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 Тастамент і багаты актавы матэрыял па гісторыі 
роду Дзевачак, знойдзены намі ў фондзе Гарадзен-
скага земскага суда, дазваляе істотна дапоўніць ін-
фармацыю пра адну са знакавых асоб у гісторыі пра-
васлаўнай царквы Рэчы Паспалітай. З дапамогай ад-
шуканых дакументаў удалося атрымаць новыя звесткі 
аб паходжанні мітрапаліта, яго свецкім імені, месцы 
нараджэння, даце і месцы пахавання, а таксама аб 
складзе сям’і і радаводзе. 

Біяграфічных звестак аб мітрапаліце Кіеўскім, 
Галіцкім і Усёй Русі Анісіфары Дзевачку (гады кіра-
вання 1579—1589) захавалася надзвычай мала. Да-
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* Аўтары выказваюць шчырую падзяку дэкану гіста-
рычнага факультэта Драгобыцкага дзяржаўнага педа-
гагічнага ўніверсітэта імя І.Франка (г. Драгобыч, Украі-
на) Леаніду Цімашэнку за неацэнную дапамогу ў пошу-
ку крыніц і літаратуры, а таксама Алегу Аднарожанку 
(г. Кіеў, Украіна), Вользе Бабковай, Герману Брэгеру 
і Яўгену Глінскаму.

На працягу апошніх 15 гадоў аддзелам старажытных актаў НГАБ вядзецца планавая 
распрацоўка актавых кніг судовых устаноў ВКЛ другой паловы XVI ст. Адным з яе вынікаў 

стала выяўленне і падрыхтоўка да публікацыі цікавых і каштоўных "эга"-дакументаў — 
тастаментаў шляхты і мяшчан беларуска-літоўскіх зямель. Значная частка іх ужо была 

апублікаваная1. Вялікую цікавасць уяўляюць актавыя кнігі Гарадзенскага земскага суда, якія 
добра захаваліся пачынаючы з сярэдзіны XVI ст. і ўтрымліваюць каля 150 шляхецкіх

і мяшчанскіх тастаментаў. Сапраўднай пярлінай гэтага збору з’яўляецца тастамент былога 
мітрапаліта Кіеўскага, Галіцкага і Усёй Русі Анісіфара Пятровіча Дзевачкі ад 1592 г.

кладна не вядомыя ні час, ні месца яго нараджэн-
ня і смерці. Маюцца непацверджаныя звесткі аб яго 
паходжанні з украінскіх земляў2. Вядома, што у час 
правядзення каляндарнай рэформы 1582 г. ён да-
могся ад караля польскага і вялікага князя літоўска-
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га Стафана Баторыя права для праваслаўных адзна-
чаць царкоўныя святы паводле юліянскага календа-
ра. У 1583 г. садзейнічаў выданню ў віленскай дру-
карні братоў Мамонічаў "Службоўніка". Пры ім было 
заснаванае брацтва пры Віленскім манастыры Свя-
той Тройцы. Але найбольшую вядомасць Дзевачка 
атрымаў дзякуючы рэзанансным падзеям 1589 года.

У гэты час канстанцінопальскі патрыярх Ерамія ІІ 
Транос наведаў Вільню і Маскву. Яго візіт увайшоў 
у гісторыю ўсходняга хрысціянства дзвюма вызна-
чальнымі падзеямі. У Маскве адбылося пастаўленне 
першага ў гісторыі патрыярха Маскоўскага і Усёй Русі 
Іова. У Вільні Ерамія таксама здзейсніў беспрэцэ-
дэнтны ўчынак — склікаў сабор, на якім адбылося ніз-
лажэнне мітрапаліта Анісіфара Дзевачкі. Афіцыйнай 
падставай было названа мітрапалітава "дваяжэнст-
ва". Менавіта такі эпітэт і сёння найчасцей суправа-
джае яго імя ў працах па гісторыі праваслаўнай цар-
квы*. Паколькі наступнік Дзевачкі на мітрапаліцкай 
пасадзе Міхаіл Рагоза быў адным з ініцыятараў за-
ключэння Брэсцкай уніі 1596 г., выказваліся думкі, 
што абвінавачванне ў "дваяжэнстве" — элемент звы-
чайнай кампаніі па дыскрэдытацыі апанента. Адшу-
каны ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі 
(НГАБ) тастамент Анісіфара Дзевачкі і ўзгадкі аб ім у 
актавых кнігах Гарадзенскага земскага суда дапама-
гаюць праліць святло на многія факты біяграфіі гэтай 
цікавай і неадназначнай асобы.

Першая таямніца, якую адкрывае нам тастамент, 
гэта свецкае імя мітрапаліта Анісіфара — Міхаіл. Яно 
дае нам магчымасць устанавіць некалькі фактаў з ран-
няга перыяду яго жыцця. Справа ў тым, што ў гістарыя-
графіі даўно вядома імя Міхаіла Пятровіча Дзевачкі, 
які згадваецца ў дакументах 1566—1570 гг. як кіеўскі 
гараднічы3. Украінскі гісторык Л.Цімашэнка выказаў 
меркаванне, што гэта мог быць брат Анісіфара4. Як 
відаць з публікуемага намі тастамента, Міхаіл Пятро-
віч і Анісіфар Пятровіч — гэта адна і тая ж асоба. У да-
кументах утрымліваецца прамое сведчанне аб гэтай 
тоеснасці: "пана Михаила, в духовенъстве названо-
го отца Онисифора Петровича Девочки, митрополи-
та Киевского"5. Варта адзначыць, што гараднічы меў 

цэлы шэраг рэальных абавязкаў і мусіў стала жыць 
у сваім горадзе. Не выклікае сумненняў, што Міхаіл 
Дзевачка жыў у Кіеве ў 1566—1570 гг. Без пазначэн-
ня імя, толькі пад прозвішчам Дзевачка ён згадва-
ецца ў якасці аднаго з ураднікаў у Кіеве 15 чэрвеня 
1562 г.6. У канцы 1570-х гг. Міхаіл Пятровіч пражываў у 
Гарадзенскім павеце і падпісваўся як кіеўскі гараднічы 
пры засведчанні тастамента гарадзенскага зямяніна 
Юрыя Быкоўскага7. Тастамент Быкоўскага быў скла-
дзены ў маёнтку Макрэц (сёння не існуе, тэрыторыя 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці) 14 люта-
га 1578 г. Гэта азначае, што Міхаіл Пятровіч у гэты час 
жыў непадалёку. З публікуемага тастамента становіц-
ца зразумела, што Дзевачка жыў у сваім маёнтку Але-
шавічы (сёння вёска Алешавічы Мастоўскага раёна 
Гродзенскай вобласці), якім ён валодаў як мінімум з 
1540 г. Гэта вынікае з тэксту тастамента, дзе ён піша 
пра сваю другую жонку, якой адпісвае частку маёнтка: 
"част именья Олешэвского я, поимуючы ее в року ти-
сяча пятьсот чотырдесятого, листом своимъ до живо-
та ее потвердилъ"8. Верагодна, менавіта ў Алешавічах 
Міхаіл Дзевачка жыў і да атрымання пасады кіеўскага 
гараднічага. У "Пісцовай кнізе Гарадзенскай эканоміі" 
1558 г. адзначана, што грунты сёл Булаты (сёння не 
існуе, тэрыторыя Мастоўскага раёна Гродзенскай во-
бласці) і Мікелевічы (сёння вёска Мікелеўшчына Ма-
стоўскага раёна Гродзенскай вобласці) мяжуюць з 
землямі і лясамі пана Міхаіла Дзевачкі9. Гэтыя землі і 
лясы належалі да маёнтка Алешавічы. Пацвярджаюць 
гэта і дадзеныя Перапісу войска Вялікага Княства 
Літоўскага 1567 г. Пад 28 верасня тут маецца запіс: 
"Михайло Девочка, городничий Киевский, з ыменья 
своего Олешевич выслал сына своего Яроша, кони з 
ним 2, пнцр., пр., согай., саб., рогатн. Он же ставил 

ІМЁНЫ ВЯДОМЫЯ І НЕВЯДОМЫЯ

* У дадзеным выпадку тэрмін "дваяжэнства" зусім 
не азначае, што чалавек меў дзвюх жонак адначасова. 
Такі тэрмін выкарыстоўваўся, калі мужчына пасля смер-
ці першай жонкі ўступаў у другі шлюб. Гэтая акалічнасць 
з’яўлялася перашкодай для высвячэння ў святарскі сан 
і, адпаведна, атрымання духоўных пасад. Дапускалася 
пастрыжэнне ў манахі і займанне духоўных пасад муж-
чынамі, якія аўдавелі пасля смерці першай жонкі.
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дзяржаўнага ўніверсітэта. Працавала ў Музеі гісторыі Беларускай ваеннай акругі, 
Беларускім дзяржаўным музеі Вялікай Айчыннай вайны, Беларускім дзяржаўным му-
зеі народнай архітэктуры і побыту. З 1993 г. — на розных пасадах у аддзеле старажыт-
ных актаў НГАБ. З’яўляецца адным з аўтараў-складальнікаў зборніка "Тастаменты 
шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст.: (з актавых кніг Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі)" (Мінск, 2012). Аўтар некалькіх публікацый.
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драба 1 з рогатиною, мечом"10. Як бачым, у гэтым пе-
рапісе адзначаны нават яго паўнагадовы сын Яраш, 
які жыў у бацькоўскім маёнтку.

Цікава, што ў актавых кнігах Гарадзенскага зем-
скага суда, якія даволі добра захаваліся пачынаючы 
з 1539 г., мы ніводнага разу да канца 1570-х гг. не су-
стракаем прозвішча Дзевачка. Хаця Міхаіл жыў у Але-
шавічах як мінімум з 1540 г. і павінен быў пакінуць хоць 
нейкі след у судовых кнігах. Гэта прыводзіць да дум-
кі аб тым, што ў ранніх дакументах ён мог фігураваць 
пад іншым прозвішчам, але як устанавіць гэты факт і 
знайсці яму дакументальнае пацвярджэнне? Як пада-
ецца, нам гэта ўдалося. У паказальніку да апублікава-
най актавай кнігі Гарадзенскага земскага суда 1558 г. 
нашу ўвагу прыцягнула назва сяла Алішкавічы. 14 лю-
тага 1558 г. гарадзенскі баярын Каленік Васькавіч 
сведчыў аб продажы свайго маёнтка і між іншым ад-
значаў, што ён знаходзіцца "подъ селомъ Олишкови-
чъ, на семъ моркговъ, то ест объ межу с пана Михай-
ловымъ, городничого, полемъ"11. З вялікай верагод-
насцю названы гараднічы Міхайла ёсць не хто іншы, 
як кіеўскі гараднічы Міхаіл Пятровіч Дзевачка. У па-
казальніку да апублікаванай актавай кнігі Гарадзен-
скага земскага суда за 1555 г. мы таксама знаходзім 
узгадку аб сяле Алішкавічы. Уладальнікам "в Олиш-
ковичъ селе подворьечка з будованьемъ и з гумномъ 
и зо всимъ" у дакуменце названы той жа пан Міхай-
ла12. Але ў адным радку дакумента пісар удакладняе, 
што Алішкавічы належаць пану Міхайлу Грынькавічу13. 
Праўда, ён пераблытаў яго з Міхайлам Грынькавічам 
Валовічам, які ў той самы час жыў і валодаў маёмас-
цю на тэрыторыі Гарадзенскага павета. Гэтая акаліч-
насць ледзь не павяла нас па няправільным шля-
ху. З удакладнення становіцца зразумелым, чаму ў 
актавых кнігах Гарадзенскага земскага суда канца 
XVI — пачатку XVII ст. некаторыя зямяне называюць 
сябе Грынькавічамі-Дзевачкамі. Такое падвойнае 
прозвішча ў 1597—1608 гг. насіў, напрыклад, Ян Фё-
даравіч Грынькавіч-Дзевачка14, як убачым далей, сва-
як мітрапаліта.

Шмат каштоўнай інфармацыі далі пошукі нось-
бітаў прозвішча Грынькавіч па дакументах Метрыкі 
ВКЛ. 1541 г. датуецца дакумент аб праве валодан-
ня часткай маёнтка Ятвеск (сёння не існуе, тэрыто-
рыя Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці) Гара-
дзенскага павета пад назвай Зяноваўшчына15. Істца-
мі выступалі Міхна Пятровіч Грынькавіч разам з дзя-
дзькамі Міхайлам, Жданам і сваяком Фёдарам. Яны 
сцвярджалі, што маёнтак Ятвеск калісьці быў пра-
дадзены віцебскім харужым Раманам Гарасімавічам 
бацьку Міхны — Пятру Грынькавічу, цяпер нябожчы-
ку. Паколькі землі маёнтка Ятвеск мяжуюць з земля-
мі Алешавічаў, якімі Дзевачка валодаў з 1540 г., ла-
гічна будзе дапусціць, што Міхна Пятровіч Грынь-
кавіч і Міхаіл Пятровіч Дзевачка — адна і тая ж асо-
ба. Далейшыя пошукі пацвердзілі наша дапушчэнне.

15 снежня 1532 г. датуецца пацвярджальны ліст 
вялікага князя літоўскага Жыгімонта Старога гаспа-
дарскаму двараніну Пятру Грынькавічу на права вало-

дання дворцам у Зяноваўшчыне Гарадзенскага паве-
та16. 11 кастрычніка 1523 г. гарадзенскі баярын Пётр 
Грынькавіч засведчыў, што атрымаў па сваёй жонцы 
дом у горадзе Берасці па вуліцы Жыдоўскай і прасіў 
вызваліць гэты дом ад усіх месцкіх падаткаў17. За яго 
таксама прасіў берасцейскі стараста Юрый Іванавіч 
Іллініч, у якога Пётр Грынькавіч на той час служыў пі-
сарам18. З дакумента ад 17 верасня 1523 г. вынікае, 
што жонкай Пятра была берасцейская мяшчанка, ся-
стра Марціна Данькавіча19. Пётр яшчэ меў некаторыя 
маёмасныя справы па гэтым жа пытанні ў Берасці 
23 жніўня 1525 г.20. Урэшце мы знайшлі пацвярджаль-
ны ліст вялікага князя літоўскага Жыгімонта Старо-
га гаспадарскаму двараніну Пятру Грынькавічу за 
29 сакавіка 1528 г. на частку маёнтка ў Гарадзенскім 
павеце "у Волешевичъ, в Кулешевичахъ"21. Гэта ўжо 
вядомы нам маёнтак Алешавічы. З яшчэ больш ран-
няга вялікакняжацкага пацвярджальнага ліста, ад 
25 кастрычніка 1519 г., мы даведваемся, што маён-
так у Алешавічах Пётр Грынькавіч атрымаў разам са 
сваімі дзядзькамі Васькам і Занькам Янкавічамі ад іх 
брата Івашкі Дзевачкі!22. Гаспадарскі дваранін Івашка 
Дзевачка, атрымаўшы маёнтак па Луку Бранцу, "та-
мъ и дворец был собе справил, которыи жъ люди и 
земли и прывилиемъ нашымъ ему, и жоне и близъ-
кимъ его потвердили есмо на вечность, и поведили 
намъ, ижъ тотъ дядко его (Пятра Грынькавіча. — Д.Л., 

І.Б.), а ихъ братъ, ешчо будучы в доброи памяти, за 
доброго здоровя своего, тыи люди и земли, выслу-
гу свою, имъ, близъскимъ своимъ, на частки отпи-
салъ, а потомъ, вже лежачы на смертънои постели, 
и в тастаменте своемъ то имъ же отъписал"23. Маён-
так складаўся з вёсак Алешавічы і Кулешавічы і дзвюх 
пустак — Талюцеўшчына і Барсуноўшчына. Такім чы-
нам, мы выйшлі на першага прадстаўніка роду Дзе-
вачак, які пасяліўся ў Алешавічах. Ім быў Івашка Дзе-
вачка, дзядзька Пятра Грынькавіча Дзевачкі і стрыеч-
ны дзед будучага мітрапаліта Анісіфара. З дакумен-
та ад 25 кастрычніка 1519 г. становіцца зразумела, 
адкуль канкрэтна Дзевачкі прыбылі ў Гарадзенскі 
павет. Пётр Грынькавіч пазначаны як віцебскі бая-
рын24. Сярод служэбнікаў віцебскага ваяводы ў 1538 і
1539 гг. сустракаецца імя Федзькі Дзевачкі25. Вера-
годна, гэта той самы Фёдар Грынькавіч, які ў 1541 г. 
перабраўся ў Алешавічы. У Перапісе войска ВКЛ 
1528 г. ёсць звесткі пра гарадзенскага баярына Пят-
ра Грынькавіча з пазней дапісаным прозвішчам Че-
шеико26. Хутчэй за ўсё, гэтая пазнейшая дапіска — 
сляды працы невядомага фальсіфікатара, які хацеў 
давесці старажытнасць прозвішча Чашэйка.

Такім чынам, нам удалося дакладна ўстанавіць, 
што род Дзевачкаў паходзіць з віцебскіх баяраў. 
У самым пачатку XVI ст. яго прадстаўнікі мелі даволі 
нізкі сацыяльны статус, не цураліся сваяцтва з мяшча-
намі, займалі дробныя службовыя пасады пры маг-
нацкіх дварах. У 1510-х гг. яны атрымалі ва ўласнасць 
маёнтак Алешавічы Гарадзенскага павета. Першы з 
роду, каму ўдалося зрабіць значную кар’еру, — гэта 
ўласна Міхаіл Пятровіч Грынькавіч-Дзевачка, з кан-
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ца 1550-х гг. кіеўскі гараднічы, з 1579 г. — мітрапаліт 
Кіеўскі, Галіцкі і Усёй Русі.

Варта адзначыць, што прозвішча-мянушка Дзе-
вачка было даволі распаўсюджаным. Яно сустрака-
ецца і ў іншых мясцовасцях. Прычым яго носьбіты 
маглі зусім не мець сваяцкіх сувязяў з мітрапалітам. 
Так, Дзевачак можна сустрэць сярод праваслаўных 
мяшчан Слуцка ў XVII27 і ў XVIII стст.28. Прыпісаць са-
бе сваяцтва з родам алешавіцкіх Дзевачкаў у 1829 г. 
спрабавалі жыхары Мінска і Мінскага павета29. Яны 
выводзілі свае радаводы ад Мікалая Дзевачкі, які ў 
1667 г. нібыта прадаў свае маёнткі Алешавічы і Заба-
лацце (сёння не існуе, тэрыторыя Мастоўскага раё-
на Гродзенскай вобласці) лідскаму маршалку Аляк-
сандру Халецкаму. Мінскія Дзевачкі ў першай па-
лове ХІХ ст. былі вартаўнікамі, пісарамі і нават пра-
ходзілі па судовых справах аб дробных крадзяжах у 
мінскім прадмесці Камароўка. Л.Цімашэнка прыво-
дзіць меркаванні, што карані роду мітрапаліта Анісі-
фара могуць быць з украінскіх земляў, бо і там су-
стракаюцца такія ж прозвішчы30, але яны выглядаю-
ць неабгрунтаванымі.

Наступным фактам біяграфіі Міхаіла (Анісіфара) 
Дзевачкі, які праясняе тастамент і знойдзеныя на-
мі іншыя звесткі з гарадзенскіх земскіх кніг, гэта яго 
час нараджэння. Як вынікае з тастамента, у 1540 г. 
ён уступіў у другі шлюб — з княжной Ганнай Цімафе-
еўнай Пузынай. Маёнткі яе бацькі князя Цімафея Іва-
навіча Пузыны — Балічы (сёння вёска Балічы Шчу-
чынскага раёна Гродзенскай вобласці), Глыбокае 
(сёння вёска Глыбокае Шчучынскага раёна Гродзен-
скай вобласці), Масты (сёння горад Масты, раённы 
цэнтр Гродзенскай вобласці) і Ракавічы (сёння вёска 
Ракавічы Шчучынскага раёна Гродзенскай воблас-
ці)31 — амаль з усіх бакоў атачалі Алешавічы. Вядо-
ма, што ў 1515 г. князю Цімафею Пузыну належаў 
маёнтак Новы Двор, які ён атрымаў у якасці пасагу 
за жонкай32. Паколькі Ганна Цімафееўна Пузына вый-
шла замуж за Дзевачку ў 1540 г., найбольш верагод-
на, што яна нарадзілася ў другой палове 1510-х гг. 
Яе муж павінен быў быць крыху старэйшым, бо Ган-
на Пузына — яго другая жонка, да таго ж традыцый-
на мужчыны жаніліся на маладзейшых за сябе жан-
чынах. Такім чынам, найбольш верагодны час на-

раджэння Міхаіла (Анісіфара) Дзевачкі — пачатак 

1510-х гг. Як бачым, ён атрымаў прызначэнне на па-
саду мітрапаліта ў 1579 г. ужо ў вельмі сталым узрос-
це — каля 70 гадоў.

Першы дакумент у актавых кнігах Гарадзенскага 
земскага суда, дзе Міхаіл Дзевачка фігуруе ў якасці 
актара, а не сведкі, датуецца 1 кастрычніка 1578 г.33. 
Менавіта ў гэты дзень "дваранін Яго Каралеўскай 
Міласці" Міхаіл Пятровіч Дзевачка прадставіў у Га-
радзенскі земскі суд выпіс з актавых кніг Віленскага 
гродскага суда аб продажы яму кіеўскім рымска-ка-
таліцкім епіскапам-намінатам Мікалаем Пацам часткі 
грунту ў маёнтку Ражанка (сёння вёска Ражанка Шчу-
чынскага раёна Гродзенскай вобласці) Гарадзенска-
га павета за 60 коп літоўскіх грошаў. Сам дакумент 

аб продажы быў складзены ў Вільні яшчэ 28 жніў-
ня 1577 г., а актыкаваны ў Віленскім гродскім судзе 
15 снежня 1577 г. З дакумента вынікае, што на гэты 
час Міхаіл Пятровіч быў свецкай асобай і сямейным 
чалавекам — грунт набываецца пакупніком з магчы-
масцю перадачы "малжонце, детемъ и потомъкомъ 
его"34. Дакумент таксама сведчыць, што Пац пра-
дае гэты кавалак грунту, бо ён яму мала патрэбны 
і ляжыць асобна ад іншых земляў маёнтка Ражанка 
"межы кгрунтовъ пана Девоччыных"35. Пададзена і 
падрабязнае апісанне межаў гэтага кавалка: "Идучы 
от Рожанки от грушки до ростани, отъ которое роста-
ни две дороги пошли, делячы тые кгрунъты от кгрун-
товъ пана Девоччыных, одна дорога по левеи идеть 
в болота Терпиж, тое дорогою до межы, которая де-
лить кгрунт пана Девоччын названыи Глинаковщи-
ну тою межою в дорогу зъ Заболотья дворов земян 
повету Городеньского пановъ Павловичовъ Гамше-
евъ и пана Залеского под двор Девоччынъ, а доро-
гою оною до тое ж вышеи мененое грушки и роста-
ни от кого ся початокъ тым кгрунтомъ сталъ"36. Калі 
паглядзець на карту, то можна ўбачыць, што гэтыя 
землі належаць да маёнтка Алешавічы.

Наступная згадка Дзевачкі ў актавых кнігах дату-
ецца 4 кастрычніка 1585 г.37. У гэтым дакуменце ён 
названы сваім манаскім імем — Анісіфар. Згадана і 
яго духоўная пасада — архіепіскап, мітрапаліт Кіеўскі, 
Галіцкі і Усёй Русі. У той час у Гарадзенскі земскі суд 
з’явіўся яго ўпаўнаважаны служка Міхаіл Фёдаравіч, 
які засведчыў цяжкасці, што паўсталі пасля нядаўняга 
набыцця мітрапалітам маёнтка Ятвеск у Яна Гамшэя. 
Адзначалася, што маёнтак быў прададзены "его ми-
лости митрополиту и сыномъ его милости"38.

Чарговая згадка Анісіфара Дзевачкі ў актавых кні-
га датуецца 10 студзеня 1591 г. На той час ён ужо не 
быў мітрапалітам, але па-ранейшаму называўся "ве-
лебныи в Бозе его милость отецъ"39. У гэты дзень яго 
ўпаўнаважаны прадставіў у суд для актыкацыі выпіс 
з гарадзенскіх гродскіх кніг ад 3 кастрычніка 1590 г. 
аб акалічнасцях набыцця маёнтка Ятвеск Забалац-
це. Верагодна, адразу пасля свайго нізлажэння былы 
мітрапаліт актыўна заняўся ўпарадкаваннем маёмас-
ных спраў. Разам з пераносам гэтага выпіса "з гро-
ду ў земства" быў прадстаўлены і падрабязны інвен-
тар набытага маёнтка, датаваны 29 верасня 1590 г.40. 
Паводле яго маёнтак быў набыты за 650 коп літоўскіх 
грошаў. Ён складаўся з дзвюх баярскіх службаў і 10,5 
службы людзей цяглых.

З тастамента вынікае неверагодны факт: пры 
высвячэнні і ўступленні на мітрапаліцкую пасаду Ані-
сіфар быў жанатым чалавекам. Становіцца зразуме-
лым, што слава "дваяжэнца" замацавалася за ім та-
му, што ён быў двойчы жанаты і, больш за тое, быў 
жанаты (другім шлюбам) на працягу ўсяго свайго 
мітрапаліцтва. Самім Анісіфарам гэтая акалічнасць 
не ўспрымалася як нешта незвычайнае ці супраць-
законнае. У тастаменце ён абсалютна спакойна пі-
ша пра шчаслівы законны і, галоўнае, дзейсны шлюб 
з Ганнай Пузынай: "варуючы и милуючы малъжонку 
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мою законную веньчалъную, которая час немалыи 
зо мною была, и дети сплодила и до лет их дорости-
ла, поручаю душу мою Богу Створителеви моему, а 
малъжонку мою в опеку сыном моим"41.

Верагодна, у праваслаўнай царкве ВКЛ у сярэ-
дзіне XVI ст. наданне духоўных пасад, нават такіх вы-
сокіх, як мітрапаліцкая, жанатым прэтэндэнтам не 
ўспрымалася як нешта супрацьзаконнае. Права свя-
тароў грэцкага абраду мець сем’і паступова пашы-
ралася і на прадстаўнікоў царкоўнай іерархіі ўсіх уз-
роўняў. Такая практыка выклікала абурэнне і непры-
манне хіба толькі ў заезджых грэцкіх іерархаў, візіты 
якіх сталі асабліва частымі ў 1580-х гг. У 1586 г. ан-
тыяхійскі патрыярх Яўхім V так пісаў пра мітрапаліта 
Анісіфара: "Пришедшу ми зде, во страны волынские, 
из Антиоха, великаго Божия града, из епархии моеи, 
слышах от мног людии духовных и мирскых глаголю-
ще, же митрополит киевскии и галицкии, епископ 
луцкии и острозски, такоже пинскии и туровскии и 
иншие епископи, котории в сеи стране будучи дво-
еженцами и блудодеими, а нине с тых един митро-
политом, а другие епископами, о чом слышачи, сер-
дечне жалую. Сведитель ми Бог, ему же служу духом 
моим и рех в себе: Аще архиереи суть беззаконно по-
становлени, блудодеи и двуженцы, яко могут других 
учити"42. Канстанцінопальскі патрыярх Ерамія ІІ, які ў 
1589 г. у Вільні склікаў сабор і здзейсніў нізлажэнне 
Анісіфара, у звароце да ўсіх станаў Рэчы Паспалітай 
сваё стаўленне да праблемы апісваў так: "Всех пред-
реченных двоеженцов не мети за священников, но 
отлученных и проклятых и непрощенных от Едино-
сущныя и Неразделимыя Троицы в нынешнем ве-
це и в будущем, и по смерти нераздрешенных и вне 
Христовы Церкве христиан непричастних яко непо-
слушных и преступников святых священных правил 
апостолских и вселенских соборов. Тем же повинны 
вси вы, или князеве и местоначалници, и протопо-
пы, и мещане, и священници, и просто рещи едини-
цею вси благочествиыи и православныи християне 
отвращатис и ненавидети таковых несвященных яко 
врагов истины и противников церковного чина, ни-
же ясти ниж пити с ними, ниже беседовати, но бегати 
от них яко бесных псов и ядовитых зверей до ты, аже 
покаются и обратятся от злаго разума их"43.

Магчыма, толькі ў апошнія гады свайго жыцця бы-
лы мітрапаліт усвядоміў, што прадстаўнікам вышэй-
шай царкоўнай іерархіі мець жонку недапушчаль-
на. У тастаменце ён называе сябе "грешныи а вели-
ко и недостоиныи раб Божи Онисифор"44. З крыніц 
вынікае, што яго жонка Ганна Пузына таксама не ба-
чыла ў шлюбе з мітрапалітам недарэчнасці. Яна спа-
койна ўтварала ад манаскага імя мужа фемінітыў 
"Анісіфаравая" і падпісвалася ім у дакументах. Так, у 
дакуменце ад 1592 г.: "Пани Михаиловая Девоччы-
ная пани Ганна Тимофеевна кнежна Пузынянка Они-
сифоровая Девоччыная"45.

У тагачасным грамадстве стаўленне да духоўнай 
пасады практычна ніяк не адрознівалася ад стаўлення 
да звычайнай свецкай. Прэстыжнасць месца мітра-

паліта, епіскапа альбо архімандрыта залежала ад 
колькасці маёнткаў, якія былі за гэтымі пасадамі за-
мацаваныя. Духоўная пасада ўспрымалася як добрае 
завяршэнне свецкай кар’еры — лічылася ўдалым на 
старасці гадоў атрымаць спакойнае і прыбытковае 
месца высокага царкоўнага іерарха. Вельмі трапна 
і ёміста апісаў гэтую з’яву мемуарыст Фёдар Еўла-
шоўскі ў сваіх "Гістарычных запісках": "В тым же року 
[15]72 видечы я пана отца моего осиротялого и вел-
це для смерти малжонки свэи жалосного, радячысе и 
намовляючысе з ним зрозумялэм, жебы позволил на 
яким владычстве живота доконать (вылучана на-
мі. — Д.Л., І.Б.). Доведавшисе о вакацыеи владычст-
ва Пинского, чинилэм велке старане и не успомина-
ючи прац, накладов и розных практык, кгды ж то все 
для добродея отца моего милого был повинен и але 
кгды ми до накладов пенязеи не стало и былэм так 
нещенсныи, жем се ту около Ляхович у люди тых, кто-
рым се часто в потребах их згожал на узычене пеня-
зеи способить не моглъ, и аж о котором мнеи надеи 
мялэм, пан Андреи Жданович Даровскии, и по смер-
ти му добрэ слово зоставуе, же ме пенезми был по-
ратовал, жем то владычство Пинске пану отцови от-
рымал. На которое року [15]73 стыченя 18 дня в Но-
вогородку от митрополита Ионы Протасовича по-
свецоныи был и до Пинска приехал на столицу свою 
26 стычня в понеделок"46. Клапатлівы сын хоча ўлад-
каваць старога бацьку на месца епіскапа ў любую 
вольную епархію і не шкадуе на гэтую справу грошай, 
залазячы ў пазыкі. Бацька, не будучы ні святаром, ні 
манахам, за вялікую грашовую ўзнагароду 18 сту-
дзеня 1573 г. у кафедральнай царкве з рук мітра-
паліта атрымлівае епіскапскае высвячэнне, а ўжо 
праз тыдзень, 26 студзеня, з’яўляецца ў Пінску ў якас-
ці новага епіскапа. Пікантнасці сітуацыі дадае тое, 
што Фёдар Еўлашоўскі быў кальвіністам.

Зрэшты, такое стаўленне да духоўных пасад бы-
ло ўласціва не толькі праваслаўным іерархам Рэчы 
Паспалітай другой паловы XVI ст., як пра гэта часта 
згадваецца ў працах прыхільнікаў царкоўнай уніі. 
Яно назіралася і ў рыма-каталікоў. Гэтак жа ставіў-
ся да сваёй пасады згаданы кіеўскі рымска-каталіц-
кі епіскап-намінат Мікалай Пац, які прадаў Дзевачку 
частку зямлі ў сваім маёнтку Ражанка. Намінаваны 
на пасаду епіскапа, ён не стаў атрымліваць высвя-
чэнне. Болей за тое, пазней ён стаў пратэстантам, 
не пакідаючы пры гэтым фармальнай пасады рымс-
ка-каталіцкага епіскапа-наміната47.

З-за такога стаўлення аўтарытэт трымальнікаў 
духоўных пасад падаў. Атрыманне нават пасады 
мітрапаліта не лічылася значным дасягненнем для 
ўплывовага чалавека таго часу. Кіеўскім мітрапалітам 
у сярэдзіне XVI ст. мог быць прызначаны ўраднік 
сярэдняй рукі і невысокага паходжання. Дарэчы, па-
пярэднік Анісіфара Дзевачкі мітрапаліт Ілья Якімавіч 
Куча (гады кіравання 1576—1579) таксама паходзіў 
з дробных зямян. Ён распачынаў сваю свецкую кар’е-
ру таксама ў Гарадзенскім павеце — ураднікам ла-
бенскага дзяржаўцы Войны Мацвеевіча Грычыны. 
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Самая ранняя згадка пра яго ў такім статусе дату-
ецца 16 красавіка 1556 г.48, самая позняя — 13 каст-
рычніка 1568 г.49. Яго брат Андрэй быў жанаты з га-
радзенскай зямянкай Багданай (у першым шлюбе 
Васілевіч), якая мела маёнткі паблізу ад Лабны (сён-
ня вёска Лабна-Агароднікі Гродзенскага раёна і во-
бласці), дзе служыў Ілья. Цікава, што Ілья Куча не па-
мяняў свайго імені пасля таго, як вырашыў рабіць ду-
хоўную кар’еру. Яго манаскае імя (калі яно ўвогуле 
існавала) нам невядома. Відавочна таксама, што ён 
быў добра знаёмы з Міхаілам Дзевачкам яшчэ да па-
чатку духоўнай кар’еры іх абодвух.

Яшчэ адным важным пытаннем, адказ на якое 
дае тастамент і іншыя дакументы, з’яўляецца ўста-

наўленне дакладнай даты смерці былога мітра-

паліта. Аўтар найбольш поўнага на сённяшні дзень 
біяграфічнага артыкула аб Анісіфары Дзевачку, 
украінскі гісторык Л.Цімашэнка, прыйшоў да выс-
новы, што той памёр паміж чэрвенем 1592 г. і лю-
тым 1595 г.50. 22 чэрвеня 1592 г. датуецца дакумент, 
у якім айцец Анісіфар нібыта ўзгадваецца як жывы51. 
Калі ж уважліва ўчытацца ў яго змест, то можна ўба-
чыць, што гэтым дакументам праваслаўныя месцічы 
Вільні просяць вярнуць у іх распараджэнне будынкі 
манастыра Святой Тройцы: "по животе Онисифора 
Девочки, бывшого митрополита, который на он час 
его держалъ"52. Падаецца, тут напрамую гаворыц-
ца аб смерці Анісіфара Дзевачкі ("по животе", г. зн. 
пасля жыцця), хіба што былы мітрапаліт наўпрост не 
названы нябожчыкам. Публікуемы намі тастамент 
дае ўдакладненні і ў гэтым пытанні. Анісіфар Дзевач-
ка ўласнаручна склаў яго ў сваім маёнтку Алешавічы 
10 красавіка 1592 г.53. А ўжо 5 мая 1592 г. сын Дзе-
вачкі Аляксандр прынёс гэты тастамент для актыка-
цыі ў кнігах Гарадзенскага гродскага суда (у зем-
скім ён будзе актыкаваны яшчэ пазней — 3 чэрвеня 
1592 г.). Прычым узгадваў Анісіфара як "пана отца 
своего, небожчика"54. Больш за тое, ужо 29 красавіка 
1592 г., трое сыноў Анісіфара ў Алешавічах склалі 
дзельчы ліст, дзе дакладна размеркавалі паміж са-
бой рухомую і нерухомую бацькаву маёмасць55. Днём 
раней, 28 красавіка 1592 г., удава былога мітрапаліта 
Ганна Пузына сведчыла аб атрыманні ад сыноў гра-
шовай сумы, запісанай у тастаменце "небожчика па-
на Михаила, в духовенъстве названого отца Ониси-
фора Петровича Девочки, митрополита Киевского, 
малжонка ее"56. Такім чынам, дата смерці былога 

мітрапаліта Анісіфара Дзевачкі ўстанаўліваецца 
даволі дакладна —паміж 10 і 28 красавіка 1592 г. 
Варта ўлічыць, што падзел маёнтка і выплата гро-
шай, верагодна, адбыліся праз некалькі дзён па-
сля яго смерці. Так што дата смерці акрэсліваецца 
яшчэ дакладней. Адзначым, што на момант смерці 
яму было каля 80 гадоў.

Матэрыял актавых кніг Гарадзенскага земскага 
суда дае магчымасць выказаць меркаванне і аб ве-
рагодным месцы пахавання былога мітрапаліта. У 
згаданым дакуменце ад 22 чэрвеня 1592 г. адзнача-
на, што Анісіфар яшчэ ў 1590 г. пакінуў віленскі ма-

настыр Святой Тройцы57. Не было дакладна вядома, 
дзе ён жыў пасля гэтага. Выказваліся думкі, што пры 
кафедральнай царкве ў Новагародку альбо ў Лаўры-
шаўскім манастыры. Як сведчыць публікуемы намі 
тастамент, апошнія гады жыцця Анісіфар правёў ва 
ўласным маёнтку Алешавічы, дзе і памёр. Прамых 
згадак аб гэтым няма. Але наўрад ці чалавек, які за 
два тыдні да смерці апісваў свой стан такімі слова-
мі: "розумеючи мне по худом и утлом здоровъю мо-
ем, яко то у старости летех, иж есми ближшии смер-
ти нижли жывоту"58, — пасля напісання гэтых радкоў 
адправіўся ў дарогу.

У тастаменце наўпрост не выказана пажадан-
не, дзе Дзевачка хацеў быць пахаваным. Ні разу 
не згаданыя ні царква, ні манастыр, ні нават прад-
стаўнікі духавенства. Багатыя элементы царкоў-
нага ўбрання, якімі валодаў былы мітрапаліт: "два 
крижы великие у сту копах грошэи литовскихъ, 
третяя манстрацыя в сороку копах грошеи личбы 
литовское, чарка у чтырнадцати копах грошеи"59, — 
аддадзеныя ім у заставу свецкім асобам. З гэта-
га можна зрабіць выснову, што ён быў пахаваны не 
ў буйным і прэстыжным манастыры дзе-небудзь 
у Вільні, Новагародку ці ў Лаўрышаве, а ў бліжэй-
шай ад Алешавічаў царкве. Выяўленыя паўтары 
сотні тастаментаў жыхароў Гарадзенскага павета 
1554—1601 гг. сведчаць, што праваслаўныя зем-
леўладальнікі самага ўсходняга ўскрайку павета, 
дзе знаходзіліся Алешавічы, абіралі месцам свай-
го апошняга прыстанку царкву Святога Мікалая ў 
в. Турэйск (сёння вёска Турэйск Шчучынскага раё-
на Гродзенскай вобласці). Менавіта там прасілі па-
хаваць сябе зямяне з ваколіц Макраца і Дзеражной 
(сёння не існуе, тэрыторыя Шчучынскага раёна Гро-
дзенскай вобласці) у 1571, 1578 і 1583 гг.60. У адным 
з выпадкаў у якасці сведкі тастаменту выступаў сам 
Дзевачка (аб гэтым дакуменце мы пісалі вышэй).

Таксама магчыма, што былога мітрапаліта паха-
валі ў царкве, што знаходзілася на землях роду Дзе-
вачкаў. Аб гэтай царкве і яе лакалізацыі маецца не-
калькі ўзгадак у дзельчым лісце трох Анісіфаравых 
сыноў ад 5 мая 1592 г. 61. Браты дзялілі паміж сабой 
маёнткі Алешавічы і Ятвеск. Першы маёнтак прызна-
ваўся за старэйшым братам, другі — за малодшымі. 
Але паколькі "имене Олешевицкое добре подлеишое 
кгрунтами и пожитками", было вырашана дадаць да 
яго кавалак зямлі з ятвескага надзелу. Апісанне ме-
жаў гэтага кавалка ўтрымлівае шмат цікавых падра-
бязнасцяў: "Почавши от речки, прозываемое Ельное, 
ручаем с Краснои, тымъ ручаем до бротка Маслено-
го, а от бродка Масленого дорогою едучи до Олеше-
вич, до церкви нашое спольное (вылучана намі. — 
Д.Л., І.Б.), зоставуючи кгрунт тот по правои руце аж 
до речки Ятвески до броду, а отъ броду того ж реч-
кою у верхъ тои речки до сельца Ецелевич, до межи 
Павлюка Шнипъковича, тою ж межею до дороги, ко-
торая идеть от церкви (вылучана намі. — Д.Л., І.Б.) 
до Малевич, тою дорогою по правои руце аж до гра-
ницы вельможного пана его милости пана Павла Па-
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ца, воеводы мстиславского, тою границою дорож-
кою коло гаю соснового, тою ж дорожкою минаючи 
гаи берозовыи по правои руцэ на име Милеикишки, 
тою ж границою выш помененое до дороги, которая 
идеть з Олешевич до Рожанки, тою ж границою че-
рез дорогу аж до гаю до Гонцевского через сеножать 
минаючы гаи по левое руце аж до стены Олешев-
ское зъ кгрунтами села Мостовского Микелевщыз-
ны"62. Гэтая "спольная" царква па дарозе з Ятвеска 
да Алешавічаў — не што іншае, як вядомая з іншых 
крыніцаў царква ў Ятвеску. Яна знаходзілася па-за 

вялікімі населенымі пунктамі каля фальварка Шніп-
кі (сёння вёска Шніпкі Шчучынскага раёна Гродзен-
скай вобласці). Невядома, ці меліся пры гэтай цар-
кве ў канцы XVI ст. могілкі альбо крыпта. Магчыма, яна 
ўвогуле на той час з’яўлялася прыпісной да якой-не-
будзь іншай. Першае яе падрабязнае апісанне дату-
ецца толькі 1696 г. У канцы XVII ст. адзначалася, што 
многія яе парафіяне перайшлі ў лацінскі абрад і сталі 
наведваць рымска-каталіцкі касцёл у суседняй вёс-
цы Каменка (сёння вёска Каменка Шчучынскага раё-
на Гродзенскай вобласці)63.
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Цікава, што ў пасмяротных дакументах былы 
мітрапаліт узгадваецца і як духоўная, і як свецкая асо-
ба. 8 кастрычніка 1592 г. "небожчыкъ славное памети 
бывши малжонок мои его милость митрополит быв-
шии отецъ Онисифор Петрович Девочка"64. 23 лю-
тага 1593 г. "по отцы моемъ небожчику пану Михалу 
Петровичу Девочцы, митрополиту Киевскому и Га-
лицкому"65. 15 студзеня 1594 г. "по отце нашом слав-
ное памети небожчыку пану Михаилу Петровичу Де-
вочце"66. 20 студзеня 1594 г. "годного доброе паме-
ти пана Михаила Петровича Девочки"67.

Тастамент і іншыя адшуканыя намі дакументы з 
фонда Гарадзенскага земскага суда даюць шмат ін-
фармацыі аб сям’і мітрапаліта Анісіфара. Як ужо адз-
началася, у 1540 г. ён ажаніўся другім шлюбам з княж-
ной Ганнай Цімафееўнай Пузынай. Да 1590-х гг. да-
жылі трое яго сыноў ад двух шлюбаў — Аляксандр, 
Лазар і Пётр, і дачка Настасся. У перапісе войска 
ВКЛ 1567 г., як памятаем, узгадваўся яшчэ паўнага-
довы сын Яраш. Верагодна, гэта быў сын ад перша-
га шлюбу. У тастаменце былога мітрапаліта аб ім ня-
ма ні слова. Магчыма, ён памёр задоўга да 1590-х гг. 
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альбо загінуў у час Інфлянцкай вайны, у якой, згодна 
з перапісам войска 1567 г., браў удзел.

Аляксандр быў сынам ад першага шлюбу, а Ла-
зар і Пётр — ад другога. Аб гэтым наўпрост гаво-
рыцца ў дакуменце, датаваным 4 кастрычніка 1594 г. 
У часе маёмасных спрэчак за падзел бацькавага 
маёнтка Аляксандр Міхайлавіч адзначаў: "ижъ зъ 
своее части собе наделу досталое фольварокъ Сте-
панишки матце тых братьи своее, а мачосе своеи"68. 
З двух сыноў ад другога шлюбу Лазар быў старэй-
шым. Аб гэтым сведчыць ён сам у дакуменце, напі-
саным у Алешавічах 23 лютага 1593 г.: "част свою 
именья своего з братом моим рожоным молод-
шимъ паном Петромъ Михаиловичом Девочкою"69. 
Такім чынам, Аляксандр нарадзіўся да 1540 г., Ла-
зар і Пётр — пасля 1540 г.

Адразу пасля смерці мітрапаліта яго сыны вы-
рашылі, што маці будзе жыць у частцы маёнтка Ят-
веск — у Сцяпанішках: "Дали есмо пану Александру 
дворец, прозываемыи Степанишки, зо всими кгрун-
тами здавна до того дворца належачими, которого 
он сам пан Александер з доброе воли своеи посту-
пил мешкати до живота матце нашои, а мачосе сво-
еи кнежне Ганне Пузынянцэ, тот дворец по смерти 
матки нашое на пана Александра прити мает"70. Ган-
на Пузына згадваецца яшчэ 20 студзеня і 4 кастрыч-
ніка 1594 г. У дакуменце яна праходзіць як "старая 
матка" братоў Дзевачкаў. Вынікае, што яна была ста-
лага веку і сыны фактычна яе даглядалі — "за добро-
воленъством их сыновскимъ яко гостя при них меш-
кала"71. Уяўляе цікавасць апісанне рухомай маёмас-
ці Анісіфара Дзевачкі, якую браты дзеляць паміж са-
бой на роўныя часткі: "То ест золото, серебро, перла, 
цын, медь, шаты и грошы готовые, и листы на дол-
ги и на заставы, кони, стадо свирепъе, быдло рога-
тое и нерогатое малое и великое так же теж было у 
гумне зложоное молочное и немолочное, у свирнах 
всякое збоже зъсыпаное"72.

Старэйшы сын мітрапаліта Аляксандр Міхайлавіч 
быў жанаты тройчы. Першай яго жонкай была бе-
расцейская зямянка Кацярына Быстрыеўская. 7 ка-
стрычніка 1585 г. Аляксандр Міхайлавіч склаў на яе 
імя дарчы ліст на маёнтак Барысава (Барысавічы) ка-
ля Кобрына Берасцейскага павета73. У другі шлюб ён 
уступіў з Ганнай Бароўскай, якая памерла паміж 8 са-
кавіка і 3 кастрычніка 1595 г. Намі быў выяўлены яе 
тастамент, складзены ў Алешавічах 8 сакавіка 1595 г. 
у час цяжкай хваробы74. Аднак ён не дае нам новых 
звестак — у ім не называюцца імёны дзяцей, сказа-
на толькі, што яны ёсць ад розных шлюбаў Аляксан-
дра Міхайлавіча. З выяўленага намі маёмаснага да-
кумента роду Дзевачкаў ад 10 ліпеня 1605 г. вынікае, 
што Аляксандр Міхайлавіч у другой палове 1590-х гг. 
пабраўся трэцім шлюбам з Ядвігай Хамец. Ад гэтага 
шлюбу ў яго нарадзіліся сыны Андрэй, Мікалай, Май-
сей, Ян і дачка Раіна. Ад першых двух шлюбаў ён меў 
сыноў Аляксандра і Пятра і дачку Сафію75. Яго старэй-
шая дачка ад першага шлюбу Марына ў 1600 г. была 
замужам за Янам Валовічам76. 5 кастрычніка 1609 г. 

Аляксандр Міхайлавіч Дзевачка згадваецца як нябож-
чык, а Ядвіга Хамец ужо як жонка Юрыя Беліковіча77.

Звестак аб нашчадках Лазара і Пятра Міхайлаві-
чаў нам адшукаць не ўдалося.

Аб нашчадках дачкі мітрапаліта Настассі Міхай-
лаўны мы ведаем болей, бо ў актавых кнігах Берас-
цейскага земскага суда намі быў адшуканы яе та-
стамент, складзены 21 студзеня 1591 г. у маёнтку 
Велянова, на самай мяжы Берасцейскага павета з 
Польскім Каралеўствам78. Са сваім першым мужам 
Навумам Цяляціцкім яна мела сына Абрама і чаты-
рох дачок, старэйшую з якіх звалі Ганна. З тастамен-
та самога мітрапаліта Анісіфара мы ведаем, што яшчэ 
адну з іх, верагодна самую малодшую, звалі Алесь-
кай (Аляксандрай)79. У другім шлюбе Настасся Міхай-
лаўна была за Малхерам Крупіцкім. Памерла яна да 
пачатку кастрычніка 1591 г.80, таму Міхаіл (Анісіфар) 
Дзевачка і клапаціўся ў сваім тастаменце аб сваёй 
малалетняй унучцы Алесьцы.

На заканчэнне пададзім яшчэ некалькі цікавых 
сюжэтаў, звязаных з асобай мітрапаліта Анісіфара 
Дзевачкі.

Адной з важных падзей, якія прыпалі на гады кіра-
вання Анісіфара Дзевачкі, было ўвядзенне ў Рэчы Па-
спалітай новага календара (1582 г.). На думку ўкраін-
скага гісторыка Б.Гудзяка, гэта быў першы выпадак у 
XVI ст., калі канстанцінопальскі патрыярх зацікавіўся 
канкрэтнай праблемай, якая ўзнікла ў канфесійна не-
стабільнай Кіеўскай мітраполіі81. Сярод насельніцт-
ва і духавенства грэцкага абраду ўзніклі моцныя хва-
ляванні з-за нежадання адзначаць царкоўныя святы 
паводле новага календара. Дзеля пазбягання кан-
фліктаў Стафан Баторый быў вымушаны гаранта-
ваць сваім падданым грэцкага абраду права кары-
стацца ў царкоўным жыцці старым календаром. Для 
гэтага ён выдаў некалькі спецыяльных грамат — у 
1584 і 1586 гг.82. У апошняй адзначалася, што "приез-
жал се зде до нас велебный Онисифор Девочка, ми-
трополит Киевский, Галицкий и всея Руси, (…) жалу-
ючися, иж вы людем религеи их свят Греческих свя-
тити не допущаете"83.

Зразумела, што гаворка ішла толькі пра царкоў-
ныя святы. Свецкага справаводства гэта не тычы-
лася. Але лагічна было б дапусціць, што царкоўныя 
іерархі і духавенства грэцкага абраду пры датаванні 
ўласных дакументаў павінны былі аддаваць перавагу 
старому календару. Адшуканы намі тастамент Анісі-
фара Дзевачкі дае цікавую інфармацыю для розду-
му. Ён быў уласнаручна ім складзены "року тисеча 
пятьсот девятьдесят второго, месеца априля деся-
того дня по новому (вылучана намі. — Д.Л., І.Б.)"84. 
Гэта паказвае, што нават прадстаўнікі вышэйшай іе-
рархіі праваслаўнай царквы ў Рэчы Паспалітай ужо ў 
першыя гады ўвядзення новага календара спакойна 
карысталіся ім пры складанні дакументаў свецкага 
характару, нават такіх спецыфічных "эга"-дакумен-
таў, якімі з’яўляюцца тастаменты.

Яшчэ адну цікавую знаходку зрабіў украінскі наву-
ковец Алег Аднарожанка ў фондзе Інстытута рукапі-
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саў Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя В.І.Вярнад-
скага — адбітак асабістай пячаткі мітрапаліта Анісі-
фара на дакуменце ад 21 мая 1585 г.85. З ласкавай 
згоды спадара Аднарожанкі мы ўпершыню публікуем 
выяву гэтай пячаткі і падаём яе апісанне. Пячатка кру-
глая, памерам 36 мм. У полі пячаткі чатырохчастка-
вая рэнесансная тарча, на якой у першай частцы — 
знак у выглядзе крыжа над трыма кроквамі, у дру-
гой— тры лілеі ў слупок (герб "Кірдзея"), у трэцяй— 
шасціпрамянёвая зорка над паўмесяцам, які ляжыць 
рагамі дагары (герб "Ляліва"), у чацвёртай— пад-
войная лілея (герб "Газдава"). Легенда па коле: "+ 
ВОЛЄЮ БОЖЬЄЮ \НИСИ]ОР АРХ[И]ЄПИСКОП 
МИТРОПОЛ[ИТ] КИЄВ[СКИИ] Г[А]ЛИЧ[СКИИ]". Герб 
утрымлівае генеалагічную праграму — змяшчае вы-
явы герба бацькі і маці мітрапаліта, а таксама дзвюх 
яго бабуль. Гэта дае накірунак для дадатковых пошу-
каў па генеалогіі Анісіфара Дзевачкі, якія мы пакінем 
для наступных даследчыкаў.

У адной з самых ранніх актавых кніг Гарадзенска-
га земскага суда — за 1556 г. — нам сустрэўся не-
звычайны "хуліганскі" малюнак, сюжэт якога круціцца 
вакол асобы неназванага кіеўскага мітрапаліта86. Ма-
люнак не датаваны і змешчаны на пустым, незапоў-
неным месцы няскончанага запісу. Кампазіцыйна ён 
складаецца з трох частак: выявы чалавечага твара з 
характэрнай бародкай — верагодна, партрэта караля 
Жыгімонта Аўгуста, і дзвюх постацяў — завершанай 
і незавершанай. Малюнкі суправаджаюцца надпіса-
мі з зашыфраваным зместам (нашымі калегамі пры 
расчытцы былі дапушчаны нязначныя памылкі, якія 
тут выпраўленыя): "Микита Борисъ, колачи в корма 
не ховаи, же их гараздъ, штоб их не потерал з митра-
политом киевским. То есть книги животные. Жикги-
монт Август, Божю милостю корол полскии полскии. 
Книжки животные. Сенко Борыс Кузмадемянова не 
ходи собе николи на ноч. Живот на череве, а коли 
еще нижеи черева поес, так же тое зъгожают межи 
собою книги животные. Хто их умее читат, муси тот 
много дбать. Ян Ш[…] C[ав]ичъ"87. "Животные кни-
ги" — устойлівы выраз. Гэта кнігі жыцця, куды за-
носіліся ўчынкі і дзеянні праведнікаў. Аўтар ната-
так выкарыстоўвае гэты выраз з відавочным сарказ-
мам. "Колачи" — гэта зняважлівая адсылка да выразу 
"хлеб духовныи". Менавіта так у дакументах XVI ст. 
цынічна называлі духоўныя ўрады і нават пасаду са-
мога Кіеўскага мітрапаліта88. На нашу думку, пад вы-
разам "штоб их не потерал з митраполитом киев-
ским" маецца на ўвазе гісторыя з нізлажэннем мітра-
паліта Анісіфара ў 1589 г. Цалкам верагодна, што 
гэтая гісторыя мела асаблівы розгалас на Гарадзен-
шчыне, бо ў 1590 г. былы кіраўнік усёй праваслаўнай 
царквы Рэчы Паспалітай пакінуў кафедральныя сталі-
цы — Вільню, Кіеў і Новагародак, каб дажываць свой 
век менавіта тут — у родным маёнтку Алешавічы Га-
радзенскага павета. Гэта толькі наша версія. Да кан-
ца разгадаць схаваны сэнс нататак не ўдалося.

Цікава, што дакументы роду Дзевачкаў з актавых 
кніг Гарадзенскага земскага суда ў другой палове 

ХІХ ст. ужо адбіраліся для публікацыі супрацоўнікамі 
Віленскай археаграфічнай камісіі. Як вядома, 1, 17 і 
21 тамы знакамітай крыніцазнаўчай серыі склалі ме-
навіта гарадзенскія земскія акты89. Практычна ўсе да-
кументы з актавых кніг, якія тычацца роду Дзевачкаў, 
маюць характэрныя падкрэсліванні чырвоным і сінім 
алоўкамі — сляды працы другой паловы XIX ст. архіва-
рыуса Віленскага цэнтральнага архіва старажытных 
актаў Мікіты Гарбачэўскага. Ёсць такія сляды і на та-
стаменце мітрапаліта Анісіфара. Сам жа тастамент, 
як падаецца, стаў закладнікам ідэалагічных устано-
вак публікатараў. Гісторык і археограф М.Улашчык 
слушна пісаў: "Віленская камісія была створана для 
таго, каб даказаць, што Беларусь і Літва ўяўлялі са-
бой праваслаўны, "спакон веку рускі край", які да 
ХІХ ст. быў надзвычай "сапсаваны" палякамі"90. Ад-
ным з ключавых пытанняў было стаўленне да ўніяцкай 
царквы і яе іерархаў. Публікацыя тастамента мітра-
паліта-"дваяжэнца" Анісіфара Дзевачкі паслужы-
ла б лішнім доказам слушнасці рашэння патрыярха 
аб яго нізлажэнні і замене на Міхаіла Рагозу. Аднак 
менавіта пры Рагозе іерархі царквы грэцкага абраду 
Рэчы Паспалітай, як вядома, вызналі паслушэнства 
Папу Рымскаму. Ідэалагічныя інтарэсы Расійскай Ім-
перыі ў выпадку з публікацыяй тастамента Анісіфара 
Дзевачкі былі пастаўленыя вышэй за інтарэсы навукі. 
Дадзенай публікацыяй мы выпраўляем памылку на-
шых калег-архіварыусаў ХІХ стагоддзя.
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Тастамент мітрапаліта Кіеўскага, 

Галіцкага і Усёй Русі 

Анісіфара Пятровіча Дзевачкі.

1592 г. красавіка 10. маёнтак Алешавічы Гара-
дзенскага павета. 

(Актыкацыя 3 чэрвеня 1592 г. выпісу тастамента 
з кніг Гарадзенскага гродскага суда ад 5 мая 1592 г.)

НГАБ. Ф. 1755, воп. 1, спр. 12, арк. 86 адв. — 88 адв.
[арк. 86 адв.] Перенесене зъ кгрод^ тэстамэнт� 

велебног(о) | в Бозе и годного памети �тца 
\нисифора | Михаила Петровича Девочки, митро-
полита.|

Року 1592, м(е)с(е)ца июн� третег(о) дн�. |

Перед нами, врадниками судовыми земски-
ми повѣту Городенског(о), | Львом Михаилови-
чом Сапѣгою, судею, Геронимом Григоревичом 
Воло|вичом, подсудком, а Андреем Котовичом, пи-
саром, на местц� судовом | земенин г(о)с(по)д(а)р-
скии повѣт� Городенског(о) єго м(и)л(о)сть пан 
Александр | Михаилович Девочка через писанє и 
через приятеля своего | п(а)на Илью Миклашэвича 
�поведалъ и покладал выпис | с книг справ кгрод-
ских городенских �поведаня и записаня до | книг 
кгродских городенских тэстамэнт� �статочноє | во-
ли п(а)на �тца их небожчика \нисифора Петровича 
| Девочки, записаное имъ всее маетности эго име-
неи | лежачих и рэчеи р�хомых, � чом шырэи на том 
выписе | кгродском городенскомъ ширэи �писано 
и доложоно ест. | И, переносечи тот выпис кгрод-
скии зъ кгрод� до земства водлуг | �бычаю права 
посполитог(о) и Статут� земског(о) просил, абы | тот 
выпис кгродскии до книг земъских �писан был. Кото-
рии | слово в слово такъ ся в собе маеть:

"Выпис с книг справъ | кгродских врад� г(оспо)
д(а)рског(о) городенског(о). 

Лѣта Божог(о) Наро|женя тисеча пятьсот девять-
десят второг(о), м(е)с(е)ца мая | пятог(о) дня. 

На рочкох судовых кгродских передо мною, | 
Яномъ Клюковским, старостою городенским, по-
становившисе || [арк. 87] �чевисто на местъц� су-
довом звыклом зем�не г(о)с(по)д(а)рскиє повѣт� | 
Городенского пан Александер Михаиловичъ Девоч-
ка �поведалъ | и покладалъ тэстамэнт �статочное 
воли п(а)на �тца своего | небожчика \нисифора 
Петровича Девочки с печатью и с подписом | р�ки 
ег(о) самог(о) и с печатьми и с подписами р�къ лю-
деи добрих | на записанє всее маетности своее ем� 
и братъи ег(о) а сыном | своим даныи, в котором то 
все, яко ширеи меновите по до|статк� �писано и до-
ложоно ест. Просил, абы тот теста|мент для змоцне-
ня в часы пришлые до книг справ кгродских | врад� 
здешнег(о) былъ �писан. Которог(о) �пис�ючы сло-
во | �тъ слова до книг так се в собе маеть:

"Во имя Боже, стансє | к� вечнои памети тои то 
рэчи.

Кгды ж вси справы | с часом с памети людское 
сплывають и в забытье приход�ть. | Дл� тог(о) естъ 

вынаидено, абы то писмом �бъяснено | было к� ве-
домости кождом� и напотом буд�чом^.

Такжэ | и я, грешныи а велико и недостоиныи раб 
Божи \нисифор, | вызнаваю и чиню явно сею моею 
д�ховницою �статнее | волею, буд�чи мнэ на то ни 
�т ког(о) не прим�шоном� ани | намовеном�, толь-
ко и з з�полног(о) роз�му а щирое памети, | по до-
брои воли своеи, роз�меючи мне по х�дом и �тлом 
| здоровъю моем, яко то � старости летех, иж есми 
ближшии | смерти нижли жывот�. Кгды ж над все по 
�вес час живота | моег(о) рэч пэвн�ю час смерти, 
нижли жывот�. 

Коли ж колве | мене с прэзреня Божог(о) вы-
истьє з д�ши с тела грешного | доиде, чого и воко-
миненю �т Христа \тк�пителя моего | прил�чыти 
жэдаю и сподеваюсе, даючы и полецаючы | д�ш� 
мою грешн�ю в моц и в милосэрдьє Створителю | 
Бог� моем�, а тело земли. А иж вжэ, не прагн�чы 
ни|чог(о) сег(о) суетног(о) света, только � Г(о)с(по)
да Б(о)га Створителя | моег(о) прош� последнег(о) 
поклан�ния и пречыстия светых | ег(о) таин, чым бых 
мог доити и �молити Страшног(о) | судью, Творца 
моег(о), на Судном дню.

А по жывоте моемъ, | вар�ючы и мил�ючы 
малъжонк� мою законн�ю | веньчалън�ю, которая 
час немалыи зо мною была, || [арк. 87 адв.] и дѣти 
сплодила и до лет их доростила, пор�чаю д�ш� мою 
Б(о)г� | Створителеви моему, а малъжонку мою в 
опек� сыном моим п(а)ну | Александр�, сын� своем�, 
и Петр�. \ни мають яко матку свою | �т кривдъ бо-
ронити, сами до нее, яко до матки своее, во всемъ | 
спокоине се заховати.

А котор�ю част  именья \лешэвског(о) я, 
поим�|ючы ее, в рок� тисяча пятьсот чотырде-
сятог(о) листом своимъ | до живота ее потвердилъ, 
то ест в Олешэвичах четьверт�ю | часть маеть до жы-
вота своег(о) �держати и ее �живати. А дѣти | мое 
вышъпомененые переказы никоторое чинити не ма-
ють | ани се вст�повати. А по жывоте ее на тые ж сы-
ны, вышпоме|неныє дѣти мое, тая четьвертая част 
спасти маеть | и �на ником�, якъ до живота своег(о), 
такъ и по животе | своем не маеть �тписовати и ни-
которим �бычаем ником^ в р�ки | заводити не ма-
еть. Быдла рогатог(о), так великое, яко | и малое, 
што ест в Олешэвичах, то все жоне моеи. А �собно | 
� Ятвеск�, в Степанишках такъжэ �сег(о) быдла четь-
вертая | часть и � иных рэчах. А �ни еи не мають ни в 
чом про|тивны быти и мають якъ матк� чстить.

А �собно сыны | мои мають еи дати готовых гро-
шеи пятьдесят коп личбы | литовское. А �собно, 
на ком бы вземши долъгъ, жонѣ моеи | мають да-
ти др�г�ю п�тьдесят коп грошеи личбы литовскоє. 
| Дѣти мое �нуцє моеи панне Телятицкои1 \лесцэ 
сорок | золотых чирвоных готовизною и тые тэж 
рэчы, што поспра|вованы, �се мають быть �тданы. 
А �станком, як п(е)н(е)зми, | так заставами, мають 
се поделити межи собою сынъ | мои пан Александер 
и пан Петръ, сын мои. А Лазар�, што се зостанеть | 
�тъ погрэб� моег(о), такжэ и п(е)н(ез)еи, �тдавши 
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сл�гам, мають | єм� дать копъ двадцать на �быход, 
а до тог(о) два кони, | а � �тчызне ровная часть с ты-
ми двема сынами. | 

На ком тэж есть п(е)н(е)зи мое � долг�, то 
естъ застава | ег(о) м(и)л(о)сти п(а)на воеводы 
мстиславског(о) п(а)на Павла Паца | два крижы ве-
ликиє � сту копах грошэи литовскихъ, | третяя ман-
страцыя в сорок� копах грошеи личбы | литовскоє, 
чарка � чтырнадцати копах грошеи, люди | Жвирбли 
и Ванелки, шесть волок, тые � сту и шести|десят ко-
пах грошеи литовских, � п(а)на Богдана Яцынича | 
копъ сто, � петидесят копах две сл�жъбы людеи, а в 
др�гои || [арк. 88] петидесят копах, ланц�жков золо-
тых два, на п(а)н� Андрею Илькговском | копъ трид-
цать, на п(а)н� Василью Гарабурде копъ тридцать 
�дна, | на жиде рожанском на Симон� Нахимович� 
коп петнадцать, тою | �сею заставою мають сыны 
мои делить Александро | и Петръ.

Што се дотычеть р�хомых речеи, то ест чотыри-
ста | чырвоных золотых, с которих �тъказываю двес-
те �нучком | моим, дочкам п(а)на Александровым, на 
ланц�жки, монэты двесте | копъ литовских, которими 
мають се делити сыны моє | Александро и Петръ, тое 
за печатью все � замкненю ест. Срэберка | по части 
ложокъ, цын, медь, шаты, кони мають се сыны | мое 
поделить поровни Александро и Петръ. 

\лешэвичы, | Степанишки, Ятвезкъ, �се на чо-
тыри части, то естъ жоне моеи | часть, Александр� 
част, Петр� част, Лазар� част. Именэ За|болоцкоє, 
которое к�плено � п(а)на Яна Павловича Гамшея | за 
полъсемаста копъ, том я там мало своих п(е)н(е)зеи | 
вложылъ, але сын мои пан Александро своими | гро-
шми к�пилъ на свое имя тое именэ, по жывоте | мо-
ем ником� иншом� быти, только п(а)н� Александр� | 
сын� моем�, и детям ег(о).

Якъ при жывоте моемъ, | такъ и по жывоте мо-
ем сын мои Александро маеть | в опецэ тые дѣти и 
р�хомые рэчи, то естъ и заста|вою �сею справовать 
и сыном моим Петром маеть | делить жон� мою, абы 
� великои �чъстивости мели �т кривдъ | боронили. А 

тые четвертые части, на которих именях | маеть по 
жывоте своем, ником� иншом� не маеть быти, | толь-
ко детем п(а)н� Александр� и п(а)н� Петр�.

Иван Пилецкии, | Петръ Гл�боцкии нехаи до жы-
вота п(а)неи сл�жать, а никому | иншом�, а по живо-
те ее п(а)н� Александр�.

И на том дал сес мои | тэстамэнт �статнее во-
ли детям своим под печатью | и с подписом влас-
ное р�ки моее. А для лепъшое твердости | просилом 
� приложэньє печатеи п(а)на Ильи Миклашэви|ча, 
п(а)на Ивана Шишк�, п(а)на Хом� К�ряновича, зе-
мян | г(о)с(по)д(а)рских повѣт� Лидског(о), што их 
м(и)л(о)сть на прозб� мою | �чинили и печати при-
ложити рачили.

Писан в Олешэвичах, || [арк. 88 адв.] рок� тисе-
ча пятьсот девятьдесят второг(о), м(е)с(е)ца априля 
| десятог(о) дня по новом�".

� тог(о) тэстамэнт� печатеи притисненых | чо-
тыри и подпис р�къ подписаные тыми словы: "Сми-
рэнныи | \нисифор Петрович Девочка р�ка влас-
ная; за �чевистою прозбою | ег(о) м(и)л(о)сти �тца 
\нисифора Петровича Девочки я, Иля Микла|шэвич, 
до тог(о) тэстамэнт� печать свою приложывши и р�к� 
| свою подписал". 

Которыи тэстамэнт за прозбою п(а)на Але|к-
сандра Девочки до книг кгродских естъ �писан. 

А по запи|саню и сес выпис с книг ег(о) м(и)л(о)
сти п(а)н� Александр� Девочцэ под | моею печатью 
ест выдан. 

Писан � Городне".
� тог(о) выпис� | кгродског(о) городэнског(о) пе-

чать ег(о) м(и)л(о)сти п(а)на Яна Клюковского, | ста-
росты городенског(о), и подпис р�ки его ж м(и)л(о)
сти писмомъ | р�скимъ тыми словы: "Ян Клюковскии, 
староста городенскии, | р�кою". Такъ жэ подпис р�ки 
писарское писмом р�скимъ | тыми словы: "Стэфан 
Нешковскии, кгродскии городенскии | писар". 

Которыи выпис кгродскии до книг земских естъ 
�писанъ. |

1 У дакуменце памылкова Пилятицкои.
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