
ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ

З ПОБУТУ СТАРШИНИ XVIII В.

Не відразу в старшинськім побуті Гетьманщини витворилось
розуміння визначних родин, в яких сини та внуки завдяки службам
батьків та дідів претендують на вищі досади та наслідують
предківські землі.

Гетьманський уряд перших десятиліть що до прохань старшини:
зважав на дійсні заслуги тих осіб, що прохали нагороди та
забезпечення. Співробітники перших гетьманів, організатори чи провідники
народнього руху, могли покликатись лише на свою службу, свої
особисті заслуги перед новою владою. Ті, що з колишньої шляхти
прилучались до гетьмана та допомагали йому в адміністративних та
військових справах, не могли нагадувати про щось инше, крім своєї
теперішньої служби на користь новій владі: давньої своєї служби
за польських часів не можна було пригадувати в оцих складних
умовах життя та боротьби за новий устрій. Отже лише особисті
заслуги і можна було пригадувати в проханнях, чи то в військовій чи
то в иншій сфері, дипломатичних зносин з Москвою, то-що: тільки
це й мало значіння за-для вирішення питання про нагороду та
забезпечення маєтністю. Так поволі гетьманська канцелярія виробляє в
універсалах звичайні формули за для зазначення таких особистих,
заслуг в одній і тій самій сфері, чи з міною служби військової на
адміністративну, на канцелярську в ріжних галузях: заслуги бували
не однакові і так само не однакові бували надання за це: хутір,
село, слобідка. Від коротких зазначень в універсалах пертих
гетьманів переходить гетьманська канцелярія до докладніших та більш
розроблених характеристик. Витворюються певні вирази за-для
зазначення відтінків служби, більшої чи меншої близькости до самого
гетьмана в ріжних справах. Вираз набуває певного сталого значіння,
звязується з ним, витворюється певна градація, напр. певнихъ особъ,
однихъ въ войску запорожскомъ заслужоннихъ, а другихъ до
войсковой службы згоднихъ... рейментарскій нашъ респектъ на добре
заелужонихъ въ в. запорожскомъ..."

Наведемо кілька з таких коротких характеристик: респектуючи
на его вѣрние и етатечние в войску запорожскомъ зъ молодихъ лѣтъ
и передъ урядомъ того асаулства будучи, на урядѣ ономъ зостаючи,
роненние услуги и заслуги, а видя чи, же можетъ згодними и ви-
годнимъ быти до далыпихъ войсковихъ услугъ...  Або така
характеристика: респектуючи на значніе. прежде працовитіе въ канцеляріи
войсковой при боку нашемъ роненіе пана Федора Домонтовича,
сотника седневского, уелугы и теперь на урядѣ сотничества седнев-
ского во всякихъ походахъ военнихъ нелениво отправуючиеся працы
и войсковіе службы, надаемъ..." Чи така: а респектуючи на
значніе его жъ услуги, здавна первей на урядѣ сотникувства олишев-
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ского, а теперъ обознитства нелениво въ войску запорожскомъ роня-
чіеся... " Наведемо ще таку характеристику з універсалу гетьмана
Скоропадського: респектуючи на знатніе и вѣрніе услуги здавна
иервей въ канцеляріи войсковой, потомъ на писарскомъ Чернѣгов-
скомъ урадѣ, а послѣ жъ де и на судовомъ писарствѣ роненіе зъ
належитимъ военнихъ походовъ отправленіемъ". Трохи відмінна така
характеристика респектуючи на его не только на урадѣ хоруже-
ства полкового, лечъ передъ симъ и в канцеляріи войсковой роня-
чіеся праци и услуги..." В універсалі гетьм. Скоропадського Із. Ко-
етенецькому зазначено: знатніе пана Ивана Костенецкого в
канцеляріи войсковой охочо нелениво роненніе праци и услуги, до якихъ
его и впредь видячи згодность", отже тут зазначено лише
канцелярську службу, між тим як пізніший універсал Апостола,
підкреслюючи військову службу, замовчує канцелярську: респектуючи
на знатніе его... заслуги, а барзѣй на пятолѣтную по указу е. и. в.
в низовомъ Сулацком походѣ роненную службу..."

Друга група універсалів характеризує служби загальнішими
виразами, не вичисляючи докладно, на якій посаді був, який похід
відбув, які доручення виконав: за-для характеристики виповнення
«служби маємо такі вирази, як вірність, згодність, здаліеть, способ-
ність, пильність...

Наведемо кілька зразків. Ось приклад з старших універсалів Са-
мойловича: на давние услугы... въ которихъ праве зъ детиннихъ
лѣтъ при отвазѣ и ущербку здоровя своего вѣкъ свой проводячи,
яко зичливий и вѣрній цѣлости добра посполитого И ОТЧИЗНИ СИНЪ,
въ очахъ нашихъ и всего войска запорожского за достоинство его
царскаго пресвѣтлаго величества зъ розними неприятелми немало
навалнихъ и прикрихъ отправлялъ експедицій, респектомъ теди тихъ
его отвагъ, невчасовъ и фатикгъ военнихъ, а повабляючи до дал-
шихъ оного войсковихъ праць". Ось теж приклад: респектуючи на
.давние и теперешніе службы, которіе онъ вѣрне до монаршаго
:ихъ ц. п. в. престола и до насъ рейментара зичливе оказуетъ, кбн-
феруемъ...  Ще приклад: мѣемъ въ респектѣ нашомъ и въ повазѣ
годній въ войску заслуги и публичные здавна праци пана Сави
Прокоповича,'*.такъ за слушность быти уважалиемо явнимъ знакомъ
сказати'ему . Далі ще уривок з універсалу: видячи его ку намъ,
рейментаровѣ, зичЛивость и давніе въ войску запорожскомъ
прислуги, а до такихъ же оного-заохочуючи". Цікаво зауважити в однім
універсалі гетьм. Скоропадського протиставлення служби наданням
попереднього гетьмана: не такъ стосуючися до того антецесора
нашего унѣвереалу, яко респектуючи на давніе его въ войску
запорожскомъ значніе и нелениво роненніе праци и услуги, до которихъ
и впредь, по знатности, заохочуючи..."

Всі наведені вище уривки з універсалів тримаються того погляду,
що надання маєтків, хуторів, слобідок, сіл може бути лише за
особисті служби і, розглядаючи прохання, треба мати на увазі лише
такі особисті праці та услуги. Коли на початку Гетьманщини такий
погляд прикладали до всіх, то пізніш почали робити деякі виїмки
за-для поодиноких родин та осіб.

Поволі в часи гетьманства Самойловича та Мазепи починає службу
покоління, яке могло вже покликатись зовсім упевнено на службу
своїх батьків на користь Війську. Прохаючи потверджень на
батьківські маєтки, вони не можуть ще обґрунтувати цих своїх прохань
своїми власними службами в війську чи на дипломатичнім полі,
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через те вони повинні були пригадувати службу своїх батьків, щоб
осягнути, чого хотіли, від влади.

В деяких універсалах зрідка характеристика служби батька
сполучається з гадкою про сина, в якому теж можна каже універсал
помітити здатність до служби1). Така згадка припускає можливість,
що сини після батька та діда нестимуть ту-ж саму службу, так само
успішно, як і ті. Покоління, таким чином, об єднуються разом і
становлять одну фамілію, в якій від старших до молодших передаються
певні нахили, де сини заздалегідь думають про батьківську службу,
як* про свою кар єру, та, маючи перед собою певні зразки, йтимуть
тим самим шляхом.

Що сини нестимуть батьківську службу, йтимуть батьківським
шляхом, про це не раз читаємо ясні вказівки в універсалах сиротам
після смерти батьків. Ось, наприклад, в універсалі Мазепи что тне
потомки, поелѣдуючи стопамъ небожчика славной памяти родича
своего, и сами, достигши еовершенного возраста и дозрѣлого ума,
похотятъ и будутъ въ войску запорожскомъ служити, для всѣхъ
тѣхъ причинъ заховуємо..." або в універсалі Скоропадського а на-
дѣючиея, же позосталій сина панове Михайло и Андрей... послѣ -
дуючи стопамъ небожчика, славной памяти родича своего, будутъ
въ войску запорожскомъ служити..."2)

На початку служби; поки ще немає власних визначних заслуг,
згадка про батьківські заслуги виправдує більше надання чи
потвердження батьківських маєтків. Тут передовсім нагадаємо ті
універсали, де зазначено молоді літа тих, кому дано чи потверджено
маєтки: таке зазначення виключає можливість заслуг. Ось універсал
п. Ів. Забілі, де поруч із згадкою про заслуги діда та батька маємо
таку вказівку: а вважаючи на его въ молодихъ лѣтахъ
осиротѣлость" без дальших пояснень про праці та служби, хоч про які-б було,
умовчано, як би тільки вони, дійсно, були. Далі універсал, що його
випросив п. Хвед. Лисенко: згадано труди і праці батька та потім
видячи въ лѣтахъ молодихъ его до службы войсковой способность".

Близька до цього і група універсалів, де говориться про здібність
та заохочення до служби, про перші роки її. Справу, бувають в
універсалах випадки заохочення до дальших праць, але при тому
зазначення виконаної служби, виповнених праць говорить про те, що
це не перші роки служби, а вже дальша кар єра. В універсалі, що
отримали брати Іван та Пантел. Мокрієвичі, зазначено батьківські
роненніе услуги", а далі і їх самих до оной згодность, и впредь

до той же службы войсковой заохочуючи". В иншім універсалі
читаємо яро батьківські заслуги і далі про згодности и способности
до услугъ войсковихъ". Зазначення здібности без вказівки про
виповнені праці свідчить про те, що ми маємо тут початок кар єри
молодого представника старшинської родини, якого доводиться поваб-
ляти до тоеи же войсковой услуги". Коли універсал загально каже
про те, як чрезъ килка годъ при охочой пилности знатно служитъ
и всегда працуетъ", ми маемо тут бажання підкреслити, що хоч
служба недовга, зате надзвичайно старанна та уважна3).

Згадка про предківські заслуги та праці має велике значіння в
відношенні уряду до старшинських удів та сиріт, коли заходить пи-

') Напр. Генер. Сл. Черн. н. Xі» 45. 2) Генер. Сл. Черн. п. 150, 151.
3) Генер. ел. Черн. п. № 116, 253. Н. п. № 130, 193; пор. Гад. № 34 ( при охочей

пилности").
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тання про їх матеріальне забезпечення. Нормальний облік маєткового
забезпечення вимагав-би відібрання по смерті урядовця деяких
маєтків, які він мав як додаткову нагороду за визначні служби та
праці. Нагадаємо, як гетьман Мазепа взяв в Шубиної е. Петрову
Олободу, бо довлѣетъ ей и тихъ селецъ", що залишається їй без
того. Знаємо також, як від удови Степ. Трощинського взято половину
села Ручок, Довгальовку та надано пис. полк, гадяц. Ситенському1).
Таким чином відібрання частини маєтків практиковано, коли не було
якихось интпих міркувань з приводу цього. І як-раз удовам та ді-
тям-сиротам визначних старшинських родин робила гетьманська
влада певну полегкість що до цього, потверджувала батьківські
маєтності в повнім складі за дітьми-биротами.

В відношенні до вдів та сиріт з визначних старшинських родин
в універсалах такого змісту ми помічаємо певну градацію відтінків
в полегкоетях. Загальна основа таких потверджень маєтків
батьківських це поруч із батьківськими заслугами надія, що діти теж
нестимуть службу так само уважно та ретельно, як і батьки. Згадки
про батьківські заслуги можуть бути більш чи менш детальні та
повні. В однім з старших універсалів такого змісту гетьм.
Многогрішного вдові Марка Кимбаровича зазначено: поглядаючи на значніе
его, Марка, услуги, по немъ жену его... при заслугахъ вшпеупомя-
нутихъ, ведлугъ правъ войсковихъ, заховуемъ"2). Тут цікава вказівка,
що залишення вдові з сиротами частини батьківських надань в часи
гетьм. Многогрішного була вже певна .практика, так що можна було
казати ведлугъ правъ войсковихъ", як про щось стале, вироблене
вже. З другого боку цікавий теж термін за-для наданих маєтків на
умовах служби заслуги", що підкреслює саме походження цих
маєтків.

Залишення маєтків з метою забезпечити в дальшому службу
виступає ясно в листі полковника Якова Лизогуба на маєток Карпа
Мокріевича видячи згодноеть до тихъ же услугъ сина его
молодшого пана Івана Мокриевича, для поратовання и вепартя его на
тіежъ услуги, которіе самъ южъ отъ себе готовъ есть отправляти"
(певне, ще не служить): отже залишено маєток село за-для
поратовання", щоб дати можливість пізніш приступити до звичайної служби
в запор, війську3).

Між проханнями вдів з доби Мазепи варто зазначити прохання
вдови І. Мокріевича: з одного боку тут ясно виступають мотиви
прохання, певні побоювання, з другого боку певність та переконання,
що влада повинна все це виконати та задовольнити прохання.
Залишилась вона овдовѣлая та осиротѣлая весполъ зъ позосталими
своими дѣтми" та турбувалась, як би можно ей было вишь рѳчен-
нимъ селомъ и млинами, такъ тежъ и людмы до тихъ же млиновъ
належачими, на добрахъ своихъ зъ недорослими дѣтми сидячи,
безпечнѣй и зуполнѣй владѣти и безъ жадной перепони пожитковати".
Небезпека відібрання маєтків в боку гетьманської влади, прикрості
з боку впливових сусідів, непевність судової оборони на місці,
нарешті неслухняність селянства-все це могло турбувати вдову з
дітьми на господарстві. Вихід з цього становища спеціальний
гетьманський подтвердительній и оборонній себѣ унѣверсалъ" з
зазначенням заборони та потвердження в усіх тих справах, що турбували

*) Генер. ел. Черн. п. № 155. Гадяц. 34. 2) Генер. ел. Н. п. № 169.
3) Генер. сл. Черн. п. № 48
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вдову. Дійсно, гетьман вважав таке прохання за слушне і в своїм
універсалі зазначує потвердження маєтків, заборону старшині
втручатись до господарства вдови п. Ів. Мокрієвнча і нарешті наказ
посполитим віддавати послушенство, без всякої зміни, як и за
живота мужа еи отдавали...  )

Згадка про синів часом буває ясніша, в універсалі вдові Як. Пав-
ловського маємо таку вказівку: уважаючи, же тій синове оніи
могутъ въ припілій часъ до войсковихъ прислугъ бити згодними, за-
ховуемъ"; в иншім універсалі мѣючи надѣю, что тие потомки...
похотятъ и будутъ въ войску запорожскомъ служити"2). Дей
універсал п. Борковській цікавий своєю детальністю, звичайні вказівки
таких універсалів розвинуто тут докладніше та повніше в порівнянні
з иншими.

Оборонний характер універсалу виявляється тоді, коли вдова з
дітьми вже мала якісь непорозуміння з сусідами старшиною, якісь
конфлікти, і вона заявляла про це, прохаючи про потвердження.
В звязку з цим гетьманський універсал отримував деякі спеціяльні
додаткові вказівки, згадки про факти втручання, кривди, перешкоди.
Так, в Мазепинськім універсалі п. Болдаківській зазначено з її слів,
що вона спокійно користалась своїм маєтком, а теперь нѣкоторие
особи чинятъ чили чинить хотятъ въ томъ перешкоду". Універсал
тетьманський набуває характеру оборонного універсалу і в ньому епе-
ціяльно підкреслюється заборона чинити кривди та часом
перелічується галузі господарства, в яких могли бути кривди (напр.:
хутір, послушенство з підсусідків, пожитки з млина). Це инший бік
гетьманського ставлення, крім респекту, ще й оборона.

Практика уряду гетьм. Скоропадського вносить до цієї справи
деякі додаткові моменти. Уважніш ставиться вряд до окремих скарг
та заяв і старається їх задовольнити, коли нема якихось перешкод,
в звязку з тодішніми міцними російськими впливами та втручаннями.
Так, в однім універсалі Скоропадського ми маємо дозвіл вдові
поселити кілька люду коло греблі, де вешняк. В універсалі вдові Степ.
Свічки тимчасово до переведення поділу між синами дано в
послушенство людей городиських та в присілку Корніївці. Далі вдові Пе-
стича придано сільце поблизу від того ґрунту, який раніш вже
куплено було. Вдові Бутовичовій залишено козаків курінчиків, які
були в розпорядженні покійного Бутовича для случавшихся потреб-
нихъ посылокъ". Як бачимо, деякі дозволи давали значні вигоди.
Спинимось ще на деяких полегкостях від звичайний податків та
зборів. Так, п. Бутовичовій в двох седневських дворах дозволено мати
торілчані шинки без покуховного датку. Пані Петровій Булавчиній
дозволено брати показанщину з посполитих на себе 4).
Нарешті зразок спеціяльної заборони в універсалі п. Борковській, щоб на ґрунтах
її ніхто не селив слобідок, не займав гребель, без гетьманського
дозволу та відому пані обозної4). Доводилось гетьманській владі теж
втручатися і до справи селянських відносин. Наведемо як приклад
універсал гетьманський громаді села Тростянки, яка перестала
виконувати послушенство полковниковій охочекомонній Пашковській:
універсал звертається до війта з посполитими, наказує їм віддавати
послушенство і погрожує карами тим, які тиснуться самоволне до
компуту козацкого". Таким чином гетьманська влада охоче прихо-

* 8!) Генерал, ел. Черн. пол. Л"» 50. 2) Генер. сл. Черн. п. № 150, Н. п. № 148.
8) Генер. сл. Н. її. №№ 293, 168. 4) Генер. ел. Черн. п. № 151.
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дать на допомогу вдовам з старшинських фамілій, коли виходять
якісь непорозуміння з селянами в справі послушенства та потрібне
авторитетне нагадування. В судовій галузі цікава практика переносу
справ вдів з суду сотницького та полковницького до генерального,
щоб забезпечити більшу уважність. В універсалі п. сотниковій
Сосницькій Оболонській маємо наказ, що коли хто матиме якусь пре-
тенсію, повинен притягати лише до суду генерального, а не до
полкового1). Так в загальних рисах виявляється практика гетьманської
влади з часу Скоропадського що до протекції над визначними
фаміліями.

В універсалах з часу Апостола бачимо ми завершення попередніх
заходів в виробленні системи полегкостей. В універсалі гетьм.
Апостола п. Томариній з полкової чернігівської старшини зазначено:
особливе же маючи взглядъ на вдовиній еи стань и на позосталого

сына еи въ молодихъ лѣтахъ будучого", взяв гетьман її, п. Тома-
рину, з домом в гетьманську оборону2). Ірина Рашевська, удова
полкового асаула3), прохала приняти її з позосталими синами під
гетьманську протекцію і оборону та потвердити село Осняки: гетьман,
з огляду на сиротство и вдовство помянутой Рашевской, а барзѣй
реепектуючи на служби сина еи, къ тому же видячи и синовъ еи
до такой же служби войсковой згодних", виповнив прохання.
Сотникова полкова гадяцька п. Пирятинська прохала потвердження, і
гетьман дав його, реепектуючи на разніе и не маліє въ походахъ
роненніе службы... призирая тежъ и на удобство зъ позосталими еи
детми"4). Як бачимо, те-ж мотивування заслуги, покійного та діти,
які теж подають надію на праці та служби. Також в звичайних
проявах виявляється і уважність самого гетьманського уряду до
господарства, як треба в должномъ еодержати защищеніи всякіе
заслужоніи до того еще и подъупаліи доми"5). Так, в універсалі
пані Долінській залишено право в допомогу Покошицьким
посполитим притягати і підеуеідків козацьких в с. Покошичах до податків,
давання підвід, постачання місячного на сердюків та ин.6). Подібне
залишення до послуг торкалось часом і міських людей. Наприклад,
вдова полковника Лубенського Савича отримала потвердження кори-
статись послугами лубенських ремесників, як користався і покійний
лан полковник: були тут кравці, шевці, бондарі, ковалі, рибалки,
ганчарі, стельмахи (в с. Новаках та Калайдинцях).

Коли старшинське надання згідно з гетьманським універсалом
заховано за вдовою з синами на виховання до літ дорослих, то
вважали, що вдова лише в завідуванні має оці маєтки, але не може
ними розпоряджатись, аж поки не виростуть діти. Сини підростали
та починали свою службу. Таким чином в родині міг бути старший,
що починав службу, та молодші сини, які недоросли ще.
Гетьманські потвердження не раз зазначають оцю градацію між синами.
Залишаючи й далі в тій-же родині батьківські маєтки, універсали
підкреслюють, що службу вже почали, призначення залишених
маєтків виконано. В родині п. Троцького, зазначає універсал, старший
син Петро вже почав службу в генеральній канцелярії, чрезъ
килка уже лѣтъ служитъ вѣрно и постоянно". В родині сотника
полкового Черн. полку Тим. Булавки старший син Іван почав елу-

*) Генер. сл.. Черн. п. № 291.
3) Генер. сл. Черн.. п. с. 27 та № 83.
5) Генер. сл. Київ. п. № 44.

Науковий Збірник.

2) Генер. сл. Черн. п. № 137.
4) Гадяд. п. № 14.
6) Генер. сл. Черн. п* № 304.
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жити в генер. канцелярії; з огляду на це та на згодність і
здатність до військової служби синів, гетьман залишає п. Булавкиній,
вдові сотниковій, з синами і далі маєтки покійного сотника. В
родині еоеницького сотника Оболонського теж виросли два сини та
почали службу, в звязку з цим гетьман потверджує село надалі въ
спокойное владѣніе" сотниковій з синами1).

Увага, якою оточено заелужоніи доми", якою полегшено
виховання дітей, також полегшує і перші кроки їх службової кар єри,
їм дано можливість починати свою службу коло самого гетьмана,
що ставить їх в ліпші умови та забезпечує дальше швидке
службове повшцення. В наведених універсалах бачимо вказівки, що сини
починають свою службу в генеральній канцелярії, що дає їм
можливість добре розглянутись в службових справах та осягнути в них
повного ознайомлення. До канцелярії вступали в першій половині
ХУІІІ в. лише діти старшинських фамілій, які перед тим діставали
певну освіту в київських латинських школах, як тоді
висловлювались. Таких осіб, що отримали тодішню освіту на основі
латинської мови, звичайно звали латинщиками. Коли генер. писар
Безбородко примушений був давати свої пояснення з приводу
обвинувачень Купчинського, він між иншим торкнувся і справи заміщення
Генер. В. Канцелярії і доводив, що і раніш до нього проходили
до складу Г. В. Канцелярії не-латинщики, з яких декого і вичисляє,
як доказ, що не-латинщики дійсно служили в Г. В. Канцелярії2).
Канцеляристам Г. В. Канцелярії давали ріжні доручення, вони
робили слідства, виїжджали на місця за-для вияснення ріжних
непорозумінь землевласників, непорозумінь з селянами з приводу
послушенства та праць на державців. Такі виїзди та розслідування
поширювали звязки та допомагали дальшій службовій кар єрі.

Другий шлях службової кар єри синів з визначних старшинських
фамілій це служба під бунчуком гетьманським, при боку гетьмана,
як висловлювались. Звичайно старшина, яка мала маєтки в певній
сотні, служила під сотенним бунчуком, ішла на війну разом із
сотником. Полковник міг певних осіб з складу визначних фамілій
перевести під свій бунчук та тим самим відокремити їх'з загалу
старшини певної сотні, це було значне повищення, яке ставило цю особу
над його звичайними товаришами. ІІодібно-ж і сам гетьман міг при-
числити до свого бунчука декого з старшинської молоди, кого
вважав за достойного. В однім універсалі гетьм. Скоропадського вповні
виступає значіння такого повищення: взяли домъ въ особливую
протекцию нашу, позволяючи синамъ его не при полку чернѣгов-
екомъ, лечь подъ нашимъ войсковимъ бунчукомъ въ походахъ
войсковыхъ служити"8). Таким чином, головне значіння зачислення під
гетьманський бунчук було в відношенні до виконання військової
служби та участи в походах. Але потім кадр бунчукових товаришів
став постійний, бунчукові товариші несли службу при боку
гетьмана, виконуючи всякі доручення ріжного характеру. Універсали
Скоропадського зазначають праці та услуги під бунчуком
гетьманським, як праці та услуги на якій-будь иншій посаді сотника,
осавула, обозного. Так, ми читаємо в гетьманськім універсалі Степ.
Тарновському про всегдашніе подъ бунчукомъ нашимъ войсковимъ

]) Генер. ел. Черн. п. № 226, 292.
2) Лазаревський подав в Записк. Черн. Губ. Статистич. Ком.  II, о. 227,
8) Генер. сл. Черн. п. № 45.
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охочо ронячіеся праци и услуги" ]). Бунчуковий товариш де не стаж
за-для зачислення на службу, це сама служба, за яку можуть іти і
певні нагороди і певні вислуги. Бунчуковим товаришам рахують
роки їх служби, як бачимо в гетьманських універсалах на маєтки
Бороховича та Тарновеького. Не дивно, що визначні старшинські
фамілії домагалися зачислити своїх синів під бунчук, щоб
забезпечити їм надалі добрі посади та з ними і економічну перевагу в
тодішнім суспільстві. Через те в проханнях до гетьманської влади
висловлювали бажання дістати потвердження на маєтки, оборону на

суді та зачислення синів під гетьманський бунчук. *)*) Гѳнер. сл. Луб. и.


