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езперервна тотальна війна на Правобережній Україні у другій поло
вині XVII ст. зрештою перетворилася у часи Руїни, коли було винище
не або зігнане з осідлих місць майже все населення, яке рятувалося від 

смерті чи захоплення в ясир переселенням здебільшого на Лівобережжя. Таким 
результатом увінчалася політика сусідніх країн — Польщі, Московії, Криму, а 
після втручання у конфлікт з 1672 року і Туреччини, кожна з яких мала свої інте
реси на Правобережжі, але всі сходилися в небажанні постання на українських 
землях міцної козацької держави. Логіка ж подій, що відбувалися з початку по
встання 1648 р. під проводом Б. Хмельницького, вела саме до цього. Поштовх до 
створення власної національної організації суспільства виявився настільки силь
ним, що сусіднім державам протягом багатьох років довелося докладати чимало 
зусиль, щоб ліквідувати цей небажаний для них процес. Польща з винятковою 
наполегливістю, незважаючи на нещастя, які на неї звалилися внаслідок розши
рення «домової війни» у війни з Кримом, Московією, Швецією, Трансільванією 
та Туреччиною, намагалася відновити свій контроль принаймні над Правобереж
жям та реставрувати тут магнатсько-шляхетське землеволодіння.

Московія на певних умовах, як показала її політика на Лівобережжі, можли
во, й готова була визнати наслідки здійсненого в Україні земельного перевороту, 
проте за рахунок поширення на приєднану територію власної соціально-еко
номічної моделі, основою якої був своєрідний азійський феодалізм, де не лише 
власність, але й життя підлеглих, незалежно від їх суспільного становища, зна
ходилися у розпорядженні монарха, який за своїм бажанням міг карати чи милу
вати. Дискомфорт у відносинах з московським урядом українська еліта відчула 
одразу після Переялавської ради 1654 р., і потрясіння у відносинах між Ук
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раїною та Москвою відбувалися ще багато років, перш ніж привели до ком
промісу у вигляді тієї козацької автономії, що існувала до часів царя Петра І.

Зусилля гетьмана П. Дорошенка зберегти козацький устрій правобережних 
земель, як і його переорієнтація на Туреччину в умовах війни, виявилися марни
ми, оскільки турецькі війська (подібно до кримських) були грабіжницького ти
пу, а їх сумнівна допомога гетьману завершувалася тим, що вони грабували й за
хоплювали у полон нечисленних підданих Дорошенка, чому особливо не заважав 
і не міг завадити турецький уряд.

Перетворення Правобережжя у зону зіткнення інтересів названих держав та 
міжусобної боротьби між самими українцями мали наслідком і те, що документів 
другої половини XVII ст. з тутешнього життя збереглося значно менше, ніж ма
теріалів аналогічного періоду з Лівобережжя. Показовою у цьому відношенні є 
одна з найбільших колекцій документів Лівобережної Гетьманщини відомого 
історика О.М. Лазаревського (1834—1902), яка нині зберігається у Інституті ру
кописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Ф.І.). Лазарев
ський відомий як дослідник Лівобережної Гетьманщини: хоч і мав сприятливі 
умови для збирання документів саме про неї, навряд чи свідомо уникав будь- 
яких матеріалів з Правобережжя — із близько 2200 актів, що репрезентують ко
зацький устрій України другої половини XVII ст., кількість тих, що стосуються 
Правобережжя, у колекції зовсім невелика: гетьманських універсалів — лише 13 
(з кількох сот); купчих листів — 5 з 680; і, мабуть, цілком випадково у матеріали 
Переяславського полку потрапило затвердження мошенським урядом на чолі з 
сотником А. Костевичем уставу мошенського ткацького цеху (Черкаський полк, 
1669 р.). І це — всі правобережні акти колекції. Якщо універсали як документи, 
що відбивають діяльність українських гетьманів, відомі, принаймні, вузькому 
колу спеціалістів, то згадані купчі, ймовірно, є менш відомими, тому в даному 
випадку хотілося б привернути до них увагу.

Тут не ставиться за мету подати детальну характеристику зовнішньої форми 
купчих, можна лише нагадати, з яких елементів вони звичайно складаються. Це: 
датування (в купчих, як правило, міститься на початку документу); інтитуляція 
(позначення видавців документу); якщо видавцем документу є продавець, то 
міститься, як правило, за інтитуляцією інскрипція — звернення продавця до 
урядовців або просто до зацікавленої сторони; диспозиція — власне, виклад самої 
справи — в купчих може зазначатися опис власності, її місцезнаходження та по
ходження, обов’язково зазначаються умови продажу і заява продавця про про
даж (у купчих, що складалися перед урядовцями, диспозиція починалася стан
дартною заявою продавця про свідомий і добровільний продаж своєї власності, а 
далі йшли у різних варіантах зазначені вище пункти); санкція — обумовлювала 
покарання за порушення купчої угоди (таким порушенням здебільшого вважало
ся висунення претензій стороною продавця до сторони покупця); короборація — 
завершальний елемент — набір доказів на користь того, що документ є чинним і 
справжнім (у повному вигляді, як правило, включає супроводжувальний запис з 
переліком урядовців або просто свідків, присутніх при укладанні угоди, підписи 
уповноважених осіб та їх печатки).

Одна з п’яти правобережних купчих — акт з Білої Церкви від 11 березня 
1660 р., що належав колишньому на той час білоцерківському полковнику Самусю 
Фрідріховичу (Фрідрікевичу) Козьмі. Зберігся він у посередній копії XIX ст. (дода
ток 1). Сином цього полковника був Криштоф Фрідрікевич, якого Лазаревський 
називав пасербом гетьмана І. Мазепи, вважаючи, що вдова Самуся Фрідрікевича 
вийшла за гетьмана заміж. Цю версію він висунув у 1877 р. у листі до М. Костома
рова, коли той працював над роботою про Мазепу1. Щоправда, Костомаров, очевид
но, не погодився з даним припущенням, оскільки не використав його у роботі.
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Зрештою, Криштоф Фрідрікевич лише незадовго до смерті став седнівським 
сотником у Чернігівському полку, що свідчить про не таку вже й особливу увагу 
до нього з боку Мазепи. З іншого боку, вдову сотника п. Катерину Войцехо- 
вичівну Криштофову Фрідрікевичівну (очевидно, була з Войцеховичем у першо
му шлюбі) Мазепа взяв під свою особливу гетьманську протекцію, затвердивши 
за нею усі володіння чоловіка, перевівши людей з цих маетностей з державного у 
її особисте підданство та закріпивши таке становище універсалами від 12.05. і 
7.09.1700 р.2

Ймовірно, саме у зв’язку з особою Мазепи білоцерківська купча привернула 
увагу Лазаревського.

У другій половині XVII ст. поширеними були купчі двох основних типів: у пер
шому — спочатку наводився перелік урядовців, перед якими продавець засвідчував 
продаж власності; у другому — спочатку містився запис продавця про продаж влас
ності, засвідчений вже потім місцевими урядовцями, або, у місцях, де їх не було, 
звичайними обивателями. Білоцерківська купча — своєрідний синтез обох згада
них типів, де урядовці — полковник, городовий отаман, сотники разом з іншими од
ночасно є і продавцями будинку у Білій Церкві, продаючи його своєму колишньому 
полковнику за 90 золотих. Причому, якщо виходити з очевидного припущення, що 
будинок на момент продажу був громадською міською власністю, то відсутність у 
переліку продавців представників міщан, яких не включили до нього навіть фор
мально, видається аргументом щодо вкрай слабкої ролі міщанства в системі міської 
влади у Білій Церкві у той час. Виходячи з того, що і в корсунських купчих, про які 
йдеться нижче, у трьох із чотирьох випадків місцеву владу представляє лише ко
зацтво, згадані правобережні акти, здається, вказують на загальну тенденцію 
відсторонення міщан від участі у міському управлінні правобережних міст. Мабуть, 
безперервні бойові дії, що тривали на Правобережжі, призвели до того, що роль і 
значення козацтва тут були значно більшими, ніж на Лівобережжі, внаслідок чого 
воно встановило повний контроль над містами. Це різко контрастує з ситуацією на 
Лівобережжі, де практично усі полкові міста мали міське самоуправління на основі 
Магдебурзького права, та й у менших містах міщани спільно з представниками ко
зацтва складали місцеву владу.

Три (з чотирьох) корсунських купчих прямо пов’язані з старшинським родом 
Кандиб. За часів гетьмана Дорошенка представник цього роду Федір Кандиба, що 
походив з Корсуня, на деякий час здобув уряд корсунського полковника. Проте він 
не став підтримувати Дорошенка до його падіння, а перебрався на Лівобережжя, де 
був прийнятий гетьманом Самойловичем до Ніжинського полку, і спочатку дослу
жився тут у 1680 р. до уряду конотопського сотника, а незадовго до смерті, вже на 
межі XVII—XVIII ст., зайняв уряд ніжинського обозного. Лазаревський цікавився 
біографією Ф. Кандиби: виписував інформацію до його біографії, намітив 
своєрідний родовід Кандиб (Федір — Андрій — Данило), і, очевидно, на основі відо
мих йому документів хотів підготувати публікацію про цей старшинський рід у 
серії своїх робіт про козацькі роди, але чомусь їх так і не використав.

Найдавніша з корсунських купчих — це акт від 18 травня 1653 р., переписа
ний польською мовою з копії 1798 р. за часів Лазаревського. Ця переписана копія 
зроблена досить недбало, проте зміст купчої цілком зрозумілий. За нею, кор- 
сунський козак і обиватель Васюта продав за 14 коп. будинок у Корсуні Кулині 
Кандибці (ймовірно, матері Федора Кандиби), що засвідчено корсунськими на
казним полковником, полковим писарем та війтом3 (єдиний випадок представ
ництва міщан у згаданих купчих). На відміну від лівобережних купчих, у кор
сунських ім’я полковників, у даному випадку — наказного полковника Радка 
Бондаренка, міститься як в інтитуляціях документів, так і на їх закінченні у пе
реліку урядових осіб. За пізнішими купчими видно, що Р. Бондаренко займав по-
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саду городового отамана, у той час, як у наведеному акті такий посадовець 
відсутній, можливо, це пояснюється тим, що й 1653 р. корсунським отаманом та
кож був він, заміщуючи одночасно на полковницькому уряді відсутнього тоді у 
місті повноважного полковника. Хоча здебільшого у таких випадках у актах вка
зувалася як тимчасова, так і постійна посада зазначеного урядовця.

Інший з документів (додаток 2) — копія, поміщена на зворотньому боці поперед
ньої купчої, з чого можна припустити, що вона також має якесь відношення до Кан- 
диб, тим більше, якщо взяти до уваги подібну купівлю у тому самому місці Федора 
Кандиби, зафіксовану ще одним корсунським актом. Згадана вище купча — це угода 
про продаж Богушем Романенком за ЗО коп. Жаданові Максимовичу пасічного кри
ла у Лебедині, біля Лебединки, з будинком, солодовнею і «подпасьч’кем», датована 
З березня 1655 р. Лебедин розташований приблизно рівновіддалено від чотирьох пра
вобережних полкових центрів — Умані, Корсуня, Черкас і Чигирина, проте укладені 
у Корсуні дві угоди на продаж лебединських земель є додатковим аргументом на ко
ристь висновку, що Лебедин був поселенням Корсунського полку (можливо, недавно 
заселеним, принаймні на карту Боплана 1640 р. воно не потрапило). З урядовців у 
купчій 1655 р. поруч з повноважним корсунським полковником Іваном Гуляни- 
цьким вписаний лише городовий отаман — вже згаданий Бондаренко, інші свідки — 
корсунські козаки і обивателі. Взагалі для 1650—1660 рр. посада городового отама
на була дуже важливою (це стосується як Правобережжя, так і Лівобережжя), і в до
кументах посади отаманів знаходилися, як правило, після посад полковників, в той 
час як посади полкових старшин згадувалися нечасто, до того ж, — переважно після 
посад отаманів. Переломною у цьому відношенні стала ситуація з 1670 р. — на Ліво
бережжі з цих часів отамани полкових міст втратили колишнє значення, поступив
шись своїм місцем в оточенні полковника остаточно сформованому управлінському 
апарату полку, хоч стосовно Правобережжя такої впевненості немає.

На відміну від перших двох корсунських актів (копій XIX ст. з копій кінця 
XVIII ст.) дві останні (за хронологією) купчі є оригіналами. Купча від 27 березня 
1656 р., Корсунь (додаток 3) — це продаж мельником Микитою Дем’яненком ра
зом з дружиною млина на Вишніх Буках біля Корсуня за 500 золотих Феську (Фе
дору) Андрійовичу Кандибенку (Кандибі). Судячи з того, що Федір Кандиба у 
купчій іменується Феськом Кандибенком, у 1656 р. він, очевидно, був ще досить 
молодим і до того ж не займав на цей час ще ніякого козацького уряду. Проте він 
вже був досить заможним для того, щоб купити млин за 500 золотих. Можливо, 
саме статус заможної людини дозволив Кандибі відносно швидко досягнути вже 
наприкінці 1660 р. рангу корсунського полковника, хоч володіння цим урядом у 
ті роки у Корсуні не було довготривалим як для Кандиби, так і для інших полков
ників. З купчої видно, що 1656 р., як і раніше, полковником залишався Іван Гу- 
ляницький, а городовим отаманом — Радко Бондаренко, названо тут також ще 
одного урядовця — полкового писаря Йосифа Стефановича Шрамка. Остання 
корсунська купча — від 26 березня 1672 р. (додаток 4) віддалена від попередніх 
трьох значним відрізком часу. Для Правобережжя — це апогей Руїни. Тут так са
мо очолюють уряд лише представники козацтва — на урядах полковника і горо
дового отамана вже зовсім інші посадовці — Михайло Соловей та Яким Грабар; 
писар, той, що і в 1656 р. — Йосиф Шрамко. За дорученням Івана Богомола, влас
ника Дахновського крила у Лебедині, цим актом Прокоп, пасічник та послушник 
Лебединського монастиря, продав крило (разом з таким майном: ліс, половину 
ставка, половину сіножаті, чиньбу для пасіки та погріб) п. Федору Кандибі за 12 
талерів. Продаж за дорученням продавця, між іншим, дуже рідко зустрічається 
серед купчих другої половини XVII ст., що, наприклад, помітно за великою 
кількістю купчих Лівобережної Гетьманщини. (Тут не беруться до уваги випад
ки, коли покупці зверталися до місцевих урядів вже з оформленими листами
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продажу власності, щоб зафіксувати укладену угоду у міських книгах, оскільки 
це зовсім інше.) Показовим є час (як і місце) укладення угоди. Отже, ще 1672 р. 
Кандиба вважав, що політико-соціальна ситуація у правобережних полках до
сить стабільна для того, щоб гарантувати йому спокійне володіння своєю неру
хомістю. У контексті відомих політичних подій, що призвели у 1670 р. до повно
го спустошення Правобережжя, такий оптимізм одного з представників козаць
кої старшини Дорошенка (на той момент) щодо оцінки реального становища Пра
вобережної Гетьманщини видається цінним свідченням.

Плутані родинні перекази Кандиб, складені вже у XVIII ст., про родоначальника 
роду Федора Кандибу містять твердження, що коли він покинув Дорошенка і за ви
могою лівобережного гетьмана Самойловича перебрався на Лівобережжя, то втра
тив майже все майно, у тому числі й архів: «а сего то требования (Самойловича) ис
полнение стояло ему Федору Кандыбе лишения всего здвижимого и недвижимого 
своего корсунского им'кнія, он Федор Кандыбаз самими толко своей фамилии муже- 
ска и женска пола персонами под силу везмогл убежал на сею сторону Днепра вер
ховими лошадми, уронив при том и королевскую полегкую на шляхетство и герб і 
многіе важніє о благородстве и имгЬніи его бившіе документи»4. Проте збережені у 
колекції купчі акти вказують, що принаймні частину своїх паперів Ф. Кандибі вда
лося врятувати. Взагалі перекази нащадків старшинського роду Кандиб про 
діяльність Ф. Кандиби відзначаються багатьма помилками: із них видно, що вони 
досить неясно уявляли минуле Гетьманщини часів Руїни, яке лише через століття 
виявилося вже призабутим навіть у середовищі тих, хто повинен був би пам’ятати 
про нього. Пізніше, з розвитком історичної науки та становленням української істо
ричної школи ці часи дістали краще висвітлення, проте власне й зараз (з огляду на 
довгу перерву відповідних досліджень за радянських часів) в історії Правобережжя 
другої половини XVII ст. є багато невідомого.

Матеріали з історії Правобережної Гетьманщини внаслідок відносно недовго
го періоду її існування виявилися з самого початку розпорошеними, що надовго 
загальмувало процес накопичення фактів про неї, тоді як на Лівобережжі ство
рені козацтвом інституції залишили після себе порівняно велику кількість доку
ментів, незважаючи навіть на погане збереження їх архівів. Нині залишаються 
актуальними акумуляція документів Правобережної Гетьманщини та їх серійна 
публікація як пам’яток козацького урядування за типами джерел, що дозволить 
краще відтворити послідовність та канву різних подій, полегшити визначення у 
різні роки з боку різних старшинських угруповань, простежити соціальні та еко
номічні процеси в умовах тотальної мілітаризації суспільства у той час. 1

1 Жшпецький Ігнат. Листування О.М. Лазаревського і М.І. Костомарова / /  Україна (науковий 
двохмісячник українознавства). — Кн. 4. — 1927. — С. 98—104.

2 IP НБУВ. — Ф. 1. — Лаз. 41 (11). — Од. зб. 56262, 56263.
3 Там же. — Ф. 1. — Од. зб. 57806. — Арк. 6 зв.
4 Там же. — Ф. 1. — Од. зб. 62667. — Арк. 44.

Додаток 1
Купчий лист колишнього білоцерківського полковника Самуся Фрідріховича 

Козьми на будинок у Білій Церкві, проданий білоцерківським урядом 11 березня 
1660.

Мы особы по именах и прозвисках вприреч(о)ные меновите, я Иван Кравчен
ко, полковник Войска Его Ц. Пр. Вел. Запорожского Билоцерковский, Тимко 
Деркач, Андрей Проценко, Атаман Городовий, Яцко Клиш, Лесько (?) Лимарсь
кий, Лешко Гребянка, Петро Ярмоленко, сотники, Иван Марченко, відомо чи-
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ним сим нашим писмом, иж за волею и позволением ясневелм. Его Мил. П. Войск 
Его Ц.В. Запорозского, славной памяти пана и антецессора нашего за высланнем 
и укладаннем и шацунком звышреченних особ, продалисмо дом Дмитриковскій, 
прозываемш Аврамковскій, в рынку Белоцерковском грунтом лежачій арен- 
дарскій против казацкого шпиталя будучій, славетному п. Самусю Фридрихови
чу К озмЄ, а бывшому полковнику Билоцерковскому за 90 золотых.

Марта 11, року 1660.
Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. B.L Вернадського 

(далі -  IP НБУВ ) . - Ф . 1 . -  Од. зб. 62668. -  Арк. 54. Копія X IX  cm.

Додаток 2
Купчий лист Ждана Максимовича на крило пасіки у Лебедині (з усім належ

ним до нього), продане Яцьком Одиницею (із свідченням щодо прав на нього з бо
ку Богуша Романенко) 3 березня 1655 р. у Корсуні.

Року 1655 мьсяца марта 3 дня.
Передо мною Иваном Гуляницким полковником Войска Его Царск. Велич. За- 

порозкого Корсунским, становиш очевисто Богуш Романенко посполу з Яцком 
Одиницею признал в тіе слова, иж пане полковнику, Богуш Романенко кгрунт 
свой отчизній т. е. крило пастки, Лебедин выше Лебединки зо всЄми принадлеж
ностями до того крила, що сам Богуш вечне яко отчизну свою заживал, продал 
Остапу Гарбузенко и Остап Гарбузенко продал Жданове Максимовичу за суму 
певную готових грошей личбы литовской т. е. коп. ЗО, зо всЄми принадлежностя
ми тоей пясЄк и , так будинок яко и з солодовнею и подпасьчЄем того крила пови
нен Жадан вышеменованый яко свое власное заживати, дати, даровати, продати 
и яко хотячи ку найлепшому пожиткови своєму оборочати, при которой продажи 
Одиничиной и Жадана Максимовича были люде добрые и вЄри годніе меновьітіе 
Левко Баланченко, Мелешко Тируненко, Прокоп Черетянченко, козаки и обива- 
тели Корсунскіе, яко теж за... очевыстою прозьбою, пан Гуляницкій ввышемено- 
ванній печать свою притиснути розказал и рачил и писарей руку подписате.

Писан в Корсуню, року и дня вищеназваного.
На подлЄном тако: Лесько Ващенко рука власная.
м.п. м.п.
Иван Гуляницкий полковник Корсунский.
Радько Бондаренко отаман Корсунский.
(списано с копій к. XVIII в.)
IP НБУВ. - Ф . І . -O d . зб. 57806. -  Арк. 6. Копія X IX  cm.

Додаток З
Купчий лист Феська (Федора) Андрійовича Кандибенка (Кандиби) на полови

ну млина у Вишніх Буках біля Корсуня, продану мельником Микитою Демянен- 
ком разом з дружиною 27 березня 1656 р. у Корсуні.

Передо мною Іваном Гуляницким на тот час Полковником Войска Его Цр. Ве
личества Запорозкого в Корсуню над товариством будучи я, А при мнЄ были то
варищи меновите был Іван Вцепечирер (?), Семен Товстопят и иних з товариства 
людей зацных при том было немало, ставши очевисто Микита Демяненко, мел- 
ник, посполу з власною жоною, свою сознал доброволно, явно, ясно, иж продал 
млина половицу, свою власную непенную і никому ни в чом не заведенную, стоя
чий млын на Вышных Буках, на сем боцЄ од м^ста Корсуня, на одной гати з 
Стецьком Мазниченком, а то власне никому иншому толко Феску Андреевичу 
Кандибенку за суму певную готових грошей личбы полской пят сот золотых, ко
торую суму руками своими и отобрали у Феска, где яж  того млина не толко поло- 
вици, але и всего вырыкаюсь и отдаляю сам от себе, в купи ж и от жони, як и по-
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томков моих, і покревных близких и далеких часив, ними, и не будет м іти  нихто 
з покревных моих того млина половици доходит правным способом і не правным, 
под закладом другой такое ж сумы особи, то ест, яко теж онаго роженым всіх 
шкод и накладков, а Фескови волно будет оного млина, яко своего власного, юж 
всего заживати, яко своего власного, так ему самому, ж он і и потомком его, 
вечными часы любо кому хотя дат, продат, дарит и яко хотіт ку найліпшому по
житку своему оборочат, ежели бысте хто м іл  в той продажи моей Феску, швак- 
гру моему, яко явне меншой речи перешкодою быт, теды я повинен Феска засту- 
поват, і своих грошей накладат, в каждого права і уряду боронит, и знову Феску 
до спокону ж уживаня оной млин подат, при которой то моей продажи, а Хвеско- 
вой купли могоричнами биле людей зацные і вірьі годные, меновите был Гара- 
сим Жайворонок, Данило Мелниченко, і иных людей зацных при том было не ма
ло, а для ліпш ой вірьі и годного стверженя просилем его мл Пана Полковника 
до того запису моего доброволного в притисне(не) печати звыклой полковой, і в 
подпису руки, што теж его мл на прозбу мою вчинил рачил. Д іялося в Корсуню, 
року тысеча шестсот пятдесят шостого, мсця марта, двадцат семого дня.

М.П.
Іван Гуляницкий
Полковник Войска Его Цар. Велич. Запорозкого Корсунский
Радко Бондаренко
Атаман товариства Корсунского
Іосиф Стефанович Шрамко Писар Полковой рукою
IP НБУВ. -  Ф.1. -  Лаз. 3. -  Од. зб. 50449. -  Арк. 19-20.
Оригінал.

Додаток 4
Купчий лист Федора Кандиби на Дахновське крило у Лебедині (з належним 

усім до нього), продане пасічником і послушником Лебединського монастиря 
Прокопом за дорученням Івана Богомола 26 березня 1672 р. у Корсуні.

В року божом тисяча шестсот семдесят второго мсця марта, двадцать шестого 
дня.

Передо мною Михайлом Соловеем Полковником Войска Запорозского на тот 
час Корсуня над товариством будучим, и при бытности Якима Грабаря Атамана 
Городового, Жадана Вергуна, Івана Лисичинского, Александра Медишковского, 
целюрика, жителя богославского, и инших з товариства людей в іри  годних и 
при том будучих немало, ставши очевисто, перед нас, вышейменованных особ, 
Прокоп, пасечник и послушник монастыра Лебединского, сознал добровольно, 
явно, ясне, в тые слова мовячи, пане полковнику и в. млсти, сознаваю то я перед 
в. млстми, иж я міючи взлеценя от Івана Богомола, продал крыло Дахновское в 
Лебедині, л іс , а так крыло, яко теж и ставка половицу, сеножати половицу, в 
чинбу до пасеки теж належную, погреб, которий робилисмо з Богомолом, и що 
колвек до того крыла принадлежит, яко до пасеки, своею рукою по половині яко 
Іван Богомол держал, так и я тое крыло, будучий особь Івана Богомола, который 
позволил м н і продат тое крыло, з приналежностями до него превелебному 
гспдну отцу Ионикию, ігумену Лебединскому, теды я продалем пану Феодору 
Кандьібі за суму певную готовых грошей талярей дванадцяти, которую суму всю 
зуполна рукою я отобравши, оную продажу мою менованное крыло пасечное Дах
новское, юж подаю пану Феодору в моц, держане и спокойное уживане, а так ему 
самому, яко теж ж оні и потомком его на часы вічньїе, где волно будет п. Феодо
ру оного крыла половици ставка и сіножати половини, погреба, чиньбы до тоеж 
пасеки належной, власное яко своего доброго заживал, любо оное отож дат, про
дат и яко хотя ку найліпшому своему пожитку яко хотя оборочат, и тое теж особ-
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ливе пану Феодору яблуней три споловини (?) моих тых яблуней з медухою попо
ловині мают заживат, любо яблуками повинни делитися, та ище и щобы колвек 
могло сприспособит в пасеці без жадной спереки оден другому в той менованой 
продажи Феодор Кандыба з медухою часам вечними мають спо(ло) вини зажи
вать, теж предречений Богомол, юж по злеценю мнь Прокопу, яко от него буду
чому продавци од той пасеки крыла так сам вырекает и яко теж жону, потомков 
и кревних своих близких вічним и часами, да мает, иж н іхто не будет у Феодора 
Кандыбы, а н і  в потомков его, так же и жони, того крыла пасечного зо всіми вы
шей выраженными приналежностями правным способом и не правным доходит, 
совітостю другой таковой же сумы, яко теж и з нагороженем всіх  шкод накладе- 
дом, а где бы от кого колвек м іл  якое перекагабане в той моей продажи Феодор, 
жона, людей и потомков его, тоди я Прокоп маю в каждого права и суду своим 
власним коштом и накладом той прожи моей Феодору доходит и знову до спокой
ного ужива(ня) подат, на що и той мой запис Феодору перед в. мл(ст)ми, яко пе
ред урядом даю: при которой той моей продажи, а Феодору и купли, могорични- 
ки были, аменовите Кондрат Якимович, Жадан Дмитренко, Кирило Максимен
ко, Тишко Гуляницкий, а для годнійшой в іри  просилем его млст пана полков
ника до того запису моего о подписе руки и о притиснене печати звыклой полко
вой, на що его млст изволит рачил. Писан в Корсуню року и дня вышшеменован- 
ного.

М.П.
Михайло Соловей Полковник Войска Запороз. Корсунский 
Яким Грабар
атаман городовой Корсунский
Іосиф Шрамко
писар того запису рукою
IP НБУВ. — Ф. 1. — Лаз. 3. — Од. зб. 50469. — Арк. 53. Оригінал.

ЗАМІТКИ З ІСТОРИ Ч Н О Ї ТО П О Г РА Ф ІЇ 

ДОМ ОН ГОЛЬСЬКОГО КИЄВА*

Олексій ТОЛОЧКО

V. В якому «Острові» жив Михайло Всеволодович 1242року?1

ід 6748 (1240) роком, описуючи хаотичні дії руських князів після 
взяття монголами Києва, Іпатіївський літопис згадує про повернення

_______до руської столиці Михайла Всеволодовича: «...послдвъ посла, йде въ
Кыевъ н живяшє подъ Кыевомъ въ острові»2.

Віддавна вважається, що таке екстравагантне місце жительства було обрано 
Михайлом не випадково і за лаконічним літописним рядком варто пошукати яко
гось прихованого смислу. Існує дві традиції тлумачення цього фрагмента. Перша 
виходила з очевидності: Михайло повертається до міста, цілковито розореного 
монголами (а князівський двір не мав бути винятком, швидше навпаки — він мав 
стати першочерговим об’єктом грабунку), і князю просто ніде було мешкати в са
мому місті. У той же час, якийсь із дворів на одному з Дніпрових островів міг ли
шитися неушкодженим3.

* Продовження. Початок див.: Київська старовина. — 1997. — № 5; 2000. — № 5.


