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КРОПИВНЯНСЬКИЙ ПОЛКОВНИК ФИЛОН 
ДЖАЛАЛІЙ (ДЖЕДЖАЛІЙ): ВИТОКИ РОДОВОДУ ТА 

ЙМОВІРНЕ МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ
Вивчення козацької старшини Кропивнянського козацького 

полку вимагає звернення до тих осіб, які прославили себе під 
час Національної революції українського народу 1648–1657 рр. 
У когорті славних полковників Б. Хмельницького виділяється 
кропивнянський полковник Филон Джалалій – однин з найближчих 
сподвижників гетьмана.

Свідченням авторитету Ф. Джалалія в середовищі української 
козацької старшини було те, що він двічі обирався наказним 
гетьманом на незначний термін – у битвах під Жовтими Водами 
(1648 р.) та біля Берестечка (1651 р.). Він належав до тих соратників 
Б. Хмельницького, які пройшли з ним від початку повстання й до 
смерті самого гетьмана.

Краєзнавець із м. Золотоноші М. Пономаренко вважав, що 
Ф. Джалалій народився в Ірклієві1. Крім того, в Іркліївській сотні 
був козак Лесько Джеджалій – можливо, Филонів син. Був і в 
Городищенській сотні козак Іван Джеджеленко, але цей факт не су-
перечить першому2.

Оригінальну версію походження прізвища «Джеджалій» 
запропонував уродженець с. Кропивна, нині мешканець Криму, 
краєзнавець А. Маляр3. Спираючись на знання історії Украї-
ни та кримськотатарської мови, він ділиться своїми поглядами 
на проблему встановлення місця народження Джалалія і його 
справжнього прізвища.

Ще один варіант прізвища кропивнянського полковника, 
на думку А. Маляра, – Джупай. Місце народження Филона і його 
справжнє прізвище майже точно визначив письменник Іван Ле 
(Мойся). Правда, він «нагородив» Филона прізвищем його онука, а 
місце народження Джупая переніс на два-три десятки кілометрів на 
схід від Кропивни під Вереміївку.

1 Пономаренко М. Ф. Золотоніщина. Черкаси, 1991. 76 с.
2 Реєстр Війська Запорозького 1649 року / [підгот. до друку О. В. Тодійчук та ін.; 
редкол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.) та ін.]. Київ: Наукова думка, 1995. С. 349–369.
3 Маляр А. М. Кропивнянська Болюківщина – батьківщина Джупая. Вісник Золото-
ніщини. 2005. 9 липня. С. 6.



Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина

42

Існують документи про витоки родоводу Ф. Джалалія, які 
були знайдені в документації Рум’янцевської ревізії. У них є цікаві 
факти, що дозволяють додати деякі штрихи до біографії та родоводу 
кропивнянського полковника.

Одним зі старовинних козаків у м. Кропивна був Шимко 
Радкевич4. Він мав двох синів – Ярему і Васька. 26 жовтня 1656 р. 
у м. Кропивна козак Ярема Шимковський (син Шимка) про-
дав осажений ще його батьком Шимком Радкевичем «хутор свій 
отчизный, названий Шимковским, с грунтом стоячий на речке 
Ирклею в Чорнобаевце, в котором хуторе хат две, старой сад», 
половину ставу, три луки, сіножатну ниву за річкою Ірклієм, за сто 
золотих «уродженому пану» (тобто, шляхтичу) Філону Джалалії5. 
Цікаво, що у документі він не названий полковником. Підписались 
же під цією купчею «люди цнотливі» – Лесько Михайленко, Влас 
Гордієнко, Гаврило Лисовченко, Мойсей Чопурний6.

Під час Рум’янцевської ревізії в якості доказів права на 
володіння маєтностями подавалися різноманітні документи.

4 липня 1662 р. до переяславських гродських книг було 
занесено наступний тестамент «славетного» шляхтича і козака полку 
Переяславського Івана Григоровича Бурмаки з його дружиною 
Євдокією Філонівною Джеджалією, «обивателів Переяславських». 
Складений заповіт 16 квітня 1662 р. Маємо виписку щодо передачі 
після їхньої смерті Межигірському монастирю «дворы наш власный 
в Переяславлю в пригородке межы суседы Филипом Крамарем 
з едной а з другое стороны Левком Гончарем, за который двор 
далисмо триста золотых, пол млина на средней гребли, который 
млин держимо посполу з паном отцем моим, до того ж монастыря 
Межигорского мою половину записываю, а до того ещё футор наш 
в селе Комаровце, сеножать нив десят и лес и за тое теж далисимо 
триста золотых, кони, бидла рогатое, овечки и що колвек на тот час 
из рухомых яко и лежачих речей может быть як то готовых грошей 
серебра з шат так синих сено и белого платя и оружия всею моего  
все тое монастырю Межигорскому легуем и записуем»7. При цьому 
підкреслювалося, що все це «не отчизна, але з нашое власное праци 
набуток»8. Своїми підписами цей тестамент скріпили: генеральний 
4 Реєстр Війська Запорозького 1649 року ... С. 349.
5 ЦДІА України в Києві. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 1.
6 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерело до ко-
зацько-старшинської генеалогії. Київ, 1998. С. 81.
7 ЦДІА України в Києві. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 282. Арк. 36.
8 ЦДІА України в Києві. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 282. Арк. 37.
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суддя Іван Д’яченко, городовий отаман Ісак Бовтко, Федір Стріла, 
писар судійський Богдан Тимошевич, козаки переяславські Федір 
Гришкевич, Микита Карпаченко, Федір Федоренко9.

У списках синодика Межигірського Спасо-Преображенського 
монастиря дослідником генеалогії українського козацтва 
В. Кривошеєю виявлено родовід Джалалій:

ДЖАЛАЛІЯ
Джалалія Філон, полковник Кропивнянський; Кирило, Марія, 

Іван, Трохим, Наум, Феодора, Пилип, Іван, Матвій, Яків, Зіновій, Єв-
докія, Іван, Григорій, Петро, Василь, Павло, Каленик, Ганна, Семен, 
Стефанида, Данило, Пелагея, Іван, Пелагея, Павло, Филимон, Леон-
тій, Устина, Євдокія, Ганна, Кирило, Пелагея, Філон, Іван10.

В. Кривошея зробив спробу аналізу наведеного вище 
синодика роду Филона Джалалія. З цього переліку відомі три осо-
би: сам Филон, його син Іван і донька Євдокія. У синодику Филону 
передує 22 чоловічих і 11 жіночих імен. Визначити, скільки це 
колін без додаткових матеріалів важко, але не менше трьох. Отже, 
його рід щонайменше 100 років був у православ’ї, а це суперечить 
точці зору, що Джалалій був татарином11. Наведені вище документи 
підтверджують його шляхетське походження12.

Основоположником родини був Кирило Джалалій з 
дружиною Марією. Филон прожив, очевидно, досить довго, так як 
більшість його дітей померли раніше за нього. Донька Євдокія у 
1662 р., коли писала свій заповіт, мабуть, була вже в літах. Якщо 
навіть допустити, що їй у той час було близько 60 років, то Филон 
мав народитися десь у 80-их рр. XVI ст. і на початок Визвольної 
війни (1648 р.) йому було за шістдесят13.

Кропивнянський полковник Филон Джалалій був вірним 
побратимом Богдана Хмельницького, відіграв значну роль в історії 
України та зробив вагомий внесок в оборону краю від чужоземних 
зазіхань. Ф. Джалалій очолював українське посольство до 
Туреччини, де було укладено українсько-турецький договір. Його 
двічі обирали наказним гетьманом України на невеликий термін у 
9 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерело до ко-
зацько-старшинської генеалогії. Київ, 1998. С. 82.
10 Кривошея В. В. Українська козацька старшина ... С. 41.
11 Українське козацтво. Мала енциклопедія. Київ, Запоріжжя, 2002. С. 152.
12 Кривошея В. В. Козацька старшина Кропивнянського полку доби Національної 
революції середини XVII ст. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. 
ред. В. М. Вашкевич. Київ: ВІР УАН, 2010. Вип. 38. С. 7-8.
13 Кривошея В. В. Козацька старшина Кропивнянського полку … С. 82.
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битвах під Жовтими Водами (1648 р.) та під Берестечком (1651 р.). 
Проте ім’я полковника було незаслужено забуте, тому зустрічається 
дуже рідко у працях дослідників. Можливо, цьому посприяла також 
і та обставина, що Ф. Джалалій (а разом з ним і Кропивнянський 
полк) відмовилися присягати Московії на Переяславській раді 
1654 р.

Питання встановлення родоводів видатних козацьких 
ватажків на сьогодні є надзвичайно актуальним і потребує 
подальшої розробки.


