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Досліджується генеалогія козацько–старшинських родин Гетьман-
щини. Увагу зосереджено на старшинських родинах Полтавського 
полку. Опираючись на нові опубліковані джерела, такі як реєстр 
Полтавського полку 1654 р. та відомі видрукувані й архівні джерела, 
передусім, полтавські актові міські книги, розглядаються родоводи 
полкової старшини та сотників. Одним з основних джерел стали 
тестаменти фігурантів, а також судові позови та численні купчі 
на власність представників родин Прогонських, Маджарів, Зайців, 
Кованьок, Гончарів та Тубольців.
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Genealogy of the families of the prosperous class of Cossacksof the 
Hetmanate was studied. Our attention was concentrated on the prosperous 
classes of Poltava regiment. Family trees of the regimental prosperous 
classes and sotniks (lieutenants of Cossacks) were under analysis based on 
new published sources, such as the registry of Poltava Regiment in 1654 
and well–known printed and archival sources, first of all – Poltava registry 
city books. Testaments of the studied persons, as well as judicial claimsand 
numerous bills of sale on property of the representatives of the Prohonskyis, 
Madzhars, Zaits, Kovanoks, Honchars and Tubolets families were one of the 
main sources.
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У 2014 р. побачила світ двотомна праця відомого 
українського історика В. В. Кривошеї, присвячена 
генеалогії козацтва Полтавського полку [5; 6]. 
Необхідно наголосити, що в ній досліджено не 
лише генеалогію козацької старшини й рядового 
козацтва цього полку, а й багато інших цікавих 
сюжетів української історії другої половини 
XVII–XVIII ст. Значення цієї праці, як і подібного 
дослідження з історії Чернігівщини [7; 8], годі 
переоцінити. Дослідницька робота В. Кривошеї 
може слугувати відправною точкою для вивчення 
багатьох аспектів історії тієї доби.

Утім, існуючий масив генеалогічних розписів 
полтавської козацької старшини все ж варто й 
можна доповнювати, насамперед, щодо XVII ст. 
Особливо, зважаючи на наявні опубліковані та 
неопубліковані архівні джерела. Для досліджень 
доступні міські полтавські актові книги XVII ст., 

видані В. Модзалевським, реєстри 1649 р. та 1654 р. і 
чимало таких самих і подібних за інформативністю 
документів в архівах [1; 2; 3; 4; 10; 11; 12; 13]. 
Найбільше додається до розписів родин сотників 
і нижчої ланки урядників, хоча трапляються 
цікавинки й щодо представників добре знаних 
полковницьких родин. Серед багатьох полтавських 
родин для даної розвідки обрано Прогонських, 
Маджар, Зайців, а також вміщено деякі матеріали 
про окремих членів родин Кованьок, Гончарів та 
Тубольців.

Про рід Прогонських у першому томі свого 
дослідження В. Кривошея повідомив таку 
інформацію [5, с. 177–176]: у першому коліні 
Семен, шляхтич, що володів млином у с. Петрівці, 
у другому – його син Герасим, покозачений 
шляхтич, товариш Полтавського полку (1661, 
1667–1669). Сотник полтавський (23.02.1673–?). 
Мав млин предківський на Петрівській старій 
греблі. Дружина – Вовдя Самойлівна Маджар, 
донька сотника старосанжарівського; у третьому 
коліні – про двох синів Герасима: Василя, який 
у березні 1692 р. продав ґрунти, двір із плацом і 
комору Леонтію Дорошевичу, та Павла, наказного 
полковника (1713), хорунжого полкового 
полтавського (20.05.1715–1736). Останній мав двір 
у Полтаві, пустий хутір над р. Свинківкою (1732).

Виданий реєстр Полтавського полку 1654 р. 
[13], матеріали актових полтавських книг XVII ст. 
дозволять уточнити й значно розширити розпис 
роду.

Прогонські
І.
1. Семен, шляхтич
ІІ.
2/1. Герасим Семенович (?–1625–1676– ран. 

12.1682), покозачений шляхтич, козак сотні 
городової полтавської (1649) [12, с. 408], товариш 
Полтавського полку (1661, 1667–1669). Сотник 
полтавський (1670–1673) [9, c. 436]. Мав млин 
предківський на Петрівській старій греблі. У 
листопаді 1673 р. завершував будівництво млинів 
на новій греблі власним коштом. 24 листопада 
1673 р. уклав угоду зі своїм компаньйоном 
Романом, зятем Григоренка, який не зумівши 
виплати свою частку за будівництво, поступився 
Герасиму 5 ставидлами на цій греблі. Роману 
залишилася лише одна задня клітка з 2 ставидлами 
[4, арк. 4]. Був у «бусурманській неволі» (?–05–
08.1676–?) [4, арк. 39, 130]. Д.: NNN, з травня по 
серпень 1676 р., разом із Романом Григоренковим, 
була відповідачкою у кількох позовах мельників 
с. Петрівці через підтоплення млинами їх нової 
Нижньої Петрівської греблі млинів інших 
власників на Верхній греблі [4, арк. 39–39зв, 40–
41зв, 44зв–45]. Померла раніше 1682 р.

ІІІ.
3/2/1. Василь Герасимович (?–1660–1692–?), 

перебував у «бусурманській неволі» (?–1684–
1688–?) [4, арк. 130]. 11 грудня 1682 р. Йосип і 
Василь Герасименки внесли угоду про розподіл 
батьківських ґрунтів до міської книги [4, арк. 95зв]. 
При поділі Василю дісталося два кола млина, Йосипу 
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– одне. Бидло, ґрунти і сінокоси поділили навпіл. 
Невдовзі брати продали камінь на Герасимівській 
греблі в середній клітці Стефану Дорошевичу. У 
жовтні 1686 р. пан Данило Миколайович записав 
до актової книги купчу на ґрунти й млин, придбані 
раніше 1684 р. у Василя і Йосипа Прогонських, 
рідних братів. Вони продали ліс на Боршні, став із 
млином, три ставища за Ворсклою, що межували 
з Тимошевим Ложниковим, а з другого боку – 
із Миськовим і Степановим за 210 золотих [4, 
арк. 144зв]. Повернувшись із неволі, мешкав у 
с. Семенівка й одразу, з дозволу дружини й доньки, 
у березні 1692 р. продав ґрунти, двір із плацом і 
комору значному товаришу військовому Леонтію 
Стефановичу Дорошевичу. Тоді ж, у березні, продав 
йому ж,жителю старосанжарському: дім із плацом 
біля Юрашка, комору й ґрунт, куплений ним у 
Маляра, другий дім із плацом, яким володів після 
смерті Маджара, його тестя; берег пана Стефана 
Дорошевича, сотника старосанжарського; на міській 
греблі старосанжарській у середній клітці, якою 
володів навпіл із Маджаркою, півтора кола «тое 
камень мучной і пол камня ступного, і фалюши» 
пополам мають бути пану Леонтію й Маджарці, 
тещі його; ліс під Санжаровим, «по Маджарову 
займу» продав за 400 золотих і 20 талярів [4, арк. 
256–256зв]. Д.: Вувдя Самойлівна Маджар, донька 
сотника старосанжарського. У березні 1688 р. вона 
зі згоди рідних і приятелів чоловіка–невільника 
продала пану Якову Лаврентійовичу, зятеві 
Левенця, ґрунт в Семенівці, належний їй із донькою 
Гафією Василівною: ґрунт батьківський (Герасима 
Прогонського), світлиць дві з плацом, дві комори, 
сад, місце на «пастовник на оболоні» в межу з 
Василихою Кгулою, кошари осібно на тому боці 
Ворскли за 80 золотих монет [4, арк. 175].

4/2/1. Йосип Герасимович, був одружений, дітей 
не мали, помер у 1684 р., раніше грудня. Після 
його смерті дружина, згідно з судовим рішенням, 
отримала лише внесене нею при шлюбі. Спадкові 
родові землі Йосипа розділили між собою п’ять 
його рідних сестер [4, арк. 130].

5/2(?)/1. Павло Герасимович, наказний 
полковник (1713), хорунжий полковий полтавський 
(1715–1736) [5, с. 176]. Мав двір у Полтаві, пустий 
хутір над р. Свинківкою (1732).

6/2/1. Параска Герасимівна. У грудні 1684 р. 
розділила з сестрами майно померлого Йосипа: 
млин на 1,5 кола, сіножаті, ниви й всі ґрунти 
в рівних долях. Ч.: отець Йосип, священик 
гавронський (1684), засвідчив розділ спадку.

7/2/1. Ювга Герасимівна, вдова у 1684 р.
8/2/1. Хвенена Герасимівна. Ч.: Гаврило NN 

(1684).
9/2/1. Химка Герасимівна, у 1684 р. незаміжня.
10/2/1. Горпина Герасимівна, у 1684 р. 

незаміжня.
IV.
11/3/2/1. Гафія Василівна (?–1683–1692–?), 

у 1684 р. за нею та її матір’ю Вувдею судом 
стверджено батьківську частку ґрунтів. Одночасно 
зазначено, що у випадку смерті Гафії ґрунти буде 
розділено між сестрами Василя [4, арк. 130].

Отже, Василь Герасимович із полону все ж 
повернувся, імовірно, був викуплений у 1692 р. 
Це підтверджується поспішним продажем ним 
усіх власних родових володінь і тих, що дісталися 
від тестя. Скидається на потребу термінового 
повернення боргу. Після цього в актових полтавських 
документах ні він, ні дружина з донькою більше не 
згадуються. Мабуть, рід вигасає.

Запитання викликає постать Павла Герасименка 
Прогонського, якого В. Кривошея вважав сином 
Герасима Прогонського. Проте всі інші документи 
роду його не згадують. Особливо дивною виглядає 
ситуація, при якій п’ять сестер поділили землі 
померлого бездітного Йосипа, зазначили своє 
право розділити майно невільника Василя, якщо 
його донька помре, і при цьому розділі родових 
земель ніяк не відстояв своє право Павло.

Розпис старосанжарського козацького роду 
Маджар, виконаний В. Кривошеєю [6, с. 12–13], 
доповнюємо новою інформацією щодо колін у 
XVII ст. завдяки реєстрам Полтавського полку 1654 
року та тестаменту колишнього старосанжарського 
сотника Самійла Маджара.

Маджари
І.
1. Гаврило Маджаренко, козак Старосанжарської 

сотні (1654) [13, с. 108].
2. Роман Маджаренко (?–1634–1654–?), рідний 

брат Самійла. Козак Старосанжарської сотні (1654) 
[13, с. 108]. Помер раніше 1686 р.

3. Самійло Маджаринов (?–1634–1686–
бл. 01.1692), козак старосанжарський (1654) 
[13, с. 109], у 1669 р. Іван Пипа продав йому 
«січку» (вирубку) із 10 бджолами на Орелі нижче 
Перещепино [1, с. 10]. «Товариш наш городка 
Старого Санджарова» (1673). Товариш полку 
Полтавського (03.1673). Сотник старосанжарський 
(1682) [11, л. 265]. Тестамент датовано 
01.03.1686 р., проте до актової книги з зазначенням 
того, що це тестамент небіжчика Самійла, вписано 
16 січня 1692 р. Частину заповіту колишнього 
сотника, дописану іншою рукою й чорнилом, суддя 
Іван Красноперич відмовився вписати до актової 
полтавської книги з цікавим формулюванням: 
«Не хочем» [4, арк. 253–254]. Його, як небіжчика, 
згадує і зять Василь Прогонський у березні 1692 р. 
Д.: Параска NN, отримала згідно з заповітом 
чоловіка половину млина з валюшами, ниву в 
полтавському прогоні на п’ять коліс, бровар з усім 
і хату, яку сини мали переставити, третю частину 
товару, коней і бджіл. Також половину фільварку 
з винницею, половину солодовні, половину хат і 
ґрунтів [4, арк. 253–254]. У 1692 р. при продажу 
своєї частки, її права на млин застерігає в купчій 
зять Василь Герасимович Прогонський [4, 
арк. 256–256зв].

ІІ.
4/2. Григорій Романович, козак значний старо-

санжарський (1694–1696), у квітні 1696 р. разом із 
Максимом продав за 200 золотих батьківську січ 
полковнику полтавському Івану Іскрі [4, арк. 289].

5/2. Максим Романович, у 1692 р. за заповітом 
дядька Самійла (1686) отримав четверту частину 
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пасіки на Орелі [4, арк. 254]. Козак значний 
старосанжарський (1694–1696) [4, арк. 289].

6/3. Яків Самойлович, старший син, згідно 
з заповітом у 1692 р. отримав половину худоби, 
половину Круткувської пасіки, ґрунт і пасіку на 
Орелі навпіл із братом, половину помірку. Але 
третю частину товару й бджіл, згідно з заповітом, 
брати мали віддати матері, а також переставити 
для неї хату. Разом із братом отримував половину 
фільварку з винницею, половину солодовні, 
половину хат і ґрунтів, а інша половина належала 
матері. Половину позичених священиком Веремієм 
грошей (із 150 золотих). Окремо зазначено поділ 
пасіки на Орелі, із якої отримав четверту частину, 
інші – брату Пилипу, двоюрідному брату Максиму 
та Семену Рубану [4, арк. 253–254].

7/3. Пилип Самойлович, у 1692 р. отримав у 
спадок половину призначеного їм із братом майна, 
включно з худобою, пасіками, хатами й ґрунтами. 
Козак «можнейший» старосанжарський (?–1718 [3, 
с. 165] – 1733–?). На Українській лінії (1733). Мав 
ґрунти лісові з ловлями й пасікою поблизу устя 
Орчика (1731), тримав хутір поблизу р. Ворскла в 
Старосанжарській сотні (1732) [6, с. 12]. Мав синів 
Якова старшого (1697–1754–?) [6, с. 12], Якова 
молодшого (1721–1754–?) та Василя (1723–1754–
?), які були убогими виборними козаками [6, с. 12].

8/3. Вувдя Самойлівна, згідно з батьковим 
заповітом у 1692 р. отримала ліс під Новими 
Санжарами й хату на вибір: або Петровську, або на 
Левенцовському дворищі [4, арк. 254]. Ч.: Василь 
Герасимович Прогонський. Мали доньку Гафію.

Зайці
І.
1. ЗаєцьСава Старий (?–1620–1677–раніше 

1681), шляхтич, у 1647 р. продав ліс Панасу 
Іванащенку, а через 30 років виступив свідком 
у суперечці за той ліс. У грудні 1677 р. Сава 
повідомив, що ліс колись був панським, потім 
дістався Івану Жуку, а сам Сава його купив у Жука 
Старого [4, арк. 51зв]. Значний товариш, засідав на 
уряді полковому (1665, 1669, 1670, 1677). Товариш 
полку Полтавського (1669, 1670, 1677) [9, с. 410]. 
Володів нижньою греблею Мринею із млинами, 
яку продав Василю Луговому [4, арк. 90зв–91]. 
У 1676 р. присягав на вірність царю Федору 
Олексійовичу серед значних козаків Петрівського 
куреня [10, л. 324]. Д.: Вуцька Зайчиха Стара, 
вдова в 1681 р. У зятя Олександра Никифоровича 
Чуйкевича, писаря міського, кільканадцять років 
тому позичила 18 коп. У липні 1681 р. при зятеві 
Івану та доньці Парасці повернула Олександру 
10 золотих, а за 14 коп. і золотого віддала ґрунти 
покійного чоловіка на березі Ворскли у Волховому 
Розі [4, арк. 82зв–83].

2. Кирило N Заяченко, у 1676 р. присягав на 
вірність царю Федору Олексійовичу серед значних 
козаків Петрівського куреня [10, л. 324]. 2 червня 
1690 р. вдова Кирила Меланка Михайлівна 
разом із сестринцем Кирила Іваном Семененком 
продали Зайцівський сінокіс за 20 талярів купцю 
полтавському, славетному пану Богдану Марченку 
[4, арк. 224зв].

3. NN Заєць (?–раніше 1690), рідна сестра 
Кирила. Ч.: Семен NN. Мали сина Івана, який 
продавав родовий Зайцівський сінокіс із дядьком 
у 1690 р.

ІІ.
4/1. Параска Савівна. Ч.: 1) Лаврін NN, 2) Іван 

NN.
5/1. N Савівна. Ч.: Олександр Никифорович 

Чуйкевич, писар городовий.
До розпису не ввійшли:
Зайченко Максим, козак Полтавського полку 

Зіньківської сотні (1649) [12, с. 413].
Зайченко Петро, козак Полтавського полку 

Богацької сотні (1649) [12, с. 418].
Зайченко Іван, козак Полтавського полку 

Борковської сотні (1649) [12, с. 422].
Заїнка Ярема, козак Полтавського полку 

Лукомської сотні (1649) [12, с. 425].
Зайченко Павло, козак Полтавського полку 

Веприцької сотні (1649) [12, с. 428].
Заєць Андрій, хорунжий полковий Гадяцький 

(1676), товариш військовий (1682) [10, л. 314зв; 
11, л. 570зв].

Заєць Іван, мав дім у Полтаві на Мазурівці 
(1696) [4, арк. 293зв–294].

Рід Зайців був доволі поширеним у наступному 
столітті в Полтавському полку. Його представників 
бачимо як серед козаків, так і посполитими різних 
категорій. Лише в компуті Полтавського полку 
1721 р. фіксується 37 представників роду Зайців 
[2, с. 327].

Розпис відомого полтавського старшинського 
роду Кованьок (Ковалів) зроблено В. Кривошеєю 
[5, с. 70–73]. Другим у розписі після Олешка, без 
зазначення родинного зв’язку, вказано Федора, 
козака у 1649 р. Саме про нього і його ближнє коло 
розповідає одна зі справ актової полтавської книги. 
У 1677 р. судилися Олешко Кованька, відомий 
полтавський старшина з Проциком Савенком за 
худобу, яка залишилася Процику від його тестя, 
Федора Кованьки [4, арк. 42зв–43].

Кованька (Коваль) Хвесько був рідним братом 
Олешка (Олексія) Кованьки. У реєстрі Полтавського 
полку 1649 року записаний на початку списку (24–
й) [12, с. 407], товариш на полковому уряді (1667). 
Його дружиною була Марія Полениківна. Мали 
доньку Мотрону, заміжню за Проциком Савенком. 
У березні 1677 р. Федір перебував у неволі. Його 
брат Олешко успадкував частку ґрунтів покійної 
матері, а отже, і всі її борги. У судовій справі про 
розподіл пасіки, зять Федора Процик судився з 
Олешком. З’ясувалася, що покійна матір Олешка 
й Федора Вохна продала чужий мед [4, арк. 42зв–
43]. Причому мова йшла про пасіку, у якій частка 
дружини Федора Кованьки Марії становила 20 
вуликів, а частка його доньки Мотрони – 15. Тому 
Олешко Кованька, як спадкоємець, за рішенням 
суду мав виплатити борг за мед Процику й 
Мотроні 20 золотих. У травні 1677 р. ця справа 
підтверджена в генеральному суді. Олешко за борг 
віддав Мотроні сад з городом і ниву.

У перші десятиліття існування козацької 
держави помітною постаттю в Полтавському полку 
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був Михайло Стефанович Гончар (?–1620–1683). 
Уже в реєстрі 1649 року він записаний четвертим 
[12, с. 407]. Відомо, що М. Гончар був полковим 
осавулом за полковництва М. Пушкаря на початку 
війни Б. Хмельницького, отже в 1649 р. міг займати 
цей уряд [4, арк. 56]. Подальша кар’єра цього 
покозаченого шляхтича була активною до середини 
60–х років XVII ст.: полковий осавул, наказний 
полковник полтавський (1660, 1664), сотник 
Полтавської сотні (1666) [5, с. 82]. Надалі Михайло 
Гончар фіксується виключно серед неурядової 
старшини полку: як товариш на полковому уряді 
(1667, 1668, 1670, 1671, 1676) та значний товариш 
полку (1666, 1667, 1668, 1670, 1671, 1676, 1677) [9, 
с. 405]. 2 грудня 1682 р. старий і хворий Михайло 
склав заповіт, а вже 12 лютого 1683 р. цей документ 
внесено родичами до актової книги при свідках 
із додатковими розпорядженнями урядників [4, 
арк. 98–100].

Окремо заповіт Михайла Гончара, на 
превеликий жаль, мало допомагає відновити його 
родовід. Він зосереджується на узагальненому 
переліку виділеного кожному майна, а не на 
родинних лініях. Вказується, що автор заповідає 
«дітям й онукам», але далі лише імена, біля 
яких інколи зазначено, що то онуки. У духівниці 
Михайло чітко вказує місце свого поховання 
(у церкві святого великомученика Георгія в 
Пушкарівці) та розпорядника тестаменту – його 
дружину. Їй дістався двір, хутір, ґрунти, рухомі 
речі та все господарство пожиттєво. Дізнаємося з 
акту про внесення заповіту до книги, що Химка 
Павлівна Туболець була його третьою дружиною 
[4, арк. 99]. Цікаво, що в духівниці Михайло 
називає її «моя господиня», «баба», але не ім’ям. 
Застережено дружину від продажу нерухомого 
майна, яке після її смерті мало відійти онукам 
заповідача. На цьому наголошено й урядниками, 
коли при свідках і священику було зачитано 
духівницю. Мова велася про цілісність маєтку, що 
залишався у власності вдови до її смерті. Окремо 
йшлося про ліс при хуторі, який полковник 
Павло Семенович забороняв Химці вирубувати 
та наказав жити при хуторі в одній із хат (3–й) 
онукові Гончара Тимошеві. Хлопець повинен був 
стежити, щоб приятелі Тубольчихи не пустошили 
маєток. Особливо, щоб Юрко Туболець (колишній 
суддя полковий полтавський. – Авт.), якому при 
хуторі дозволено «робити горілку», не вирубав 
лісу [4, арк. 100]. Такі подвійні застороги свідчать, 
що небезпека спустошення хутора родичами вдови 
була дуже реальною.

У заповіті Михайла Гончара, крім дружини, 
згадані й інші. Наприклад, священик за сорокоуст 
та інші відправи отримував коня й левадку, 
куплену в Ревачихи, на церкву срібні ножни, дяку 
– 4 золотих за мороку. Онуки Тиміш і Яків, окрім 
отриманого за духівницею рухомого статку, після 
смерті Химки ставали власниками дідового маєтку. 
Онучкам Марії й Насті – овець 50 і 5 корів. Онучці 
Гапці, яка заміжня за Гончарем – 2 корови; Олені 
– 2 корови; Галці вдові – 2 корови. 10 свиней мали 
поділити на всіх. Усі ґрунти заповів дружині, крім 

луки на Говтві, яку відказав зятеві Патею. Йому 
ж двір, у якому зять мешкав на час складення 
заповіту й 2 воли [4, арк. 98–99]. Які ґрунти мав 
на увазі Михайло під домашніми та іншими, не 
уточнено. Усі вони після смерті Химки переходили 
онукам Тимошу і Якову разом із двором і коморою 
в Полтаві та хутором.

У пізніших полтавських актах із перелічених 
осіб зустрічаємо зятя Михайла Гончара Патея, 
чоловіка онуки Гапки, яка виявилася Патеєвою 
донькою, та онуків Тимоша і Якова.

У 1692 р. Петро Гончар, Патеєвий зять вніс до 
актової полтавської книги чотири записи [4, арк. 
258зв–260]. Перший – про купівлю ним в отця 
Луки Семеновича, протопопа полтавського, ниви 
за 3 копи 28 липня 1685 р. Другий запис засвідчив, 
що 28 жовтня 1691 р. Тиміш Патеєнко, житель 
пушкарівський, продав Петру Семененку Гончару 
(Петро називає Тимоша шурином) ниву з воротами 
біля міста за 3 копи. Третій запис повідомляє 
про купівлю жителем полтавським Петром 
Семененком, зятем Патеєвим, 11 липня 1692 р. 
двох нив у Якова Патеєнка, жителя полтавського. 
Уточнюється, що це дідизні ниви Якова. За одну 
сплатив 3 копи, а за іншу з воротами – 5 коп. 
Четвертий запис засвідчив, що Петро Гончар 
5 вересня 1692 р. купив у свого тестя Патея, жителя 
полтавського, сіножать на Говтві та рибну ловлю 
за 150 золотих. В акті вказується, що Патей хотів 
продати ґрунти, отримані ним від тестя (Михайла 
Стефановича Гончара. – Авт.) Івану Сухомлину, 
мешканцю жуківському. Але цього продажу не 
допустив його зять Петро Гончар, який сплатив 
тестеві сповна обумовлену за ґрунти суму.

Отже, згадані в духівниці Михайла Стефановича 
Гончара онуки Тиміш і Яків були синами його 
доньки й зятя Патея. Як й онучка Гапка, заміжня 
за Петром Семеновичем Гончарем. На близькі 
родинні зв’язки між Гончарами (заповідачем і 
чоловіком онуки) ніщо не вказує. Чи були інші 
онучки (Марія, Настя, Олена та вдова Галка) теж 
доньками Патея, невідомо. Вірогідно, що на час 
складання Михайлом духівниці, його донька, 
заміжня за Патеєм, уже померла.

Наведені чотири купчі засвідчують, що Петро 
Семенович Гончар скуповував родові маєтності 
Михайла Гончара в інших родичів. Очевидно, що 
Патей і його сини мали матеріальні проблеми й 
поступово втрачали успадковане майно. Однак 
2 жовтня 1699 р. Тиміш Патеєнко, який на той 
момент уже мешкав у Полтаві, продав Іван 
Говтвяниченку дідизний і батьківський ґрунт на 
Говтві: луг, острів із січею, сіножать, хутір, орне 
поле за шляхом, плесо, яке тримав навпіл із Петром 
Гончарем, за 40 талярів литовської монети [4, арк. 
302–303]. Тобто предківські маєтності цього разу 
відійшли в чужі руки.

До родоводу посвоячених із Гончарами 
Тубольців також варто додати трохи інформації. 
Розпис Тубольців, як і розпис Гончарів, подано 
істориком В. Кривошеєю за схематичним поділом 
на коліна [5, с. 43]. Тому доведеться вносити до 
нього доповнення та зміни, допоки не набереться 
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необхідна кількість інформації для детального 
розпису. В. Кривошея вказує в другому поколінні 
трьох дітей Павла Тубольця – Івана, Химку й 
Мотрю. Поруч із ними вписано Юрія Даниловича 
Тубольця. Те, що він отримав дозвіл полковника 
гнати горілку на хуторі Химки Павлівни [4, арк. 
100], вказує на родинну близькість, напевно, 
були двоюрідними. На хуторі Гончарів постійно 
перебували й інші приятелі Тубольці. 17 квітня 
1681 р. брат Химки, «Іванина (?) Туболець із 
потомками Остапом і Дем’яном», продали пану 
Тимошеві Можневському частину байраку біля 
с. Милець (2 частини з лукою) за 60 коп. монети 
доброї [4, арк. 80зв]. Отже, вводимо Остапа й 
Дем’яна Тубольців, відсутніх у розписі.

Представлені у статті оновлені родоводи 
полтавської старшини Прогонських, Маджарів, 
Зайців та доповнення до розписів родів Кованьок, 
Гончарів, Тубольців засвідчують можливості 
існуючихархівних джерел. Перехресне викори-
стання кількох актів із полтавської міської книги, 
тестаменту і купчих пізнішого часу, дозволило 
більше дізнатися про родовід Гончарів–Патеєнків. 
Вочевидь, генеалогічні розписи та запроваджена до 
обігу нова інформація про окремих представників 
козацької старшини слугуватимуть поштовхом–
сходинкою до наступних досліджень істориками, 
краєзнавцями чи нащадками згаданих родів.
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