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о. Юрій Мицик (Київ)

неЗнані Документи До біоГрафії
ГриГорія Граб’янки

Григорій Граб’янка (рік народження невідомий – (8) 19 липня 1738 р.) є 
знаменитим українським літописцем. Його твір “Дійствия презельной и от 
начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмелницкого гетмана 
запорожского, с поляки…” (1710) входить до трьох найважливіших пам’яток 
з числа т. зв. козацьких літописів і без згадки про нього не обходиться жоден 
підручник з української історіографії чи з джерелознавства історії україни. 
Він часто використовується як історичне джерело, загальновідомо те, як ви-
соко його цінував ще Микола Костомаров. Хоча твір Граб’янки був вперше 
виданий 1853 р., в радянські часи його навіть ховали в спецхранах, і лише в 
1992 р. було здійснено видання сучасною українською мовою1. Однак до-
слідження пам’ятки вряди-годи з’являлися. В першу чергу треба відзначити 
книгу відомого історика Олени Апанович, яка, зокрема, виявила в українських 
архівосховищах понад 40 списків “Дійствий…” ХVІІІ – початку ХІХ ст., що 
за популярністю виводить цей твір чи не на найперше місце (з нею може 
змагатись у цьому відношенні лише “Короткий опис Малоросії”). O. Апано-
вич же навела найповніший нарис біографії Граб’янки, але він займає всього 
півсторінки2. нагадаємо головні відомі факти з життя творця пам’ятки: піс-
ля закінчення Києво-Могилянської академії у першій половині 80-х років 
ХVІІ ст. він обирає військову кар’єру, служить рядовим козаком у Гадяцько-
му полку (1686–1701), одружується з Явдохою Іванівною Забілою3. Граб’янка 
брав участь у багатьох походах, пройшов усі щаблі служби, у 1717–1723 рр. 
став полковим суддею, а у 1723 р. – наказним гадяцьким полковником. разом 
з іншою старшиною він активно добивався ліквідації Малоросійської колегії, 
за що ув’язнювався російським урядом (справа Полуботка, причому він 
сидів, як і гетьман, у Петропавлівській фортеці). Після сходження на престол 
Катерини І був звільнений і став полковим обозним (1723–1730) та полковим 
суддею (1730–1737), врешті був обраний гадяцьким полковником у 1730 р. і 

1 Летопись Григория Грабянки. – К., 1853; Літопис Григорія Граб’янки. – К., 1992.
2 Апанович Е. М. рукописная светская книга ХVІІІ в. на украине. исторические 

сборники. – К., 1983. – С. 139–140.
3 Лазаревский А. М. Письмо жены гадяцкого полковника Григория Грабянки Евдокии 

ивановны к брату своему ивану Забеле // Киевская старина. – 1894. – Т. ХLL. – Кн. 4. – 
С. 158–159.
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на цій посаді перебував до самої загибелі під час російсько-турецької війни 
1735–1738 рр. Про смерть Граб’янки двічі згадує “Короткий опис Малоросії” 
(під 1738 роком), причому стисло вказує на обставини його загибелі: бій 
19 (8) липня з турками у 10 верстах від Перекопу (тоді загинули Граб’янка і 
наказний гетьман Семен Галецький)4.

у недавно опублікованих універсалах гетьмана Павла Полуботка часом 
трапляються згадки про Граб’янку. 21 (10) вересня 1722 р. гетьман наказував 
з’явитися в Генеральний суд як свідку бурківському жителеві Леську Дуби-
ні, оскільки Омелько “Дюгтяний” скаржився на Граб’янку, який порвав його 
лист, що давав йому право на землю. Стислі дані про Граб’янку фіксуються 
у щоденнику гетьманської канцелярії за 1722–1723 рр.5. у збірнику ділової 
документації Гетьманщини є недатована інструкція гадяцької полкової кан-
целярії полковій та міській старшині щодо протипожежних заходів у місті, 
підписана і Граб’янкою як наказним полковником6. О. репан виявив звіт 
Г. Граб’янки від 14 червня 1736 р. про склад Гадяцького полку під час по-
ходу в Крим7.

Тому особливої ваги набувають навіть лапідарні згадки про Граб’янку в 
історичних джерелах. Так, у рукописі № 1678 бібліотеки Польської Академії 
наук у Кракові нам вдалося знайти оригінал грамоти імператриці Анни 
Іоаннівни від 10 червня (травня 30) 1730 р. гетьману Данилу Апостолу. у ній 
йшлося про те, що в минулому 1729 р. в грамоті імператора Петра ІІ писа-
лося, що гадяцький полковник Гаврило Милорадович через завдані ним 
козакам і посполитим кривди був відставлений від полковництва, а на його 
місце пропонувалось обрати вільними голосами двох-трьох кандидатів “из 
малороссиян”. у 1730 р. Апостол писав, що кандидатами на полковництво 
обрані троє: генеральний писар Михайло Турковський, обозний Гадяцького 
полку Григорій Граб’янка та суддя Гадяцького полку Мартин Штишевський – 
“люди добрые, заслуженные и в верности неподозрительные”. Своєю грамо-
тою Анна Іоаннівна призначала бути полковником “обозному полковому 
Григорью Грабянке”, а генерал-майорові князю А. Шаховському наказувала 
привести його “к присяге”8. В рукописі 244 фонду 160 національної бібліо-
теки україни ім. В. І. Вернадського нами виявлено універсал від 20 (9) лю-
того 1720 р. членів комісії з розмежування земель, підписаний кількома 
авторитетними особами, в т.ч. й Граб’янкою9.

В Інституті рукописів національної бібліотеки україни ім. В. І. Вернад-
ського у фундаментальному збірнику різноманітних документів з історії 

4 Короткий опис Малоросії (1340–1776). – К., 2012. – С. 123, 149.
5 універсали Павла Полуботка (1722–1723). – К., 2008. – № 68, 343.
6 Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. – К., 1993. – С. 62–64.
7 Репан О. До біографії Г. Граб’янки // До 90-річчя Катеринославської ученої архів-

ної комісії. – Дніпропетровськ, 1993. – С. 69–70.
8 Бібліотека Польської Академії наук. Відділ рукописів. ‒ № 1678. ‒ Арк. 3/55. 

Повністю текст даної грамоти цариці опубл.: о. Ю. Мицик. З документації гетьмана 
Івана Скоропадського // Сіверянський літопис. – 1997. – № 6. – С. 71.

9 Опубл.: Мицик Ю., Тарасенко І. З нових документів до історії Сіверщини (друга 
половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) // Сіверянський літопис. – 2016. – № 3. – С. 71.



735

незнані документи до біографії Григорія Граб’янки

Гетьманщини кінця ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. (із зібрання О. М. Ла-
заревського) нам пощастило знайти цілу справу з шести документів щодо 
Граб’янки: “Діло о побої служителя полковника гадяцкого Милорадовича 
Булюбаша судиею полковим гадяцким Гребянкою 1719 года”. Тут цифра “6” 
виправлена і не зовсім ясно, як слід розуміти цю дату: 1716 чи 1719 роки. 
Однак аналіз документів показує, що справа про конфлікт почалася у 1716 р., 
а продовжилася у 1719 р. Тоді ці документи були об’єднані й, видно, про-
ставлена остання дата. Мова йшла переважно про конфлікт 1716 р. між по-
важними особами, гадяцьким полковим суддею Григорієм Граб’янкою та 
гадяцьким полковником у 1715–1726 рр. Михайлом Милорадовичем; для 
слідства гетьман Іван Скоропадський призначив комісію в особі Василя 
Велецького та генерального писаря Стефана Максимовича. Василь Велець-
кий (рік народження невідомий – після 1721) – це найперший і найзначніший 
представник розгалуженого роду; він добився високих посад за гетьманів 
Івана Самойловича, Івана Мазепи та Івана Скоропадського, дістав освіту в 
Києво-Могилянській академії, був суддею Гадяцького полку, гадяцьким на-
казним полковником, дипломатом, прекрасно знав гадяцькі реалії. Стефан 
Максимович (рік народження невідомий – до січня 1741) після закінчення 
академії став канцеляристом генеральної військової канцелярії. Хоча вва-
жається, що початок його служби припадає на 1719 р., однак у цій справі 
його називають військовим канцеляристом ще у вересні 1716 р.

Справа містить у собі матеріали слідства, проведеного комісією, свід-
чення очевидців, листи до Скоропадського від Граб’янки і від Милорадови-
ча (серба з походження). Біда в тому, що її аркуші в нижній частині підгнили 
і тут текст пропав або не піддається прочитанню. Через це не вповні зрозу-
мілими є деякі обставини конфлікту, причому це, на жаль, стосується голо-
вним чином свідчень Граб’янки, які чомусь уриваються. Пропущені місця 
позначаємо таким чином: […], а нерозбірливі слова – (…)*. Власноручні 
підписи авторів під документами підкреслені нами. 

Отже, конфлікт бере свій початок у с. Павлівка. Таких топонімів на карті 
сучасної україни близько 40 (!), в т. ч. на Полтавщині три. Але тут, безсум-
нівно, треба брати до уваги ще один топонім – село Велику Павлівку, роз-
ташовану під Зіньковом якраз на шляху до Гадяча. Тут виник конфлікт між 
місцевим священиком та сільським отаманом Антоном Шкитським. Всупереч 
існуючому порядку в цей конфлікт втрутився Милорадович і розглянув його 
замість судді, тобто Граб’янки. Він присудив Шкитському штраф у три кар-
бованці і послав за грошима свого слугу Юрія (Юрка) Булюбаша (в іншому 
місці документа він іменується Катаном). Шкитський доводив свою неви-
нуватість і пропонував задовольнитися копою, на що Булюбаш не погодився. 
Того ж дня він прийшов до міської ратуші, щоб передати бритву для гоління 
ув’язненому за якусь провину Христофору Сербину (це прізвище, очевидно, 
вказувало на його сербське походження). Під гадяцькою ратушею сидів 
Граб’янка. Побачивши Булюбаша, він з гнівом заговорив до нього, оскільки 
очевидним було явне порушення прав і приниження його як полкового судді. 
Тут версії Граб’янки і Милорадовича, які листовно скерували свої скарги 
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гетьману Скоропадському, різняться, оскільки кожна сторона звинувачувала 
другу. Комісія не стала на бік якоїсь сторони, віддаючи цю справу на розсуд 
гетьмана, хоча певну її схильність до версії Милорадовича можна зауважити. 
нам через майже 300 років навряд чи вдасться встановити істину. Однак, на 
наш погляд, є певна тенденційність слідства. Так Ярмола – свідок з боку 
Граб’янки, який був учасником конфлікту, на відміну від свідків з боку Ми-
лорадовича, був чомусь допитуваний “під киями”. Чи не через “киї” він 
ухилився від питань, сказавши, що був п’яний і нічого не пам’ятає? Комісія 
розбирала конфлікт у присутності групи старшин Гадяцького полку, яка, 
очевидно, була складена з прибічників Милорадовича. Сліди побоїв Булю-
баша були незначними, що трохи дивно, бо в ті часи зверталися до суду за-
звичай через тяжкі побої. Сам же Граб’янка вказує на свавілля Милорадови-
ча і на забиття до смерті його слугами козака (цей фрагмент документа 
підгнив, і тому детальніше не можна розкрити суть цієї події). Тут же після 
конфлікту Булюбаш не відлежувався, а побіг скаржитися Милорадовичу і 
невдовзі демонстрував комісії три свої синці.

немаловажною є та обставина, на яку вказав відомий український іс-
торик О. М. Лазаревський, котрий добре знав принаймні документ 1719 р., 
про який мова піде далі. Він правильно оцінив роль Граб’янки у конфлікті з 
тодішнім гадяцьким полковником Михайлом Милорадовичем і взагалі на 
суддівській посаді. Милорадович, як ми переконалися на підставі й архівних 
джерел, був мерзенною людиною і досягнув уряду полковника завдяки осо-
бистому знайомству з Петром І. Він нещадно визискував підлеглих, чинив їм 
різні капості, немилосердно карав навіть невинуватих, заганяв козацьких 
коней під час полювання, створив загони особистої охорони, яка не гребува-
ла займатися грабіжництвом на шляхах, втручався у судові справи тощо. Він 
ігнорував скарги козаків до гетьмана, кажучи, що більшим авторитетом для 
нього є цар. Лазаревський відзначав до того ж, що Граб’янка – полковник ви-
гідно відрізнявся від своїх попередників (Чорниш, Михайло і Гаврило Мило-
радовичі), про “діяння” котрих свідчить велика кількість скарг. на Граб’янку 
маємо тільки одну скаргу, і то провина його полягала в тому, що він порвав 
урядовий документ. З цього можна зробити висновок, що він, на відміну від 
Милорадовича, справедливо обходився з підлеглими. Ця справа закінчилася, 
очевидно, нічим, але конфлікт між полковником і суддею розрісся.

у листі-скарзі від 31 (20) січня 1719 р. Граб’янки, адресованому Скоро-
падському, описувалися нові факти свавілля й злочинів Милорадовича та 
його слуг, котрі стали по суті бандою. Досить сказати, що Граб’янка двічі 
сидів, закрившись удома, переховувався в різних місцях, його мало не схо-
пили в церкві, але священик укрив його, за що йому (священику) “мало го-
ловы и бороды не оборвано”. Гетьман же лише “отечески… словесно” 
докоряв Милорадовичу, потім видав універсал, де рекомендував, щоб “скром-
ній з ним з прочиїми полчанами людовне обходился”, однак Милорадович 
не прийняв з цим універсалом Граб’янку, і на життя останнього навіть було 
вчинено замах (слуга Милорадовича стріляв у нього з пістолета, але не влу-
чив, і куля застрягла в стіні дому судді). Граб’янка у своєму листі-скарзі 
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просив у гетьмана справедливості і взяття його під свою протекцію. Про цей 
лист-скаргу знав відомий український історик О. М. Лазаревський і стисло 
виклав його зміст. Дещо пізніше, 2 лютого (22 січня) 1719 р. гетьману було 
послано нову скаргу на Милорадовича вже від імені старшини Гадяцького 
полку. Одночасно було послано розгорнуту скаргу, підписану не тільки 
Грабʼянкою, але й обозним Боруховичем, суддею Штишевським, сотниками: 
гадяцьким Пирятинським, опішнянським Корицьким, зіньківським розан-
ським, куземним Павловичем і прапорщиком Цюпкою10. Викликає інтерес 
те, що Штишевський підписався саме як полковий суддя, отже, каденція 
Граб’янки на цій посаді переривалася.

Лише смерть Петра І (1725) і заслання Меншикова (1726) призвели до 
падіння Милорадовича, припинення його злочинної діяльності, отже, і від-
новлення кар’єри Граб’янки. 

Ця справа важлива й тим, що в ній представлено оригінали-автографи 
Граб’янки, його підпис. Дана обставина дозволить дослідникам українських 
літописів визначити авторські списки літопису Граб’янки, уточнити картину 
літописання ХVІІІ ст. Тут же є й печатка літописця з темно-червоного сур-
гучу: у щиті з короною зображено серце, увінчане хрестом, а по боках літе-
ри Г., н., П. 

Отже, ці документи пропонуються нижче увазі читачів. Друкуємо їх за 
правилами, розробленими Я. І. Дзирою11. Сподіваємося, що ці документи 
стануть у пригоді історикам, особливо тим, хто досліджує українське літо-
писання. 

ДОКуМЕнТи

№ 1
1716, вересня 27(16). Гадяч. – лист стефана максимовича

і василя велецького до гетьмана івана скоропадського
у справі Григорія Граб’янки

Ясневелможний мсці пане гетмане, нш премлстивійший пане и добродію.
Справу пна Кграбянки, судиї полкового гадяцкого, о побытю Булюбаша, слуги 

его милости пна полковника тутейшого, любо ожидаючи килка дний в Гадяч при-
бутя мененного пна судиї и не хотілисмо без притомности его самого жалобливой 
сторони розискувати. Однак понеже зачулисмо тут, же он, пн Кграбянка, отехал в 
Глухов, а до того, жебысмо часу дармо не вакуючи, отсюду та в Полтаву безділни не 
отехали, теды мусіли уже самую жалобу Булюбаша о побитю его от помянутого пна 
судиї ставшомся, допросними и доводними от людей побої видівших свідителства-
ми, з якой власне оказиї менений завод учинился инквіровати. В которой инквізициї 
подробну о побою Булюбашевом. Того ради под високое вашей панской велможнос-
ти разсуждение отсилаем. Что если там найдется, пн судия может против сего роз-
иску отвітное и отводное, если так діялося, учинити предложение, кгди тут вся 
полковая старшина, чуючи от его, пна судии, сказали, же он того побою не таится. 
Мы зас по росказаню велможности вашой для заводних интерессов поспішаючи в 

10 Опубл.: Там само. – С. 75–76.
11 Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 39–42.
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Полтаву, при нижайшом нашом поклонениї реймен[ту] панскому милостивому на-
всегда вручаем себе респектові велможности (?).

Вашей пнской велможности во всем зичливие и нижайшие слуги Васил Велец-
кий, Стефан Максимович.

З Гадяча септевр[ия] 16 д. року 1716.
нБуВ.Ір. – Ф. І. – № 56277. Оригінал написаний рукою С. Максимовича.

№ 2
1716, вересня 27(16). Гадяч. – Донесення слідчих

в. велецького і с. максимовича
в справі Г. Граб’янки гетьману івану скоропадському

року 1716 мсця септеврия 16.
По именном Войск его царского пресвітлаго влчства Запорозких ясневелмож-

ного его млсти пна гетмана иоанна илїча Скоропадского указу. Мы, нижей подпи-
санние, засівши в ратушу гадяцком з присутствием старшини тамошной панов 
Александра Ситенского, писара полкового, ивана Пірятинского, сотника полкового, 
Григория Цюпки, прапорщика, и ивана Десятинника, атамана гадяцких, таковий по 
жалобі ясневелможному занесенной од Юрия Булюбаша, слуги его млсти пна Ми-
хайла Милорадовича, полковника гадяцкого, взглядом побою од пана Григория 
Кграбянки, судиї полкового, тамошнего ему, Булюбашу, учиненного з признатя люд-
ского составлен есть розиск.

Предложене Булюбаша, что он по приказу пана своего зискал з Павлувки 
бывшого атамана тамошнего Антона Шкитского на жалобу священика того ж села 
Павлувки и по зиску том, когда завод его, Шкитского, з священиком перед его млстю 
паном полковником з совітом полковой своей старшини принял згоду […] в полча-
ни (?). Приказал пн полковник, чтобы Булюбаш за свою працю, що ездил в Павлув-
ку по Шкитского и за розиск в той же справі пп. Григорием Цюпкою и Стефаном 
Ситенским чиненый у его, Шкитского, взял грошей три рублі. Теди як доправлялся 
о них мененний Булюбаш у Шкитского, он вимовляючис быти себе невинним, не 
даючи трох рублей, копу всего давал, а Булюбаш не принял. В той час помянутий 
Шкитский, не відаю для чого, одишол до пана судиї в господу. Того ж дни Булюбаш 
приходил в ратуш, приносячи бритви ристофору Сербыну, на арматі за иную справу 
сидячому, а за відомом атамана арматного на время отпущенного, жебы в ратуши 
подголитися, и когда ишол Булюбаш з ратуші, увиділ сидячого под ратушею пана 
судию полкового и отдав ему поклоном честь. Пан судия розгніваний схопившися, 
стал Булюбаша лаяти и ударил его штихом скелзом очеретиною у шию. От якого 
замаху он, Булюбаш, отхилився, а потом Булюбаш у другом замасі вхопил в суді за 
очеретину, якую судия з рук пустил и оддал хлопцеви судейскому. Он, судия, нато-
мість, вирвав у Ярмоли осавулчика палицю и веліл слугам своїм именному осавул-
чику стоячи, Булюбаша за руки придержати, а сам судия палицею тоею был, 
примовляючи тое: “За що ти, мови[т], правиш у Шкитского три рублі, то бы моей 
вл[асти] належит. “За що, мовит, беш мене, пане судия?”. Он отказал: “Для чого ти 
за такую малую дорогу пяти талярей домагаешся? Я, мовит, судя, тилко не беру”.

Петро, сторож ратушний, в допросі своем слово в слово, що чул, тое ж признал, 
як помянутий его товариш Чорнобривец.

З яких допросних людских свідителств в виже изображенном розиску любо тое 
доложили, что з причини тое сталося, же пан полковник приказал Булюбашу и 
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висланным показавшогося в проступку Антона Шкитского три рубли за працю взя-
ти, а пан судия пригрозил оних не давати и з тоей оказиї побыл Булюбаша. Однак 
мы тоей о побытю справи не децидуючи, до високого и премудрого звірхнійшой 
вашой млсти разсуждения отлагаем.

Писан в Гадячом [року, мсца и дня] виже наміненного.
Василий Велецкий.
Стефан Максимович, [писа]р войсковий. 
Надпис на звороті: “О побою Болюбаша, слузі пна полковника гадяцкого, 

п. Грабянкою затіянном, розиск в року 1717 септевр[ия] справованний”.
нБуВ.Ір. – Ф. І. – № 56276. Оригінал написаний рукою С. Максимовича і завірений 

печаткою.

№ 3
1716, вересень. – Гадяч. – свідчення очевидців про конфлікт

між Григорієм Грабʼянкою та юрієм булюбашем
[…] брати, а не тобі, в яком побою Болюбаша просился у пана судиї, жебы его не 

увічувал, а безчестного слова жадного судиї не говорил. и тогди ж при том побою пан 
судиа, лаючи, називал его змінником. Теди Болюбаш по том побою, одийшовши до 
его млсти пана полковника з жалобою и розобравшися там назавтра, своего побытя 
презентовал знаки перед многими особами на тот час у пана полковника будучими, 
именно пречестним отцем протопопою гадяцким, паном Александром Ситенским, 
писарем полковим, и пп. иваном Піратинским, сотником, Григорием, прапорщиком, 
иваном Десятинником, атаманом, которие будучи обецними сего розиску, сказали тое, 
же виділи на Болюбашу синіе знаки, един на лівой руці, другий на ребрах, а третий на 
голові, за що пан полковник розгнівавшися, посилал перше пропорщика Цюпку по 
пана судию, жебы ишол к нему на оправдание. на якое предложение прапорщика, 
любо пан судиа декляровал прийти, однак не пришол, потом уже в другий раз посилал 
пан полковник по его ж, пана судию, пп. сотника мененного полкового и прапорщика 
при слузі своем Юрию Катану, однак и за тою посилкою он, пан судия, отказавши тое: 
“Гостя, мовит, маю брата полковничого, тепер не пойду, иного часу прийду и тогди, 
когда слуга полковника, якой договорувал судиї, жебы ишол. Пан судия ему отказал: 
“Одийди, мовит, собі, бо стрелю на тебе с пістолета”. Якую мову он, Юрко, там же 
при виженаміренних посланних, хочай и освідчал. Однак они, вийшовши наперед з 
избы од пана судиї, того не чули, тилко уже як сказал п. сотник полков[ий] под час 
бытности в ратуши судиї и мененного слуги, когда он, Юрко, говорил, же ти, мовит, 
пане судиа хвалився мене застрелити с пістолета, то пан судиа на тую мову так отказал: 
“и тепер кажу, як ти будеш набігати на мой двур, то буду стріляти”.

Тут же на суді он, Болюбаш, в предложеню своем мови презентовал писма 
очистителние, которие міет от сиятелнійшого графа и фелтъмаршала Бориса Петро-
вича Шереметева, где прежде сего служивал и од которого время доселі в україні 
найдуется. Допрошуваний Антон Шкитский для чого он не хотіл дати Булюбашу 
трох рублей, по приказу полковничому правленних, признал, же когда правил Булю-
баш в Шкитского трох рублей, то так же вимовляючис Шкитский давал ему копу, 
которой он же не хотіл взятии, ходил до пана судиї о визичене болш грошей и сказал 
ему: судиї давалем Булюбашу одну копу да не хочет брати, але правиш шести коп. 
Пан судиа, сварачис на Шкитского, говорил: “Если, мовит, копи не береш, то и ше-
ляга не давай да їдь”.
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А по признатю панов писара и сотника полкових и при иних полковой старши-
ні справи з попом павлувским слухаючих узнанно его, Шкитского, як принципала з 
инними селянами павлувскими быти винним и наказано арматним вязенем.

ярмола, осавулчик козацкий, под киями допрашуваний, если он той побой ви-
дів албо придержовал Булюбаша или у его вирвавши палицю, пан судиа был Болю-
баша, тое сказал, же на тот час був так пяний, что нічого не памятаю.

Хведор Жученко, козак павлувский, на тот час при арматах на сторожі будучий, 
а побыте Болюбашово видівший, в допросі так сказал, же когда вишол Болюбаш з 
ратуши и перед паном судиею сидівши под ратушом, шапку знял, судиа его такою 
мовою зачепил: “Для чого ти доправляешся у Шкитского пяти талярей”, он, Болю-
баш, отказал, же я не сам чрез себе, але по приказу пана своего доправляюся. и за 
тое пан судиа осердившися, зараз сунул очеретиною Булюбаша у груди, потом, дав-
ши свою очеретину хлопцеви, у когос вирвав палицю и раз по головы ударил стоя-
чого, а по руці и по боку разов близко десятка. и тогді слугам своїм веліл его, 
Булюбаша, придержати до чого и асаулчик Ярмола помочним был, а в том побытю 
он, Булюбаш, просився у пана судиї, мовячи: “не забывай мене, пане судия, але иди 
на мене скарж[ити]ся до пана моего”. З якого бою от судиї он, Булюбаш, вирвавши-
ся, утік межи комори ринковие, а в том бою жадного злого судиї не говорил.

иван Чорнобривец, сторож ратушний, посвідчал, же як вийшов з ратуши 
Болюбаш и бачувши гомон за двором ратушним, вийшов на улицю и увидів пана 
судию и Болюбаша, а межи ними осавулчика Ярмолу уже побытого з собою розго-
воруючихся. В яком розговорі чув тую мову мененний свідок, же Болюбаш до пана 
судиї говорил жалобу Юрка, слуги его млсти пана полковника.

отповідь Григорія кграбянкы, судиї полкового, что мусіл у обороні своей 
оного раз три ударити, взявши в чоловіка дубець, бо он, вирвавши з моей руки трос-
тину, хватил мя за груди, застіжки у кунтуша порвал, и шапку з голови избил и 
когда, аби не згодились люди, то й многого би мні безчестия начинил, надіючись себі 
за то похвали.

Первая причина, что всі слуги, яко и сей Юрко, в діла судовие утручатся и оние 
отправуют, а до мене, судиї и до прочой старшини полковой заказуют ходити, а 
атаманю сілскую киями бют, в колоди сажают и уряди одбирают. Якож и сей Юрко 
цілой громади павлувской, которая приехала была для висвобожения атамана свое-
го Антона Шкитского на арматі чрез много дний в невинности сидячого, до его 
млсти пна полковника килка рази не допускал, обявляючи им, же ему того Шкит-
ского суд пн полковник оконъчити полецил и самому Шкытскому чрез килка дний 
на арматі сидячому, нікогда покоя не дал, намовляючи его и страшачи киями, когда 
би не міл еднати попа, хоч и не по вині, аби конечне по волі пнской учинил. А для 
того он коло Шкитского такое стараня иміл, жеби примусивши его, аби еднал попа, 
снадній било Шкытского драти, бо и так накладу талярей битих и иншой монети 
поп много барзо наклал.

Сей же Юрко, слуга, важилъся взяти вечерней доби в пені великой доби в день 
великой до вязеня посаженого сербской породи чолвка, которого его млст пн пол-
ковник звал на мой суд, а по оказавшойся на нем певной вині, приказал мні под горо-
довою вартою на арматі оного держати, о котором[…]пячи, жеби не избігл, понеже 
при арматах в нас варта барзо слаба[я], а и тую часом на свою услугу до едного 
изнімают и намній би тое п[…]ції, брат его млсти пна полковника не доходил яко ж 
[…] же дому и вимовился, же послал би был мні триста рублий, когда ушол ареста 
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спод твоего, судия, караулу. Что я видя, же что […] ними о мні идош, аби своего за-
воду мною не оконъчили[…]ко барзо убогий, аби приказал сербину по се[бі] (?) 
поруки поставити не[…]по до кріпчійшого вязения отдати для суспіції не мают(?) 
людми сербской породи. назаутр також просилем […] своего вязеня яко своего 
земляка не публиковати […] о […] ліпшого вязеня. А секретні […] при суду чoлвік. 
Понеж[е…] и ниякую […] и подл[…] виновайцу убогого и непевного на мой суд 
отдаю вя[…] млсти пна полковника предложеню нічого не получивши от […] до 
вечерні (?) толко осміхнувшися, сказал: “Што хоч собі з ним, толко в колоду не за-
бивай”. А з вечерні пришедши под ратуш для випущеня на прозбу людей едной 
женщини и поглянув, аж сербина на арматі не маш. и зараз послалем опитовати и 
сказано, что пришедши ніякийсь волошин, взял его от армати и отвел не відат где. 
Того ж часу вийдет Юрко, слуга пнский, и ехати ратушной и дает “вечер добрий”, 
шапку поднявши, мні опитуючому сербину, где поділся з армати. А же сказал чоло-
вік, же сей слуга пнский взял сербина от армати и тепер его оставил у хаті, а сам до 
тебе вийшол он первей(?) і маючи чолвков мову говорит: “Для чого ти пне судя 
шинкарскую дівку до ратуши посадил, она нічого не винна”. Я, оставивши за сер-
бина за сюю, ему неналежную, річ, взялемъся, повідаючи што тобі за діло, я, судия, 
по жалобі людской, что украла у члвка пят талярей грошей, яко біглую казалем до 
ратуши дати до виводу; толко ж повідают, что многие в ромні чрез еї и матер еї люди 
на сих часех здоровя и худоби позбили. Ти для чого, будучи слуга, козаков значних 
по отправі от его млсти пна полковника по два дні держиши у арешті, за перевезене 
на козацком же коні позва за милю, якие позви козаки бивало возят, будучи ради 
гривні или другой, которие царскому пресвітлому влчства службу отбувают и за 
своїм хлібом конем и одежею пнві и городу услуговуют. А ти з барви пну служиш и 
хліб пнскый їси, то пилнуй коня дае (?) для пнского, жеби справно било”. Он мні 
зараз задал лож, за що я сунулем тростиною, отсилаючи разий с килка, жеби пошол 
от мене. Он сварачися, порвался до моїх грудей и одорвал у кунтуша застібку и 
шапку з голови моей избил и тростину з рук моїх вирвал. Я казал молодикові своему 
тростину отняти. А же он недолгий час борукаючис, з рук не пускал, мусилем ви-
рвати у человіка з рук дубец и ударити разий зо три. Он отпустивши (?) тростину, 
пошо[л] ринком лаючи, до пна полковника, зараз всіх ратушних слуг и стороживати 
но (?) и поста в дворі[…], а едного з межи них взявши, нещадно[…]тва. Прето я сам 
[…]ми отзи[…кото]рого бито, до окову упят взято в стайню и что ему там през нощ 
чинилося от возниц и машталіров, то того не может виказати. назаутр того ж еще 
виведено пред окъна киями бити, а же господар Анастасий сказал, же чоловік уже 
душі пуска[л]ся, а ви хочете еще бити. А хочай и в таком великом бою будучи, еднак 
жадного свідоства не признал, поневаж от мене жадная річ худая на его млсти пна 
полковника не произийшла.

При котором сем истинім отвіті мію и свідителей много, толко нельзя их пред-
ставити, жеби невиних людий ку смерти не приправити. Кгдиж и тепер мало не увесь 
город у великом страху, што слуги ходячи гуртом по ринку и з другем людей безви-
нне волочат и бют до полсмерти и в турми сами битих кидают не тилко градских, 
но и купеческих, посторон[них] людей. и дотол с турми не пускают, докол знат не 
откупится и котрие побитие от слуг пошли млсти просит за свої невиние увіча самих 
себе и жон их и скаліченя, то тих сам своею ру[кою] за лоб волочачи по двору и кием 
бючи немилостиво, мов[ит], же и многим тут так треба датися знати. 

нБуВ.Ір. – Ф. І. – № 56276. Оригінал.
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№ 4
1716 (?), жовтня 31(20). – Гадяч. – лист гадяцького полковника

милорадовича до гетьмана івана скоропадського
Ясневелможный мсці пне гетмане, мні велце млстывий пне и великий до-

бродію.
З полеценя ясне велможносты вшей пн Максимович, канцелляриста, з пном 

Велецким розискували о побої Булюбаша, дворянина моего, написано учиненном 
ему от Кгребянкы, судиї ншого полкового. В котором розиску, якие свідителства 
людские напрасного того побыття явилися, тие пн Максимович от себе міл посила-
ти во обявление вшой ясневелможности. А я покорне прошу по тих доводах за не-
винним Булюбашом побої повеліти у святую справедливость скараты судию и 
приказаты ему утрату и увіча Булюбашевого нагородиты. Особливе нехай очистит 
от нанесенного порока измінничого, которому он не был причастен, леч служил 
віръне црскому величеству и на тое міет свідителствование поважние писма світлій-
шого князя его княжой світлости и сиятелнійшого фелтъмаршала его сиятелства. 
Что же он, Кграбянка, мене и жену мою безчестит, по корчъмах ходячи, и на других 
містах многажди неповъстягливе чест ншу шарпает.

О том впред у ясневелможносты вшое просим суда, а нні пилно протестуюся и 
в оборону пнскую от такових укорителей моих отдаюся. 

Ясневелможности вшое, мні велце млстивого пна и добродія нижайший слуга 
его црского пресвітлого величества Войска Запорожского полконик гадяцкий и ка-
валер македонский Михаил Милорадович.

З Гадяча септеврия 20 року 1716 (?).
нБуВ.Ір. – Ф. І. – № 56278. Оригінал.

№ 5
1716 (?), вересня. – Гадяч. – лист гадяцького полкового судді

Григорія Грабʼянки до гетьмана івана скоропадського
Ясневелможный милостивий мой добродію.
Под час бытности моей у ясневелможности вашей при означеню в присутствии 

в справі моей, хоча зналем же Велецкый, котрий радчы камену гору обвалити будет, 
однак о том велможности вашой, пну моему млстивому, чтобы не уприкритися, 
умолчалем. Якож плевел вражди и учинил таким своїм умишлением без битности 
моей, щоби мілем на отповідь жалоби ставити свідителю, посланного от велмож-
ности вашой, побудил инквіровати одну сторону, з чого в том розиску любо при 
присидящих на ратуши одчасти написан завод мой з челядником его млст пна пол-
ковника нашего ест и тое однак за показаням ему, пну полковникові, инквизициї як 
ліпше хотілося по правлено. Поспівши мні в Гадяч, засталем пна Максимовича, 
канцеляристу, и старалемся по килкакрот приходити, едно на гуляню в пній Кошев-
ской вступилем в двор, а же то (?) видiв на кганку пна Гелецкого дщер панну, до мні 
малем чи не для сприятелемяся бесіда их не турбовалем. назавтрее двоекротне по-
силал увідомлятися и потим по обикновению як звичайно посланному чест отдати 
с хлібом, жеби и мой отвіт при свідителству уведен там же бил и вкупі обстоятелно 
инквізицію до велможности вашой послано. Теди того не получивши тепер мусилем 
велможность вашу турбовати як діялося т[ол]ко по самой истиній виписавши, тут 
же в [ли]сті моем служ[ни]чо посилаю, просячи у моей невинности о [р]ату[нок](?) 
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бо на[…]т у велможности вашой того упрос[и]т перед пном полковником за сюю 
малую […]биво судихом и наказан [...] одержати сам не відаю […] виразивши, 
всемлсти[вом]у себе подно[…]нию вручаю мсти (?). 

[З Гадя]ча септ[еврия][…17]16(?) року.
Адреса на звороті: “Ясневелможному добродіеви, моему его млсти пну иоану 

Скоропадскому, Войск Запорозских гетману, моему велце милостивому пану, най-
покорній”.

нБуВ.Ір. – Ф. І. – № 56279. Оригінал завірений печаткою. надписи на звороті: “Од пна 
Кграбянки, судиї пол[кового] гадяцкого, реляциею, же справа его з слугою полковника гадяц-
кого заводная при едной толко стороні и нивірованю под (?) септевр[ия] 16 в року 1716”; “[Ви]
дих (?) в (?) п. полковника гад[яцкого] рукою и з прихилно[…] (?) инквизициї о дене[…] во-
ровских (?) од людей великоросийских в дня 23 августа рок 1717”.

№ 6
1719, січня 31(21). – Гадяч (?). – лист гадяцького

полкового судді Григорія Граб’янки
до гетьмана івана скоропадського

Ясневелможный мсць пане гетмане, мні велце прмлстивійший пне и великый 
добродію.

Я, нижей менованний полку Гадяцкого судия, падши до лица землі, ясневел-
можности вшой ускаржаюсь на его млст пна полковника гадяцкого Михайла Мило-
радовича, же без жадной вины и суду чрез два года тяжкым гонением в конец мя 
разорает, за то, что я увидівши, же все чинит противу царского влчства в грамоті 
изображеной волі, в котрой не повелівает жадных обид козакам чинити. и оной по-
слідуючи, проговорилем за тяжкые козакам от него діючиеся озлобления. Боячись 
за промолчание о сих (?) здирствах, яко за людей иноземных себі и прочой старши-
ні от ясневелможности вшой наказания, чего ради и о слугах по должности звания 
моего в пересторогу донеслем, котрих слуг посилаючи непрестане у полк, допустил 
великие бідства чинити полчанам, ибо козаков до найпосліднійших услуг и роботизн 
попримушавши, коні их за добичми біганем на смерть позаезжжали. Також крадежи 
и разбої по шляхах и грабителства по домах и ярмарках отправуют. но пн полковник 
зичливому доношеню не будучи блгодарен, еще на мя и смертноубийсвеним гоне-
нием повстал. В котром чрез два года тяжко бідствуючи, а не хотячи комендіра жа-
лобою пред судом публикговати, мусілем не раз оставляючи дом, по розных отездах 
по килка мсцей тулятися з великым здоровя небезпеченством и шкодою убогого 
моего иміния, дожидаясь кгвалтовного его гніва от Бга или от человіка ставшогося 
окончания, ибо и в дому два рази запершися, по шест ндл сиділем и тилко у окно 
світ видаючи, ніби от тяжчайшой болезни знемощівалем, чрез який час не сообща-
лемся со правовірними церковного входа и соборного ніби отпадших от віри моле-
ния. Понеже при церкві и в церкві от пна полковникових и сина его нападений 
заледво священики замкнувши мя в церкві архиерейским неблагословением и за-
клятием от смерти избавили и для себе на убийство не допустил церкви Бжой не-
винной кровию осквернити, увіщая не чинити среді города розбоя, за що и 
священику мало голови и бороди не оборвали. О яких моих бідствиях когда ясне-
велможност вша извіститися изволил, его пна полковника листовне и словесно 
отческо упоминати, радя[чи] скромній обходитис с полчани, обявляючи, же міете 
о его дійствах донести до монаршого двору. То и на упомнене німало не дбаючи, 
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от злоби не погамовался, но еще, когда обнадежилемся на упоминателний лист яс-
невелможности вшой и по шестьнеделном в дому задворі (?) начал под час празни-
ка Хрства во церкви ходити, хлопец полковничий, не дождавшись гостей ради 
виходу моего до церкви, на дом мой стреливши, мало мя прилюдне не забил. Котро-
го поймавши, пістолет и порох одобралем, а куля у другой удержавшись стіні, ест и 
донині. При яких убийствених кгвалтовних гонениях и войсковой чести з молодих 
літ трудом и коштом вірне заслуженой, великое имію от (…)* его двору уничтоже-
ние. Котрого дворочного тяжкого бідствия не могучи уже далей знести, мусілем 
ясневелможности вшей о упоминателний універсал просити довнімлючи (?) азалі 
чи не получу себі (?) отради, котрий одержавши докладалемся иликротне чрез стар-
шину полковую аби позволил мні пред особу свою стати и оний універсал для по-
дачи руками моїми презентовати. но его млст не тилко не позволил мні прийти, но 
и бинамній вираженой волі реементарской не похотіл задосить чинить и хочай спи-
сок учинывши чрез пнв старшину полковую ему презентовано, то и по илекротному 
упомненюся жадного респонсу не получилем. но ручаючи будто повеліл чрез стар-
шину мні у пустую ратуш (сам всі суди в дворі з слугами отправуючи) для судов 
ходити. но и на тое его позволене тож часа Гарасим Хоруженцо упевнившись, по-
ймавши у лісі (…)*цю, пришол до мене толко в двор из жалобою. Котрого и в очи 
не виділем, а зараз слугам казал оного схватати и киями немлстиво пред собою бити. 
но и дале еще распалившися всезлобною на мя (?) яростию и хотячи свою здавна 
укнованую злобу покрити, не тилко моих подданих наущал на мене супліковати 
на(…)*примушал. и так блгопризрителному ясневелможности вшой разсмотрению 
не получивши жадной себе ползи, в крайнее прихожду разорение. умилосердися 
прето ясневелможний пне и не даждь от такой враждебной завзятости вконец мні 
разоритися и повели судом войсковим енералным розискать, а по розиску свтую 
справедливость з обидящаго учинит. Якой млсти дознавши, при вірной моей в Вой-
ску Запорожском службі до згону жития моего за щасливое и многолітное велмож-
ности вшой пнване облікгуюся маестат найвишаго [От]ца благати.

Ясневелможности вшой, моего велце млстивого пна и всенадежнійшого добро-
дія, нижайший подножок Григорий Кграбянка, судия полку Гадяцкого.

Текст на звороті іншою рукою: Григорий Грабянка, судия полковый гадяцкий, 
прекладает жалобу велможности вашой на пна полковника гадяцкого ж, что он на 
супплікуючого проговорившого перед сим о кривдах полчанам тамошнім, барзій 
козакам, чрез слуг его полковничих работизною, бранем для бігу за здобычею у их 
коней, крадежою своею, разбоем по шляхах, грабителством по домах и по ярмарках 
не раз уже починенних, чрез два роки од своей завзятости гонячи, в конец в его ра-
зорает и еще смертным его убийством житие его окончити наміривает. Що все 
терпеливо зносячи, не хотіл по сей час удатися з жалобою до велм[o]ж[ности] 
в[ашой] на его, пна полковника.

Од котрого на розних місцах тулялъся и кутах без домовки з великим здоровя 
своего небезпеченством, а потом и в дому своем двокротне чрез неділь дванадцят, 
запершися, сиділ, не выходячи на світ при болізни од страху нанесшойся. Також и 
в церкви од такового ж нападения полковничого и сына его затайнен од свщенников 
заледво скрився, з яких едному свщенникови за передержане мало головы и бороды 
не оборвано и любо по предложеню суплікуючого од велможности вашой упомнен 
был отческо пн полковник прежде тут словесно, а потом и універсалом ему, судиї, 
недавно выданним, жебы скромній з ним и протчийми полчанами любовне 
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обыходилъся, однак не тылко тое не успіло, ибо хлопець полковничей в праздничные 
дни на дом его нарочно з пистолета стрілив и мало не забил суплікуючого кулею, 
якой знак и по сей час ест в стіні. Леч еще з універсалом вел[можности] вашой по 
сей час не пустил перед себе его, Кграбянку. О чом и о протчием тут общирне 
выписавши, просит вельмож[ности] вашой о розищика в полк з суду войскового 
енералного, а од его, пна полковника, инвазиї панской протекциї.

Под януар[ия] 20 року 1719.
нБуВ.Ір. – Ф. І. – № 56280. Автограф.

о. Юрій Мицик (Київ). незнані документи до біографії Григорія Граб’янки 
у статті на підставі не відомих досі документів проливається світло на мало-

знану біографію літописця ХVІІІ ст. Г. Грабянки, встановлено обставини його 
конфлікту з гадяцьким полковником Милорадовичем, представлено автограф – під-
пис літописця і текст його скарги.

Ключові слова: літописи, Грабʼянка, Милорадович, Гетьманщина, козацтво.

Rev. Yurii Mytsyk (Kyiv). Unknown Documents on the Biography of Hryhorii 
Hrabianka 

This paper contains information about unknown issues of the biography of Hryhorii 
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