
Справа за с. Аксютинцї.
Село Аксютинцї лежить иа лівому березі р. Сули в 6 веретах 

від повітового міста полт. губ. Гомна. Коли саме повстало се село, ми 
не знаємо, але численні могили (більш 400) в найблизчих околицях 
його свідчать про те, що се місце здавна приваблювало до себе люд
ність, і, принаймні, про Ромен, точна дата засновання котрого також 
невідома, першу згадку ми знаходимо вже в Духовницї Володимира 
Мономаха: „и къ Выреву бяху пришли Аспа и Вонякъ: хотѣша взяти 
и; ко Ромну идохъ со Олгомъ и зъ дѣтьми па ня и они очистивше и 
бѣжаша"...

Перші документальні відомости про с. Аксютинцї, в звязку з тією 
справою, яку за се село роспочав Андр. Полетика, бувш. роменськиіі 
війт, можна знайти в паперах ГІолетик (Музей ім. Тариовського в Чер- 
нигові). З них в свій час користав для своєї статті в „Київській Ста
рині" (за 1905 г. VII -VIII, стр. 33—38) і для „Малор. Родословника" 
В. Л. Мадзалевський, вони ж ляжуть в основу і моєї статті.

За Самойловича Аксютинцї належали полковому лубенському пи
сареві Хв. Вас. Билимові. Коли він помер, Аксютинцї було надано 
братові гетьмана, Мартиріеві Самойловичеві, роленському протопопові. 
Потім АІазепа, по універсалу 10 березоля 1689 р., віддав се село вій
ськовому товаришеві Ст. Пр. Гречаному, не зважаючи на те, що лу
бенській4 полковник Свічка, за рік перед тим, дав „лист" на Аксю
тинцї Чернигівському протопопові Сіндаровському.

В 1690 р. Гречаний одержав на Аксютинцї і царську -грамоту, 
котра проте не помішала Мазепі одібрати се село, по смерти Ст. Гре
чаного, у його' синів, Якова та Хведора, і віддати його бунчуковому 
товаришеві Вас. Громицї. По шведчинї, скориставшись моментом, 
Сіндаровський, спираючись на лист полковника Свічки, добув і собі 
царську грамоту (ЗО липня 1709 р.), що з боку тих, хто давав, з огляду 
на царську грамоту Гречаним, являло ся повним порушеннєм законів.

Варто зазначити, що в грамоті Сіндаровському (певно/ на основі 
його вказівок) говорить ся, ніби то Аксютинцї відняв Мазепа від Сін- 
даровського, а не від Гречаних -1). Але, певно, правда скоро відкрила 
ся, та помилку виправлено було трохи дивно: Аксютинцї не попали 
нї до Сіндаровеького, a-и) до Гречаних, і опинили ся у... генераль
ного суддї Олекси Туринського—„з ласки ясневельможного добродѣя 
для судейства наданое, до ласки тожъ ясневельможного", як пише 
сам Туринський в своїм тестаментї

Не вважаючи 'иа такий тимчасовий характер иадачі, Туринський 
спробував було залишити Аксютинцї по теетаменту своїй жінці і мо
лодшому синові, Демянові,-—„до ласки ясневельможнаго" ж. Проте,' 
з сих заходів нічого не вийшло, бо наступник Туринського па посаді'

’) Генеральное Слѣдствіе о маетн. Чєрц. полка. Изд. 1908 г., стр. 205, 418.
-) Лазаревскій „Опис. Ст. Малор.“ т. ІІ, стр. 418.

Україна. а
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Генерального еуддї, Ів. Чарниш, не міг дозволити, аби ціле село, на
дане на ранГ ного попередникові, поминуло якимсь робом його рук. 
Тому, зараз же по смерти Туранського (1716 р.) клопочеть ся і одер
жує з свою чергу (31 липня 1716 р.) спершу гетьманський універсал 
від Ів. Скоропадського, а в 1718 р. і царську грамоту, вже третю по 
черзі.

Скориставши з нещастя Черниша, що в звязку з відомою спра
вою Павла Полуботка, опиннв ся в Петропавловській фортеці, брати 
Гречані, Яків та Хведір, добули були собі Акеютинцї знову. Та вони 
були занадто мало помітними і незначними людьми, щоби вдержати 
село від стільких претендентів, і новому ґенер. судді Мйх. Забілі не 
трудно було відняти Акеютинцї для себе. Тимчасом і Вас. Каневський, 
полковий суддя чернигівськиіі, спираючись на царську надачу 1709 р. 
Сіндаровеькому, на доньці котрого він був жонатий, просить повер
нути с. Акеютинцї в його володїнне ł). Та з сієї супліки нічого не 
вийшло, і Акеютинцї, аж. до смерти Забіли, зоставали ся в його роз
порядженні. Коли ж він помер (коло 1740 р.2), то Гречані з одного 
боку, і Вас. Каневський з бунч. тов. Туранським, як зяті Сіндаров- 
ського, з другого боку знову починають домагати ся признання їхніх 
прав.

Але в сеіі час вспів вже придивити ся і замилувати ся Аксю- 
тинцями Андр. ІІолетика, бувший роменський війт, а тепер значковий 
товариш, котрий, ще в 1715 р. купив тут у сотника білополовського 
Хвед. Ясиопольського „млинъ о двухъ колахъ"3). Потім, в 1734 р. 
ЗО червня купив в Аксютинцях „пляц з'ь хатою“ у Ів. ІІоломаренка; 
в 1735 р. одержав иа млин Ясиопольського потвержуючий лист з Ге- 
неральної військової канцелярії *); в 1740 р. 10 серпня купив тут ще 
два млини о 6 колах у дядька свого Ів. Громіки, сміловського ата
мана—за 700 рублів 5); в 1741 р. 22 квітня у священика пустовойтов- 
ськкого Гордія Левенченка, купив за 20 рубл. „лѣса бтоячіе помѣжъ 
Ивана Сиволапа, жителя аксютинського 6).

Того ж таки 1741 р. купив Андр. Полетика у доньок покійного 
вже Як. Гречаного—Настасії, Евдокії і Марії ціле село Акеютинцї ’), 
чи вірнїще, право на його „отъисканіе", бо Акеютинцї, по смерти За
біли, знаходили ся поки що в руках Генерального судді Ак. Горлеика, 
котрому воно було віддано „на ранГ“. Гроші, як під тоіі час, прий
шло ся заплатити чималі' 1000 карб, і коли все ж таки Полетика їх 
заплатив, тим виявив свою велику юридичну прозірність, почасти 
самовпевненість... Справа за с. Коровинцї, майже анальоГічна, див. про 
неї „Кіевек. Стар.“ 1891 г. І, стр. 187—88 (А. Л. „Максимъ Илляшенко. 
полковникъ лубенекій“), ще тілько назрівала і в -минулому виявляла 
далеко більше фактів, що говорили проти купівлі', аніж за. неї...

г) Тепер, слідств. о масти. Черн. полк. ІІзд. 190S г., стр. 20-1 2|'|5.
-) Лазаревскій. Опис. С-т- Малор., т. 1!. стр. 418.
•■) Му.з. Тарп. ;м,1п7.
■*) В. Модзалевскіії (К. Ст. 1905, ѴИ—VIII.
5) Муз. Тарн. 7М/Й.
(і) Муз. Тари. ’"4,96.

, 7) Муз. Тари. 7сс/2ї. В. Модзалевеький в статті „Что стоилъ Андрею Полешкѣ 
процессъ за с. Аксютинци?" (Кіевек. Стар. 1905, VII— Villi дає нившу дату купівлі-- 
початок 1748 р„ і вважає, грунтуючись на сій даті, іцо сгутечне вирішений під той 
час коровинської, в головних рисах, анальогічньої справи, надало Полетпцї сміли
восте піти иа ризикований крок,—-купівлі села Аксіотпиець. На жаль, стоячи на пев
них документальних посвідченнях (Муз. Тарн. ‘фф), котрі нам дають дату купівлі 
Лксіотинець—1741 р., ми не можемо принята г.пшенаведенйх тверженъ,
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Можно було б подумати, що Полетика, купуючи Аксютинцї, рішив 
піти „ ва-банк", або все програти, або зразу, вигравши Коровинцї і 
Аксютинцї, сісти серед значнїйших людей гетьманщини,—бо для кож
ного повинно було бути ясним, що розвязаннем коровинської справи 
розвязувала ся і справа аксютинська, і навпаки. Тому то, купивл-пт 
Аксютинцї, Полетика наче забув про сю свою купівлю і всю увагу, 
весь хист присвячує веденню коровинської справи, а разом з тим 
зміцняє свої позиції в околицях Аксютинепь, так в 1742 р. 22 бере
золя у козака Ів. Сиволапа купує лїс над р. Сулою за 80 рубл., „ноеатку 
горілки" та „біляк габяна" х), і клопочеть ся про потверженнє за ним 
всїх набутих маєтків царською грамотою, яку і дістає 2 квітня 1744 р. 
і тілько забезпечивши себе тут від всяких неприємних несподіванок 
і бачучи, що коровинська справа щасливо закінчуєть ся, А. Полетика 
починає нарешті і Аксютннеьку справу. Причому почато її було у 
всякому разі не пізнїще 20 листопада 1748 р., така, принаймні, перша 
дата, яку ми зустрічаємо в связку з сїєю справою: „Реестръ сколко 
. іменно вытратилъ денегъ и на что въ Глуховѣ нижей сего явствуетъ, 
1748 году ноября 20 дня, добиваючись с. Аксютинец"2).

Коштів шкодувати не приходило ся, та в ті часи в таких спра
вах їх шкодувати було і не можна, і тому ми бачимо, як щедрою ру
кою Полетика прокладає собі всюди .шлях, записуючи разом з тим— 
„для памяти"—кому і скілько дав:

„Рудновскому далъ 2 рубли... . 4
Константиновичу—15 рублей.
Подполковнику Семенову—50 рублей.
Пану бунчучному—30 рублей.
Далъ протоколисту—5 рублей.
Петру Прокоповичу—2 рубли.
Протоколѣстѣ—полтину.
Канцеляристѣ Базилевичу—полтину.
Войсковому канцеляристѣ Вас. Высоцкому далъ готовыхъ денегъ 

40 рубл., а панцир в 30 рублей кромѣ домашнихъ харчей"...
Се все „давало ся“ до 20 листопаду 1748 р., а 22 грудня т. р. 

Генеральний суд ухвалив віддати е. Аксютинцї Полетицї.
Та Горленко, в володінні якого знаходили ся Аксютинцї, сього 

присуду не визнав і ЗО грудня подав апеляції до вищого уряду—ма
буть, в канцелярію гетьманського уряду, куди, згідно з інструкцією 
Правленію гетьманського уряду, що було встановлено по смерти Апо
стола, повинні були вступати апеляції иа присуди Генерального суду3).

В лютому 1749 р., аксютинська справа дійсно була переслана, 
причому без смазки знову не обійшло ся, принаймні 15 лютого 1749 р. 
в реєстрі Полетики „что вытратилъ в Глуховѣ за другою, февраля 15 
дня поѣздкою о с. Аксютинцях" значить ся: „вытратилъ 2 рубли, что 
дѣло перенесено' зъ суда генерального въ верхнюю аппеляцію", „далъ 
канцеляристамъ суДовимъ 2 рубли" 4J.

І все ж таки справи не йшли на краще. Приходило ея знову і 
знову їздити до Глухова і „давать" „на поклонъ господамъ и канце
ляристамъ"...

’) Муз. Тары. 766/27.
2) К. Ст. 1901, VI.
3) „Екстрактъ", стр. 10.
4) К. Ст. 1901, VI.
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Загвіздка, очевидно, була в Горленку, котрий при своїх великих 
матеріальних засобах 4) міг легко паралізувати вплив полетикинеьких 
„поклонів", і значить міг продовжувати свої права иа Аксютинцї, тим 
більше, що тогочасні закони зоставляли се село, незважаючи на при
суд ґенер. суду, в руках старого власника.

„Статут, як писав трохи пізнїще гетьман Розумовеький Кате
рині II, представляючи про необхідність установлення подкомореьких 
судів,—не велить перед початком слідства відбірати спірну землю у 
того, хто нею володіє, хоча б і неправильно, до початку процесу, і, 
таким чином, „привластитель", не будучи позбавлений свого незакон
ного володіння, може стілько тягнути позивача судною формою, екілько 
хоче; то ухилить ся від позву, то внесе підозріння на судів, то ріж
ними апеляціями, то ріжними незліченими вимислами, а позивач, ви
трачаючись на протязі богатьох років, зиесилюєть ся. Причому мона
стирі і люде сильні, котрі можуть витрачати на судові справи великі 
кошти, мають можливість безконечно мучити своїх супротивників"* 2).

Немає жадних сумнівів, що Полетицї загрожувала та ж доля. 
Тому в 1750 р. він починає клопотати ся про перенесений справи до 
Колегії закордонних справ" 3), найвищої для України інституції того 
часу.

А між тим, в управлінню України заходять великі зміни—5 червня 
1750 р. було піелано до Колегії закордонних справ царський наказ 
про затверженнє вирборів К. Гр. Розумовського на гетьмана. Рівно 
часно, всі справи, яких ще колегія не вспіла розглянути, в тім аксю- 
тинська справа, повинні були піти на розгляд до Генеральної Вій
ськової Канцелярії та гетьмана4). І в еїй останній інстанції справа 
знову зачепила ся.

Пройшло чотирі роки і—без жадних насдїдків для процесу. На
решті', Григорій Андрієвич Полетика, котрий ще з 1749 р. починав 
допомогати батькові в еїй справі5), в сїчаї 1754 р. подає до гетьмана 
супліку, в котрій просить прискорити справу, бо А. Полетика, не 
маючи жадних наданих за служби земель і витрачаючись на веденнє 
процесу, приймає великі нужди °). Проходить ще три роки, і ми ба
чимо аксютинську справу все в тім же положенні. 27 квітня 1757 р. 
знову просить Гр. Полетика про затверженнє Акеютинець за його 
вітцем ‘). І знову жадних наслідків.

Тим часом, потроху зявляють ся і иньші претенденти, які б хо
тіли відшукати свої права. 25 червня 1757 р. подає суплїку Наст. 
Хв—вна Гречанівна, сестра в перших тих Настасії, Евдокії та Марії 
Гречанівен, що продали Аксютинцї. Полетицї. Вона просить не до-

’) Лазаревський („Описаніе Ст. Малор., т. ПІ, стр. 196) повідомляє, що в 1780 р. 
у Петра Якимовича Горленка, сина Генерального судді, було 500 душ селян (самих 
чоловіків). Все се багацтво було придбано ще Як. Ґорленком. В. „Расположеніи 
о взятихъ з скарбу войскового взаймп тпсячп рублей денегъ".., (.Кіевск. Стар.“ 
1891, ѴШ). в котрому поміщено реєстру всієї тодішньої (1744 р.) старшини і кіль
кість належних кожному а старшини селянських дворів і млинових кол, у судді 
Генерального Горленка показано 232 двора і 20 кол, між тим як у ґенер. осаула 
П. Валькевича, славного своїм богацтвом („Кіевск. Отар." 1893 г.. Ill, стр. 535) було 
239 дворів і 2 кола. Взагалі но „Расположенію" Горленко серед українських бога
тирів того часу (по кількосте дворів) займає чотирнадцяте місце.

2) Миллеръ „Суды земскіе, городскіе, нодкоморскіе стр. 35—36.
•!) К. Ст. 1901 г., VI.
*) „Екстрактъ", стр. 10. 
й) „Кіевск. Стар.“, 1901 г., N VI.
'’) Муз. Тары, ‘“А-
7) Муз. Тарн. 706/28.
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пускати Полетику до володіння сим селом та про розділ Аксютинець 
між „дїіісними" спадкоємцями Гречаних. „Дійсними" спадкоємцями 
Наст. Хв—вна очевидно вважала себе і свою сестру Евдокію. Треба 
тут зазначити, що вони, дійсно, ніякої участи в згоді між Полетикою 
і їхніми сестрами в перших не брали, а право на село розумієть ся. 
мали таке ж, як і ті. Подають свої прохання і бунчуковий товариш 
Ів. Туранский та військовий канцелярист Ст. Каневський, котрі нази
вали себе унуками (по іматері) протопопи Сіндаровського і посилали 
ся на універсал 1709 р.

Проте і сі прохання справи з місця не зрушили. Все се приму
шувало думати, що або сам гетьман, або хтось з його близьких, був 
особисто заінтересований в тому, щоб не давати справі ходу.

Проходить іце коло трьох років, і Гр. Полетика, загубивши, оче
видно, всяку надію досягти свого звичайними засобами, наважуєть ся 
(в початку 1760 р.) подати імператриці скаргу на гетьмана. Звертає 
на себе увагу сміливість окремих виразів, тон, підчас занадто гордий, 
приправлений ущипливим сарказмом,—не треба забувати, що Гр. По
летика писав імператриці про брата Ті чоловіка:

„Приходя многократно къ нему гетману,—пише він,—-просилъ я 
ево съ подобающимъ почтеніемъ о разсмотрѣніи и рѣшеніи помяну
таго дѣла, но всякой разъ болѣе отъ него гетмана ничего въ отвѣтъ 
получить не могъ, какъ только: что онъ помянутаго дѣла рѣшить не 
хочетъ, и что онъ сюда1) не затѣмъ пріѣхалъ, чтобъ таковия разсмат
ривать, а можеш де ты о семъ бить челомъ въ Правительствующемъ 
Сенатѣ, хотя написавъ и то, что я его рѣшить не хочу, и когда я ему 
гетману представлялъ, что мнѣ прежде его рѣшенія въ Правитель
ствующемъ Сенатѣ бить челомъ не слѣдуетъ 2), и что я ему гетману 
таковнмъ челобитьемъ огорченія здѣлать не хочу, то онъ мнѣ на то 
ничего не говорилъ, а прошлого маія м-ца въ 29 день3), когда я 
къ нему гетману пришелъ и повторилъ вышеписанную мою прозбу, 
то онъ гетманъ тоже съ презрительнымъ видомъ сказалъ мнѣ, что ему 
онаго дѣла здѣсь рѣшить не можна, но что когда ему отъ меня со 
всякимъ почтеніемъ и безъ малѣйшей уразы представлено было, что 
другія таковыя дѣла онъ здѣсь рѣшилъ, въ томъ числѣ и наше одно 
дѣло съ Полуботковыми наслѣдниками рѣшилъ 4), повелѣвъ выпахан- 
ній на нашей землѣ хлѣбъ отъ насъ отобрать и отдать помянутимъ 
наслѣдникамъ (на которое сего гетмана, яко неправильное рѣшеніе 
сего іюля—дня подано отъ меня вашему Імператорскому Величеству 
въ Правительствующемъ Сенатѣ апеляцію), то онъ гетманъ разсердясь 
на меня закричалъ, что де ты мнѣ выговоры пришелъ дѣлать, поди 
отсюда прочъ, я тебя велю въ шею вытолкать, на что я ему гетману 
паки съ учтивостію говорилъ, что я ему никакихъ выговоровъ не дѣ
лаю и дѣлать не намѣренъ, но пристойнымъ образомъ его прошу, 
чтобъ онъ какъ другія дѣла здѣсь рѣшилъ, такъ и сіе рѣшилъ бы, 
но онъ на то несмотря повторялъ мнѣ вышеписанныя рѣчи"...

Далі' йде абзац закреслений в черновику, але дуже цікавий для 
характеристики будучого оборонця прав і привілєґій шляхетських, бо,

’І В Петербург.
-) По ухвалі Пр. Сенату 1756 р. 17 травня: „Тако жъ когда челобитные по

давань! будутъ на подчиненныя господину малороссійскому гетману и кавалеру 
мѣста, не бивъ челомъ у него гетмана, такихъ не принимаютъ же, а подписывая 
па нихъ, что бить челомъ у гетмана, отдавать же обратно"... „Екстрактъ", стр. 33.

:!) 1759 р.
+) За с. Коровинцї.
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хоча і закреслений, він все ж фіксує певний напрям думок сїеї ви
датної людини України того часу:

„Онъ же гетманъ въ презрѣніе высочайшихъ Вашего Імператор- 
ского Величества указовъ и правъ обругалъ меня безвинно и напрасно, 
невзирая на то, что я отъ Вашего Імператорекого Величества имѣю 
Всемилостивѣйше пожалсванній чинъ штабъ-офицера и въ его гет
манской командѣ не состою, по малороссійскимъ же правамъ—тѣмъ 
меише онъ гетманъ имѣлъ резону такимъ безчестнимъ образомъ со 
мною поступить, что по онимъ самый послѣдній шляхтичъ въ чести 
своей самому болшому равнымъ почитается".

Цікаве також те освітленнѳ, яке надає Полетика, сеіі „відомий 
український патріота", переносячи свою особисту справу в площину 
загальних відвосин, гетьманській владі':

„Прежде его бывшіе гетманы присвоя себѣ власть, недозволен
ную малороссійскими правами, чтобъ роздавать деревни (ибо таковыя 
награжденія по всѣмъ правамъ принадлежать до одной высочайшей 
Вашего Операторскаго Величества власти) *) еще съ болШимъ наси
ліемъ ония отнимали, и хотя всемилостивѣйшему предковъ Вашего 
Императорскаго Величества благоснисхожденію имъ таковая роздача 
деревень вмѣстѣ съ старшиною дозволена, однако во 195 году бив
шому гетману и измѣннику Мазепѣ указомъ запрещено, чтобъ тако
выхъ деревень, которыя отъ него гетмана и старшины даны, и отъ 
государей грамотой подтверждены будутъ, онъ бы гетманъ отнимать 
и Государева указу нарушать не дерзалъ; несмотря на то, какъ онъ 
измѣнникъ Мазепа, такъ и прочіе гетманы таковия службу и вѣрность 
свою ко всероссійскому престолу оказавшимъ людямъ въ предкові, 
вашего Імператорскаго Величества жалованными грамотами утверж
денныя деревни отнимали и тѣмъ многія честныя фамиліи привели 
въ нищету и разореніе... оныя же отнятыя деревни утверживали либо 
•за собою, либо награждали ими сродственниковъ, любимцевъ и слугъ 
своихъ безъ всякого согласія съ старшиною".

Трудно думати, що такі філїпіки проти гетьманської влади, котрі 
мали в собі щось від Теплова (маю на увазі' його відому записку), 
могли скріпляти українську автономію, оборонцем якої, що до шля
хетських прав, пізнїще в комісії по укладанню Нового Уложенія, ви
ступав той же Полетика. Тільки детальні досліди могли б вияснити

') Щоб показати наскілько се тверженнє справедливе я наведу слідуючі авто- 
рітетні слова А. Лазаревського:—„З вигнанням польських панів, їхнє право па по
земельну власність перейшло до „війська", гетьман, як представник сстапього, 
міг роздавати військову землю старшині і рядовому товариству за їхню військову 
службу"... („Малор. Поспол. крестьяне" 1908 д., стр. 10), а також Міллєра:.., „В дого
ворах Хмельницького та його наступників було постановлено, іцо ніхто в Малоросії 
не має права володіти а-нї селом, а-нї деревнею, ні млином, ні якими иньшимп 
вигодами, без гетьманської надалі, а московські государі обіщали давати грамоти 
на землі тілько по внесенню гетьмана" (Миллер „Суды гродскіе, земскіе и подко
морскіе", стр. 35).

І дійсно, ми знаємо тілько одно, в сьому відношенню, обмеженнє влади геть
манської, яке було внесене в гетьманські -статті з часу Мазепи—не віднімати тих 
земель, на котрі державця вже мав царську надачу: „Кому даны будутъ Госуда
ревы жалованные грамоты, и по тѣмъ жалованнымъ грамотамъ деревнями и мель
ницами имъ владѣть непремѣнно, а Гетману тѣхъ грамотъ у нихъ не отымать. 
Такъ же, какіе жалованные грамоты даны будутъ старшинѣ и знатнымъ особамъ 
войсковымъ, и тѣмъ грамотамъ бытъ въ своей же силѣ, и Гетману тѣхъ грамотъ 
у нихъ не отымать же"'... (Вантын-Каменскій „Источи. Малор. Исторіи", 1858 г., т. I, 
стр. 16).

Маєткй ж, на котрі царської наданої грамота ще не було випрошено, гетьман, 
міг відібрати в кожний момент. Міллєр ib.
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міру того впливу, який мали подібні „супліки" на складання Теилов- 
ської „Записки" і на знищення самого гетьманства.

При кінці своєї скарги Полетика вважав потрібним зазначити, 
що і на уряді самого Розумовського є чимало таких сумнівних маєт
ків, і при сьому посилаєть ся на якусь справу Макошинського мона
стиря з Розумовським за с. Уетє. Ся справа, по словам Полетики, 
анальоґічна аксютинській (надано одній особі, а завладано другою), 
і тому на основі наказу з 13 листопаду 1734 р.’) просив передати 
справу з суду гетьманського до сенату2).

Таким шляхом гадав Полетика обійти наказ 1756 р. 17 травня 
(див. вище).

Наслідком сього прохання зявив ся царський наказ гетьману 
з 7 квітня 1760 р.:

повелѣваемъ вамъ нашему гетману оное Полетики съ Гор
ленкомъ дѣло разсмотреть и рѣшить отъ полученія сеіі грамоты въ по
ложенный но генералному регламенту срокъ непремѣнно, ибо то дѣло 
съ протчими изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ къ разсмотренію и рѣ
шенію вашему отослано подлинно въ 1750 году чему уже нынѣ деся
тый годъ, а что надлежитъ до указу 1724, иа которій ассесор Поле
тика сеилается, то во ономъ напечатано во II пунктѣ о причинахъ, 
котория могутъ судью въ подозрѣніе привѣеть и мѣжду протчими 
показана сія, ежели судия равное дѣло имѣетъ съ челобитчикомъ или 
ответчикомъ, т. е., напримѣръ, ежели ищетъ кто во обидѣ отнятого 
двора, а такое же равное дѣло имѣетъ судия въ другомъ мѣсте, то 
ему не судить для того, чтобъ для своего примѣру оное неиспортилъ, 
но сіи подозрѣніи для людей добрую совесть имѣющихъ, но понеже 
ябедники сіе подозреніе могутъ предлагать для избытія своей вины, 
того ради слѣдующее чинить надлежитъ въ III пунктѣ когда судя
щейся станетъ доносить, что ему есть подозреніе на президента или 
кто его мѣсто имѣетъ, тогда съ протчимъ членомъ прежде суда при
нять на то пысмѣ и отослать къ вышшему суду, напримѣръ нижине 
къ надворному, надворный въ коллегію, коллегіи въ сенатъ, где оное 
разсмотреть и будѣ важное будетъ велѣть индѣ или у себя судить, 
буде же неважно покажетца, то велѣть судить въ томъ судѣ, кото
рого на президента показано подозреніе, а судящемуся дать нисмен- 
ній указъ, что ежели неправдою будѣтъ судъ учиненъ, то можно ему 
тогда бить челомъ на нихъ, почему должни судьи в&рша дѣло безъ 
экзекуціи отослать къ тому вышнему суду для разсмотрѣнія, которые 
должны вершить, а виноватымъ учинить по указомъ, а понеже оное 
Полетики съ Горленкомъ дѣло _ нѣважное, и хотя на васъ такое ж 
равное челобитье Массочинского монастыря, а имянно о завладѣніи 
деревни Устья въ нашемъ Сенатѣ имѣется, но в нашемъ сенатѣ не 
присудствуете, того ради но симъ онаго указа 1724 года 3 пункта- то 
Полетики съ Горлѣнкомъ дѣло въ томъ же судѣ, которого на прези
дента показано подозреніе, то есть вамъ разсмотрѣть и рѣшить над- 
лѣжитъ, а не въ другомъ судѣ и не въ нашемъ Сенатѣ, а будѣ заше 
рѣшеніе оному Полетикѣ покажется неправимъ и указомъ и Малорос
сійскимъ правамъ противнымъ, то онъ Полетика можетъ по симъ 
того же указа 1724 года 3 пункта апеляцію учинить въ нашъ сенатъ, 
гдѣ тогда по взятье дѣла надлежащѣе раземотреніе и решеніе учи-

') „Судей, имѣющихъ дѣло равное съ дѣломъ челобитчика или отвѣтчика отъ 
суда отрѣшать"...

2) Муз. Тари. .7Ce/«.
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пить оставлено нѳбудѣть, а за нерешѳніемъ вашимъ того дѣла въ нашъ 
сенатъ въ раземотреніе взять неможно" 1).

Гетьман відповів 11 липня 1760 р. в Сенат, вимогаючи „сатис
факції" в несправедливих обвинуваченнях, що взвів на ного Поле
тика* 2) і заїзначаючн, що рішати справи по Генеральному реґлямеитові, 
він, як гетьман затвержениіі па веїх правах, на котрих було затвер
жено Скоропадського, не повинен, та що не рішав він сївї справи 
тому, що „по пріѣздѣ ево гетмана вь Глуховъ по дѣлу о с. Аксютнн- 
цахъ ни отецъ ево ассесора и никто изъ домашнихъ хожденія не 
имѣлъ, и потому ему гетману и въ раземотреніе онаго дѣла вступать 
было не съ чего"...3) Що ж стосуеть ся до справи з Мокошинським 
монастирем за с. Уете, то вона являєть ся витвором фантазії самого 
Гр. А. Полетики, бо не тілько в сенаті, але взагалі в жадному „суд
ному містцї" такої справи у Розумовеького немає 4). І дійсно ні Лаза
ревський, дослїдувач „Старої Малороссіи", нї Васильчиков, що спе
ціально студіював „семейство Розумовских" про сю справу нічого не 
знають.

26 січня 1761 р. на скаргу Полетики і контр-скаргу Розумов- 
ського було покладено резолюцію:

„Оное дѣло... Полетики отца... раземотреть и рѣшить о сехМ на
шему гетману но силѣ указовъ и малороссіііекнхъ правъ, а буде то 
рѣшеніе оному Полетикѣ покажется неправимъ, то онъ Полетика мо
жетъ по силѣ малороссійскихъ правъ апеляцію учинить въ нашъ Пра
вительствующій Сенатъ, а нынѣ безъ разсмотрѣнія и рѣшенія Вашего 
(гетьмана Е. О.), того дѣла въ нашъ сенатъ къ разсмотренію взять не 
можно и о томъ ему... Полетикѣ въ нашемъ сенатѣ объявить (кото
рому и обявлено), а что вы просили на него... ІІолетику сатисфакціи 
о томъ разсмотрение и надлежащее рѣшеніе въ нашемъ сенатѣ учи
нено будетъ по' рѣшеніи вами оного дѣла"... 5 *).

Чи можна було при такій ситуації еподївати ся бажаного вирі
шення справи? Певно, що нї. І хоча Ґенеральна Військова Канцеля
рія більшістю всіх голосів проти голосу Генерального писаря Андрія 
Везбородка, ухвалила віддати Аксютинцї Полетицї, проте гетьман за
твердив не ухвалу І. В. Канцелярії, а особливу думку А. Везбородка,— 
себ-то справа була вирішена негативно с).

Ч Муз. Тари.. 7‘;о/зо-
2) „Дабы,—як передає ироханнє гетьмана сенатська постанова 1761 р. 26 січ

ня,—всемъ вашимъ подчиненнымъ не менше было известно о вашемъ (гетьмана) 
удовольствіи, какъ и о томъ учинилося уже сведомо, что онъ васъ передъ нами 
дерзновенно п напрасно озлословилъ, пороча вымышленными клеветами такъ, какь 
ябедникъ, присяжную вашу В'ь препорученныхъ вамъ отъ насъ дѣлахъ верность"... 
(Муз. Тарн.'

Як можно було і думати, стсарга Полетики очевидно зробила не мале вра- 
жіннє...

3) Муз. Тари. 766,'з2-
4) ІЬ. „Что же помянутый асессоръ Полетика, не увидѣвъ еще иикаковаго соб

ственной) вашего по дѣлу отца ево разбору прошенія отважился въ такомъ верх
немъ месте яко наші, сенатъ къ лицу нашему чинить вамъ поношенія своего чело- 
битного, составливая ябеднически клевету на вимишлениомъ имъ самимъ якобы 
подобному дѣлу между вами и Макошинскимь мнетыремъ о селѣ Устье, которого 
не толко вы по сіе время невѣдали, но и но всѣмъ вашимъ строжайшимъ справ
камъ во всехъ суднпхъ малороссійскихъ местахъ оного неотыскалося, нетъ н ни
когда прежде не бывало да и в нашемъ сепатѣ, чтобъ таковое примѣрное дѣло 
ваше собственное стискалося того... не уповаете"... (Муз. Тарн. 7(ІС7з2).

5) Муз. Тарн. 7(і0;:,2
6) В березолі 1761 р. Муз. Тарн. 766/ао,
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Мало того, коли брат Гр. Андр. Полетики військовий канцеляриста 
Андрій Андр. Полетика зявив ся до Безбородка, щоби вислухати оста
точну ухвалу і зняти копію з неї для апеляції, то Безбородко" йомѵ 
заявив, що „о обявленіи опредѣленія долженъ онъ подать гетьманѵ 
особливое прошеніе, а что до дачи копіи надлежитъ то оная ему дана 
быть не можетъ потому, что Вашего Імператорскаго Величества съ гра
мотою присланною изъ Правительствующаго Сената, запрещено ни 
съ какихъ дѣлъ челобитчикамъ не давать копій °).

Абсурдність сїеї заяви кидаетъ ся в вічі. Кожному, в тім і Цоле- 
тика'м, повинно було стати ясио, що їх хотятъ тягнути з сїєю справою, 
як найдовше, і Гр. Андр. Полетика мав повну рацію писати в своїй 
новій скарзі' 6 липня 1761 р., що Безбородко се „вымысливъ для 
одной только волокиты и разоренія"...

Дивні ’ були б ті суди, в котрих не проголошували присудів, 
дивні були б закони, котрі дозволяли апеляції і не дозволяли для 
апеляцій знймати копії з присудів. Тим часом, треба завважити,-що 
випадок з Полетикою не був чимсь незвичайним,—подібну ж справу 
мали мешканці' містечка Гребного Іван та Леско Лишкові. В 1767 р. 
вони подали до Сенату челобитию, в котрій зазначили, що по їхній 
справі був гетьманський присуд, але чомусь досі їм його не проголо
шено, і тому справа стоїть. Сенат, зазирнувши в малоросеійські права 
і знайшовши там, в Статуті в розд. 4, в арт. 90, що апеляції можна 
подавати тілько по проголошенню присуда, наказав присуд (як що 
він дїйено не був проголошений) проголосити; разом з тим післав на
каз і до Малороссійської Колегії, щоб у всїх подібних справах, коле
гія довідувалась, чи справді гетьманський присуд не проголошений і, 
як що—справді', то проголошувати—„дабы симъ средствомъ просители 
могли изъбегнуть напрасной волокиты приезжать сюда, единственно 
только затѣмъ, чтобъ получить отъ правительствующаго сената в Мало
россійскую Коллегію о объявленіи имъ таковыхъ решеніп предписа
ніе". („Экстрактъ изъ указовъ, инструкцій и учрежденій"... йзд. Земск. 
Сборн. Черн. Губ. под ред. Н. П. Василенка 1902 г., стр. 34—35). 
Але в українських тогочасних законах, як напр. в кн. Статут, розд. IV, 
арт. І, також в арт. 13, пункті 3, в конституції Жигимонта III 1616 р. 
прямо сказано, що писарі повинні „со всякихъ дѣлъ и опредѣленіи 
за подписаніемъ рукъ своихъ и печатью давать выписи, не токмо со
стоящимъ въ судѣ, но и постороннимъ, кто въ томъ нужду имѣть 
будетъ, лицамъ, подъ штрафомъ; ежели того въ недѣлю не учинятъ, 
ста копъ литовскихъ денегъ".

Тим часом, приходило ся звертати ся до сенату з скаргою на 
Безбородка і з проханнєм наказати гетьманові проголосити його ре
золюцію і дозволити зняти з неї копію 2).

Проте, скаргу Полетики сенат повернув назад, бо на основі на
казу 1756 р. 17 травня, не можна поминаючи гетьмана екаржити ся 
сенатові на підвладних гетьману 3). Ще кількаа спроб Полетики обій
ти ся без оббивання гетьманських порогів також ніякого успіху не 
мали 4).

21 грудня 1761 р. Полетика подає гетьману в Глухові проханнє 
про видачу копій з Аксютинської справи. Гетьман,-переконаний Без-

1) Ibid.
2) Муз. Тари. ?6(і/зс. 
:!) Ibid.
’) Муз. Тарн. 7в6/м.
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бородком ’), Щ° справи копії з таких (!?) справ ие видають ся, задо
вольнити прохання Полетики заборонив, про що в імени гетьмана 
було видано наказ і до Генеральної канцелярії. Треба все-таки вка
зати, що оригінального гетьманського ордеру в сїй справі мені' бачити 
не прийшло ся, і, можна припустити, що Безбородко, котрий часто під
писував універсали гетьмана „по его повелѣшю“ 2), міг видати такиіі 
ордер, іменем гетьмана, від себе, тим більше, що гетьмана з 23 жовтня 
1761 р. в Глухові не було—він був в Петербурзі, викликаний звісткою 
про тяжку хворобу Єлисавети3). Тодї Полетика, вже в Петербурзі,

’■) Васильчиковъ „Семейство Розумовскпхъ", 1, стр. 279. 
в 1762 р. подав скаргу гетьману иа Безбородка, вказуючи, що Безбо
родко міг намовляти гетьмана, щоб копії не видавати, або „по злобѣ 
своей на меня“, або „по незнанію малороссійскпх'ь правъ“4).

Розумієть ся, ні гетьман, нї Полетика нї на один момент не могли 
відмовити старому Генеральному писареві в знанні' „малороссійскихъ 
правъ", і ся фраза відгонить певного іронією.

8 травня 1762 р. вийшов нарешті гетьманський ордер видати 
копію присуду. Про Безбородка—нї слова 5).

Лксютинська справа вступила нарешті до сенату. А в листопаді' 
1763 р., Полетика, чи то маючи якісь сумніви, що до вирішення справи, 
чи то намагаючись трохи затушкувати перед гетьманом свою лінію 
поведінки в сьому процесі, ■ що до гетьмана, пише Розумовському, що 
хоча вій і був примушений подати до сенату апеляцію на присуд 
гетьманський, та все ж сиодїваєть ся, що гетьман ие допустить даль
шого переведення справи і, визнавши права Полетик на Аксютинцї, 
видасть йому на се село універсал (яка суперечність з скаргою 1760 р.), 
а Гр. Полетика знищить апеляцію с). <

Ми не знаємо відповіді! гетьмана, можливо, що він і зовсім не 
відповідав, але в усякому разі універсалу видано не було.

11 грудня 1766 р.7), був винесений сенатьський присуд—иа ко
ристь А. Полетики, бо він був спадкоємцем Рречаного, котрий, хоча 
одержав універсал гетьманський па рік пізніше, ніж протопіп Сін- 
даровський листа полк. Свічки, та проте лист Свічки не був погвер- 
жений гетьманом. А військовою землею можна володіти (див. вище) 
тільки по гетьманській надачі, царську ж грамоту ранїще від усіх 
дістав також Гречаний—в ] 690 р.

Таким чином спадкоємцям Сіндаровського було одмовлено, тим 
більше було б одмовлено спадкоємцям Чарниша, котрий,4 як відомо 
дістав був на Аксютинцї третю царьку грамоту, але по ній ніхто жад
них претенсій і не представляв.

.23 січня 1767 р. Румянцев віддав распорядженнє про складавше 
реєстру дворів і вигод села, щоб при призначенню на ранГ Генераль
ного судді, замість Аксютинець, нньшого села „имѣть возможно пря
мое о всемъ томъ свѣденіе" s).

!) „В чемъ онъ н самъ (Безбородко) при других’ь войсковой генеральной кан
целяріи членах не запирался- (Муз. Тарн. 7W;4«).

'-) „Кіевск. Стар.“, 1890 г., I, стр. 139.
■*) Муз. Тарн. 7<',с/и-
Гі) Вважаю потрібним зазначити, не бажаючи, проте, робити з того якісь шир

ші висновки, що .того ж року Безбородка з посади Генерального судді було звіль
нено.

°) Муз. Тарн. тс(!/40. .
7) Муз. Тарн. 7“/50. В. Модзалевський не вірно датуй 22 січня 1767 р. („Малор. 

Родословникъ", т. IV, стр. 118).
8) Муз. Тарн. 7Г,!’/і.
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Таким иобитом, справа за с. Аксютинцї була скінчена/ Тепер 
повинна була б, як наслідок справи Аксютинської виникнути нова 
справа—про образу гетьмана.

Нігде, проте, не приходило ся мені читати про сю справу, і ско
ріше від усього, вона і не починала ся. Час, а також ті великі зміни, 
що зайшли з смертю Єлнеавети, а потому і з знищеннвм гетьманства, 
примусили, мабудь, гетьмана забути й, думати про якусь „сатисфак
цію", а Гр. Полетицї і зовсім не випадало про сю справу нагадувати.

Подав Євг. Онацький.


