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срібла, а дає в позику й зятю, і знайомим. В 1723 р. становище зміняється: 
«поклоновь преосвященному» нема, з витрат «на угощенія» тільки й запи
сано: «за осетра, который взять для принятія Румянцева—9 зол.», майже- 
всі инші витрати йдуть на різні потреби полкові. Справоздання цього року, 
особливо 1724 p., одрізняється надзвичайними подробицями, яких зовсім не 
бачимо в минулих роках. Тепер дають справоздання Колегії з точністю, 
яку можна взяти за приклад. От зразок такого, можна сказати, мікроско
пічного справоздання: «за 5 ризь паперу, за 2 фун. сургучу,—одному фунту 
цѣна особая, за 3 фун. кгалясу по столько то за фунть, за 2 пары лиг- 
тарей, за 1 фунть капервасу, за 2 каламари и отдѣльно за 1 каламарь по 
полпяти фунта линей по 7 коп. фунть, по полтрети фун. олова по 5 алт. 
за фунть, за сулейку на оливу 1х/2 коп., за 6 фун. воску по 6 шаговь фунть, 
за два замочка по 3 алт. каждый, за 2 ножичка по 6 шаговь, за 2 цезо- 
рики, на свѣчки, за иголки и нитки— 1 шагь, вь бытность пана полковника 
нѣжинскаго на калачи 5 шаг., за шлею бандуристу 3 шага», і т. д. і т. д.

М. ГОРБАНЬ.

НОВИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ТУРБАЇВСЬКУ КАТАСТРОФУ.

1891 року в числі 3-му «Кіевской Старины» надруковано було роботу
О. Я. Єфименкової «Турбаевская катастрофа» г). На підставі великої, більше 
як на тисячу аркушів, справи Харківського Центрального Історичного Архіву
О. Я. Єфименкова мов живих показала турбаївських козаків, що в боротьбі 
за волю забили панів Базилевських та кілька років жили, мов окрема 
республіка серед пансько-кріпацького моря.

Скоро було надруковано «Турбаївську катастрофу», як до редакції 
«Кіевской Старины» почали надходити відгуки на цю статтю2). Замітки та 
уваги мешканців того району, де ото в кінці XVII віку сталася отая ката
строфа, показують, що ще до кінця XIX віку чимало існувало переказів та 
справжніх легенд про активний виступ турбаївського козацтва.

Навіть оповідання невелике згадали тоді, що було надруковане ще за 
40 років перед статтею Єфименкової у журналі «Москвитянинь» (1851 p., 
ч. 2, ст. 171— 178), під назвою «Село Турбаи»—це була белетристична обробка, 
«старинного малороссійского преданія» пані Бакуниної.

А. Андрієвський, коли видав збірники матеріялів, теж надрукував 
уривок справи про турбаївців, що переховувалася в архіві київського губер- 
ського правління3).

Надруковано було в «Кіевской Старинѣ» і варіянти пісень, складені 
про Турбаївську катастрофу. І як зазначається, ці пісні співають дуже 
жалібно 4).

Збереглося немало переказів, і де-які з них малюють надзвичайне 
загострення соціяльних відносин, що й закінчилося отим славнозвісним 
виступом. От, приміром, один з таких переказів. Дід розказує про виступ

*) Ця робота потім увійшла в збірник праць О. Я. Єфименкової «Южная Русь», т. 1—2.
2) «Кіевск. Стар.» 1891, травень, вересень, жовтень; 1895, кн. 11, 1903, кн. 10.
3) А. Анцріевекій. Истор. матер. из арх. Кіевск. Губ. Правл. Київ, 1882 року.,, 

вип. 2-ий , ст. 156:«Дѣло 1789 г. о бунтѣ въ с. Турбаяхъ Голтв. уѣзда».
4) «Кіевск. Стариьа», 1895. Кн. 11.
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у Турбаях та додає ще й такі подробиці: як, мовляв, ото козаки забивали 
Базилевських, то невеличка дівчинка-панночка сховалася на піч. Козаки, 
побачивши ї ї ,  почали говорити: вона ще мала, за віщо її бити, нічого 
нікому вона ще не зробила; та у відповідь на це, одна з бабів зазначила: 
«не нам, так дітям нашим буде від неї лихо»,—і це був смертний присуд 
для панночки. Отакий-от є легендарний переказ, що малює нам, як в умо
вах кріпацького поневолення кріпаки XIX віку згадували про активні 
виступи їхніх батьків в XVIII віці.

Ще й до наших днів в районі Турбаїв на Кременчуччині згадують 
селяни про той виступ, що йому вже минуло більше 125 років. На черзі 
слід би поставити питання про те, щоб у наші часи зібрати ці спогади про 
Турбаївську катастрофу, що пережили кріпаччину, пережили добу після- 
кріпацької «вовчої» волі та дожили до наших днів.

Більшість переказів, більшість спогадів про Турбаївську катастрофу 
склалася в гущі кріпацького люду.

Та, звичайно, виступ турбаївців справив велике вражіння не лише на 
селян, але й на ворожий їм табор. Недаремне й народня пісня підкреслює: 

Ой на горі вогонь горить, а в долині димно,
Як побили Базилевців—усім панам дівно.

Отже я й думаю подати тут новий невеличкий документ, що малює 
нам почасти, яке вражіння справила Турбаївська катастрофа на поміщицтво 
тодішнє та на владу.

Беру цього документа справи ч, 66, в'язка 73-я, Полтавського Відділу 
Харківського Центрального Історичного Архіву. У липні місяці 1794 року 
губерський прокурор Володимир Золотницький одержав листа від поміщиці, 
удови, «надворной совѣтницы» Марії Тройницькоїг) з проханням оборонити її 
та захистити від казенних солошинських поселян2). Наводимо цього листа: 

«Милостивий гдрь Владимиръ Трофимовичъ 
въ крайнемъ моемъ прискорби и въ превеликомъ утеснени и самоправномь 
усили отъ Солошенских поселянь нахожусь безъ всякои защиты по недо
роду нонешнему травы усилилнымъ образомъ разъбойничиски косятъ такую 
траву которою за мово владения прошлои готъ не признавали a таперъ по 
недороду въсякою дасаду и усилия делаютъ и похвалки изъ хутора выгнать 
и розорить и поступить такъ какъ з Базилевскимъ.

Прошу васъ всепокорно поправеть кого следует чтобъ въ такомъ не- 
уражаю травы чтобъ мня защитили в моемъ бесилии всенижайше прошу 
васъ милостивый гдрь не оставить меня бетъстенною вдову с сиротами 
отъ такихъ разъбойниковъ и не отъ каго неустрашимыхъ словом сказать 
безначалные мужики.

Пребывъ навсегда с моимъ почтениемъ 
вам милостивий гдрь покорная слуга Марья Тройницкая

июля 3-го дня.
Випадків сутичок між землевласниками-поміщиками та цілими козаць

кими громадами, казенними поселянами була сила. Звичайно, влада не так 
щоб і дуже поспішала у цих справах, але в даному разі згадка про те, 
що й солошинці збираються йти шляхом турбаївців, налякала представників 
влади. Одразу звертається губерський прокурор до Катеринославського «На- 
мѣстнического Правленія», негайно дається звідти наказ земському Гра- 
дизькому. справникові3) Сергію Зеленському «нимало немедля с'ехав на 
место дать оной надворной советнице Тройницкой судейское покровительство»,

Рід Тройницьких відомий на Полтавщині, Павло Тройницький— 1717 р. сотник 
Керебердянський.

2) Солошино—нині невеличке сільце над Дніпром, на Кременчуччині.
3) 1789 року Градизьк став повітовим містом Катериносл. намісн.
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так само наказано було йому зробити слідство на місці про тих поселян, 
«кой произносили похвалки выгнать ее с хутора разорить и поступить так 
как поступлено с Базалевскими, коих убили в смерть села Турбаев жители». 
Справникові наказано було заарештувати тих поселян та «отослать к суду 
в нижнюю Градижскую расправу». Про виконання репортувати.

27-го Лютого 1795 року земський справник С. Зеленський репортує 
Катеринославському Намісницькому Правлінню, що «довлеемое удовлетво- 
рение давно уже учинено, равно и защищение от чинимых Солошенцами 
насилий также здѣланно».

Провадилося слідство і про «оговорених» панею солошинських поселян, 
а саме про Семена Вовкозуба, Федора Бульшого, Василя Довбню, Григорія 
Барика, та Івана Вовкозуба. Але, як репортує справник, 23 свідки, допиту
вані під присягою, «оговорених в том (що нахвалялися на пані) оправдили». 
Отже не було кого висилати в суд. Та до того, додавав справник: «и сама 
просительница Тройницкая поданным ко мне объявлениемъ изьясняеть, 
что она по той прозьбѣ своей изъслѣдованиемъ моимъ и заключениемъ 
находить себя довольною и что хотя были какие от техь поселянь погреш- 
ности она им прощаеть, и предает все то вечному забвению, с тем что она 
вьпредь на ихь за то искать уже не будеть, а притом и поселяни оть себе 
дали ей круговую подписку в том что они на ей не имеютъ никакой злобы, 
и не будеть оть нихь причиняємо впредь никогда никакой обиды и при- 
теснения».

Отак закінчилася оця скарга, тихо та лагідно. Досить було однієї згадки 
про турбаївців та Базилевських, щоб важка машина тодішньої намісницької 
влади пішла в хід швидше ніж звичайно. А й не дивно, бо-ж тільки 
в травні 1794 року переселено було турбаївціз на південь.

І. Є Р О Ф І Ї В .

АРХІВНА ЗГАДКА ПРО ТУРБАЇВЦІВ.
(З  ТАВРИЧ. ІСТ. АРХІВУ).

Як відомо, на-весні 1794 року турбаївці примушені були покидати 
своє село й прощатися з своїми «домами, садами, рощами, словом, со всем, 
в совершенстве устроенным, домоводством и с местами предков их и их 
рождения». їх ухвалено було переселити на Таврію та Херсонщину. Яка їх 
була доля на засланні, ми напевне не знаємо, і немає про це згадок. Зви
чайно, засланці мабуть перебували під доглядом влади, і тому можна було-б 
чекати про них згадки по офіційних матеріялах Таврії та Херсонщини. 
І дійсно, одну таку невеличку згадку маємо. Вона міститься в сенатських 
справах історичного архіву, колишньої «Таврической ученой архивной ко- 
миссии» —тепер «Общества истории, археологии и этнографии» при Таври- 
чеському Університеті (в Симферополі). Цікава для нас справа архіву має 
заголовок «Об увольнении крымских татар и греков от платежа податей 
и от поставки рекрут на основании пожалованных им привилегій. 16 июля 
1801 г.—ЗО окт. 1802 г.». На 570 аркушах; кінця загублено. В «Описании 
сенатских дел ист. архива Т. уч. арх. комиссии» П. В. Нікольського (Сим- 
феропіль 1917 р.) справу зазначено під № 85, сама-ж вона міститься в ар
хіві під N° 84; до того, покажчик до «Описания» згадує турбаївців лише 
раз, тоді як мається про них у справі три згадки. Тому ми переглянули 
справу сами.


