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Монастирське землеволодіння XVII–XVIII ст. 

на території Любецької околиці 
 

У статті розглядаються земельні володіння монастирів на території Любецької околиці 
у XVII–XVIII ст. За невеликим винятком, монастирям не вдалося створити тут великі земельні 
латифундії. Монастирі отримували землі через гетьманські універсали, купівлю та за 
тестаментами. 
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Любецька околиця ∗ як історико-географічна територія сформувалася ще в 
давньоруські часи, коли Любеч був одним із важливих центрів Чернігівського князівства. 
У середині XIV ст. Любеч увійшов до складу Великого князівства Литовського, з 1471 р. 
– центр волості Київського воєводства, з середини XVI ст. київські воєводи стали 
призначати сюди своїх старост. Двічі – у 1500–1508 та 1551–1552 рр. – Любеч був 
захоплений московським військом. У 1569 р. Любецьке староство у складі Київського 
воєводства увійшло до Речі Посполитої. У середині XVII ст. місто стало центром 
козацької сотні Чернігівського полку. 

Серед землеволодінь регіону в XVII ст. фіксуються не лише шляхетські (із 
покозаченням власників стають козацькими), але й маєтки т. зв. «нової» козацької 
старшини – у тому числі рангові, а також магістратські та монастирські маєтності. 
Землями на території колишнього Любецького староства та його окрузі володів Києво-
Печерський монастир, Чернігівські Борисоглібський кафедральний та Єлецький 
монастирі, а також Чернігівський П’ятницький жіночий монастир та Любецький 
монастир Святого Антонія (з 1693 р.). 

Найдавнішим землевласником на території Любецького староства був Києво-
Печерський монастир. Ці землеволодіння були набуті щонайменше у XV ст., коли Києво-
Печерський монастир здобув у Любецькій волості кілька поселень – Навози, Мньов, 
Деряжичі та Серкі. Як зазначає О. Русина, володіння Печерського монастиря на 
Сіверщині існували з XV ст., навіть після включення Чернігово-Сіверської землі до 
складу Московщини, монастир зберіг право на ці маєтності, котрі фактично набули 
інтерполітичного (позадержавного) характеру [17, с. 173]. У 1628 р. в с. Пакуль Лавра 
володіла «3 димами и 3 огородниками», а 1631 р. Пакуль згадується як «новооседле» 
село з 6 хатами [12, с. 38, 46]. Зазначимо, що церковні володіння не описувалися 
ревізорами під час проведення королівських люстрацій Любецького староства кінця 
XVI – першої половини XVII ст., хоча, за даними польського історика О. Яблоновського, 
саме тоді монастирям було роздано чимало «осад» любецького боярства [18, s. 160, 222]. 

Чимало земель на території колишнього Любецького староства належало 
Борисоглібському монастирю (із другої половини XVII ст. став кафедральним [5, с. 7]). 
Одним із найдавніших володінь монастиря було с. Козел (сучасне Михайло-
Коцюбинське). Ця маєтність була «успадкована» Борисоглібською єпископською 
кафедрою від ордену домініканців, якому в першій половині XVII ст. належав 
Борисоглібський собор. Уже в 1667 р. «село пустое Козел, с мельникую» було 
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затверджено за Чернігівською кафедрою [7, с. 84]. З опису Чернігівського намісництва 
1779–1781 рр.: «сотни Любецкой село Козел, онож и Будахов. Владения кафедрального 
Черниговского монастиря» [2, арк. 26]. 

Монастирю належали також землі у селі Присторонь. Відомо, що до XVII ст. 
володільцями села були шляхтичі та священики П’ятницької церкви Любеча Рев’ячичі 
(рід відомий з 1559 р.) [7, с. 96–97]. Однак у XVIII ст. якимись землями у Пристороні 
заволоділа й Чернігівська єпископська кафедра, частина залишилась за Любецькою 
церквою Св. П’ятниці [16, с. 84; 1, арк. 74]. 

Кафедра володіла маєтностями в селі Розсудів [16, с. 84; 1, арк. 74] – родовому 
маєтку шляхтичів Розсудевських (рід відомий із середини XVI ст.) [8, с. 96; 6, с. 664], та 
селі Тарасевичеві Велички [11, с. 286] (сучасне Тараса Шевченка) – маєтності шляхтичів 
Тарасевичів-Величковських (відомі з першої половини XVI ст., коли священиком 
любецьких церков Св. П’ятниці та Св. Євстафія був Іван Тарасевич) [4, арк. 215 зв.; 13, 
с. 41]. 

Серед багатьох володільців с. Шибиринівка (у XVII–XVIII ст. тут мешкали роди 
Унучок-Посудевських, Вербицьких, Жлобів, Молявок, Лизогубів, Пузиків та ін.), 
якимись маєтностями розпоряджалась і Борисоглібська кафедра [16, с. 84; 1, арк. 74]. 

У 1701 р. Григорій Самойлович (Юхимович?) Кривопиша продав Чернігівському 
Борисоглібському кафедральному монастирю гуту біля с. Неданчичі, пізніше ця гута 
отримала назву «архієрейської». Продаж було підтверджено 1701 р. універсалом 
гетьмана І. Мазепи [6, с. 667]. З опису Чернігівського намісництва 1779–1781 рр.: 
«Сотни Любецкой село Неданчичи, разного владения». Серед землевласників села 
зазначені: Чернігівський Борисоглібський кафедральний собор, бунчуковий товариш 
Михайло Стороженко, бунчуковий товариш Іван Посудевський, військовий товариш 
Микола Константинович [2, арк. 34]. 

У XVIII ст. Чернігівській кафедрі належали також землі у с. Клонів, с. Левоньки, 
с. Неданчичі, с. Кононовка, с. Сухі Велички. На землях монастиря у другій половині 
XVII ст. утворилося й село Борисоглібів (сучасне с. Незаможне) [16, с. 84; 1, арк. 74]. 

Давнім монастирським володінням були с. Виблі, що перебували у володінні 
Чернігівського Єлецького монастиря щонайменше з 1635 р. [7, с. 157]. У середині 
XVIII ст. Виблі були названі «приселком» Любеча [3, арк. 3]. Єлецькому монастирю 
належали землі й у селі Буянки (перша писемна згадка про село – 1527 р.). У 1667 р. 
новгород-сіверський шляхтич Олександр Колчицький заповів Єлецькому монастирю 
Чернігова і чернігівському єпископові Лазарю Барановичу село Буянки, придбані ним у 
Михайла Пероцького, який «маючи правом старовечным державную от ясне 
вельможного князя Гаштольда иже право тое презо военно крвове замешаней немоглоса 
задержати» [10, с. 32–33]. 

Чимало земель любецької шляхти у другій половині XVII ст. перейшло до 
Іллінського монастиря (з 1695 р. – Троїцько-Іллінського). Монастир придбав у 
чернігівського райці Наума Федоровича частину старого шляхетського володіння – 
Маслівщини [4, арк. 593], 1702 р. Троїцько-Іллінський монастир придбав у любецького 
священика Григорія Прокоповича Петрушинський ґрунт, а 1703 р. ще одну частину 
Петрушівщини – Кочержиський ґрунт [4, арк. 595–597, 600–600 зв.]. У 1710 р. в 
шляхтичів Щуковських та Корольків була придбана Кличинська земля поруч із 
с. Убежичі, 1720 р. у шляхтичів Тарасевичів – частина с. Велички [4, арк. 1075–1076, 
1183–1183 зв.]. 1724 р. Троїцько-Іллінський монастир володів землями в селах Петруші, 
Убежичі, Неданчичі та Грабів [14, с. 51; 8, с. 233]. 1730 р. монастир володів частиною сіл 
Гущин, Зліїв і Петруші [14, с. 48; 15, с. 44, 57, 60]. У 1734 р. козак Андрій 
Калениковський продав Троїцько-Іллінському монастирю частину Розсудівщини [4, 
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арк. 931]. Троїцько-Іллінському монастирю належала й частина сіл Кисле, Молочки, 
Вербівка та Великий Зліїв [16, с. 84; 1, арк. 74]. 

Ченці Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря у XVIII ст. заснували село 
Нові Яриловичі – на місці Яриловицького скитка. Як зазначав О. Лазаревський, на північ 
від Старих Яриловичів (ченці володіли тут якимись землями), братія побудувала 
невеликий монастир – Яриловицький скиток. Згодом у Нових Яриловичах ченці 
«устромили» кілька заводів – для виробництва заліза, скла та паперу, здаючи їх в оренду. 
До яриловицького монастирського господарства також належали землі в селах 
Пізнопали, Клубівка, Киселівка, Строївка, Вербівка та ін. [2, арк. 548; 13, с. 23–24]. 

Значно менші маєтності належали чернігівському П’ятницькому жіночому 
монастирю – землі в с. Кошівка (або Кошони, це сучасне с. Редьківка) – згадка 1660 р., 
та землі у селах Рудка й Велички [11, с. 115, 188, 286]. 

Землевласником у регіоні стає і любецький монастир Святого Антонія. Відтоді, як у 
1693 р. чернігівський архієпископ Лазар Баранович надав дозвіл ієродияконові Іоні та 
ченцеві Інокентію Щирському відновити Любецький монастир Св. Антонія, і до 
ліквідації монастиря у 1786 р., монастир устиг заволодіти доволі значними маєтностями. 
Йому належали землі в навколишніх селах (в основному на правах співвласності), 
монастир отримував частину прибутку з кількох любецьких озер, володів млинами. 
Братії належали двори та сіножаті в самому Любечі, слобідка Коломійці та урочище під 
Любечем [9, с. 50–52]. 

Загалом у XVII–XVIII ст. для землеволодіння в регіоні (у т. ч. й монастирського) 
була характерна значна парцеляція, що виникала під час подрібнення маєтностей. З 
одного боку це полегшувало набуття земель монастирями, а з другого, за незначними 
винятками, не давало створювати великі земельні латифундії. Монастирі набували 
земель через гетьманські універсали, купівлю та за тестаментами. Подекуди монастирі 
володіли майном на співвласницьких засадах. 
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Игорь КОНДРАТЬЕВ 
 

Монастырское землевладение XVII–XVIII вв. на территории Любечской околицы 
 

В статье рассматриваются земельные владения монастырей на территории Любечской 
околицы в XVII–XVIII вв. За небольшим исключением, монастырям не удалось создать тут 
большие земельные латифундии. Монастыри приобретали земли по гетманским 
пожалованиям, через покупку или по завещаниям. 

Ключевые слова: монастырское землевладение, Любечская околица. 
 

Ihor KONDRATIEV 
 

Monastery raids 17th–18th centuries in the Liubech outskirts 
 

The article deals with estates of monasteries in Liubech outskirts in the seventeenth–eighteenth 
centuries. With few exceptions, the monasteries could not create this large land estates. Monasteries 
acquired land through hetman universals, purchase and bequest. 

Keywords: monastery estates, Liubech outskirts. 
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