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Стаття присвячена вивченню специфіки адміністративних практик 
в Лівобережній Україні після Козацької революції середини XVII ст. 
Зокрема, досліджена Кременчуччина — регіон довкола сучасного м. Кре-
менчук (Полтавська обл.). Головна увага приділена представленню регіо-
нальних особливостей самоврядування наддніпрянських міст і сіл, фор-
муванню великих майнових і господарських комплексів (переважно, на 
прикладі церковних латифундій). Також вивчено локальні адміністра-
тивні експерименти (історія Кременчуцького староства). Залучено 
чимало неопублікованих архівних джерел із збірок Києва та Варшави.  
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The paper is devoted to the research of the specificity of administrative 

practices in Left-Bank Ukraine after the Cossack revolution in the mid-XVIIth 
century. In particulary, studied the old region Kremenchuk (today Poltava 
region). The main attention is paid to the presentation of the special aspects of 
the local self-government towns and villages, the formation of large estates 
and households (mainly the monastic land possessions). Also the local admi-
nistrative experiments (history of the Kremenchuk «starostvo») is studied. The 
research is based on the ground of numerous unpublished archival sources 
found in collections of Kyiv and Warsaw.  
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ніфікована полково-сотенна система фактично підвищила статус не-  
            привілейованих міст і містечок України, до яких належав і сотенний  
            Кременчук. Організація міського управління в них переставала зале-
жати від волі сеньйора-шляхтича та рівнялась на зразки привілейованих міст, 
заснованих на магдебурзькому праві1. При цьому, варто зауважити, що міща-
ни в містах опинились фактично у меншості. Так, у сусідніх з Кременчуком 
Говтві та Манжелії на 1666 р. налічувалось відповідно 156 та 30 міщан.  
До округу «города» Говтви належало 6 млинів (щоправда, 5 з них у різному 
ступені руйнації через тогочасне лихоліття) та два села (29 і 23 насельника)2, 
до округу «містечка» Манжелії — лише один млин і жодного села3. Знані у 
Говтві і цехи (з 1664 р. відомий устав говтвянського ткацького братства, яке, 
зокрема, крім звичайних речей, постулювало і таку — навіяну вже реаліями 
Руїни? — мету свого існування: «для каждаго и нищего и богатаго по смерти 
поховаття тіла, абы бестийско народ христіанскій на улицах не валялся и в 
домах не зоставал»4. 

Органи міського самоврядування виконували як адміністративно-управ-
лінські, так і судові функції5. За гетьманства Б. Хмельницького (1648–1657) 

—————— 
1 Дуже цікавий тут цеховий (теслярський) привілей 15.ІІ.1667 р. з Кобеляк. За 

підставу для запровадження міських цехів він покликається на 1) благословення Боже 
(від місцевого священика), 2) повеління «старших городових» (сотника і городового 
отамана), 3) братерську згоду ремісників на ту річ «слушну», за 4) звичаєм «прочіїх» 
християнських країн-«народів», 5) затвердження полковника (полтавського) (див.: 
Василенко Н.П. Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та українського права 
XVII–XVIII вв. // Український археографічний збірник. — Т. 1. — К., 1926. — С. 77). 
Ось такий непростий мікс легітимацій прийшов на зміну панській чи монаршій ласці. 

2 Ці цифри обіймають лише чоловіків — голів сімей чи «бобилів». Щодо кількості 
сіл в околиці «города», слід мати на увазі, що, наприклад, у Остап’я було аж п’ять сіл 
(див.: Лазаревский А. Малороссийские переписные книги 1666-го года // Чтения в исто-
рическом обществе Нестора-летописца. — Кн. ХІІІ. — К., 1899. — Отд. ІІІ: Материалы. — 
C. 111–114). 

3 Лазаревский А. Малороссийские переписные книги 1666-го года. — C. 115–118. 
4 Ефименко А. Южная Русь. Очерки, исследования и заметки. — Т. І. — СПб., 1905. — 

С. 246–247 
5 Нам відомі дві печатки городового кременчуцького уряду: 1) з акту 19.ІІ.1654 р. 

(НБУВ. ІР. — Ф. IІ. — Спр. 20545.), де в овал, окреслений подвійною стрічкою, у центрі 
вміщений щит (прямокутний з 3-кутним вістрям унизу — близький до геральдичного 
«французького щита»), на якому по центру спрямована вгору стріла з перекладиною 
близько кінця (стилізоване оперення?), а з обох боків вістря косі хрести (стилізовані 
зірки?); над щитом стилізоване зображення рослини або пера, а в 4-х кутах поза щитом 
літери-абревіатура «PGKW» («печатка городового кременчуцького вряду»), хоча 
порядок букв може бути й інший; 2) походить з 1685 р. Збережена у т. зв. «Збірках 
Новицького» (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут рукописів 
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фактично втратило чинність шляхетське судочинство, що, втім, продов-
жувало діяльність «в еміграції». В Гетьманській Україні його заступило 
козацьке право зі специфічним «військово-польовим» колоритом процедур. 

У містах далі функціонували магістратські та ратушні суди. Перші діяли 
в полкових центрах та в інших міських осередках на магдебурзькому праві. 
У непривілейованих сотенних містах і містечках, до яких належав і Кре-
менчук, функціонували ратушні суди. Магістратські та ратушні суди здійс-
нювали цивільне і кримінальне судочинство. Вони вирішували справи міщан 
і посполитих (залежного населення сіл і міських околиць). Вільні селяни 
судилися в ратушних судах непривілейованих міст, якщо були під їхньою 
юрисдикцією. До складу ратушного суду входили бургомістр (бурмістр) і 
райці (радники) або війт із бургомістрами і ратушний писар. Магістратські 
суди складалися з війта і «градської колегії», до якої входили бургомістр, 
райці і лавники (присяжні). Мінімальна чисельність ратушної колегії дорів-
нювала трьом особам, а магістратської — п’яти. 

Структура ратуші та магістрату складалася з двох підрозділів: 1) міської 
ради, яка займалася адміністративно-господарською діяльністю і виконувала 
поліцейські функції; 2) судової колегії лавників («лави») під головуванням 
війта. Лавники виробляли рішення, які проголошував війт. Усі зазначені 
особи працювали за принципами виборності та колегіальності.  

У деяких містах вибори вирізнялись певним демократизмом, оскільки в 
них брали участь не тільки міщанські старшини, а й «усе поспольство і 
чернь». Але на практиці обидві колегії часто збиралися разом у складі тих 

                                                                                                                                 
(далі — НБУВ. ІР.). — Ф. ІІ. — Спр. 14480, 14483), вона мала традиційну 8-гранну 
форму (квадрат зі зрізаними кутами) із геральдичним зображенням серця у полі печатки, 
до центру якого вертикально згори вниз направлена стріла, та абревіатурою «П. Г. К. У.» 
(«печатка городового кременчуцького уряду») з чотирьох кутів. Символ серця — це 
традиційна на той час алегорія віри, любові до Бога, але не можна виключати, що тут ми 
маємо слід шляхетського герба якогось з колишніх власників Кременчука. Аналогічні 
кременчуцькому зображення серця на міських печатках відомі, зокрема, в Батурині 
(1671 р.), Власівці (1682 р.), Новій Басані (1686 р.) (Див.: Панченко В. Печатки сотенних 
міст Лівобережжя кінця ХVII ст. у збірках полковника Іллі Новицького // Нові до-
слідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. статей. — Вип. 12. — К., 2003. — 
С. 111). У статті кременчуцьку печатку хибно датовано 1681 р., вміщено також описи 
печаток Великих Будищ (1684 р.), Келеберди (1688 р.), Лукім’я (1696 р.) та Потоків 
(1686 р.). Загалом знані кременчуцькі печатки 1654, 1685 і 1764 рр. свідчать, що спад-
ковість у геральдичній символіці Кременчука козацьких часів відсутня. Зрештою, навіть 
родова геральдична традиція козацьких старшин на той час ще не виявляла стабільності. 
Так, миргородський полковник Д. Апостол на 1705 р. має печатку з гербом «Лис» (Див. 
відбиток на полковницькому універсалі: НБУВ. ІР. — Ф. ХІV. — Спр. 144.), а, ставши 
гетьманом, уживає герб «Юньчик». А в рельєфі над вікном у садибі Апостолів у Хомутці 
(1824–1825 рр., але на місці попереднього дерев’яного палацу середини ХVIII ст.) є 
версія герба, що об’єднує «Лис» (вертикальна стріла з вістрям вгорі та двома пере-
кладинами) і «Юньчик» (хрест з двома перекладинами-перехрестями і роздвоєнням 
вертикалі знизу). 



ВИРСЬКИЙ ДМИТРО  142 

самих осіб, що було особливо характерним для невеликих міст. У засіданнях 
ратушного суду брали участь війт, бурмістри, райці та лавники (райці, очо-
лювані бурмістром, часто також називались бурмістрами).  

Загалом хоча термінами «ратуша» і «магістрат» розрізнялись неприві-
лейовані та упривілейовані міста, але органи міського самоврядування міст 
магдебурзького права часто також називались ратушами, а особистий склад 
їх урядового апарату — магістратом. Апеляції на рішення ратушних судів у 
другій половині XVII — на початку XVIII ст. подавалися до магістратських 
або полкових судів, а на рішення останніх — до гетьманського суду. 
Гетьман, звичайно, доручав їх розгляд генеральному судді та судовому 
писарю. Розглядаючи справу від імені гетьмана на місці, в ратушному при-
міщенні разом із місцевою судовою колегією, такий суд набував форми 
Генерального військового суду. Найвищою апеляційною інстанцією на рі-
шення міських судів з часів правління І. Брюховецького став російський цар 
(зрозуміло, це право ще тривалий час оскаржував попередній зверхник — 
польський король). 

Ратуші та магістрати були розташовані в сотенних і полкових містах, що 
зумовлювало їхні постійні тісні контакти з козацькими полковими і сотен-
ними правліннями. У ратушних приміщеннях зберігались юридичні кодекси, 
був розташований службовий апарат (осаульчики, возні, сторожа та ін.), 
існували спеціальні кімнати для судових засідань і тюремні камери. Усе це 
використовувалося козацькими судами, полегшуючи їхню роботу.  

Козацька старшина намагалася підпорядкувати собі міщанські суди, спи-
раючись на військову силу козацтва та його провідну роль у політичному 
житті Гетьманату. Це значною мірою їй вдавалося (див. у полтавських актах 
1692 р. згадку «осіб рицерського і міського уряду»6). Полковники часто 
безпосередньо головували на судових засіданнях магістратів або надсилали 
до них своїх представників з полкової старшини чи сотників. У ратушних 
судах аналогічно діяли сотники та городові отамани, які очолювали міських 
козаків. Іноді суд діяв від імені полковника або відповідно до ордеру пол-
кового суду. 

Участь козацької старшини у міському судівництві Гетьманату поміча-
ється вже у 1660 р. До гетьманування Дем’яна Многогрішного (1668–1672) 
така участь обмежувалась, як правило, присутністю у судових засіданнях, а 
приблизно з 1669 р. козацькі старшини почали поступово підпорядковувати 
міщанські суди своєму впливу і владі, що особливо посилилося при Івані 
Самойловичі (1672–1687). Наприкінці ХVII — у XVIII ст. козацькі та міщан-
ські суди іноді навіть повністю зливалися. Поряд з намаганнями старшини 
цьому значною мірою сприяла українська соціальна структура, яку в другій 
половині ХVII — початку XVIII ст. пронизувало козацтво. Це забезпечувало 
станову універсальність справ, підсудних козацьким судам. Позначалася і 

—————— 
6 НБУВ. ІР. — Ф. І. — Спр. 55257. — Арк. 143. 
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більш висока оперативність козацьких судів, пов’язана перш за все із значно 
вищим освітнім рівнем козацької старшини порівняно з міщанською елітою7. 

Важливо також дещо сказати й про долю в новій суспільній системі 
таких важливих елементів старої соціальної структури, як церква та шляхта. 
Упосліджене до того православ’я отримало на території Українського Геть-
манату статус офіційного віровчення та потужну підтримку гетьманського 
уряду і козацької старшини. Усе це зумовило відчутне посилення значення 
православної церкви в українському суспільстві. Роль православ’я як націо-
нального прапора у боротьбі з поляками призводила до зростання народної 
релігійності, що подекуди межувала з фанатизмом. 

У цьому зв’язку цікавою є доля Пивогірського Миколаївського монас-
тиря, який, щоправда, тільки починав вирізнятися як структурний підрозділ 
славнозвісного Київського Пустинного Микільського монастиря. За гетьма-
нування Б. Хмельницького монастир отримав низку універсалів на підтверд-
ження своїх маєтних прав на Кременчуччині. Так, уже 11 березня 1649 р. 
маємо такий колоритний акт: «Богдан Хмелницкий гетман з Войском Запо-
розким. Ознаймуемо тим писанем нашим иж ведлуг стародавних уживаня 
прав и привилеев от Королей их милости наданних позволилисмо так в луках 
яко и в станах належачих до святого Николы монастира Пустиннокиевского 
рыбы ловить почавши от Белобережья аж до озера названного Дубком, леч 
тим тилко краем от Пивогородища и Максимовки; прето напоминаем кож-
дого з войска нашого абы отцом николским монастира Пустиннокиевского в 
ловению риб жадного пренагабания и перешкоди не чинил; если би якие 
спротивние били сему писанию нашему такие ведлуг срокгости войсковое 
карани быти мають яко своеволние — иначей не чинячи под срогостию 
войсковою. Дан в Мошнах. М[іся]ца марта 11 дня року 1649. Богдан Хмел-
ницкий рука власна»8. 

Згодом 26 квітня (6 травня) 1650 р. вийшов наказ гетьмана міщанам Мак-
симівки і Городища віддавати звичне «послушенство» ченцям монастиря9. 
30 листопада (10 грудня) 1651 р. такі самі накази були дані щодо Вереміївки, 

—————— 
7 Див. загалом огляд козацько-гетьманської судової системи: Гамбург Л. Магістрат-

ські і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII–XVIII століть // 
Право України. — К., 2000. — № 4. 

8 НБУВ. ІР. — Ф. І. — Спр. 57671 (Тут лише копія О. Лазаревського, але цей акт 
докладно згадує і реєстр власницьких актів монастиря з 1786 р. (Див.: Там само. —  
Ф. І. — Спр. 3951. — Арк. 68. — № 105). 

9 Універсали Богдана Хмельницького 1648–1657. — К., 1998. — C. 103–104; Яков-
лева Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах Санкт-Петербурзьких архівів // 
Український археографічний щорічник. — Вип. 8/9. — К.–Нью-Йорк, 2004. — С. 530–
536. 
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Максимівки і Городища10. 30 березня (9 квітня) 1652 р. універсалом засте-
рігалися права монастиря безперешкодно ловити рибу в Дніпрі на закріп-
лених за ним уходах11. Гетьманські універсали зазвичай покликались на ста-
рожитну козацьку традицію покровительства православ’ю («бо перед тим 
козаки морем и землею с праці своєї шаблею поживу мали и церкви божі 
надаряли»12.  

Монахи навіть зловживали загальною сприятливою монастирям політи-
кою Великого гетьмана. Так, відомий універсал-підробка від 5 (15) листо-
пада 1651 р. на монастирське володіння Чигирин-Дібровою та належними їй 
селами13. 

Наступники Б. Хмельницького також не полишали Пивогір’я без геть-
манської ласки14. І. Виговський 1658 р. підтвердив його власницькі права15, 

—————— 
10 Універсали Богдана Хмельницького 1648–1657. — К., 1998. — C. 122–124 

(Підозрюємо, що 1650 і 1651 рр. непокору максимівців і городищян могли спровокувати 
знані претензії М.-С. Яскульського, опікуна дружини і дочки С. Потоцького). 

11 Там само. — C. 126. 
12 Там само. — C. 123. 
13 Там само. — C. 249–250. Щодо «підробності» цього універсалу маємо сумніви, бо 

давні заяви про цю підробку ґрунтувалися на думці, що Чигирин-Діброви за Б. Хмель-
ницького ще не існувало. 

14 Якщо вірним є згаданий вище перелік привілеїв (а в окремих випадках, коли 
можна співставити з автентичними текстами, впадає в око незначне розходження в 
датуваннях) з 1766 р., слід констатувати охайність ченців у юридичному супроводженні 
своїх справ. У списку послідовно згадані універсали гетьманів І. Виговського 
(22.VI.1658 р.), Ю. Хмельницького (7.ІІ.1660 р.), П. Тетері (1.IV.1663 р.), І. Брюховець-
кого (8.Х.1667 р.), П. Дорошенка (9.IV.1668 р.), Д. Многогрішного (1.VI.1670 та 
28.ІІІ.1671 рр.), І. Самойловича (16.VII.1677 р.), І. Мазепи (6.Х.1687 р. та «другий без 
числа»). Заручався монастир і грамотами російських царів: Олексія Михайловича 
(11.VIII.1654 /7162/ р.), Федора Олексійовича (20.ІІІ.1681 /7189/ р.), Іоанна і Петра 
Олексійовичів та Софії Олексіївни (19.ІХ.1689 /7197/ р.), Іоанна і Петра Олексійовичів 
(11.І.1694 /7202/ р.) (Див.: (НБУВ. ІР. — Ф. І. — Спр. 58140. — Арк. 2 зв.). Сучасне 
видання гетьманських універсалів за 1657–1687 рр. (Див.: Універсали українських геть-
манів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). — К.–Львів, 2004) 
наводить тексти надань І. Виговського за 5.ІV.1658 р. (с. 70–71), 22.VI.1658 р. (с. 79); 
Ю. Хмельницького за 7.ІІ.1660 р. (с. 143, 144); П. Тетері за 1.IV.1663 р. (с. 223–224); 
І. Брюховецького за 21.VI.1665 р. (с. 340), 8.Х.1667 р. (с. 349–350, універсал безпо-
середньо присвячений відновленню Пивської обителі); П. Дорошенка за 10.VI.1667 р. 
(с. 402–403), 22.ІІ.1668 р. (с. 405), 9.IV.1668 р. (с. 405–406), серпень [18.VIII] 1668 р. 
(с. 420), 7.ХІІ.1669 р. (с. 430), 25.IV.1673 р. (с. 435–436), 16.ХІІ.1673 р. (с. 437), 
12.VIII.1674 р. (с. 437–438); Д. Многогрішного за 30.VI.1670 р. (с. 540–541), 28.ІІІ.1671 р. 
(с. 554); І. Самойловича за 19.VI.1674 р. (с. 683–684), 16.VII.1676 р. (с. 702), вступний 
уривок універсалу-привілею за 1676 (?) р. (с. 713), два універсали за 16.VII.1677 р. 
(с. 724, 724–725), 12.ІІІ.1684 р. (с. 798), 5.VIII.1686 р. (с. 823–824). Т. Яковлева згадує ще 
універсали П. Дорошенка (26.V.1668, Кременчук — всьому Війську Запорозькому і всім 
військам чужоземними, що йому, гетьманові, слугують, про заборону завдавати шкод 
городиським обивателям, тяглим до обителі св. Миколи Пустинного; та два його ж 
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І. Брюховецький 1665 р. надав право відновлювати та наново залюднювати 
належні монастиреві розорені поселення. 1667 р. Брюховецький ще раз 
ствердив свій попередній універсал16. Тоді було згадано й «особливий лист» 
осадчому Пивського монастиря Івану Озовському17. Здається, саме діяль-
ність цієї людини заклала міцні основи пивогірського господарства.  

З другої половини ХVII ст. відомі й дві особи ктиторів (світських цер-
ковних старост, на яких покладалася опіка за господарством церковної 
інституції) Пивського монастиря з козацьких старшин. Це полковник брац-
лавський Іван Бут і Лук’ян Кияниця з Воронівки18. 

                                                                                                                                 
універсали з дивними датами — коли П. Дорошенко вже не гетьманував: 16.IV.1677, 
Чигирин — крилівському отаману та усьому крилівському управлінню про заборону 
завдавати шкоди людям монастиря св. Миколи Пустинного, які живуть на монастир-
ському подвір’ї в місті Крилові; 16.VІІІ.1677, Городище — ознаймує, що бере під свій 
особливий захист Пивський монастир та обивателів «поблизу містечка») та І. Самойло-
вича (3.VIII.1674, у таборі під Чигирином — підтвердження звільнення маєтку Горо-
дища при монастирі Пивському від усіляких військових повинностей; 18.VI.1677, з 
табору під Леплявою — ознаймує, що бере під свій оружний захист Пивський монастир 
і все, що до нього належить; 16.VII.1677, Батурин — чигиринському полковнику про 
безперешкодне допущення ігумена і братії київського монастиря св. Миколи Пустин-
ного до влаштування перевозу через Дніпро за їхнім стародавнім правом на це; 
21.ІХ.1677, у таборі — про звільнення обивателів містечка Городища, належного 
монастиреві св. Миколи Пустинного, від усіляких військових повинностей у винагороду 
за ті збитки, що їх зазнали обивателі городиські під час постою у них московських і 
козацьких військ) (Див.: Яковлева Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах Санкт-
Петербурзьких архівів. — С. 532–534).  

15 Універсал від 5.IV.1658 р. свідчить, що найціннішою частиною «Пивських маєт-
ностей» монастиря були «Максимівський Пивський перевіз» та «озера около Дніпра» (де 
існують рибацькі «стани»), «ґрунти» хоч і згадано, але про їх обробку немає жодного 
слова. Згаданий у документі, крім монахів-«отців», і «їх закупуючий» (Див.: Акты, 
относящиеся к истории Западной России (далі — Акты ЗР). — Т. V: (1633–1699). — 
СПб., 1853. — C. 103–104). 

16 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографическою коммисиею (далі — Акты ЮЗР). — Т.VI: (1665–1668). — СПб., 
1869. — C. 231–232; Матченко А. Историко-археологический очерк бывшего Пивогор-
ского монастыря, нынешней Николаевской кладбищенской церкви в г. Градижске, Пол-
тавской губернии. — Кременчуг, 1891. — C. 9 (Повторний універсал знадобився, на-
певно, у зв’язку з тим, що «в 1665 году… городки Веремеевку, Чигрин-Дуброву, село 
Жолнин, городок Городище, село Максимовку з перевозом Максимовским на Днепри и 
городок Уласову татаре попалили» (Див.: Екстракт 1734–1736 рр.: Мариновський Ю. 
Черкаська минувшина. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 
1917 року. — Черкаси, 1997. — Кн. І. — С. 46). 

17 Акты ЮЗР. — Т.VI. — C. 232. Вірогідно, І. Озовський був родичем (сином?) 
козака Яська (Якова) Озовського, згаданого четвертим за списком Жовнинської сотні в 
реєстрі 1649 р. 

18 Їх роди внесені до пом’яника Київського Микільського монастиря (Див.: 
НБУВ. ІР. — Ф. І. — Спр. 1789. — Арк. 127, 140 зв.). Іван Бут фіксується як брац-
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30 червня 1670 р. Д. Многогрішний видав універсал, що надавав Пиво-
гір’ю значний ступінь самостійності та мав сприяти його піднесенню. 
Ігумену Київського Пустинного Микільського монастиря о. Олексію Турові 
доручалось «строить и обновлять» монастир «на Пивском месте, где и давно 
бувало». Тут саме були перелічені маєтності Пивогір’я*: Жовнин, Біло-
бережжя, Бражна Лука, Домонтове озеро, Олександрове озеро, Старець-
озеро та інші навколо тих урочищ проти Вереміївки; урочища навколо 
Чигирин-Діброви на Сулі та Дніпрі «даже к Пивам»; Лапинці, озеро Золоте 
дно, Солониця, перевіз через Сулу і Дніпро, Максимівка, угіддя під Вла-
сівкою та угіддя по той бік Дніпра від Крилова через сім миль (бл. 50 км) 
«почав от Белобережья, даже к озеру Дубок»19. 1677 р. надання Много-
грішного монастирю підтвердив і І. Самойлович20. 

Здається, окремим надбанням Микільського монастиря був млин біля 
Омельника, що існував у 1670–1680-х роках. Про нього є згадка в матеріалах 
М. Ткаченка21. 

Варто обмовитися, що очолювало Київський Пустинний Микільський 
монастир чимало відомих в українській культурі діячів — Інокентій Гізель 
(бл. 1654), Варлаам Ясинський (1681–1684), Йоасаф Кроковський (1689–
1698), Стефан Яворський (1698–1702) та ін.22 Отже, подекуди й мешканці 
Кременчуччини мали змогу прилучитися до найкращого з культурного 
фонду тогочасної України.  

Не дивно, що 1668 р. Пивогір’я було помічене у великих політичних 
іграх. Місцевий чернець Якубенко виступив як агент Київського митро-
полита Йосипа Тукальського — через нього останній намагався схилити 
лівобережного гетьмана Брюховецького до виступу проти Москви спільно з 
правобережцями П. Дорошенка23. Під стінами Пивогірського монастиря у 

                                                                                                                                 
лавський полковник у 1663 р., а старшин на прізвище Кияниця було досить багато у 
другій половині XVII ст. 

* Це зроблено вперше, хоча припускаємо, що вищезгаданий «особливий лист» 
гетьмана І. Брюховецького осадчому І. Озовському вже міг містити цей перелік. 

19 Цит. за: Матченко А. Историко-археологический очерк бывшего Пивогорского 
монастыря... — С. 13–144; Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до 
Івана Самойловича. — С. 540–541 (універсал від 30.VI.1670 р.). Топонім Дубок фік-
сується на пізніших мапах на правому боці Дніпра навпроти Максимівки. 

20 Матченко А. Историко-археологический очерк бывшего Пивогорского монас-
тыря... — С. 21; Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана 
Самойловича. — С. 724–725 (два універсали від 16.VII.1677 р.). 

21 НБУВ. ІР. — Ф. 113. — Спр. 5. — Арк. 511. 
22 Троцкий П. Киево-Печерский Пустынно-Николаевский монастырь // Труды Киев-

ской духовной Академии. — К., 1878. — № 9. — С. 633. 
23 Матченко А. Историко-археологический очерк бывшего Пивогорского монас-

тиря... — C. 10. Слід завважити, що П. Дорошенко щодо Пивогір’я не обмежувався 
гетьманськими підтвердженнями його привілеїв, а ще й обдаровував обитель з «власної 
кишені», зокрема, віддав їй млин (на два борошномельних і одне ступне кола) у 
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стані Ромодановського та Самойловича 1676 р. останній склав знаки своєї 
гетьманської влади.  

Така політична активність, утім, дорого коштувала Пивогір’ю. Так, 
9 листопада 1667 р. ігумен Олексій Тур писав П. Дорошенку, «прося, чтоб он 
не велел казаком разорять монастиря нашого святого Николы, близь Чиги-
рина будучего, и чтоб перевоз, что на озере, и иные угодьи, кои належать к 
тому монастырю, отдал, как при прежних гетманах бывало, и чтоб братію 
мою старцов не грабил, и не изгонял, и обид никаких и насилства им чинить 
не велел»24. 1670 р. лівобережному гетьману Д. Многогрішному довелося 
видавати універсал на «реставрованя» Пивської обителі25. А 1674 р. монас-
тирські угіддя стали театром бойових дій, що стерли з лиця землі старовинні 
Пиви та лишили цілком «запустілою» Максимівку26. Військові спустошення 
тут не припинялись до завершення Чигиринських війн у 1678 р. (утім, 
здається, утікачі з Правобережжя сприяли і залюдненню монастирських 
земель)27. 

Крім Пивогірського монастирця, певні інтереси в регіоні мали і відомі 
Лубенський Мгарський і Густинський (під Прилуками) монастирі. Так,  
27 серпня 1657 р. І. Виговський ствердив надання Б. Хмельницького мгар-
ським ченцям — озер «на ґрунтах Чигирин-Дубравских» («Сулище, Біло-
зерря, Пещане, Глушець, Плетеница, Білево… и инные, к ним прилеглие… та 
запесочи коло Днепра будучія»). 19 березня та 16 квітня 1658 р., а також  
15 серпня 1659 р. він підтверджував цей привілей. 10 квітня 1660 р. його 
підтвердив Ю. Хмельницький, а 2 травня 1667 р. — І. Брюховецький (в уні-
версалі останнього, однак, було застережено, що він є правомочним лише, 
якщо не суперечить правам монахів Пивогір’я)28.  

Так само Виговський 1 квітня 1658 р. ствердив і надання Б. Хмель-
ницького густинській братії на володіння Вовчими озерами в Потоках. 
Можливо, влітку 1658 р. кордони цього надання було дещо розширено, 

                                                                                                                                 
Чигирин-Діброві, який він купив у мельника Андрія Ілляшенка в 1656 р. за 75 кіп 
грошей «лічби литовської» (Див.: Універсали українських гетьманів від Івана Вигов-
ського до Івана Самойловича. — С. 798). 

24 Акты ЮЗР. — Т. VII: (1657–1663, 1668–1669). — СПб., 1872. — C. 72. Очевидно, 
вищезгаданий охоронний універсал П. Дорошенка від 9.IV.1668 р. був реакцією на це 
прохання. 

25 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича. — 
C. 540–541 

26 Акты ЮЗР. — Т. VII. — C. 11. У листі І. Мазепи від 15.VI.1693 р. є згадка про 
«местечко Максимовка, ныне внове за моим гетманским уневерсалом призыванием на 
слободу людей селяющееся». 

27 Акты ЮЗР. — Т. ХІІ: (1675–1676). — К., 1882. — С. 34 (переселенці з Крилова та 
околичних сіл), 131–132 (переселенці з містечка Насташки під Білою Церквою). 

28 Акты ЗР. — Т. V: (1633–1699). — СПб., 1853. — C. 102–103; Універсали укра-
їнських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича. — C. 52–53; 68, 72–73; 
97; 153; 348. 



ВИРСЬКИЙ ДМИТРО  148 

принаймні у новому привілеї від 11 лютого 1659 р. вже йдеться про воло-
діння «на ставу, прозиваемом Вовчіи Острови» та «на реце Днепре волное 
риб ловленне»29. Уже 11 вересня 1660 р. датована і грамота-підтвердження 
російського воєводи кн. Олексія Трубецького на володіння «рибними лов-
лями» під Кременчуком на Дніпрі, які, зі слів густинських монахів, були 
надані їм «на прокормленіе» Б. Хмельницьким, а згодом відібрані І. Вигов-
ським. 15 грудня 1666 (або 1667) р. І. Брюховецький також підтвердив 
монастирю права на цю маєтність («озера у Вовчих Лоз, около реки Днепра 
найдуючиеся»). Востаннє це зробив П. Дорошенко 11 січня 1668 р. (Дніп-
ровські «Вовчі» озера) та 26 лютого 1672 р. (озера Водичні «в ключу 
Келебердеевским и Потоцкам»)30. Утім, здається надовго втримати тутешні 
маєтності ані мгарській, ані густинській братіям не вдалося31. 

Такою ж, напевно, була і доля володіння на «тракті Кобеляцькому» біля 
впадання річечки Кобелячок у Ворсклу невеликого Медведівського монас-
тиря, якому «лист» на «кгрунт на повмили [3–4 км] зо всеми пожитками, 
луками, озерами, езами и што-колвек належат до пасечных приходов» 
первісно надав Ю. Немирич (1657 р.?), а Ю. Хмельницький 18 квітня 1661 р. 
додав до цього «там же в Кобелячку на речце Ворскле першую клетку, млин, 
коло мучное и ступное», відібравши його «от замку, от места»32.  

Зрештою, варто пригадати і королівське надання Межигірському Ірдин-
ському монастирю Нового Скита (Виноградський Ірдинський Успенський 
монастир, нині с. Мале Старосілля Смілянського р-ну), до якого, після 
обрання гетьманом П. Тетері, пішов у ченці Юрій Хмельницький. Воно 
датоване 28 листопада 1663 р. і обіймає такі «озера» в «кременчуцькому 
ключі»: Панькова Вітка (імовірно, поруч з хутором Паньківським біля м-ка 
Орлик), Ревуче (нижче Переволочни), Свинківка (річечка при правому березі 
Дніпра нижче Мишуриного Рогу), Омельничок (напевно, р. Переволочан-
ський Омельник при Мишуриному Розі), Залозне (так само на Правобережжі, 
див. надання кременчуцькій церкві з 1659 р.), Романків (при правому березі 
Дніпра нижче р. Самоткань), Біловець (Біловод-Біловоддя, острівне урочище 
у гирлі Ворскли, трохи нижче с. Лучки та вище Кишеньки)33. Напевно, це 

—————— 
29 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича. — 

C. 70, 92–93. 
30 Ткаченко М. Нарис історії Кременчуччини до початку XVIII ст. // Записки істо-

рично-філологічного відділу ВУАН. — Кн. 24. — К., 1929. — С. 78; Універсали 
українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича. — C. 346, 404, 433. 

31 Припускаємо, що лубенські ченці перенесли свою активність на ближчі посуль-
ські маєтності навколо Лукомля, де 7.І.1660 р. Ю. Хмельницький подарував їм 5 млинів 
(Див.: Акты ЗР. — Т. V. — C. 106–107). 

32 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича. — 
C. 179–180. 

33 28.ХІ.1663 р., табір під Семиполками (село Броварського р-ну Київської обл.). 
«Jeziora Pankowa Witka, drugie Rewczoie, trzecie Swinkowka, czwarte Mielniczek, piąte 
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вже друге надання Ю. Хмельницького цьому монастирю — перше дату-
валося десь 1659–1660 рр., бо 30 липня 1660 р. ченці затвердили його у царя 
в Москві (надання з «озери Кременчуцкими Беловуд назвыском, речкою 
Орель, Романковою, Ревучое со всеми доходы [що] до Кременчука нале-
жать»)34. 

Шляхта на Кременчуччині в результаті Козацької революції фактично 
зникає. Останніми черкаськими старостами, які ще могли сприйматись у 
Кременчуці як реальні представники влади*, були брати Киселі35. Молодший 
Микола перебував, щоправда, в тіні старшого — Адама, київського воєводи і 
православного магната, відомого прихильника козацько-шляхетського ком-
промісу. Доводячи свою особисту та не в останню чергу і братову лояльність 
до Речі Посполитої, Микола загинув узимку 1651 р. під Вінницею, потра-
пивши у знану льодову пастку, влаштовану козаками І. Богуна. Адам Кисіль 
спадкував по братові уряд черкаського старости, але ненадовго, оскільки і 
йому лишався вже недовгий вік**. Після Берестечка і укладення Білоцер-
ківського миру восени 1651 р. був короткочасний період, коли шляхта 
почала повертатись до своїх наддніпрянських маєтків36, але вже наступного 
року змушена була знову тікати з козацької території. 

                                                                                                                                 
Załuzne, szóste Romankow, siódme Bielowiec nazwane, w woj. kijowskim w kluczu krze-
mieńczuckim leżące, temuż monasterowi [=pobożnym zakonnikom św. Bazylego monasteru 
Nowego Skitu] dane salva ratihabitione na sejmie in quantum dzierżawcy pozwolą» (Див.: 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі — AGAD). — S 7. — K. 102 v).  
Це друге надання цьому монастирю того дня — перше було на два млини: у кор-
сунському і звенигородському староствах.  

34 Киевские епархиальные ведомости. — 1861. — № 19. — С. 568 (повний текст 
царської грамоти — С. 567–568). 

* Хоча, імовірніше (враховуючи територіальні межі Чигиринського полку за реєст-
ром 1649 р.), Кременчуччина тлумачилася вже як частина чигиринського староства — 
рангового володіння гетьманів Війська Запорозького. 

35 У козацькому реєстрі 1649 р. в осавульському курені Чигиринського полку ба-
чимо Феська Киселя, у Смілянській (Сміловській) сотні — Каленика Киселя та ще трьох 
Киселенків у Воронівській (Іван) та Оловятинській (Іван, Тимко) сотнях. У XVIII ст. у 
Кременчуці фіксується козацький рід Киселів (один з них був місцевим сотенним 
писарем), існувала і невелика річечка Кисіль — притока Дніпра трохи вище Тясмина та 
ще якісь «for. (форпост?) Kisielew» уже на лівому березі Дніпра, поруч з Максимівкою 
(Див. мапу кордону між Російською імперією та Річчю Посполитою 1784 р.: AGAD. — 
Zbory Kartograficzny. — № 510–1. — Аrk. 2). Не виключено, що тут ми маємо пред-
ставників якихось молодших ліній магнатського роду Киселів або принаймні пам’ять 
про «гучне ім’я» у місцевому «прізвищевому фонді» (такого роду приклади не по-
одинокі). 

** Уже влітку 1653 р. по смерті А. Киселя титул черкаського старости був наданий 
Петру Потоцькому, сину колишнього коронного гетьмана М. Потоцького. 

36 Олександр Конєцпольський поспішив навіть випросити собі королівське надання 
(від 28.VII.1651 р.) на всю власність козаків-повстанців з корсунського староства, які 
були при Б. Хмельницькому (Див.: Rpis Ossol. 1905/II. — K. 16–16 v). 
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Цікаво, що за часів, коли польський уряд уже фактично не контролював 
Кременчуччину, король провів невеличку адміністративну реформу і виділив 
Кременчук з околицею в окреме староство37. Воно належало до «негродо-
вих», тобто до тих, що не мали міського уряду. Складалося кременчуцьке 
староство з самого Кременчука та його лівобережної околиці навколо гирла 
Псла.  

Історія постання цього адміністративно-територіального утворення по-
в’язана або з персональними амбіціями Ю. Немирича (у 1657 р. він перейшов 
на козацький бік, став титулуватись кременчуцьким старостою та претен-
дував на повернення своїх маєтків на Кременчуччині38, з чим гетьманський 
уряд, однак, не поспішав, дозволивши магнатським служебникам лише 
збирати на себе тут деякі казенні збори39, або з дипломатичною грою уряду з 
козаками, адже в нездійснених шляхетських проектах порозумінь з ними 
йшлося про передачу кількох наддніпрянських староств під гетьманський 
контроль. Скількома саме адміністративними одиницями припустимо було 
поступитися, дебатувалося40. Отже, виверт щодо збільшення кількості ста-

—————— 
37 Цікаво також, що в той-таки час Кременчук (Krzemienczuk — останнє munito loco — 

укріплене місце — до Кодака) із Крюковом (paludem Curacowo in sylvas desertas — 
болотисте Куруково в хащах пустельних) уперше потрапляють до латиномовного за-
гального країнознавчого опису Речі Посполитої (з вказівкою на те, що саме тут 
полководець Конєцпольський розбив козаків 1625 р.) (Див.: Cellarii Andreae. Regni 
Poloniae, Magnique Ducatus Lituaniae. Omniumque regionum juri Polonico Subjectorum. 
Novissima Descriptio, Urbium potissimarum icones elegantissimas et delinitionem hujus Regni 
Geographicam oculis subjiciens. — Amstelodami, 1659. — P. 392; взагалі-то це 2-е видання 
цього твору, утім, звірити, чи є ця інформація й у першодруці (Амстердам, 1652) я не 
мав можливості).  

38 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Кн. 2. — К., 1997. — C. 128–
129. 

39 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича. — 
C. 193. («Збирати хліб» Ю. Немиричу було дозволено як з його безсумнівних колишніх 
маєтностей Кобеляк, Біликів та Санжарова, так і колись спірних Кременчука, Кишеньок 
і Переволочни. У планах українського аристократа було просити затвердження своїх 
власницьких прав на ці маєтки у російського царя (Див.: Акты ЮЗР. — Т. VII. — С. 204, 
209, 213–214; Т. VI. — С. 109). 

40 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Кн. 2. — C. 1094. Датування 
офіційного виокремлення Кременчуцького староства тоді лишається неясним. У травні 
1655 р. ще говорять про «староство Черкаське та Кременчук з приналежностями». Те 
саме бачимо і в сеймовій інструкції для переговорів з козаками від 30 червня 1655 р. — 
тут між наддніпрянськими староствами, де б дозволялося мешкати козакам, фігурує 
«черкаське і Кременчук, з приналежностями» (Див.: Dąbrowski Janusz S. Instrukcja na 
rokowania z Kozakami w 1655 roku // Polska wobec wielkich konfliktów w Europie 
nowożytnej. Z dziejów diplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku. — 
Kraków, 2009. — S. 85). 
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роств без збільшення контрольованої козаками території багатьом міг зда-
ватись вдалим політичним кроком41.  

Кременчук у таких проектах з’являється ще у 1649 р. Мова йде, зокрема, 
про публіцистичний твір князя Яреми Вишневецького «Respons na tę ‘Sen-
tencyją o uspokojeniu wojska zaporoskiego’ Anno 1649» / «Відповідь на ту 
‘Сентенцію про заспокоєння війська запорізького’ 1649 р.». Автор був проти 
поступок козакам, але він-таки окреслив обговорювані проекти таких посту-
пок — «даємо козакам Кременчук, Кишеньку, Черкаси, Чигирин та інші 
міста, взявши від Черкас униз Дніпра до Запоріжжя, і там їх розмістимо»42. 

Утім, повернемося до кременчуцького староства. Схиляємося до першої 
з вищезгаданих версій механізму його утворення, оскільки саме Немиричу 
було цілком «плювати» на інтереси своїх старих суперників на Кремен-
чуччині — Потоцьких, з яких Петро, син коронного гетьмана Миколая, 
черкаський староста з 1653 р. (до складу останнього, нагадаємо, належав і 
Кременчук з околицею), якраз щойно помер (перед 22 травня 1657 р.)43.  
І перша безсумнівна урядова номінація кременчуцького старости, що від-
булася восени 1659 р., отже відразу по смерті Немирича, може розглядатись, 
як новий реванш Потоцьких, адже титул цей здобув ближній клієнт старого 
гетьмана Миколая — жовнір і дипломат Маріуш-Станіслав Яскульський44. 

—————— 
41 Принагідно зауважимо, що Крилів, з виокремленням «на булаву» козацьких 

гетьманів Чигиринського староства (зі старого Корсунського), намагалися утримати під 
юрисдикцією Корсуня (Див. надання корсунського староства Янові Лещинському від 
15.IV.1659 р.: Пам’ятки історії Східної Європи: Джерела ХV–XVII ст. — Т. V: Руська 
(Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. / укладач П. Кулаковський. — Острог–
Варшава–Москва, 1999. — С. 311). 

42 «…dajmy Kozakom Krzemieńczuk, Kiszynkę, Czerkasy, Czehryń i insze miasta 
wziąwszy od Czerkas w niż Dniepru do Zaporoża idące a tam ich kollokujmy» (Цит. за: 
Czamańska I. Wiśniowieccy: monografia rodu. — Poznań, 2007. — S. 199). 

43 Polski Slownik Biograficzny. — T. XXVIII/1. — Wrocław–Warszawa–Kraków, 1984. — 
S. 122. 

44 Здається, Яскульський з руки М. Потоцького де-факто отримав Кременчуцьку 
волость ще в 1650 р. Зокрема, з серпня 1650 р. походить лист М. Потоцького до 
Б. Хмельницького, де перший підтримує претензії свого клієнта до Максимівки з дніп-
ровим перевозом та «до інших міст його» проти ченців Київського Пустинного Ми-
кільського монастиря, права яких на максимівські маєтності своїм універсалом гаран-
тував козацький гетьман (Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Кн. 1. — 
К., 1996. — С. 73). Згадку Яскульського як кременчуцького старости («Rzemieńczuckimu 
Staroście») під 1659 р. див.: Volumina Legum. — T. IV. — Petersburg, 1859. — S. 285; під 
1674 р., див.: Volumina Legum. — T. V. — Petersburg, 1859. — S. 138, 261. Крім того,  
7 жовтня 1660 р. Ян-Теодорик Потоцький (1608–1664) — підкоморій галицький (1642) і 
брат гетьмана великого коронного Станіслава Ревери Потоцького (учасника Куруків-
ської битви 1625 р.) також виправив собі у королівській канцелярії надання на Потоки і 
Омельник (чи таки правобережний «поток Омельник»?): Nadanie pustyń pewnych za 
Dnieprem w woj. kijowskim leżących, Potok i Omylnik nazwanych, nad rzeką Dnieprem 
poczynających się od miejsca gdzie w Dniepr wpada, po śmierci wielmożnej Teodory z Leszna 
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Походив останній з сяноцької землі на Галичині, замолоду служив на 
Україні під рукою гетьмана польного Миколая Потоцького. У 1648 р. — 
ротмістр козацької (легкокінної) корогви і коронний стражник. Разом з 
коронним гетьманом М. Потоцьким потрапив у полон після битви під Кор-
сунем 26 травня 1648 р. Утім, його випущено через кілька днів за викуп у 
300 талерів, аби він займався збором значно більшого викупу для свого 
патрона (120 тис. злотих). М.-С. Яскульський знову став на чолі корогви у 
травні 1651 р., у полку звільненого коронного гетьмана. Брав участь у 
Берестецькій битві, бився і під Білою Церквою. 1652 р. він знаходився серед 
оборонців Кам’янця-Подільського, обложеного козацько-татарським вій-
ськом. 1653 р. воював проти сил козацько-молдавського союзу, бився під 
Жванцем. 1654 р. їздив з дипломатичною місією до Криму, аби укласти союз 
проти козаків та Москви. 1659 р. — староста стулінський (Стулно над 
Західним Бугом на Холмщині) і на додачу — кременчуцький. 1660 р. бився 
під Чудновим проти росіян, 1673 р. — під Хотином проти турків, 1674 р. 
голосував з воєводством руським на елекції Яна ІІІ Собеського. 1676 р. 
отримав каштелянію київську, 1680 р. — воєводство чернігівське, а перед 
самою смертю у 1683 р. став подільським воєводою45.  

Цей популярний у жовнірському середовищі ветеран якнайкраще підхо-
див на роль зверхника староства, яке ще треба було відстояти збройною 

                                                                                                                                 
Gorajskiej, kasztelanki kijowskiej, prawem dożywotnim urodzonemu Janowi Potockiemu, pod-
komorzemu halickiemu, i Zofii z Goraja małżonkom (7.Х.1660 р., Варшава), див.: AGAD. — 
S 4. — K. 6 v. По його смерті це надання успадкував старший син — Кшиштоф-Седзівой 
Потоцький (бл. 1645–1683), див.: AGAD. — S 9. — K. 67: Nadanie włości i pustyń 
pewnych nieosiadłych nad rzeką Dnieprem w woj. kijowskim leżących, ktόrych szerokość 
poczyna się od tego miejsca, gdzie w Dniepr wpada potok nazwany Omylnik pierwszy, a 
kończy się tam, gdzie z drugiej strony Dniepru rzeki Orel w tenże Dniepr wpada. Długość tej 
pustyni od wschodu słońca na zachόd z obόdwu stron, aż do rzeki Ingule rzeczonej, z brzegami 
rzek Dniepru, Omylnika i Ingulia, po śmierci urodzonych Jana Potockiego, podkomorzego 
halickiego, i Zofii z Goraja, małżonkόw, urodzonemu Krzysztofowi Sędziwojowi Potockiemu i 
Bogumile z Goraja, małżonkom, prawem dożywotnim (7.VII.1665 р., Варшава). Взагалі, 
згадка з надання 1660 р., що воно власне спадкується по смерті Теодори Горайської, 
схиляє до думки, що історія маєтності сягає «дореволюційного», з-перед 1648 р., часу. 
Напевно, його першим власником був чоловік Теодори з Лещинських Горайської — 
Збігнев Горайський (1596–1655), каштелян київський (1653–1655). А на кобеляцьку 
округу по Ю. Немиричу претендував полковник коронного війська Томаш Карчовський: 
Dobra Kobylak nazwane po urodzonym Niemiryczu, podkomorzym kijowskim, urodzonemu 
Tomaszowi Karczowskiemu, pułkownikowi KJM w woj. [*](18.XI.1659 р. Шубін) (Див.: 
AGAD. — S 3. — K. 13 v; S 2. — K. 20 v). Цей, ймовірно, тотожний з Томашем 
Карчевським (пом. 1691), каштеляном галицьким (з 1690). 1663 р. Томаш Карчевський, 
сяноцький підчаший і королівський дворянин, згадується як польський представник при 
гетьмані П. Тетері. 

45 Polski Slownik Biograficzny. — T. XI. — Wrocław–Warszawa–Kraków, 1964–5. — 
S. 63–66. 
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рукою46. М.-С. Яскульський, таким чином, продовжив традицію військових 
зверхників прикордонної Кременчуччини (Язловецьких, Потоцьких та ін.). 
Оскільки нащадків він не мав, кременчуцьке староство, реалізувати права на 
яке цьому старості вдавалось хіба спорадично (скажімо, взимку 1664 р. під 
час останнього походу польських військ на Лівобережжя47), перейшло до рук 
його племінника Станіслава. Останній мав ще менше шансів попанувати у 
своєму старостві й помер у 1689 р.48 

Цікаво, що 1686 року при укладенні т. зв. «Вічного миру» з Росією Річ 
Посполита офіційно зреклася Лівобережжя*, а отже і Кременчуччини, що не 
завадило Яну ІІІ Собеському 1689 р. видати привілей на кременчуцьке ста-
роство вже клієнту М.-С. Яскульського, підпоручнику його корогви у 
1671 р., підчашому теребовельському з 1674 р. та підкоморію мозирському з 
1681 р. Романові Ленкевичу-Іпогорському49. Останній походив з нобіліто-
ваного вірменського роду, що мав маєтності на північній Київщині та 
Західній Україні.  

За свідченням А. Бонецького, Р. Ленкевич за королівським дозволом від-
ступив у 1690 р. титул кременчуцького старости сину Збігневу, який у 
1695 р. вступив до ордену францисканців, а староство по ньому одержав 
його швагер (чоловік сестри Францішки) Єжі-Анджей Чаплич50, згодом під-
коморій київський51. Останньому спадкував старший син Марціан (Марцін), 

—————— 
46 Про те, що найкраще в Речі Посполитій про Кременчук пам’ятали саме військові, 

може свідчити, наприклад, і такий «буденний» факт визначення у 1677 р. польним 
гетьманом С.-Я. Яблоновським розташування Чигирин-Дубрави («Діброви») через його 
сусідство з Кременчуком (Див.: Мицик Ю. З джерел до історії оборони Чигирина 
1677 р. // Військово-історичний альманах. — К., 2002. — Ч. 2 (5). — С. 153–154). І це 
при тому, що попередня історія Чигирин-Діброви і його актуальне значення були тоді чи 
не виразніші за сусідські. 

47 До речі, 4.ІІ.1664 р. возний увів опікунів сина Ю. Немирича у володіння спад-
ковими маєтностями, в т. ч. «за Дніпром», — Кобеляками, Кишенькою, Переволочною, 
Орликом, Новими Санжарами і Біликами (Біликовим бродом) з річками Ореллю, 
Орчиком, Берестовою, Ворсклою та берегом Дніпра (Див.: Опись актовой книги Киев-
ского центрального архива. — Кн. 21. — К., 1876. — С. 4. — № 9). 

48 Boniecki A. Herbarz Polski. — Warszawa, 1905. — T. VІІІ. — S. 310. 
* Утім, сейм Речі Посполитої ратифікував цей договір лише у 1710 р. 
49 AGAD. — MK. — Ks. 376. — S. 1b. 
50 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі — ЦДІАК 

України). — Ф. 28. — Оп. 1. — Спр. 141. — Арк. 574–574 зв. 
51 = лютого 3 [1696 р.] = привілей на староство кременчуцьке Єжи-Анджею Чап-

личу-Шпановському, старості кременчуцькому, підвоєводі київському, хорунжому роти 
гусарської каштеляна віленського, гетьмана польного ВКЛ. Варшава, 29 грудня 1695 р. 
Див. також: Boniecki A. Herbarz Polski. — Warszawa, 1907. — T. XIV. — Z. III. — S. 86. 
Див. також згадку його як «кременчуцького старости» від 17.ІХ.1710 р.: Архив ЮЗР. — 
Ч. ІІ. — Т. 3. — К., 1910. — С. 211, 212. Бонецький знав про Чаплича, що той був дідич 
Нового Двору (можливо, йдеться про сучасне село Турійського р-ну Волинської обл.), 
хорунжий гусарський, староста кременчуцький, підвоєводич київський, стольник 
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ловчий житомирський (з 1718 р.). Щоправда, 1726 р. він отримав королівську 
санкцію (консенс) на уступку титулу Ленкевичам52, але і далі титулувався 
кременчуцьким старостою (Бонецький мав згадку з 1738 р.). У 1740 р. 
М. Чаплич став священиком. Хто наслідував його титул, невідомо (він мав 
чотирьох братів). Далі серед носіїв цього титулу аж до початку ХІХ ст. 
зустрічаємо Францішека Марковського (1726–1806), Яна Непомука (Nepo-
mucen) Уминського (1778–1851), Зігмунта-Ксаверія Грабовського з Коноп-
ниці (1749–1809), Ігнація Сегеня (Sieheń, бл. 1750 — після 1812)53. 

Така затяжна «гра» (хай і з постійною «девальвацією» статусу гравців) з 
практично пустим після 1686 р. титулом кременчуцького старости свідчить 
не лише про пристрасть до титулувань, поширену серед річпосполитського 
шляхетства ХVII–XVIII ст., а й про перманентну ностальгію за втраченими 
«кресами». Зрештою, ще у «Трактаті про староства» (Варшава, 1758) пера 
Станіслава Дунчевського в загальному переліку староств Речі Посполитої 
фігурує і Кременчуцьке («Krzemieńczuckie»)54. 

 

                                                                                                                                 
овруцький (1698), стольник волинський (1703), підкоморій київський (1710), полковник 
друлевський (1711). Цікаво, що цей Єжі-Юрій був сином Барбари, дочки і спадкоємниці 
іншого, добре нам знаного Єжі-Юрія — Немирича. Таким чином, обидві лінії шляхет-
ських претендентів на Кременчуччину в особі нового кременчуцького старости таки 
примирилися.  

52 Королівський привілей на кременчуцьке староство Леонарду Іпогорському-Лен-
кевичу (Гродно, 16.ХІ.1726 р.), див.: ЦДІАК України. — Ф. 2. — Оп. 1. — Спр. 21. — 
Арк. 90–91 (запис від 28.ІІ.1727 р.). 

53 Tomasza Święckiego. Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski / 
Juljan Bartoszewicz. — T. I. — Warszawa, 1858. — S. 317; Konopczyński W. Konfederacja 
Barska. — T. I. — Warszawa, 1938. — S. 339; Dyaryusze sejmowe z wieku XVIII / wydał 
Władysław Konopczyński. — T. III. — Warszawa, 1937. — S. 133; Karpiński F. Historia 
mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. — Warszawa, 1987. — S. 256. 

54 Traktat o starostwach tak w Koronie Polskiey iako y w Wielkim Xięstwie Litewskim, w 
przyległych tudzież Koronie y Xięstwu prowincyach znaiduiących się na kwestye czyli pytania 
rozłozony staraniem y pracą M. Stanisława z Łazow Dunczewskiego... — Warszawa, 1758. — 
S. 14. 


