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Видання засноване у 1926 р., відновлене у 1992 р.

В “Українському археографічному щорічникуˮ (вип. 23/24) вміщено низку 
статей з археографії, джерелознавства, памʼяток історіографії, спеціальних істо-
ричних дисциплін, історії України та загальної історії, а також публікації доку-
ментів, починаючи з литовсько-польського періоду, ранньомодерної історії, та ін. 
Розглянуто проблемні питання досліджень Київського, Руського, Подільського 
воєводств XV–XVII ст., оприлюднено біографічні дослідження про воєводу Се-
мена Гриньковича, полковника Остапа Золотаренка, маляра Степана Котлярев-
ського, низку українських діячів суспільно-політичного життя, науки і культури. 
Подано аналіз османських документів епохи Петра дорошенка, кременецьких 
джерел про Камʼянецький еялет (1672–1699), а також статті й матеріали з історії 
козаччини, адвокатури в Слобідській Україні ХVІІІ ст., проєкту Київського коро-
лівства 1888 р., українського народництва, Української повстанської армії, засну-
вання Інституту ім. шевченка у львові у 1942 р. тощо. Окремо публікується не 
відома раніше стаття мирона Кордуби про михайла Грушевського. Видання до-
повнене добіркою рецензій і нотаток у рубриці “Miscellaneaˮ.

для науковців, викладачів історії, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться 
історичним минулим.
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Володимир ПоЛІЩУК (Київ)

НЕВІДОМИЙ НАМІСНИК КИЇВСЬКИХ ВОЄВОД
СЕМЕН ГРИНЬКОВИЧ ТА АНАЛІЗ АКТА НА ПРОДАЖ

с. ГЛЕВАХИ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОМУ
ЗОЛОТОВЕРХОМУ МОНАСТИРЮ У 1563 РОцІ

Важливість вивчення окремих шляхетських (зем’янських і боярських) 
родів Київщини ХV–ХVІ ст. обумовлена не тільки поганою збереженістю 
джерельної бази зазначеного періоду, а й недостатнім вивченням персоналій 
шляхти у доунійний період, коли Київська земля перебувала у складі Вели-
кого князівства Литовського, руського і Жомойтського (далі – ВКЛ) після 
ліквідації Київського удільного князівства олельковичів (1470–1569). саме 
в цей час нищівні татарські набіги перешкоджали утворенню сталої інфра-
структури шляхетського землеволодіння на умовах виконання рицарської 
служби, що також призводило до нищення документів на право власності й 
втрати спадковості серед привілейованих землевласників. на відкритих і 
розлогих обширах Дикого Поля, на «землях українних», й не могло бути 
інакше у ранньомодерний час. 

Відомий польський дослідник шляхетства і колонізації александр Ябло-
новський свого часу висунув важливу ідею про те, що дрібне і середнє 
боярсько-шляхетське землеволодіння на Київщині протягом ХVІ ст. почасти 
могло формуватися лише в овруцькому і Житомирському повітах Київської 
землі, оскільки з кінця ХV ст. зародки рицарського землеволодіння на Київ-
щині, по суті, були ліквідовані набігами кримських татар1. І дійсно, шляхет-
ське землеволодіння на Київщині мало дуже низький рівень розвитку 
порівняно навіть із сусідньою Волинню, оскільки значна частина Київщини 
(Київський, Житомирський, черкаський, Канівський повіти, пізніше – Біло-
церківський) являла собою велику контактну зону з Диким Полем, де з кінця 
ХV ст. стрімко розвивалося козацтво та уходництво2. По суті, шляхетське 
землеволодіння більш-менш компактно змогло оформитись лише на півночі – 

1 Źródła dziejowe. – Warszawa, 1897. – T. XXII: Polska XVI wieku pod względem 
geograficzno-statystycznym. – T. XI: Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijów–Bracław). – Dz. III / 
Opisane przez Aleksandra Jabłonowskiego. – S. 634–636.

2 на цю тему див.: Любавский М. К. областное деление и местное управление 
Литовско-русского государства ко времени издания Первого Литовского статута. – М., 
1892. – с. 36–38; Клепатский П. очерки по истории Киевской земли. – одесса, 1912 
(перевид.: Біла Церква, 2007). – т. І: Литовский период. – с. 157–350; Літвін Г. Просто-
рова структура Київського воєводства та її вплив на політичне та громадське життя 
шляхти // Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини 
(1569–1649). – К., 2016. – с. 382–398.
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у Київському Поліссі – в Житомирському й овруцькому повітах. розвивати 
маєткове господарство на Київщині було під силу тільки великим землевлас-
никам, на яких протягом першої половини ХVІ ст. перетворюються монасти-
рі. Монастирське землеволодіння на Київщині3 стає своєрідним економічним 
замінником і акумулятором дрібного шляхетського землеволодіння, феномен 
якого на Київщині тільки починає вивчатися. З кінця ХV ст. київські монас-
тирі масово отримують данини від великих князів литовських, скуповують 
або отримують у дар землі господарських зем’ян і бояр, яким було не під 
силу служити з них земську службу. І, як апогей розвитку цього становища, – 
урядова ревізія Київського замку 1552 р., яка малює яскраву картину зане-
паду боярських замкових служб і загалом шляхетського землеволодіння на 
Київщині4.

Дана публікація й дослідження окремо узятого акта на продаж селища 
з околиць Києва дасть змогу більш детально проаналізувати транзакцію й 
тим самим додати трохи фактів до вивчення шляхетського землеволодіння й 
персоналій київської шляхти на момент початку Лівонської війни (1558–1586) 
та в переддень укладання Люблінської унії 1569 р. 

У 1563 р. київський зем’янин Семен Гринькович (Гринкевич/Hrinkiewicz – 
патронім від імені Гринь, Гринько) продав частину своїх маєтків, а саме 
селище Глеваха Київському Золотоверхому Михайлівському монастирю за 

3 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Киє-
ві XVI–XVIII ст. з фондів національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: Зб. 
документів / авт.-уклад. Ю. Мицик, с. сохань, т. Міцан, I. синяк, Я. Затилюк. – К., 2011; 
Документальна спадщина свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві XVII–
XVIII ст. / Упоряд. протоієрей Ю. Мицик (гол. упоряд.), І. синяк, І. тарасенко, П. Яниць--
ка. – К., 2017. – (серія: Документальна спадщина монастирів Гетьманщини. – т. 3); 
Мицик Ю., Тарасенко І. З документації свято-Михайлівського Видубицького монастиря 
у Києві ХVІІ – початку ХVІІІ ст.: маєтності на Корсунщині // Україна в Центрально-
східній Європі. – К., 2014. – Вип. 14. – с. 312–335; їх же. “Копійна книга” свято-
Михайлівського Видубицького монастиря як історичне джерело // Православ’я в 
Україні. – К., 2016. – с. 491–507; Літвін Г. Землеволодіння православної і католицької 
церкви обох обрядів на Київщині у світлі скарбових і судових актів // Літвін Г. З народу 
руського. – с. 161–167; Люта Т. Джерела до історії київського землеволодіння та руко-
писна карта Київщини 40-х років XVII ст. // наукові записки наУКМа. – 1998. – т. 3: 
Історія; її ж. З історії функціонування комплексу поліських володінь Київської софій-
ської митрополичої кафедри (ХV – перша половина ХVІІ ст.) // археологія і давня іс--
торія України. – К., 2016. – Вип. 3 (20): Дослідження Київського Полісся. – с. 220–228; 
її ж. До київського документального репозитарію: реєстр вибирання київського подим-
ного 1571 року // Український археографічний щорічник. нова серія. – 2010. – Вип. 15. – 
с. 327–366; її ж. IMAGO URBIS: Київ на стародавніх мапах. – Харків; К., 2017.

4 архив Юго-Западной россии (далі – аЮЗр). – К., 1886. – ч. 7. – т. 1: акты о за-
селении Юго-Западной россии (1386–1700) / сост. актов В. Б. антоновича; предисл. 
М. Ф. Владимирского-Буданова. – с. 126. Цит.: “села, с которыхъ выхоживало слугъ 
панцеръныхъ на служъбу господарскую: село Куликовъ, село Попадичи, село рословичи, 
село Янъковичи, село Юръевичи, село невеселово, село иванковичи – с тыхъ селъ вы-
хоживало люду панцеръного на службу господаръскую 146, а теперъ тые села пусты вси. 
с тыхъ польных: с Кривого, с Ходоръкова, и з сокольчи дани хоживало 3 кади меду, 
нижъли запустели отъ давъныхъ летъ”. Див. також: Люта Т. огляд історіографії 
публікацій джерел з історії землеволодіння в Києві // наукові записки наУКМа. – К., 
2002. – т. 20: Історичні науки. – ч. 1. – с. 55–61.
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невідомий намісник київських воєвод семен Гринькович та аналіз акта...

30 кіп литовських грошів5. Цей документ відомий ще з другої половини 
ХІХ ст. – з праць н. Закревського6 та Л. Похилевича7, В. Петрова8, але ніколи 
не досліджувався спеціально, тим більше в контексті шляхетського (зе-
м’янського і боярського) землеволодіння. Публікацію продажного акта се-
мена Гриньковича на Глеваху було здійснено у 2011 р. за копією ХVІІІ ст. у 
виданні “Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря у Києві XVI–XVIII ст. з фондів національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського”9. Копія вміщувалась у монастирській “книзі-архіві”, 
яка датується 40-ми роками ХVІІІ ст.10, і належала до четвертого розділу 

5 номінально ця сума дорівнювала вартості трьох димів (1 дим = 10 кіп грошів). 
Цікаво, що саме з трьох димів у Глевасі монастир сплачував навіть у 1630-х роках згідно 
з реєстрами сплати подимного податку з Глевахи (див. далі). Варто додати, що київські 
археологи під керівництвом Гліба Івакіна під час розкопок фундаментів на території 
свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, які проводилися у 1997 р., знайшли 
монети (напівгріш/полугрошик) сиґізмунда августа 1548 р. та три литовських денарії 
(= “пенязі”) 1556–1557 рр. – монети, яким міг розплачуватися монастир за купівлю шля-
хетських маєтків в середині ХVІ ст. Див.: Чміль Л. об’єкти другої половини XIІІ – по-
чатку ХІХ ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Opus mixtum: № 6 / 
редкол. н. Писаренко, Є. архипова, т. ананьєва та ін. – К., 2018. – с. 125.

6 Закревський Н. описание Киева. – М., 1868. – т. 2. – с. 514 (М. Закревський подає 
інформацію про продаж Глевахи в контексті опису історії свято-Михайлівського Золо-
товерхого монастиря. Дата продажу Глевахи семеном Гриньковичем вказана помилко-
во – 1565 р., як і у Л. Похилевича). У М. Закревського маємо коротий виклад суті 
справи щодо продажу Глевахи, який базується на цитуванні реґестів з монастирських 
документів. Прізвище семена Гриньковича також вказано помилково (пропущено літе-
ру “р” – замість “Гринковича” написано “Гинковича”): “В 1565 г. декабря 22 куплено у 
семена Г[р]инковича земянина киевского, за 30 коп грошей личбы литовское селище 
Глеваха (земли коего начинались близ речки Вети по Васильковской дороге). ограниче-
но через самого князя острозского Константина Константиновича, державцы (помещи-
ка (!) – так помилково подано у М. Закревського, який не зрозумів термін державця, що 
був поширений в адміністративній системі ВКЛ. – В. П.) на тот час Белогородского” 
(! – київський воєвода князь В.-К. острозький названий білогородським державцею, що 
є нонсенсом).

7 Уезды Киевский и радомысльский. статистические и исторические заметки о всех 
населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их / собрал Л. Похиле-
вич. – К., 1887. – с. 99; сказания о населенных местностях Киевской губернии или 
статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и 
городах, в пределах губернии находящихся / собрал Л. Похилевич. – Біла Церква, 2005. – 
с. 30 (У Л. Похилевича помилково зазначено дату продажу Глевахи 1565 р., також пере-
плутано прізвище семена Гриньковича (“семен тринкович-Земянин Киевский” (!)).

8 Петров Н. И. описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской 
духовной академии. – К., 1875–1879. – Вып. 1–3. – с. 170.

9 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 175 (док. № 132), 176 (док. № 133). 

10 Сохань С. В. Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря з фондів Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В. Вер-
надського: історико-джерелознавчий аналіз // Документальна спадщина свято-
Михайлівського Золотоверхого монастиря… – с. 23. Як зазначає с. В. сохань, “загальна 
структура «книги-архіву» певного монастиря упорядковувалася згідно зі складом 
оригіналів документів, які зберігалися в архіві монастиря до секуляризації монастирсь-
ких земель в Україні у 1786 р. тому помилковість у передачі текстів документів пере-
писувачем було зведено до мінімуму” (там само. – с. 24).
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книги, хронологічно обіймаючи 1521–1739 рр., до якого входили актові до-
кументи з регламентації монастирського землеволодіння (арк. 1–509 зв.), що 
“охоплювали акти на певні місцевості, де була земельна власність 
монастиря”11.

У монастирському архіві зберігався оригінал цього документа, який 
дійшов до нашого часу, текст якого власне тут і публікується у додатку. нині 
оригінал зберігається в Інституті рукопису національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського нан України (далі – Ір нБУВ)12. Цей документ, а також 
урядово засвідчену тогочасну копію продажного листа у формі випису з книг 
київського воєводи, було описано в каталозі В. Петрова в 1875–1879 рр.13.

Досліджуваний акт у формі реґеста, як і багато інших актів на право 
власності монастиря, фігурував з останньої третини ХVІ ст. у підтвердних 
привілеях польських королів, українських гетьманів та московських царів. 
У реґесті монастирських документів з підтвердного привілею сиґізмунда 
августа від 4 червня 1570 р. він помилково датований 1561 р. (згідно з ко-
пією ХVІІІ ст.)14. на жаль, цю помилку було відтворено мною у статті, при-
свяченій київським зем’янам невмирицьким15. Дата продажу Глевахи 1563 р. 
підтверджується й урядовою засвідченою копією, внесеною до київських 
воєводських книг 28 грудня 1563 р. – заяву про продаж Глевахи прийняв 
справця Київського воєводства князь Микола андрійович Збаразький, що 
було внесено до реґестів монастирських документів16.

неточність датування була викликана також й недостатнім вивченням 
персоналії продавця Глевахи семена Гриньковича, що значною мірою ви-
правляє дана публікація. отож, спробуємо проаналізувати й виправити усі 
дані, які стосуються його персоналії, зокрема соціальний статус, герб, шлюб-
ний зв’язок, специфіку кар’єри, про що раніше нічого не було відомо.

11 там само. – с. 27; с. Глевахи стосувалося п’ять копій документів на арк. 168 зв. – 
184 зв.

12 Ір нБУВ. – Ф. 301. – № 216 Г. – оп. 97. – арк. 1 (далі посилання при цитуванні 
продажного листа с. Гриньковича не зазначаємо, відсилаючи читача до публікації тексту 
в кінці даної статті).

13 там само. – с. 170. (“Продажная запись семена Гринькевича на село Глевахи. 
23 дек[абря] 1563 г.; оп. № 97”; “Выпись из книг гродских киевских о том же. 28 дек[абря] 
1563 года; оп. № 98”).

14 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 47 (“Вторыйнадцат лист вызнаный семена Гриньковича, земянина повету Киевского, 
под датою лета Божего нароженья тисеча пятьсот шестьдетсят первого, м(е)с(е)ца дека-
бра двадцать третего дня…”).

15 Поліщук В. Підтвердження прав власности зем’янам невмирицьким на землю в 
овруцькому повіті в ХV–ХVІ століттях: аналіз та публікація актів руської (Волинської) 
Метрики // Записки нтШ. – Львів, 2018. – т. CCLXХI: Праці Комісії спеціальних (допо--
міжних) історичних дисциплін. – с. 71, 78.

16 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 47. Цит.: “третийнадцет лист: выпис с книг замку киевского лета Божего нароженья 
тисеча пятьсот шестьдесят третего м(е)с(е)ца декабра двадцат осмого дня, за печатью 
справцы на он час воеводства Киевского, старосты кремянецкого, кн(я)зя николая ан-
дреевича Збаражского оповеданье и вызнанье на том уряде киевском помененого семе-
на Гриньковича о проданье селища верху писаного Гливацкого Золотоверхому манасты-
ру, в котором выписе и тот лист его продажный вес вписан ест”.
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В продажному акті на Глеваху 1563 р. зазначено від першої особи, що 
семен Гринькович мав місцеву осілість і продавав свою землю як “земѧнин 
Киевского повѣту”. отже, право на продаж Глевахи семен Гринькович міг 
отримати тільки від київського воєводи на підставі володіння отчинним 
маєтком, який він міг отримати від батька-діда-прадіда, або особистим по-
жалуванням вислуги від монарха з правом спадкового володіння і продажу. 
Характерно, що семен Гринькович іменується за патронімом (по батькові), 
не маючи відтопонімічного прізвища на –ський, яке у цей час стає типовим 
для руського (українського і білоруського) зем’янства. натомість на рівні 
боярського стану патронімічне іменування у той час залишалось широко-
вживаним.

Як випливає з цього ж акта, крім с. Глевахи семен Гринькович володів 
і іншими маєтками у Київській землі, назви яких не було наведено. такий 
висновок можна зробити згідно з актовою формулою: «…а ижъ, дей, оныхъ 
листовъ и твердостей на селище Гливацкое к церкви Божей не дали (про--
давці. – В. П.), то для тых причин, же з иншими землями именье их (виділено 
мною. – В. П.) и оное селище Гливацкое ест описано”17. 

Глеваха – колишнє село Київського замку. Відомо, що на останню 
третину ХV ст. (в описі Київської землі, проведеному у Київському князівстві 
між 1471–1482 рр.) Глеваха належала до великокнязівських земель й була 
приписана до Київського замку. Поселення розташовувалось між річками 
Бобриця і оленівка18. отже, можемо зробити висновок, що с. Глеваха було 
надано швидше за все батькові, а не діду семена Гриньковича під умовами 
зем’янської (рицарської) служби в часи правління великого князя олександра 
(1492–1506) або уже після повстання князя Михайла Глинського на початку 
правління сиґізмунда старого, тобто після 1508 р. 

Згідно з описом Київської землі (між 1471–1482 рр.) с. Глеваха налічу-
вала 8 димів (податкових селянських господарств), звільнених від військової 
повинності й зобов’язаних ходити на толоку у сусіднє село Білогородку, 
тобто виконувати тяглу повинність19. Продажний лист семена Гриньковича 

17 там само. – с. 47. Як правило, у ході оформлення продажного акта новому юри-
дичному власнику передавалися всі попередні документи на право власності даним 
маєтком. однак, як бачимо, право власності на Глеваху у с. Гриньковича було оформле-
но в комплекті з іншими маєтками, через що документи і не могли бути передані мона-
стирю як новому власнику. тобто с. Гринькович не передав монастирю надавчі 
документи на Глеваху. також з цієї цитати випливає (іменування Гриньковича від другої 
особи), що текст готувався монастирськими писарями, а сам продаж Глевахи стався за 
ініціативою монастиря.

18 У тексті акта на продаж Глевахи читаємо: [продали] “властноε сεлищо своє, добрε 
а цнотливε набытоε, имεнεм Гливацкоε ү Киεвском повѣтε, кгрунтомъ лεжачоε промεжку 
рεчки Бобриц и дрүгое рεчки Ωлεнεвки”. Див. додаток.

19 аЮЗр. – К., 1890. – ч. VІІ. – т. 2: акты о заселении Юго-Западной россии (1471–
1668 гг.) / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова; предисл. М. Ф. Владимирского-
Буданова. – с. 1. (Цит.: “село Глеваха, а в томъ селе 8 чел(о)в(е)ка; а тые люди на толоку 
хоживали до Белагорода, а иного ничого не знали, ни подымщины не даивали; а никото-
рое службы не служивали. а в томъ же селе земля пустая подълазная”). “Белагород” – 
суч. с. Білогородка Києво-святошинського р-ну Київської обл.
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1563 р., який ми тут публікуємо, називає Глеваху20 селищем, що у той час 
позначало покинуте поселення (“земля лежачая”)21. В самому акті натра-
пляємо на уточнення статусу маєтку, який характеризується, як “кгрунтомъ 
лεжачоε”, тобто такий, що не має господарських дворів, а відтак не є вироб-
ничим комплексом. належні до селища статки, які переходять у володіння 
нового власника – це потенційні виробничі потужності, по суті, природні 
угіддя, які перераховуються згідно зі стандартними формулами опису воло-
дінь: “зъ зεмлѧми бортными, пашными, з лεсы и дүбровами, даню мεдовою, 
грошεвою и зо всими доходы и пожитки того сεлища, прислухаючими, ни-
чого ωт нεго на сεбε нε ωставуючи, ωдно так, яко сѧ ωноє сεлищо здавна и 
тεпεр само в собε в зεмлѧх, ωбыходεх и пожиткахъ своих сѧ маεт”. Як бачимо, 
ані данники, ані піддані селяни з Глевахи (2 або 3 дими) не згадуються, що 
прямо говорить про їхню відсутність у селищі22. Бортні й орні землі, лісові 
угіддя, а також податки: медова і грошова данина – означені тут як потенцій-
на можливість для господарювання, якого попередній власник не провадив. 

20 Глеваха – селище міського типу у Васильківському районі Київської області, роз-
ташоване за 11 км на південний захід від м. Києва у північній частині Васильківського 
району, на межі двох природних зон – мішаних лісів і лісостепу. Поселення було утво-
рене біля витоків річки Глеви, від якої і походить назва поселення. Довжина річки 15 км; 
вонаа бере свій початок у невеликому болоті, що на краю села Глевахи. археологи зна-
ходили тут залишки давніх археологічних культур, датованих часом завдовго до утво-
рення Київської русі. Ця невеличка річка протікала через село і мала дуже глинисте 
річище, яке і дало назву як річці, так і поселенню (від “глевкий/сирий”). Уперше в іс-
торичних документах (в описі Київської землі) Глеваха згадується у 1471 р. Колись 
річка впадала в річку Бобрицю, що є притокою р. Ірпінь. сьогодні р. Глева являє собою 
ледь помітний замулений струмок. Глинисті виходи у Глевасі можна побачити і сьогодні, 
що відобразилось і в назві одного з кутків селища, названого Глинянкою. За переказами 
старожилів і краєзнавців, у давнину дорогу в долині річки настільки сильно розмивало 
після дощів, що вози з товаром, які прямували до Києва, надовго застрягали у глинисто-
му ґрунті. на півночі селище нині межує із землями Боярської міської ради Києво-
святошинського району, на заході – із селами Іванків, Малютянка, Кожухівка, 
Данилівка, на сході – із селами Мархалівка та Зелений Бір, на півдні – з містом Василь-
ків. Див.: Клименко В. А. Глеваха // Енциклопедія сучасної України: У 30 т. / ред. кол. 
І. М. Дзюба [та ін.]. – К., 2003–2016 (http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30393); Малі 
річки Київщини. – К., 2010. – с. 3–4. Поблизу смт Глеваха Васильківського р-ну Київської 
обл. в 1949 р. археологом о. тереножкіним під високим насипом (бл. 9 м) було розкопа-
но курган ранньоскіфського часу (Тереножкін О. І. Курган біля с. Глеваха // археологія. – 
1954. – т. 9). Скорий С. А. Глеваха – курган ранньоскіфського часу // Енциклопедія 
сучасної України (http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30392). археологи датують 
поселення у Глевасі часами київської археологічної культури (ІІІ ст. н. е.). Терпилов-
ський Р. В. Глеваха, археологічна пам’ятка // Енциклопедія історії України. – К., 2004. – 
т. 2: Г–Д. – с. 112; http://www.glevaha.org; https://uk.wikipedia.org/wiki/Глеваха; https://
uk.wikipedia.org/wiki/Глева; https://uk.wikipedia.org/wiki/Бобриця_(річка).

21 на арк. 2 зв. тогочасним почерком було зазначено: “справа на зεмлю Глεвацкую, 
лεжачую зεмлεю”.

22 Звідси постає цікаве запитання, а яким чином тут велося господарювання? тим 
самим слід спростувати твердження про те, нібито у Глевасі на момент продажу налічу-
валося 69 дворів. незрозуміло, звідки було узято цю фантастичну інформацію для статті 
В. а. Клименко, присвяченої історії села. Див.: Клименко В. А. Глеваха // Енциклопедія 
сучасної України: У 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. – К., 2003–2016 (http://esu.com.
ua/search_articles.php?id=30393). 
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Звідси постає цікаве запитання, а яким чином воно тут велося у разі відсут-
ності селянських господарств (“димів”)? Якщо там немає селян-господарів, 
то яким чином вироблявся надлишковий продукт й сплачувався податок чи 
данина? У чому тоді полягало володіння такою землею? З іншого боку, від-
сутність господарювання у Глевасі свідчить про неможливість виконувати 
земську (рицарську), а то й тяглу службу на великого князя литовського 
(власне, на Київський замок та воєводу) з цього поселення. ревізія Київсько-
го замку 1552 р. не називає Глеваху взагалі – ні серед зем’янських, ні серед 
замкових, ні серед міських володінь23, що якраз і пояснюється знелюдненням 
поселення, яке перетворилося на “селище”.

Мотивація продажу Глевахи. В акті на продаж Глевахи ми бачимо мо-
тивацію на продаж, яка, скоріше за все, була нараційною формулою акта, 
запропонованою монастирськими писарями: “ни длѧ котороε иншоε причины 
або продаваня и тεж браня сүмы вεрхүпомεнε игумεнү и чεрнцомъ манастырѧ 
св(ѧ)того имъ спустил, лεч длѧ б(о)гомоля вεчистого своєго и родитεлεи 
своих, а наболεи тεж и длѧ того, иж тая зεмлѧ Гливацкая къ их нεкоторым 
манастырским землѧм ωб мεжу прилεгла”. Як бачимо, Семен Гринькович 
обумовлює (точніше, це зробив за нього монастирський писар-нотаріус) про-
даж свого маєтку монастирю двома причинами, серед яких ані потреба у 
грошах, ані неможливість виконувати земську службу не виступають взагалі. 
Натомість на перший план висувається: 1) молитовна практика для спасіння 
душі (“длѧ б(о)гомоля вεчистого”); 2) межування з сусідніми монастирськими 
землями («…иж тая зεмлѧ Гливацкая къ их нεкоторым манастырским землѧм 
ωб мεжу прилεгла”). Обидва мотиваційні пункти доводять, що лист складався 
монастирськими писарями. Красномовною другою причиною продажу Гле-
вахи виступає інтерес монастиря до “заокруглення” своїх володінь24.

Подивимося, наскільки ці умови продажу могли бути виконані монасти-
рем. Молитовна практика ченців за душу семена Гриньковича та його рід мала 
відобразитися у монастирському Пом’янику25. Проте відомий на сьогоді текст 

23 аЮЗр. – ч. 7. – т. 1. – с. 117–120 (див. “села замковые”).
24 Пізніше сусіднім до Глевахи ми бачимо монастирське село Віта (Вітиця – “о 

имене называемое Ветицы або Вету, манастыру светого Михайла Золотоверхого на-
лежное”, яке було уступлене монастирю київським зем’янином Юрієм семеновичем 
рож(и)новським 30 березня 1602 р., у Києві. У цьому селі була корчма і на монастир 
збиралося гребельне мито (згідно зі скаргою київського земського судді Яна аксака на 
монастир: “…иж позваные … в маетности своей монастырской Ветиграх (!), которые 
тепер назвиском новым Ветою позывают и мыто, яко бы новое незвыклое на людех 
переезжих и подданных шляхетных, посадивши там слободу над речкою Ветою, берут 
и вытегают против волносътям шляхетским, праву посполитому и немалым шкодам 
скарбу его кор. мл.” (там само. – с. 204–207 (док. № 150, 151)).

25 Де Витте Е. И. Древний помянник Киево-Михайловского (Златоверхого) мона-
стыря (ХVІ–ХVІІ вв.) // чтения в историческом обществе нестора-летописца. – К., 
1903. – т. 17. – отд. 3. – с. 3–76; її ж. Комментарии к древнейшим помянникам Киево-
Печерской лавры и Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря // там само. – К., 
1910. – т. 21. – отд. 3: Приложения. – с. 1–16; 1911. – т. 22. – отд. 1: Приложения. – 
с. 17–32; 1912. – т. 22. – отд. 3: Приложения. – с. 33–48; 1912. – т. 23. – отд. 1: При-
ложения. – с. 49–64; 1913. – т. 23. – отд. 2: Приложения. – с. 65–80; 1914. – т. 24. – 
отд. 1: Приложения. – с. 81–112; 1914. – т. 24. – отд. 2: Приложения. – с. 113–144.



172

Володимир ПоЛІЩУК

Пом’яника свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, який почав 
вестися синхронно з описуваними подіями – з початку 1560-х рдків26, не міс-
тить запису імені семена Гриньковича та представників його роду27. З цим 
контрастує запис до Пом’яника поминальних імен київського війта семена 
Мелешковича, який заповів монастирю свій маєток Юріївку, що спеціально 
було відзначено у Пом’янику, та київського зем’янина андрія онковича, який 
теж продав свої землі монастирю у межах міста (про них див. далі). таким 
чином, можемо констатувати, що ігумен та ченці з якихось не відомих нам 
причин порушили умову продажу Глевахи в пункті виконання молитовної 
чи поминальної практики за семена Гриньковича та його батьків.

У 1570 р., 4 червня, у Варшаві, уже після Люблінської унії та інкорпора-
ції Київської землі (князівства) до складу Польської Корони, Київський свято-
Михайлівський Золотоверхий монастир отримав від сиґізмунда августа, 
уже як польського короля, а не великого князя литовського, підтвердження 
на купівлю селища Глевахи разом з усіма іншими монастирськими маєтка-
ми28. однак у поборовому реєстрі Київського воєводства 1571 р. (січень) 
серед монастирських маєтків були записані лише два села: “люди монастиря 
святого Михайла Золотоверхого, які мають бортні землі: село Лисковці – 
9 димів [сплачують] по 12 грошів; село товстий Ліс – того ж монастиря – 
6 димів [сплачують] по 12 грошів”29. Як бачимо, Глеваху, як і багато інших 
монастирських маєтків, ще не було внесено до податкового реєстру, і монас-
тир, по суті, приховував свої землеволодіння від скарбу, що мало своє мо-
ральне й економічне виправдання – через знелюднення поселень. 

12 жовтня 1586 р. київський воєвода князь Василь-Костянтин Костянти-
нович острозький, який також був маршалком Волинської землі і володи-
мирським старостою, за скаргою монастирських ченців, провів процедуру 

26 Пом’яник свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря почав вестися з часу, 
коли київським воєводою став маршалок Волинської землі і володимирський староста 
князь В.-К. острозький (з кінця 1559 р.), що й відобразилося на титульному аркуші 
пом’яника, де рід князя В.-К. острозького був вписаний на першому місці. Київські 
воєводи вважались подавцями цього монастиря згідно з правом подавання. Детальніше 
див.: Мицик Ю. св. Костянтин острозький як покровитель свято-Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря у Києві // наукові записки національного ун-ту “острозька 
академія”. – острог, 2008. – с. 26–43.

27 Початок запровадження Пом’яника Києво-Золотоверхого монастиря відноситься 
до 1560–1563 рр. (датується де Вітте за власним записом від першої особи настоятеля 
монастиря симеона (†1563) та його наступника, ігумена Захарія (настоятель у 1563 – 
†1570 рр.), однак більш-менш регулярно поминальні записи почали вестися з кінця 
ХVІ – початку ХVІІ ст. Загалом у Пом’янику зафіксовано 65 духовних осіб, ідентифіко-
ваних родів – 47, козацьких родів – 33, міщанських родів: а) київських – 34, б) іногород-
ніх – 23, в) 51 – невстановлені роди.

28 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у 
Києві... – с. 43–48 (док. № 10).

29 Люта Т. До київського документального репозитарію: реєстр вибирання київського 
подимного… – с. 333, 359; Źródła dziejowe. – Warszawa, 1894. – T. XX: Polska XVI wieku 
pod względem geograficzno-statystynym. – T. IX: Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijów–Bracław). – 
Dz. 1 / Opisanie przez Aleksandra Jablonowskiego. – S. 24. Монастирські маєтки розташо-
вувались у чорнобильському повіті.
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межування й і утвердив границі с. Глевахи із сусіднім с. Білогородкою, по-
силаючись на продажний лист семена Гриньковича: “а кгдысмо на тые 
кгрунты их выехавши, стали на селищу Глевацком у гребли над речкою 
Глевакою, там же показали перед нами игумен и чернци право свое купъное 
от пана семена Гриньковича на писме в манастыр Михайловский на то 
кгрунт Глевацкий даное”30, а також на підставі свідчень місцевих старців: 
“…и постановившися люды старие, кгрунту того границы добре ведомые, 
просили, абы есмо им допустили границы одводити…”31. таким чином, 
місцева влада в особі київського воєводи тільки через 23 роки після продажу 
маєтку (час збігся з завершенням Лівонської війни) засвідчила межі Глевась-
кого ґрунту, хоча у 1563 р. князь Василь-Костянтин острозький уже був 
київським воєводою (з 5.12.1559 р.)32. Про що це може свідчити? Ймовірно, 
про повільне і поступове заселення і загосподарення Глевахи, яке тривало 
понад 20 років з часу продажу.

У 1599 р. Глеваха стала об’єктом зазіхань з боку королівського дворяни-
на Павла Монівида-Дорогостайського, який пред’явив свої права на Глеваху33 
(по якій родовій лінії чи за які такі заслуги він отримав ці права, поки що 

30 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 55 (док. № 14), 177–178 (док. № 134) – копія ХVІІІ ст. урядово засвідченого випису з 
київських ратушних книг, що вміщує межовий граничний лист київського воєводи князя 
К. острозького на встановлення границь с. Глевахи з с. Білогородкою від 12 жовтня 
1586 р.; Мицик Ю. св. Костянтин острозький як покровитель свято-Михайлівського 
Золотоверхого монастиря… – с. 26–43.

31 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 55. Границі Глевацького селища були описані наступним чином: “почавши от самое 
речки Вети нижей гребли долиною до дороги Белоцерковской, Белоцерковскою дорогою 
до кургана, што на Белоцерковском поли, от кургана уверх оленевки речки полем, оле-
невкою в Бобрицю речку, а Бобровицею на ныз, от Бобрици зас, вземши вгору речкою 
Глевакою границю в Бобред речку пошла, Бобредю до валу пришла, валом в лес аж до 
другого конца того ж валу, оттоле в черленою руду, черленою рудою у Вету” (там 
само. – с. 55).

32 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. 
Spisy / Oprac. H. Lulewicz i A. Rachuba. – Kórnik, 1994. – S. 67.

33 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 184–185 (док. № 138). – 1599 р., березня 19. Київ. – Випис з книг київського воєводства 
про розгляд судової справи свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря проти 
королівського дворянина Павла Монівида Дорогостайського стосовно збройного наїзду 
на монастирські володіння – маєток і дворець Юріївка, с. Глеваха та монастирську корчму 
над р. Віта. Позвана сторона заявила, що не чинила збройного наїзду, а право на Глеваху 
отримала на підставі подання від київського воєводи князя В.-К. острозького: “а такъ 
мы (ґродські судді. – В. П.) узявши ведомост от его милости пана Дорогостайского, иж 
его милость нам жадного наезду на дворец Юревку и тое селце, так же и на корчму не 
чинил и жадных нам грабежов и шкод не делал, толко имене Глеваху не кгвалтовне, але 
за уступенем и поданем от кнежати его милости пана воеводы киевского, яко власную 
отчизну свою, до себе зо всими приналежностями, яко ся в собе мает, взял… а што се 
дотычет селца Глеваки, которое его милость пан Дорогостайский свое власною быти 
менит, теды в том собе узяли есмо на вгоду и на сес час его милости с позву вызволяем, 
а если се не погодим, теды волное право о Глеваку зоставуем”. оригінал: Ір нБУВ. – 
Ф. 301. – № 216 Г. – оп. 115. – 1 арк.; Петров Н. И. описание рукописей Церковно-
археологического музея... – с. 171.
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встановити не вдалося)34. однак монастирська адміністрація дала відсіч у 
суді, звинувативши П. Монівида-Дорогостайського у нібито здійсненні на-
їзду (з його боку наїзд міг бути ув’язанням у володіння маєтком) на Глеваху 
і монастирську корчму над р. Віта. Позваний П. Монівид-Дорогостайський 
на суді спромігся відвести звинувачення у збройному наїзді, але залишив у 
силі свої зазіхання на Глеваху. Його сподівання стати власником Глевахи 
виявились примарними і не мали успіху, судячи з подальшого перебування 
Глевахи у володінні свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

У 1608 р. акт продажу Глевахи с. Гриньковичем 1563 р. був внесений 
до київських ратушних книг – це вже був акт узаконення своїх прав влас-
ності перед міською адміністрацією Києва. Випис з київських ратушних 
книг під датою 10.11.1608 р. з вписанням акта на продаж Глевахи фігурував 
у підтвердженні прав землеволодіння на монастирські маєтки від імені царя 
Петра І в його жалуваній грамоті від 1 квітня 1700 р. (у Москві)35. тоді ж у 
1608 р. (10 листопада) до ґродських книг Київського воєводства було впи-
сано межовий граничний лист київського воєводи князя В.-К. острозького 
від 12 жовтня 1586 р. про розмежування ґрунтів монастирського села Гле-
вахи з ґрунтами сусіднього села Білогородки, про який йшлося вище36. 
Ймовірно, це було пов’язано зі смертю у 1608 р. київського воєводи, мар-
шалка Волинської землі і володимирського старости князя Василя-Кос-
тянтина острозького.

Село Юріївка – помилковий факт володіння. Іще одне непорозуміння 
стосовно семена Гриньковича торкається мого помилкового твердження, 
буцімто він продав монастирю і друге своє володіння – село Юріївку37. Ця 
помилка виникла внаслідок копіювання документів у ХVІІІ ст. У 1563 р. 
Михайлівський Золотоверхий монастир водночас з Глевахою справді набув 
село Юріївку, яке в одній із пізніших копій було ототожнено з землеволодін-
ням семена Гриньковича. І дійсно, з опублікованого документа нібито фік-
сується факт продажу Юріївської землі семеном Гриньковичем – у 
підтвердній грамоті царя Петра І на монастирські володіння від 1 квітня 
1700 р. читаємо: “…а та Юревская земля куплена была в тот м(о)н(а)ст(ы)р 
у семена Гриньковича в 1563-м году, априля 9 ден, …”38. Проте ім’я семена 

34 У монастирській збірці документів до початку ХХ ст. зберігались іще шість ори-
гінальних документів з цієї справи 1598–1599 р. – виписи з київських ґродських книг, за 
якими можна було би більш детально простежити даний сюжет. Їхні реґести див.: там 
само.

35 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 394 (док. № 312). Цитата: “В выписи с книг ратушных киевских 1608 году, ноября 10 
дня, какова дана по купчей семена Гринковича 1563 году и по межеваню Константина, 
князя острожского, воеводы киевского, что он, семен, продал селище Глеваху Михаи-
ловского Золотоверхого монастыря игумену з братиею в вечные времена за тридцат коп 
счету литовского”

36 там само. – с. 177–178 (док. № 134).
37 Поліщук В. Підтвердження прав власности зем’янам невмирицьким на землю… – 

с. 71.
38 1700 р., квітня 1. Москва. – Жалувана грамота царя Петра І про підтвердження 

прав свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря на володіння маєтностями 
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Гриньковича у цьому підтвердженні однозначно вказано хибно – це помилка 
писаря або копіїста. За більш ранніми документами чітко видно, що Юріївка 
була подарована Київському свято-Михайлівському Золотоверхому монас-
тирю колишнім київським війтом семеном Мелешковичем, про якого уже 
йшлося вище – актом його останньої волі, згідно з тестаментом, що засвідчив 
підтвердний привілей сиґізмунда августа від 4.06.1570 р. на монастирські 
володіння39. Із тих же актів випливає, що семен Мелешкович придбав 
Юріївку у 1557 р. у Богдана степановича Дублянського за 50 кіп литовських 
грошів як “землю отчизную и дедичную”40. В Пом’янику свято-Михай-
лівського Золотоверхого монастиря вписано поминання роду семена Мелеш-
ковича, який виступає як ктитор монастиря, із зазначенням, що він відписав 
монастирю с. Юріївку: “род п(а)на семена Мелешковича, войта киевского 
(ктитора н(а)шего, который надал село Ю(р)ьевку на Михайловский мона--
стыр (Впис рок марта … черевчей). Пана семиона (и дщере его Василисы, 
Кирилла, Марии, Малахиа, агафию, иустину, отца и матере его, и весь род 
его”41. таким чином, Юріївка ніяким чином не могла належати с. Гринько-
вичу – вона була подарована київським війтом, а с. Гринькович, продавши 
Глеваху, не потрапив до Пом’яника зі своїм родом.

Зв’язок с. Гриньковича з колишнім київським війтом с. Мелешковичем 
підтверджується цікавими подробицями. так, наприклад, с. Гринькович за-
ставив с. Мелешковичу свої коштовності, перелік яких Мелешкович також 
навів у своєму тестаменті 1563 р. текст тестаменту с. Мелешковича у формі 
випису з київських ратушних книг дійшов до нашого часу42. У ньому 
с. Гринькович фігурує в переліку позичальників київського війта, які за-
кладали коштовності або землі. Перелічено такі коштовності с. Гринькови-
ча, які він заставив київському війту: “сребра кубков пят у двадцати и копе 
грошей литовских, поес сребреный а чепец золотый муравский у одинад-
цати копах грошей”. Всього коштовності с. Гриньковича були оцінені в 
22 копи литовських грошів – суму, майже тотожну вартості с. Глеваха. Крім 
того, в тестаменті було зазначено, що “того ж Гриньковича селищо Глевацкое 

(док. № 312). Копія. Зберігається: Ір нБУВ. – Ф. 307. – № 535/1763. – арк. 498–504 зв. 
опубліковано: Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря… – с. 394.

39 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 47 (док. № 10), 181 (док. № 137); тестаменти киян середини ХVІ – половини ХVІІ сто-
ліття / Упоряд. н. Білоус. – К., 2011. – с. 98 (док. № 2).

40 Білоус Н. Передмова // тестаменти киян… – с. 71; Документальна спадщина 
свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – с. 47 (док. № 10).

41 Де Витте Е. И. Древний помянник Киево-Михайловского (Златоверхого) мона-
стыря… – с. 24. Повторно рід семена Мелешковича був вписаний далі, але з пропуском 
деяких імен роду (с. 25).

42 Публікація тестаменту с. Мелешковича згідно з текстом засвідченої копії з 
київських ратушних книг 1563 р.: тестаменти киян... – с. 98–104; Публікація теста-
менту згідно з текстом засвідченої копії 1602 р.: Документальна спадщина свято-
Михайлівського Золотоверхого монастиря… – с. 181–184 (док. № 137); Зберігається: 
Ір нБУВ. – Ф. 307. – № 535/1763. – арк. 185–188 (засвідчена копія 1602 р., лютий 25. 
Київ. – Випис з міських книг Київської ратуші тестаменту міщанина семена Мелешко-
вича (док. № 137)).
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записано в заставе у десети копах грошей”43. отже, як бачимо, до продажу 
Михайлівському Золотоверхому монастирю Глеваха була в заставі київського 
війта с. Мелешковича за меншу суму, ніж та, за яку було продано монастирю 
і за яку було заставлено коштовності. 

Заповіт с. Мелешковича датовано 8 квітня 1563 р., тоді як продаж Гле-
вахи монастирю с. Гриньковичем відбувся через півроку – 23 грудня. таким 
чином, можемо зробити висновок, що продаж Глевахи Київському Михай-
лівському Золотоверхому монастирю відбувся невдовзі після смерті 
колишнього київського війта Семена Мелешковича, у заставі якого і 
перебувала Глеваха. І в цьому виявляється очевидний зв’язок між Мелеш-
ковичем і Гриньковичем в питаннях володіння поземельною власністю. У 
своєму заповіті семен Мелешкович передав право розпорядження усіма за-
ставними маєтками і речами своєму зятю андрієві Кошколдею та опікунам, 
які, ймовірно, і здійснили повернення Глевахи з-під застави с. Гриньковичу 
за 10 кіп грошів.

Семен Гринькович – намісник київського воєводи
Важливою обставиною у з’ясуванні службової кар’єри с. Гриньковича 

є документальні свідчення про те, що він був намісником київського воєводи 
Григорія олександровича Ходкевича (1555 – 16.09.1559)44. У ролі намісника 
с. Гринькович виступає у справі того ж таки свято-Михайлівського Золото-
верхого монастиря – у спорі монастиря (в особі того ж таки ігумена о. семе-
на) з київським зем’янином андрієм Богдановичем онковичем (Ганковичем) 
за право володіння київськими нивами у 1558–1559 р. (тут документ містить 
цікаві подробиці київської топонімії першої половини ХVІ ст.) за “пробитим 
валом”, які межували з Кудрявцевою долиною, що за єврейським кладови-
щем, з одного боку, а з другого – межували з великою дорогою45. обидві 
сторони мали документи з великокняжої канцелярії на право володіння цими 
“нивками”. на колегіальному суді справці Київського воєводства семена 
олександровича Кмітича семен Гринькович виступає 7 березня 1558 р. як 

43 тестаменти киян… – с. 101. слід уточнити правильність прочитання тексту дже-
рела, в якому в даному місці неправильно проставлено пунктуацію, унаслідок чого за 
смислом виходить, немовби Глеваха була заставлена попередньому київському воєводі 
олександрові (Фридриху) Пронському (1544–1555). нижче подаємо наше прочитання: 
“того ж Гриньковича селищо Глевацкое записано в заставе у десети копах грошей. [на--
ступна застава від] небощика Фридриха пояски сребраные до острога (елемент кінської 
упряжі? – В. П.) у двох копах грошей, а особно князя воеводы его милости у петидесят 
копах грошей заставы пятьдесят рублей московских денег”. аналогічно див.: Докумен--
тальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – с. 182 (док. № 137). 
тобто тут йдеться про заставу попереднім київським воєводою Фридрихом Пронським 
50-ти московських рублів під 50 кіп грошей литовських, яка і після смерті воєводи в 
1555 р. ще не була викуплена його спадкоємцями – цікавий факт для вивчення грошово-
го обігу в умовах початку Лівонської війни між ВКЛ і ВКМ, коли київський воєвода 
обмінював московські рублі на литовські гроші у київського війта. 

44 Urzędnicy wojewόdztw kijowskiego i czernichowskiego XV–XVIII wieku / Oprac. 
E. Janas, W. Kłaczewski. – Kόrnik, 2002. – S. 65.

45 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 171 (док. № 129). Цитата: “о ниву, которая лежит кгрунтом своим у Киеве за пробитым 
валом, одным концом к дорозе великой, а другий к длине Кудрявцовой за кладовищи 
жидовскими”.
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київський намісник (“пан семен Гринькевич, наместник киевский”) – третім 
після київського городничого олександра Дмитровича та Івана скриби, під-
скарбія київського воєводи Григорія Ходкевича. четвертим суддею виступив 
білоцерківський намісник Василь турчинович46. Київський боярин андрій 
онкович (Ганкович) відмовився судитися, подавши апеляцію до суду київ-
ського воєводи47. наступного року – 28 серпня 1559 р., цю ж справу розглядав 
інший справця Київського воєводства князь Микола андрійович Збаразький 
(спільно з київським городничим олександром Дмитровичем)48. В нараційній 
частині судового листу було зазначено, що київський воєвода розглянув 
судову справу за апеляцією андрія онковича (Ганковича) у справі михай-
лівського ігумена о. семена і виніс рішення поділити ці “нивки” навпіл49. 
Дільчими у справі розподілу нивок київський воєвода Г. Ходкевич призначив 
(дата проведення суду не була вказана в судовому листі справці князя 
М. а. Збаразького) київського ротмистра Богдана стецьковича50, київського 

46 там само. – с. 172 (№ 130). “Выпис з книг пана семена александровича Кмити-
ча, справци воеводства Киевского”.

47 Як зазначав у судовому спорі андрій онкович (Ганкович), він отримав ці нивки 
від діда по матері – Ганка Михайловича (звідси його патронім Ганкович, який трансфор-
мувався в онкович), а той отримав їх привілеєм від великого князя олександра (1492–
1506), але привілей згорів під час татарських нападів. Коли у молоді роки андрій 
онкович (Ганкович) сужив київському воєводі андрію Якубовичу немировичу (1514–
1540), то воєвода “з гневу своего вси именейца и тое полце в мне отнялши, на тот 
монастыр отдал, яко ж тое поле в он час через немалыи лета на монастыр были пахива--
ны”. саме за часів а. немировича ігумен Макарій підтвердив ці “нивки” у сиґізмунда 
старого “за причиною”, тобто за протекцією а. немировича у 1522 р. (Документальна 
спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – с. 35 (док. № 1)). однак 
після смерті а. немировича андрію онковичу (Ганковичу) вдалося повернути собі свої 
київські “нивки” за “пробитим валом” (він пред’явив ув’яжчий лист Івана немирича (не 
плутати з воєводою немировичем). Унаслідок того, що попередній михайлівський ігумен 
“Подоприсвіт” забрав з собою монастирські привілеї, ігумен-позивач семен не міг на-
лежним чином виборювати свої права перед андрієм онковичем (Ганковичем) (с. 173). 
“род онковича: Логвина, Евдокѣи, андърея, ирину” був внесений до Пом’яника свято-
Михайлівського Золотоверхого монастиря, очевидно десь після 1563 р., коли цей 
Пом’яник почав вестися. Див.: Де Витте Е. И. Древний помянник Киево-Михайловского 
(Златоверхого) монастыря… – с. 20.

48 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 169–170 (док. № 128).

49 обидві сторони володіли документами на право власності від сиґізмундра старо-
го (це була нормальна практика видавати з канцелярії документи, що суперечили один 
одному, порушуючи право протилежної сторони в одній і тій самій справі, напр., два 
привілеї на один і той же уряд чи землю). Після рішення київського воєводи поділити 
нивки навпіл андрій онкович (Ганкович) продав свою половину нивок за “пробитим 
валом” свято-Михайлівському Золотоверхому монастирю, однак відмовився передавати 
оригінал своєї купчої, пославшись на те, що ігумен нібито захопив у нього зайву нивку, 
яка не входила у розподілену частину. При цьому андрій онкович (Ганкович) забороняв 
ченцям загосподарювати продану половину нивок і відмовлявся повертати гроші за про-
дані нивки, коли ігумен уже вимагав їх повернути.

50 Богдан стецькович належав до роду київських зем’ян солтанів, який володів зем-
лями на півночі овруцького повіту по сусідству з невмирицькою землею і з землями 
Віленського капітулу (Каменець – центр волості, з початку ХVІІ ст. містечко переймено-
ване на словечно). Див., напр., судову справу від 19.11.1547 р. солтан стецьковича з 
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намісника семена Гриньковича51 і зем’янина Київського повіту Богуша Деш-
ковського52. У тому ж році андрій онкович (Ганкович) таки продав свою 
половину нивок за “пробитим валом” у Києві ігумену о. семену за 30 кіп 
литовських грошів (за таку ж ціну, що і Глеваху), оформивши належним 
чином свій продажний акт від 9 листопада. свідками-печатарями продажу 
виступили київський городничий олександр Дмитрович, київський намісник 
Семен Гринькович та служебник київського воєводи Богуш Ленкович53.

1. Гербова печатка київського зем’янина Костянтина семеновича онковича 1551 р. 
(у щиті стріла спрямована угору з хрестом, що перетинає навхрест стрілу

у долішній частині. Угорі над щитом напис імені власника «Ко[с]»)54

віленським катедральним костелом в особі віленського біскупа Павла щодо спірних воло-
дінь між маєтком стецьковичів Велавськом та Убортською волостю, належною до володінь 
віленського біскупа, що на межі (на той час ще не розмежованих) Мозирського і овруць-
кого повітів. опубліковано: Литовська Метрика. – Кн. № 235. (1547–1549): 20-та Книга 
судових справ / Підгот. Д. Ващук. ‒ К., 2019. – с. 42 (№ 28); Детальніше див.: Хроніка 
Убарцкага Палесся / аўтар-уклад. а. атнагулаў; навук. рэд. В. насевіч. – Мінск, 2001. 

51 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 169 (“где ж тыи делчии так на тую землю выехали и на полы ее поровновали и по--
делили и грани поклали”).

52 Богуш Васильович Дешковський був власником с. Івниця на Київщині (Житомир-
ський повіт), яке отримав як віно від дружини Богдани Федорівни Киселівни. У 1540-х ро-
ках змагався за цей маєток з київським воєводою кн. Ф. Пронським та житомирським 
старостою кн. Б. Корецьким. У 1560-х роках був брацлавським підстаростою у того ж 
кн. Корецького, брацлавського старости. У 1574 р. отримав привілей на уряд брацлав-
ського хоружого. Його брат, Василь Дешковський, був луцьким замковим писарем у 
кн. Б. Корецького як луцького старости в 1561–1562 рр. Детальніше див.: Поліщук В. 
Урядницький клан луцького cтарости князя Богуша Корецького (на прикладі Луцького 
замкового уряду 1561–1567 рр.) // Український археографічний щорічник. нова серія. – 
К.; нью-Йорк, 2004. – Вип. 8/9. – с. 275; Літвін Г. Панські роди Брацлавщини. суспіль-
ний та родовий статус // Літвін Г. З народу руського. – с. 342. До Пом’яника 
свято-Михайліівського Золотоверхого монастиря було внесено ім’я його брата Василя 
Дешковського: “род пана Василия Дешковского: Марию, Василия, Варвары, настасии, 
оустиню, Михаила, ивана, оксинь”. Цит за: Де Витте Е. И. Древний помянник Киево-
Михайловского (Златоверхого) монастыря... – с. 18.

53 Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря… – 
с. 172 (док. № 129).

54 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі: нарысы сфрагістики / Маст. Г. Мацур. – 
Мінск, 1993. – с. 63 (мал. 38). Ідентифікація К. с. онковича з київським андрієм онко--
вичем (Ганковичем) не є доведеною й залишається гіпотетичним припущенням. 
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Як бачимо, серед усіх повноважних осіб, які брали участь у судових 
процедурах спору за “нивки”, семен Гринькович, будучи київським наміс-
ником воєводи, виступив у трьох іпостасях: колегіальним суддею на суді 
справці київського воєводства, дільчим при розподілі поземельної власності 
на виконання рішення воєводського суду і свідком-печатарем продажного 
акта, що ознаменувало собою завершення спору. Цікавим у цих перипетіях 
є те, що за якихось п’ять років, у 1563 р., семен Гринькович уже сам про-
даватиме тому ж монастирю свої спадкові землі і за ту ж саму ціну, що і 
“нивка” боярина андрія онковича. таким чином, зробимо висновок: постать 
семена Гриньковича слід розглядати на високому соціальному рівні, як до-
сить поважну особу, яка користувалась довірою і посідала чільне місце у 
соціальній ієрархії Київської землі та м. Києва. 

Завершення с. Гриньковичем кар’єри воєводського намісника слід 
пов’язати, швидше за все, з приходом на уряд київського воєводи князя 
В.-К. острозького наприкінці 1559 р., який відмовився від послуг с. Гринь-
ковича, що на цей момент мав досить значний досвід адміністрування в 
ранзі намісника. Про це свідчить ревізія Київського замку 1552 р., на що 
мою увагу звернув дослідник генеалогій київської шляхти сергій невмер-
жицький: майже немає сумніву, що саме с. Гринькович зафіксований в 
описі Київського замку 1552 р. як намісник київського воєводи князя семе-
на (Фридерика) Пронського – він фігурує лише під іменем семен як власник 
дому у Києві серед переліку зем’янських будинків та їхніх підданих міщан: 
“[домъ] наместъника теперешънего киевъского семена”55. З ідентифікацією 
київського намісника семена із семеном Гриньковичем погодився також 
Іван Левковський56. 

Як відомо з тексту ревізії Київського замку 1552 р., великокнязівські 
ревізори зізналися, що дані ревізії є неповними через те, що місцеві меш-
канці відмовилися надавати їм потрібну інформацію й вони не змогли отри-
мати дані стосовно міських повинностей, зем’янських і церковних 
маєтностей, а також прибутків київського воєводи – нібито через відсутність 
у місті воєводи князя семена (Фридерика) Пронського. Внаслідок цього, за 
словами ревізорів, намісник воєводи (у цьому фрагменті ревізії його ім’я не 
названо, але ми тепер вважаємо, що це був семен Гринькович) заявив, що 
він не має повноважень заохочувати людей до свідчень про свої повиннос-
ті і прибутки: “наместникъ его (воєводи. – В. П.) отказалъ, ижъ люди 
непослушъни его, ани подъ его моцъю, але подъ [моцъю] городничого (тоб-
то, мають підпорядковуватися київському городничому. – В. П.), яко справъ--
цы на тотъ часъ з воли господарское уставеного (тобто городничий був 
призначений Жиґимонтом августом справцею Київського воєводства, а 

55 аЮЗр. – ч. 7. – т. 1. – с. 116. Див. “мещане земянские” в описі Київського замку. 
У цьому ж списку ми бачимо ім’я “Гриня рудого”, якого так само можемо гіпотетично 
ототожнити з батьком семена Гриньковича, але це малоймовірно.

56 [Левковский И.] семен Гринкович не из рода невмирицких? (Диалог с сергеем 
невмержицким под ником “Nevmer”) [сообщение на форуме ВГД] (http://forum.vgd.
ru/1231/18290/1950.htm?a=stdforum_view&o=).
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відтак був вищим ієрархічно за воєводського намісника. – В. П.)”57. У той 
же час, опитавши городничого, великокнязівські ревізори отримали анало-
гічну відповідь, в якій легко читається і сьогодні добре знайоме бюрокра-
тичне “відфутболювання” у сенсі “це не моя компетенція”: “а городничий 
отказалъ потому жъ, а такъ, што есмо сами собою выведатися могли, то есмо 
пописали, такъ яко вышей”58. отже, ревізори зізналися у неповноті даних 
ревізії Київського замку 1552 р., до якої (утаювання і неповнота інформації) 
виявився причетним і намісник київського воєводи семен Гринькович. Він 
або боявся і не міг перевищувати свої повноваження перед киянами і київ-
ськими зем’янами, або ухилявся від виконання ревізії без вказівки свого 
патрона – київського воєводи князя семена (Фридерика) Пронського, або з 
огляду на небажання киян розкривати свої прибутки перед центральним 
віленським урядом, адже формальні “дими” і “служби” не були наповнені 
реальними виробничими потужностями й залишались під загрозою татар-
ської шаблі та уведення в ясир.

таким чином, с. Гринькович був намісником принаймні двох київських 
воєвод семена (Фридерика) Пронського (1544–1555)59 і Григорія Ходкевича 
(1555 – 16.09.1559)60, а отже, мав неабиякий авторитет серед київської шлях-
ти, представляючи їхні інтереси більшою мірою, ніж інтереси воєвод, які не 
мали земельних володінь на Київщині й тому не розглядалися місцевим 
зем’янством і боярством як “свої”. З огляду на це, зв’язок с. Гриньковича з 
колишнім київським війтом семеном Мелешковичем набуває інституційно-
го виміру, оскільки обидва в один і той же період посідали чільні адміністра-
тивні посади у Києві. Від імені київського воєводи с. Гринькович мав 
представляти інтереси воєводської адміністрації у Києві, а значить співпра-
цювати з міською владою, яку представляв київський війт с. Мелешкович, 
що також може пояснити передумови застави с. Глевахи київському війту, а 
пізніше і продаж селища монастирю після того, як с. Юріївку с. Мелешкович 
записав своїм тестаментом на монастир.

Про семена Гриньковича після 1563 р. ми маємо лише два документаль-
них свідчення з 1569 р., віднайдені Ігорем тесленком і люб’язно надані для 
даного дослідження. В обох випадках – документи були складені майже 
одночасно – семен Гринькович згадується в другій особі, як відсутній при 
транзакції. Перший документ – це підтвердний привілей сиґізмунда авгус-
та щодо данини київського воєводи кн. Василя-Костянтина острозького на 

57 аЮЗр. – ч. 7. – т. 1. – с. 122. Детальніше про справцю Київського воєводства у 
пізніший час див.: Кулаковський П. М. Князь Василь-Костянтин острозький і справці 
Київського воєводства // Theatrum humanae vitae: студії на пошану наталі Яковенко. – К., 
2012. – C. 217–230.

58 аЮЗр. – ч. 7. – т. 1. – с. 122.
59 Urzędnicy wojewόdztw kijowskiego i czernichowskiego XV–XVIII wieku. – S. 66. У 

1540 р. князь Ф. Г. Пронський також був брацлавським і вінницьким старостою, а у 
1549 р. – чорнобильським державцею.

60 на жаль, це твердження залишається вкрай приблизним з огляду на майже цілко-
виту відсутність урядової документації згаданих воєвод. Ми не знаємо, з якою регуляр-
ністю відбувалася служба намісника, чи були ще інші намісники, які заміщали семена 
Гриньковича, чи він залишався єдиним намісником принаймні двох київських воєвод.
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селище Желняне (сучасні Жуляни, р-н м. Києва) у Київському повіті, яке 
раніше тримав семен Гринькович (так було зазначено в документі), Бене-
дикту Шкаровському “до волі і ласки господарської” (Люблін, 2.03.1569 р.)61. 
Цей документ свідчить про те, що Жуляни, колись належні с. Гринькови-
чу, були повернуті під замкову юрисдикцію. Другий документ – акт про-
дажу Зофією (софією) Петрівною Беркесівною (!) (за дівочим прізвищем 
Ґрабя Псуцька) новоселецького маєтку на р. Ірпінь Василю розсудовсько-
му від 1.02.1569 р. у Києві (акт було вписано до київських земських книг 
19.06.1571 р.)62. У цьому акті вона названа за іменуванням чоловіка “семе-
нова Гринкевичева” без присутності чоловіка, що може свідчити про її 
удівство і, відповідно, про те, що с. Гриньковича на той час уже не було 
серед живих. Загалом, важко судити, які реальні обставини крилися за но-
таріальними формулами правових актів в ході продажу маєтків, адже ми не 
знаємо, на яких правах дружина с. Гриньковича продавала новоселицю на 
Ірпені у 1569 р. Можна висунути і друге припущення про те, що с. Гринь-
кович міг опинитися в татарському чи московському полоні – це також 
може пояснити, чому його дружина одноосібно продає землі (наприклад, 
для викупу свого чоловіка).

Помилковість ототожнення Семена Гриньковича з Невмирицькими
У моїй попередній публікації семен Гринькович був помилково ототож-

нений з представником шляхетського роду невмирицьких семеном Гринь-
ковичем сидковичем-невмирицьким63. семен Гринькович був названий 
сином Гриня сидковича невмирицького. Єдиний документ, в якому семен 
Гринькович сидкович-невмирицький згадується як діюча особа – розподіл 
спадкових (“сябринних”) володінь в 1578 р. між двоюрідними братами – ді-
тьми Гриня і оникія сидковичів невмирицьких, які ділили Заясеницьку 
землю та Максимівський острів на ім’я слушов в овруцькому повіті (попри 
це невмирицькі вважалися зем’янами Київського повіту)64. Цей поділ зем-
леволодінь невмирицьких 1578 р. було затверджено привілеєм сиґізмунда ІІІ 
Вази від 20.12.1590 р., в якому при підтвердженні так само серед своїх братів 
фігурував семен Гринькович невмирицький65.

61 российский государственный архив древних актов (далі – рГаДа). – Ф. 389. – 
Д. 50. – Л. 32–326 зв. (ЦДІаК України. – КМФ-36. – оп. 1. – спр. 50): підтвердний при-
вілей сиґізмунда августа данини київського воєводи кн. Василя-Костянтина острозь-
кого селища Желняне (Жуляни) у Київському повіті, яке раніше тримав семен Гринько-
вич, Бенедикту Шкаровському “до волі і ласки господарської” (Люблін, 2.03.1569 р.). 
Щиро дякую Ігорю тесленку за надання цієї інформації.

62 ЦДІаК України. – Ф. 11. – оп. 1. – спр. 25. – арк. 133–134.
63 Поліщук В. Підтвердження прав власности зем’янам невмирицьким на зем-

лю… – с. 71.
64 рГаДа. – Ф. 389. – оп. 1. – спр. 203. – арк. 5–12 (Книга рМ 15, док. № 5, 

арк. 5–12). Цитата: “…в року тепер идучом по нароженью сына Божого 1578 месяца 
февраля 20 дня, земенин повету Киевского опанас неумерицкий сам от себя и от всей 
братии своей на имя Максима, Васька оникиевичов, ивана и другого ивана Васильевича, 
семена Гриньковичов сидковичов неумерицких на сейме Вальном Коронном в Варшаве, 
ставши очевисто перед его королевскою милостью у книг канцелярии господарское…”.

65 там само. 
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Хоч як це дивно, але для віднесення Глевахи, як і семена Гриньковича 
невмирицького, до володінь цього шляхетського роду були свої докумен-
тальні підстави. Побор подимного Київського воєводства 1640 р., копія 
якого була внесена до житомирських ґродських книг, прямо засвідчував, що 
київські зем’яни невмирицькі сплачували податок з Глевахи, рудок, Борща-
гівки (Борщівки) та Юріївки66. Більше того, дані про сплату з цього поборо-
вого реєстру потрапили у реєстр справ дворянської справи невмержицьких 
1805 р., якою Волинське дворянське зібрання підтверджувало дворянське 
(шляхетське) походження невмержицьких (полонізоване після Хмельниччи-
ни прізвище невмирицьких) у російській імперії67. У ході свого розслідуван-
ня цієї обставини дослідник генеалогій київської шляхти Іван Левковський 
спробував довести, що в Житомирській ґродській книзі при внесенні копії 
подимного Київського воєводства 1640 р. було допущено помилку, а саме – 
пропущено найменування справжнього власника зазначених поселень – Київ-
ський свято-Михайлівський Золотоверхий монастир, який в усіх інших 
поборових реєстрах та публічних документах зазначався єдиним землевлас-
ником сс. Глевахи, рудки, Борщагівки, Юріївки. Проте не можна виключати 
й факт орендування невмирицькими цих монастирських маєтків у свято-
Михайлівського Золотоверхого монастиря: тобто вони могли сплачувати 
податок з цих маєтків як орендарі, що і засвідчив поборовий реєстр 1640 р.

У поборовому реєстрі Київського воєводства 1571 р. невмирицькі були 
зафіксовані як осілі у своєму родовому поселенні немиричі, яке розташову-
валось в овруцькому повіті (на плато словечансько-овруцького кряжу по 
сусідству з сс. Левковичами, Можарами і володінням віленського капітулу 
Каменцем (з кінця ХVІ ст. – словечно); при цьому вони не мали підданих 
й самі сиділи на своїх землях68. Як у поборовому реєстрі 1571 р., так і в 

66 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІаК 
України). – Ф. 11. – оп. 1. – спр. 9: Книга Житомирського ґродського суду за 1640 р. – 
арк. 869 зв. (реєстр сплати подимного податку з шляхетських маєтків Київського воє-
водства 1640 р.): пп. Мартин, Петро, роман семен Мартиновичі, також Федор 
невмирицький з частини своєї невмирич, з димів 2 по 2 злотих; пп. Ярош, Петро, роман, 
а пан онишкович, а також пан олександр афанасович, Марко невмерицькі з частини 
своєї невмирич – 2 дими; ті ж самі – з рудків – 2 дими 2 злотих; ті ж самі з зійшлої у них 
Глевахи – 28 димів – 28 злотих; ті ж самі з села Юріївки – з 15 димів – 15 злотих; ті ж 
самі з огородників 12 – 12 злотих; ті ж самі з Борщовки – 1 дим – 1 злотий.

67 Державний архів Житомирської області (далі – ДаЖо). – Ф. 146. – оп. 1. – 
спр. 444. – арк. 76–105. “родословная и доказательства о дворянстве рода невмержиц-
ких гербу «Эзержа» 1802 року”. Документ: 1802 грудня 31. рішення Волинської 
депутатської комісії про внесення дворян невмержицьких гербу “Єзержа” до шостого 
розряду дворянської родовідної книги – “древніх благородних дворянських родів” за 
№ 3398. Цитата: “38-е. тарифа Киевского воеводства в доказательство, что уплачивали 
с своего имения подати 1640 года октября 18 дня в урядовой выписи выданная” (с. 22). 
Див. також: ДаЖо. – Ф. 146. – оп. 1. – спр. 4080. – арк. (стор.) 43–44.

68 Źródła dziejowe. – T. ХХ. – S. 27. Попри те, що територіально невмирицькі меш-
кали в овруцькому повіті, вони вважалися зем’янами Київського повіту, як і семен 
Гринькович. Представники третього покоління невмирицьких не мали підданих і пла--
тили податок (по 12 грошів з диму) лише зі своїх власних садиб, яких на момент укла-
дання фіскального документа нараховувалося 9. Платниками були члени трьох гілок роду: 
Дмитро, Яцько і Васько [солуяновичі] невмирицькі; Гринь та оникій сидковичі 
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подальших фінансових звітах за невмирицькими не були записані ніякі інші 
володіння. У хронологічно найближчому реєстрі збирання подимного по-
датку з овруцького повіту 1634 р. невмирицькі також сплачують тільки з 
димів свого родового поселення в немиричах69. натомість монастир як 
єдиний власник згаданих володінь був зафіксований у поборовому реєстрі 
Київського воєводства в 1628 р.70. У тарифі подимного Київського воєводства 
від 5 травня 1631 р. так само бачимо, що монастир від імені митрополита 
київського і всієї русі, ігумена свято-Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря Іова Борецького сплатив податок з тих же самих маєтків71. Після пере-
ходу Києва до Московії у 1686 р. згідно з переписом у Київській окрузі від 
р. Ірпінь до Василькова і стайків за розпорядженням київського воєводи, 
поставленого московським царем, спустошені на той момент від руїни і 
Глеваха, і Юріївка також вважалися належними до свято-Михайлівського 
Золотоверхого монастиря: “селище Глеваха пусто, Михайловского монасты-
ря”72. таким чином, виявлення сумнівних даних у копії тарифу подимного 
податку Київського воєводства 1640 р. стосовно володінь невмирицьких і 
свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря може бути важливим ком-
понентом джерелознавчої критики при публікації цього важливого історич-
ного джерела за копією з житомирських ґродських книг.

Київський ротмістр – тесть Семена Гриньковича 
Продажний лист семена Гриньковича наводить ім’я його дружини на 

ім’я Зофія (софія) Петрівна Ґрабянка, з якою вони разом продавали Глеваху. 
Дослідник генеалогій київської шляхти Іван Левковський встановив, що Зо-
фія (софія) Петрівна належала до гербу “Граблі” і була донькою київського 
ротмистра Петра Псуцького73. Його печатку з гербом “Граблі” з документа 
1528 р. опублікував в інтернеті олег однороженко. на гербі з цієї печатки 
ми дійсно бачимо “граблі”74. 

невмирицькі, а також Гридковичі/Грицьковичі невмирицькі – андрій Грицькович, Федір 
Іванович, Іван [Федорович?] Грицькович, сахно [Іванович].

69 Шинкар С. Подимний податок овруцького повіту від 1634 року: на що збирала 
гроші місцева шляхта? // Літопис Волині: Всеукраїнський науковий часопис. – 2016. – 
№ 16. – с. 107–112: (пер. з пол.) “пан Мартин, Петро, роман, семен Мартиновичі не-
вмирицькі [сплатили] з 1 диму 15 грошів – з частини в немиричах; пан Федір невми-
рицький з частини в селі невмирицьких [сплатили] з 1 диму – 15 грошів; пан Ярош, 
Петро, роман і Іван стефан олександр невмирицькі з частини своєї в селі немиричах 
[сплатили] з 2 димів – 1 злотий”.

70 Źródła dziejowe. – T. XX. – S. 77. У 1628 р. київський митрополит Іов Борецький 
як ігумен свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря сплачував з сіл рудки в тов-
стому Лісі, Лисковщини, Погонного, Глевахи, Юріївки, Віти.

71 У товстому Лісі з с. рудки за р. Прип’ять (w Tołstem Lesie z sioła Rudaków) – з 
1 диму; з Лисковщини (z Liszkowsczyzny) – з 2 димів; з Погонного (z Pohonnego) – з 
2 димів; з Глевахи (z Hlewaki) – з 2 димів; з села Юріївки (Jurowki) – з 1 диму (з кожно--
го диму по 4 злотих); з корчми на р. Віта (z karczmy na Wietie) – з 1 диму 3 злотих; з 
10 городників, які мешкають при монастирі – по 1 злотому і 6 польских грошів. Цит за.: 
аЮЗр. – ч. 7. – т. 1. – с. 382.

72 там само. – с. 529. 
73 [Левковский И.] семен Гринкович не из рода невмирицких? [Повідомлення на 

форумі ВГД]. Інтернет-ресурс (реж. доступу від 20. 02. 2020): http://forum.vgd.
ru/1231/18290/1950.htm?a=stdforum_view&o= 

74 Інтернет-ресурс (реж. доступу): http://sigillum.com.ua/stamp/psutskyj-petro/ 
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2. Герб “Граблі” на печатці київського ротмістра Петра Псуцького 1528 р. 
(прорис олега однороженка)

однак найраніша згадка Петра Псуцького як київського ротмістра да-
тується 1526 р.: “пан Пєтръ Псуцкии ротмистр києвскии королѧ єго ми-
лости”75. отже, він став ротмістром за часів київського воєводи андрія 
Якубовича немировича (1514–1540). Початок 1520-х років був ознаменова-
ний різким військовим загостренням з Перекопською ордою. Переломним 
став 1524 р. із вторгненням татарських чамбулів на українські землі, коли 
вперше під командуванням київських зем’ян семена Полозовича і Кришто-
фа Кмітича відбулось урядове залучення козаків до відсічі татарам (козаць-
ка флотилія дала прочухана татарам на таманській переправі)76. У 1524 р. 
сиґізмунд старий планував розмістити на “замках украинных” близько 
2 тис. найманого війська. Зокрема, до Києва було спрямовано роту Мисли-
мицького спільно з пушкарем Яном у супроводі десяти драбів77. отже, мо-
жемо зробити припущення, що Петро Псуцький з’явився у Києві слідом за 
ротмістром Мислимицьким, тобто вже у 1526 р. (а можливо, і роком раніше), 
та й так і осів на постійну дислокацію у Києві. Відтак, й Петро Псуцький 
міг бути причетний до урядового проєкту залучення козаків до охорони 
дніпровських переправ, як і загалом до створення найманого війська на 
прикордонні. 

Характерно, що Петро Псуцький часто-густо з’являється печатарем-
свідком землевласницьких актів, а то й взагалі стає колегільним суддею при 

75 AGAD. – Perg. 7441. оригінал (1526). Печатка описана олегом однороженком: 
“В полі печатки ренесансовий щит, на якому на пагорбі граблі (герб Граби); згори літери: 
рр. Восьмикутна, розмір 16×12 мм”. Дякую олегу однороженку за надання цієї 
інформації. на жаль, поки що текст цього документа залишається нам невідомий. Ймо--
вірно, це засвідчення приватно-правного або судового документа.

76 Черкас Б. Воєнна кампанія Великого князівства Литовського та Корони Польської 
1524 р. на українських землях // Україна в Центрально-східній Європі. – 2002. – Вип. 2. – 
с. 203; його ж. Козацтво на службі уряду в першій третині ХVI ст. // Україна крізь віки: 
Зб. наук. пр. на пошану акад. нан України, проф. Валерія смолія / Відп. ред. о. они-
щенко. – К., 2010. – с. 206; його ж. Українське козацтво наприкінці XV – першої поло--
вини XVI ст. // Український історичний збірник. – 2005. – Вип. 8. – с. 64–74.

77 Його ж. Козацтво на службі уряду… – с. 206; його ж. Воєнна кампанія Великого 
князівства Литовського та Корони Польської... – с. 204.
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воєводі. так, у 1528 р.78 київський ротмістр був присутній як свідок-печатар 
на процедурі укладення транзакції продажу дворища у м. овручі київським 
(овруцьким) зем’янином Федором омеляновичем Вишняком київському 
свято-Микільському Пустинському монастирю79. За часів урядування київ-
ського воєводи князя Януша Юрійовича Гольшанського (25.05.1542 – 1544) 
Петро Псуцький був серед свідків – “людей добрих” (“панъ Петръ Псуцкий, 
ротмистр киевский”) при укладенні дарчої житомирського старости князя 
Богуша Федоровича Корецького 28 січня 1543 р. на село Кононче поблизу 
Канева для київського свято-Микільського Пустинського монастиря80. так 
само як ротмістр (“ротмистръ киевскии пан Петръ Псуцкии”) він фігурує в 
судовому листі київського воєводи від 10 серпня 1544 р. у справі поземель-
ного спору свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря в особі ігумена 
Макарія з десятником Лавріном, який був тестем татарського толмача Ма-
карія Івановича вірменина81. 

За часів урядування київського воєводи князя семена (Фридерика) Глі-
бовича Пронського (1544–1555) київський ротмістр Петро Псуцький (“рот-
мистр киевский короля его милости”) під датою 21 серпня 1545 р. у Києві 
постає у ролі комісарського судді за наказом сиґізмунда августа в судовому 
спорі між київськими зем’янами Ленковичами (вдовою та її двома синами 
Федором та олехном Ленковичами) з митрополитом Київським і Галицьким 
Макарієм щодо спірних озер Вишенського маєтку Ленковичі82. 

У 1547 р. Петро Псуцький отримав підтвердження з великокняжої кан-
целярії у Вільні на право шинкування горілчаних виробів у Києві, в межах 

78 Датування реконструйовано згідно з індиктом 1, який припадав на 1528 р., проте 
не виключене і датування 1543 р., на який теж припадав перший індикт. акт датовано 
монастирськими писарями лише за індиктом. 

79 ЦДІаК України. – Ф. 220. – оп. 1. – спр. 663 (1528 р.). серед інших свідків-
печатарів були присутні: справця черкаського староства Іван Григорович служка, на-
місник київського воєводи Іван Вялкович, пан Федір тиша («При том были люди добрыи 
тому добре свѣдомы: пан иван Григорєвич служка, справца староства черкаского, а 
пан Петръ Псуцкии, ротмистръ києвскии, а пан иван Вѧлкович, намѣстник киє[вскии], а 
пан Федръ тиша»). Прорис печатки промальовано о. однороженко. Див. вище. Інтернет-
ресурс (реж. доступу: http://sigillum.com.ua/stamp/psutskyj-petro/).

80 Ір. нБУВ. – Да/П № 219. – арк. 4–4 зв. (Книга копій документів на право земле-
володіння Київського свято-Микільського Пустинського монастиря). разом з Петром 
Псуцьким, якого було зазначено першим у переліку свідків, були присутні: «городничий 
киевский жъ панъ Іван служка, а пан андрей Шалуха, дворанинъ гсдрскій, а панъ 
тимофѣй Проскура». – там само.

81 Ір. нБУВ. – Ф. 301. – № 216. – оп. 91. – арк. 3 зв. оригінал. татарський толмач 
Макар Іванович вірменин ще за свого життя продав монастирю свою вислугу – маєтки 
на Прип’яті Лисковщину і Погонне, – отриману від сиґізмунда І старого за привілеєм 
від 31 березня 1522 р. Див.: Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотовер-
хого монастиря… – с. 38–40 (док. № 6), 45 (док. № 10).

82 аЮЗр. – К., 1883. – ч. І. – т. VІ: акты о церковно-религиозных отношениях в 
Юго-Западной руси (1372–1648 гг.) / Под ред. о. и. Левицкого. – с. 38–39 (док. № 18). 
Публікація була здійснена за оригіналом з архіву Києво-Печерської лаври і містила від-
биток печатки Петра Псуцького. Див. той же документ, опублікований за дефектною 
копією, зміст якої ледве передається, з архіву іншого монастиря: Документальна спад-
щина свято-Михайлівського Видубицького монастиря… – с. 43–47 (док. № 2). тут 
Ленковичі записані як Летковичі – помилково через літеру “т”.
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замкової юрисдикції міста (“который домъ пушкарский в месте нашомъ 
Киевскомъ”). Горілчані вироби Петро Псуцький шинкував у домі, купленому 
у київського пушкаря Яна83, підтвердивши купівлю привілеєм сиґізмунда 
старого з правом шинкування та продажу горілчаних напоїв84. Петро Псуць-
кий у переписі Київського замку 1552 р. не згадується (доми київських рот-
містрів зазначені без імен їхніх власників; по-друге, до цього часу він міг 
повернутися до родових маєтків у Польське Королівство).

Впевнені соціальні позиції Петра Псуцького в 1540-х роках у Києві як 
київського ротмістра, який давно осів у Києві і пустив там коріння85, пере-
конливо свідчать про те, що він зміг “просунути” свого зятя семена Гринь-
ковича на службу до київського воєводи князя семена (Фридерика) Прон-
ського в ранзі його намісника. тісну взаємодію воєводської адміністрації з 
київськими ротмістрами ми побачили вище на прикладі судової справи 
київського боярина андрія онковича (Ганковича) зі свято-Михайлівським 
Золотоверхим монастирем, де процедуру межування спірної землі викону-
вали пліч-о-пліч київський ротмістр і воєводський намісник.

Київська залога, де служив Петро Псуцький, належала до найманого 
війська ВКЛ, яке сформувалось як відповідь литовської влади на протисто-
яння з Диким Полем (загроза від нападів Перекопської орди) і з московською 
експансією. наймане військо було явище ранньомодерного часу, яке почало 
активно розвиватися з кінця середньовіччя (1492 р.). У ВКЛ поява найман-
ців актуалізувалася не тільки початком масового карбування грошової оди-
ниці ВКЛ (необхідність оплати готівкою за службу, збирання грошових 
податків й мита), але й потребою в захисті прикордонних замків, до яких 
належав і Київ. Місто не тільки вважалося форпостом на кордоні з Диким 
Полем – центром проведення ординської політики для ВКЛ (до ліквідації Зо-
лотої орди на чолі хана Ших-ахмата в 1502 р.), але й утворювало кордон на 
шляху експансіоністського просування Великого князівства Московського. 
Поява найманого війська у ВКЛ чітко синхронізується з появою козацтва не 
тільки хронологічно (збігається з появою козацтва майже рік у рік: 1492–

83 Цей же пушкар Ян фігурує ще на початку 1550-х років і, можливо, це той, що 
прибув до Києва у 1524 р. разом з ротмістром Мислимицьким. Його імʼя наводить олег 
Мальченко зігдно з переписом Київського замку 1552 р.: Мальченко О. Пушкарська 
служба в українських замках у XV – середині XVII ст. // Україна в Центрально-східній 
Європі. – К., 2002. – Вип. 2. – C. 219.

84 Малиновский И. сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Вели-
кого Княжества Литовского. Добавление. – томск, 1912. – с. 25–26 (Привілей сиґізмунда 
августа від 27.01.1547 р. у Вільні). 

85 Петро Псуцький міг одружитися з місцевою зем’янкою, від якої і народилася дочка 
софія (Зофея), на що вказує додаткове (материнське?) іменування софії Беркесівна – мож-
ливо, від слова *беркес. Прізвище BERKES понині розповсюджене в Угорщині. Угорською 
мовою “bérkocsis” – візник, перевізник, “ямщик” (https://ru.glosbe.com/hu/ru/bérkocsis). 
Від давньотюркського кореня berk – “міцний”; berkit – “зміцнювати”. Див.: Древнетюрк--
ский словарь / ред. В. наделяев, Д. насилов, Э. тенишев, а. Щербак. – Ленинград, 
1969. – с. 96. Етимологічно прозвисько Беркесівна наближене (спільний корінь) до сло--
ва “берковець” – давньоруська міра ваги, у формі *бърковськъ (з ХІІ ст.). слово “берко-
веск” зустрічається у Котошихіна у ХVІІ ст. У польській мові bierkowiec, bierkowisko. 
Див.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1986. – т. 1. – с. 156.
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1493)86, а й територіально, акумулюючись на Подніпров’ї (у Києві та смо-
ленську) – на кордоні з Московією і Диким Полем. Як писав литовський 
історик Ґедимінас Лесмайтіс87, “наймане військо [у ВКЛ] та специфічна для 
нього військова термінологія (йдеться про загони, створені з місцевого на-
селення) дають про себе знати з 1506 р. У першу чергу наймане військо було 
призначене для охорони кордонів, виконуючи службу у пограничних замках. 
найважливіші серед них були залоги Київського і смоленського замків”88. 
Як зазначалося вище, шляхетське землеволодіння не змогло набути систем-
ного поширення на Київщині й створити стійку інфраструктуру для повно-
цінного виконання земської служби (“посполитого рушення”) на господаря 
ВКЛ. а малочисельна київська шляхта, відповідно, не становила належної 
військової сили для захисту прикордонних замків від татарських нападів чи 
наступу Московської держави, що, з іншого боку, стало чинником станов-
лення українського козацтва89. отже, найперші загони найманого війська у 
ВКЛ були призначені охороняти Київський і смоленський замки, а відтак на 
середину ХVІ ст. це була вже усталена традиція, до якої ми бачимо причет-
ним етнічного поляка і зятя с. Гриньковича Петра Псуцького.

Псуцькі герба Грабі
Псуцькі герба Грабі (Граблі) – це відгалуження (або адаптація до) одно-

йменного герба польського шляхетського роду Грабі чеського походження, 
який осів у равському воєводстві Малопольщі (Мазовія)90. Згідно з даними 
северина Уруського, Псуцькі узяли своє прізвище (відтопонімічне) від назви 
поселення Псуцина (Psucin), розташованого під насєльськом (Nasielsk), що 
в Мазовії91. К. несецький ідентифіковував місцезнаходження родового 
маєтку Псуцьких у Холмській землі (на мою думку, це або помилка, або 
пізніше відгалуження, або пізніші вислуги)92. 

родову легенду походження шляхетського роду Грабі від Яна Длугоша 
переповідали Бартош Папроцький (1584) і Каспар несецький (1738): Ґрабя 
чех (тобто чех за походженням) ще за короля Вацлава прибув з чехії до 

86 У 1493 р. надвірний підскарбій Літавор Хребтович отримав від великого князя 
олександра наказ провести набір військових найманців у Польському Королівстві (LM. – 
Kn. 5 (5). – S. 71 (№ 18)). Lesmaitis G. Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w 
końcu XV – drugiej połowie XVI wieku. – Warszawa, 2013. – S. 13.

87 Bobiatyński K., Łopatecki K. In memoriam Lesmaitis Gediminas (15. VII. 1976 – 8. XII. 
2017) // Rocznik Lituanistyczny. – 2017. – T. III. – S. 281–285. 

88 Lesmaitis G. Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim... – S. 68.
89 Це, власне, пояснює відсутність персонального складу зем’ян Київської землі у 

військових переписах ВКЛ 1528, 1565, 1567 рр., а також і в ревізії Київського замку 
1552 р.

90 Зауважимо, що прізвище дружини семена Гриньковича дано за власницьким гер-
бом “Граблі”, яке водночас є і назвою власницького маєтку (відтопонімічне прізвище).

91 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej / Oprac. przez S. hr. Uruskiego przy współudziale 
A. A. Kosińskiego, wykończony i uzupełniony przez A. Włodarskiego. – Warszawa, 1905. – 
т. 15. – S. 67. “Nasielsk – miasto w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie no-
wodworskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nasielsk, położone 50 km na północ od 
Warszawy, nad Nasielną” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasielsk).

92 Niesiecki K. Herbarz Polski / Wyd. J. N. Bobrowicz. – Lipsk, 1841. – T. VІІ. – S. 569 
(“Psucki herbu Grabie, w chełmskiej ziemi, piszą się z Psucinina”).



188

Володимир ПоЛІЩУК

Польщі й оселився у маєтку Воля неподалік Пйотркува, що у серадзькій 
землі, після чого заснував Волю Ґрабину93. У сучасній Польській республіці 
можна відвідати кілька населених пунктів з такою назвою94: Grabice/Ґрабіце – 
село у Лодзькому воєводстві й однойменне село у равському воєводстві95.

Б. Папроцький стверджував, що Грабі (Grabiowie) мешкали в серадзь-
кому і Люблінському воєводствах96, а самі Псуцькі вийшли з русі, з Холм-
ської землі й осіли в Плоцькому воєводстві97 (тобто він не писав про спо-
ріднення Грабі і Псуцьких, а писав про них окремо, ймовірно, покладаючись 
на сучасні йому дані, коли рід Грабі уже розселився по різних воєводствах). 
так само на підставі фрагментарних даних К. несецький ідентифікував, як 
уже зазначено, місцезнаходження родового маєтку Псуцьких у Холмській 
землі98. очевидно, що такий різнобій в інформації відбиває значне розгалу-
ження роду, яке у різні періоди фіксувалось по-різному. Більш-менш точні 
дані, які стосуються роду київського ротмістра, подають польські генеалоги 
кінця ХІХ ст. с. Уруський і а. Бонецький. стає зрозуміло, що Псуцькі були 
в прямому родовому зв’язку з родом Грабі, становлячи єдиний рід у першо-
му чи другому розгалуженні (ступені спорідення).

с. Уруський фіксує ротмістра Петра з його донькою Барбарою (1578)99 
без уточнення його родинних зв’язків – батько, мати, родина, маєток. а. Бо-
нецький вказував, що Петро Псуцький 1543 р. став опікуном дітей свого 
двоюрідного брата Миколая Броніславовича Грабі, який досяг значних висот 
в урядницькій ієрархії Польського королівства. Цей Миколай був королів-
ським писарем (1527), серадзьким підкоморієм (1534–1543), холмським ка-
штеляном (1544–1546), коронним підканцлером (1547); помер 1549 р.100. Про 
нього також написав і с. Уруський, який зазначив, що своє відтопонімічне 
прізвище Грабі узяли від родового маєтку в равському воєводстві; рід силь-
но розрісся і пустив пагони до північної Мазовії і Холмщини, де від нових 
посілостей вони набули нові прізвища – Псуцькі і слуцькі. напевно цьому 

93 там само. – 1839. – T. IV. – S. 261. Легендарних пращурів Грабі “розшукав” адам 
Бонєцький, повідомляючи про те, що ще в 1218 р. куявський и мазовецький князь Конрад 
підтвердив Мартину Ґрабиці (сину Ґрабі) надання його дідові Хугону Букру Болеславом 
Кривоустим кількох підданих селян: Bonecki A. Herbarz рolski. – Warszawa, 1902. – Część I: 
Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich / Wyd. A. Boniecki. – т. VІ. – 
S. 387. 

94 Див. на сучасній географічній мапі Psucin/Псуцин – село у Мазовецькому воєвод-
стві, новодворському повіті республіки Польща. Psucin // Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego. – Warszawa, 1888. – T. IX: Pożajście – Ruksze. 

95 однойменні села існують також у Люблінському воєводстві та опольському 
воєводстві республіки Польща (https://pl.wikipedia.org/wiki/Grabice).

96 Paprocki В. Herby rycerstwa polskiego, zebrane i wydane ґ. р. 1584 / Wyd. К. J. Tu-
rowski. – Kraków, 1858. – S. 719.

97 Ibidem; Paprocki B. Gniazdo Cnoty, zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Pol-
skiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, 
y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panow, początek swoy maią. – 
Kraków, 1578. – S. 1079. 

98 Niesiecki K. Herbarz Polski. – T. VІІ. – S. 569 (“Psucki herbu Grabie, w chełmskiej 
ziemi, piszą się z Psucinina”).

99 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – т. 15. – S. 67.
100 Bonecki A. Herbarz рolski. – Część I. – т. VІ. – S. 387.
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розростанню посприяла урядницька кар’єра Миколая Грабі – нові маєтки 
з’являлися там, де він посідав нові уряди (серадзьке воєводство, Холмська 
земля). Як далі передає с. Уруський, дідичем с. Псуцин в Закрочимській 
землі (w ziemi Zakroczymskiej) був Якуб, відомий за згадками в документах 
у 1501 р. як земський закрочимський писар. Він мав синів Яна і Павла (1549) 
(Петра не згадано). тут можемо припустити, що київський ротмістр Петро 
Псуцький і був його сином, який у молоді літа від’їхав на службу у далеку 
Україну за службовим призначенням польського короля101. 

Значущим для розуміння поважного соціального статусу Петра Псуць-
кого було те, що він став опікуном коронного підканцлера Миколая Грабі, 
який доводився йому двоюрідним братом. не виключено, що призначення 
Петра на прикордонну службу було протеговано саме двоюрідним братом 
Миколаєм, який у 1527 р. був королівським писарем. Характерно, що сліди 
Петра Псуцького на Київщині зникають з кінця 1540-х років, коли його 
двоюрідний брат Миколай Грабя помирає, що могло змусити ротмістра до 
повернення у Корону і вступу в опікунство за заповітом брата. 

3. Герб “Граблі” з праці Бартоша Папроцького “Gniazdo cnoty” 1584 р.

Герб Семена Гриньковича
на акті продажу селища Глеваха Києво-Михайлівському Золотоверхому 

монастирю зберігся відбиток (на кустодії) печатки семена Гриньковича, який 
вміщує його герб. також у досить задовільному стані збереглися і відбитки 
печаток свідків продажного акта. олег однороженко описав його герб на-
ступним чином: “У полі ренесансового щита семипроменева зірка; гераль-
дично праворуч (візуально ліворуч) – півмісяць рогами догори”102. За моїми 
спостереженнями відбитка печатки с. Гриньковича в ході його огляду de viso, 
герб має шестипроменеву зірку без півмісяця (уявний сьомий промінь, на 
мою думку, утворився штучно при зміщенні матриці печатки під час її при-
кладання). Відтак, опис герба с. Гриньковича, на мою думку, має виглядати 
так: в полі ренесансового щита шестипроменева зірка; угорі над щитом напис 
імені “сЕМЕн”. 

101 Варто зауважити, що київський ротмистр був підданим не великого князя литов-
ського, а польського короля, яким згідно з унією була одна особа, тобто служив не ВКЛ, 
а Короні.

102 на підставі дослідження цього ж документа. Матеріал не опубліковано.
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4. Гербова печатка семена Гриньковича на акті продажу селища Глеваха 1563 р.
(з акта, що публікується)

Як бачимо, центральним елементом герба є шестипроменева зірка  
(не плутати з зіркою Давида – Магендавидом – однією з варіацій символу). 
схожий герб на Київщині мало відгалуження давнього панського роду 
Калениковичів-Мишковичів, шестеро представників якого входило до пан-
ської ради останнього удільного волинського князя свидригайла103. До цьо-
го відгалуження належав майбутній магнатський рід тишкевичів, який досяг 
значних висот у владній ієрархії ВКЛ. В гербі тишкевичів до зірки знизу був 
доданий півмісяць, що дало підстави зарахувати його до «Леліви»104. 

найпершим реально задокументованим історичним діячем, який уживав 
цього герба, був краківський воєвода спитко з Мельштина (1381–1399) – один 
з наймогутніших можновладців Корони Польської, який у 1395 р. отримав від 
польського короля Ягайла на князівському праві Поділля після зміщення 
Коріатовичів і який загинув у битві з татарами на Ворсклі у 1399 р.105. Попри 
те, що спитко з Мельштина 87 (!) разів фігурував свідком на королівських 

103 серед них був підканцлер і земський підскарбій (1446–1452) сенько Каленико-
вич, син Каленика Калениковича Мишковича (1437). Крім нього, переважно у 1430-х ро-
ках в оточенні свидригайла бачимо братів Павла Калениковича Мишковича (1437) – 
господарського підкоморія Єська Калениковича Мишковича (1435), андрія Каленикови-
ча Мишковича (1432–1451), господарського канцлера (1444–1452), й Федька Каленико-
вича Козловського. Це значить, що їхній батько і дід – Каленик і Мишко жили у 
середині – другій половині ХІV ст. і так само мали використовувати цей герб. Див.: Од-
нороженко О. Геральдика членів господарської ради великого князя свидригайла 
ольгердовича // студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – с. 182.

104 Однороженко О. Геральдика членів господарської ради... с. 183–184; Цітоў А. 
Пячаткі старажытнай Беларусі. – с. 71, мал. 84–89. Причому, за словами о. однороженка, 
первинним гербом панів Калениковичів, Мишковичів і Козловських було не зображення 
зірки над півмісяцем (“Леліва”), як у молодшої гілки Калениковичів – тишковичів, а герб 
у вигляді літери W, увінчаної вістрям стріли вертикально вгору з навершям у вигляді шес-
тиконечної зірки (“абданк”, як у Галецьких). на думку о. однороженка, “родовий герб 
панів тишковичів варто розглядати як геральдичний новотвір, що з’явився за життя Васи-
ля тишковича Калениковича, графа на Логойську і Бердичеві” (там само. – с. 183). 

105 Михайловський В. спитко з Мельштина – володар Західного Поділля в 1395–
1399 рр. // Україна в Центрально-східній Європі. – К., 2013. – Вип. 12–13. – с. 210–223. 
спитко з Мельштина отримав від Ягайла Кам’янець, смотрич, червоногрод, скалу, 
Бакоту, титулуючись у документах як “пан і володар Подільської землі”, “князь Поділля”. 
(там само. – с. 216).
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документах, відбитки його гербових печаток до нас не дійшли, а тільки биті 
кахлі з зображенням герба “Леліва” з археологічних розкопок у м. Кам’янці-
Подільському, де він мав резидувати106.

Герб “Леліва” був адоптований до гербів литовської (власне литовської, 
а не руської) шляхти за Городельским привілеєм 1413 р. і яскраво описаний 
Бартошем Папроцьким в його працях “Гніздо цноти…” (1578 р.) і “Герби 
польського рицарства” (1584 р.)107.

5. Герб “Леліва” з твору Бартоша Папроцького 1578 р. “Gniazdo Cnoty…” 108

6. Зображення герба “Леліва” підскарбія ВКЛ абрама Єзофовича
(бл. 1450/70–1519)109 на титульному аркуші Київської Псалтирі 1397 р.110.
106 там само. – с. 214, 221; Пламеницька О. Кам’янець-Подільський. – К., 2004. – 

с. 113–115.
107 Paprocki В. Gniazdo Cnoty... – S. 408; idem. Herby rycerstwa polskiego… – S. 480–

490.
108 Paprocki В. Gniazdo Cnoty… – S. 408.
109 Бершадский С. А. аврам Езофович ребичкович, подскарбий земский, член рады 

Великого княжества Литовского. отрывок из истории внутренних отношений Литвы в 
начале ХVI века. – К., 1888; Bonecki A. Poczet rodów w W. Ks. Litewskiem w XV i XVI wie-
kach. – Warszawa, 1887. – S. 109–112; idem. Herbarz рolski. – Warszawa, 1906. – Część I: 
Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. – T. IX: Jelowscy-Kiestowi-
czowie. – S. 90–92; Pociecha W. Abracham Ezofowicz // Polski słownik biograficyny. – Kra-
ków, 1948. – T. 6. – S. 328–331.

110 Ілюмінована заставка, на якій зображено: на зеленому полі угорі під короною орел 
(ліворуч), два крила (праворуч); унизу: сокира (ліворуч), стріла (праворуч). По центру 
герб: шестипроменева золота зірка, під зіркою – золотий півмісяць рогами догори. абре-
віатура, розташована по боках ілюмінованої заставки, розшифровується таким чином: 
ГЛЕ[МБиЦКиЙ] на ГЛЕМБи[ЦЕ] І[оанн] аБ[раМ] ІоЗЕ[ФоВич] П[оДсКарБиЙ] 
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символ шестипроменевої зірки був досить поширений серед гербових 
фігур київської, волинської і подільської шляхти. Його ми бачимо на гербі 
остафія Дашковича111.

7. Гербова печатка пана остафія Дашковича (прорис олега однороженка)112

Цю ж зірку бачимо на гербі київських зем’ян солтанів, один з яких у 
ранзі київського ротмістра разом із с. Гриньковичем був на межуванні спір-
них “нивок” за судовим вироком київського воєводи (див. вище). 

8. Гербова печатка київського пана солтана стецьковича 1514 р.
(прорис олега однороженка)113

В[ЕЛиКиЙ] В[ЕЛиКоГо] К[нЯЖЕстВа] Лит[оВсКоГо], В[оЙт] Б[ЕрЕстЕЙсКиЙ], 
Ѡ […?] р […?] и Д[ЕрЖаВЦа] с[оЛЕЦКиЙ] р[…?] Ѡ […?]. розшифровка титулату-
ри дана згідно: Жемайтис С. Г. К вопросу о происхождении и бытовании Киевской 
Псалтыри (1397–1518 гг.) // Хризограф. – М., 2005. – Вып. 2. – с. 132. Згідно з вкладним 
записом абрам Єзофович, у хрещенні Іоан, 10 квітня 1518 р. подарував київський псалтир 
1397 р. віленській церкві святого чудотворця Миколая. Підтвердження на герб “Леліва” 
абрам Єзофович отримав за привілеєм 1507 р. очевидно, він користувався цим гербом і 
раніше, посідаючи значні державні посади і підписуючи важливі документи, тобто з 
кінця ХV ст. Важливо при цьому відмітити київське походження абрама Єзофовича, який 
був сином київського митника рабея або Йосифа, маючи при цьому рідних братів, які 
залишились в іудаїзмі. Згідно з гіпотезою с. Жемайтіса, псалтир створювався у Констан-
тинополі і був завершений у Києві, після чого подарований віфлеємським архієпископом 
Михайлом польському королю Ягайлу або великому князю Вітовту.

111 Черкас Б. В. остафій Дашкович – черкаський і канівський староста XVI ст. // 
Український історичний журнал. – 2002. – № 1. – C. 53–67.

112 Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі XV – першої половини 
XVII cт. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шере-
метьєвих // сфрагістичний щорічник. – К., 2012. – Вип. ІІ. – с. 139.

113 Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст.: За мате-
ріалами київських архівосховищ. – Харків, 2008. – с. 150–151.
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9. Гербова печатка пана стефана солтана 1665 р.
(прорис олега однороженка)114

За цим символом герб с. Гриньковича збігається з гербовим знаком панів 
русиновичів (русинів-Берестецьких), які до кінця ХV ст. володіли землями 
у Київській землі (на овруччині), а потім перемістилися на Волинь115.

10. Гербова печатка андрія Івановича русиновича-Берестецького
(«в полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півкола

кінцями долу над стовпом, на кінці якого шестипроменева зірка;
згори літери «•A •R •») (прорис олега однороженка)116

однак найбільш тотожно гербовий знак с. Гриньковича збігається з 
гербом семена Федоровича Полозовича117, що дозволяє висунути припу-
щення про їхню спорідненість: чи не був с. Полозович дідом-прадідом 
с. Гриньковича, а відтак чи не належав до роду пана радного великого кня-
зя свидригайла олександра Полоза (Allexander Polosyaw), згаданого у 
1432 р.118?

114 Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі… – с. 122.
115 русиновичі більш відомі, як волинські шляхтичі, за своєю посілістю у маєтку 

Берестечко на Волині, де вони часто фіксуються за актовим матеріалом луцьких замкових 
книг з 1560-х років. Див.: Поліщук В. Урядницький клан луцького cтарости князя Богуша 
Корецького… – с. 275–277.

116 Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. – 
с. 140.

117 Черкас Б. Прикордонний староста семен Полозович // Український історичний 
збірник. – 2004. – Вип. 7. – с. 95–105.

118 Однороженко О. Геральдика членів господарської ради... – с. 181.
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11. Гербова печатка пана семена Полозовича 1513 р.
(прорис олега однороженка)119

Відомо, що с. Полозович у 1493 р. був київським ключником, а також 
брав участь у збиранні київського мита. У 1502–1503 рр. він став черкась-
ким намісником. У 1509 р. – овруцьким намісником. У 1523 р. – речицьким 
намісником. спільно з чорнобильським намісником Криштофом Кмітичем 
брав участь в організації козацької відсічі перекопським татарам на тавань-
ській переправі 1524 р. (див. вище)120. У 1529 р. у пожиттєве володіння 
отримав речицю. Помер с. Полозович у 1531/1532 р.121 у поважному віці, а 
отже, міг мати онука на ім’я семен (імена в роду традиційно дублювалися 
через покоління). Якщо це так, то отримання Глевахи, Жулян і новоселиці 
на р. Ірпінь, які потім були продані або повернені під замкову юрисдикцію 
с. Полозовичем від імені олександра наприкінці ХV ст., хронологічно може 
відповідати його службовій кар’єрі. на жаль, документи не донесли до нас 
прямих фактів про його нащадків чи розподіл спадщини.

Ім’я с. Полозовича було вписано в пом’яник Києво-Печерської лаври, 
ймовірно, ще за його життя, тобто до 1531 р., оскільки ні імені семен, ні 
імені Григорій тут не значиться (хіба що семен міг мати друге хрестильне 
ім’я, яке годі вгадати в цьому переліку): “род пана семена Полозовича: 
Василия, Елтоуфия, Феодора, инокоу анну, ирину, Елиазара, Димитрея, 
инокоу Евпраксию, агафию, Михаила”122. отже, тут перелічені предки та 
рідні самого с. Полозовича, а не його нащадки. однак за документами 
відомі й інші Полозовичі – Щасний Федорович і Іван Федорович, на гербах 
яких ми бачимо восьмипроменеві зірки, а отже, наявний витвір герботво-
рення в межах близьких родичів (двоюрідних братів?) дозволяє вбачати ще 
одну гербову відміну і на прикладі герба семена Гриньковича.

119 Його ж. Шляхетська геральдика Київської землі... – с. 144; його ж. Геральдика 
членів господарської ради... – с. 181.

120 Черкас Б. Прикордонний староста семен Полозович. – с. 101.
121 там само. – с. 103.
122 Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца ХV и начала 

ХVI ст.) // чтения в историческом обществе нестора-летописца. – К., 1892. – Кн. 6. – 
отд. III. – с. 33.
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12. Гербова печатка пана Щасного Федоровича Полозовича 1514 р.
і гербова печатка пана Івана Федоровича Полозовича 1514 р.

(прорис олега однороженка)123

І що зовсім уже несподівано, так це запис у тому ж пом’янику роду 
семена Григоровича, якого неабияк хотілося б ототожнити з нашим ге-
роєм – намісником київських воєвод і зятем київського ротмистра Петра 
Псуцького, але варто утриматися від цієї ідентифікації, зважаючи на роз-
біжність патроніма («Григорович» не конче відповідав по батькові «Гринь-
ковичу», хоч і вважався іноді хрестильним відповідником імені Гринь), й 
тому вважаємо, що тут йдеться про іншу особу. “род пана семена 
Григорьевича”124 нараховує бл. 80-ти осіб і на мою думку, не перетинається 
з родом семена Полозовича, хоч і є серед них п’ятеро Григоріїв та двоє 
семенів (!).

Згаданий у 1547 р. господарський дворянин семен Гринькович Маске-
вич125, герб якого – типовий руський стрілоподібний герб, також не мав 
нічого спільного з київським зем’янином семеном Гриньковичем. Герб 
Маскевича з печатки (1556 або 1565 рр.) опублікував білоруський історик 
і геральдист анатоль Цітов126. семен Гринькович Маскевич належав до 
білоруської шляхти, а його герб дуже відрізняється від герба семена Гринь-
ковича.

123 Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі… – с. 144; його ж. 
Геральдика членів господарської ради... – с. 181.

124 Голубев С. Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры… – с. 35. не можна 
прийняти ідентифікацію семена Гриньковича як київського міщанина, що було запро-
поновано Іваном Левковським: [Левковский И.] семен Гринкович не из рода невмириц-
ких?

125 Литовська Метрика. – Кн. № 235. – с. 43 (№ 28) (судове розпорядження Жиґи-
монта ІІ августа до проведення комісарського суду у справі між віленським костелом та 
солтаном і іншими стецьковичами щодо спірних земель між Убортською волостю і 
маєтком стецьковичів Велавськ (колишній Мозирський повіт, нині територія республі-
ки Білорусь)).

126 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – с. 75, мал. 108.
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13. Гербова печатка семена Гриньковича Маскевича (в напівовальному щиті
розташована угору спрямована стріла, перехрещена посередині

і розгалужена здолу П-подібним геометричним знаком)

Загалом же гербовий знак с. Гриньковича цілком відповідає знаковій 
системі зем’ян і бояр Київської землі ХV – першої половини ХVІ ст. (шес-
типроменеві зірки окремо або з’єднані з півколом/дугою чи зі стрілою). Герб 
с. Гриньковича і більшість подібних до нього гербів руського походження127 
не були зафіксовані у польських гербівниках, починаючи з Бартоша Папроць-
кого (1578 р.) й тому не отримали героїзованих гербових легенд, красномов-
них назв і гучних кличів. Вони залишилсь мовчазними свідками свого часу, 
промовляючи як знаки родової спорідненості рядового рицарства (замкових 
слуг, бояр та зем’ян) і аристократії (панів і князів)128.

Крім герба с. Гриньковича, на відбитках печаток збереглися герби трьох 
свідків продажного акта, які подаються факсиміле і в прорисах. Це герб 
київського городничого Михайла Петровича Дівочки (в центрі його герба 
теж бачимо шестипроменеву зірку, накриту знаком, що нагадує шатро з 
трьома конусами)129, герб дворянина київського воєводи князя В.-К. острозь-
кого Богдана Івановича Шавули та герб київського лантвойта Степана Кли-
мовича130, печатки яких раніше не публікувалися131.

127 судячи з давності роду, витоки гербового знака слід віднести так само до середини 
ХІV ст., а отже, на ординські часи військово-податкової системи організації суспільства, 
в якій і функціонувала відповідна знакова система комунікації та ідентифікації.

128 на жаль, ймовірні зображення гербів на поясах, одязі, зброї, речах спостерігати 
ми не можемо за браком артефактів, які, звісно, існували.

129 Факт засвідчення київським городничим Михайлом Дівочкою цього акта на чо-
тири роки відсуває нижню межу його урядування в ранзі київського городничого, пере-
носячи цю межу з 1567 р. на 1563 р.: Urzędnicy wojewόdztw kijowskiego i czernichowskiego 
XV–XVIII wieku. – S. 28 (№ 28). Дані наведені згідно з працею: Litwin H. Napływ szlachty 
polskiej na Ukrainę 1569–1648. – Warszawa, 2000. – S. 207. Михайло Дівочка пробув на 
уряді київського городничого до 1570–1571 рр. (там само). отже, роки його врядування 
київским городничим: 1563 (і раніше) – 1571.

130 Зауважимо, що відсутність щита на печатці може вказувати на міщанський стан 
носія герба або на його глибоку архаїчність.

131 тут автор орієнтується на такі праці: Paprocki В. Herby rycerstwa polskiego…; Niezna-
na szlachta polska і jej herby / Oprac. W. Wittyg przy współudziale S. Dziadulewicza. – Kraków, 
1908; Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі; Алфьоров О., Однороженко О. Українські 
особові печатки XV–XVII ст.; Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі…; 
його ж. Гербовник Вацлава руліковського: Геральдичні виписи [= Zbiór notat genealogiczno-
heraldycznych Wacława Rulikowskiego: notaty heraldyczne]. – Харків, 2008; та ін.
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14. Гербова печатка київського городничого
Михайла Петровича Дівочки (світлина і прорис)

15. Гербова печатка дворянина київського воєводи князя В.-К. острозького
Богдана Івановича Шавули (світлина і прорис)

16. Гербова печатка київського лантвойта степана Климовича
(світлина і прорис)

таким чином, публікація прорисів чотирьох печаток розширює базу 
даних гербів і сфрагисів київської шляхти і міщанства середини ХVІ ст. – на-
передодні інкорпорації Підляшшя, Волині, Брацлавщини і Київщини до 
Польської Корони, коли нові покоління князів, панів, зем’ян і бояр менталь-
но пристосовувались до нових шляхетських уявлень згідно із сарматським 
етосом речі Посполитої, стаючи підґрунтям для творення держави ранньо-
модерного типу. 

Висновки
1. 25 грудня 1563 р., у Києві, семен Гринькович спільно з дружиною 

продав Київському свято-Михайлівському монастирю порожнє селище 
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Глеваха під Києвом, яке було вислугою його предків. Вартість у 30 кіп гро-
шів дорівнювала трьом димам. За фіскальним реєстром подимного податку 
Київського воєводства 1628 р. Глеваха так само оподатковувалась з 3-х димів, 
як і в 1571 р., що засвідчило значно менший (майже в 3 рази) рівень залюд-
нення, ніж той, який існував після ліквідації Київського удільного князівства 
у 1470-ті роки (8 димів).

2. У 1470 р. село Глеваха належало до Київського замку, а отже, могло 
бути надане великим князем литовським предкам семена Гриньковича як 
вислуга лише з кінця ХV ст. за поданням київського воєводи.

3. Знелюднення селища підтверджується й тим, що воно відсутнє в уря-
довій ревізії Київського замку 1552 р. а його межування з сусіднім селом Біло-
городка відбулось лише в 1570 р., що вказує на початок залюднення селища.

4. семен Гринькович був одружений з дочкою київського ротмістра 
Петра Псуцького софією (Зофією) гербу “Грабі” (Граблі), з якою разом про-
давав Глеваху. Будучи зятем київського ротмистра, міг від нього отримати 
протекцію на уряд намісника київського воєводи князя семена (Фридерика) 
Пронського (1544–1555) з кінця 1540-х – початку 1550-х років, зберігши 
цей уряд і за наступного київського воєводи Г. о. Ходкевича (1555–1559). 
с. Гринькович брав участь у проведенні великокняжої ревізії Київського 
замку 1552 р, проте, за відсутності у Києві свого патрона, ухилявся від опи-
тування ревізорами та надання їм необхідної інформації.

4. З приходом на уряд нового київського воєводи кн. В.-К. острозького 
(з кінця 1559 р.) с. Гринькович був зміщений з поста київського намісника і 
замінений на нових урядників.

5. За часів перебування на посаді київського намісника с. Гринькович 
мав тісні господарські взаємини з київським войтом семеном Мелешкови-
чем, якому заставив свій маєток Глеваху та коштовності. Їхні майнові від-
носини виявились синхронізованими стосовно Київського свято-Михайлівсь-
кого монастиря: с. Мелешкович заповів монастирю перед смертю своє село 
Юріївку, а с. Гринькович одразу після смерті колишнього війта продав тому 
ж монастирю свій маєток Глеваха.

6. слабкий (за західними мірками, але закономірний для прикордоння з 
Диким Полем) розвиток шляхетського землеволодіння на території Київської 
землі, відсутність інфраструктури для маєткових господарств, постійна татар-
ська загроза грабіжницьких нападів змушували київських зем’ян продавати 
свої маєтки великим землевласникам, якими на Київщині виступали монас-
тирі. Цим шляхом пішов і зем’янин Київського повіту семен Гринькович.

7. невдовзі після продажу Глевахи звістки про с. Гриньковича зникають 
у документах, і його дружина (вдова?) софія Петрівна Грабя у 1569 р. продає 
їхній маєток Жуляни одноосібно, а повернену на Київський замок новосе-
лицю князь-воєвода В.-К. острозький надає іншому слузі.

8. Гербовий знак с. Гриньковича, вміщений на особовій печатці, відпо-
відає знаковій системі зем’ян і бояр Київської землі ХV–ХVІ ст. (шестипро-
меневі зірки окремо або з’єднані з півколом/дугою/місяцем чи зі стрілою).

6. Подібність геральдичних знаків (шестипроменева зірка) на печатках 
с. Гриньковича і с. Полозовича (але також і русиновичів) дозволяє висловити 
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припущення про спорідненість семена Гриньковича із семеном Полозови-
чем (дід/батько/дядько?). не виключена спорідненість семена Гриньковича 
і з відгалуженням київського панського роду Калениковичів-Мишковичів 
тишкевичами.

7. Гіпотетично с. Полозовичу (або іншим представникам його роду) 
можна приписати отримання сіл Глевахи і Жулян від великого князя олексан-
дра наприкінці ХV ст. Припускаємо, що це сталося, коли с. Полозович був 
київським ключником (1493 р.) і брав участь у збиранні київського мита.

* * *
Публікацію джерела за оригіналом підготовлено згідно з правилами 

передачі текстів документальних джерел, писаних кирилицею132. текст було 
набрано з цифрової копії та звірено з оригіналом. Виносні літери виділено 
курсивом. скорочені літери внесені в рядок і взяті в дужки. слова під тит-
лами розкрито. титла не відтворені. текст розбито на абзаци. Початок речень 
подано з великої літери. Пунктуацію проставлено згідно із сучасними гра-
матичними і синтаксичними нормами відповідно до смислової та формуляр-
ної структури тексту. оригінальні пунктуаційні знаки збережено і виділено 
курсивом. 

ДоКУМЕнт
1563 грудня 23. Київ. – Продажний лист київського зем’янина Семена 

Гриньковича спільно з дружиною Софією (Зофією) Петрівною Ґрабянкою се-
лища Глеваха Київському Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирю 
за 30 кіп литовських грошів, з правом довічного володіння.

Я, сεмεн Гринькович, земѧнин киεвского повѣту вεсполок з жоною моεю Зофεєю 
Пεтровною Кграбѧнкою.

Вызнаваεм тым на[шы]мъ листом кождому доброму, нынѣшним и потом 
бүдучимъ, кому потрεба того вεдати. иж продали єсмо властноε сεлищо своє добрε 
а цнотливε набытоε имεнεм Гливацкоε ү Киεвском повѣтε, кгрунтомъ лεжачоε, 
промεжку рεчки Бобриц и дрүгое рεчки Ωлεнεвки ку манастырю св(ε)того Михаила 
ц(ε)ркви Золотовεрхоє игумεну ωтцү сεмиωну и всεи єжε ω Христε брати того 
манастырѧ за пεвную сүму п(ε)н(ε)зεи за тридцат коп гр(о)шεи личбы ли(тов)скоε 
по дεсѧти п(ε)н(ѧ)зεи в грош, зъ зεмлѧми бортными, пашными, з лεсы и дүбровами, 
даню мεдовою, грошεвою и зо всими доходы и пожитки того сεлища, прислухаю-
чими, ничого ωт нεго на сεбε нε ωставуючи, ωдно так, яко сѧ ωноє сεлищо здавна и 
тεпεр само в собε в зεмлѧх, ωбыходεх и пожиткохъ своих сѧ маεт.

И яко тεж прεдковε мои и я сам εго дεржал, аж и до сих ч(а)сов ωбεль вѣчнε кү 
тому манастрырю св(ѧ)того Михаила настоятεли и старцы тεпεр и напотом бүдучиє 
тоε Гливацкоє сεлищо дεржати и εго со всим вживати вεчными ч(а)сы. а я сεмεн 
самъ, жона моя, дεти и никоторыε близкиε н(а)ши того сεлища зεмли и пожитков к 
нεмү прислухаючых, ниякими причинами ωт манастырѧ св(ѧ)того Михаила 
настоятεлεи ωтнимати нε маεмъ на вѣки вѣчныε. 

132 Єдлінська У. Я., Страшко В. В. Методичні рекомендації по передачі текстів до-
кументів XVI–XVIII ст. – К., 1990; Німчук В. В. Правила видання пам’яток, писаних 
українською мовою та церковнослов’янською української редакції. – К., 1995. – ч. І; 
Груша А. Метадычныя рэкамендацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Белару-
сі (ХІІІ–ХVІІІ стст., перыяд Вялікага княства Літоўскага). – Мінск, 2003.
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А хто бы сѧ колвεк з нас самих, дεтεи, близких наших або тεж и с постороних 
людεи и сүcεд ωбаполных до того сεлища Гливацкого зεмли и пожитков прислухаю-
чих, якими причинами або и вымыслы своими ѡт того манастырѧ ωтнимат мεли. 
ино таковыи кождыи на г(о)с(по)д(а)рѧ короляѧ єго м(и)л(о)сть зарүка пѧтдεсѧт 
коп гр(ошεи), а на п(а)на воεводү εго м(и)л(о)сть киεвского тридцать копъ гр(о)шεи 
винεн бүдεть вины замковоє заплатити, а ωсобливε шкоды наклад того манастырѧ 
своим накладом, заступуючи, заплатити. и тоε сεлищо зεмли а пожитки их ωт 
таковых сусεд и людεи ωбаполных так жε своим накладом ωтчистивши εго кү тому 
манастырю засѧ поступити и подати маεм на вѣчность. 

Вεджε-м я, тоε сεлищо вышεи писаноε со всимъ ни длѧ котороε иншоε причины 
або продаваня и тεж браня сүмы вεрхүпомεнε игумεнү и чεрнцомъ манастырѧ св(ѧ)
того имъ спустил, лεч длѧ б(о)гомоля вεчистого своєго* и родитεлεи своих, а наболεи 
тεж и длѧ того иж тая зεмлѧ Гливацкая къ их нεкоторым манастырским землѧм ωб 
мεжу прилεгла.

Нижли што сѧ дотычεт на ωноε сεлищо листов твεрдостεи, жε-м ихъ ку томү 
манастырю цεркви божεи нε дал, длѧ причин тых, жε з ыншими зεмлѧми имεнεи 
моих ωноε сεлищо Гливацкоє сут ωписано.

а при том были и того добре сведоми городничии г(о)с(по)д(а)рѧ короля єго 
м(и)л(о)сти киεвскии пан Михаило εго м(и)л(о)ст Пεтрович Девочка, дворанин 
кн(ѧ)зѧ воεводы єго мл киεвского пан Богдан иванович Шовула, лантвоит на тот 
час мεста киεвского пан стεпан Климович. Яко ж εго мл пан городничии и ωныε 
вышεи писаныε пановε на прозбу нашу то үчинити и пεчати свои до того листу н(а)
шого приложити рачили. а при их мл пεчатεх и я, семен, верхү писаныи, длѧ 
лεпшεго свεдомя и болшое твεрдости и свою εсми єсми влостную пεчат до ωного 
листу н(а)шого купчого приложил. 

Писан ү Киεвѣ лεта Бож(εго) нарож(εнѧ) тисεча пѧтсот шεстдεсѧт трεтεго 
м(ε)с(ε)ца дεкабра двадцать трεтεго днѧ. 

національна бібліотека України ім. В. Вернадського. Інститут рукопису. – Ф. 301. – 
№ 216 Г. – оп. 97. – арк. 1–2 (оригінал)**.

* Літера “є” виправлена з літери “ε”.
** розміри аркушів 220×340 мм. текст уміщено в альбомному форматі аркуша на 

арк. 1, обидва аркуші з’єднані вирізаною кустодією для печаток, й тому аркуші не роз-
криваються. Залишились сліди згину аркушів від складання акта у конверт. чотири пе--
чатки на кустодіях у задовільному стані. Діаметр овальних печаток 13×15 мм. 

текстові примітки на арк. 1:
напис по лівому краю аркуша: “№ 43” (або 13). архівна помітка олівцем по вертика--

лі: “Л 126, № 20”. Польською мовою ХVІІ ст.: “Na Hlewachu prawo”. напис наприкінці 
аркуша: “1563 10-brii[s] 23”. Праворуч на берегах олівцем: “по оп. № 97”. окремо на 
відстані: “148”.

текстові примітки на арк. 2 зв.:
напис почерком писаря на складеному в конверт акті: “справа на зεмлю Глεвацкую 

лεжачую зεмлεю” – напис було зроблено поверх складеного у конверт акта.
напис почерком початку ХVІІ ст.: “Ωрииналъ продажи сεла Гливахи сεмεна 

Гринкεвича данныи 1563 дεкабра 23”. 
нумерація: “№ 21”. Коричневим чорнилом по вертикалі праворуч: “1563 dece--

briis 23” (Перекреслено “ноебря”). напис у протилежному напрямі від згину аркуша 
навпіл чітким почерком ХVІ ст. коричневим чорнилом: “1563”. Угорі коричневим чор--
нилом нумерація, перекреслена олівцем: “№ 8”. По вертикалі ліворуч олівцем “№ 20”. 
Коричневим чорнилом “№ 43”.
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Опубліковано: 1) Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря у Києві XVI–XVIII ст. з фондів національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го: Зб. документів / авт.-уклад. Ю. Мицик, с. сохань, т. Міцан, I. синяк, Я. Затилюк. – К., 
2011. – с. 175 (№ 132) – копія ХVІІІ ст. з “книги-архіву” свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря; 2) там само. – с. 176–177 (№ 133) – копія ХVІІІ ст. урядово засвідченого випису 
з книг київського воєводи від 28 грудня 1563 р., що містить продажний лист с. Гриньковича 
від 23 грудня 1563 р.

Реґести: Документальна спадщина свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у 
Києві XVI–XVIII ст. з фондів національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: Зб. 
документів / авт.-уклад. Ю. Мицик, с. сохань, т. Міцан, I. синяк, Я. Затилюк. – К., 2011. – 
с. 47 (док. № 10) – 1570 р., червня 4. Варшава. – Підтвердний привілей сиґізмунда августа 
на підтвердження землеволодіння Київського свято-Михайлівського Золотоверхого монасти-
ря; с. 49 (док. № 11) – 1578 р., липня 25. Львів. – Підтвердний привілей стефана Баторія на 
підтвердження прав на землеволодіння Київського свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря з записом привілеїв на заснування общини від сиґізмунда І старого за поданням 
князя К. І. острозького; с. 71 (док. № 24) – 1646 р., листопада 29. Варшава. – Підтвердний 
привілей Владислава ІV Вази на підтвердження прав землеволодіння Київського свято-Ми-
хайлівського Золотоверхого монастиря; с. 91 (док. № 45) – 1699 р., серпня 25. Батурин. – 
Універсал гетьмана Івана Мазепи про підтвердження прав на землеволодіння Київського 
свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря; с. 394, 396 (док. № 312) – 1700 р., квітня 1. 
Москва. – Жалувана грамота царя Петра І на підтвердження прав землеволодіння Київського 
свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

17. Філігрань на арк. 2 продажного листа семена Гриньковича
від 23 грудня 1563 р. на с. Глеваха

Київському свято-Михайлівському Золотоверхому монастирю

Володимир Поліщук (Київ). Невідомий намісник київських воєвод Семен 
Гринькович та аналіз акта на продаж с. Глевахи Свято-Михайлівському Зо-
лотоверхому монастирю у 1563 році

У статті розглядається продажний акт (лист) київського зем’янина семена 
Гриньковича, який у 1563 р. продав своє селище Глеваха київському свято-Ми-
хайлівському монастирю. Проведено докладний аналіз продажного листа (диплома-
тичний і змістовний). Досліджено передісторію селища Глеваха, яке наприкінці 
ХV ст. перебувало у замковій юрисдикції і було надано за службу предкам семена 
Гриньковича. Уперше доводиться той факт, що семен Гринькович у 1550-х роках 
був намісником київських воєвод – князя семена (Фридерика) Пронського (1544–
1555) та Григорія олександровича Ходкевича (1555–1559). Висвітлюється родинне 
пов’язання семена Гриньковича з київським ротмистром Петром Псуцьким (через 
шлюб з донькою останнього). Петро Псуцький служив у Києві в 1526–1540-х рр. та, 
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ймовірно, протегував своєму зятю у набутті посади намісника. В ході аналізу гер-
бових зображень на печатках висунуто гіпотезу про те, що семен Гринькович на-
лежав до поважного київського панського роду Полозовичів, які могли отримати 
Глеваху наприкінці ХV ст. як великокнязівське надання (від олександра), коли 
київським ключним був семен Полозович. наводяться прориси гербів з печаток. 
В додатку подається публікація продажного акта за оригіналом.

Ключові слова: шляхетське землеволодіння, продажний акт (лист), селище 
Глеваха, свято-Михайлівський Золотоверхий монастир (м. Київ), печатки, герби, 
київська шляхта, пани, намісник воєводи, київські воєводи середини ХVІ ст., Київ-
ська земля, Велике князівство Литовське.

Volodymyr Polishchuk (Kyiv). The Unknown Vice-Palatine Semen Hrynkovych 
of Kyiv and Analysis of the Act of Sale of the Village of Hlevakha to St. Michael’s 
Golden-Domed Monastery (1563)

The article examines Semen Hrynkovych’s act of the sale of the village of Hlevakha 
to the Kyiv St. Michael’s Monastery (1563). The author performs a detailed diplomatic 
and substantive analysis of the document and prehistory of Hlevakha. It is found that at 
the late fifteenth century the village was in Kyiv castle jurisdiction and later was given to 
the ancestors of Semen Hrynkovych. It is proved for the first time that in the 1550s Semen 
Hrynkovych held the post of vice-palatine of two Kyiv palatines, i. e., Prince Semen 
(Fryderyk) Pronsky (1544–1555) and Hryhorii Khodkevych (1555–1559). Semen Hrynko-
vych had a family connection with Kyiv rittmeister Piotr Psucki (due to his marriage to 
Psucki’s daughter). The rittmeister who served in Kyiv during 1526–1540 probably helped 
his son-in-law to get the post of vice-palatine. Analyzing the heraldic images on the seals, 
a hypothesis was put forward that Semen Hrynkovych belonged to the Polozovych noble 
clan from Kyivan land. This family could have received Hlevakha at the end of the fif-
teenth century during the times of Semen Polozovych, a key-bearer of Kyiv. The appendix 
contains the publication of the act of sale.

Keywords: landownership of nobility, act of sale, village of Hlevakha, Kyiv St. Mi-
chael’s Golden-Domed Monastery, seals, coat of arms, nobility of Kyiv palatinate, barons, 
vice-palatines, palatines of Kyiv, Kyivan land, Grand Duchy of Lithuania.
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