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Revisiting history of cossack szlachta Silicz family

The Cossack szlachta (nobility) Silicz family was one of the officers family 
during Hetmanshchina period. In 1595, a nobleman Hryhoriy Silicz received a royal 
acknowledgment for the cession of lands of Aleksander Wiśniowiecki, starost of 
Liubech. In 1633, a starost of Liubech Adam Kalinowski took in family’s possessions. 
The conflict with the magnates was one of the most common reasons to take part 
in War of National Liberation in the middle of the 17th century. The Silicz family 
experienced a practical split – one part of it joined the Lithuanian army, and another 
sided with the Zaporizhian Host.

Starting from the middle of the 17th century, the representatives of the Silicz 
family held offices in the Cossack state. For instance, Onikiy Silicz held a position 
of polkovnyk (colonel) of the Chernihiv Regiment in 1657 – 1663. In the late 18th 
century, the majority of representatives of the Silicz family managed to confirm their 
rights for nobility.

Keywords: Silicz family, szlachta (nobility), Cossack starshyna (Cossack 
officers), Chernihiv polkovnyk (colonel), landed property.

 * * *

УДК 94(477)»166/176» 
Кривошея Ір. І., 

доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії культури та методики навчання 
гуманітарних дисциплін, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини  
(Україна, Умань), iiivahnuk@i.ua

генеалогічні матеріали  
КозелецьКої аКтоВої Книги (1664–1765): 

КороВКи-ВольсьКі та моКіЄВсьКі

Розглядається інформативний потенціал Козелецької актової книги 
для генеалогічних досліджень. Для прикладу обрано документи книги, що 
стосуються генеалогії відомих козацькостаршинських родин Гетьманщини – 
КоровокВольських та Мокієвських. Із застосуванням інших джерел розкрито 
раніше невідомі деталі генеалогії згаданих родин. До наукового обігу вводиться 
також різноманітна історична інформація, зокрема деякі аспекти походу 
Київського полку під Кизикермен, описи відсудженого майна, характеристика 
деяких персонажів.
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Актові міські книги завжди були важливим 
джерелом генеалогії козацької старшини. Цей вид 
історичних джерел зберігся дуже нерівномірно, тому 
далеко не кожне українське місто, яке мало магістрат чи 
ратушу й вело відповідні документи, може похвалитися 
ними сьогодні. Через це віднайдення в архівах та 
введення до наукового обігу кожної актової книги стає 
подією для істориків. 

Найкраще збереглися документи Полтавського пол-
ко вого уряду, Стародубського магістрату, частково 
Ніжинського магістрату, Бориспільської, Лохвицької 
й Пирятинської ратуш [2–14; 22–27; 29–34]. Частина 
їх опублікована й описана дослідниками, насамперед 
В. Модзалевським і А. Стороженком та сучасними 
істориками [2–6; 14; 22; 25; 29; 30]. Інші доступні у 
фондах різних українських архівів, зокрема Централь-
ного державного історичного архіву України в м. Київ та 
Інституті рукопису НБУВ [7–13; 35]. 

Мета публікації показати інформативні можливості 
Козелецької міської книги для генеалогічних досліджень 
на прикладі генеалогії двох відомих старшинських 
родин Мокієвських і Коровок-Вольських. Для цього було 
застосовано загальнонаукові методи аналізу й синтезу, 
використано ретроспективний, історико-порівняльний під-
ходи, а також просопографічні методи й методи генеалогії.

Після 1648 р. практика діловодства гродських, 
земських і підкоморських судів на території козацької 
держави занепала. Протягом другої половини XVII ст. 
на українських теренах часто діяли «обопільні» уряди – 
спільні для козацької та міщанської адміністрації 
засідання, на які покладалася й судова функція. Саме 
тому в актових міських книгах – як козацькі, так і 
міщанські документи – збереглися найліпше. Практичне 
розділення діловодства почалося лише з 20-х років 
XVIII ст., коли повною мірою запрацювали полкові 
канцелярії. Лише тоді записи стосовно старшини 
й козаків майже зникли з магістратських книг, що 
засвідчує перегляд книг Стародубського магістрату 
20–30-х років XVIII ст. [35]. Запис обопільного 
уряду мав сталу форму, у якій спершу вписувалися 
козацькі урядники, потім неурядова старшина, а далі 
представники міщанства. 

Оригінал актової міської Козелецької книги збері-
гається у відділі рукописів бібліотеки ПАН у Кракові. 

Master
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Доступна також її копія в бібліотеці Народовій м. 
Варшави [36]. Це актова книга обопільного козелецького 
уряду другої половини XVII – першої половини 
XVIII ст. під назвою «Księga rządowa kozacka miasta 
Kosielca w gub. Czernikowskiej. w. XVII – XVIII, k.184», 
що нараховує 184 двосторонніх аркушів розміром 
20 х 32.

Полковий київський уряд, через чисельність і 
високий статус міщанської спільноти Києва та тривалі 
непрості взаємини міщанського й козацького урядів, 
перебував почергово в сотенних містах Острі й Козельці 
[18, с. 69; 28, с. 79]. Відомо, що резиденцією полковника 
київського Г. Коровки-Вольського в 1682 р. став Остер 
[16, с. 239]. Посилює значення актової книги як джерела 
те, що Козелець тривалий час був полковим містом 
Київського полку не лише в XVII ст., але й протягом 
XVIII ст.

Актова книга з 1664 р. детально фіксує персо-
нальний склад міського козелецького уряду, персональ-
ний склад козацького уряду та, часто, і полкового 
київського. Переважно до книги вписували акти 
про право власності на рухоме та нерухоме майно у 
вигляді купчих, уступних, тестаментів, розподілів, 
квитів, договорів оренди та інших видів документів. 
Вони містять інформацію про розміщення дворів, їх 
інфраструктуру, вартість, про власників сусідніх дворів, 
стосунки між фігурантами, дані про соціальну структуру 
та ієрархію й чимало іншого. 

Серед документів є надзвичайно інформативні, 
особливо стосовно генеалогії козацько-старшинських та 
міщанських родин м. Козельця та інших міст. Із їх числа 
для прикладу візьмемо два: квит значному товаришу 
військовому Григорію Карповичу від пана Ісака Григо-
ро вича, бурмістра чернігівського, та екстракт про експе-
дицію Очаківську, у яких знаходимо генеалогічну інфор-
мацію про родини Коровок-Вольських і Мокієв ських.

Послужний список київського полковника Г. К. Ко-
ровки-Вольського (?–1640–1705–?) засвідчує його бага-
то річну військову службу на високих урядах. Займав 
уряд батуринського сотника (1669–1672), у травні 
1672 р. був посланцем до Москви від генераль ної 
старшини. Генеральний хорунжий (1672–1677), чиги-
ринський полковник і наказний гетьман (05.1677–
08.1678), стародубський полковник (1678–1681), київ-
сь кий полковник (1682–1684, 1690–1691), значний 
товариш військовий (1691–1702). У 1705 р. брав участь  
у розмежуванні кордону з Туреччиною. Володів 
с. Шкря бин Стародубського полку та селами Карпи-
лівка, Виповзов, Лутава, Косачівка й Козар Київсь кого 
полку [24, с. 462; 1, с. 72, 18, с. 74; 17, с. 425; 20, с. 46].

У Козелецькій актовій книзі, крім квита, містяться 
й інші документи, пов’язані з Г. Коровкою-Вольським, 
що розширюють його біографічні дані. У 1700 р. 
виїзний суд за наказом гетьмана розглядав за його 
позовом справу про затоплення млинів на Новій 
греблі на р. Остер [36, k. 137–140v.]. Судовий процес 
мав закономірні, хоча дещо несподівані для позивача 
наслідки. Григорій Карпович, по суті, позивав 
тодішнього київського полковника К. Мокієвського, 
близького родича гетьмана І. Мазепи. Тут ніяке добре 
ставлення гетьмана до позивача допомогти не могло, та 
й слідство виявило значні зловживання владою колиш-
нього полковника київського Г. Коровки-Вольського в 

часи зведення Нової греблі. Результатом став вердикт 
про знесення греблі й млинів на ній та заборону 
будівництва греблі на цьому місці на майбутнє [36, 
k. 140].

Походив Григорій Карпович із давнього шляхет-
ського роду Вольських, проте в біограмах і розписах 
роду дослідники через брак достовірної інформації не 
інтегрують усіх відомих його представників у цілісний 
розпис. Тому наш фігурант усього другий після батька 
Карпа, але найбільш відомий представник родини в 
другій половині XVII – на початку XVIIІ ст. Знаходимо 
короткі й неповні розписи або біограми членів вигаслого 
роду в працях В. Модзалевського [24, с. 462–463], 
О. Лазаревського [21, с. 20–21; 168], В. Кривошеї [1, 
c. 72–73; 17, с. 425].

Документ Козелецької актової книги доповнює 
генеалогію роду Коровок-Вольських, одночасно пов’я-
зуючи його зі знаними й впливовими козацько-старшин-
ськими та міщанськими родинами Чернігівського полку. 
Мова про квит від 8.12.1695 р., виданий пану Григорію 
Карповичу, значному товаришу військовому, від пана 
Ісака Григоровича, бурмістра чернігівського, вписаний 
до Козелецької актової книги 20.01.1696 р. [36, k. 117]. 
Із нього дізнаємося, що дружиною Г. К. Коровки-
Вольського, колишнього київського полковника, була,  
уже на той час покійна, Євгенія Василівна Радченко. 
Отож вона померла раніше грудня 1695 р. Із колишнім 
полковником за спадок по небіжці судився бурмістр 
чернігівський Ісак Григорович Слободецький (Голо боя-
ринович). 

Заслуговує на увагу рівень суду, на якому було 
задоволено позов Ісака Григоровича – Генеральний 
військовий суд у Батурині. Саме на такому судовому 
рівні в 90-х роках XVII ст. вирішувало свої справи 
значне товариство військове. Свідком при квитуванні 
був Михайло Стефанович Голобояринський, товариш  
полковий і житель чернігівський. Без сумніву, шляхет-
ський рід Слободецьких у тодішній старшинській 
ієрархії займав далеко не останнє місце. Усе роз’яс-
нюється завдяки генеалогії родин Радченків та Слобо-
децьких.

Євгенія Василівна Радченко (? – 1640 – раніше 
1695 р.) була донькою бурмістра чернігівського 
магістрату Василя Радченка (? – ран. 28.01.1648 р.) 
[19, с. 132]. Її матір – Ганна Григорівна Слободецька, 
шляхтянка, рідна сестра Ісака Григоровича Слобо дець-
кого. 28 січня 1648 р. Ганна отримала від шляхтянки 
Анастасії Ярошівни частину млина в Старому Білоусі. 
У 1665 р. подарувала Борисоглібській церкві свій двір 
у Чернігові [19, с. 132]. Після смерті Василя Радченка 
Ганна вийшла заміж вдруге за Данила Полоцького, війта 
київського [19, с. 61]. Відомий брат Ганни Григорівни, 
Степан Григорович, син якого Михайло Степанович 
Голобояринський (?–1649–1696–?) у 1695 р. був свід-
ком у видачі квита дядьком Ісаком Григоровичем 
Г. К. Коровці-Вольському та його синам. 

У першому шлюбі Євгенія Василівна була дружиною 
Оникія Силича (? – 1627 – 18.09.1663 р.), товариша 
полку Чернігівського (1651–1656 рр.), чернігівського 
полковника (1657–1663 рр.), страченого після Чорної 
ради в Борзні разом із Якимом Сомком та іншими 
старшинами. Шлюб сина шляхтянки з роду Мальцевичів 
та доньки шляхтянки з роду Слободецьких виглядає 
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закономірним. Обидві сім’ї мали володіння навколо 
Лоєва та Старого Білоуса, відтак поріднилися доволі 
близькі родини. Імовірно, Оникій Силич був сотником 
лоєвським [19, с. 11]. Він володів ґрунтами навколо 
Старого Білоуса, кількома млинами на р. Білоусівка 
та р. Снов [19, с. 11]. Інформація про їхніх дітей не 
збереглася.

Рід Вольських також був шляхетським і походив, 
найпевніше, із Правобережжя. Одна з представниць 
роду Вольських – Катерина була заміжня за племін-
ником П. Тетері Василем Михайловичем Іскрицьким, а 
їх донька Уляна стала в 1690 р. дружиною Д. Апостола 
[15, с. 237]. І. Виговський у 1660 р. згадував свого 
військового суддю Вольського, який вийшов із полону 
після «Задніпровського погрому» і прибився до нього 
[15, с. 144].

О. Лазаревський писав, що в Стародуб у 1678 р. 
керувати полком Г. К. Коровка-Вольський приїхав 
з двома синами й донькою. Сина Гната призначив 
полковим осавулом і надав на уряд с. Кривець [21, 
с. 21]. Є інша інформація про час перебування Гната на 
уряді полкового стародубського осавула: 1690–1692 рр. 
Пізніше, у 1695–1696 рр., Гнат займав уряд почепського 
сотника [17, с. 425; 28, с. 87]. Імовірно, помер чи 
загинув у 1697 р. [28, с. 87]. Інформація про дорослих 
дітей вказує на те, що шлюб із Євгенією Радченко для 
Григорія Карповича також був не першим і, напевно, 
бездітним. Це підтверджує вписаний у Козелецьку 
актову книгу квит. Якщо дядько відсудив після смерті 
племінниці її спадок у вигляді особистих речей, то 
це означає, що спільних дітей у Євгенії та Григорія 
або не було, або вони не вижили. Отже, квітував 
Ісак Слободецький Григорія Вольського і його синів 
від першого шлюбу з невідомою сьогодні дослідникам 
жінкою. 

Зберігся запис про вибачення Г. Вольського 
перед Ісаком Григоровичем, про виплату 600 золотих 
лічби литовської та опис відсудженого майна: «<...> 
монистомъ Перловым щарвоными золотимы. Кухлюв 
столовых полдарцовых два, третий [пучар?]. Перстней 
щирозлотных с каменями добрыми шѣсть. Ложокъ 
срѣбрныхъ [тезньов] два. Платя будучого в скринѣ 
то ест баволниц три, запасокъ двѣ, [кабатъ?] единъ, 
чепцов шест, сподниц двѣ, кошул крамного полотна 
десят и инших бѣлуихъ вещей» [36, k. 117]. Якби донька 
Григорія Карповича була спільною з Євгенією, то саме 
їй дісталися б усі материні речі.

В. Модзалевський вважав рід Коровок-Вольських 
згаслим. Сини Григорія Карповича не залишили 
нащадків чоловічої статті. Більш відомий із синів – 
Федір Григорович Коровка-Вольський (?–1712), який 
був полковником київським (1708). Основні маєтності в 
Стародубському полку він продав ще за життя (1708 р.). 
Одружений із Марією Криштофорівною, на думку 
дослідника С. Павленка, донькою пасинка І. Мазепи 
Криштофа Фридрикевича [28, с. 88]. Є скупа й не зовсім 
достовірна інформація про онучку Григорія Карповича, 
імовірно, по жіночій лінії [24, с. 463].

Ще один запис 1695 р. до актової книги м. Козельця 
під назвою «Експедиція Очаківська» проливає світло  
на генеалогію більш відомої в Гетьманщині родини 
Мокієвських, близьких родичів гетьмана І. Мазепи, 
матір якого була з Мокієвських. Костянтин Михайлович 

Мокієвський, швидше за все, був двоюрідним братом 
матері гетьмана І. Мазепи [16, с. 246]. У доку менті 
повідомляється, насамперед, інформація про Очаків-
ський похід 1694–1695 рр., у якому полковник київський 
Костянтин Мокієвський очолив відділ із кількох 
полків, включно з охочими полками Пашковського, 
Михайла Палажченка та Семена Палія [36, k.115v.–116]. 
У серпневих боях 1695 р. полковник відзначився 
особистою відвагою: під його командуванням козаки 
розгромили чотири корогви яничар і захопили багату 
здобич. 

Після цієї перемоги полковник К. Мокієвський ді-
знався, що в «похвальну» суботу 1695 р. померла його 
дружина Анастасія Зеленковна1. У них залишилося дві 
малолітні доньки Ганна та Анастасія [36, k. 116]. У жод-
ній із відомих біограм не згадується дружина К. Мо-
кієвського та ім’я рано померлої доньки. Про доньку 
Ганну, заміжню за Василем Івановичем Мирови чем, та 
її нащадків маємо трохи інформації: як донька й дружи-
на мазепинців перебувала у Москві, потім на засланні в 
Тобольську. Її син Іван Васильович Мирович мешкав у 
Тобольську і в Україну більше не повернувся [28, с. 83]. 
Друга донька К. Мокієвського померла малолітньою, 
була похована в Троїцькому соборі м. Остер [28, с. 83].

Джерело описує померлу дружину полковника 
Анастасію так: «Была тая Панѣ барзо мудрая набожная, 
убогих великая милосница нѣделе не працювала завше 
албо читала албо до церкви Божей що справовала. Тѣло 
ей отпроважено до Остра которое зоставало презъ свята 
воскрисние наслабодѣ в церквѣ мурованой а по святахъ 
воскриснихъ отпроважено до Печерского и тамъ также 
килка недел зоставало в предѣлѣ а потомъ погребено 
тамъ же на цминтарѣ печорском в гробѣ мурованомъ» 
[36, k. 116]. 

Окрім генеалогічної інформації про шлюбний 
зв’язок родин Мокієвських і Зеленських, маємо цікавий 
опис погребальних практик. Звісно, такий тривалий 
термін прощання був зумовлений не традицією, 
а особливими обставинами. Небіжчицю спочатку 
перевезли до Остра, отже, мешкала родина не в самому 
місті. Спершу тіло перебувало кілька днів в остерській 
мурованій церкві, потім було відправлене до Печерська, 
де також залишалося доступним для прощання кілька 
тижнів і лише потім Анастасію поховали. Вірогідно, 
така затримка пояснюється часом, необхідним для 
повідомлення про її смерть чоловікові й повернення 
його з походу. Із тексту документа зрозуміло, що 
К. Мокієвський дізнався про смерть дружини лише 
в серпні 1695 р., відтак не мав можливості з нею 
попрощатися.

Із того ж документа довідуємося, що в 1695 р. 
помер Іван, сестринець полковника К. Мокієвського. 
Вказується, що він відійшов у потойбіччя під час 
Великого посту й похований у вербну суботу в Козельці 
в Преображенському храмі. Слідом віддав Богу душу в 
Батурині Андрій Мокієвський, рідний брат Костянтина 
Мокієвського. Його поховали в Борисполі [36, k. 116]. 
На цьому нещастя родини не скінчилися. У документі 
ще однією скупою стрічкою вписано, що того ж року 
померла пані Войнаровська, рідна сестра гетьмана. Уже 

1 Субота за два тижні до Пасхи. Отже, Анастасія померла 
навесні 1695 р.
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хворіючи, вона постриглася в черниці й померла на 
руках своєї матері Марфи Магдалини Мазепиної, ігумені 
Печерської [36, k. 116].

Без будь-якого відступу автор екстракту повідомляє 
про успішний похід того ж 1695 року гетьмана 
І. Мазепи під Кезикермен та інші городки. Описує їх 
захоплення, взяття багатої здобичі й спалення. Під час 
цього підпалу загинуло багато козаків: «Тилко барзо 
зле учинили ижо якъ грабовали запалили и много и 
нашихъ погорѣло» [36, k. 116]. Особлива увага в описі 
битв звертається на особисту хоробрість і рицарську 
звитягу полковника К. Мокієвського й товариства 
Київського полку, до якого в бою долучалося товариство 
інших полків, приписуючи славу не своїм полкам, 
а Київському. Не забуто в описі герб, наданий роду 
Мокієвських за давні військові заслуги, на якому 
зображено жовтий ключ у блакитному полі. Описані 
події та тон розповіді свідчать, що повідомлення про 
експедицію Очаківську, смерть близьких та хоробрість 
полковника й Київського полку в боях внесено до 
актової книги за наказом самого полковника.

Отже, два невеликих документи актової книги 
м. Козельця доволі суттєво доповнюють генеалогію 
таких знаних родин Гетьманщини, як Мокієвські 
та Коровки-Вольські. Вони додають не лише сухі 
факти, дати чи імена, а й описи характерів і звичок 
згаданих персон. До нас проривається інформація про 
час, обставини й місце їх поховання – генеалогічні 
подробиці, такі цікаві й важливі для кожного дослідника.
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Informative potential of Kozelets register for genealogical research is under 
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We chose for example the documents related to the genealogy of famous Cossack 
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ВідшуКання «російсьКого дВорянстВа» 
мешКанцями уКраїнсьКих маЄтКіВ  

польсьКих аристоКратіВ потоцьКих  
(Кінець XViii – перша полоВина хіх століть)

Пропонована стаття є спробою висвітлити процес відшукання 
«російського дворянства» мешканцями українських маєтків польських 
аристократів Потоцьких. Звертається увага на законодавчу базу процесу 
інкорпорації та легітимізації місцевого населення (шляхтичами, селянами та 
ін.) до стану дворянства Російської імперії.

Ключові слова: шляхта, селяни, графи Потоцькі, дворянство, 
Правобережна Україна, Російська імперія, указ.

У другій половині XVIII століття Річ Посполита 
переживала не найкращі часи: її велич та могутність 
залишилися в XVII столітті. Послаблена Литовсько-
Польська держава все більше привертала увагу сусідніх 
держав, які тільки й чекали її падіння. Повний занепад 
був не за горами, адже утворення Барської конфедерації 
(1768 – 1772 рр.), учасники якої не враховували необ-
хідності реформування суспільного устрою, вияв ляли до 
некатоликів неприязнь тощо [1, с. 6], та неспроможність 
самотужки придушити повстання 1768 року на Право-
бережжі [2] й звернення за допомогою до російської 
імператриці Катерини ІІ, показали, що політичних 
засобів вирішити проблему встановлення стабільності 
не залишилося. Послабленням країни скористалися 
сусідні держави (Австрія, Пруссія, Росія), здійснивши у 
1772 р. перший її поділ [1, c. 6].

Торговицька конфедерація (1792 р.) і подальша 
дипломатична боротьба Пруссії та Росії завершилися 
підписанням 12 січня 1793 р. конвенції про новий розділ 
Речі Посполитої, яку пізніше підтвердила й Австрія. 
Пруссія зайняла Данцінг (Гданськ), Торн і західні 
області, а Росія – воєводства: Київське, Брацлавське, 
Подільське, Мінське й частини Віленського, Ново грод-
ського, Брест-Литовського та Волинського. Гроднен сь -
кий сейм (червень – липень 1793 р.) показав усю трагіч-
ність і безпорадність становища поляків [1, c. 9–10; 
3, c. 94].

До 5 квітня 1793 р. присягу на вірність російській 
короні склали Сагнушки, Потоцькі та інші, але процес 
проходив недостатньо активно, і термін цієї всестанової 
шляхетської акції було продовжено ще на місяць [4]. 
Імперський уряд повинен був враховувати, насамперед, 
реакцію магнатсько-шляхетської верхівки на поділи Речі 
Посполитої. Сукупність російських юридичних прав 
про дворянський статус ґрунтувалася на положеннях 
«Грамоты на права, вольности и преимущества 
благородного Российского Дворянства» від 21 квітня 
1785 року. Особливу увагу в контексті інкорпорації 
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