самъ у єє милости брал, и накладъ єє милости отложи-
ти, а што коли сєлидбу (!, має бути: єсли будєт – Авт.) наложит 
на тоє подворє»389. 
 1497 р., 30 вересня – великий князь Олександр видав кня-
зю Костянтину Острозькому привілей на ряд маєтків у Луцько-
му повіті, серед них і «Bochdaschow»390. Але княгиня Марія Ро-
венська, яка купила Богдашов у 1491 р., відступатися від нього 
не збиралася. Тоді 14 червня 1499 р. великий князь, після скарги 
князя Острозького, надіслав княгині лист, у ньому говорилося: 
«(…) ты тоє имѣньє Богдашово купила у пана Пєтра Олєхнови-
ча, тєж бєз нашого дозволєнья (…) а хто имѣньє купить бєз на-
шого дозволєнья, тот тоє тратить. И казали єсмо князю Костян-
тину тыи пѣнязи, што ты будеш за тоє имѣньє пану Пєтру дала, 
тобѣ отдати, а в тоє имѣньє у Богдашово казали єсмо єму увяза-
тися, и ты бы конєчно пѣнязи свои в нєго взяла, в того имѣнья 
єму бы ся єси поступила»391. Зрозуміло, княгиня Марія вимуше-
на була виконати цей наказ: у 1507 р. князь Острозький отримав 
підтвердження йому Богдашова ще й від короля Жигимонта I392. 
 1499 р., 21 грудня – княгиня Марія Ровенська виклопотала 
у великого князя Олександра привілей, за яким у її Ровенському 
замку дозволялося раз на рік проводити ярмарки – на день 
св. Семена Літопроводця – 1 вересня393. 

                                                            
389 AKLS. – T. I. – S. 101-102, № CVI (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). 
390 AKLS. – T. I. – S. 113, № CXIV (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). 
391 AKLS. – T. I. – S. 145, № CXLV (за оригіналом). 
392 AKS. – T. III. – S. 53, № LXXXI (регеста в «Сумаріушу Острозькому»). 
393 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 196 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 196]. – Л. 252 об.-253; коротка регеста: Руська (Волинська) метрика. – 
К., 2002. – С. 375. Акт видано в Бересті 21 грудня 3-го індикта, що для прав-
ління великого князя Олександра відповідає 1499 р. 27 квітня 1548 р. документ 
підтвердив король Жигимонт Август, а 20 червня 1583 р. його внесено до кни-
ги 7 «Руської метрики». Оригінал ще в 2-й половині XIX ст. знаходився 
«в архіві ровенському» (Stecki T. J. Z boru i stepu. – Kraków, 1888. – S. 4, 
przyp. 2, помилково вказаний 1500 р.). 
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 1502 р., 31 жовтня – Станіслав з Ходча, староста Львівсь-
кий, скаржився королю Олександру, що з Чернехова, Клодна, 
Рівного та інших маєтків «ducissae Rownensis (княгині Ровнен-
ської)» робляться насилля у сусідніх землях Корони. Зокрема, 
люди з Чернехова розорили Козлов – село архієпископа Львів-
ського. Староста просив короля, аби він особисто наказав старо-
сті Луцькому (князю Семену Гольшанському, зятю Марії), щоб 
той стримав людей княгині від вказаних зловживань394. Зі вказа-
ного листа добре видно, що крім Рівного і т. д., саме княгиня 
Марія успадкувала «столицю» покійного чоловіка, Колодно, та 
більшість його володінь у Збаражчині. 
 1503 р., 20 і 23 липня – король і великий князь Олександр 
видав княгині два листи ідентичного змісту: «Била нам чолом 
княгини Сємєновая Василєвича Ровєнская о том, што пєрвєй 
сєго дали єсмо єй дворищо пустоє на фолварок на имя Оли-
зарцєвскоє на Гнидовє и ставищо пустоє, што вышєй Гнидовс-
кого ставка по цєрковную зємлю и по вєликую дорогу, подлє 
мѣста нашого Луцкого, и тєж к тому придали єсмо єй поля на-
шого дворного Гнидовского на двадцат бочок; и на то и листы 
наши, пєрвшую данину нашу, пєрєд нами указывала и била нам 
чолом, абыхмо то єй потвердили листом нашим на вѣчность. 
Ино мы з ласки нашоє тоє дворищо Олизаровскоє (…) потвєр-
жаєм сим нашимъ листом на вѣчность єй и єє дѣтєм»395. 
 1507 р., 9 липня – «жаловала кнєгиня Семеновая Ро-
венъская на князя Алексанъдра (Гольшанського, брата Семена 
Юрієвича – Авт.) и на єго братаничовъ о Степань, поведаючи,  
ижъ бы то было именье єє отъчизноє. Ино господару и паномъ 
раде виделося: коли она была въ молчаньи за отца нашого Ка-
зимира короля и за  брата нашого (Олександра – Авт.), ино для 
того тоє именьє Степань от неє отсудили, и не казано єй чересъ 
тоє о то вжо впоминатися. А господаръ єго милость  часу подо-
бного  хочетъ о томъ доведатися: которымъ обычаємъ Степань 
мають (князі Гольшанські – Авт.) листы потвержоно Казимера 

                                                            
394 Akta Aleksandra krola Polskiego, wielkiego księcia Litewskiego i t. d. (1501 – 
1506). – Kraków, 1927. – S. 175-176. 
395 AKLS. – T. I. – S. 125-126, № CXXIII, CXXIV (за копіями близько 1540 р. – 
«Monumenta ducum in Ostrog»). 
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короля»396. На той час Степань фактично належав дочці княгині 
Ровенської, теж уже княгині-вдові Анастасії Гольшанській, але 
претензії на маєток заявив племінник її чоловіка, князь Юрій 
Гольшанський-Дубровицький. Очевидно, у зв’язку з цим Марія і 
«згадала» офіційно про те, що взагалі-то вона була князівною 
Степаньською397. 
 Того ж року, 11 липня – король Жигимонт I підтвердив 
права княгині Марії Ровенської на Рівне; у цьому акті згадують-
ся й документи на маєток попередників Жигимонта, які до нас 
не дійшли. Повідомивши про купівлю Рівного її чоловіком, кня-
гиня продовжувала: «(…) гдє замок вжо справєн и мѣсто осажо-
но, и на то листъ потвєржєный отца нашого, славноє памєти  
Казимєра, короля єго милости, и тєж листъ купчий пєрєд нами 
вказывала. Такжє клала пєрєд нами листъ брата нашого славноє 
памєти Алєксандра, короля и вєликого князя єго милости, ко-
торый жо листъ свѣтчит тым обычаєм, щто ж отєц нашь смот-
рѣл с ключником Луцким, паном Богданом Сєнковичом Гость-
ским о подводы, иж єго подводъ Гостьских в Ровном нє 
отмѣнивают, и в том єго милость княгиню Сємєновую Ровєн-
скую правую нашол, подлє листу судового нєбожчика пана Ми-
хайла Монтовтовича, а пана Ивана Ходкєвича, а брата єго пана 
Пацка. И просила нас, абыхмо то єй потвєрдили нашим листом 
на вєчность. Ино мы на єє прозбу то вчинили, дали єй сєс наш 
листъ, и потвєржаєм то сим нашим листом вѣчно єй и єє дѣтєм 
и на потом будучим их сщадком и их ближним. Мают они тот 
вышє мєнєный замок Ровноє и з мѣстом єго и зо всими сєлы и 
присєлки єго и з бояры и зъ слугами путными и зъ их сєлы, и 
тєж зо всими людми данники и слободичи и тяглыми, и з их 
всими землями пашными и бортными, и боры и лєсы и з дубро-
вами и гаи и з ловы и з ловищи и з сєножатми и с озєры и з боб-
ровыми гоны и з рєками и з рѣчками и их потоки и з млыны и 
их вымєлки и з данми грошовыми и мєдовыми, бобровыми и 
куничными, и з мыты, которыи будут зъ стародавна там бывали, 
и зо всими иными платы и доходы, которыи якимколвєк имєнем 

                                                            
396 Русская историческая библиотека. – СПб., 1903. – Т. 20. Литовская метрика. 
Т. I. – Стб. 548, № 18. 
397 Собчук В. Степанська волость… – С. 116-117. 
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могут названы, або мєнєны быти и зов сим правом и панством 
(…) Такжє и подвод Госщьских вжє вѣчнє нє маєт в Ровном 
отмєняти»398. 
 Того ж дня король підтвердив княгині ще й права на Ква-
силів і т. д., відкинувши претензії на ці маєтки від Джусичів – 
спадкоємців їхнього колишнього власника. «Што пєрво сєго  
жаловали нам очєвисто в Мѣлнику, как єхали єсмо з отчизны 
нашоє, Вєликого князства Литовского до панства нашого, кору-
ны Полскоє, зємянє Волынскии: Игнат, а Богдан, а Ивашко 
Джусичи, што ж княгини Сємєновая Ровєнская, княгини Маря, 
держала под собою близкость их, имєня у Волынской зємли на 
имя Квасилов, Корнино, а Колодноє, а Бєрєжаны, а Басоє, а 
Став, а Славноє, а Растов безправнє. А княгини Сємєновая Ро-
вєнская повѣдила пєрєд нами тым обычаєм: што ж князь єє 
пєрвє тыи имєня держал, нижли єє понял, и она за князєм дват-
цат лєт [была], а опослє князя, будучи вдовою, тыи имѣня 
тридцат лєт во в покои держала, а впоминаня от отца тых 
Джусичов, ани от самых их никоторого нє слыхала, и клала 
пєрєд нами листъ купчий на тыи имѣня (…) И мы пытали 
Джусичов, мают ли они на то который доводъ, иж ся о тыи 
имѣня князю єє, а либо єй самой вспоминали за отца нашого, 
славноє памєти Казимєря, короля єго милости, и Джусичи на 
оный час доводу никоторого нє вчинили, и просили нас, абыхмо 
то им отложили до нашого щасного приєханя зася ку отчинє 
нашой, Вєликому князьству Литовскому. И мы, нє хотячи им 
так коротко вдѣлати, отложили єсмо тоє дѣло до того сойму, 
который быхмо мєли напєрвєй с паны радами нашими у Вилни, 
приєхавши с Полски (…) и приказали єсмо имъ обѣма сторо-
намъ, под страчєнємъ права, єстлы бы в тый дєн по нашом при-
єханю к Вилни з них которая сторона пєрєд нами нє стала. Ино 
какъ єсмо тыми разы приєхали до Вилни, и княгини Сємєновая 
Ровєнская пєрєд нами ку праву стала, на тот рокъ вышє пи-
саный, а Джусичов один брат ихъ Богдан к нам приєхал к Вил-
ни, вжє послє того року в полторы нєдѣли. Ино тот, въ правє 
ставши, отповєдати нє хотєл и доводу никоторого нє чинил на 

                                                            
398 AKS. – T. III. – S. 42-43, № LXXIII (за копією близько 1540 р.); LM. – 
Vilnius, 1995. – Kn. 8. – P. 202-203, Nr 222. 
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то, єстли бы отєцъ ихъ, а либо они вспоминалися о тыи имєня за 
отца нашого Казимиря, короля єго милости. И мы, выслухавши 
того листу купчого, и порозумєли єсмо, иж Ванко Кирдиєвич 
нєбожчику князю єє тыи имѣня на вєчность продал, а Джусичи 
на рокъ положєный под страчєнємъ права пєрєд нами нє стали и 
до оного часу, какъ нєбожчикъ князь єє тыи имѣня купил, и до 
сих часовъ вспоминаня никоторого нє было, как жє и в правєх 
выписано: єстли бы хто о которую близост свою за отца нашого 
Казимиря, короля єго милости, нє вспоминался, то вже вѣчнє о 
то упоминатися нє маєт. И мы в томъ княгиню знашли правую и 
при тых имѣнях єє зоставили и потвєржаєм симъ нашимъ лис-
томъ вѣчно єє самой и єє дѣтємъ (…) а Джусичи вжє вѣчнє нє 
мают у тыи имѣня уступатися»399. 
 1508 р., травень – король Жигимонт I підтвердив княгині 
Марії Семеновій Ровенській привілей короля Олександра на  
відбування ярмарків у Степані400. Якщо це не помилка замість 
Рівного (така помилка не виключена, оскільки документ відо-
мий лише за регестою), то чи не означає це, що Марія, як уро-
джена князівна Степанська, отримала у Степані частину ярмар-
кових прибутків? Тим більше, що за короля Олександра Степань 
належав зятю княгині, князю Семену Гольшанському, а в 
1508 р. – фактично її дочці, Семеновій дружині Анастасії. 
 1511 р., 4 липня – «Била нам (королю Жигимонту – Авт.) 
чолом княгини Сємєновая Василєвича, княгини Маря Ровєнская, 
о том, што єсмо дали єй в Луцком повѣтє два дворища на Крас-
ном (передмістя Луцька – Авт.), на имя Стєпановскоє а 
Малыщинскоє с тыми двома чєловєки служєбными, которыи на 
тых дворищах живут, на имя Богданца а Тимошца, и листъ 
пєрвую нашу данину пєрєд нами указывала, и била намъ чолом, 
абыхмо тыи два дворища (…) дали на вѣчность. Ино мы з ласки 
нашоє и тєж для єє чолом битя то учинили (…)»401. 

                                                            
399 AKS. – T. III. – S. 44-45, № LXXIV (за копією близько 1540 р.); LM. – Kn. 8. 
– P. 303-304, Nr 404; Русская историческая библиотека. – Т. 20. Литовская мет-
рика. Т. I. – Стб. 550-553, № 21. 
400 AKS. – T. III. – S. 57, № LXXXVII (регеста з «Сумаріушу Острозького»). 
401 AKS. – T. III. – S. 86-87, № CXIV (за копією близько 1540 р.). 
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 1516 р., 6 березня – в Острозі, княгиня Марія Ровенська, 
разом зі своєю онукою Тетяною та її чоловіком, князем Костян-
тином Острозьким, підтвердили надання її (Марії) дочки, покій-
ної княгині Анастасії Гольшанської, Києво-Печерському монас-
тирю на двір Городок з присілками Обаров і Лобківщина, а та-
кож с. Волницю у Глуській волості князя Гольшанського402. 
 Того ж року, 7 квітня – Іван Федорович Болбасович, бать-
ко якого продав свої маєтки Ростоки і Поріччя князю Семену 
Юрієвичу (Гольшанському), «послє живота княгини єє милости 
(Анастасії Гольшанської – Авт.) бил єсми чолом господарю  
моєму, князю Костянтину Ивановичу Острозскому, чєрєз княги-
ню Сємєновую Василєвича, княгиню Марю Ровєнскую, абы єго 
милост рачил ласку и жалованє своє господарьскоє вдѣлати и 
тым влостным имѣнєм своим, Ростоки и Порѣчєм мєне, слугу 
своєго, пожаловати. И господар мой (…) на жаданє тєщи своєй, 
княгини Сємєновой Василєвича Ровєнскоє, княгини Марии, то 
учинил (…)»; далі Болбасович обіцяє служити зі своїми нащад-
ками князю Острозькому, його дружині та їхнім нащадкам403. 
 Того ж року, 24 липня – князь Костянтин Острозький ви-
дав лист, у якому повідомляв, що «билъ мнѣ чоломъ служебник 
мой Иван Покотилович и жаловал на княгиню Семеновую Ро-
венскую княгиню Марю, и повѣдил передо мною, иж дей есмы 
малъ остал (отъ) отца и матки своее и был у в опеце у ее милос-
ти кнегини Ровенское; а так ее милость княгиня Ровенская, ви-
дячи то, ижем я мал остал (отъ) отца и матки, отдалила от мене, 
а собе привлащила отчизну мою Богдашов и слузѣ своему отда-
ла, што был выслужил от давных лѣтъ отец мой тот Богдашов 
на пане Олизаре (старості Луцькому – Авт.); и тые листы даты 
пана Олизаровы ее мл. яко опекунка в собе мает; а мнѣ тое от-
чизны моее Богдашова и тых листовъ твердостей на тое имене, 
от пана Олизара наданых, вернути не хочет. Якож я сам (князь 
                                                            
402 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 191 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 191]. – Л. 50-56; регеста: Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – С. 228, 
№ 9. У виданні акту за названим джерелом (Акты, относящиеся к истории 
Западной России. – СПб., 1848. – Т. II. – С. 119-120, № 96) княгиня Ровенська 
чомусь пропущена. 
403 AKS. – T. III. – S. 137-138, № CLXVI (за копією близько 1540 р. – 
«Monumenta ducum in Ostrog»). 
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Острозький – Авт.) (…) за тым  служебником моим Иваном  
Покотиловичем многокрот писал до кнегини Ровенское, абы ему 
тую отчизну его без его волокитов и накладовъ вернула. И кне-
гини Ровенская била ми челом, абых ему за тую отчизну его 
Богдашов отмѣну дал, не хотячи того служебника своего Олеш-
ка с того Богдашова рушати. Ино я за прозбою и жаданемъ тещи 
моее кнегини Ровенское, так теж и обачивши того служебника 
моего Ивана Покотиловича его вѣрные а пилные послуги ко  
собе, далъ есми ему отмѣну за отчизну его Богдашов, ведлугъ 
дат и твердостей пана Олизаровых, которых есми добре свѣдом, 
то естъ дворищи обапол речки: одно дворище от Здолбици на 
имя Петигорщину, и двѣ дворища против тое ж Петигорщины, 
на другой стороне речки от Ровного, на имя Костюковщи-
ну (…)»404. 
 Отже, як бачимо, князь Острозький, який забрав Богдашов 
у княгині Марії 1499 р., пізніше повернув-таки їй вказаний має-
ток. Очевидно, це сталося після одруження князя Костянтина на 
онучці Марії, князівні Тетяні-Анні Гольшанській, у 1507/1508 р. 
Варто ще зазначити, що княгиня Ровенська набула Богдашів  
цілком законно, всупереч свідченню Покотиловича, шляхом 
офіційної купівлі у 1491 р. (див. вище). 
 Це була остання датована прижиттєва згадка про княгиню 
Марію. Відомо ще, що вона записала, очевидно, незадовго до 
смерті, маєток Квасилів на вічність Дорогобузькому монастирю 
пресв. Богородиці405 (Дорогобуж, разом зі вказаним монастирем, 
наприкінці 1514 р. був наданий князю Костянтину Острозько-
му406). Марія прожила довге життя, переживши двох чоловіків, 
зятя та навіть власну дочку. Вона померла не пізніше квітня 
1518 р., залишивши всі свої володіння князю Острозькому: 
1 травня той отримав підтвердження на ярмарки у семи містах, 
серед яких вказані Колодно та Рівне407, а 5 травня – на всі воло-

                                                            
404 Aрхив Юго-Западной России. – К., 1907. – Ч. 8. – Т. IV. – С. 340-341 (спи-
сок 1584 р.). 
405 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. – Rkps. 425. – S. 54 (Собчук В. Рове-
нська волость… – C. 148). 
406 AKS. – T. III. – S. 120-122, № CXLIX (за оригіналом). 
407 AKS. – T. III. – S. 163-165, № CLXXXII (за копією близько 1540 р. – 
«Monumenta ducum in Ostrog»). 
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діння, які дісталися йому «після покійного благородного князя 
Семена та дружини його, князя Марини (так!) Васильовича Ро-
венської, діда та баби дружини його (post olim magnificum 
ducum Siemion et uxorem eius, ducum Marinam Vassyliewicza 
Rowienska, avum et avam uxoris eiusdem)». 
 Ці величезні володіння були наступними: всі без винятку 
маєтки, які князь Семен Збаразький отримав за поділом 1463 р. 
– замок Колодно та 21 село; Ростоки (взагалі-то володіння Івана 
Болбасовича, слуги князя Острозького – див. під 1516 р.), Коз-
лин (спадщина чи купівля від князя Юрія Федьковича Несвізь-
кого, також належав слузі князя Гольшанського, а потім, напев-
не, Острозького – див. вище); Манів, Лопушна (спадщина після 
князя Солтана Васильовича, отримана у 1475 р.); у Полонському 
повіті маєток Шульжинці (вислуга чи купівля князя Семена); 
замок Рівне (купівля від Івашка Дичка у 1461 р., чи може й ра-
ніше) з селами Квасилов, Корнино, Колодно, Бережани, Басоє 
(Bassie), Славне, Арестов (купівля від Ванька Кердеєвича 
Джусича у 1470 р., чи й раніше), Хоцень (записаний Марії віт-
чимом, Олізаром Шиловичем, і підтверджений 1487 р.); Бегонь, 
Караєвичі, Добринь, Климентів (присілки Городка – спадщина 
князя Солтана, отримана у 1475 р.), Заборол, два Житини, 
Kusthyn (?) та двір Першковий (area Perskowa) (колись належали 
князю Юрію Несвізькому), Студенки та Ставок (заклад від кня-
зя Федора Васильовича Збаразького у 1485 р.) – все до замку 
Рівного; Івачов Нижній, Янковці, Обаринці, Васковці, де Оначко 
сидів, Оприловці зі всім (виміняні у князів Михайла та Семена 
Васильовичів Збаразьких близько 1480 р., але забрані княгинею 
Марією, як видно, вже після смерті чоловіка); у Новогродському 
повіті Стволовичі, які пан Война записав княгині Ровенській (її 
перший чоловік, Немирович, десь наприкінці 1450-х рр.); також 
кілька дворів і будинків у Луцьку та дворища у Красному 
(під містом)408. 
                                                            
408 AKS. – T. III. – S. 166-168, № CLXXXIII (за копією близько 1540 р. – 
«Monumenta ducum in Ostrog»). Цікаво, що у регесті цього акту, облятованого 
у актах Луцьких, князь Семен названий Несвізьким: «1518 Fra 3. Ipso Die 
S. Floriana Cracoviae, Privilegium a Serenissimo Sigismundo Rege Poloniae Super 
arcam Kołodno, Rowne, Kozlin, Chociń, ac alia, duci Constantino Iwanowicz 
Ostrogski, post olim Simeonem Wasilewicz Nieświski et Marianna Rowieńska 
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 Нарешті, наймолодшим із братів Збаразьких був князь 
Семен Васильович Солтан (14), відомий переважно під своїм 
другим, некалендарним іменем арабського походження (від 
«Султан» – правитель). При поділі батьківської спадщини, 
9 липня 1463 р., князю Солтану дісталися «у Луцком повѣтє  
Городокъ двор, а сєла: Караєвичи, Обаров, Тинноє, а в Збаразс-
ком повѣтє: Олєксинєц, Островєц, Бакота, два Бутины, два Ви-
шнєвцы, Лопушная, Орєвцы; а што матка наша дєржит отчину 
нашу и сєла Манєв, и другий Старый Манєв, Тараж, Пєрєдмир, 
Бурсуковцы, Влашиновцы, Вєрбовєц, Ряшнєвка, Доманинка, 
Чєрниково дворищє, а вєрхъ Попова ставу сєлищо, гдѣ Луцеви-
чи сєдѣли, то всє брату нашому Солтану послє матки нашоє 
живота (…) а князю Солтану у Вишнєвцы пол гроша из Зба-
разского мыта»409. Дійсно, після смерті матері князь Солтан ус-
падкував і їі маєтки: у розподільчих актах Збаразьких 1475 – 
1481 рр. майже всі вони  згадуються як його спадщина (див.  
нижче та наступний розділ, 1481 р.). 
 Володіння князя Солтана у Збаражчині розташовувалися 
на р. Горині, у верхів’ї Жираку (її притоку) та на Ікві. «Маєтки 
князя Солтана займали великі території на півночі Збаразького 
повіту в басейні Горині й Жираку, заходячи клином аж на Ікву». 
«У частці князя Солтана стороннім було село Тараж, яке виділя-
лося навіть своїм відірваним розташуванням на Ікві. На відміну 
від інших поселень Збаразького повіту, у Таражі ще й у середині 
XVI ст. залишалася городова повинність на користь Кременець-
кого замку410. Крім того, наприкінці XVI і на початку XVII ст. 
цього села настирно добивалися зем’яни Бережецькі, стверджу-
ючи, що воно належить їхньому роду411»412. 

                                                                                                                              
uxorem Ejus avum et awiam (…)» (Stecki T.-J. Wołyń pod względem 
statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1871. – Serya 2. – S. 402, 
przyp. 1). 
409 AKLS. – T. I. – S. 54-55, № LVII (за копією близько 1540 р. – «Monumenta 
ducum in Ostrog»). 
410 Ревізії українських замків 1545 року. – К., 2005. – С. 196, 198; разом з Тара-
жом тут згадана і Лопушна. 
411 ЦДІАК. – Ф. 22. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 611-612 зв.; Спр. 11. – Арк. 2-2 зв. 
412 Собчук В. З історії… – С. 235, 236. 
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 Центром своїх володінь у Збаражчині князь Солтан, оче-
видно, зробив Вишневець, побудувавши там перший замок. Так, 
якщо у 1463 р. два Вишневці ще перераховані серед сіл (причо-
му далеко не на першому місці),  то в актах 1475 р., виданих  
через 2-3 роки після смерті Солтана, Вишневець фігурує вже як 
«город» або «твєржа». Крім того, в одному з цих актів Манів 
також зветься не селом, а двором з власними селами 
й присілками413. 
 Вже після поділу 1463 р., залишивши свої володіння бра-
там, князь Солтан вирішив шукати щастя у Москві, але довго 
там не затримався. Відомий його заповіт, укладений 3 жовтня 
1472 р. Оскільки цей цікавий документ ніколи не публікувався, 
наводимо його текст повністю. 
 «Во имя свєтоє живо на[ча]лно[й] Троицы, Отца и Сына и 
Святого Духа. Сѣ яз, князь Сємєнъ Василєвичъ Солтанъ отчичъ 
Збаразский, в своєм цєлом розумє, в доброй памяти, записоваю 
по своєй душє на своєй дєдинє на Городку и к тому присєлокъ 
Климєнътовъ а Бєгоню двєстє копъ грошєй, сто копъ к Прєчис-
той к Пєчєри, а съ[т]о копъ к цєрквамъ на сороковустиї. А што 
коли моєй дєлєницы в Збаразскомъ повєтє, на том записоваю 
дочкамъ своимъ двєстє коп грошєй, нєхай то братия моя доч-
камъ моимъ положать. А што коли братия моя князь Василєй а 
князь Сємєнъ до моєго приєзду имєли, доколє я из Москвы нє 
приєхалъ, нєхай бы они по тому опятъ своя имєния мєли. А што 
котороє имєние под кого подошло о моєм приєздє и чиє дє-
лницы, ино бы то нєхай опятъ за ся вєрънєно тому, чиє было в 
перъвомъ дєлу. Або ж (?) ся по моєм животє ото братия моя (…, 
кілька неясних слів) а по пєрвому бы дєлу держали (…, те саме). 
Слугам своим вєръным записываю, которыє жъ ми много лєтъ 
послужили: Роману на Добры[ни?] а на Корыєвичох пятьдєсятъ 
копъ грошєй со всимъ с тымъ, яко жъ то к тому объєхано, а 
Омелияну на Обаровє тридцатъ копъ грошєй а со всимъ жє с 
тым, што к тому объєхано. А при моємъ животє с того имєня 
они нєхай мнѣ служать, а што ся съ[т]анєть Божа воля надо 
мною, и по моємъ животє они с того именья нєхай служать кому 
хотятъ. А пакъ ли всхотятъ братя моя мєти, ино нєхай бы тыє 

                                                            
413 AKLS. – T. I. – S. 70, 71 

143



 

пєнязи отъложать слугам моим Роману а Омєляну, которыє жъ я 
имъ записалъ на томъ имєнию. А што коли имаю в во всихъ 
дворах чєляди, то єстъ вольныє, а по моємъ животє нєхай вси 
идуть добровольнє, гдє кому хотятъ. А при томъ был духовникъ 
мой Ионанъ игумен, а панъ Сємєнъ Григорєвичъ, панъ Андрєй 
Чапличъ, панъ Олєхно Джуса, князь Олєксанъдро, панъ Русинъ 
Изуповичъ, а иньшихъ было при томъ много добрых. А писалъ 
пана Сємєна Григорєвича писаръ Гридко. Лєта шєсть тисєчъ 
сємъсотъ (!) осмъдєсятъ пєрвого, инъдикътъ шостиї, октєбръ 
трєтий»414. 
 Очевидно, невдовзі після цього князь Семен-Солтан Васи-
льович і помер: його брати деякий час держали його спадщину 
спільно, а старший із них, князь Василь, загинув у червні 1474 р. 
(див. вище). Від шлюбу з невідомою, яка на час укладення запо-
віту князя Солтана, напевне, вже померла, він залишив двох до-
чок – Марію та Анну (див. наступний розділ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
414 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 196 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 196]. – Л. 233-233 об.; регеста: Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – 
С. 371. Тестамент було підтверджено 11 травня 1583 р., а 20 червня внесено до 
книги 7 «Руської метрики». Дата 3 жовтня 6981 р., за вересневим стилем, від-
повідає 1472 р., і цілком узгоджується з 6-м індиктом. 
 Польська регеста документу, з частково невірно витлумаченим змістом 
та помилкою в даті, відома також за сумарієм архіву князів Острозьких 1594 р. 
(Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ręk. 425, s. 354): «List ks. Semena 
Zbaraskiego, w którym zapisuje po swej duszy na Grodku i na przysiołku 
Klementowa i Biechniu 200 kop Przeczystej w pieczarze, a dziewkom swym 
200 kop i aby to bracia jego ks. Wasyl i Semen odłożyli do jego przyjazdu z 
Moskwy, a jeśli by nie wrócił, aby te imienia za swoje mieli, an. 6991» (Собчук В. 
Найдавніші реєстри документів архіву князів Острозьких // Записки Наукового 
товариства імені Шевченка. – Львів, 2012. – Т. CCLXIV. Праці історично-
філософської секції. – С. 384, прим. 47). 
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Розділ V 

 
КНЯЗІ ЗБАРАЗЬКІ –  

ПРАВНУКИ ФЕДЬКА НЕСВІЗЬКОГО 
 
 
Князь Михайло Васильович Збаразький, князь Вишневець-
кий (17), старший син Василя Васильовича, за деякими опосе-
редкованими даними, мав народитися десь у середині 1450-х рр. 
(наймолодший із його чотирьох братів, князь Семен Менший, 
досяг повноліття восени 1482 р. – див. нижче). Після загибелі 
батька у 1474 р. князь Михайло успадкував його частину Збара-
зького «повіту», якою кілька років, до повноліття молодших 
братів, володів, здається, одноосібно. Вже наступного 1475 р. 
він подав скаргу на свого дядька, князя Семена Збаразького-
Колоденського, стосовно спадку іншого дядька, князя Солтана, 
котрий князь Василь та князь Семен  начебто розділили між  
собою, хоча останній це справедливо заперечував. Король нака-
зав поділити-таки вказаний спадок, що й відбулося 4 липня в 
Луцьку: князь Семен дав одну з рівних половин на обрання кня-
зю Михайлу, і той взяв собі город Вишневець з присілками й 
Тараж. Того ж року дядько та племінник уклали ще одну угоду, 
за якою першому відходило ще с. Студеняківці (з власної «от-
чини» князя Михайла); також князі встановлювали межу між 
Вишневцем та Маневом. Але остаточний поділ спадщини князя 
Солтана, що відбувся 2 червня 1478 р. у Маневі, був значно ко-
рисніший для матері князя Михайла та його чотирьох братів: 
крім Вишневця й Таража, вони отримували ще Лопушну та 
Влашиновці, а також, очевидно, повертали свої Студеняківці 
(див. розділ IV, п. 13). 
 Перший поділ володінь між синами князя Василя Васи-
льовича, умови якого невдовзі були скасовані, відбувся десь 
близько 1480 р. Про його факт ми знаємо лише з недатованої 
угоди князів Михайла та Семена Меншого Збаразьких, за якою 
вони обмінювали дядьку, князю Семену Збаразькому (Колоден-
ському), старості Кременецькому, свої маєтки Івачів Нижній, 
Янковці, Обаринці, Васьковці та Опреловці на його маєтки Ко-
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ськів і Шульжинці (у Полонському повіті). За відомим нам поді-
лом, здійсненим уже після смерті князя Семена Колоденського, 
Васьковці та Опреловці дісталися князю Федору Васильовичу; 
там же згадуються й інші села братів Васильовичів. А отже, 
угода про обмін близько 1480 р. так і залишилася на папері (див. 
там само). 
 Князь Семен Колоденський, який мав лише одну дочку, 
незадовго до смерті записав братаничу, князю Михайлу Васи-
льовичу, Манів, Вербовець, Передмирку, Борсуковці та Городок 
з присілками (останній – у Луцькому повіті). Але вдова князя 
Колоденського, Марія, та її зять, князь Семен Юрієвич (Голь-
шанський), «того имѣнья отпирали (…) и нє хотѣли мя к тому 
имѣнью припустити». Врешті решт, не вдаючись до суду («нє 
даючи ся у право»), сторони домовилися винести суперечку на 
рішення «старшихь приятєлєй нашихъ – што тыи приятєли про-
мєжи нами найдуть, то намь тєрпѣти на обѣ сторонѣ». За уго-
дою, укладеною у Вільні 1 квітня 1481 р., «ихь милость промє-
жи нами такь нашли: што жь я князь Михайло Васильєвичь пос-
тупилъ єсми дядиной своєй княгини Сємєновой Марьи и зятю 
єи князю Сємєну Юрьєвичу имѣньє на имя Городокь со всѣми 
тыми присєлки, што здавна кь Городку прислушають, со всѣми 
пожитки вѣчно и нєпорушно, а к моєй руцѣ мнѣ поступила дя-
диная моя (…) имѣньє на имя Манєвъ, а Вєрбовєць, а 
Пєрєдьмирку, а Борсуковци, со всѣми пожитки, што к тым сє-
ломъ слушаєть вѣчно и нєпорушно (…) А кто бы тоє єднаньє з 
насъ с обу сторонь узрушилъ, тотъ маєт заплатити королю пять 
сотъ копъ гроший, а одна сторона другой сторонѣ триста копъ 
гроший. А тотъ листъ, который жє былъ записалъ дядя мой нє-
божчикь князь Сємєнъ на тая имѣнья мнѣ, тотъ єсми листъ со-
дралъ»415. 
 Наступного дня, 2 квітня 1481 р., у Вільні ж, відбувся й 
поділ володінь між чотирма синами князя Василя Васильовича. 
«Во има Божє станьса. Мы князи Збаразскии Василєвичи, князь 
Михайло, князь Сємєнъ, князь Фєдор а князь Сємєн молодший, 
роздєлили єсмо отчизну свою. Я князь Михайло будучи(?) брат 

                                                            
415 AKLS. – T. I. – S. 79-80, № LXXXIII (за оригіналом); помилковий рік у за-
головку виправлено на s. 162. 
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старший, взял єсми молодшого брата князя Сємєна на свою сто-
рону и з дєлницєю єго (…, 2-3 слова). Мнє князю Михайлу ста-
ршому брату досталося з молодшим братом князєм Сємєном 
город Вишнєвєц зо всими сєлы, и з людми, и с травы, з лєсы, и 
зо всими пожитки, што коли там (?) у том городу. А нама 
пєрвоє сєло Лозы з двєма ставы, а Кунаховичи, а Будуинъ (має 
бути Бутин), а Бакота, а Островєцъ, а Вязовая, а Олєксинєцъ, а 
Мєлная, а Иваня, а Таражъ. А Збаражскоі волости три сєла к 
тому ж городу пєрво писаному к Вишнєвъцу нама, [И]вачово и 
з ставом, а Янковцы, а Обаринцы. А тыє имєния на вєрху пи-
саныє и з ставы и со всими пожитки, што коли к ним здавна 
тягнуло и тягнет». (Далі описуються уділи інших братів). У ви-
падку, коли хтось із братів порушив би встановлений поділ, він 
мав заплатити королю 500 (?) коп, а іншим братам – 300 коп 
грошей, на просту усну вимогу («на простую помову»)416. 
 На перший погляд досить дивно, що князь Михайло Васи-
льович, будучи найстаршим із братів, не взяв собі батьківської 
столиці, Збаража. Але це стає зрозумілим, якщо пригадати, що 
під час  кримсько-татарського нападу 1474 р. Збараж зазнав  
нищівної пожежі; очевидно, за ті неповні сім років, що пройшли 
відтоді, Збаразький замок так і не був відбудований, принаймі 
повністю. Напевне, саме через це князь Михайло й вирішив зро-
бити своєю резиденцією не батьківський Збараж, а Вишневець – 
спадщину дядька, князя Солтана Васильовича. Втім, це не зава-
дило йому до кінця життя писатися Збаразьким, хоча інколи 
князь вживав і нове прізвище Вишневецького. 
 14 листопада 1482 р., у Вишневці, за наказом короля поді-
лилися між собою і князі Михайло з Семеном Меншим, мабуть, 
у зв’язку з досягненням останнім повноліття. При цьому стар-
шому з братів дістався город Вишневець з містечком, примісь-
ким селом і вишневецьким митом, села Олексинець, Островець, 
Тараж, Бакота, Бутин, Конаховичі, Лози, Бодаки, поселення 
якихось Мишка та Юхна. Якщо ж  хтось із братів цей розділ  

                                                            
416 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 192 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 192]. – Л. 12-13; регеста: Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – С. 238, 
№ 6. Це підтвердження від 8 липня 1570 р., внесене до 2-ї книги «Руської мет-
рики». До сих пір документ так і не опублікований. 
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порушить, то має заплатити королю дві тисячі рублів широкими 
грошами, і стільки ж іншому брату417. Після смерті князя Семе-
на Меншого, не раніше 1489 р., князь Михайло успадкував та-
кож три з його шести сіл – Млиновці, Мельну й Возову418, тоді 
як інші три – Івачов, Янковці та Обаринці, – відійшли до княгині 
Марії Ровенської, згідно угоди з її чоловіком близько 1480 р. 
(див. розділ IV, п. 13). 
 Владнавши свої маєткові справи,  протягом наступних  
років князь Михайло Збаразький, здається, зосередився на слу-
жбовій діяльності. Принаймі, 2 червня 1489 р. він отримав від 
короля Казимира 21 копу грошей із мита Володимирского419. 
 Того ж року, за свідченням польського шляхтича Станіс-
лава Давидовського, князь Михайло Вишневецький особисто 
здійснив напад на його сім сіл, які спалив та пограбував, причо-
му наказав вбити двох шляхтичів та одного простолюдина. Піз-
ніше, за словами Давидовського, король Олександр розглядав 
цю справу і сторони «переєдналъ», наказавши «ми тому всему 
заплату вчинити»; однак це рішення виконане так і не було. 
У 1511 р. Давидовський знову скаржився на вказаний злочин, 
вже 22-річної давнини, королю Жигимонту I. Але князь Вишне-
вецький заперечив, що  «я дей о томъ съ тобою николи ся не  
єдналъ, ани тебе єсми просилъ», причому це підтвердив і поса-
довець, який, за свідченням Давидовського, був присутнім при 
рішенні короля Олександра. Король виніс вирок, що сторони 
«межи собою судьи полюбовныи мають взяти, и тыи судьи ихъ 
мають межи ними конецъ вчинити»420. 
 1490 р., 20 липня – Марія та Анна, дочки князя Солтана 
Васильовича Збаразького, офіційно відступили своєму двоюрід-
ному брату, князю Михайлу, батьківські маєтки Манев, Перед-
мир, Вербовець та Борсуковці (якими той реально володів ще 
з 1481 р.)421. 

                                                            
417 AKLS. – T. I. – S. 80-81, № LXXXIV (за оригіналом). 
418 Собчук В. З історії… – С. 237, 244, прим. 60. 
419 LM. – Vilnius, 2004. – Kn. 4. – P. 82. 
420 Русская историческая библиотека. – СПб., 1903. – Т. 20. Литовская метрика. 
Т. I. – Стб. 729-730, № 133 (акт від 24 червня 1511 р. – Книга 2 судних справ). 
421 AGAD. – Zbiór dokumentów pergaminiwych. – Nr 7380 (Собчук В. З історії… 
– С. 238). 
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 Протягом 1490-х рр. князь Михайло згадується лише в 
якості свідка, причому фігурує з прізвищем як Збаразького, так і 
Вишневецького. 2 вересня 1491 р., в Луцьку, князь М. В. Збара-
зький виступив свідком судового рішення422. А 21 серпня 
1497 р., в Кременці, князь Михайло Вишневецький засвідчив 
угоду купівлі-продажу423. Відомо також, що за часів короля 
Олександра князь Михайло Збаразький мав подвір’я у Кремене-
цькому замку424. 
 У серпні 1500 р. кілька кримських царевичів, сини та ро-
дичі хана Менглі-Гірея, були вислані війною на литовсько-
польські землі; серед інших міст, вони повоювали також і Виш-
невець425. Восени 1502 р. два кримські царевичі знову були під 
Вишневцем426, про що згадував у своїх листах від 25 – 29 верес-
ня сам король Олександр427. 
 31 жовтня 1502 р. Станіслав з Ходча, староста Львівський, 
повідомляв королю Олександру, що через князя Вишневецького 
(«per ducem Visnioviensem») до Королівства завозиться велика 
кількість фальшивої монети, не лише польської, але й литовсь-
кої428. Так це було насправді чи ні, невідомо, але король не лише 
не покарав князя, а й ще того самого року надав йому держав-
ний уряд – старости Брацлавського та Вінницького. 
 16 лютого 1504 р. король Олександр писав до намісника 
Брацлавського, князя М. В. Збаразького, щоб той дав «увязаніе» 
земянину вінницькому, Шулгі Долбиничу, до запустілого сели-
ща Котенева на р. Росі429. 28 квітня, виконуючи це розпоря-

                                                            
422 AKLS. – T. I. – S. 95, № XCIX (оригінал). 
423 AKLS. – T. I. – S. 112, № CXIII (список близько 1540 р.). 
424 Акти Волинського воєводства кінця XV – XVI ст. – К., 2014. – С. 62, № 5 
(оригінал від 27 червня 1508 р.); список: LM. – Vilnius, 1995. – Kn. 8. – P. 263. 
425 Сборник Императорского Русского исторического общества. – СПб., 1884. 
Т. 41. – С. 359-360. 
426 Там само, с. 489 (повернулися за тиждень до Філіпового посту, тобто на 
початку листопада). 
427 Akta Aleksandra krola Polskiego, wielkiego księcia Litewskiego i t. d. (1501 – 
1506). – Kraków, 1927. – S. 153, 155, 165, 167, Nr 109, 110, 112, 114). 
428 Akta Aleksandra krola Polskiego… – S. 175-176. 
429 Грамоты великих князей Литовских с 1390 по 1569 год. – К., 1868. – С. 38, 
№ 18 (Сообщил В. Антонович). Замість «на Рси» тут помилково надруковано 
«на Уси» (див. зараз нижче). 

149



 

дження, князь Михайло у Вінниці видав такий лист: «Прика-
заньемъ господаря нашего милостивого Александра (…) я, князь 
Михайло Василевич Збаражский, староста Бряславский, подлуг 
листу господарьского и науки его милости, дал есми войту 
вѣницъкому Шюлзѣ Долбыничю имѣнье въ Бряславском 
повѣте на Р(о)си селишче на имя Котеневъ съ всим (…) и въвя-
зати есмо его дали въ тое имѣнье дворянину господарьскому 
пану Счасному Полозовичу (…) Пис. у въ Вѣенн(ицы), апрѣля 
28 день, индикт. 7»430. 
 Вказаний уряд князь Збаразький отримав, скоріш за все, у 
1502 р. (4 листопада 1501 р. намісником Брацлавським був ще 
князь Андрій Сангушкович431, який 15 жовтня 1502 р. згадується 
вже як  намісник Кременецький)432. Окрім Брацлава, до його  
намісницької округи входили також Звенигород і Чуднів. Так, у 
Брацлаві він видав лист наступного змісту: «Я, князь Михайло 
Василевич Збаражский, намѣстникъ Браславский и Звинигород-
ский и Чудновский. Бил мнѣ чолом земянин браславский на имя 
Иван Долбынич Котеневский и просил у мене селища у Бра-
славском повѣте на имя Трибѣсова, на рецѣ на Рси; ино я, уви-
дивши его вѣрную службу ку господарю нашому королю его 
милости, иж он есть слуга добрый, дал есми ему тое селищо 
Трибѣсовъ со всим (…)»433. Досить цікаво, що сам король Олек-
сандр надав Котеневському вказане селище дещо пізніше – 
11 березня 1506 р., згідно листу свого намісника434. Відомо та-
кож, що за короля Олександра намісник Брацлавський, князь 

                                                            
430 Архив Юго-Западной России. – К., 1907. – Ч. 8. – Т. IV. – С. 173, 
№ XXVIII.1 (Арх. Киев. Арх. Ком. № 22). Оригінал акту зараз зберігається: 
ЦДІАК. – Ф. 220. – Оп. 1. – Спр. 639 (от Абрамовича, А. К. № 22). За ним по-
даємо правильне читання «на Р(о)си» (так і в наступному документі), тоді як у 
публікації помилково надруковано «на вси». Зазначимо ще згадку про купіве-
льний лист під печаткою намісника Брацлавського, князя М. В. Збаразького, 
виданий до 10 липня 1507 р. (LM. – Kn. 8. – P. 204, Nr 225). 
431 AKLS. – T. I. – S. 146, № CXLVI. 
432 AKS. – T. III. – S. 32, № LIII. 
433 Архив Юго-Западной России. – Ч. 8. – Т. IV. – С. 174, № XXVIII.2 (Арх. 
Киев. Археогр. Ком. № 21). Оригінал акту зараз зберігається: ЦДІАК. – Ф. 220. 
– Оп. 1. – Спр. 640 (от Абрамовича). 
434 Грамоты великих князей Литовских с 1390 по 1569 год. – С. 43-44, № 22 
(сообщено В. Антоновичем). 
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М. В. Збаразький, надав якомусь Семену Кішці озеро у Брацлав-
ському повіті435. 
 На цитованих актах князя Михайла 1504 – 1506 рр., що 
дійшли до нас у оригіналах, збереглася також і його печатка. На 
ній зображено той самий геральдичний знак, що й на печатці 
його батька, князя Василя Васильовича (1475 р.) – перехреще-
ний хрест, поставлений на півколо під шестипроменевою зір-
кою. Цей знак потім успадкували й нащадки Михайла Васильо-
вича, Вишневецькі, перетворивши його на родинний герб436. 
 7 вересня 1507 р. князь М. В. Збаразький, намісник Брац-
лавський, отримав від короля Жигимонта до Брацлавського зам-
ку брацлавські корчми «ему на поживене»437. Однак невдовзі, 
наприкінці вересня/початку листопада, він мусив повернути  
намісництво Брацлавське князю Костянтину Острозькому, який 
повернувся з московської неволі, отримавши при цьому назад 
всі свої попередні уряди438. 
 У лютому 1509 р. князь Михайло Збаразький отримав 
20 коп грошей у «восковничих» луцьких. Восени – ще 20 коп зі 
скарбу. 25 жовтня – король Жигимонт, задовольняючи прохання 
князя М. В. Збаразького, надану йому раніше лише «до нашое 
воли» волость Брягин (на півночі Київської землі), тепер надав 
князю у по-життєве володіння439. 
 28 квітня 1512 р. під Лопушною, недалеко від Вишневця, 
литовсько-польська армія завдала нищівної поразки великому 
війську кримських татар. Литовські війська очолював гетьман 
князь Костянтин Острозький, а найбільше при ньому відзначи-
лися князь Андрій Збаразький і князь Михайло Вишневецький з 
князями Іваном та Олександром (своїми синами)440. Це єдина 
                                                            
435 LM. – Vilnius, 1995. – Kn. 8. – P. 217, Nr 249. 
436 Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики… – С. 49. 
437 LM. – Kn. 8. – P. 220, Nr 255. З тим же урядом згадується також у поперед-
ньому акті (p. 220, Nr 254). 
438 Згадується як намісник Брацлавський та Вінницький вже 12 листопада 
1507 р. (LM. – Kn. 8. – P. 230, Nr 277). 
439 LM. – Kn. 8. – P. 411, 417, 431 Nr 559, 568, 584. 
440 Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. – 
Warszawa, 1846. – T. II. – S. 371. Польський письменник XVII ст. Ш. Старо-
вольський об’єднав князя М. Вишневецького, який нібито «багато років (per 
multos annos)», разом з князем Костянтином Острозьким, воював з татарами і 
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згадка, що збереглася у джерелах про військову діяльність пер-
шого князя Вишневецького. Хоча, слід гадати, його участь у 
протидії набігам кримських татар, які ледь не щороку пустоши-
ли південно-руські (українські) землі, битвою під Лопушною 
не обмежувалася. 
 Не забував князь Михайло Вишневецький і про свої маєт-
кові справи. У вересні (?) 1513 р. він, разом з князем Костянти-
ном Острозьким, заявили претензії «о близость свою, о именьє и 
скарбы пана Кучуковы»441. А 21 грудня 1514 р. король Жиги-
монт, задовольнивши прохання князя М. В. Збаразького, надав 
йому «волостку» Брягин, яку той держав на по-життєвому праві, 
тепер вже навічно – з містом, корчмами, митом, городищем, 
всіма селами і людьми, землями і т. д.442. 
 19 квітня 1517 р. в Луцьку, разом з князем Костянтином 
Острозьким та іншими князями, судову справу розглядав «князь 
Михайло Василєвич Вишнєвєцкий и Збаражский»443. Очевидно, 
невдовзі після цього він і помер. 
 Дружину князя Михайла Васильовича звали Агафією444; у 
пізніх генеалогіях Вишневецьких вона зветься (княжною) Полу-
бенською445. Щоправда, можна припустити, що князь був одру-
жений двічі: у 1522 р. Анна, вдова підскарбія Івана Олександро-
вича, подавала до суду «съ сестренъцы своими» князями Іваном, 
Федьком та Федором Михайловичами Вишневецькими446. Тут 
                                                                                                                              
розгромив їх під Лопушною, з його онуком – князем Михайлом Олександро-
вичем (1529 – 1584), інколи званим «гетьманом» запорозьких козаків 
(Starovolsci S. Sarmatiae bellatores. – Coloniae Agrippinae, M.DC.XXXI. – 
P. 187-188). 
441 Русская историческая библиотека. – Т. 20. – Стб. 816, № 182 (Книга 2 суд-
них справ). 
442 LM. – Vilnius, 2003. – Kn. 9. – P. 240-241, Nr 382. 
443 AKS. – T. III. – S. 153, № CLXXV (оригінал). 
444 Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столе-
тия) // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1892. – 
Кн. VI. – Приложение. – С. 77 (у статті «Род князя Ивана Вишьнєвъского», 
першими записані князь Михайло та княгиня Огафія – безперечно, батьки кня-
зя Івана).  
445 Niesiecki K. Korona polska. – Lwów, 1743. – T. IV. – S. 543; Czamańska I. 
Wiśniowieccy. Monografia rodu. – Poznań, 2007. – S. 33 (NIAB Minsk, F. 694, 
op. 1, nr. 34, s. 10). 
446 Русская историческая библиотека. – Т. XX. – Стб. 1036. 
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відсутній їхній старший брат, князь Олександр, який, отже, міг 
бути народженим іншою дружиною князя Михайла – княжною 
Полубенською?447. І. Чаманьська схиляється до думки, що дру-
гою дружиною першого князя Вишневецького була Анна Нару-
шевичівна, згадана в акті князя Костянтина Острозького від 
7 червня 1501 р., що відомий лише за списком 1782 р., транслі-
терованим латиницею. Тут повідомляється про продаж маєтку 
Богушевичі «ieho miłosti kniaziu Wiszniowieckomu Mikolaju 
Siemienowiczu, staroscie Łuckomu, y iey miłosti kniażnie 
Wisznioweckoj, małżące jego miłosty Annie Naruszewiczownie»448. 
Але як міг писар, навіть  самий недосвідчений, неправильно  
передати як ім’я, так і по-батькові князя Михайла Васильовича, і 
до того ж приписати йому уряд старости Луцького, яким він  
ніколи не був!; причому наведена цитата повторена в документі 
двічі449. Імена свідків також цілком фантастичні: чого варті 
князь Олександр Овлочимський, староста Пінський, та пан Якуб 
Массальський, воєвода Новгородський450! Однозначно, в даному 
випадку ми маємо справу з грубим фальсифікатом. 
 Спадкоємцями князя Михайла Васильовича стали четверо 
синів, які остаточно засвоїли прізвище Вишневецьких. Стар-
шинство братів, згідно з І. Чаманьською, було наступним: Олек-
сандр, Іван та два Федори. Це підтверджують  дані перепису  
литовсько-руського війська 1528 р., за яким князь Олександр 
«Вишневский» мав виставляти 15 «коней» (повністю озброєних 
воїнів-вершників), князь Іван – 14, князь Федір – 12 й інший 
князь Федір – 5 «коней»451. 
 Князь Семен Васильович Старший (18), який народився 
десь у 2-й половині 1450-х рр., згадується лише в акті від 2 чер-
вня 1478 р., виданому вдовою князя Василя Васильовича «съ 
сынми своими (…) съ трєми князи Сємєны (…)»452. А в поділі 

                                                            
447 Czamańska I. Wiśniowieccy. Monografia rodu. – Poznań, 2007. – S. 34. 
448 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. – Ви-
льна, 1908. – Т. XXXIII. – С. 7-10. 
449 Там само, с. 7, 9. 
450 Там само, с. 10. 
451 Перапіс войска Вялікаго княства Літоўскаго 1528 года / Метрыка Вялікаго 
княства Літоўскаго. – Кніга 523. – Мінск, 2003. – С. 149. 
452 AKLS. – T. I. – S. 76, № LXXX (оригінал). 

153



 

2 квітня 1481 р. брали участь лише два Семени – Манівський та 
Менший (див. нижче)453. Отже, старший із Семенів на той час 
або помер, або ж  обрав духовну кар’єру. Останній варіант є  
досить вірогідним, оскільки цілком можливо, що близько 1491 – 
1493 рр. хтось із князів Збаразьких, у чернецтві Олексій, займав 
кафедру єпископа Холмського454. Однак це міг бути також і 
князь Семен Васильович Менший. 

                                                            
453 Ю. Вольф ототожнював князя Семена Меншого та Семена Манівського, 
внаслідок чого вважав, що Семен «Середній» помер до 1481 р. (Wolff J. 
Kniaziowie… – S. 608). Насправді ж Семен Манівський (Мань) і був «Серед-
нім», окремим від Семена Меншого (див. наступний пункт). 
454 У книзі Якуба Суші, уніатського єпископа Холмського, у розділі, де опису-
ється зміст Холмського пом’янника, міститься наступний абзац. «Tamże iest 
wzmianka Ich MM. XX. Zbaraskich, z ktorych, oprocz sześciu Xiażat zakonnikow, 
trzech Panien zakonnych naszych, był skimnikiem Xiaże Auxentius; a Alexius 
Chelmskie trzymal episkopstwo (Там же є згадка їх милостей кн. Збаразьких, з 
яких, окрім шести князів ченців, трьох дівиць черниць наших, був схимником 
кн. Авксентій; а Олексій Холмське тримав єпископство)» (Susza J. Phoenix 
tertiato redivivus… – Zamosc, 1684. – S. 56). Пізніше Ігнацій Стебельський вка-
зував, що Олексій був єпископом близько 1504 р., у якому, за свідченням Ку-
леші, король Олександр, «na instancya» єпископа Холмського руського обряду, 
на сеймі підтвердив привілеї «унітів» (Stebelski I. Przydatek do chronologii… – 
Lwów, 1867 [перше видання – 1783]. – T. III. – S.158-159). Ця версія, прийнята 
А. Петрушевичем та іншими, є поширеною в літературі до сьогодні (див. Інте-
рнет). Однак у книзі Кулеші, на котру посилається Стебельський (зі вказівкою 
сторінки), ім’я єпископа Холмського не наведене (Kulesza J. A. Wiara 
prawoslawna. – Wilna, 1704. – S. 190). Більше того, відома грамота короля Оле-
ксандра, видана 24 жовтня 1504 р. своєму руському нотарію Івашку Сосновсь-
кому на Холмське єпископство, після смерті попереднього єпископа Симеона 
(Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссиею. – Вильна, 1892. 
– Т. XIX. – С. LXI, 356, № 6). 
 У збірці актів XV – XVI ст., що відносяться до Холмської єпархії, ні 
про якого єпископа Олексія не згадується. Причому в XVI ст. серед Холмських 
єпископів йому просто «не знаходиться місця». Якщо в Суші не міститься 
помилка, то Олексій Збаразький міг займати Холмську кафедру лише у XV ст. 
А саме, після 1440 р. це могли бути лише два коротких періоди. 1) Після квітня 
1467 р. – останньої згадки єпископа Григорія, і до жовтня 1469 р. – першої 
згадки Сильвестра-Сави; однак другий з них, судячи з усього, був безпосеред-
нім наступником першого, оскільки Сава фігурує як довірена особа Григорія 
ще за його життя (Акты, издаваемые Виленскою Археографическою коми-
ссиею. – Т. XIX. – С. LV-LVI). 2) Після 1489 р. – останньої згадки єпископа 
Герасима, і до 1494 р. – першої згадки Симеона. Цей варіант є найбільш віро-
гідним: у 1488 р. Герасим записав усе своє майно дітям, «з 1490 р. замовкли 
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 Князь Семен Васильович Манівський (Мань), князь 
Збаразький (19), народився десь близько 1460 р. Вперше згаду-
ється, як і його брати-тезки, в акті від 2 червня 1478 р. У розпо-
дільчому акті, укладеному у Вільні 2 квітня 1481 р., до князя 
Семена відноситься наступний фрагмент: «А мнє, князю Сємє-
ну, пєрвшому по князи Михайлє по старшєм братє, досталося 
Збараж город зо всими сєлы, и з полми (?), и ставы, и з луги, и 
сєножатми, и со всими пожитки. Пєрвоє сєло Охрємовцы з 
двєма ставы, а Чєрниковъцы, а Вєрняковцы, а Листо, а Залужє, 
а ставъ Листкий, а Дворєц з ставом, а Ли[т]овский Кутъ, а Ра-
бачєнцы, а Тарасовъцы з ставом, а Розношинцы, а Вокрятинцы 
зъ ставом, а Мосоровъцы, а Мєчитовцы, а Лопушная, а Любан-
ки, а Воличища (…)»455. Більшість цих сіл знаходилися на р. 
Гнізній з притоками, за винятком Волочищ на Збручі та Лопуш-
ної у верхів’ях Жираку. 
 14 листопада 1482 р., у Вишневці, князь Семен Збаразький 
засвідчив розподільчий акт своїх братів,  князів Михайла та  
Семена Меншого. Причому на початку цього документу князь 
Михайло згадує про поділ минулого року так: «дѣлили з братєю 
отчиною нашою со князємъ Сємєномъ Избаразкимъ и со кня-
зємъ Сємѣном Манѣвским и со князємъ Фєдкомъ, и я взял [з] 
братом своимъ мѣншым князємъ Сємѣномъ Избаразкимъ пос-
пол от всѣє брати дѣлницю»456. Судячи з такого порядку, Семе-
на Манівського начебто слід було б ототожнити з Семеном 
Меншим – саме так вважав Ю. Вольф457 та інші дослідники.  
Однак у самому акті 1481 р. Семен Молодший вказаний після 
Федора, тоді як у акті 1482 р. Семен Манівський – перед Федь-
ком. Крім того, навряд чи один і той самий князь міг зватися 

                                                                                                                              
всі справи його в судах», до того досить численні, хоча як покійний він згаду-
ється лише в 1494 р. (там само, с. LX-LXI). Той же факт, що Олексій Збаразь-
кий не фігурує у судових актах, цілком логічно пояснюється ще й тим, що він, 
як виходець з південної Волині, не мав у Холмській землі ніяких приватних 
володінь (на відміну від своїх попередників). 
455 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 192 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 192]. – Л. 12-13; регеста: Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – С. 238, 
№ 6 (підтвердження від 8 липня 1570 р.). 
456 AKLS. – T. I. – S. 80-81, № LXXXIV (за оригіналом). 
457 Wolff J. Kniaziowie… – S. 608. 
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одночасно і Манівським,  і Молодшим (Меншим). Звідси ми  
робимо висновок, що у 1482 р. відразу після Михайла згаданий 
Семен Молодший – через те, що за поділом 1481 р. він, будучи 
неповнолітнім, отримав свою частку спільно зі старшим братом 
Михайлом, – а Семен Манівський є тотожним Семену – 
«пєрвшому по князи Михайлє по старшєм братє». 
 Такий висновок цілком відповідає й родовій традиції Зба-
разьких, за якою їхній безпосередній родоначальник звався та-
кож і Манівським458. Пізніше це прізвисько скоротилося до 
Мань, під яким князь Семен і був відомим у регіоні. Так, навіть 
у 1542 р. Б. Лобуньський, який судився з князем Миколаєм Зба-
разьким (онуком Семена), свідчив, що на землях його селища 
Лотовського, на р. Хоморі, «дедъ его, пан Зенко тот ставъ и з 
дедом его, с кн(я)земъ Манемъ Збаразским по половицы сыпали. 
И поведил пан Лобуньский, ижъ с того млина деду его, пану  
Зенъку две мерки хожывали, а его деду князю Маню – третея 
мерка, а и с пусту ставу две бочки рыбъ кн(я)зю Маню, а его 
деду пану Зенъку – третея бочка рыбъ»459. Однозначно, Манів не 
міг бути володінням князя Семена: від 1481 р. цей двір належав 
його брату, князю Михайлу, а до того – дядьку, князю Семену 
Колоденському, та його вдові, княгині Марії Ровенській. Отже, 
залишається визнати, що князь Семен отримав прізвисько Ма-
нівського з метою його відрізнення від двох однойменних бра-
тів, Семенів Старшого та Молодшого – через те, що народився у 
Маневі, який у 1460-х рр. належав  його бабусі, матері князя  
Василя Васильовича (див. розділ IV). 
 Крім Збаража з округою, князь Семен Мань, як ми бачили, 
володів ще якимось землями по р. Хоморі – у Полонському по-
віті. Очевидно, це був невеликий Грицівський маєток, хоча при-
належність Грицева князям Збаразьким джерелами фіксується 
лише з 1540 р.460. 

                                                            
458 «Звано його теж згідно Geneal. і Маньовським» (Niesiecki K. Korona polska. 
– Lwów, 1743. – T. IV. – S. 705). Маєтками князя Семена, крім Збаража, тут 
звуться також Любчиничі та Морозовці. 
459 LM. – Vilnius, 2007. – Kn. 231. – P. 197, Nr 227. 
460 Собчук В. З історії… – С. 241, 245. Ю. Вольф писав, нібито князь Семен 
купив у Семена Цати маєток Ожеговці (Wolff J. Kniaziowie… – S. 609). На-
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 Після 1482 р. князь Семен Збаразький Манівський, у дато-
ваних документах, більше не згадується. Напевне, він помер до 
1512 р., коли його єдиний син, князь Андрій Збаразький, разом з 
дядьком, князем Михайлом Вишневецьким та його синами, 
прийняв участь у переможній битві з кримськими татарами під 
Лопушною (див. вище)461. 
 Дружиною князя Семена Васильовича  була Катерина  
Цебровська, дочка земянина з Корони Польської. У посаг за нею 
батько дав маєток Нєжковці. Від вказаного шлюбу народилися 
син Андрій та дочка Анна, яка вийшла за земянина волинського 
Якоба Вретецького (разом вони володіли третиною Нєжковців 
та сусідніх поселень)462. 17 травня 1494 р. шляхтич Фома Чехов-
ський позвав до Львівського гродського суду «сяючу Катерину 
княгиню Збаразьку державицю з Нісковців (illustr. Katherinam 
Ducissam Sbaraska tenutricem de Nyskowcze)», яка цей позов про-
ігнорувала та була заочно засуджена. 6 червня міністеріал зем-
ського суду, наданий Чеховському, доповів, що Катерина відмо-
вляється відпускати чоловіка Сенька; суд призначив їй штраф у 
три марки463. Очевидно, ця ж «Katherina ducissa» 15 березня 
1499 р. визнала, що відмовляється від 200 марок, які були їй  
записані в с. Лешков від покійної Анни Скарбкової464. 

                                                                                                                              
справді цю купівлю здійснив його син, князь Андрій Збаразький (Литовська 
метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року. – К., 2005. – С. 195). 
461 Вкажемо також, що 20 листопада 1517 г. князь Андрій Семенович Збаразь-
ский отримав підтвердження на вічне володіння наданим йому раніше с. Баби-
чі на р. Прип’яті в Мозирській волості. Тут згадано, що князь Андрій хоробро 
приймав участь у війнах з Москвою й татарами (LM. – Vilnius, 2003. – Kn. 9. – 
P. 370-371, Nr 69). 
462 Литовська метрика, Z. 23 k. 74 d. 67 – вирок у справі Вретецького з князями 
Збаразькими, онуками Семена, 1539 р. (Wolff J. Kniaziowie… – S. 609). Цей же 
вирок 25 травня 1571 р. було внесено до 2-ї книги «Руської метрики»: РГАДА. 
– Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 192 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – Спр. 192]. – 
Л. 84-85 об.; регеста: Руська (Волинська) метрика. – С. 243, № 35. К. Нєсєць-
кий помилково вказує, що Катерина Цебровська, дідичка на Загорцях і Панасі-
вцях, була дружиною князя Семена Молодшого – брата родоначальника Зба-
разьких, і цей шлюб був бездітним (Niesiecki K. Korona polska. – Lwów, 1743. – 
T. IV. – S. 543). 
463 AGZ. – Lwów, 1891. – T. XV. – S. 320, 548, № 2402, 4430. 
464 AGZ. – T. XV. – S. 565, № 4595. 
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 Князь Федір (Федько) Васильович Збаразький, Пори-
цький (20), народився десь у 1-й половині 1460-х рр. Вперше 
згадується в документі від 2 червня 1478 р. В розподільчому  
акті, укладеному 2 квітня 1481 р. у Вільні, його частка «отчи-
зны» визначалася наступним чином: «А князь Фєдор узял єсми 
дєлницу свою, будучи в доброй згодє з братом своим князєм 
Сємєном, пєрєдо мною старшим братом (тобто Михайлом). А 
взял єсми на свою дєлницу двє сєлє Лозовыхъ з двєма ставы и з 
млыном, а Поснєнєєвцы (так!, мало бути Согнековці465) з ста-
вом, а Опрєловъцы, а Васковцы, а Влашановъцы, а Доманинъка, 
а двои Гущинцы, а двє Стрыєвъцє, а Студянаковъцы; а тыи то 
сєла на вєрху написаныи князю Федору»466. З них Лозові, Сог-
нековці, Опреловці та Васковці знаходились на р. Гніздичній, 
Влашановці й Доманінка – на притоках верхів’я Жираку, Гущи-
нці – на притоках верхнього Збруча, Стриєвці – на притоці Гніз-
ної, а Студеняківці – аж у Луцькому повіті. Таким чином, «част-
ка Федора відзначалася не тільки відсутністю свого города, а й 
розірваністю аж на п’ять шматків»467. 
 14 листопада 1482 р., у Вишневці, князь Федько виступив 
свідком розподілу володінь  своїх братів, князів Михайла та  
Семена Меншого468. 
 9 серпня 1485 р., в Чернехові (помилково «Чєрлєховѣ»), 
князь Федір Васильович Збаразький, який заборгував своїй тітці, 
княгині Марії Ровенській, тисячу коп грошей, записав їй свої 
маєтки Студенку (Студеняківці) та Ставок за 200 коп грошей 
чеської монети. Князь мав намір викупити вказані маєтки, але 
до цього справа так і не дійшла, і Студенки та Ставок залиши-
лися у власності його тітки469. 
                                                            
465 Собчук В. З історії… – С. 237. З таким корегуванням варто погодитися, по-
рівнюючи переліки сіл у розподільчих актах 1481 та 1463 рр.: в останньому 
«Согнѣковцы» вказані безпосередньо перед Опреловцями та Лозовим (AKLS. 
– T. I. – S. 54), а інших варіантів для ідентифікації спотвореного «Поснєнє-
євцы» просто не знаходиться. 
466 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 192 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 192]. – Л. 12-13; регеста: Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – С. 238, 
№ 6 (підтвердження від 8 липня 1570 р.). 
467 Собчук В. З історії… – С. 237. 
468 AKLS. – T. I. – S. 81, № LXXXIV (за оригіналом). 
469 Див. попередній розділ, п. 13, і там же обґрунтування дати акту. 
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 2 червня 1489 р. король Казимир надав князю Федьку Зба-
разькому 12 коп грошей з мита Луцького470. 
 Дружиною князя Федька була Барбара Порицька, спадко-
ємиця багатих маєтків у Володимирському і Луцькому повітах, 
які вона принесла у власність чоловікові. Останній, очевидно, 
перебравшись на проживання до жінчиного маєтку Порицька, 
наприкінці життя звався також князем Порицьким. 1 травня 
1515 р., під час розмежування між панами Ляховськими та Ра-
довицькими, згадується про межу «ажъ до границы князя Федка 
Порыцкого»; причому цей акт засвідчив його старший син, 
князь Олександр Федькович Порицький471. 
 22 серпня 1526 р.  князь Олександр Федорович Збаразький 
отримав від короля Жигимонта підтвердження на свої володін-
ня, в якому говорилося, що «небощица матка их кнегиня Федо-
ровая Васильевича Збаражъская Барбара, еще за живота своего, 
поделила их, сыновъ своих, отчизными и материстыми имени, 
какъ жо ему (Олександру – Авт.) достали се именья материстыи 
на имя Порицко а Ворончинъ, со всими приселъки и доходы, как 
ся тыи два дворы здавна в собе мают. А братьи его, кн(я)зю 
Юрю а кн(я)зю Воине, напротивку того вси именя отчизныи 
достали ся. И листы свои на то всимъ имъ подавала»472. Однак 
19 березня 1529 р. між братами відбувся новий поділ: Олександ-
ру Федоровичу дісталися материнські маєтки – «Порицко за-
мокъ, и другое Порицко, Гриковичи, и Трубки, со всєми сєлы и 
присєлки»; молодшим братам, Юрію та Войні – «против матє-
ристых имєня отчизныє Опрєловцы, а Влашановцы, а матє-
ристыє имєня  Ворончинъ и Тристєн»473. Нарешті, найповніший  

                                                            
470 LM. – Vilnius, 2004. – Kn. 4. – P. 83. 
471 Архив Юго-Западной России. – К., 1876. – Ч. 6. – Т. I. – С. 83-84, № XXXI 
(список 1570 р. з Книги гродської Володимирської, № 966, арк. 314) [Волинсь-
кі грамоти XVI ст. – К., 1995. – С. 220, № 127]. 
472 LM. – Vilnius, 2001. – Kn. 12. – P. 454-455, Nr 594. 
473 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 192 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 192]. – Л. 10 об.-11 об.; регеста: Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – 
С. 238, № 5. Це підтвердження від 11 вересня 1570 р., внесене до 2-ї книги 
«Руської метрики». 
 Зазначимо, що документ 1529 р. допомагає встановити справжню дату 
акту, яким князі Юрій та Война Збаразькі розмежували свої Влашиновці від 
Вербовця, Бєлки та Лопушної – маєтків князя Федора Вишневецького. У спис-
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перелік спадщини Барбари Порицької знаходимо в листі її дочки 
Фрузяни Збаразької, княгині Велицької, яка 16 квітня 1544 р. 
записала брату, князю Олександру Збаразькому, «трєтью часть 
имєний своих матєристых, которая в дєлу єй достала в замку и 
мєстє Порыцком, и в другом Порыцку, и в Гриковичахъ, и въ 
Трубках, в Топилищєх, в Клопочинє, в Грушєвой, и въ Пєрє-
славичєхъ в повєтє Володимєрском, а в повєтє Луцком у Ворон-
чинє, въ Тристяни, в Стыдинє, и в Бабьємъ»474. 
 Князь Семен Васильович Менший Збаразький (21)  
народився в середині 1460-х рр. Вперше згадується, як і його 
брати-тезки, в акті від 2 червня 1478 р. Близько 1480 р., разом з 
братом Михайлом, мінялися маєтками зі своїм дядьком, князем 
Семеном Збаразьким-Колоденським; але ця угода так і не була 
тоді реалізована. Під час поділу «отчизни», проведеного у Віль-
ні 2 квітня 1481 р., князь Семен, як наймолодший брат, залиша-
вся ще під опікою князя Михайла; через це вказані брати взяли 
свою частку спільно (див. п. 17). Причому князь Михайло ого-
ворював, що з іншими братами князь Семен Молодший може 
ділитися лише з його відома: «А коли бы тот брат мой молод-
ший рєчоный князь Сємєнъ хотєл бы дєлъ мєти з сєрєдушою 
братьєю, тоггды нє маєт д(ати?) нічого, ниж толко вєдатся єму 
з старшим братом, князєм Михайлом»475.  Поділ володінь між 
князями Михайлом та Семеном Меншим, за наказом короля, 
відбувся у Вишневці 14 листопада 1482 р. При цьому молодшо-
му з братів дісталися села Івачів, Янковці, Обаринці, Млиновці, 
Мельна та Возова476. 

                                                                                                                              
ку з Кременецької земської книги 1609 р. цей акт датовано 1500 р., 20 серпня, 
індикта 14 (ЦДІАК. – Ф. 22. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 1-3 зв.). Рік, звичайно, є 
нереальним. 20 серпня 14-го індикту після 1529 р. припадало на 1541, потім 
1556 р.; але остання дата є неможливою, оскільки обидва князі Федори Виш-
невецькі (Михайловичі) померли раніше. 
474 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 192 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 192]. – Л. 5 об.-7; регеста: Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – 
С. 237, № 4 (підтвердження від 6 червня 1570 р.). 
475 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 192 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 192]. – Л. 12-13; регеста: Руська (Волинська) метрика. – К., 2002. – С. 238, 
№ 6 (підтвердження від 8 липня 1570 р.). 
476 AKLS. – T. I. – S. 80-81, № LXXXIV (за оригіналом). 
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 Востаннє князь Семен Менший Збаразький згадується 
2 червня 1489 р., коли король Казимир призначив йому виплату 
8 коп грошей з мита Луцького477. Не виключено, що після цього 
постригся у ченці з ім’ям Олексія та став єпископом Холмським 
(див. вище, п. 18). 
 Окрім п’яти синів, князь Василь Васильович мав ще двох 
дочок, які згадуються при описі трагічних подій у Збаражі 
1474 р. (див. розділ IV, п. 12). 
 Княжна Анна (?) Василівна Збаразька (22). У березні 
1495 р. боярин Микула Радчич повідомляв, що колись він «ку-
пил именье в Менскомъ повете в п(а)ни Ивашковое Алекъсанд-
ровича, подскарбего, дочки князя Василя Збаразъского, отчину 
ее на имя Оитнаровское»478. Іван Олександрович Стретович, 
підскарбій короля Казимира (тобто член його Ради) та власник 
Березовця, згадується 10 серпня 1486/87 р.479; дата його смерті 
нам невідома. 
 1516 р. – «пани Ивановая Александровича, подскарбяя 
Березовецкая», разом з сестрою,  княгинею Прихабською, та  
зятем, Кмітою Стретовичем, скаржилась на пана Богуша Бого-
витиновича, що той «держитъ дей именьє, близость нашу, на 
Волыни, на ймя Берестечко, котороє жъ именьє, по небожъчицы 
тетце нашой, пани Миколаєвой, воєводиной Виленской, паней 
Зофии, мяло прийти на насъ, близкихъ єє»480. Мова тут іде про 
Федору, дочку пана Івана Рогатинського, яка в першому шлюбі 
була дружиною князя Івана Кобринського, у другому з 
1491/92 р. – пана Юрія Пацовича, у 1507 р. прийняла католи-
цизм під ім’ям Зофії, а у 1508 р. втретє вийшла заміж за пана 
Миколая Радивиловича, воєводу Віленського; померла вона у 
1512 р.481. Спів-ставляючи дане свідчення з попереднім, вихо-
дить, що дружина підскарбія Івана Стретовича була дочкою 

                                                            
477 LM. – Vilnius, 2004. – Kn. 4. – P. 83. 
478 LM. – Vilnius, 2007. – Kn. 6. – P. 109, Nr 103. 
479 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. – СПб., 1863. – 
Т. I. – С. 295, № 229. У даті є протиріччя: 10 серпня 6694 (1486) р., індикта 5 
(1487) р. 
480 Русская историческая библиотека. – СПб., 1903. – Т. XX. – Стб. 895, № 224 
(Книга судових справ № 2). 
481 Wolff J. Kniaziowie… – S. 163-164. 
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князя Василя Збаразького та дочки пана Івана Рогатинського. 
Але цьому висновку суперечить свідчення 1522 р., про що 
див. зараз нижче. 
 1519 р., 5 січня – господарські дворяни Маськевичі скар-
жилися «на пани Ивановую Александровича на Анну а на зятя 
єѣ пана Кмиту Стрѣтовича», щодо ставу та хмелищ покійного 
пана Івана, підскарбія; виявилося, що після його смерті Маське-
вичі продали хмелища його вдові, тещі Кміти Стретовича482. 
 1522 р., 13 березня – скаржилися «подъскарбея, пани Ива-
новая Алексанъдровича Анъна и съ сестренъцы своими, кня-
земъ Иваномъ а княземъ Федькомъ а княземъ Федоромъ Михай-
ловичи Вишневецкими, и съ сестричнами своими (…) дочками 
князя Анъдрея Прихабъскими, о томъ: штожъ мы именья, близ-
кость ихъ, на ймя Любаничи, по смерти небожчыцы паней Па-
цовоє взяли были къ нашимъ рукамъ, и дали єсмо тоє именьє 
были на хлебокормленьє князю Юръю Михайловичу Толочинь-
скому». Король Жигимонт виніс рішення: «нехай они тоє име-
ньє Любаничи деръжать со всимъ съ тымъ, какъ ся тоє именьє 
здавна въ собе маєть, и якъ небожчыкъ панъ Иванъ Рогатинский, 
и по немъ дочка єго пани Пацовая тоє именьє держали, подле 
близости своєє»483. Дещо раніше, у 1518 р., «приупоминалася 
кнежна Марина, небожчыка князя Прихабъского дочка, о име-
ньє о Любаничи, штожъ єй пани Пацовая записала тоє именьє въ 
пяти сотъ копахъ грошей, а теперь тоє именьє держить князь 
Толочиньский от господаря єго милости»484. Напевне, не лише 
князівни Прихабські, а й підскарбія Анна та князі Вишневецькі 
претендували на Любаничі згідно заповіту самої Зофії з Рогати-
нських, пані Пацової. 
 Отже, постає питання: як узгодити між собою свідчення 
1495 р., де пані Іванова Олександровича зветься дочкою князя 
Василя Збаразького, та свідчення 1522 р., з якого випливає, що 
вона ж, пані Анна, була сестрою дружини князя Михайла Васи-
                                                            
482 Русская историческая библиотека. – Т. XX. – Стб. 1318-1320, № 66 (Книга 
судових справ № 3). 
483 Русская историческая библиотека. – Т. XX. – Стб. 1035-1036, № 321 (Книга 
судових справ № 2). 
484 Русская историческая библиотека. – Т. XX. – Стб. 1024, № 306 (Книга судо-
вих справ № 2). 
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льовича Вишневецького? На це питання можливі аж три відпо-
віді: 1) в документі 1495 р.  слово «дочки» вжите помилково  
замість «невістки» (дружини сина); 2) в документі 1522 р. слово 
«сестренъцы» є помилкою замість «братаничи», але це досить 
маловірогідно (див. також вище, п. 17); 3) Іван Стретович був 
одружений двічі – вперше на дочці князя Василя Збаразького, а 
вдруге – на сестрі другої дружини його сина, князя Михайла  
Васильовича. Найбільш вірогідним, здається, є третій варіант, 
хоча наполягати саме на ньому, звичайно, ми не будемо. 
 Княжна Марина Василівна Збаразька (23) була видана 
заміж за Івашка Яцьковича, писаря великого князя Олександра. 
17 квітня 1493 р. він, разом «cъ своєю жоною Мариною, дочкою 
князя Василя Збаражского, продали єсмо люди свои в Качинє 
(…) чотыри службы (…)» (у Мінському повіті) писарю ж вели-
кого князя Олександра, Федьку Григоровичу485. Івашко Яцько-
вич Владика, господарський писар, помер у 1499 р.486. 
 Княжна Анастасія Семенівна, княгиня Гольшанська 
(24), єдина дочка князя Семена Васильовича Несвізького-
Збаразького-Колоденського та княгині Марії Ровенської, наро-
дилася у 1-й половині 1460-х рр. 1 квітня 1481 р., під час укла-
дення угоди своєї матері з князем Михайлом Васильовичем що-
до спадщини батька, вона вже була замужем за князем Семеном 
Юрієвичем Гольшанським. Зокрема, князь Михайло зазначав: 
«ачь коли на тотъ час нє было дочки єи, а жоны князя Сємє-
новы, а сестры моєи княжны Настасьи, ижь єй того имѣнья подь 
мною нє искати, ани тои рѣчи подносити»487. 
 1483 р., 2 лютого – в Рівному, князь Семен Юрієвич запи-
сав своїй дружині Настасії «против єє отчизны у вѣнє двѣ тися-
чи коп на своихъ имѣньях на Барани на Глуску»488. 
 1489 р., 18 січня – у Степані, використовуючи суверенну 
формулу «Милостью Божєю и Прєчыстоє Єго Матери», княгиня 
Настасія записала  «мужу своєму князю Сємєну Юрьєвичу у  
                                                            
485 AKLS. – T. I. – S. 100-101, № CV (за списком близько 1540 р.). 
486 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. – Kraków, 
1885. – S. 256. 
487 AKLS. – T. I. – S. 79, № LXXIII (за оригіналом); помилковий рік у заголовку 
виправлено на s. 162. 
488 AKLS. – T. I. – S. 82, № LXXXV (за списком близько 1540 р.). 
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отчинє моєй имѣнья Заборол, а Городок, а Косков зо всими с 
тыми присєлки, што к тым имѣньям прислухаєт. А єстли ся надо 
мною Божя воля станєт, и я просила мужа своєго князя єго ми-
лость, абы єго милость што записал к церкви Божєй к святому 
Иоанну к Голшаном, гдѣ маєт и тѣло моє лежати. А я князь  
Сємєн Юрьєвич маю придати ку святому Иоанну к Голшаном 
полумєрокъ мєду и з людми и з грошми и зо всими подачки у 
вотчизнє моєй. А єстли мнѣ княгини Настаси с князем єго ми-
лостью Бог дѣток нє дасть, а надо мною станєт[ся] воля Божя, 
[а] по моєм животє князь єго милость усхочєт собѣ иную жону 
поняти, будут ли у них дѣтки, ино тыи имѣнья вси князю єго 
милости и дѣтєм єго милости вѣчно и нєпорушно, а моим бли-
жним никому нє надобє ся уступати. А єстли пак им Бог дѣток 
не дасть, ино тыи вєрху писаныи имѣнья вси мают быти по кня-
зя єго милости животѣ святому Иоанну (…)»489. 
 Побоювання княгині Анастасії були даремними: вона не 
лише пережила чоловіка, який помер у 1505 р. на головному  
волинському уряді – старости Луцького та маршалка Волинсь-
кої землі, – а й народила йому дочку Тетяну, яка у 1508 р. вийш-
ла заміж за князя Костянтина Острозького, гетьмана ВКЛ490. 
 1507 р., 24 лютого – король Жигимонт, на її прохання,  
підтвердив княгині Анастасії Гольшанській право на володіння 
маєтком Головин у Луцькому повіті, наданий її чоловікові коро-
лем Олександром, а також на єврейський Левонівський дім у 
Луцькому місті та його ж фільварок у передмісті491.  
 Того ж року княгиня Анастасія увійшла в конфлікт з бра-
том та племінником свого покійного чоловіка. А саме, 8 липня 
«жаловала кнегиня Семеновая Юрьєвича на князя Алексанъдра 
Юръєвича (Гольшанського – Авт.) о накладъ: штожъ дей мужъ 
мой збудовалъ замокъ Степань и на то наложилъ на две тисечи 
копъ грошей». Князь Гольшанський відповів, що його покійний 
брат будував Степаньський замок не своїм власним коштом, а 
людьми з їхніх спільних маєтків; сам він теж збудував замок 
Станьків, але за те від княгині нічого не вимагає. Король Жиги-

                                                            
489 AKLS. – T. I. – S. 89, № XCIII (за списком близько 1540 р.). 
490 Wolff J. Kniaziowie… – S. 100. 
491 LM. – Vilnius, 1995. – Kn. 8. – P. 192-193, Nr 198. 
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монт I доручив вирішити справу панам своєї Ради, але ті прими-
рити сторони не змогли. Тоді монарх постановив: дільчі, які  
виїдуть ділити маєтки Гольшанських на три частини, «мають то 
осумовати, што онъ будеть на тотъ замокъ наложилъ своихъ 
властныхъ пенязей, а што будеть не людми будовалъ, то маютъ 
осумувати, и тамъ тому делу маєть конецъ быти». 
 Наступного дня, 9 липня, «жаловала кнегини Семеновая 
Юрьєвича на князя Юрья Ивановича Дубровицкого (племінника 
покійного чоловіка – Авт.): штожъ дей ми многии от него кгва-
лты и грабежи делаются. А князь Юрьи на неє ся жаловалъ, ижъ 
бы єму от неє кгвалты и грабежи деялися. И просили зъ обу 
сторонъ, абы въ томъ былъ закладъ заложонъ. Ино господарь 
єго милость зъ ихъ прозьбы заложилъ закладъ тисячу копъ гро-
шей, штобы чересъ то межи нихъ съ обу сторонъ кгвалтовъ и 
грабежовъ не было»492. Незадовго перед тим князь Юрій подав 
позов проти свого дядька, князя Олександра Гольшанського, та 
тітки – «patruam suam, ducissam Simeonis Georgidis Anastasiam», 
вимагаючи справедливого поділу родових маєтків; король задо-
вольнив вимогу позивача493 (див. про призначених дільчих у  
попередньому абзаці). 
 1508/1509 р. – старостина Луцька, княгиня Семенова Юрі-
євича, одержала дозвіл пропускати за кордон 100 «камнів» вос-
ку, а 16 жовтня 1509 р. у Львові – ще 400 «камнів» безмитно494. 
 1510 р., 22 жовтня – на прохання княгині, король Жиги-
монт I підтвердив їй право на проведення щороку двох ярмарків 
у Степані, раніше надане її покійному чоловікові королем Олек-
сандром; причому іншим князям Гольшанським вступатися у 
вказані ярмарки було заборонено495. Приблизно тоді ж княгиня 
Семенова Гольшанська та її зять, князь Костянтин Острозький, 
відступили князю Олександру Юрієвичу Гольшанському «свою 
третину литовських маєтків, отриману під час остаточного поді-
лу родових володінь, а він віддав їм свою третину в Степані,  

                                                            
492 Русская историческая библиотека. – Т. XX. – Стб. 546-548, № 16, 17 (Книга 
судових справ № 2). 
493 LM. – Kn. 25. – P. 70-72, Nr 7. 
494 LM. – Kn. 8. – P. 462, Nr 622. 
495 LM. – Kn. 8. – P. 389, Nr 540. 
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волинських дворах Горбаків, Подоляни й Золотиїв та дворі Ро-
манов»496. 
 Втім, князь Юрій Дубровицький відмовлятися від своїх 
прав на Степаньський ярмарок не збирався: за свідченням князя 
Костянтина Острозького на початку червня 1511 р., «онъ, насла-
вши кгвалътомъ на ярмарокъ мой Степаньский, мыто и иныє 
доходы на купъцохъ побралъ, чересъ привильє вашеє милости; 
которымъ же привильємъ ваша милость тотъ ярмарокъ тешчи 
моєй, старостиной Луцкой кнегини Семеновой Юръєвича кне-
гини Настасьи и мне потвердилъ, а небожъчику пану Виленьс-
кому князю Алекъсандру Юръєвичу и єму (князю Дубровиць-
кому – Авт.) въ тотъ ярмарокъ вступитися не казалъ». Князь 
Дубровицький відповідав, що силою він на ярмарку нічого не 
брав, а взяв свою третину за домовленістю з намісником та уря-
дниками князя Острозького; це підтвердили й королівські дво-
ряни. Король звинуватив князя Юрія, наказавши віддати все зіб-
ране князю Костянтину, й визнав виключні права на Степаньсь-
кий ярмарок князя Острозького497. 
 Як бачимо, княгиня Анастасія віддала свою частку Степа-
ня у фактичне розпорядження впливового зятя. Князь Костянтин 
Острозький мав ще кілька справ за Степань з князем Юрієм 
Дубровицьким, і врешті решт, королівськими актами від 18 чер-
вня 1511 р., отримав весь замок з містом і волостями, включаю-
чи третину князя Дубровицького498. 
 6 березня 1516 р. – князь Костянтин Острозький з дружи-
ною, дочкою вже покійної княгині Анастасії Семенової Юрієви-
ча, підтвердили її надання Києво-Печерському монастирю – на 
помин душ своєї, свого чоловіка та їхніх батьків, – двору Горо-
док з присілками Обаров і Лобківщина на Волині, а також 
с. Волниця у Глуській волості князя Гольшанського499. 

                                                            
496 Собчук В. Степанська волость та її власники // Від коріння до крони. – Кре-
менець, 2014. – С. 117 (BUW, rkps 425, s. 371-372). 
497 Русская историческая библиотека. – Т. XX. – Стб. 673-675, № 101 (Книга 
судових справ № 2). 
498 LM. – Kn. 8. – P. 457-458, Nr 616; AKS. – T. III. – S. 83-85, № CXII. 
499 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 191 [ЦДІАК. – КМФ-36. – Оп. 1. – 
Спр. 191]. – Л. 50-56; Акты, относящиеся к истории Западной России. – 
СПб., 1848. – Т. II. – С. 119-120, № 96. 
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 Нарешті, наймолодшими у своєму поколінні представни-
цями роду Збаразьких були Марія та Анна Солтанівни (25-26). 
Згідно заповіту батька, князя Семена-Солтана Васильовича, 
1472 р., вони мали отримати 200 коп грошей на його отчині в 
Збаразькому повіті (див. попередній розділ). 20 липня 1490 р. 
Марія, княгиня Юрія Михайловича (якого саме?), та княжна 
Анна Солтанова Васильовича Збаразького видали запис своєму 
брату (двоюрідному), князю Михайлу Збаразькому, де офіційно 
відмовилися на його користь від батьківських маєтків Манева, 
Передмира, Вербовця та Борсуковців500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
500 AGAD. – Zbiór dokumentów pergaminiwych. – Nr 7380 (Собчук В. З історії… 
– С. 236, 238). 
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Розділ VI 

 
КНЯЗІ НЕСВІЦЬКІ ПОЗА МЕЖАМИ  

ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 
 
 
У середині – 2-й половині XV ст. деякі представники роду кня-
зів Несвізьких виїхали з ВКЛ до сусідніх держав – Королівства 
Польського та Великого князівства Володимиро-Московського. 
До коронних земель перебрався князь Іван Несвізький (5) – 
очевидно, той самий Івашко, брат знаменитого Федька Несвізь-
кого («fratrem suum Iuaskonem»), який у 1433 р. потрапив у по-
лон до Грицька Кердейовича, старости Холмського (див. роз-
діл III). Цього Івашка вже З. Л. Радзімінський ототожнив з Іва-
ном Несвізьким-Предільницьким, відомим з кінця 1430-х рр. у 
Перемишльській землі Руського воєводства, гіпотетично вва-
жаючи його та Федька синами Івана Несвізького, що згадується 
у 1387 – 1388 рр.501. 
 Однак Ян Тенговський схилявся до думки, що Іван Несві-
зький-Предільницький не був рідним братом Федька. Спочатку 
дослідник припускав, що Федько міг бути сином міфічного 
Юрія Несвізького, а Іван – сином Івана Несвізького з 1388 – 
1403 рр.502. Згодом Тенговський, запропонувавши на роль батька 
Федька Несвізького вже Василя Вінницького, тим не менш, з 
приводу його (Федька) брата Івашка писав: «Виходить з того, 
що або Федько Несвіцький мав рідного брата іменем Іван, кот-
рий не був ідентичним з Іваном Несвіцьким-Бибельським-
Предільницьким, або також що в згадуваному тексті мова йде 
про брата стриєчного. Надалі вважаємо, що Федір та Іван Несві-
цькі не були рідними братами, оскільки є між ними дуже значна 
диспропорція маєткова, а головне, маєтки Федька Несвіцького, 

                                                            
501 Radzimiński Z. L. Uwagi o opracowaniu przez Dra O. Haleckiego Mateijałów do 
dziejów Rusi i Litwy w XV w. Z Jana Zamoyskiego inwentarza Archiwum 
Koronnego. – Lwów, 1921. 
502 Tęgowski J. Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich // Genealogia. – 
Poznań-Wrocław, 1996. – Т. 7. – S. 132-133. 
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як згадувалося, були його батьківщиною»503. З такою думкою 
дослідника ми погодитися не можемо. Адже «диспропорція має-
ткова» між рідними братами зафіксована також і в наступному 
поколінні Несвізьких: весь Збаразький «повіт» і Городок у Лу-
цькому повіті дісталися старшому брату, Василю Федьковичу та 
його синам, тоді як молодшому Юрію – лише кілька луцьких сіл 
(див. розділ IV). 
 Скоріш за все, князь Іван Несвізький остаточно перебрав-
ся до коронних земель у 1435 р., коли родові володіння Несвізь-
ких були конфісковані на користь Швитригайла (ми гадаємо, шо 
це сталося вже після смерті Федька, який з 1434 р. служив 
Польщі – див. розділ III). Незабаром Іван одружився на шляхтя-
нці з Перемишльської землі Ярохні, представниці заможного 
роду Бибельських504. Від основного володіння дружини, 
с. Предільниці, князь і прибрав нове прізвище «з Предільниці». 
Втім, як сам Іван, так навіть і його сини, інколи писалися також 
і князями Несвізькими (Несвіцькими). Твердження Яна Тенгов-
ського, нібито Іван ще у 1410 р. згадується з другим прізвищем 
«Бибельський», а отже, вже тоді був одружений на Ярохні, як 
ми бачили, засноване на перекладі русько-мовного документу 
1553 р., де в тексті пропущено кілька слів. Тоді як із більш ран-
нього перекладу 1531 р. з’ясовується, що вказане прізвище на-
справді відносилося до Андрія Бибельського – батька чи дядька 
Ярохни (див. наприкінці розділу II). 
 Всі відомості, що збереглися про князя Івана Несвізького-
Предільницького, його дружину та синів, походять із регестів у 
актових книгах Перемишльського земського та гродського су-
дів, а також, незначною мірою, Сяноцького земського суду. 
З них добре видно, що Предільницькі, за обсягом своїх володінь 
та правовим статусом, нічим не відрізнялися від звичайної шля-
хти, за винятком лише князівського титулу. Ми визнали за доці-
льне навести, у хронологічній послідовності, зміст майже всіх 
цих регест, хоча в більшості випадків вони стосуються дрібних 

                                                            
503 Tęgowski J. Jeszcze o pohodzeniu kniazia Fiodora Nieświckiego // Genealogia. – 
Poznań-Wrocław, 1996. – T. 8. – S. 90. 
504 У джерелах по-батькові Ярохни ніколи не згадується. Напевне можна стве-
рджувати лише те, що вона була онукою Ходька Бибельського. 
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майнових суперечок. Між іншим, це дає можливість детально 
ознайомитися з таким, досить важливим, аспектом побуту чер-
воноруської шляхти XV ст., як судова «тяганина», а також і з 
деякими іншими505. 
 1439 р., 24 травня – Яцько Бибельський подав позов до 
Перемишльського земського суду проти князя Івана («duce 
Iwan»); суд надав строк у 4 тижні для того, щоб сторони самі 
дійшли між собою угоди, а в противному разі вони, по закінчен-
ні вказаного строку, мали стати на перший «термін» (судовий 
розгляд справи)506. 
 1440 р., 7 листопада – засідав у Перемишльському земсь-
кому суді: Петро, єпископ Перемишльський, Петро Одрованж, 
воєвода землі Руської, староста Самборський та Галицький, 
«Iwan dux de Przeczelnicza» й Петро Гроховецький, судді, розг-
лядали справу Павла Замєховського, підсудка Перемишльсько-
го, проти Олександра Ріботицького507. 
 1441 р., 2 січня – у Перемишльському земському суді було 
затверджено поділ маєтків роду Бибельських, всього між чотир-
ма сестрами (спадкоємцями двох із яких були вже діти) та двома 
братами: Ярохною, дружиною «Ducis Iwan de Przedzelnycza»; 
дітьми Фрідра Плешовицького («de Pleszowycze»), Андрієм та 
Фрідрухом; Духною, дружиною Іоанна Барса (поль. Яна Бажа) з 
Бложева («Barsy de Blowsze», нижче правильно – «Bloszew»)508; 
дочками Гліба, Хемкою й Анулою; братами Яцьком та Сеньком 
(Бибельськими). При цьому Ярохні дісталися села Предільниця, 
Губичі, Подгродище, Новосельці, Жабокруки («Zabokrwky»), 

                                                            
505 Через те, що судове діловодство у тодішньому Руському воєводстві велося 
на середньовічній латині, ми далеко не завжди мали змогу зробити точний 
переклад регестів, але, гадаємо, в цілому їх зміст передано правильно. Зі вка-
заної причини написання даного розділу книжки, в цілому не дуже важливого, 
зайняло особливо багато часу, зусиль та терпіння. Тим не менш, це не гарантує 
відсутності у подальшому тексті дрібних помилок; тому не зовсім зрозумілі 
для нас слова й фрази, а також власні імена та назви, паралельно наводяться і в 
написанні оригіналу. 
506 AGZ. – T. XIII. – S. 74, № 998. 
507 AGZ. – T. XIII. – S. 95-96, № 1362. 
508 Про рід Бажів див.: Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины 
XIV – начала XVI века. Историко-генеалогическое исследование. – Тюмень, 
2001. – С. 18-19. 
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Монастир Гродище («Groyscze»), Грабовниця, Галчов і ліс, поле 
якогось Боботи509. 
 Цей поділ був лише офіційним актом, фактично ж він від-
бувся значно раніше: ще у 1437 р. Ярохна двічі згадується як 
«de Przedzelnycza»510. Причому княгинею вона ще не титулуєть-
ся, як в усіх без винятку подальших випадках; а отже, заміжжя 
Ярохни слід віднести до періоду між 1437 та 1440 рр. Скоріш за 
все, це сталося у 1439/1440 р., оскільки ще в травні 1439 р. князь 
Іван згадувався без прізвища «Предільницький», з яким фігурує 
вже у листопаді наступного року. 
 1442 р., 22 січня – Яцько Ворховицький  повідомив до  
суду, щоб через його слабкість було змінено термін розгляду 
справи з князем Іваном «de Przedelnicza». 19 березня – князь 
Іван та княгиня Ярохна згадуються, разом зі всіма родичами 
останньої (які фігурують у поділі 1441 р.), в справі з Іваном По-
тарзинським та іншими особами. Того ж дня Яцько Ворховиць-
кий «duci Iwano tenetur» (взяв у князя Івана?) сім марок (гри-
вень). 26 листопада – Яцько Бибельський позвав до суду княги-
ню Ярохну та князя Івана, кожного окремо, на 1-й термін, відк-
ладений за причиною хвороби511. 
 1443 р., 28 січня – 2-й термін справи Яцька Бибельського з 
Ярохною, дружиною князя Івана, був відкладений до наступно-
го. 25 лютого – 3-й термін цієї справи знову відкладено до на-
ступного. 29 квітня – Яцьку Бибельському було призначено 4-й 
термін у справі з княгинею Ярохною, розгляд якої з тієї самої 
причини хвороби («sicat iacet, ita iacet») так і не відбувся512. 
 1444 р., 30 березня – «Iwan dux de Przedzelnicza» відпустив 
на волю іудеїв Давида, Симона та інших через покриття (ткани-
ни), які вони внесли у заставу – одне червоне та два чорних513. 
 1445 р. – князь Іван «Nieświeżski (Нєсьвєжський)» та його 
дружина Ярохна, княгиня «na Przeżdzielnicy», фундували церкву 
в Губичах514 (село в 5 км від Предільниці). 

                                                            
509 AGZ. – T. XIII. – S. 103-104, № 1362. 
510 AGZ. – T. XIII. – S. 31, 35, № 347, 417 (13 травня та 10 червня). 
511 AGZ. – T. XIII. – S. 113, 117, 118, 126, № 1595, 1659, 1676, 1793, 1794. 
512 AGZ. – T. XIII. – S. 135, 137, 142, № 1878, 1913, 2002. 
513 AGZ. – T. XIII. – S. 157, № 2217. 
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 15 лютого – Ян Баж («Barsi») позвав до суду князя Івана 
«de Przedrzelnicza»; розгляд цієї справи було відкладено з пер-
шого терміну на інший. 5 жовтня – Духна, дружина того ж Яна 
Бажа, у справі проти княгині Ярохни, дійшли до взаємної угоди. 
Якщо ж вони не приймуть ті частини, які будуть призначені їм 
суддями, то «такі мають тримати під 20 марками» (треба дума-
ти, під умовою виплати цієї суми у разі порушення меж воло-
дінь). 2 листопада – Анна (Духна), отчичка «de Bloswya» (Бло-
зевська), знову позвала до суду свою рідну сестру Ярохну, дру-
жину князя Івана «de Przedzelnicza», з приводу суперечки за  
таверну з млином «Poddambyl». Суд пояснив, що дана справа 
вже розглядалася й було вирішено, що сторони самі повинні  
надати одна одній  задоволення в сумі 20 марок (у разі пору-
шення умови)515. 
 1446 р., 8 березня – Ярохна, дружина князя Івана «de 
Przedrzelnicza», записала своєму чоловіку третину маєтків у сво-
їй власній спадщині: Предільниці, Губичах, Волі та Подгродищі 
з монастирем516. 
 2 листопада – Іван, «dux de Przedzelnicza», звинуватив 
(«condampnavit») Бориса, «kmethonem» (кметя, селянина) з 
Малнева, з приводу п’яти коней вартістю в 30 марок, у якості 
позивача. Тоді ж суд зобов’язав Іоанна, сина Фредриха «de 
Iaczimirz et de Vysothy»,  взяті у «duci Iwan de Przedzelnicza» 
20 марок  виплатити до наступного дня св. Мартіна; якщо ж не 
заплатить, то починаючи з того строку – ще 2 марки517. 
 1447 р., 23 травня – «Dux Ywan Nyeszwieczski» разом з 
дружиною, «Ducissa Yarochna consorta sua de Przedzelnicza», 
продали свої села Подгродисько, Монастир та Гродисько («Pod-
grodzisko, Manastir et Grodzisko»), зі всіма при належностями, 
Яцьку Бибельському, за 50 і 40 (так!, «quinquaginta et 
quadraginta») марок518. 

                                                                                                                              
514 Szaraniewicz I. Rzut oka na beneficya kościoła ruskiego za czasów 
Rzeczypospolitej Polskiej. – Lwów, 1875. – S. 5, przyp. 6. Ця erekcya була обля-
тована у Перемишльських гродських актах у 1602 р. 
515 AGZ. – T. XIII. – S. 174, 178, № 2435, 2492, 2500. 
516 AGZ. – T. XIII. – S. 196, № 2727. 
517 AGZ. – T. XIII. – S. 210, 211, № 2922, 2931. 
518 AGZ. – T. XIII. – S. 235, № 3271. 
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 1448 р., 8 жовтня – за рішенням суду Васько Риботицький, 
підсудок Перемишльський, повинен був заплатити 10 марок 
«dom. Iwan de Przedzelnicza» (саме так, «отчичу», не князю!) до 
наступного дня св. Георга519. 
 За період 1452 – 1459 рр. Перемишльські судові записки 
не збереглися. 
 1460 р., 7 жовтня – Рафаель Кривецький («de Krzywcza») 
подав позов на «сяючого князя (illustr. Ducem)» Івана «de 
Przedelnicza», відкладений до наступного терміну. Тоді ж позов 
на князя Івана подав ще й Марко, піп з Рудохонців («pop de 
Rudochoncze»), також відкладений з причини хвороби520. Зазна-
чимо, що з цього часу князь Іван та Ярохна постійно згадуються 
з титулом «сяючий князь, княгиня». 4 листопада – позов Рафае-
ля Кривецького проти «сяючого Івана князя Нєсвечського інак-
ше з Предільниці (illustr. Iwan ducem Nyesweczsky alias 
de Przedelnicza)» знову було відкладено до наступного терміну. 
Те ж саме – і щодо позову попа Марка «de Radochonicze»521. 
 1462 р., 14 липня – Сенько Бибельський позвав до суду 
Ярохну княгиню Предільницьку (свою рідну чи двоюрідну сест-
ру). Тоді ж князь Іван з дружиною Ярохною з Предільниці пода-
ли позов проти Андрія Чешського («de Czeszky») та його дру-
жини Маргарити (Андрій, син Фрідра Плешовицького, був пле-
мінником Ярохни й дістав с. Чешки як спадок її сестри – див. 
вище, 1441 р.); суд відклав справу до наступного, 2-го терміну. 
11 серпня – цю ж справу, де дружина Андрія Чешського зветься 
вже Катериною, знову було відкладено до наступного терміну. 
Тоді ж Сенько Бибельський звинуватив («ream») Ярохну, зда-
ється, в затягуванні розгляду його позову. 7 вересня – позов 
проти Ярохни подав інший її брат, Яцько Бибельський; справу 
вже звично перенесено на наступний термін. Тоді ж строк розг-
ляду позову «сяючого князя Івана de Przedelnicza» проти Андрія 
«de Czesky», з причини правдивої хвороби, також продовжено 
до наступного терміну. Одночасно розглядався позов «сяючої 
Ярохни з Предільниці, як вище, проти пані Катерини пана Анд-

                                                            
519 AGZ. – T. XIII. – S. 267, № 3705. 
520 AGZ. – T. XIII. – S. 342, № 4523, 4524. 
521 AGZ. – T. XIII. – S. 349, № 4601, 4602. 
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рія з Чешок». 5 жовтня – розгляд позову князя Івана та його 
дружини Ярохни з Предільниці проти Андрія Чеського та його 
дружини Катерини призначено на остаточний термін – після 
дня св. Мартіна522. 
 1464 р., 10 вересня – Сенько, мельник із Ольшан, постав у 
суді проти «сяючого Івана князя з Предільниці», якому було 
призначено строк на вказаний день – для розгляду його власного 
звинувачення Сенька, з приводу млина між Предільницею та 
Губичами. Однак князь Іван так і не з’явився, хоча його й очіку-
вали понад встановлений час. Перед тим, як піти, Сенько підк-
реслив, що вважає судове рішення таким, що відбулося (очевид-
но, на свою користь)523. 
 1466 р., 26 лютого – в суді мала розглядатися справа Пет-
ра Гощовського («Hoschowsky»), позивача, з «сяючим Іваном 
князем з Предільниці», щодо присяги з приводу 30 марок за 
отримання прибутків, «kolandka» та інших; цю присягу князь 
Іван повинен був принести проти Петра у 1-й понеділок після 
Пасхи. Тоді ж було зареєстровано аналогічну, «як вище», справу 
про 60 марок, з приводу «вигнання покупця?, expulsionis 
emptoris kszanthwa» в Губичах; її розгляд було призначено на 
строк через тиждень після прибуття старости («dom. 
Capitaneum») до Перемишля. 14 квітня – мала розглядатися зга-
дана справа Петра Гощовського з князем Іваном Предільниць-
ким, щодо 30 марок; строк присяги  також призначено через  
тиждень після прибуття старости524. 
 1467 р., 3 липня – мав відбутися 1-й судовий термін з при-
воду скарги Микулки, Георгія Трусховського з Незовичів та  
чоловіка з Ошків («Oszko») Мелешка на «сяючого Івана князя 
з Предільниці»; з причини хвороби, цей строк було відкладено 
на два тижні. 17 липня – мав відбутися 2-й термін зі вказаної 
справи (тут уточнено, що позивач Микулка був управителем 
з Незанковичів); однак від князя Івана, через його слугу, було 
                                                            
522 AGZ. – T. XIII. – S. 367, 368, 371, 372, 375, 377, № 4745, 4757, 4789, 4803, 
4843, 4847, 4848, 4876. 
523 AGZ. – T. XIII. – S. 446, № 5518. 
524 AGZ. – T. XIII. – S. 515, 517, № 6244, 6245, 6284. Специфічні слова kolandka 
та kszanthwa, виділені у публікації як польські (також і в покажчику), у «Боль-
шом польско-русском словаре» відсутні. 
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повідомлено, що справу через хворобу знову потрібно відкласти 
на два тижні525. 
 Незабаром після цього, ще того самого року, князь Іван 
Предільницький помер. Так, вже 22 грудня 1467 р. як самостій-
на особа згадується його син, князь Яцько Предільницький526, 
який потім регулярно фігурує у регестах Перемишльського суду 
(іноді разом з братом – див. нижче). Княгиня ж Ярохна Преділь-
ницька аж на чверть століття пережила свого чоловіка. 
 1473 р., 5 квітня – у Перемишльському гродському суді 
розглядалась скарга Маргарити Болановицької, з приводу втечі 
її підданого Клима «до сяючої Ярохни княгині та синів її Яцька 
й Михайла у Предільницю село їхнє»; потім міністеріал (судо-
вий службовець, возний) відвідав і їхній двір. Суддя вирішив 
перенести розгляд справи на 4 тижні. Однак 3 травня, у призна-
чений термін, справу Маргарити Болановицької проти Преділь-
ницьких, через святковий день та враховуючи обставини, пере-
несли на найближчий понеділок після дня св. Петра – ринковий 
день у Перемишлі527. 
 1474 р., 14 червня – Миклаш та Зебрид Герботові Добро-
мильські («Herbotovye de Dobromyl») позвали до Перемишльсь-
кого земського суду «сяючу Ярохну княгиню та Яцька й Ми-
хайла з Предільниці». Подібним же чином Яцько та Михайло 
подали позов проти Миклаша та Зебрида528. 
 1480 р., 3 березня – Іоанн Щалявський («Schalyawsky»), 
управитель Костька Бибельського, вимагав отримати другий 
термін, згідно з трьома викликами до суду, «на сяючу Ярохну 
отчичку з Предільниці», з приводу зруйнування мосту 
(«pontis»), захоплення лугу та відмови звільнити ліс. Від імені 
Ярохни Андрій-Андрих Баж («Barsi») повідомив, що з причини 
хвороби справу потрібно відкласти до наступного терміну. 
8 серпня – міністеріал Бартош визнав, що Костьку Бибельському 
було видане судове рішення («iudicium additus») про «введення 
                                                            
525 AGZ. – T. XIII. – S. 549, 550, № 6672, 6684. 
526 AGZ. – T. XIII. – S. 556, № 6833. 
527 AGZ. – T. XVII. – S. 90-91, 93, № 936, 957. У цьому томі – регести Переми-
шльського гродського суду. 
528 AGZ. – T. XVIII. – S. 75, № 499, 499а. У цьому томі – регести Перемишль-
ського земського суду. 
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(intronittendum) до маєтку Предільниці сяючої Ярохни, і її світ-
лість (suis prelucris) приїхала та впустити до себе в грубій формі 
категорично відмовилася». З приводу такої поведінки Костьку й 
було призначено цей термін; якщо ж на суді почне відмовлятися 
(Ярохна), то має бути оштрафована на 3 марки. Той же міністе-
ріал вказав (Костьку) вдруге в’їхати до Предільниці. Тоді ж він 
визнав, що приїхали 4 слуги («labores», трудівники), кметі Кос-
тька Бибельського, з приводу застави тієї ж «світлішої Ярохни», 
до її маєтку Предільниці, згідно наданому праву («prout fuit 
additus de iure»); однак вона від вказаної застави категорично 
відмовилась. Міністеріал призначив Ярохні нинішній термін, з 
боку (позивачів) згаданих кметів. Якщо ж вона в суді згадану 
заставу буде заперечувати, то має заплатити 3 марки штрафу. 
Той же міністеріал вказав кому-небудь (з кметів) вдруге взяти 
заставу («ad pignorandum»)529. 
 З наведених регестів маємо зробити висновок, що Ярохна 
заставила Предільницю Костьку Бибельському – своєму пле-
міннику, однак виконувати це зобов’язання фактично відмови-
лася. Як би там не було, Предільниця й надалі залишилася воло-
дінням Ярохни та її синів. 
 1481 р., 31 серпня – «сяюча Ярохна княгиня з Предільни-
ці» нагадала в суді, що її чоловік Іван у її батьківські та матери-
нські маєтки, Предільницю та Губичі, вклав тисячу марок з ме-
тою їх поліпшення. Ці маєтки він подарував назавжди своєму 
сину Яцьку, який щодо них від міністеріала Миколая отримав і 
офіційне введення до володіння («intromissionem»)530. 
 1482 р., 26 березня – Костько Бибельський, син покійного 
Сенька, виступив у суді проти «світлішої Ярохни вдови (relictam 
olim) сяючого князя Івана отчички з Предільниці», добиваючись 
відшкодування собі 29 марок та присудження права рубати ліс і 
будувати споруди, остаточно звинувативши (Ярохну) за все це. 
Оскільки «сяючий князь Яцько син її», з дому та двора свого 
Предільниці виїхавши з чотирма шляхтичами та шістьма прос-
толюдинами, перешкоджав («obviando») вільному шляху з лісів 
маєтку Предільниці до Бибел, Коморова й Борщовичів, а в чоти-

                                                            
529 AGZ. – T. XVIII. – S. 199, 209-210, № 1340, 1423, 1424. 
530 AGZ. – T. XVIII. – S. 226, № 1540. 
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рьох кметів Костька відібрав сокири, порушивши при цьому пи-
сьмове розмежування, встановлене ще з його батьком, Сеньком 
Бибельським. Суд виніс постанову звільнити назавжди ліси, 
присудити (Костьку) 29 марок, а також від чотирьох шляхтичів 
(які були з князем Яцьком) – 3-х марок, а від шести простолю-
динів – 6-ти «scotos» з 3-ма марками штрафу. 
 Тоді ж розглядалася інша справа Костька Бибельського 
проти Ярохни: перший добивався виплатити йому 29 марок та 
назавжди присудити володіння лугом біля Предільниці, бо 
(Ярохна) наказала своїм кметям із Предільниці той луг насильно 
викосити та забрати сіно собі. Однак згаданий луг віддавна на-
лежав до його (Костька) отчини Комарова; його батько, Сенько 
Бибельський отчич Комарова, їм (лугом) мирно володів до сме-
рті, а потім і сам Костько, аж до нинішнього часу. Він оцінив 
вартість лугу на 29 марок, вимагаючи їх виплати, звільнення 
лугу від насильницького захоплення та штрафу в 15 чи 3 марки. 
Суд попередньо («prefato») визнав правоту Костька, присудив-
ши йому луг та 29 марок, а також призначивши (Ярохні) штраф 
у 3 марки. 
 Тоді ж розглядалася й ще одна справа Костька Бибельсь-
кого проти Ярохни: той вимагав задоволення з приводу застави 
у 400 марок та відшкодування (або виконання?, «ad solvendum») 
цієї застави, на остаточному судовому терміні. Оскільки «сяю-
чий князь Яцько син її» уклав з Костьком та всіма його людьми 
й кметями заставу на вказану суму, причому, здається, під гара-
нтією самого короля («per Regiam Mayestatem vallato»). Яцько в 
своєму домі в Предільниці, під королівською печаткою, написав 
прямо, й переказав також вписати до книг (судових) Переми-
шльських, що сам він з Костьком, у разі будь-яких непорозу-
мінь, (повинні вирішувати їх) не силою, але правом між собою 
судитися. Однак Яцько, ігноруючи заставу («non curando 
vadium»), виїхав із Предільниці на вільний шлях у маєтку Бор-
зовичі, де шановану Олену, дружину Терешка, кметя з Бибел, 
побив до синців. Після чого (Костько, господар потерпілої) ви-
кликав (Ярохну) до суду, з приводу згаданої застави у 400 марок 
та нападу; Олена й особисто від себе також подала позов. Суд 
вирішив заставу зі штрафом присудити (Костьку), та надав йому 
для виконання міністеріала Перемишльського Миколая («ad 
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pignorandun Iarochnam in Przedzyelnycza in prefato vadio addidit»). 
У цій справі кидається у вічі, що відповідачем виступала Ярох-
на, а не її син Яцько – безпосередній правопорушник (так само, 
як і в чотирьох наступних справах), на той час, безперечно, вже 
цілком повнолітній і дієздатний. 
 Тоді ж Гринь Якимчич, кметь з Борзовичів, звинуватив 
(«condemnavit») на остаточний термін Ярохну за те, що «сяючий 
князь Яцько син її», виїхавши зі свого дому в Предільниці, на 
вільній дорозі відібрав собі сокиру, в маєтку Предільниці, та 
«у дім твій на користь свою приніс» (див. вище). Цю сокиру 
(Гринь) оцінив у 6 грошів, і у стільки ж – завданий збиток («in 
totidem damnificasset»). Костько ж, його господар, наполягав ще 
й на штрафі на свою користь. Аналогічні звинувачення («як ви-
ще») проти Ярохни висунули, кожен окремо, також кметі Лан 
з Комаровичів і Андрій Січень («Szyczen») з Борзовичів. Також 
на «остаточний термін» Ярохну позвала й Олена, дружина кметя 
Терешка з Бибел, через згаданий вище інцидент з її побиттям 
князем Яцьком, сином Ярохни531. 
 30 квітня – міністеріал Перемишльський Миколай, нада-
ний судом Костьку Бибельському в справі про заставу Ярохни, 
визнав, що їздив з цією метою до княгині в Предільницю, і за-
ставу вона дала, через що штрафом не карається; однак вдруге 
(«pro secunda vice») для виконання згаданої застави було надано 
іншого міністеріала, Бартоломея532. 
 Червень – відбулися судові терміни по згаданим позовам 
проти Ярохни від слуг Костька Бибельського (до них додався 
Сенько Кручек з Бибел), кожного окремо. Всі вони судом були 
задоволені, а для виконання позивачам наданий міністеріал Бар-
тош з Незанковичів, вперше (чи в першу чергу, «pro primo») – з 
приводу застави та штрафу в маєтку Ярохни, Предільниці533. 
Тоді ж міністеріал Бартоломей, вдруге («ad secundam 
pignorationem») призначений у справі застави Костьку Бибель-
ському від Ярохни в маєтку Предільниці, визнав, що Ярохна цю 

                                                            
531 AGZ. – T. XVIII. – S. 234-236, № 1606-1612. 
532 AGZ. – T. XVIII. – S. 489-490, № 3489. 
533 Точна дата цього судового засідання у тексті регесту втрачена, однак попе-
реднє відбулося 29 травня, а наступне – 22 червня 1482 р. 
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заставу дозволила (допустила, «admisit»), а тому штрафом не 
карається; але той же міністеріал надається, вже втретє, «ad 
pignorandum Iarochnam»534. 
 1483 р., 8 квітня – міністеріал Бартош, наданий Костьку 
Бибельському в справі про заставу Ярохни, знову визнав, що 
вона цієї застави не заперечує, а готова її віддати, через що 
штрафом не карається. Той же міністеріал був наданий Костьку 
для «введення» до маєтку Ярохни Предільниці, й утримання  
позивача від стягнення штрафу. 18 червня – Ян Бостовський, 
управитель Костька Бибельського, звернувся до суду з промо-
вою проти «світлішої Ярохни вдови сяючого князя Івана отчич-
ки з Предільниці» щодо остаточного терміну, який за її дору-
ченням шляхтич Павло з Луковичів (нижче – з Лівтковичів), за 
причиною хвороби, просив перенести. Тим не менш, ця відстро-
чка не завадила Бостовському викликати Ярохну на «остаточний 
термін», відповідно до її обвинувачення. Далі він розповів про 
заставу Костьку князем Яцьком, сином Ярохни, маєтку Пре-
дільниці, та його напад на Олену, дружину кметя з Бибел (див. 
вище під 1482 р., 26 березня, 3-й абзац); тут Яцько зветься 
«impossesionatus commensalis alias chleboyeczcza (хлібоїдця) 
existens». Вказаний «меморіал» Бостовський поклав перед суд-
дями, щоб вони його прийняли до відома. Ті ж вирішили, що це 
не заважає дозволити відстрочку, й надали міністеріала для при-
скорення розгляду справи («ad concitandum»). Аналогічним чи-
ном Бостовський звинуватив Ярохну також і по іншим двом 
справам (див. вище), отримавши аналогічні рішення суду535. 
 Як бачимо, на той час судова справа про заставу Преділь-
ниці Костьку Бибельському тягнулася вже майже три роки. Чим 
вона закінчилась, залишається точно невідомим (судові регести 
за 1484 – 1488 рр. не збереглися, за виключенням частини 
1485 р.), але врешті решт Предільниця й надалі залишилася у 
володінні Ярохни та її синів. 
 1491 р., 21 лютого – у Перемишльському гродському суді 
було зареєстровано процес між позивачкою Маргаритою Би-
бельською (сестрою Костька), дружиною Олехна Скорути, та 

                                                            
534 AGZ. – T. XVIII. – S. 245-246, № 1701-1705, 1707. 
535 AGZ. – T. XVIII. – S. 257, 264-266, № 1789, 1833-1834а. 
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«сяючою Ярохною отчичкою з Предільниці, Губичів та інших 
маєтків». Староста (Перемишльський) відклав цей процес на два 
тижні, щоб створити комісію та отримати мандат Королівської 
Величності, для обговорення справи перед винесенням рішення 
суду. 7 березня – Предбор Конєцпольський, староста Переми-
шльський, призначений комісаром від короля, відклав розгляд 
вказаної справи, вказавши досягнути угоди на найближчих свя-
ткуваннях у Сандомирі, відповідно до комісарських листів. Ви-
рок по результатам процесу мав винести сам воєвода Руської 
землі, як тільки (щоб?, «ut») вирішить король зі своїми радни-
ками. День (вироку) був призначений на найближчу середу піс-
ля «неділі Летаре» (третьої неділі перед Пасхою)536. 
 Березень537 – у Перемишльському земському суді «сяюча 
Ярохна княгиня покійного (колись, condam)538 Ванька 
(!, Wan[ko]) отчичка з Предільниці» визнала, що продала й об-
міняла свої отчинні села Предільницю, Губичі, Лацька воля 
(«Laczka vola») та Грабовницю в Перемишльській землі Станіс-
лаву Кміті з Собєн, каштеляну Перемишльському, на його села 
Мицьковичі («Miczkovycze, Myczkowcze»), Ольшаницю та Сте-
вкову волю в землі Сяноцькій – «навічно проміняла чи продала 
(commutacione seu vendicione) село за село, з додачею тисячі  
марок монети краківської, держати зі всім правом володіння». 
Також Ярохна визнала, що Кміта вже заплатив їй згадану тисячу 
марок. Якщо ж хтось із них цю угоду порушить (оскаржить?, 
«insripcionis essent in eisdem bonis ab omnibus»), встановлюється 
застава у чотири тисячі марок; якщо ж не виконає її по закону – 
то викликається до суду  з приводу цієї застави, і винесений  
вирок має бути остаточним539. Дійсно, починаючи з 1492 р., 
Станіслав Кміта регулярно згадується зі шляхетським топо-

                                                            
536 AGZ. – T. XVII. – S. 268, 269, № 2347, 2351. 
537 Судові регести земського суду за початок 1491 р. втрачені, в т. ч. й дата 
цього засідання; але наступне відбулося 12 квітня, потім 10 травня, 7 червня і 
т. д., щомісячно. 
538 На латинській мові того часу «quondam» часто значить «defunctus» або «по-
кійний»» (див. напр.: Харт Г. Венецианец Марко Поло. – М., 1956. – С. 248). 
539 AGZ. – T. XVIII. – S. 288, № 1958. У Сяноцькому земському суді ця угода 
була зареєстрована лише 31 травня, за випискою з Перемишльського суду 
(AGZ. – T. XVI. – S. 232, № 2024). 
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антропонімом «de Przedzyelnyca et Hubicze»540 або ж як 
«heredem de Przedzelnicza»541. 
 26 липня – Станіслав Кміта й  «сяюча Ярохна княгиня  
колись отчичка з Предільниці» знову обмінялися володіннями, 
уклавши досить складну угоду: Кміта проміняв «skulteciam suam 
alias kszyasthwo» – тобто посаду та підконтрольну територію 
сільського старости за «волоським правом», що називалася 
«князівством», – у с. Гугерче («Huhercze») Сяноцької землі, на 
нещодавно придбані села Ярохни Мицьковці, Ольшаницю та 
Стевкову волю в тій же землі, з доплатою їй 70-ти марок. При 
цьому Ярохна зобов’язалася те «advocacia (синонім skulteciam) 
Huhercze» держати в теперішньому стані, тому що, якщо їй чи її 
сину Яцьку доведеться померти, згаданий маєток їхні спадкоєм-
ці повинні будуть відступити (назад). Який-то маєток ті спадко-
ємці повинні держати, поки Кміта не заплатить їм 40 флоринів; 
виплативши ж їх, каштелян згадані маєтки Мицьковці, Ольша-
ницю й Стевкову волю повинен повернути («rehabere)». Тоді ж 
Ярохна згадане «advocaciam (старостинство) своє у селі 
Huhercze сину своєму Яцьку віддала, нічого для себе й сина сво-
го молодшого Михайла не залишаючи»542. Очевидно, незабаром 
після цього княгиня й померла, хоча, можливо, навіть трохи  
пережила сина Яцька (див. нижче, 1496 р.). 
 З наведеного огляду судових регестів за період 1480 – 
1491 рр. добре видно, що княгиня Ярохна фактично розпоря-
джалася своїми маєтками аж до самої смерті, хоча юридично, за 
волею її чоловіка, власником Предільниці та Губичів мав бути 
їхній старший син Яцько (див. під 1481 р.). Отже, то була доволі 
активна та владна жінка, яка не відступила повного контролю 
над своїми володіннями навіть дорослим уже синам. 
 Ці двоє синів, князі Яцько та Михайло Івановичі Не-
свіцькі-Предільницькі (9-10), за життя матері також регулярно 
фігурують у регестах Перемишльського гродського та земського 

                                                            
540 AGZ. – T. XVIII. – S. 321, 330, № 2188 (17 січня) 2245 (квітень). 
541 AGZ. – T. XVIII. – S. 329, 333, № 2244 (квітень), 2274 (12 травня). У пода-
льшому Станіслав Кміта, як отчич з Предільниці, неодноразово згадується 
протягом 1499 – 1503 рр. (див. за покажчиком під «Pzedzelnycza»). 
542 AGZ. – T. XVI. – S. 232-233, № 2029, 2031. 
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судів, причому перший з них – набагато частіше: позови проти 
них подавали численні сусіди, починаючи від простого селянина 
(кметя) й закінчуючи старостою Перемишльським543. 
 Ім’я Яцька («Iaczko»), з яким він фігурує у переважній  
більшості згадок, як відомо, є однією зі зменшувальних форм 
польського імені Ян (Jaśko – Ящко, Ясько). Отже, слід гадати, 
він, за прикладом чи не всієї червоно-руської шляхти XV ст. 
(тих же Бибельських), перейшов із православ’я в католицизм. 
Однак при народженні, напевне, син князя Несвізького-
Предільницького був охрещений ще за православним обрядом, 
отримавши ім’я Івана. А саме, в судових регестах 1468 р. фігу-
рує князь Івашко Предільницький («illustri Iwasko de 
Przedzelnicza Duce»)544, а у 1472 р. – «illustr. ducibus Przedzelny-
czskye Michalko et Iwan»545. Ю. Вольф анітрохи не сумнівався у 
тотожності Івашка та Яцька546. Натомість, С. С. Пашин вважає 
Івана-Івашка третім, наймолодшим із братів Предільницьких547. 
Однак нам здається вкрай маловірогідним, щоб старший із синів 
князя Предільницького носив католицьке ім’я Яцька, а молод-
ший – православне Івана-Івашка. Протягом 1467 – 1491 р. як 
отчичі Предільницькі згадуються або один Яцько, або Ярохна з 
синами Яцьком і Михайлом, або Яцько (один раз – Іван) і Ми-
хайло-Михалко. Навіть «середній» (за версією Пашина) Михал-
ко сам, без матері й брата, за вказаний період фігурує всього 
один раз, у 1478 р.548. Тож, якщо визнати Івашка третім, наймо-
лодшим із братів Предільницьких, майже неймовірною виглядає 
його самостійна згадка ще у 1468 р. 
 Щодо прізвища Яцька й Михайла Івановичів, то в перева-
жній більшості випадків вони титулуються як «сяючі князі з 
Предільниці»: «illustres duces (principes) Iaczko et Michael 

                                                            
543 Повний огляд цих судових регест, що стосуються незначних побутових 
справ, ми вже не наводимо; див.: AGZ. – T. XIII, XVII, XVIII, за покажчиками. 
544 AGZ. – T. XIII. – S. 567, 568, № 6944, 6955. 
545 AGZ. – T. XVIII. – S. 52, № 347; це єдиний випадок, коли Михайло згаданий 
перед своїм старшим братом. 
546 Wolff J. Kniaziowie … – S. 404, przyp. 17. 
547  Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала XVI 
века. – Тюмень, 2001. – С. 13. 
548 AGZ. – T. XVIII. – S. 161, № 1054. 
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de Przedzelnicza», 1475 р., і т. д.549. Однак зрідка (а саме, у 1477 – 
1478 рр.) брати вживали і своє старе, родове прізвище «Несве-
цьких»: «preclarum (світліший) Iaczkonem ducem Nyeszwecensem 
heredem (отчич) de Przedzelnicza» (1477 р.)550 («duce 
Nyeszweczensi, Nieszwiecensi», 1478 р.)551; «Preclaris ducibus 
Nyeswecensibus Iaczkoni et Mihalo heredibus de Przedzelnicza» 
(грамота короля Казимира 1478 р.)552. 
 Князь Яцько, як ми бачили, 26 липня 1491 р. отримав від 
матері «advocaciam (старостинство на волоському праві) її у селі 
Huhercze», Сяноцкої землі Руського воєводства. Більше того, 
тоді ж «Станіслав Кміта з Вишниць каштелян Перемишльський 
містечко (opidum) своє Лешко (Lesko) в окрузі Сяноцькому   
сяючому князю Яцьку, приймаючи до уваги послуги (службу) 
собі (racione serviciorum suoram sibi impensorum), подарував з 
податями (censibus), полями, дібровами чи dambnyki, з війтівст-
вом та предмістям (advocacia et suburbia), по час життя його»553. 
Під «передмістям» тут, напевне, слід розуміти те саме 
с. Гугерче, яке трохи раніше, саме в якості такого, згадується 
серед володінь Станіслава Кміти554. 
 Зі свого боку, 2 серпня того ж 1491 р.  «сяючий князь 
Яцько, син сяючої Ярохни, колись (condam) отчички з Преділь-
ниці», визнав у суді, що якщо хтось його отчиною, відповідно 
до запису його матері Ярохни, в селах Предільниці та Губичах 
володіє, і аналогічно в селах Гробовниця та Лацське 
(?, «Laczskye»), то від всіх прав на них він відмовляється й зараз 
проголошує їх недійсними («recedit et renunciat et per presentes 
mortificat»). Спадкоємцям та близьким, на майбутнє, у правах на 
вказані села Яцько, після своєї смерті, також відмовляє. Конкре-
тно ж визнає їх володіннями Станіслава Кміти з Вишниць, каш-
теляна Перемишльського, та зобов’язується за себе, своїх спад-
коємців та ближніх, ніколи на них не претендувати («impedire in 

                                                            
549 AGZ. – T. XVII. – S. 116, 119, № 1162, 1187, і т. д., за покажчиком. 
550 AGZ. – T. XVII. – S. 142, № 1394. 
551 AGZ. – T. XVII. – S. 146, 148, № 1425, 1451. 
552 AGZ. – T. XVII. – S. 153, № 1485; див. також: AGZ. – T. I. – S. 32-33. 
553 AGZ. – T. XVI. – S. 233, № 2034. 
554 AGZ. – T. XVI. – S. 220, № 1935: «opidum Leschko cum suburbia Hvhercze…» 
(1489 г.). 
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perpetuum et in evum non debent»),  під заставою в три тисячі  
марок555. 
 Незабаром після цього, у тому ж 1491 році або на початку 
наступного, князь Яцько Предільницький помер. Як покійний, 
він згадується у королівській грамоті від 19 лютого 1493 р. Од-
нак Яцька, напевне, не було серед живих вже 12 травня 1492 р., 
коли його молодший брат Михайло теж відмовився від прав на 
маєтки, що належали його батькам у Перемишльській землі 
(див. нижче). 
 17 січня та у квітні 1492 р. «сяючий князь Михайло Пре-
дільницький» звинуватив Станіслава Кміту з Вишниць, каште-
ляна Перемишльського, «de Przedzyelnyca et Hubicze», домагаю-
чись виплати ним штрафу за неявку до суду згідно трьом викли-
кам556. Тоді ж, у квітні, Кміта визнав у суді, що «держить 
(tenetur)» 300 марок князя Михайла Предільницького, які запи-
сався був заплатити до свята Різдва Христового, але так і не за-
платив. «Після цього, назавтра після Різдва, йому Михайлу кня-
зю дав віднині введення в цілості до села Предільниці й двір там 
само, котре село Михайло князь держить лише (або зараз, modo) 
під заставою до повного виведення»557. У випадку ж невиплати 
суми, чи відмови у введенні, чи якогось іншого порушення, слід 
без попереднього виклику, разом з міністеріалом, отримати це 
введення, на яке Станіслав Кміта погоджується, і т. д. 
 Втім, у реальне держання Предільниці князь Михайло так 
і не вступив. Вже 12 травня того ж року він визнав, що 300 ма-
рок, які йому повинен був віддати Станіслав Кміта, він «шляхе-
тному Станіславу Бажу з Бложева передав та записав дарунком 
(?) (generoso Stanislao Barszy de Blozew dedit et inscribit per 
presentеs)». Тоді ж Станіслав Баж привів до суду («constituit») 
князя Михайла, який погодився виступити посередником між 
ним та Кмітою. Тоді ж «сяючий князь Михайло з Предільниці, 

                                                            
555 AGZ. – T. XVIII. – S. 310, № 2108. 
556 AGZ. – T. XVIII. – S. 321, 330, № 2188, 2245. Дата другої регести втрачена, 
однак попереднє засідання суду відбулося 16 березня, а наступне – 12 травня 
1492 р. 
557 «extunc in crastino Nativ. Christi sibi Michaeli duci dat ex-nunc intromissionem 
in integram villam Przedzelnycza et in curiam ibidem quam villam Michael dux 
tenebit modo obligatorio usque ad exempcione plenariam». 
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син сяючого князя колись (olim) Івана, визнає, (що) оскільки 
йому (quia sibi) вельможний пан Станіслав Кміта з Вишниць, 
каштелян Перемишльський, за всі маєтки батьківські та матери-
нські, які б він не мав у маєтках Предільниця, Губичі, Грабов-
ниця та Ласька воля, та будь-яке (майно) рухоме й нерухоме, дав 
задоволення (або ж заплатив, satisfecit), і за всі записи згаданого 
батька його Івана, у названих маєтках зроблені, та інші будь-які 
згаданого Михайла слуг (?, prefato Michaeli inserventibis). Кот-
рий Михайло всі записи в актах земських та всі судові грамоти, 
представлені перед судом, оголосив недійсними та в ніщо звів 
(per presentеs mortificavit et in nichilum redegit), і його назавжди 
щодо вищеназваних маєтків згаданий Станіслав задовольнив, з 
приводу яких Михайло назавжди мати мовчання повинен»558. 
 Але й на цьому справа про заставу Предільниці не закін-
чилася. 8 квітня 1494 р. в суді «шляхтич (знатний, nobil.) Геор-
гій від (а) шляхтича (так!)559 Михайла князя з Предільниці» ви-
клав свої претензії до Станіслава Кміти: той «держить» 
300 марок, які повинен був заплатити на свято Різдва Христово-
го, а інакше – з завтрашнього дня дати введення до свого села 
Предільниці; однак Кміта ні боргу не виплатив, ні введення до 
Предільниці не дозволив. Тому (Георгій) і позвав його до суду, а 
на доказ подав грамоту з двома печатками, де сам Станіслав зо-
бов’язувався застави не уникати. У відповідь управитель Кміти 
заявив, що Радиловський добивається свого через (всупереч) 
рішення самої королівської величності, і т. д., подавши грамоту 
короля Іоанна-Альберта (Яна-Ольбрахта) Станіславу Кміті, ка-
штеляну Перемишльському, від 19 лютого 1493 р. 
 У цьому документі говорилося про скаргу королю від Ге-
оргія та Михайла, отчичів з Радиловичів, на те, що «Михайло 
князь колись (condam) з Предільниці, дядько по матері 
(avunculus) їх рідний», безпідставно («racione carens»), у збиток 
їм, синам своєї сестри («sororinum»), а також всупереч звичаям 
королівства, записав у земських актах Перемишльських Станіс-

                                                            
558 AGZ. – T. XVIII. – S. 331-332, 333, № 2259, 2269, 2270, 2274. 
559 Саме так – «nobiblis (знатний)», у латинських актах називалися рядові шля-
хтичі, тоді як значні пани – «magnificus (вельможний)», а князі – «illustris (ся-
ючий) чи preclarus (світліший) dux». 
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лаву Бажу («Barzy») 300 марок, які той мав отримати «з рук вір-
ності твоєї (de mаnibus fidelitatis tue)», тобто від Станіслава Кмі-
ти; з цього приводу Георгій та Михайло викликали Ст. Бажа до 
суду. Король же вказав Ст. Кміті ті гроші нікому не віддавати 
«presumаs» (наперед?) так довго, доколи він цю справу «остато-
чно розсудить, finaliter diiudicaverimus». Точно таким же чином 
(«consimiliter») потрібно було вирішити й питання про 40 фло-
ринів, які «твоя милість Яцьку князю, також дядьку по матері 
тих Георгія та Михайла, колись держателю (tenutario) в Пре-
дільниці, записав. Які після смерті Яцька Станіслав Баж, в імені 
Михайла (nomine Michaelis) (…) безпідставно прагнув отримати 
(racione defectuosi nititur lucrare)», у збиток прав родичів, назва-
них Георгія та Михайла, його (Яцька) рідних «сестричичів». Ко-
роль же вказав, щоб Ст. Кміта ті 40 флоринів віддав не інакше, 
як згідно його рішенню, якому мають підкоритися ті родичі  
(Радиловські), і т. д. 
 Заперечуючи це, Радиловський знову посилався на запис 
Ст. Кміти. Суд прийняв це до уваги та призначив сторонам най-
ближчий термін для розгляду суперечки560. Ще 7 січня 1495 р. 
справу між «благородним паном Станіславом, каштеляном Пе-
ремишльським, та Георгієм Радиловським і Михайлом князем 
колись (quondam) з Предільниці», мав розглядати сам воєвода 
Руської землі, Іоанн Пілецький. Однак, пославшись на те, нібито 
він ще не має оцінки своїх радників, воєвода вказав відкласти 
процес на «термін через термін на термін найближчий»561. 
 Як бачимо, спочатку брати Радиловські оскаржили акт 
свого дядька по матері, виданий на користь Станіслава Бажа (до 
лютого 1493 р.), але потім, очевидно, таки змогли залучити кня-
зя Михайла на свій бік, оскільки Георгій двічі виступав у суді 
від його імені. 
 Востаннє Михайло Предільницький згадується 6 вересня 
1496 р., причому вже навіть без князівського титулу: «Шляхтич 
Георгій з Радиловичів привів (constituit, до Сяноцького земсько-
го суду) особисто шляхтича (nobil.) Михайла з Предільниці, 
який Михайло визнав, що його благородний Станіслав Кміта 

                                                            
560 AGZ. – T. XVIII. – S. 342-343, № 2348. 
561 AGZ. – T. XVIII. – S. 526, № 3789. 
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задовольнив (або розрахувався, satisfecit) із його частки матери-
нської, як мати його володіла в маєтках у землі Сяноцькій із ча-
стки брата його покійного (olim) Яцька, saticfaciendo inscripsioni 
in iurе terr. Premisl., sicut se inscripserat in vigilia s. Margarete facte 
через шість тижнів, і зараз хоче знищити (цей) запис. Однак су-
ддя з підсудком не дозволили (зробити це) без (присутності) пе-
рсони Станіслава Кміти»562. 
 Дещо детальніше ця справа викладена в позові Станіслава 
Кміти від 26 листопада 1499 р.: він звинувачував Юрія Радилов-
ського в тому, що той повинен був «Михайла князя дядька по 
матері свого перед земським правом землі Сяноцької поставити, 
котрий повинен був зробити визнання та представити (чи оголо-
сити недійсним, describere)563 запис на сорок флоринів на час 
теперішній (або може такий, що вже сплив, iam elapsum), що 
мав після брата свого рідного (тобто Яцька) в селах Ольшаниця, 
Стевкова воля й Мицковичі, під заставою у п’ятдесят марок,  
чого не зробив, тому його самого позвав до суду через ту заста-
ву в п’ятдесят марок та стільки ж збитку». Радиловський відпо-
відав, що все згадане він вже виконав, але «тоді пан суддя не 
дозволив (офіційно здійснити це) представлення, (але) засвідчив 
та оголосив недійсним (mortificavit) там же запис вищезгаданий 
князь Михайло на суму у п’ятдесят флоринів. Хоча грамоти зе-
мського суду зараз не маю, але покажу (цю) грамоту на наступ-
ному терміні»564. 
 Чи був на той час живим сам князь Михайло, точно неві-
домо. Однак своєї спадщини у Сяноцькій землі – Мицковичів, 
Ольшаниці та Стевкової волі, – він так і не отримав, хоча й ви-
знав «задоволення» за них від Станіслава Кміти. Мицковці у 
січні 1496, березні 1497 та січні 1499 рр. згадуються як володін-
ня Кміти565, йому ж у 1502 – 1504 рр. належали Ольшаниця та 

                                                            
562 AGZ. – T. XVI. – S. 266, № 2303. 
563 У середньовічній латині «describo» інколи виступало як синонім «delere, 
mortificare». 
564 AGZ. – T. XVIII. – S. 407-408, № 2763. «Ibi dominus iudex admittere noluit 
descripcionem, protestatus sum et mortificavit eandem inscripcionem predictus dux 
Michael super summam quadringentorum florenorum. Licet litteram terrestrem 
iudicialem pro nunc non habeo, sed docero ad terminos proximos». 
565 AGZ. – T. XVI. – S. 268, 279, 288, № 2320, 2405-2407, 2483. 
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Стевкова воля566. Гугерче, «advocaciam (старостинство)» якого 
держав покійний князь Яцько, у березні 1497 р. також згадуєть-
ся як село Кміти, а в грудні 1500 р. – і це саме «advocaciam totam 
in Hwhercze»567. Таким чином, Михайло Предільницький, який 
наприкінці життя навіть не завжди писався зі своїм князівським 
титулом, помер, здається, у статусі чи не безземельного шлях-
тича! На ньому невеличка гілка князів Несвіцьких-
Предільницьких, судячи з усього, і обірвалася. 
 Як ми бачили з королівської грамоти 1493 р., у князів 
Яцька та Михайла Предільницьких була ще невідома за іменем 
сестра (11) – мати Георгія та Михайла Радиловських (з Радило-
вичів). Хто був їхнім батьком, чоловіком князівни Предільниць-
кої – джерела прямо не вказують; але з Радиловських, які фігу-
рують у перемишльських судових регестах, таким, скоріш за 
все, слід визнати самборського шляхтича Костка Радиловського, 
який згадується протягом 1464 – 1472 рр.568. 

*** 
 Набагато менше відомостей – всього дві згадки за період, 
що нас цікавить, – збереглося про представників іншої гілки 
князів Несвізьких, які осіли в Московській державі. Відомий 
пізній (1834 р.) список з указаної грамоти «волостелям» Шухо-
машської волості Костромського уїзду, де читаємо: «От велика-
го князя Феодора Ивановича князю Василию, да князю Ивану 
Несвиским. Бил челом архимандрит шартомской Максим, что 
их села монастырские в Шухомаше и на Тезе (очевидно, має  
бути «те де» – Авт.) их села у них от отца моего, великаго князя 
грамоты жалованные и мои, вы де у них те грамоты рушите. 

                                                            
566 AGZ. – T. XVI. – S. 328, 336, 346, № 2827, 2888, 2973. 
567 AGZ. – T. XVI. – S. 279, 304, № 2402, 2621. 
568 AGZ. – T. XIII. – S. 451, № 5583 (1464 р.); Т. XVII. – S. 73, № 760 (1472 р.); 
Т. XVIII. – S. 8 (1469 р.). С. С. Пашин також пише, що князівна Предільницька 
була дружиною самбірського шляхтича Костька Радиловського (Пашин С. С. 
Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала XVI века. – Тюмень, 
2001. – С. 13). Навряд чи він міг бути тотожним з Костьком, рідним братом 
Михайла та Георгія Радиловських, який згадується разом з ними у 1500 р. 
(AGZ. – T. XVIII. – S. 412, № 2787). Крім Костька, в період, що нас цікавить, із 
Радиловських згадується лише Івашко, син Климашки; але він був одружений 
на Анні (Федці), дочці Олександра Прохницького, яка у 1471 р. фігурує як 
його вдова (AGZ. – T. XVIII. – S. 35, № 254). 
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И вы бы у них тех грамот от отца моего, да и моих не рушили 
ничем (…) иных моих для волосте[ле]й шухомовских (так в 
списке). Лета 93-е». 
 Видавці документу зазначили: «В списку явно перекруче-
не ім’я великого князя. Здається безсумнівним, що ім’я Федора 
Івановича поставлене замість імені, що тут стояло, в. кн. Івана 
Васильовича особою, яка прийняла 93-й рік за рік XVI століття 
(замість XV століття) й поставила ім’я правлячого Росією у 
7093 р. в. кн. Фед. Ів-ча (ім’я Івана Васильовича було видалене), 
але залишилося три ознаки, які доводять, що грамота відноси-
лась до XV ст. і до вел. князя Івана Васильовича. Архім. Максим 
згаданий Строєвим під 1485 роком (у XVI та XVII ст.ст. архіма-
ндрит з таким ім’ям Строєву невідомий); титул в. кн. непридат-
ний ні для XVI ст. (1585 р.), ні для XVII століття. (Додамо та-
кож, що великим князем у грамоті названий не лише видавець 
документу, але і його батько, тоді як і Федір Іванович, і його 
батько Іван Грозний титулувалися царями і великими князями – 
Авт.). Несвіжський Василь Данилович згаданий у розряді від 
серпня 1508 року, як воєвода галичан, костромичів та городець-
ких татар (…)»569. З таким висновком, безумовно, варто цілком 
погодитися, а отже, грамота зі згадкою Несвізьких на московсь-
кій службі відноситься до 1484/85 (6993) року. 
 Очевидно, князі Василь та Іван Несвізькі (15-16), згада-
ні у 1484/85 р., були братами. Перший із них згадується ще 
20 серпня 1508 р.: великий князь Василь Іванович, на прохання 
князя Михайла Глинського, який виїхав на службу до Москви, 
вислав разом з ним до його литовських городів, Мозиря й Туро-
ва, свого воєводу, князя Василя Даниловича «Несвитцкого», з 
галичанами, костромичами й городецькими татарами570. Нащад-

                                                            
569 Акты XV – начала XVI века / Публ. подг. И. А. Голубцов и В. Д. Назаров  // 
Советские архивы. – 1970 – № 5. – С. 85, № 9 (ЛОИИ, колл. II, № 80, с. 194). За 
думкою С. М. Каштанова, в оригіналі грамоти замість «Феодора Ивановича» 
було не «Іван Васильович», а «Іван Іванович» або «Василь Іванович» – імена 
синів великого князя Івана Васильовича, які, за думкою дослідника, правили за 
життя батька Костромським уїздом (Каштанов С. М. Социально-политическая 
история России конца XV – первой половины XVI в. – М., 1967. – С. 32). 
570 Разрядная книга 1475 – 1598 гг. – М., 1966. – С. 41; Новое о восстании Ми-
хаила Глинского в 1508 году / Публ. подготовил А. А. Зимин // Советские ар-
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ки Василя Даниловича, князі «Несвитцкие», також служили в 
Московській державі: як московські воєводи згадуються його 
сини – князі Данило Марамук та Василь Ляпун (1528 – 
1549 рр.), онуки – князі Іван (1559 р.) та Федір (1565 р.) Васи-
льовичі, правнук – князь Матвій Несвіцький (1590 р.)571, і т. д. 
У Російській імперії рід князів Несвіцьких існував, принаймі, до 
2-ї половини XIX ст.572. 
 З наведених даних перед нами постають два питання: 
1) хто саме виїхав на службу до Московської держави – самі Ва-
силь та Іван Несвізькі, чи може ще їхній батько Данило; 2) чиїм 
саме сином був цей князь Данило Несвізький (8). На перше 
питання відповісти практично неможливо. Відомо, що в 1460-х 
роках до Москви виїжджав князь Семен-Солтан Васильович 
Збаразький, але невдовзі він повернувся на батьківщину (див. 
розділ IV). Можливо, разом з ним емігрував і князь Данило Не-
свізький чи його сини, які так і залишилися на московській слу-
жбі. Судячи з порівняльної хронології життя Данила, його синів, 
онуків і правнуків, та представників старших ліній князів Збара-
зьких і Вишневецьких, Данило мав належати до того ж поколін-
ня, що й Василь, Семен та Семен-Солтан Васильовичі Збаразькі. 
Але навряд чи він міг бути їхнім рідним братом, оскільки не 
приймав участі в поділі Збаразької волості 1463 р., і до того ж 
використовував старе прізвище «Несвізький», а не «Збаразький» 
(хіба що виїхав до Москви ще до вказаного поділу, але це до-
сить мало-вірогідно). 
 Через це ми схиляємося до думки, що Данило Несвізький 
був на покоління старше за братів Васильовичів-Збаразьких – а 
саме, молодшим сином Федька Несвізького.  Адже в такому  
                                                                                                                              
хивы. – 1970 – № 5. – С. 72 (т. зв. «Русский временник»). Князь П. Долгоруков 
помилково повідомляє, що князь Василь Несвіжський у 1508 р. лише виїхав з 
ВКЛ до Московської держави (Долгоруков П. Российская родословная книга. – 
СПб, 1856. – Ч. 3. – С. 33. 
571 Разрядная книга 1475 – 1598 гг. – М., 1966. – С. 72-415, див. за іменним 
покажчиком. У т. зв. «Дворовой тетради», укладеній на початку 1550-х рр., 
служилими землевласниками по Костромі названі князь Данило Марамук Ва-
сильович («стар и болен») з дітьми Іваном та Федорцем, а також «Иванец и 
Тимошка княж Ивановы дети Несвицъкого. Тимошка в чернцах» (Тысячная 
книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. – М.;Л., 1950. – С. 148,150). 
572 Дворянские роды Российской империи. – СПб., 1995. – Т. II. – С. 90-92. 
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випадку Данило не міг розраховувати на успадкування хоч яко-
їсь частки Збаразької волості («повіту»), яка в повному складі 
належала його старшому брату Василю, а тому рішення князя 
шукати щастя на чужині виглядає цілком логічним. Для порів-
няння, інший молодший син Федька Несвізького, Юрій Федько-
вич, володів лише кількома селами у Луцькому повіті, а одру-
жився аж у 1467 р. (щоправда, мабуть, це був не перший його 
шлюб – див. розділ IV). Тут варто згадати про генеалогію 
М. Стрийковського, який приписує Федьку Несвізькому сина 
Дашка, начебто батька князя Василя Збаразького, насправді – 
Васильовича (див. розділ I). Можливо, цього Дашка Стрийков-
ський і не вигадав цілком, а ввів до генеалогії Несвізьких-
Збаразьких на підставі живої ще пам’яті про реального Данила-
Дашка, сина Федька Несвізького? Втім, наполягати на запропо-
нованій версії ми не будемо, вважаючи Данила молодшим си-
ном Федька лише гіпотетично. 
 Нарешті, варто зазначити, що в Московській державі, крім 
Несвіцьких, у XVI ст. існувала ще й гілка князів Збаразьких. 
Так, у червні 1521 р. одним з молодших воєвод у Нижньому 
Новгороді був князь Іван «Збаражской», а в липні 1541 р. воєво-
дою в Галичі – князь Петро «княж Иванов сын Збережского»573. 
Чи не були вони нащадками князя Семена-Солтана Васильови-
ча, син (чи сини) якого, на відміну від батька, вирішили залиши-
тися на московській службі десь близько 1470 р.? (в заповіті  
Семена-Солтана 1472 р. його сини не згадуються, лише дочки – 
див. розділ IV). Так чи інакше, московські Збаразькі напевне 
були нащадками князя Василя Федьковича Несвізького-
Збаразького († близько 1460), інакше вони мали б носити прі-
звище не Збаразьких, а Несвізьких. Навряд чи до Москви міг 
податися син князя Семена Васильовича Збаразького-
Колоденського, покинувши величезну спадщину батька. А отже, 
крім сина (синів) Семена-Солтана, це міг бути лише хтось із  
молодших синів Михайла, Семена Манівського, Семена Мен-
шого чи Федька Васильовичів Збаразьких. 
                                                            
573 Разрядная книга 1475 – 1598 гг. – С. 66, 117. У «Дворовой тетради» на початку 
1550-х рр. служилими землевласниками по Костромі (як і Несвіцькі) названі Іван, Петро, 
Михайло та Іван Менший «княж Ивановы дети Збарожского» (Тысячная книга 1550 г. и 
Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. – С. 149). 
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Доповнення 

 
 
 На с. 138, після 1-го абзацу (прим. 399), додати абзац: 
 За деякими даними, «невдовзі однак замок ровенський 
згорів, і княгиня новий будувати розпочала; оскільки ж у тій 
пожежі згоріли всі привілеї для Ровна, король отже Жигимонт 
пише до кн. Костянтина Острозького, аби княгині Марії жодних 
кривд чинити не допустив»1. 
 
 На с. 151, 3-й абзац (після прим. 428) продовжити: Ні до 
якого конфлікту між князями цей факт, здається, не призвів. 
А невдовзі вони ще й посвоячилися, оскільки К. Острозький  
одружився на двоюрідній племінниці М. Збаразького – Тетяні 
Семенівні Гольшанській, онучці та єдиній спадкоємиці князя 
Семена Збаразького-Колоденського. 8 квітня 1509 р., в Луцьку, 
князь Острозький видав своїй дружині віновий запис, причому 
серед свідків цього документу був і князь М. В. Збаразький2. 
 
 На с. 155, після 1-го абзацу («Жираку») додати прим.3. 
 
 Наприкінці с. 166 (після прим. 499), додати абзац: 
 Єдиною спадкоємицею княгині Анастасії Гольшанської, а 
трохи згодом і її матері, княгині Марії Ровенської, була дочка 
Тетяна-Ганна, а фактично – її чоловік, князь Костянтин Остро-
зький. Останній пізніше сам свідчив, що він «имѣнья єє матє-
ристыи (тобто княгині Анастасії – Авт.) по нєй єсми взял: 
Голшаны, Глуско, а двє части Стєпаня (третю він отримав від 

                                                            
1 Stecki T. J. Z boru i stepu. – S. 4 (без посилання на джерело). 
2 Zrzódła do dziejów polskich / Wyd. M. Malinowski i A. Przezdziecki. – Wilno, 
1844. – T. II. – S. 424-425. Тут документ видано за списком у польській транс-
літерації, а дата вказана як 1514 р. від Р. Х., індикта 12. Ще Ю. Вольф скорегу-
вав цю дату на 1509 р., оскільки 1514 р. «відповідає інд. 2, зрештою від 1512 
був Острозький каштеляном Віленським» (Wolff J. Kniaziowie… – S. 100, 
przyp. 17). Дійсно, відсутність у акті вказаного уряду, при наявності всіх менш 
значних, унеможливлює віднесення запису до періоду після 1512 р. 
3 Собчук В. З історії… – С. 237. 



короля – Авт.), а Рускии имѣнья: Копыс, Романов, Сушу, дру-
гии тєж имѣнья єє матєристии, которыи по матцє єй пришли: 
Ровноє, Колодно, Чєрнєхов и иншыи дворы и волости и сєла по 
нєй єсми взял»4. Про величезний спадок княгині Марії Ровенсь-
кої – приблизно половину всіх володінь роду Збаразьких, – мова 
вже йшла вище. Як бачимо, князь Острозький уклав надзвичай-
но вигідний для себе шлюб, внаслідок якого отримав значну ча-
стину володінь відразу двох магнатських родів ВКЛ – князів 
Гольшанських і Збаразьких. 
 
 
 

                                                            
4 AKS. – T. III. – S. 236-238, № CCXLIII (1522 р.). Після поділу 1507 р. княгиня 
Анастасія мала володіти лише третиною Степаня. Дещо згодом вона разом з 
зятем, князем Острозьким, уклала угоду з князем Олександром Юрієвичем 
Гольшанським († 1511): той відступив їм свою частку Степаня, взявши взамін 
їхню частку Станкова. Також вони мали відступити князю Олександру свої 
частки Гольшан, Шешол, Глуська та Романова; але князь Олександр «с того 
свєта сошол, а тоє части (…) был нє взял». Вказані частки мали перейти до 
його сина князя Павла, біскупа Луцького, який у 1519 р., за взаємною угодою, 
остаточно відступив їх князю Острозькому (AKS. – T. III. – S. 185-187, 
№ CXCV, s. 193-194, № CCI). 
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