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CОсIIII lio l' I lIA ItoBoI,
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Укpaiнa, Maзeпa! .(вa слoвa повнi спсlмиltiв ,lц.плt lrсix, rцо
зaдyп4yloться lraд iстopiсro Cxiдньoi Евp<lпи. Бaгa't.tl Mс}rlr,le пpo.
1\4OвЛяIoтЬ Bo}Iи дo yяви зaгaЛy нa Захсlдi Евptlпи. Укpaitla для
бiльrшoстi  -  цe Мpячний, xoн i  пpивaбливий t lб1l i r: l ,  мрiЙ.пивa
лlтH,I }Ilч' з lIизЬкиl\4 пoxt\ilypиl\4 небсlм, дe poзсiяt.li вс.пиtсi, яснi
зopi, якийсь IIeBиpa3ний мaлroнoк' нa якиf,t. зуtкиltI1евi вaэIскo
HaлO}Itити pяМItи чaсy Ta llpoсTopy.

У. зaxiднъoевpoпейськiй лiтеpaтypi Maзeпa, 3aI]/lяltt4 p()MaH-
TуlЧt|LуI пoе3ll' зaJIуIIJfуIBOЯ' ЛrгeHдoBиlvl гepo€lvl' TaкOю сaMoIо нe-
peaЛЬHolо пoявoк)' як i кpaiнo, Щo йсlгo видaлa:-вpaдливvtЙ
Ioнaк' нaпiвгoлий, пpив'язaниfr дo poзгнyздaнoгO дикOг() l{OlI"Е'
Ц.tro lvlчитЬ y бoэкeвiльIroшIy poзгoнi, цьксrвaний N[apeвoшI' чepet
стeпoBy тиpсy нaзyстpiн TarI\4нoNIy пpиЗЕIaчeнню. Чи Maзeтra е
тyT плoдoeт УЯв.И, мapeвoм? Haвiть i цим нi, a тiльки tинaмiч-
}lиlvl }tсесToM.

A пpoте дo якoi ЛсгеI{.цИ зpoстaс тaкa пpигoдa!
Укpaiнa .бyлa тoдi зaOopoлoшr xpистiянстBa гIpOти тaтap i

бiсypменiв. Ii вoльнi cvlti.уI, кoзalси' бyли oстaннiми лиrцapяшIи'
зaкoxaнипlи в мpiяx i вoснниx пpигoдax' Lцo HесTpимнo Й нe-
впиIII-Io пepeмiptoвaли Bepxoм пpoстip oтoшral{сьItoi iмпеpii, виз-
BoлIoвaЛи невiльникiв i стpимyBaли Typeцькi нaiзди. Ha свсtix
легttиx чaйкax BoIrи глyзyвaли сoбi iз тянскиx гaЛсp i, rпигнyв-
rпи стpiлoro чepеЗ Чopне Mope' пoяBJ|Я.J|v{сfl '  не}IсдaI{o нa 6epегax
Кoнстaнти}IOпOля' Укpaiнське lсoзaцтBo бyлo визнaне дepйaвa-
lvlи - пpиймaлo в 

-сeбе пoслiв вiд цiсapя, вiд фpaнцyзЬrсих
i rшвeдськиx кopoлiЪ.

У дoбi, вiд якoi IIoчи}IaсTЬся IlaIIIе опсlвiдaння, пpи6лизнo
вiд 1650 p., Укpaiнa iз бyйнoi, плoдroнoi кpaiни пepемiнилaся
B пyсTeлIо. Boсннa xypтoBиrra зpyйнувaлa iT, зpiвнялa зi землero
сoтнi мiст i сiл, виниЦIилa нaсеJIeHIIя. Cкpiзь гсlpiли ItOсTpи...
дoгopaли... Укpaiнський нapiд Bизнaв нaд сoбorо сyвеpeнн1сть
гIoлЬсЬкoгo IсopOЛя. I.{e пaнyвaння спсlдiвaвся вiн пеpенести Лег-
кo, бo кoзaки були в тoй чaс €диrroю силolo. rцo MoгЛa oxopollи'гИ
пoлЬсЬIсy дep}кaBy Iтеpeд нaiздarvrи тypкiв i тaтap. Пoльськi
кopoлi, l\4ofi{e' 6ули 6и пirцли lra yстyпки , яl\би п1Ioгли бyли вeсти
сaмсlстiйнсl псtлiтикy. Ta вoни wlaли зa ссlбorо сBoIo tшлЯxTy'
xaп}сy IIa плo,цIoчi зeмлi бaгaтoi Укpaiни, i pиrvlськy цeplсBy'
rцo вiдмсlвлялa ltota}саlvl ITpaBa ЗaJIИIIaTИcь вipними пpaвoслaB*

нiй вipi. Кoли пoдaткoвi дpaн}си шIЛяxтинiв пеpеxсlдиЛи ryIeжi i
кoли pелiгiйнi пеpеслiдyвaння сTaвaли нестepпнi. тсlдi yкpaiн-
ский нapiд бyнтyвaвся пpoTи fLIляxти' a зa циM гIoяBлflлися
ttoстpи' }Ia якиx ||IYIУJIуI пpoвiдники пoнeBoлеIloгo нapoдy -
нaйкpaЦ{ий квiт ксlзaцьItoгo ЛицapстBa.

.(вa poки paнirпе oдин iз тaкиx repoiв Бoгдaн Хмeльницький
пiдняв yсе кoзaцтвo' сeлян' IIIляxTy й дyxoвeнстBo пpoти IIIлЯ-
хoтсЬкoгo l}reтy. Пoльrцa стoяЛa B}tte нa,ц пpoпaсTlo. Кoзaки
poз6или кopoлiвськe вiйськo пiд Жtoвтими Boдawrи, a пiд Кop-
сylreм Хмельницький yзяв y пoЛoн Mикoлy Пoтoцькoгo' пере-
luo}ttця з-пiд Кyмeйoк i Бopaвицi.

ХмeльницькиЙ pутllив нa Boлинь i Гaличинy, a пiсля oблoги
Львoвa пoсyнyBся arк пit 3arvrсlстя тa сoймoвi rraIси}IyB вибip кo-
poля, бpaтa.Bлa,цислaвa IV, rцo бyв сзyiтoм i кapдинaлoм.

Пpoте He виIсopисTaB я}t слiД свoеi пepеMoги i не пеpеслi-
дyвaв Пoльrцi сaм.{oгoвip, пiдписaниЙним y i649-мy' пpиЗнaBaв
y дiйснoстi кoзaцькy Укpaiнy яIс aвтoЕIoмlly деp}rсaBy пiд дaле-
кoro сyвеpеннiстro сBoгo .цaвHiтлoгo пpoтИBникa. Caм Хмель_
ницьктлЙ зaдoвoлЬниBся стafl oBиlце1\4 гeтьryIaнa.

Пеpeмoгa цЯ нe pirшилa спpaBи. У 1651 p. в iйнa пoчaЛaся нa-
нoBo. xMеЛьницьl\иЙ, зpa,цэкений тaтapaми - свoiми сoloЗникa-
IvIи'. 3aЗ}IaB piIлyvoi невдaнi в битвi пiд }I(вaнцеrvr. Пoбитий,
сarиoтнiй гeтЬMaн пiIyсиB LLIyкaти дoпoМOги y пpиpo.цнoi oпiкyнки
всix пpaвoслaBниx - Moскви, ЯItoi сyвеpеннiсть виз}IaB згoдoм
y пepе.flслaBськiM дoгсlвоpi. У зaмaзaнiй iстopи.rнiй кapтинi
тiеi метylлливoi дoби Mo?кнa дoбaчити lсiлькa LЦиpolсиx' пpOсTиx
лiнiй. Укpaiнa, мirк зpoстaloчolo силolo Мoскви тa нeсyпoкiй-
нoro ПoльrцеIo, ЗvlaгaЛa - пoBтopirvr тyт слaвнi слoвa Boльтё-
pa - зaвсiД|л to вoлЬнoсти. Бoгдaн Хмeльницький пpoбyвaв
cь<уIt|УTуI iз себe IIIЛяxoTсЬIсe яpylo' aле IIe vriг визвoлИTr4cЯ'
вiд впливiв Moскви. Maзепa, tцO }ltиB yсе }tсиTTя iдесro BиЗBoЛeн-
}lJI сBOгo lсpaю тa Еrapoдy' oстaтoчЕIo тaки пiдняв збporo пpoти
Poсii. Хмeльницький i Maзепa - y циx двox iwreнax з'ясOвaнa'
вся нoвirцa iстopiя Укpaiни.

***

Maзeпa Bpoдивс'я в Maзепинцях', нa IIIЛяxoTсЬкiм xyтopi
Киiвuдини, Irе,цaлекO Бiлoi I]еpкви, яlxиit пoльський lсopoЛЬ
}Тtигшroнт Aвгyст нa,цaB у 1592 p. LIIЛяxтичeвi Mиxaйлoвi Ma-
зeпi-Кoлсди}lсЬItoмy зi слaвнoгo poty Кypнiв.

Бaтькo Maзeпи зaймaв Bизнaчнy Пoсaдy в oкpyзi Бiлoi
I{epкви; йoгo wraти пoxo,циJla теrк iз великoi yкpaiнськoi piднi
Moкевськиx. Boни Maли дBoс дiтeй: дoIIЬIty Oлeсro Й' cинa Iвaнa,
мaйбyтньoгo геTЬMaнa.

,{aта нapoдин Maзeпи негIеBнa; дoгaдyеlvloся' Iцo це пpиблиз-
нo 1640 piк.

Щoдo йoгo дитяниx лiт, тo те}Iс lvlyсиMo зaдoBoлЬнитисяaвтopськoгo стилro i opфoгpaфii.
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здoгaдaшIи. 3aтe yявolo Mo)tсeМO Лeгк() ltп/taЛt()lru'ги сrfti тy нa-
скpiзь eпivнy aтмoсфеpy, в якiй вiн зpt-lст.aв y ,l1llСli HсrrrIиHНих
бoiв кoзaкiв iз Пoльщeю. II{е зMaЛкy Myсиlr вitl ltaвнитис6
iздити Bepxи' всrлoдiти rшa6люкoro та зaсвсlir.и сr16i псi .r.i вiЙськo.
вi впpaви, якi rraпевнo в,a6или l{aщaдкa к()ll i i l{i lt. А пpи цЬol\,ly
вiн нe зaнeдбyвaв свoсi oсвiти. Aдrке нaЛе}кaв .цll i l lr.слiгеHтIloi
piднi, дe lrayкa 6yлa зaвсiди B пOЦaнiвкy. }JIl.пив йtlгtl Maми,
Mapii, rцo бyлa экiнкoтo сtсвiненсrro, смiливt-lкl Й снi,ц<lмtll<l пaтpi:
oTItoIo, зaBaэtсив нa ньollлy' й бyв це единий BIlJlиlr' /l() як()гO пpи-
знaBaЛaся Taкa тaeм}Ia й незбaггIенHa iндивiДyu.пьl-l iсть. Maти
вислaлa йoгo нa стyдii дo Киiвa, де тoдiltlrl i l l lк<l.пи бyли
слaвrтi нa весь евpoпeйськиЙ Cхiд' Bчили тaм ttp<lфeс()pи' щo
IсiнчaЛи свoi стyдii нa 3aхoдi, a oсЕryвaB iх киiвськиЙ митpo-
пoлит Пeтpo Moгилa, дaвнiй yчeнЬ eзyiтськtli Кtlлсгii ..Ля
Флrlл>, звiдки зaпoзичив lvlетoди нaBчaння.

Maзeцa стyдiroe тpи polси pетopикy Ta лaтинy. I-!,ицepoн,
Tит, Лiвiй i Taцит стaloтЬ йoгo yлroбJIeн^ИNrИ aвтopaп4и' i ixня
\,IoBa тa гapмoнiйниЙ cтиль зaлиIIIaтЬся дЛя }lЬOгO зpaзIсaми тa
Тapyвaтиvlyть йoгo Bсe }IситTя. Maзепa дoбpe вoлoдiв пеpOIvI' y
{Bилинax дoзвiлля писaв вipIпi й цiкaвився всiмa poдaми лi-
гepaтуpнoi твopчoсти.

Itoли cкiнчив стyдiТ i вepнyвся дo piднoi xaти, бaтькo' цlo
мpiяв пpo Beликy кapiсpу дJIя свoгo cИtl.a' BvlcЛaв йtlгсr ЯIс гIafi{a
нa двip гIoльсьIсoгo Iсopoля .flнa l(aзимиpa. Moлoдeць yмiв з'eд-
нaти сoбi кopoля lvlиттIo. Maзeпa вrкe тoдi вIиiв vapyвaти лroдeй;
a}Iс дo пiзньoi стapoсти збеpiг тaйнy пpивaбливoсти; кopoлi,
ltнязi, экiнoцтвo, BoяIси, IсoзaIси' a нaвiть дyхoвнi не вмiли бopo-
r:ИTуIсfl' пеpед йoгo дивнolo силolo пoJIo}IIовaTи сеpця.

f,Iн Кaзимиp' син Etигмoнтa III тa ltoнстaнцii aвстpiйськoi,
пpoвiв усIо сBoIo мoлoдiсть y бoяx пpoти Фpaнцii пiд еспaнським
пpaпopoм. Кoли пoпaв y пoлol{' йoгo зaчин'tJII/I нa пpикaз Piшe-
лiе y BeнсeнсЬIсoшIy зalvlкy' звiдкiля в.уIгIУэTуIJII4I{eJIегкo' aк пiсля
IIaстиpлиBиx пpoxaнь йoгo бpaтa пoльсьIсoгo Itopoля Bлaдислa-
вa IV. У 1643 p. вiн IIaдягIryB нa сeбe чeprrечy pясy, пpoбyв piк
в Iтaлii як eз5nт, a чoтиpи poки пiзнirцe стaв lсapдиI{aЛoшl.
Пiсля сМepти бpaтa йoгo пoкликaли IIa пoльський пpестoл i вiн
o}Itеt{ився зi свoеro бpaтoвoro, Мapiетo Лroдвикoro Гoнзaгa, дo
якoi кoлись зiтxaв тaк нilкнo нa фpaнцyзькiм двсlpi неu.цaсний
Ceн-Mapс*.

Hoвий пoльський кopoлЬ бyв y Haдтo близькиx Bзarttлинaх
iз зaxiдньolo цивiлiзaцiсtо' щoби нe пiддеpэкyBaти 3 неIo нaдaлi
зB'язItiB iз пpaктиvl{иx oглядiв. Maв зBичIсy в.уrrУIJIaTИ щopoкy
Ira чy}ItиIIy тpьox тaлal{oвиTиx lvloлoдцiв rшляxoтсьIсoгo пoxo-
дlrсellня' щoби Boни дoIIoвtlIоBaли свoro oсвiтy. Maзeпa пoпaв
тaкo}tс мiэrс циx вибpaнцiв. Biн oглянyв Hiмeччинy, Фpaнцiro
тa Iтaлiro, спpaгнeний тaк сaмo' як пiзнirле Пeтpo Beликvlft, нa

* Фaвopит Лroдoвикa ХIII, згинyв нa rшaфoтi, бо кoнспipyвaв пpoти Pi-
IIIeл1e.

tсе гtoгляIlyти. влaсItиM oIсoM тa Bсe зpoзynДrти; вpeшIтl-peшIт
iloчaв зIraйoМиTися з пtlлiтикoro i веpнyBся з чy,tсини яIс лIoдинa
сЁiтoвoгo .зIIaнI{я тa oглa,ци.

У 1659 p. 6a.rимo йoгo нa двopi Янa Кaзимиpa y бiльtшиx
fiaск.ax, нi}к кoли:нe6yдь. Tим чaсoм пoдii мirкнapoдньoi пoлiти-
ки IraдaJIи }reбaBкolvl 3oBсiM iнrrrий rraпpяM йoгo бypxливiй дoлi.

3гoдa Укpaiни з ГIoльuдerо не тpiвaлa дoвгo. II]e paз спpaBди-
лaся вiдoмa кoзaцькa пpипoвiдкa: <,{oки ,{нiпpo тeче...>

TТTдд11д нe rvroгJla зpeктися свoix iлroзiй, i мirrt дaвнiми пpo-
тиBIIикaIVIи вибyxлa нoвa вiйнa. Цим paзoшI Укpaiнa, щo мyсiлa
нa1JIуIзиITуIся дo мoлoдoi пpaвoслaвнoi Moскви, IIе Maлa tцaстя.
Toдi Ян Кaзимиp oпиllився в пoBaЭкIIиx ltЛoпoтaх: Пoльщa
IvI4Лa з yсix бокiв вopoгiв' I{a нei нaстyпaлa LШвeцiя, Бpaндeн-
6ypг, Tpaнсильвaнiя, Moсквa тa Укpaiнa, a нaвiть oднa чaстиIIa
з6yнтoвaниx пoльсЬIсиx мaгнaтiв зBеplryлaся пpoти нei. Ян Кa.
t,lIIy.'/Ip 6aчив уrrсe свiй кiнeць. Maзeпa пoMaгaB йoмy всiмa cуIJIa-
ми. Itopoль дopyчaв йoмy кiлькa paзiв lleлeгкi дипльoмaтиvнi
мiсii нa Укpaiнi, й вiн yмiв зaвсiди BиIсoнaти ix yдaтнo.

Aле Maзeпa бyв yкpaiнцeм i пoJIьсьIti Maг}Iaти не l\ltoгЛи
Йoмy ви6aчити нi йoгo пoxoдхtelllitя, нi йoгo yспixiв.

i l у t6оt p. floльщa taзI{aЛa нoвoi фpoнди*. Maгнaти' збyнтO-
вaнi пpoти кopoлiвськoi влaди, стBopили' яIt це 6yлo в ниx
y зBичaю' нoвy Кoнфeдepaцiю' Пiд нaс oднoi iз свoix пoдoporкeй
Мaзепa tvlaв lraгoдy ствepдити пiдлy пoвeдiнкy oдIloгo iз rшляx-
тинiв, Пaсeкa, щo бyв кopoлiвським пpибiвI{икoм.

Пaсeк, пaлиBoдa iз письмeнIIицЬrсиIvr xистoм' фaнaти.rний,
бpyтaльний i rrtopстoкиЙ, дивниlvl экapтoм дoлi oбeзсryIepтив
сBoс IIеMилoсepнe пepo сaМе зaBдяItи тoмy Maзепi, якoгo вiн
хoтiв знeсЛaвити нa вiки вiчнi.

,Я[н Кaзимиp, яItoмy Maзeпa poзкpив oнi, нaкaзaв apеIIIтyBa-
ти пaсeкa, aлe цeй вeликиЙ Itpyтiй yмiв викpyTИaуIcЯ i пpисяг-
rryв дoclvlеpтнy пolvlстy Maзeпi. oбa вoни зyстpiлися piк пiзнiIшe
в кopoлiвсЬI{иx пepeдпoкoяx. Пaсек, п, Яtl.УIiI, a шIo}tсе' тiльки
пpиIсинyвIIIись lleтBepeзишl' вигaнь6иB Maзeпу. Ifeй зaшraxнyв-
ся rпaблюItolо' a TaI<уIЙ жeст y кopoлiBсЬкiй пaлaтi ввaЕсaли
злoчинoм' Maзепi зaIIадтo сильIIo ЗaзtpуlJIуI пpидвopнi, п{oби
MoгЛи бyти спpaBetJIr/IBуINIvI свi.цкaми iнцидeнту; кpiм цьoгo,
вiн бyв кoзalс i Ян ltaзимиp' лIoдиtla слaбoi вoлi, нe Зaвaгaвся'
кoли тpeбa бyлo }fiepтByвaTи Maзепoro, цIo6и taдoBoЛЬIlити
aпeтити сBoe1 IIIляXти. Maзeпa BтpaтиB стaнoBищe.

Ta й ця нeBдaчa Maзeпи Еe Haситилa пoMсти Пaсекa. I{ей
гyлякa' щo Maв нa сoвiстi He oднo тeмне дiлЬцe, MaB - яIс цe нe
дивнo! - дoбpe пepo. Biн вaJШr,JIуIB пo сoбi <Cпoминиu, яtсi нa-
лe'tсaть дo нaйэкивilпиx твopiв пoльськoi лiтеpaтypи, нaписaнi
з дiявoльсЬItиМ тeMпеpaMеIIтoM, бaгaтoto, piзкolo й rrсивoro мo-
вoк)' стилeшI блисIсyчoгo пoлсмiстa тa Maйстpa IntIaДуL Легкo
зpoзyмiти, щo вiн xoтiв дo6pe вiдплaтитися Maзeпi зa пiдoзpiн-

* Бyнт фpaнц. IIIляxти пpoти Arrни aвcт.piйськoi, сeбтo: бyнт IIIляxти,
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Hя' Iси}Iе}Iе нa йoгO чeсHiсTь' Зa яке вiн мiг вi71гltlкy,t.Увa'ги в'яз-
HицeIo.

Toмy-то Пaсек BигaДaв y свoix <Cпoмиtrax) сJluttl ly Лсгеl{дy
Пpo poзгнy3дalloгo ItoHя' II{o нa пepший Il()t'.п,t/\ <lс.пittлювaлa
сBoсIo плястиI(oIo, a в дiйснсrстi, як бiльtшiсr' l, l l(xrTИrlниx oбpa-
зiв, нaдтo дaЛeкa вiд пpaвди сBoсEo ефект<llrtlt lt() p()NlurlTиЧнolo
yявolo. Легендa цЯ кaхсe'  щo Maзепa мaтr . l l t t l6r(У . .r l t i l tкv ви-
Знaчнoгo пoлЬсЬItoгo МaгI{aтa: кoли olшyItal tиЙ ' t t l . l I r l t l i tс.rцi l l l taвся
пpo цe' кaзaB свoiй слyнtбi злoвити виЕIУtsa,гll,t, пpив'язaти
йoтo нaгoгo дo диIсoгo кoня i луcтити сTепOM' IIl() a}к ia Пoльщi
пoп4чaв iз ним в Укpaiнy. Пaсeк y pолi oбop<lнrt'll Чесlt()с1'и тalt
зaхoгIивсЯ влaснolo y'явolo' пIo вигyкrryB: <Ba.:ИIlI, Maзепсl, дo
чoгo дoBoдить пiдлoгa тa чy}ltoлoэкствo! Tьфy! Чи tuляхтич lvlo-
rкe бyти бpeхyнoм i злoдiсм?>

Хoнa ця BсЯ Bигaдкa бyлa нeiмoвipнa - i лeдви ни тpe6a
дolсaзyвaти, tЦo B дiйснoстi тaкa псrдiя I{eMo)ItЛиBa - JIIotуI
чoМyсЬ lIе стaBилисЬ дo нei скептичнo. Пaсек, вийrпсlвшти iз
дy}кe pеaлЬr.Ioгo тa aвтeнTичIloгo фaкту, щo Maзепa кopисTyвaв-
ся yспixoм сepед lкiнoцтвa, xoтiв вIсpити сBoгo Bopoгa Taвpolvl
гaньби. Aлe пpидyvlaнa }IиlvI iстopiя бyлa в yсix пoдpсtбицяx
зaIIaДтO гapIra ir мaлa свolo гIpиBaбy: мaсa сxoпилa ii i пеpe-
ТBopилa B eпoпelo' a пoети, мaляpi тa ryIyзиIси - Бaйpсlн, Гroгo,
Bepне, Бyлянэrсe, Лiст - пoltopистyBaлися неro i звеличaли ii
геpOя, щсl зpiс дo BеличиHи сиMвoЛУ, Чтд Eдгap Кiнe нe пopiв-
}rяB pa3 IIeЦIaсЛиBoi Фpaнцii дo зavlyчe}roгo Maзeпи' пepeд якиlvI
гIpoст.ягaЛaся слaвнa мaйбyтнiсть?

Ta вepнiмся дo iстсlpичIlиx фaктiв.
.. Maзeпa вiддaлився вiд Пoльщi не з пpиBoдy якoiсь rкiнки.
Йoгo сyпepечкa з Пaсeкoм бyлa для }IЬoгo дolсaзovl, rцo вiн нe
lvloэкe ЧИcJIu|Tу| нa дpyэкбy Янa Кaзимиpa, дapмЬ rцo цей yвa}rсaв
йoгo свoiм дoвipеним; це Bpaзилo йoгo гсlpду дylпy.

Heвдa.ra пpигaдaлa йсlмy piдниft кpaЙ. Biн зpoзyмiв тoдi, щo
Укpaiнa - цe дoситЬ цrиpoке пoлe дЛ,I йoгo дiяль}Ioсти' дЛя
йсrгo мoгyтHЬoгo тeп{пepaМeнтy i для йoгсl мpiй, спpaгЕIeниx Bлa-
tИ Ta вoлoдiння. HeвдяннiстЬ чy}rсиIrця poзбyдилa в йoгсl вpa-
rкeчiй дyrui пaтpioтичнi гIoчyBa}IIlfI, дoсi нeвиpaзнi.

У 1663 p. Maзeпa BxoдитЬ y пoлiтинне э*tиття Укpaiни.
Ян Кaзимиp пеpeйIлoв удpyге {нiпpo i йuroв вiйнoю нa

Укpaiнy. Maзeпa l{aлеfitaB дo йoгo tpУxт\ИtтИ. Itoли двip пOлЬ-
сЬкoTo Itopoля 3yгIи}IиBся в Бiлiй I.[еpквi, Maзeпa пoкинYв йсlгсl
i пoixaв нa xyтip сBoгo бaтькa дo МЪзeпинeць.

Caме тoдi нa Укpaiнy спoглядaЛи зaздpиlvl oкolvl тpи мoгyтнi
сyIIеpI{иIси: Bapшaвa, Moсквa й ltoнстaнтинoпiль. Кorrснa 3 цих
деp}кaB N{aлa тaМ свoro пapтiro i свoгo гетЬMaнa. Haйслaвнirций
фв Петpo .{opoшreнкo, щo мpiяв з'eднaти Укpaiнy, rцсl булa пiд
Пoльшдеro, B oднy дepжсaBy пiд нoмiнaЛьHolo oпiкoro сyлтal{a.
{eй дyжий Й cувopиЙ вOяIсa нaЛe}китЬ дo pЯдy BeЛиItиx yкpaiн-
сЬких пaтpioтiв, oбeзсмepтнelrиx I{apoднiми пiснями. I нa-3ixoдi
эн.aЛl,t цЬOгO стpalЦнoгo lсoзaкa; фpaнцyзькi <La Gazеtte> тa

кLe Merсure> oпoвiдaли пoдpiбнo' JIIс ,цopoшIeнкO' сoIoзниIс тyp-
кlв, пepемiнив Пoльщy в пyстиI{ro; йoгo пopтpeTи пpoдaBaЛи B
[Iapиэrсi, Льoндсlнi тa Гaмбypзi...-,{o 

ньoгсl пpийIпoв Maзeпa. Beдeний пеBttиl\( iнстинктoм i
}Iaючи B}tсе деяIсий дoсвiд, rlpид6aниЙ }Ia пoлЬсЬIсiм двopi, ПуIJ|ь-
ний, зpyчIrий, елeгaнтttцfll тa oсЬiн-eний, вiн зpoбив нeгaйнo
кapiepy: сtlеplпy пpи3}IaчиЛуI fiIoгo lсofoIaндaнтoM гeтЬwlaнськoi
гвapдii, .a xyткo пoтiм дiйIшoв вiн дo пoчeсти генеpaльI{oгo
писЪpя, сeбтo пpoвiдникa всiei дипльoмaтii y кoзaцькiй дepхсaвi.

У тiй дoбi cвoгo }Iсиття вiн пepexoдиTЬ чишIaлo лIoбoвIrиx
пpигOд; зIIaсMo' ш1o в свoiй мoлoдoстi, пoвнiй poзквiтy тa пepe-
Moг, NraB вiн дoвкoлa себe чиMaлo гapllиx экiнoк, якиx iмeння
дo нaс не дiйrшли. Iз мaтepiяльниx oглядiв )IсeI{итЬся вiн iз
бaгaтorо BдoBoIo' яIсa xyткo пiсля цЬoгo сxoдитЬ iз свiтa, зaJIуI-
шIaIочи йсlму великe мaйнo.

Hoвий генepaЛЬrrий писap .[opolпенкa ввiйIшoв дo дoбpoi
ltllсoли' дe мiг пpeгapнo poзвиHyти свiй нeзpiвняниir вpoдхсeний
диплЬoMaтуrчниЙ xист. Biн МyситЬ вистyпaти як пoсepe,цниIс y
пеpeгoBopax t yсi €ю Eвpoпolо: Лat.уITуI мiэк сyлтaнoм' IсpиMсЬ-
Iсиlvr xaнoп4' пoлЬсЬкиlvl кopoлeM' шtoскoBсьrсиM цapeM i бpaнден-
6ypським eлсIdтopoм. Caм Лroдoвик ХIV пpoбyBaB IIaв'язaти
tlloсини з .{oporпенItolvl чepез сBoгo вapшIaBсЬIсoгo амбaсaдopa
нa тe' цIoби дiсTaти вiд ньoгo дoпoшIoгy - Iсopпyс для бopoтьби
пpoти цiсapськoi apмii.. 

Bсi зeм.;ri нa пpaвiм бepeзi .[нiпpa зaЯв,уIIIу|cЪ зa пpaпopoм

,{oporшeнкa; Лiвoбepeэк}ttя Bизнaлo MoскBy, якoi пpедc.тaвниIсoм
був гeтьмaн Caмoйлoвин, бiдний пoпiвськиit cуtн' Укpaiнськi
пaтpioти мpiяли пpo BеЛикy Ксrзaцькy .{epжсaвy' uдo oxoпилa
6и Ъeмлi, Ъкi сlпинилися пiд влaдolo oбox циx гeтьмaнiв.
Iз тiстo MeTOю Irе pa3 пoчиHaЛися пepeгoBopи мirк '{oporттeнкoм 

i
Caмoйлсlвинем; Maзeпa бpaв y Hиx yчaсть у 1614 p. i впepше
зустpiвся iз мсlскoвсьItиМи бoяpaми.

' Укpaiнa пepe}киBaЛa тoдi стpaшнi днi: туpки, пoляIdи' TaTa-
pи i . йoскaлi ilтllлуl вiйнсtlo нa ii землi. Пiвденнi тa зaхiднi
teмлi' ItoлисЬ тaкi 6aгaтi тa poдroнi, пеpeмiниJl|4cь У пyстиI{Io.
Toдirrrнiй лiтописець, Bелиtксl, тaIс oписyr цeй стaн iз сумotи:
<Бaгaтo мiст i зaМкiв oпyстiлиx, зpyйнoвaнИх; BaJIуr' якi лIoди
вибyдyвaли з тaIсOю зaTpaтOю cуItr|, cTaJIИ тeТIep зaxистoM для
tILI\v|х звipiв; в ixнix гOpдиx Iсoлись l\дypax xoвaroться нинi
тiлЬIси вyэrti тa ящipки... Пoля IIyстi' лiси, oзеpa тa oчepeти
вIсpиBa€ Mox... Ha.всix дOpoгax бiлiroть ltyп}t BисyцIeниx лIoдсЬ-
киx чepепiв... )

He oдин пaтpioт paзoм iз кoбзapяylи плalсaв lra.ц pyiнoю
piднoгo кpalо' 3нaв пpичи}Iy JIу|хa, 6aчив дoмalшнi чBapи'
нyrкинцiв, щo пoстiйнO BстpяBaли y в}Iyтpirшнro пoЛiтикy, Ta
нЬйкparцi piднi сили pсlзсiянi. Maзeпa, IvIo}Iсе' TepпiB бiльrrr як
iнIшi вiд цих сTpaшниx нaцioнaлЬ}Iиx гpixiв, бo сaм бyв y

цeнтpi спpaв i мiг зблизЬIda 6aчити Haвблaгaннi нaслiдки пo1vlи-
лOIс. ЙOгO oссlбистa aм6iцiя, зшriцнeнa нoBиMи yспixaми, Iсaзaлa
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йсlмy бaэкaти здiйснeння oднoi, мoгyтньrli 'I 'а rl(':ttl. ' l( l}t{rtrl i Укpai-
ни пiд йoгсr пpoвoдoм.

He.poбимo тyT здoгaдiв, a oснс-lв} €Мt)Cll tl i l /{()r{yм(.l. l 'I ' i, збе-
peэкeнiм y MoскoBськиx apxiBax,- кдyмi)' 

' l}t.y 
с:ttм tl i lt склaв

пpиблизнo y тoмy нaсi:
Bсi пoкoro щиpe пpагнy'rь'
A нe в eдeн гy,к всi  . t . r tI .I lу,гt , '
Toй нaпpaвo, тoй налiвr l ,
A всe, бpатя, тoтo дивo!

Hе мarп лroбви, Ile Мal-u зг()Jlи
Oт }Itoвтoi взявпrи Boди;
Пpoз нeвзгoдy всi пpoпaли,
Caмi сeбe звoeвали.

nГей, 6paтища' пopa знати'
II{o нe всiм нaм пaнoвати'
He всiм дal{o всeс знaти
I pivaми кеpoвaти.

Ha кopaбeль пoглядiмo'
Mнoгo лroдeй пoлiчимo:
oднaк стepниIс сaм кеpyeть'
Beсь кopабeль yпpaвyеть;
Пвyлкa бiднa мaткy мaсть,
I oнoс пoслyxarть>.

<Чoм ти бpaтoв нe yчилa'
Чoм oд се6e ix пуcтилa?
Лiпше булo пpoбyвaти
Bкyпi лихo oдбувaти!n

Я сaм бiдний нe здoлaк).
Хiбa тiлькo зaвoЛalo:
uЕй, ГIaнoвe eнepaли,
Чoму яс €стe тaк oспалi?
I ви, Пaнствo Пoлкoвники,

Бeз хсaдвoi пoлiтики.
oзмiтeся всi зa pyки,
Hе дoпyстiть гopкoй муки
Maтцi свoей бoлrш теpпiти!
Hyтe вpагoв, нyтe биЪи!

Caмoпaли нaбивайтe,
oстpих rпaбeль дoбyвaйтe,
A за вipy xoв yмpiтe
I вoльнoстeй бopoнiтe!
Heхaй вiчнa бу.!eть слaвa.
}Ite пpeз rпaблi мaсм пpaвa!>

I.{я <дyмa> rvriстить y сoбi Bсю пpoгpaмy вI{yTpiurньoi тa
зalсopдol{Hoi пoлiTиItи: BoHa oсyд}Iсyr тpи нyrкиннi opiснтaцii -
}ra Poсiю, Typеннинy тa ГIoльщy' щo пarryBaли сepeд тoдiцI}rix
yкpaТI{сьItиx пpoвiд.никiв,..i пpoтистaвЛя; iм iдeaл з'единeнoi,
силЬЕOi' сa*oсTiйнoi Укpaiни,- якiй y tJIИlvIНi дyrшi Maзeпa зa-
JIИI]JуIBgЯ' вipниrи yсe лtитTя. Кидaroни пoltлиPi сЪoiм 3еIvrлякaM.
rцooи tгypтyBaлись B oдгIy дep}кaвy' мaЙбутнiЙ гeTьMaн IIакли-
кyвaB oд}Ioчaснo .Дo tтДcцИПлiни, яIсy дoбpoBiЛьнo пoBиIrIri 6и
всi пpиrrflти. пo.a диIIЛЬoDIaтoм i пЪтpioтoм, щo дoМaгaeTься

l
(.ипЬ}roi цеrrтpaЛь}loi BЛaди' бaчимo TyT Lце й apистoкpaтa' щo
xoчe тBepдoi еpapxi i , LцO6и дep}кaвний кopaбeлЬ Miг BипЛисти
I la пoBне Mopе' ItеpMaничa 

' 
Я|xИЙ знaс' Lцo Ilе Bсi п4o?ItyтЬ i вмiroть

l l&IсaзyBaти.
Мaзепa }кде' aхt oбстaBини дo3вoЛятЬ flrowtу здtЙсHити цIo

llpoгpaMy' i пoки rцo сЛу}rситЬ ДaЛi. ,(oporпенкo B|пcИJIae rLoio
lt Baлt}IиM ,цOpyчeннЯM y Typeччинy тa Кpим. Iдe вiн iз мaлишr
вiддiлoм Taтap i п'ятнaдцЯти невiль|a|tь<,avlИ' яIсиx yзяB Biд
Caмoйлoвинa; бyв цe дapyнoк, пpизнaчeНИЙ B|p, гeтЬшIaнa дЛя
ЙOгo сoroзникiB. Ta сaМе тo,цi '  Iсoли Biн ixaв y Кpим. зyстpiв
слaBeтнoгo IсoшIoBoгo oтaryIaЕIa Cipкa, сTpaxoBиtцe бiсypменiв.

Cipкo - цe бvв cNIiJ|v|BУIi7, енepгiйний вaTaиtolt' шдo йшoв y бiй
як нa бенкeт, нe дбaB зa дoбинy тa po3дaBaв Гi кoзaкaшI. Taтapи,
пepeд ЯI<ИNIVI з тaIсиM }кaxoМ утiкaли iнlлi нapoдИ' JIfl||aJIу|cЬ
йoгo тa rаaЗИBaIIИ (чopтoм).

Пpикpa нeспoдiвa}rкa тpaпиЛaсЬ Maзeпi: йoгo тaтapсЬIiy дpy-
}кинy пepepiзaли, невiльниItiв визвoлиJIIл, a Йoro сalvloгo B}ЯJ|И B
пoлotl. Зaпoporrсцi BBa}кaЛи нaйбiльIциM 3лoчинolvl xpистiя}Iинa
видaBaTи в pylси }IеBipIIиx сBoix бpaтiв; тoшry, Ц{o Maзeпa пpo-
гpiЦJиBся циM злOчинolu' йoгo як сTiй ЗacУДуIЛI/I Irа сMepть. IIi-
I(oли зa Bсe сBo€ бypxливе )Itиття He oгIиtIявся BiIr y Taкiй ве-
JI|4|*iЙ i близькiй нeбезпeцi. Biн пoпpoхaB дoзBoлy скaзaти сBor
слoBo; кoли BвOлИIIИ iIol.o BoЛк)' Мaзепa скaзaB пpoMoвy. AHi
iстopiя, aнi лrгeндa нe пepедaли нaM цiei oбopoни гeнеpaлЬI{oгo
писapя lсo3aцЬкOi диплЬOшIaтii. Знaемo тiЛЬItи, Lцo йoгo кpaсHo-
l\ltoвнiстЬ' йoгo пpиpoдниЙ' хист пpoМoBляти дo чy)rсoгo пepe-
свitчeння ryIaли тиlvl paзOryI yспix. [икиЙ Cipкo пiсля дoвIIIoi
нaдy}Iи сIсaзaB зaпopo}fiцяl\4: (Hе в6ивaЙтe йoгo..., Mo}Itе' кoлисЬ
вiн стaне в пpигoдi бaтькiвrцинi>..

Мaзепy BitBeли paзoМ iз .{opoIшенItoBиMи ЛистaMи' щo ix нa-
Йltlли пpи HьoMy, пiд oxopoнolo Bapти дo гoлoBнoгo сoIозIlиIсa
Cipкa, гетьМанa Caмoйлoвичa, пIo пiддaвся Moсквi. Зa тi двa
дHi, я}ti пpoвiв Caмoйлoвич iз Maзепolo' Biн пiдпaв пiд йoгo
чap i зroдився BИcJIaTИ йoгo дo Мocкви; Maзепa дaвся
нafuIoBити i pirпив пoкинyти .(opotшенкa. CaмoйлoBич сIсaзaB
йoмy нa пpoщarrнfl: uPyчy тoбi свoiм сЛoBolvl' ц.\o нixтo I{е тopкнe
aнi тeбе, aнi тBoгo дoбpa. Poзкarки тiльки Iциpo в lvloсItвi все
те, rцo ти скaЗaB Tyт' пpo .{opсltленкa, йoгo |ItrIЯIJI(' пpo кpиMськo-
гo хaнa. Il{aсливсli дopoги' a xyткo Bepтaйся).

Якби Caмсlf,lлoвич yмiв бyв гЛядiти y trlaйбyтHе, йoгo гIoгЛя-
tИ 6УJтvI б тpoxи iнaкIлi.

Мазeпa з'r,цнaB сBoiM чapoпil xиTpиx MoсItoBсЬкиx бoяp TaIt
сaшIo' як 3'rдHaB бyв сoбi пoлЬсьItиx lvlaгнaтiB' TypецЬкиx дoстoй-
ниItiB i невгaмoвниx зaпopo?rсцiв. Biн дoтpимaв oбiTницi, якy
дaв Caмoйлoвичевi: oпOBiв yсe' Ц{o зHaB пpo .[opoIленкa 1 a JIуI}Tу|
гетЬМal{a .цo Bеликoгo Bезиpя тa кpиMсЬIсoIo xaнa пoзIIaйoMили
lvloсItoвсьIсиx tипльolvlaтiв iз пЛЯIIaNIи ixнiх пpoтивIlикiB. Maзe-
пy пpийняЛи з yсiМa чeшIIIoстЯпlIи тa зaxoдились 6iля ньoгo i, кo-
ли вiн виiзtкaв iз Moскви, пpoxaли йoгo пepeixaти 3 yсiM свoiм
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MaйнoM Ira лiвий бepiг .(нiпPa, te }сOмarrдyвalr Й()l.() HoBv|Й пpиJI-
телЬ' Caмoйлoвич. Biд тoi хв.уIJIуI:нИ BiЕI 3aЛиIlrиl}сl l  r.t i l  Йсlгt l  двopi.

Tим чaссlм кiHця недсlлi Укpaiни не бy.lttt r]и'Iцl{()' Iстоpики
тiеi дoби дoбpe нaзивaroть i i: Bеликсrкr Pyitr l lк l . H<lвi зaгoни
тypкiв i тaтap пеpевaлIоBaЛись чеpeз FI(. l lцa('J lиltУ кpaiнy; нa
свoix кyциx кoникax зi стpиrкeниryIи гриBaгvrи Iц'|||И prl: l ' t ' iкaлися
нa всi бoки, вбивaли, гpaбyBaли тa r1aЛИJ|И l]с( ' '  l l(() tTопaлo.
Taк бyлo дo 1680 P., oХ( дo lvlиp}rиx пepегtlшrlpitз i l l  Mtlсltвolo,
Поpтolo тa Кpимoм. Itoли пepегoвopи П()Чl l .ПИClr, Caмсlйлoвич
BисЛaв Maзeпу як свoгo гIpeдсTaBнИrсa /]() MtlсltI lt, l '  i  Мaзепa
викoI{aB свoro мiсitо' яIt звичaйнo, цдaсливt-l.

3 сiчня 1681 p. y Бaкнисapai пiдписaJIИ NIИp Mtrсквa, Пopтa
i ltpим. Heщaсливy Укpaiнy знOBy пoLLIMaтyвaли: TypеvvиIila зa-
сTyпИлa Пoльrцy. i  .{нiпpo poЗMе2IсoByBaB M()ск()Ilськi ; leмлi вi,ц
сyЛTaнсЬIсиx, лtвиil' бepiг пepейIIIoB дo Pсlсii, пpaвиЙ, iз виiмкoм
I{иiвa тa olсoлиць, дo TypeнчИH|4. A щo двi деprкaви, якi пoдi-
JIуIJIуIэЪ' дoбpe зpoзyмiли зшIaгaHнЯ укpaiнськсlгo нapoдy дo eд-
t{oсти' тo нaсeЛeннro зaбopoнили пiд кapoю сMepти пеpexoдити
з oдIloгo бepeгa piки нa дpуrиЙ. I{е piшrення зaсyдилo Пpaвo-
бepеэкrrся нa зaгибiль.

Укpaiнy )Iсдaлo ще }Ioвe лихo. У Moсквi, кoли Пeтpo Beликиilt
бyв мaлoлiтIсol\4' йoгo сестpa Coфiя, щo цpaвиЛa зa Hьoгo' мpiялa
Irpo слaвy визaнтiйськиx iмпеpaтopiв. Ii yлro6ленeць князЪ Ba-
силь Гaлiцин, oсвiueний, iнтeлiгeнтний, виxoвaниЙ нa еBpo-
лeЙcъкиit лaд, xoтiр гIpoгIIaти тypкiв з Eвpoпи i зopгaнiзyвaти
пpoти <невipниx> cвятиЙ сoloз, скЛaдeниit iз Poсii, Цoльu.1i,
Beнецii тa l-{iсapствa. A щo Пoльщa 3a lсopoЛя Янa Coбеськoгo
Ivraлa бyти oдHolo iз нaйдiяльнirпиx дep,кaB цЬoгo сoloзy' тo
тpeбa бyлo пoдбaти зa i i yчaстЬ yсЯкoю цiнoro. 28 квiтня 1688 p.
Пoльщa тa Moсквa пiдпиcaли <вiчний шIиp)' звеpнeний пpoти
Typeннини. Укpaiна мyсiлa пepшa зaплaтити йoгo кorлти, i
пpoти IIapoдIIьOIo пpoтестy Moсквa пpизнaлa Пoльщi пpaвo Bo-
лoдiння IIpaви}I 6epeгoм ,{нiпpa: 40 лiт пiсля пoBсTaHI{я Хмeль-
нищЬrсoгo пoл,Iки знoBy rIoЯв.ИJIУrcЯ' IIеpeд Киiвoм.

Moсквa пiдгoтoвляла вiйнy пpoTи тypкiв, aле) як зaвсiди,
тaк i циM paзoм нaйбiльIпий ii тягap п,Iaлa Bзjiти нa cебe
Укpaiнa. CпiIднi trIуIcTvI, a Зa нИNIт4 пiслaнцi ixaли дсl Caмoйлo-
виva. I.{eй, як yсi дoвкoлa ньoгo' нeнaвидiв IIIляxTy i нe скpивaв
свoгo бaэtсaння, щсlби <<Cвятиilr Coroз> скiнчився нeвдaчero. Кoли
йoмy пpинeсли чaсoпиcи зi звiсткaми, шдo цiсapськi вiйськa
зa}Iяли Бyдaпеrпт i вeнeцiянцi зpoбили дeсaнт y Mopei, вiн не
xoтiв пoвipити. Зaтe, кoли йoмy скaзaЛи' щo гIoЛяки вивтi-
кaли з Moлдaвii i щсl нa Boлинi гIoявиЛисЬ тaTapи' вiн сepдeннo
зapeгoтaвся.

Пpи кiнцi квiтня l687 p. Bся кoзaцЬкa apмiя, пoкликaнa yнi-
Bepсaлoм Caмoйлoвичa' IIoгIpяlvIyBaлa нa Кpим. Кoли гeтьмaн
виixaв нaпepeдi свoгo вiйськa зi свoсi стoлицi Бaтypинa, йoгo
кiнь спoтикI{yBся псlсеpeдинi lvloсTa. <ЛуlxиЙ знaк!> - сIсaзaли
дoвкoлa. Maзeпa ixaв пopyн; вiн 6yв гeнepaЛьниM oсayЛol\{.

Пpи кiнцi тpaвня MoскOBсьItе вiйськсl пiдiйшлo, ц{сlби 3'сднa-
,t'ися з yкpaiнським мirк piкaми opлсlrш i Caмapоro, псlсеpединi.
tlинiцIньoi Кaтepинсlс JIaBIJ\уIIтИ'' IсoMaндyBaB ння3Ь Гaлiцин. Co-
юtilики йlтзlли paзoel нa Кpим.

Biйськo мусiлсl пеpеiзхсaти |IЛIINIИ сTeпaryIи. Cпека бyлa нe-
стepпIla; вес}Ia нe NIaJIa дoшдiв нi лiтo бypeй; нaвiть paнньoi poси
}re 6yлo i небo llellapyшI}ro-чистe пpa}rсилo неMилOсepднo. Tpaвa
висoxлa' пiд нoтaми лтoдей i кoней збиBaлaсь ItypЯBa' ЗaсипyBa-
лa oчi Ta дyшIиЛa. Гетьмaн, tцo B}rсе paз xopyвaв нa oнi' МyчиBся
дy}кe. Biд нeвдoвoЛеHtlя тa ЛIoти вiн не мiг стpимaти гpyбиx, нe-
poзyмних слiв: <Hеxaй бy,Це пpoклята тa вiйнa, якy пoчaлa
Moсквa i зa якy .я ЗaпЛaчy свoiм здopсlвлям! Чopтiвську II]тyIсу
зaтiялa Moсквa! Пepeд yсiм свiтoм чBa}IиЛaсЬ' LIдo зaвolo€ кpиM-
сЬкe xaнствo. Якe нaм дiлo дсl цiсi кaтopги?>

Taтapи лiдпaлили степ i /цoвItoЛa yкpaiнськo-rцoскoвськoi
apмii гopiлo. Кoли BoгotlЬ yIIIyx, бo нe мaв ним гopiти' пеpeд сo-
юзIIиIсaMи пpoстяглисЬ згapиrцa пyстелi. Hесavroвитий вiтep iз
дaлeнi пpoймaв сMaгolo чepeз зaдyшIливе пoвiтpя i нiс xвилi
lсypяBи' IIlo сlvIеpTIrиM чOpниM pЯ'цнOlvl BItpиBaли лroдeй i кoней.
фeбa бyлo вiдстУлaTИ.

Biдстyпaли a}Iс ,цo piк i нaд бepeгarии ЗУ|II/IHуIJIИэЬ.
Hе мolкнa вэке 6yлo дiгнaти Bopoгa.
Гaлiцин y Iцopaз бiльrцiй poзпyцi 6aЧив, ш{o втiкас вiд

llЬoгo тaкиf,l спoдiвaний вoснний yспix. Te сaме .вiдvyвaли iнlшi
llt oсItoBсЬIсi гIoЛкoBOдцi. Txне вiйс ькo пpoйrшл o ведичезнi пpoсTo-
pи, нaдибyBaЛo нaдлтoдськi пеpeпoни' бo вoнo IIe зBиItлo дo
стeпy' яIt кoзaки. фебa бyлo звaлиTИ Ha ltoгoсЬ BиIry. Toдi пpи-
гaдaли сoбi нeoбеpeжснi нapiкaння Cawroйдoвинa. HaйдивнiIдi
бaлaчки ilтllли y MOскOBськ<-lмy тaбopi:

- I{e нe тaтapи' a yкpaiнцi пiдклaдaroть нa стeпy BoгotlЬ
ta TaсMниM нaкaзoM гeтЬivlaнa...

- Taтapи тa кoзaтси зMoBИлисЬ, щoби не дaTи цapевi зa-
вoloBaти Кpиrvl...

Гaлiцип пe poбив нivсrгo, rцoби Зaпepeчити цi пoгoлoски,
бo вoни пoдerсyди BипpaB.цyBaли йoгo невдaчy.

Maзeпa зpoзyrvriв, шдo пpийtuoв lvlеtlт' кoли вiн пoBинeн
BуIэTУгIуITуI. Пiд .raс свOгo гIеpIIIoro пoбyтy y Мoсквi вiн 6лиэrtче
пoзнaйoмився 3 Гaлiциним' OчapyBaB йoгo i з'eднaв сoбi. Пiд
чaс тiсi нeш{aсЛиBoi випpaви пеpIпi н.уITII.И дpyэttби зaкpiIтилисЬ
3 дpyгoгo бoкy, кoзaки вiддaвнa не лтoбили Caмoйлoвl,rчa. Boни
Iсaзaли' щo вiн деспoT' гнiвний, хaпчивtдЙ i нaклaдaс нa нapiд
taнaдтo Ba}Iскi тягаpi. B oтoчeннi геTЬIvIaнa пoBсTaлa спpaBэI{I{я
зIvIoвa з Meтolo зaoxoTити йoro, rцoби пpoTистaвився Гaлiцинoвi
i щoби IIIopaз бiльIпе вiддaлити йсlгo вiд свoix пiддaниx. Хoчa
Maзeпa дaBaB пoчиtl дсr циx мaневpiв, вiн бyв нaстiльки oбepеrк-
ний, rцo IIpилIoдIIo тpипlaвсJ{ oсTopoнЬ; як звичaйнo, вiн вiв гpy
тoнкo i poзywrнo.

Apмiя нaдaлi пOдaвaлaсЬ узaд. 7 липIIя lpyпa lсoзaцьIсиx
стapIIIи}l' дo якoi Мaзепa вwriв зpyннo He гIpистaти' пеpедaJla
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Гaлiцинсlв i  дOнOс дo цapя пpOти C:tмt lй. l t t l t tиt l i l ,  , l t t() l .()  r lбtзинy-

Baчyвaли мiэк iнrпим y TOMy' Lц() х()ч( l  rr i71i1l l r ;r ,r 'и Уrt1l:r i rry в iд

Mсlскви. Гaлiцин BисЛaB цeй ,цoкУм(}l . i .г ,  l |( '  t tr l t t i7цt lм14|tt l lИ геTь-

шlaнa пpo зaгpoЗлиBy нeбeзпекy.
.{вa тиэкнi пiзнirпе oкpемий пiслaноt1t,  t l i2ц 1lt ' t . t ' t t ' l ' tси rtpивiз

Гaлiцинoвi нaкaЗ apeшITyBaTи Caмoйлt lви. l i t ,  l l i71r l t . .II: l ' l .И / l()  Moск-

ви i  негaйнсl  вибpaти нOBoгo ге. l .ЬMaнa.

Гaлiцин Iсaзaв уноui oTOчиTи свt l iм вiЙсьlt()M l .() . l |()|tI l .y ItвaTИpy

Caмoйлoвинa i  пepeдaв дo вiдсlмa кOзaцЬItИM с' l ' i t [) l l tИI l i lM нaкaз

свoсi всlлoдapки.
Itoли гетьмаЕI' пpoкиЕIyBLЦисЬ ypaнцi, п{lСla.tиl l ,  t lцt l Йl lг l l  tuaт-

pa стopoЖaтЬ MoсItoBсЬкi BoЯIси, вiн зpoзyмiв yсt ' t. lзt lt. . lIиxo. Ta
як звичaйнo i  цьoгo paнкy вiн пitшoв дсl  tI<lх iд l tr l [  t1еpкви.
Пiсля бoгoслyrкення пiдiйrлoB дo нЬOгO oдин i:з ГI()Jl l t()BlIиIсiв

i, вxoпившlи йoгo piзкo зa плече, гylснyв: <Пaнe гeтьMaнe!
Biйськo звe тeбе>.

Гeтьмaн вийшroв MoBчItи iз цepкви.
Ha ньoгo BгIaЛa бypя пpoкЛoнiв, дoкopiв ft oбвинувaчeнЬ.

Е,aнили, як киiвський пoлкoвниIс гIoгpo}кyвaв йoмy нaвiть сiкa-
чeNI' яItиM виш{axyBaв нaд йoгo гoЛoBolо.

Кaзaли сiсти Caмoйлoвичевi I{a нy}rсдеI{нiм вiзкy, а йoгo си.
нoвi нaoxляп нa xyДorщaву кобилy i  гак зaвезли Тx дo гr lлoвнoТ
IсBaтиpи Гaлiцинa.

Itнязь сIсликaв кOзaцЬкy сTapIIIиIly' якa знoвy гIoвтopилa
свoi oбвинуBaчeIIIlя пpoTи Carиoйлoвичa. Biн пpoбyвaв }raдapeM-
IIe BипpaBдyBaтись; збopи llеpеpиBaли il"oмtу Bесь чaс кpиIсaшIи
Ta пoгpoзailIи' }lе дaloчи ЗMoги pOз'ясниTи спpaBy' Йсlгo ви-
вели i вiдoслaли дo Moскви; тaм вiн кopoтaв свoi oстaннi pоки нa
3aсЛaннi.

25 vepвня вiдбyлись ьvr6opи нa нoBoгo гeтЬMaнa. Itoзaки y
pядaх ЕIeсЛи святoчIlo дo вiйськoвoi кaплицi rетьмaнськi вiд-
знaки: 6уннyк тa бyлaвy.

Гaлiциrr вийrпoв зi свt.lгo LLIaтpa нa пiдвиш{ення i тaIс пpo-
NIoBиB гoЛoснo дo кoзaкiв: <Кoзaки, вибepiть сoбi гeтьмaнa i зa
стapoдaвнiм звичarм свoix 6aтькiв нaзвiть йoгo сlднoгoЛoснO).

Haстaлa BеЛикa ryIoBчal{кa' a Зa }IеIo 3HявсЯ величeзний
кpик' нa.re гpiwr: кMaЗепa, Maзепa, нexaй Maзепa нaivl Bepxo-
вoдить! >

Гaлiцин пoвтopив кiлькa paзiв сBoс пИтaн}Iя i нa це дiстaв
тy }Itе oднoзгiднy вiдпoвi,ць.

Toдi дyrvrниflх дяк iз Moскви вийIлoв иa тpибyнy i пpovитaв
пepеяслaBський дoгсlвip, пiдписaний ХмельницЬкиM i цapем, oс.
нoвний aкт' LIдo з'ясoвyвaв BзaсMини мiж УкpaiнOю i Moсквoтo
Кoзaцькa стapLLIи}Ia пiдпt,lсaлa гIaпepи, якi iй пpe,цлo}rсиЛи, i нo
вий гeтьмaн' склaBLЦи пpисягy Еa сBaнгеЛii, пoнaв ypя.цyвaTи

Кiлькa днiв пiзнiпre Maзепa y свoiй гoлoвнiй квaтиpi дaв
вeликиit oбiд y чeстЬ Гaлiцинa. Bистpiли apтилеpii вiпдyвaли
paдiснo сTепaUI. пpo пoяBy нoBoгo BoЛoдapя Укpaiни...
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Maзeпa oсягHyв пeprui u{aблi, нaмiченi свoiм сe6елroбствoм.
фeбa бyлo зaкpitIуlTуI г,pIltбaнi пoзицii тa пiдсилити свiй aвтo-
pиTeт' яIсoMy неBпиЕItIo зaгpo}fiyBaли двi сили: 1\4oсIttlвськi iнтpи-
ги i кoзaцькa сaNIoвoля. Moсквa бyлa недoвipливa тa пiдзopливa;
ii бoяpи Juo6уIЛуI гporшi, Ii дипльoмaти paдo слyxaЛи нaклeпiв
кoзaцькoi сTapIIIиIlи' пiддepясyвaли llепopoзyмiння мittс ними,
вiчнo цЬIdyвaли згiднo зi стapиrrл IIpинципoM divide et impera,
щoби тiльки B,цep?IсyBaти Укpaiнy y стaнi l{eвпинI{oгo бeзлaддя.

Caмoйлoвич зaJIиIIIив нa piднiй землi пpиятeлiв i пpиxиль-
никiв; ix пoзвiль}lloBaли зi стaнoвищ, oдIroгo зa oдгIиM' a
мeткitшиx вiдoсЛaли дo Moскви.

' Itoзaцькi вepxи 6yли зaвсiдИ нeбeзпечнi. Maзeпa пpoбyвaв
яIсoмoгa 3pyчIro цrо нeбeзпelсy 3Bести нaнiвeць. Cвoiм стapIIIинaI\d
poздaвaв вiн пoчeсти, пoбiльrпyвaв ixнi бoгaцтвa тa зeмлi i
oдIroчaсIro пiдтpимyвaв пpoти ниx нeдoвipливiстЬ Moскви. I{oли
йoгo мoгyтнiй coroзниIt дotvтaгaвс'7 в.ъ1<уITуI пpoти пiдoзpiлиx oсiб
IIaсиЛьниx зaсo6iв, гeTЬIvIaн бopoнив iх явнo i тaким po6oшl
з'rднaв сoбi вдяннiсть сepeд тиx нeбезпeчниx eлемeнтiв, зв'язy-
roчи ix нaвiки зi свoero дoЛelo.

У 1689 p. pirпили пiти нoвoro вiйнoto Ha IсpиMсЬIсoгo xaнa.
Гaлiцин iз дoпoмoгoro Maзeпи взяв пpoвiд y Цiй випpaвi, якa
нa цeй paз yдалaсь. Taтapiв Пo6vIJтуI, Пеpекoп вiдoбpaлi,r, i xaн
мyсiв пpoxaти lvtиpy. Кoли тpeбa бyлo з'ясyвaти миpoвi уIvloви'
Гaлiцин paдився Maзепи, aлe хитpиЙ гетЬMaн' лякaroнись вiд-
пoвiдaльнoсти' IIe в.уIЯBуIB свoei дyмки.

Гaлiцин тpiюмфaльIlo BepI{yBся дb Moскви; пpиirмaли йoгo
тaм iз пoчeстяldи. Ta цe бyв йoгo oстaннiй yспix; пaнyвaння Cо.
фii кiнvaлoсь i Пeтpo в)кe лaдиBся пepeбpaти Bлaдy.

He6aвкorи i Maзeпa пpиixaв дo UroскoBськoi стoлицi. Пo-
IGaзaBся вiн тaм iз незвичaйнoю пиlllнoтoю y тoвapиствi нaй-
бiльIциx кoзaцькиx дoстoйникiв: гeнepaлЬнoгo o6oзнoгo, гeнe-
paЛЬIloгo писapя' гeнepaлЬI{oгo сyддi, гel{epaлЬI{oгo oсayлa тa
гeнepaлЬнoгсt бyнтyrrtнoгo. HaйбiльIшi yкpaiнськi мiстa &Iaли сe-
peд йoтo дpy}ttИI{и свoix пoлкoвнт'rкiв: i пoвaжний Чepнигiв, i
лю6a Пoлтaвa, i тopгoвeлЬIlиil IJilкин, i Hoвгopoд, oспiвaний
згoдoм Гoгoлeм, i Лyбни, дe пiвстoлiття тoмy гIaHyBaв }тсopстo-
кий князь Яpeмa Bиrпнeвeцький, пpoгнaний ХмелЬllицЬIсиlvт.
ГeтьмaнсьIсa дpy?Iсинa vlaлa бiльIш тpиcтa oсiб.

Hiкoли щe Moсквa нe бaчилa yкpaiнськoгo гeтЬМaнa y тaкiй
циrшнoтi. 3давaлoсь' щo вoЕIa пpиймaе IIе BaссaЛя' a MoгyтIlЬoгO
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сoюзни}сa i спpaвrrсньoгo BoJIoдapя. Чимaлo цapськor кiнtloти Ta
пlxoти виixaлo нaзyстpiн кoзaцькiй дpyэкинi. I.{apськa кapитa
}кдaлa нa Maзeпy пpи Bopoтax Moсtсви, i oдин P.vIc,oIiI/liLдoстoйниtt
lt iменi цapiв i io6ii пиiaв, ЯIt здopoBля гетЬIvlaнa. Taк нaкaзy-
nqлa дaвIIя визaнтiйсьIсa eтиIсетa.

Maзeпa зaняв мiсцe y кapитi з rсoзaцЬIсolo тa tvroс}toвсЬItolo
дpy)киIroю пepeд нerо i пoзa нeю; Ёiн виixaв дo мiстa чepeз Bopo-
тa вiд ltaл;rги, пepеixaв piкy MoскB5/ чеpeЗ Мiст ЕIa чoвIrax i
вyпиIrився y слaвI.IoпДy lтoсoлЬсьIсoмy двopi, дe нa I{ЬoгO }rсдaли
цпapтaМeнти.

Гeтьмaн He знaB' щo дiсться Ha дBopi' Ire дoгaдуIoчись' ц{o
днi пaнyвaння Coфii тa Гaлiцинa B}Iсе пoчисленi. У свoix poз-
Moвax iз мoскoвсЬIсип,Iи кoмiсapямуI| яt<i шIaли пеpeвipити йогo
нaстpoi' вiн виxвaлIoBaв пoдBиги ЦapсьIt'oгo yлюблelrця:

- Hiкoли ш1e нeвipнi tlе l\дЕlJIи тaкoгo сTpaxy' ЯIс пepeд кIrя-
3eп4 BaсилeM Baсилевинeм Гaлiциъlитg'! Якa шкoдa' щo taбpa}слo
нaM Boди i ми нe ryroгли зpyйнyвaти Пepeкoпy.

I дo цьoгo ще дolсинyв тaкиЙ ItoMеI{тap нa дol{aз свoеi вчe-
нoстi:

- .(aвнi xpoнiкapi кa}кyтЬ !IaM' щo пepський цap .Цapiй'
кoли йrrroв зaвoйoвувaти ltpим iз xмapaми вiйськa, не мiг УrяTу|
llepeкoпy, бo бpaклo йoмy вoди, a вiдстyпatочи' пoIilIяBся' I.цo
tlitсoли бiльrде нe вepнeться нa Itpим.

Ha дpyгий дelrЬ lra Кpeмлro 6yлo вeликe пpинятTя. Ha ньoмy
BI/IхBaЛЯ.JIуI tIotв,уItуI Гaлiцинa тa Maзепи' яItoМy в iменi цapя
пepeдaли 6aгaтi дapyнItи: сpiбнy Baзy'тa зoлoтий IIoяс' пpикpa-
ц:eний бpилiянтaми. Maзепa вiддaв вiзитy цapeвi Iвaнoвi,
нaпiвiдioтoвi, пaтpiяpxoвi, тa нe мiг зyстpiтиеь iз Пeтpoм.

Гeтьмaн бyв iщe y Moсквi, кoли дiйurлo дo сoup d'Еtat:
Coфiro зaчI,I|IуIJIуI y,{iвo.rorшy Maнaстиpi, Гaлiцинoвi вiдoбpaли
Йoгo мaйнo i зaслaли, Iвaн як 6иЙнe iстнyвaв, i вeликa Пeтpoвa
дoбa гIoчaлaся.

Maзeпa I{yчиBся здoгaдaruи, щo бyде дaлi: йoгo oтoчeння
впсе нaмiчyBaлo йoгo нaслitrlуIкa i сaм гeтЬмaн тpaтив y}кe
нaдiю.

Biн xoтiв зaгpaти щe свolo oстaнню кapтy i зi свoеrо дpy)rси-
нoro вiдвiдaв Пeтpa y фoiцькoмy wraнaстиpi.

10 вepeсня мoлoдий цap Пeтpo, тoдi 17.лiтoк, пpиrrяв yк-
paIнцiв нa aвдiснцii i тyт irцe paз мoгyтнiй нap Maзепи BзяB
вepx. Maзeпa пpинic зi сoбoro бaгaтi гoстинцi: вeликцйr toлoтий
xpeст' виIс.'Iaдeний сaмoцвiтaпdи' пpeгapнy Iпaблro, якy нarвний
xpoнiкap цiсi дoби oцiнroе нa 2000 pу6лiв, i зoлoтi нaтдиilнуrки
дJIя цapсьItoi piднi. Ta бiльrп як yсiмa дapу}Iкaми вмiв вiн з'сдIIa-
ти сo6i пpиязнiсть цapя свoiм lсpaсIroмoвствolvl' свoiм нeзpiв-
IIяIIиМ xистolvl пepeкol{yвaти лroдeй. }ttaль, щo ця мaйстеpнa
пpolvloвa нaйзpуннirшoгo дипльoп4aтa y тoдirпнiй Евpoпi якoсЬ
нe збеpiглaсь i не дiйIплa дo }Iaс.

Maieпa пolсинyв Moсквy 12 Ёepeсня 1689 p. y ш1e бiльIпiй
силi тa слaвi, нirrс мaв fi, кoли тy,Ци пpиixaв. B oстaннix дняx
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йсlгo пo6утy y MOсIсOBськiй стсrлицi тpaпивсfl ()/lИII 11иlзtlиЙ i дyэке
xapalстеpи cTvlЧr.Ий eпiзoд.

Пoльпдa, як вiдoмo, нiкoлl ,r  нe xoтi; la :] l)( ' I t ' l . l , l ( . l '  Укpaiни, i
пoльський ltopoЛь Ян Coбсський пpoбувaв :l 'с,l1ltaти сllбi Maзепу
чеpез фpaнцyзa Heвiль, тaйнoгo aгентa' як()Г() t]ис.пaв д<l Moск-
ви мapкiз Бетtoн, тoдilшнiй пpедстaвI{ик Лкlд<lвикa ХIV y Bap-
rпaвi. Hевiль мyсiв дoltaзaти неaбиякoi LЦTyItИ' lr1rlби виконaти
свсllo мiсiro, бo мoскaлi ХvII вiкy бyли дyэ*сe пiдlrrlp.пивi i звик-
ли сте}Iсити lraзиpцеM 3a чy}ItиI{цями. Фpaнцyзький aгетlт пepe-
Oдягrryвся i y тoвapиствi oднoгo нiмецькoгсr лiкapя, l l l() MeLшIсaв
вiддaвнa y Moсквi, зyмiв нaЙти дoстyп дo Maзепи. l{еЙ вiдкинyв
пpoпoзицii пoльсЬtсoгo кopoля. ЧуlкиннtаЙ Пoс(ipe.цнI4к xoчa i
3a3нaB пoвнoi нeвдaнi, ЕIе пoчyвaв хtaлlo дo Maзeпl,r: y свoiх
спoминax вiн згaдyе пpo <BелиIty внeнiсть тoг() кrIя3я, який вo-
лoдiе пpегapнo лaTинськolo Moвolo).

Гетьмaн мyсiв пoIсBaгII{o веpтaтисЬ' бсl нa Укpaiнi збиpaлoсь
нa бyнт. Зaки виixaв дo Moскви, вiн зaЛуIIJJиIB нa вiд.rинeниx
кopдoнax сильнi Oбсaди. Aле тaтapи нe pyxaJ7уIcЪ i небeзпекa
пpихoдиЛa зi сеpeдини: B}I(е пorЦиploBaлись чyTки' ш{o цap зa-
apeц]TyBaв Maзeпy, шдoби зaвoлoдiти Укpaiнoro. 3aпсlpoэкцi
пpoBotиЛи циM pyxoМ; Boни BуrcJIaIIуI пoслiв дO ItpиMсЬItOгo
xaнa i пoлЬсЬIсoгo Iсopoля 3 пpoпoзицiеto пpиеднaTvIcь дo ниx
IIpoти Moскви, .flIla наBaхtуIЛacЬ нa ixнi вoльнoстi.

Якби Мaзeпa бyв хoтiв, вiн мiг 6и 6ув дaти сoбi paдy з
цapelil' який нe мiг бopoнитись. Aле вiн нe xoтiв еднaiись iз
Пoльuдеro. Biн зaвiв лaд i пpи пoмoчi свoix aгeнтiв y Bapшraвi
Ta нa Кpимi вмiв пoдaти дo вiдoм&, Щo Пoльuдa, BтollvIиBLtIисЬ
тypецЬItoю вiйнoro, пOчaЛa пеpeгoBopи з Псlpтoтo, нe poзпитaв-
IIIи пpo дyмкy сBoгo MoсItoBсЬIсoгo сoloзHикa. Мaзeпa псlвiдo-
lvIиB пpo це нeгaйнo цapЯ' якиilt був йoмy вдя.rний зa тaку
вa}кну вiсткy.

.(ля вeликоi спpaви, дo якoi Maзeпa пiдгсlтoвлявся, дсlвip'я
Moскви бyлсl для HЬOгO неoбхiдне. A всe rк вiд 1689 p. дo 1691 p.
дoнoси пpoти нЬOгO плиByтЬ дo Moскви piкoтo; все це бyло
дiлo мeнrпe-бiльlде дoвipeниx aгeнтiв Пoльuдi, якiй зaлeэкaлсl
IIa тoмy' uдoби пoзбyтися силЬI{oгo гетьМal{a' rцo пpoBoдиB oд-
нoцiльнoro, дисциплiнoвaнolо дep}IсaBolo' Ц{o Irе мaлa симпaтiй
для нei. I тсlмy Мaзeпa вeсЬ чaс бyв нaстoporrсeний: вiн vraв
скpiзь дoбpиx aгентiв, частo пoсилaB впливoви1\{ бoяpaм tapy}r-
Кvl, ЛpIл' цьolvly rк вiв JIЬoяльHy пoлiтикy. .(oнorцики BvIхoДИЛИ
iз дoвгl,rм нoсol\t' i гeтьмaн не втpaтиB нiтpoxl.l дoвip'я y Петpa.

3 пoнaткy 1692 p. вибyxлa пoIIIесTЬ' щo дeсятItyвaЛa зa*
псlpoэкцiв i пiвдeннi oкpyги Псlлтaвпдини. Лiтoм сapa}Ia зI{и-
rциЛa мaйэке Bсе ?l{}lивO i п<rrкеrкi, спpичиHенi псlсyxoro, oxoп-
лIoBaли yкpаiнськi мiстa. Hapiд нapiкaв, IцO Bсe лиxсl йдe iз
Mсlскви, тиM сaмиIvl i нa гeтьмalla' якoгo пOTaйFIиx нaмipiв нe
мiг зpoзyrrлiти, ввalкarочи йoгсl звичaitlим пpислy}ItниIсOM цapя.
Мaзeпa дoбиpaв дOBкOЛa себe лroдeй вipниx, пiддеpакyroчи стap-
I:lИr:.У. Taким ptlбсlм псrвсrлi тBOpиB вiн apистoкpaтiro, якiй
p<.lздiляв землi i дсlстaтки, шдo дсlсi 6ули ЗaгaлЬнolo Bлaс-

н[стю кoЗaцтBa. I]i нtlвi flat|уI, B}rсе спpaвrкнi yкpaiнцi, пtlвo-
Д|t,trIИcЬ зi звичaйниMи кo3alсaми i сeЛянaMи' нaчe зi свсriми
рe6aми, a.це 6yлa piн нa Укpaiнi ЕeBидaнa. ,{o псlлiтичIlOгO
lleвдoBoлеIIIIя дOЛyчились iще сoцiяльнi yМOBиHи. Ha цiй oснoвi
ltoстaB бyнт Пeтpикa..

У сiчнi 1693 poкy oДvIlа TIуIcap iз дepнсaвIloi кa}rцeляpii,
ввaний Петpикoм, пoltи}lyB Пoлтaвy i втiк нa Ciч. Бyв це смi-
I||4BИilI rпибaйгoлсtвa, дo6pиit' пpoMOBeць i не бeз пoлiтичнсrгсl
lп4ислy. Itoли тiлькvI oTIу|tIуIBсf вiн мiэtt 3aпOpo)кцяMи' пOчaв pOз-
I\{aлЬOвyBaти шиpсlкi TIIifltтИ| пpийшлa пopa, шдс16и спiльнсt iз
тaтapalvlи пiти псrxoдOM нa Укpaiнy, яIсa хсдe тiльки Ha гaсл()'
щoби пpoгIlaти Maзепy. Bся бiднoта тpиMaлa зi зaпopoхсцяlvlи
i piзaлa yкpaiнськy lЦЛяxтy' IцO тpиN{aлa 3 цapeМ.

Знaчiння Пeтpикa зpoсЛO IIIBидIсo; вiн стaв гOлOBIIиM пи-
сapеM Ciчi. Мaзeпa дapeMrrе ,цONraгaвся, uдoби йoгtl видaли; 

.зa-

псlpo*сцi вiдмсlвилисЬ' IтOIсJIикaIoчись rra пpaBO зaxистy' яIdиM
вiд вiкiв lvloгли }сopистyBaтуIc:o cуIIaИ степiв. Xитpvtfl Петpик
yмiв iщe пеpeкoнyвaTи зaпOpoаttцiв, щO гетЬNIaн BисyBa € тaке
дoilIaгalrня тiльки тaк' пpo orсo ЛIoдсЬIсe, 6o y rли6иtт'i свoеi дyIшi
вiн не стaBитЬся BopO}Itе дo йoгo пpсlсктiв.

Псlтiм пoixaв вiн нa Кpим i пеpeксlнaB xaнa' шдсl тpебa
пoчaти вiйнy пpoти Moскви. Biн нaвiть пiдписaв iз ним <B iмeнi
Укpaiниu coloзниЙ дсtгoвip, яким Укpaiнa зpiкaлaся свoix дсrгсr-
вopiB iз цapeм i стaвaлa сOroзHикOM Кpимy. Кoли Пeтpик шIaB
yrrсe цей дolсyМeнт y pyкax' тoдi звepнyBcя дO зaпoporкцiв iз
тaкишI мaнiфестсlм:

<Бoлroче tу|B:,lTуIcЬ) яId чy}rсиI'цi pyйнyють i гноблять piдний
кpaй>>.

<He дивсr, щO Taкe pсlбить пOлЬсЬItий кOpOлЬ. Itoлись ми
6yли йoгo пiддaнi, aле' зaBдяки Бoгoвi тa xмeЛ,ЬЕIицЬItolvly' tvrи
BиIIBIIIуIJIиIсь i нaкoiли Пoльuдi стiльки JIуIхa' цIO BoHa й дсlсi нe
Ilдo}ttе пOдy,EсaTи>.

<<He дивo, ц{o нaIIIиМ BopoгoМ r xaЕI: з дaвнix-дaвен ми pyй-
нyвaли йсlгo зeмлin.

oTa дивнe Oсь LI{O: псrведiнкa MoсItoBсЬкиx цapiв; вOни He
BaвoIoBaЛи нaс збpoеro; нaIпi пpeдки з влaснOi всtлi для oбсlptlни
пpaBoсJlaвrroi вipи пiддaлись iIи свсr6iднсt. I Moсквa зpoбилa
iз нaс свoю пepeдHю стopo}rсy: звiдки BopOг не йде, вiн у пеpIпy
чepгy pуйнyr нaцJ кpaй, зa якиM Moсквa xoBaстЬся' як 3a
твepдиIleю. Ta i цьoгo iй rшaлo; вoнa xoчe шдe зpoбити з IIaс
свoix невiльникiв>.

I{eй пpeцiнний дoкyмеIrт y poзBиTIсy yкpaiнськoi
нoi сBiдolloсти нaлиcatlиir в Aкмеvетe, нyдoвiм
мiстi, нaзвaнiм згoдOМ Cимфеpсlпсlль.

нaцiсlнaлЬ-
кpимськiм

Псlвaэкнa чaсTиHa зaпopoхtцiв вiдгyкнyлaсЬ нa пOIIлиIс Пет-
pикa i вибpaлa йсlгo гетьмaнсlм Укpaiни. Taтapи тa зaпopoэкцi
пirдли пoxOдOI\,I.

Aгенти, вислaнi Мaзeпoro нa Кpим i нa 3aпopirrсrrся, по.
вiдoмляли йoгсl дeнь {a дцeм пpсl зpiст цЬOгO pyхy. Haцiонaльнa,
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пpoтиwroскoвськa пpgгpaмр fleтpикa пOкpиBaлaсь iз глибсl I|уIN|у|
пеpeсBiдчeIIItяUIи Maзeпи i вiдпoвiдaлa йOгO OтOчеlItlIo' aле вo}lи

6oялцcя сoцiялЬ}roi eвoлIoцii, яIty вoнa N,IyсiЛa бyлa пoтягти

зa с06()ю. Пeтpик xoтiв вiдсlбpaти пaнal\ir iхнe майнсt; пOчинaBся

вiчний ксlнфлiкт п,Ii,rс дв6Iиa Ъечiями: rraцi6нaльнсlto i ссlцiяль-

нOIo.
Пeтpик бyв пpедстaBникOM бiднсlти i сeлянств3, ЩO бaэкaв

скиlIyTи OднOчaснO MOсIсOBсьIсе яpMO тa yкpaiнськиx пaнiв.
Maзе.пa IIaвпaки: xoтiв l{eзaJleэкнoi Укpaiни для себе i для нoвo-
стBopeнoi coбoю apистoкpaтii; вiн i не дyпdaB пpo змiнy
селяrrськoi дoлi. Biн 6yв apистoкpaтoм i ним зaл 1цIиBся.
HaйкpaщиIl1t дolсaзOпl цЬoгO 6ув topДиЙ мaнiфeст. який вiн сuPя-
мyвaв iз Пoлтaви пpoти бyптapя BэIсe зaгpo}tсе}Ioгo йoгo вiй-
сЬIсolvl:

<TTIсI тartе? Tи смiеIrr,сягaти зa гетьМaнсЬкиM титyлoм?
Haс спpaвдi дивye твoе бсlrкевiлля!u

.Хтo з тeбe, нуэrсдeннa сoбaкo' зpсrбив пpсlвiдникa тa сlпi-
кyнa?u 

- |
.<Чуr уlи IIe зЕIaeryro' щсl твiй бaтькo бyв нсебpaкoм, щo }tiив

y Псlлтaвi з лIoдсЬIсOi милoстинi i uдo ти сaп,I' Iсoли xoдив дO
IIIкOли' BoлOчився IIO Bулицяx iз гoлсlдpaнцяMи i гсlдyвaвся
oкpyЦкaми пiд нarrrими вiкнaми? Hiксlли ти He стtlяB нaвiть
бiля Iшляxтичa. He вipимсr, щoби xaн iuroв iз тсlбсltо. Hе мсlrкeмo
дoпyстиTи дyll{ки' щoби тalсa визIlaчнa oсoбa МOглa Йти зa
тoбorо, ти, бpеxyнe i пiдлa сoбaкo! I{e, певнo, якуliltcь цигaн' щo
зiбpaв мirrс тaтapaми кiлькa Tисяч BtrЛoцloг i нaзивaе себe xa-
нottд!>

Пeтpикa i йoгo тaтap пoбvtли; нa дpyгий piк всlни IIoчaли нoве
пoBстaння з тaкOю хt llеBдaчero. Mазeпa нe стpaтив з oкa свoix
нaмipiв, a IIpи цЬolvly зpyчнo пOкaзyвaв цapевi, яIty веЛиIсy пo-
сЛyгy вiддaв вiн йoмy сBorlo пеpeMOгOIo нaд Пeтpикoм.

У 1695 p. Петpсl Beликиfl' хсlтiв пpсtбити для Poсii вiкнo
в Eвpoпу нa Чopнiм мopi i зсlвсiм нeпoтpiбнo пoчaв oблсlгy
Aзсlвськoi фсlpтeцi. Maзепi ДopУчИJIИ пpсlвiд IIaд диBеpсiйним
нaсTyпol\Д I{a кpиMсь}toгo xaнa' uдсlби }re дOпyстити тaтapiв з дo-
пol\doгolo тyprсaм. I цим paзoм гетЬмaн ilIaв щaстя i пiсля кiлькox
мoгyтнix нaстyпiв Hа слaв}Iy тaтapсЬIсy фopтецro Кiзiкеpмaн
(нинi Бepислaв), ЯIсy Bвa}fiaли I{егIepeмo}ltнOк)' вiн здсlбyв Гi.
Mазeпa веplryвся y тpirомфi нa свiй бaтypинcький зaмoк. Toдi
вiн спpaвдi всlлoдiв Укpaiнсlro.

Ta не дOBгo дoBeлOсЬ вiдпсlнивaти пiсля тiеi пepeмoги. ГIет-
pик зHOвy вибpaвся пpOти llЬoгo вiйнсlro, нa цefi paз з apмieю
30 000 таTap' i псlrшиpяв чyткy' бyцiмтсl вiн нeзaкotlнцЙ cиrl
Maзепи. Maзeпa BистyпиB iщe pаз пpOти IlьoгO' нaнOBO пoбив
тaтap' aлe Пeipик бyв нeвпiймaнним i вiв дaлi свoi iнтpиги.
Щo6и пoзбyтись цьoгO свOгO taвзяTyщOгO BOpOгa' Maзeпa нa-
клaв нa йoгo гoлoвy llaгopoдy, i тoдi Пeтpик щeз. Taк зaкiнчи-
лась iстopiя тoгсr yкpaiнськoгo <Пугaнoвa>.

Idap Пeтpo I ствopив tloвцil opдelr cв Aндpiя, i дpyгити..iз

l|Gpги, який дiстaв цro вiдзнaкy, 6yв Мaзепa. Maзeпa скiнчив
tiO лiт i, здaвaлoсь, дiйrшoв дo BepцIкa слaви. Biд XшreльницЬIioгo
ltixтO He Maв нa Укpaiнi тaкoi безoгляднсli BJIaд'И; дep?rсaBнa стap-
luинa тa apистOкpaтiя \ЛaЛуI t1|я ньoгo бeззaстеpeхснe дсlвip'я,
мaв вiн пpи сoбi oсoбистy вapTy' скЛaдeнy iз сepдюкiв, i вiв
y бaтypинськiй пaлaтi rкиття спpaвrtснЬOгo вoлoдapя. Ha йoгсl
двopi ЗaBеЛи дy}rdе Toчний цepeмoнiял, i гeтЬмal{ пpиймaв нy-
}t(иI{Itиx arvlбaсaдсlpiв iз ксlpoлiвськсrro пиIIItloтoю. Toдi як y Mo-
сквi пaнyвaли Цдe вapвapськi зви'тai, Maзeпa зpсl6ив iз Бaтypинa
eвpсrпeйський сlсepeдoк'

Biн сlпiкyеTЬся писЬlvIeнстBOIvI' нayldolo' lvlистeцтвoм i I.{epк-
воto, якtli вipfiим JIиIIIaвсЯ зaвсiди' БiльIцiсть чyдoBиx киiвськиx
цepкOB в yкpaiнськiм бapсlкo, ш{o й дoсi нe вTpaтили свoei кpaси,
пoбyдyвaнi aбсl вiднсlвлeнi зa Maзeпи.

Biн вiдбyдyBaв Maнaстиp Лaвpи, oбвiвrши Йoto Moнyп{eн-
тaлЬниМ MypOп{ iз нyдoвсl пpикpaII]ениIl/Iи вopoтaми. ,{oвгo пiсля
Й<lгсl смepтуI, 

'<IJIII 
пaM'ятЬ пpo ЕIьOгtl зaтиpaЛи y нaймeнrшиx

вaкyтинax, йсrгO пopтpeт зaлиLЦaвся IIa OдЕIoMy мalraсTиpсЬItoМy
вiвтapi. Гeтьмaн пoбyдyвaв пpeгapI{y цepквy св. Mикoли' пepe-
твopиB Moгилянськy Ксlлегiro, вибyдyвaB пpoсЛaвлений пiзнiцre
Il[eвченксtм ссlбсlp y Пеpeяслaвi.

Числeннi iнrшi пaнегipики зBeличyBaли Йoro iм'я. Apистo-
кpaтiя, дyxOBеIrстBo, BЧенi, писЬMеtIHиI<уI Ta мистцi BиxBaлIoIoтЬ
йoгo зa те' IIдo пOстaBиB Укpaiнy тaк BисO}сO. A кoли пpийтrтoв
Йoгсl кiнeцЬ' мOсIсOBськi кaти poзIllyкyвaли пилЬI{o всi пaIrц'ят-
llики, зaлиrдeнi пiсля I{ЬoгO' щoби ix спaлити. Toшry-тo слiдiв
пO HЬoluy тaк \4aлO; 3aте тi, щo дiйrшли дO нaс' с дoкaзoм, яlсий
lсyлЬт пaнyвaB дoBIсOлa йoгo oссlби.

Maзeпу слaвЛятЬ яIс (пpoтelсTopa киiвськиx Aтенu, йoгсr
пpoсЛaBляIоть 3a <пoбoжснiсть не тiлькИ p\JIЯ' цeplсви нa Укpa-
Iнi, aле тerrt i сepед TeMpяBи тypецькиx 6iсypмeнiв>.

I.{тo oстaннrо подptlбицтo тpeбa poз'яснити. Cлaвa Maзeпи,
frк сlпiкyнa цеpIсви Ta нayltи' пollrиpилaсь мiхt усiмa пpaBO.
eЛaв.Нvl':оlIl4 oтoшIallсЬкoi тypeцькoi iмпepii, i чимaлo гpeцьItиx
!пискoпiв, бoлгapiв, сepбiв i нaвiть apaбiв llpиxoдиЛo дo Бaтypи-
нa пpoxaти пiдмoги. Toдi Maзeпa кaзaB BиF,aTvt BЛaснип,r ItoцIтoDt
чyдoBy свaнгелiro apaбськoro пdoBolо. I]я дopoгoцiннa кHигa'
DиIслaдeнa бpилiянтaми' Itaxoдиться нинi в Aлепo; }rofiснa нa
Hiй нинi tце бaчити гeтьrvlal{сьItий геpб з йoгo титyлoм Dux
Cosaсorum Zaporoviensium.

Ha вeликi сBятa в epyсaлимi дoсi вхtивaloтЬ y цеpквi Cв. Гpо.
6y сpiбнy Mискy' виpiзьблeнy якиIvIсь iтaлiйськи}r МистЦеМ,
iB тaким нaгIисolvl: nII{едpий дap BеликOIO геTьМaнa Й<lгсl Be-
личнOсTи Iвaнa Maзeпиo.

Пaнeгipики сlспiвуloть гepoйськi вчинки BелиIсOгO Bo,flдa'
tйoгсl спpaвeдливiсть>, <йoгсr BeлиIсoсеpдя i пpaвoтy>, смiли-
вiсть ЕloBoгo Гepaкляn. I]e <<нaЙ6iльl:tиЙ yкpaiнський IIУr-
цapo.

Йoгсl гсlстиннi бeнкeти y Бaтypинi слaвилисЬ lIIиpoIсo. Ha ниx
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вiн, 60-лiтнiй гсlспoдap, iпдe дужиЙ i мeткий, y ксlлi свoei ге.нe-
paльнсli сTapII]ини тa пOлкoBникiв, пpиймaв пOклOни вiд pirкниx
aвтсrpiв, tl{o пpиxOдиJIи деrсляlvlyвaти свсli пaнeгipики в йoгo
чeсть, i влaсникiв сЛaвниx дpyкapelrЬ iз Киiвa тa чepнигoвa'
якi пepeдaли Йovrу y бaгaтиx пaлiтypкax твopи' н.уINIИ видpyIсG
вaнi, де йoгo звeличyBaли. oднсlгo paзy вiн вiдвiдaв y ltиiвi
Mсlгилянськy Кoлегiro; yннi тa пpсlфeсopи' rсOзaцЬкi сини, oднo-
чaснO вчeнi тa BOяки, BУITaJIуI йoгo лaтинсЬlсoк) мсlвсlю. Boни
гopдилисЬ ним, i сepед тiеi мoлoдi пopyн тalсoгo poзylr,rlroгo
тa силЬtIOгсl пptlвiдникa MOглa зpoдитись нaдiя, щсl сlднсlцiльнa
тa вiльнa Укpaiнa зМoхсe нeбaвкoм дo6vlтиcь свoеi псlвнoi сaмо.
стiйнoсти.

Фpaнцyзький aмбaсaдop дe Бoнaк кafite y свoix <Cпoминax>,
щсl в Укpaiнi не нaди6aв вiн нiксlли II|otт/IIaуI' якy мсlrкнa би
piвняти з Мaзепoro не тiльки ЦдgдO впливiв i бaгaцтвa, aлe.тe}к
IIдOдO сlсвiти Ta IЦItpvIHvI свiтсlглядy.

Усi сунaсники Maзепи itдуть нaвипepeдIси y lroxвaлax. 3гa-
дaймo Пилипa Opликa, якиЙ лicля йoгo cмepтуI IaJIуIIJJуIBся o6o-
poнцeшI сaмoстiйнсlсти Укpaiни нa нyrrсинi; Teoфaнa Пpoкo.
пoвичa' мaйбyтньoгo peopгaнiзaтсlpa poсiйськoi пpaвсlслaвнoi
I.{epкви, aBтOpa дpa}Iи <Boлсlдимиp> y чeсть Maзeпи;; вiн
тBepдитЬ' rцo Мaзeпa - цe спaдкo€мeць Boлoдимиpa Bеликoгo.
nПpиглянься ссlбi у BсlлoдиtиуIpi,- кaэке вiн,- нaчe y зеpкaлi
i пoбaчиrц у }IЬolvly сBOIo слaвy тa xopo6piсть!n 3гaдaймo щe oд.
IIOгo теOлЬoгa Cтефaнa ,ЯIвсlpськoгo' тaкo,tс мaйбyтньсlгo гoлoвy
poсiйськoi пpaBoсЛaвнoi Ifepкви, тoдirшньoгo peктopa Moгилян-
ськoi Aкaдемii, вeликoгo бiблioфiлa, щo склaдae пaнeгipик .y
честь Мaзeпи; еДиниill пpимipник цьoгO твopy' щO OMиIryв вoгtlto'
rтa якуrЙ зaсyдиB йoгсl цap Пeтpo, нaxoдився y дaвнiй цapськiй
бiблiотeцi y Пeтepбypзi.

oднa пoxвaлa' IIaписalIa пo-лaтинi y 1690-}ty' мa€ тaкy пpи-
свЯтy:

Illustrissimo aс Magnifiсentissimo Domino D. Johanni Mazeр
pa, Duсi еxerсituum.

Maзепa 3 деякиtvr кOIсетcтвOIи зaлrобки вiдпсlвiдaв нa святaх
чистOк) lvloвolo Лiвiя тa I.{ицepoнa, тсlдi як y Moсквi Пeтpo лeд.
Bуt' мiг нaЙтуt OдЕIOгO пepeклaдчикa I\o JIaTИflI/I. <Itoзaцькa
кpaiнa>, як ii нaзивaли тoдirшнi eвpoпейськi гeoгpaфи, бaгaтo
вищe стOялa y тсlй чaс oсвiтсllо, нiэlс MсlсксlвuдиIIa' Bкpитa щe
вapвapськolo тeмpявoto.,{oсить пpигaдaти дикi 

.смepтнi зaeyди
Пeтpa, щo влaснopyчЕIo lсaтyBaв свoix <стpiльцiв>, кapy' нaклa-
дeнy нa цapeвичa oлeксiя, rкopстoкi зaбaви цapя тa йoгo пpи-
6iчникiв. ,{oсить пpoчитaTи or7УIеуr Мoскви, зpoблeнi eвpoпeйсь-
ItиМи пOдopo,rсHикaмИ ПpИ кiнцi ХVII в., xapaктepистиIсy з
побyту цapя у Пapиrrсi, }Iaписaнy Ceн-Ciмсlнсlм.

У xvII в. мiэк слyxaчarvlи yнiвepситeтiв y Cсlpбoнi, Пaдoвi,
ЛеЙд i Пpaзi бyлo бaгaтсl yкpaiнцiв.

Apaбський apxiдiякp, Пaвлo Aлeпський, вiдвiдaв Укpaiнy тa
MoсковuдиI{У, t(oли Maзепa бyв iщe юнaкo!!. У свoix <Cпoми.

l|lхD пI{шIe вiн, щo дy)rсe здивyBaвся, пtlбaнившlи нa Укpaiцi
(gтiльlси дiтBopи y цIкoJrax). uХoчa я i нyхсинeць' a тaки IIе пO-
чyвaв сeбe тaм нa нyrrсинi>. Кoли rк дoiздrкaв вiн дсl Moскви,
ltepaз сepцe йoмy стисIсa€тЬся' йoгo дyшa <пoчyвae сeбe пpи-
гнlчeнolo>, бo <y цiй кpaiнi нixтo нaвiть тpoxи I{e Mo)lсе пOчуBaти
сcбe свoбiдIlиlvt).,

Бiднoгo llpaвoслaв}Ioгo apaбa, uдo вибpaвся дo Cxiднсli Евpo-
пи збиpaти rra цepквy, пpиймaroтЬ тalu TaIс xoJloднсl, uдo вiн
xoчe якoмoгa сIсopшe зIroвy пepeйти yкpaiнський кopдсlн. <HaIдi
дyцJi,_ пиIIIe вiн,- зaтpемтiли paдoщal\4и тa пoтixoro, нaIшi
сepця вiднинились i ми пOдяIсyвaли Bсевишrньсrмy, бсl xтсl

'(Oче 
сIсopoтити сBo€ ?tсиття нa п'ятнaдцять лiт, неxaй iде дo

мсlскaлiв>. У кoзaцькiй кpaiнi вiн вiднaйшIOв чap fiсиття' свO-
6сlдy тa цивiлiзaцiro...

Мaзeпa r пpeдстaвниIсo}l киiвсьrсoгo дyxa, eвpoпeйськoi кyль-
тypи' oснoвaнoi нa лaтинi, нayцi, a тaкoэrс нa дyхoвi ЛицapсTвa'

'кe 
вищe ,всьoгo стaвитЬ лIoдсЬкy гiднiсть. Miэtс кoзaкaми всi

6yли piвпi i всi стaнoвищa вибopнi. Moскoвськa цивiлiзaцiя
пoгopд?rсyr нayкolo' нexтye лицapствoм; yсi - Biд нaйбiльrшoгo
6oяpинa дo нaйскpoмнirдoгo llvly}Iсикa - тo цapськi upaби>. II{o
rже й кaзaти пpo дикi, гpyбi poзpУlBкуI' IIpo зaгaльнe п'яtlстBo,
пpo, зaIсo}Iи, тoптaнi нoгaми!

flкa з тиx двox кyльтyp мaлa взяти вepx? Пpo цe piruилa
floлтaвa, i Мaзепa мyсiв вiдстyпити мiсцe Пeтpсlвi.

Ta яким poбoм цap мiг зевpoпeiзyвaти Moсквy? Чи звep-
llyвся вiн дo зaxiдниx yнeниx? Tiльки y.нeBeличкiй мipi. Biн
шyсiв IIIyкaти пoмoчi y киiвськiй кyльтypi, у тиx yсix дyxoвниx
l y.reниx, щO кOлисЬ гypтyBaлисЬ дOBIсoлa Maзепи. Hayкy тa
tyльтypy пpинeсли М<lсквi yкpaiнцi з Киiвa.

Люi Пapiс з'ясyвaB цIo пpaвдy' Itoли y 1834 poцi писaв:
rМirrс стapolo Pyсro Яpoслaвa з ltиiвa, кIlя)tсoю тa лицapськOlo'
дy,кe пoдiбноro дo pеIIIти Eвpoпи, i MoсксlвrциIIoIo' aзiйськсllo
тa дeспoтичIloto' лeдBи визвoлeнolo 3 l\лotlгoлЬсьIсoгo яpМa' iстнyс
6eзo.цняu.
' I.[iеi бeзсlднi }Iе зaсипaлИ rIpИ кiнцi ХVII вiку. Moсквi, як
ltoлись Pимoвi, тpaпиЛoсЬ uyдo: Graeсia сapta ferum viсtorem

***

l1 листoпaдa 1699 Пeтpo I i пoльський кopoль Aвгyст Caсь-
кий зiйrшлуrcя 6iля Moсrсви y селi Пpeo6paжсeнскOe i тaм пiдпи-
сaли тpaктaт' дO яIсoгo нeбaвксlм пpистaв те)к дa}IсЬкий кopoль.
tyэкe мoлoДvlilt вiк нoвoгo IIIBeдсЬкoгo кopoля Кapлa ХII i звiст.
lси пpo йoгo пoвнe бeзсилля cпpияли нaйсшriливirцим плянaM
пoдiлy зeМeлЬ. Пoльщa бarrсaлa сo6i Лiвoнii тa Естсlнii, Poсiя,
пpид6aвIши Iнгpilo тa ltapeлirо' Moглa нaperштi дicтaти це вiд-
дaвrra бaэrсaнe вiкнo, яке Пeтpo бaчив нaд Бaлтiйським мo.
pеIvI.
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Укpaiнi зaгpo)кyBалa нaсилЬнa вiйtra Itp().гИ lIIвсrцii. Taкi
ЕiуITJIяДуI нe дy)Iсe iй пoдсlбaлись. I{им pa:}oМ Ilal)()с'гаIr y?tte IсoH-

флiкт нe iз КpИмorи, Typeннинсlю aбo Псl.llьtt1tllо. Мiшс IIfве-.

йiеro i Укpaiнoro iснyвaли тpaдицiйнi Bзaст\4инИ дpyrкби. Гyстaв
Aдoльф iсlтiв пoзнaйOмиTисЬ iЗ неro блиrкче. Itapлrl Х бyв
вipниItl сoloзIlикolu ХмельницЬкoгO i ъиявив сеСlе льсlяльнi-
lшим, нiэtс lvIoсIсoBсЬкий цap.

II]oби дo6pe зpoзумiти ссrrоз ТITвeцii з Укpaiнсlкl, Мaзeпи з
Itapлoм ХII y 1?08 p., тpeбa зaBepнyти 50 лiт yзaд /цo пepшIoгo
сolозy ХмeльницЬIсoгo з Itapлoм Х. Aнaльогiя <lбсr'aвиIl нeзBи-
чaйнa. Кoли внeдoвзi пiсля пеpеясЛaвсЬкOгO д()гoвOpy цap нa-
6лизvlвcя дo пoлякiв, Укpaiнa шryкaлa дpyrкби зi ШIвeцiero.
Лютepaнськa Illвeцiя' 1lепpия3нa пaпi, бyлa oднсlнaсн() вOpoгolvl
BapшrЪви тa MOскви. If дaлeкe гeoгpaфiнне пOлO}кeннЯ нe дO3Bo-
лялo iй IIa зaBOйOBIIицЬкi iдei. ,Цля Укpailти це бyв iдеaльний
сoк)3llик' i нa кiлькa лiт пepед сMеpтIo Хмельницькoгo Boнa
ввiйшrлa з нeк) y пOpoзylvtiння. Bapт звeplryти yвaгy нa тaкий

фaкт: пiд чaс пepeгoвopiв rпвeдськi aмбaсaдopи сlстepiraли гeTЬ-
йaнa пpoти всяксri спpoби зблиlкен:.tя з цapeМ' 6сl nMсlсквa,-

кa3aли вotlи'- дeспOтичHa дep,fiaBa, Hе 3Mo}Iсe пoтypaти пOpyч
сe6e iстнyBaHнIo вiльнсrгсl нapoдy).

Мeтсlto сoloзy' дo яIсOгO пpисTaлa тeэк Tpaнсильвaнiя, бyв
псlдiл Пoльшдi. IШвeцiя зaстеpiгaлa сo6i 6aлтiйськi пpсlвiнцii,
Укpaiнa мaлa зiбpaти всi eтнoгpaфiннi yкpaiнськi землi a?rс дO
BиcJти, nскpiзь, дe гoBopять yкpаiнськolo П,roBolo i дe пaнyе пpa-
вoслaвrra вipan. Кpiм цьoгo' Boнa Мaлa збiЛьЦIУITИcь смyгorо бi-
лopyсЬIсиx 3еМeль' цдo MaЛи iй зaбезпечити 3B'язсlк зi IIIвe-

цiеro нepeз бaлтiйськi кpai.
I{ьoгсl пpo€кTy не здiйснили, 6o Кapлсl Х пoмep гIepедyчасIlo'

aлe кoзaцькa диплЬoмaтiя нiкoли }rе тpaтиЛa нaдii, u{o кOлись
Mo}Iснa бyдe йсlгсl вiднoвити. I сlсь тaк Укpaiнa, xoчa нixтo fi не
питaB' стoЯлa пеpeд вiйнoro, якy тpебa бyлсl вести y далекiй
кpaiнi з дpyrrснiм нapoдOм. Ш{o бiльrпе: Ha пiдстaвi .цoгoвopy
мiж Укpaiнoro i Moсквoro укpaiнськиx вiйськ нe вiльнo бyлсr
в)fiивaти пOзa tvrefitaми бaтькiвтЦI/Itlтt, a тyт тpебa бyлo BOIoBaти
нaд бepегaми БaлтiйсЬItoгo MOpя.

У цьolшy зBOpOтlIOl\1Iy мtlментi свсlсi iстсlpii Укpaiнa мiстилa в
сoбi дaвнro Чepнигiвшдинy, Пoлтaвlцинy' мiстtl Киiв (pеrштa
Itиiвrцини нaлe}кaЛa дo пoлякiв), vaстинy КaтepинсlсЛaBlцини тa
Хepссlншдини. I{i двi сlстaннi твсrpили 3aпopiжrкя.

Укpaiнa }raЛa сBoIo aдмiнiстpaцiтo, свсlе зaкOнOдaBствtl, свoi
сyди, свсli гporшi, i гoдoвнсr apмito, якOIo цap не мiг pOзпOpяд}Iсa-
тиcь 6eз 3гoди гетЬMaнa. I{я 60 000-нa apмiя бyлa всьoгo нa
10 000 лIoдa ryrel{Lшa вiд мсlсксrвськсli.

Maзeпa бyв сильнсl неBдoBOлeгIий пoчaткoм вiйни. У 1700 p.
Пeтpo дOплaгaBся вiд ньсlг<l пpислaти йсlмy 10 000 ксlзакiв' Кtlли
вoни зiбpalIИcЬ' пpийrпсlв пpoтилеrкний нaкaз: вiйськсr не-
пoтpiбнe. Ta лeдви йсlгсl pсlзпycTИIIIl, Петpсl ЗнOвy xсlтiв 12 000
люДeй.

Кoзaки виixaли пiд ксlмaндoro МaзепиIlOгO сестpiнкa пoл.
lсoBl{икa oбидoвськoгO; ItOли вoни пiдiйIIIли дo Пскoвa, пOчyли'
tt1o Кapлсl ХII poзбив мoскaлiв нaд Hapвoro. Укpaiнцi мyсiли
iraBеpHуTи пiвксlлсlм, BислуxaвIIIи лaЙoк вiд свсlix сoroзникiв,
Ч()lvly BOни нe пpиiхaли iм псlмoгти нaчaс.

Ta yкpaiнський нapiд зaзнaв iuдe бiльIпoi o6paзи. Пpaвo-
беpеrrс*ся зaйIvlaли пoдяItи. Укpaiнa нiкoли нe }roглa пoгOдитисЬ
ill тaким стaHONI' який yвarкaли тiльки тиMчaсOвим i нaсильнсl
/loвepIIIеtIим фaктсlм. Caме цьoгсl Псlльrцa псlбсlroвaлacь. Кoли всl-
r|a стaлa сOtoзHикoIvI Пeтpa, вOнa дOlvraгaлaсЬ вiд ньoгo зa-
твepдити ii пaнyвaння нa Пpaвсlбepeясrrсi. Toдi цap вислaв
(),цtlOгO зi свсlix дякiв Mихaйлсlвa, шдoби пOЛaд}Iaв цIo спpaBy
lt Maзепсlto.

Morrсeмo УяBИTу| coбi, rцo дiялoсь y дylДi Maзепи, кoли
вiн вислyxyBaв спpaвoздaння сelсpeтapя' який зaпевнrовaв йoгo,
lцo (BелиIсиir цap y всix спpавax цIoдo Укpaiни нe зpoбить
ltivогo, не спитaBшI|4 pat|4 LцлflxeтHoгo тa хopo6poгo гетЬ]\IaHa>.

Хoчa Maзeпa вмiв мaйстеpнo сItpивaти свсli пoнyвaнIlя' циD4
patoМ вiн нe вмiв ними зoвсiм зaвoлoдiти:

<Hебeзпечнa piн,- вiдпoвiв вiн,- B'я3aтисЬ iз Пoльrцero, цe
вкe й дaвнa пpипoвiдкa кaшtе: <Як дoвгo свiт 6yдe свiтoм...o

Oднaнe y 1701 p. }re пpийIшoв irцe мeнт, uдoби зipвaти з
Pсlciero; пaтpioт зaxoвaвся' нa пеpIпий пляI{ Bистyпив дипльO-
мaт. i здaBaЛoсЬ' Iцo гетЬMaH гoдитЬсЯ нa бarкaння Пeтpa'

IIебaвкoм цap зaxoтiв нOBoгo кopпyсy пpoти швeдiв. Biд'i-
xaлo п'ять пoлкiв пiд ксlмaндOю стapoгo MиpгopoдсьIсoгO IIoл-
tсOв}Iикa .(aнилa Aпсlстсlлa, гepoя вiдeнськoi oблoги i мaйбyт-
lIьOгo yкpaiнськсlгO гeтЬшIaнa.

- I]е IIIляxeTнa лIoдинa'- Itaзaв пpo }lьoгo Мaзeпa,- i
нaйстapIпий пoлкoвниl<, якиЙ зaслy}ItиB нa пoIIIaнy тa лroбoв
цiлсli apмiТ.

I(oзaки пo6или генеpaлa Illлiпнeнбaxat aле AпoстOл, псr-
liдсrмляroни пpO цIo пepеI\loгy Maзeпy' }fiaлyвaвсЯ, Ц{O мoскaлi
вaбpaЛи йoгсl всlякaМ зaxoплe}IУ IIИI{,уI дoбинy, rцe й знyщaJrИcь
нa'ц HиlvIи.

- Пiсля цЬOгO'- кaзaB вiн,- нe I!/Io?fiI{a вipити, щсlби нaшi
ttoзaки, яtсцIO ix не пpисилylотЬ' xoтiли буrтуrcь зa цapя.

Бaгaтo iз ниx пepeйrшлo тaки заpaз IIa IIIBeдський бiк.
Biйськсl, BepнyвtIIись нa Укpaiнy' дaлO вoлro свсliм пoчyвaн-

ням. Btlнсl oбвинyвaнyвaлo гoЛOснo Maзeпy:
- Щсl хс poбить нaцI гeтьMaн? Biн пpиятeлЬ мсlскaлiв тOMy'

щсl дiстaв opдep i зa нaс y)Iсе rre дбaс! Мoскaлi xoтять нarцoi
вaгибeлi.

I дoxсlдилсl дO сIlpaB}rснix бoiв мiэк кoзaкaми i мoскaлями. Ha
6азapax iшли бiйки, i oднoгo paзy якуlfrtcь poсiйський пoл-
кOB}IиIс ItpиIсIIув скaэкений: nГoдi, пoдлroки! 3aнaдтo дoвгo
пiднсrситe Bи гOлOBy i гсlpдo пolсиByeтe свoiм нyбсlм! Teпеp ми
в}кe мaсмсr вaс!u

Hapoднiй гнiв вибyxyBaB з yсix бсlкiв, i Maзeпa дoбpe 3веp-
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тaе yBaту I{a цeй cTИхiiftIltil| пpoяB вoЛi нapoдy. Biн вибиpae в.re-
нy тaктику' lvlo}lсe' a}rс }IaдтO Bчeнy. Йoг<-l емiсаpи пiддеprrсyroть
нaдaлi сepед нapoдy сlбypення, a вiн шдсlpaз бiльulе зaз}Iaчy€
назсlвнi свсlтo вipнiсть цapeвi. l]я псlдвiйнa гpa МaЛa свсl i  ксlpистi
тa нe,цOстaчi. Boнa дO3вOлялa гeтьмaнсrвi пiдгtrтrrвлятисЬ сy-
пoкiйнo, aле I{eтяMyLI{a Maсa' rцO зBикЛa мiшaти y спiльнiй
ненaвистi iменa Пeтpa тa Maзепи' здИвyстЬся y вiдпсlвiднiй
xвилинi, Iсoли пoбaнить piIпення Maзепи; спaнтеличeнa' вol{a
B?ttе }Iе зMO}tсе зpсlзyмiти як слiд I{OвOгO стaнoвиrrдa i не
дaсTЬ зdyнтсlвaнсlмy пaтpioтoвi бeззaстepeяснtli пiдтpимки, яltсli
вiн вiд цiеi rvlaси спoдiвaвся. У цьtlмy Леfi(aB rли6rlкиЙ ксlpiнь
нeвдaчi.

Piк |704-ir бyв псlвний нeспoдiвaнсlк i пoдiй. Кapлo ХII нaiiaв
нa Пoльщy' дe пaни' вipнi свспй нaйдaвнirшiй тpaдицii, зpaди-
JIи сBoгo кOpOля Aвгyстa Caськoгo' Петpсl для пiддеp?ltlси сBoгo
сoloЗtlиIсa нaliaзaB Maзeпi зa}Iяти yкpaiнськi землi пiд Пoльrцeю.
Гетьмaн вiддaвнa }rсдaB цЬOгO prшIення.

Moгyтня yкpaiнськa apмiя, якOIo !сoМalltyBaв сaм Maзепa,
пepeйrплa .{нiпpo i ввiйщлa нa yкpaiнсЬIсy тepитopiro, пpинa-
лe}кHy дo Пoльuдi, де вiддaвнa нe бaчили yкpaiнськсlгсl гeтьмaнa!

Haйслaвнirшим пpсlвiдниItOM кOзaкiB' пO TOMy бoцi, бyв xвaс-
тiвський пoлксlвнйк Ceмeн Пaлiй. Як дoвгсl Псlльшдa вeлa вiйнy
з тypкaми' вo}Ia Ilpиrrялa з вдяннiстю пolvliч ItOBиx кoзaкiв
пiд пpсlвoдoм Пaлiя для сBoгO Itopoля Янa CoбссЬIсOгO.

Aлe iстopiя пoвтopяrтьсЯ. Кoли тiльки небeзпeкa }rиI{yлa'
знoBy плaгнaти тa ix pенники paзOrvr iз кaтoлицЬкиlvt дyxoBel{-
ствoM пOчaли пOявляTисЬ нa кoзaцькиx зеNIЛях. Tсlдi вiднсl-
шIенIIfl lсOзaцькoi стapIIIиIlи дсl Пoльщi пOчaлo псуBaтисЬ. Пaлiй
tvlae пOтaйнe пopoзyмiння з Maзeпoтo i з6epiгaв для ньoгсl цi
землi пiд Пoльщero. Мaзепa ЯIс сOIoзни}с MoскBи вiддaвнa нe
]vtaB нияIсoi свoбсlди y свoiй дiяльнoстi i мyсiв зaдoBoльtlятисЬ
тим' IIlo зaOxOчyвaB }IиIIIкoll1I Пaлiя.

Пaлiй y пepшIиx poкax xvIII в. xoпив paзoМ зi свoiми
сoтниIсaMи зa збporo пpoти Пoльuдi i poзбив гIoлЬсЬкe вiйськo.
Biн вiднoвляB Tpaдицiro ХмeльницЬItoгO. Пoльrцa, pOзIIIMaтoBa-
ьIa ABгyстOм Caським i Кapлoм ХII, не lvlaлa сиЛ бсlpoнитись.
Киiвшдинa, Boлинь i Псlдiлля збyнтyвaлись. Кoзaку|' ceJIяt|уI' a
нaвiть yкpaiнcькi вepxи' 3po6ИJIИ пoвстaння; стaли НуIЦ1уITуI
IЦЛJIxту тa хсидiв.

Maзeпa ц{е paз OпиHився нa пiвдopсlзi тvrirк свO€tо ЛьoялЬ-
нiстro сyпpoти Mсrскви i свtliми симпaтiями yкpaiнськoгo пaтpi-
oтa. Як yсi йoгo зeNIЛяки' вiн бarкaв сoбi yспixy пoBстaIIня
нa yкpaiнськиx зeмЛяx пiд Пoльпдero, дoбavarovи в цьoМy ви-
iмкoвy llaгoд)r' uдoби з'eднaти вeсь нapiд. Ta з ,Цpyгoгo бoкy
цap дoпlaгaBcЯ' BиI:I/IJI|<и вiйськa нa пiдмoгy пoлякaшI y бopoтьбi
з Пaлiем. Гетьмaн нaйцroв спoсiб, як пOгoдити тaкi сyпepeннi
iнтepeси: вiн пaписaв дo Пaлiя, цIoби цей пpoбyвaв пOгOдитисЬ
iз пtlлякaми i псrтaйки пOшIaгaB йoмy.

Aлe Пoльrцi вдaлoсь ЗДУ|JfуITУI пOвстaн}Iя. Пiсля цьoгo пpи-
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Йluли rкopстсlкi peпpесii, вiд якиx гИlIyЛO ,гисячa\4и ЕIaсeЛеннЯ.
.Гiльки Пaлiевi вдaЛOсЯ oкoпaтись в oксlлицi Бiлoi I{еpкви.

I]ap пpoxaв Maзепy, тt\сl6и вiн пеpексlнaв Пaлiя, неxaй пiд-
/laсться Пoльшtri. I]им paзсlм гетЬMaн вiдмсlвився i гсlpдtl вiд-
rrtlвiв Петpсlвi: nHe мсlэкy B3яTи нa себе тaкOгo тpixa i пеpe-
|t()нyBaти Пaлiя i Caмyся*, пдсlби вoни сaмi пiIлли B яpмo. Я rrt не
rl4O}rсy дaти iм зaбeзпеки, rцo iм дapyloтЬ }ttиTтя).

Toдi цap дaв сaпl Пaлiсвi нaкaз' rцoби цi.цдався псlлякaм. У
t'tlй чaс Maзeпa ввiйrпов з цiлoro свorlo apмiсro дo Псlльrцi, rцo-
би пiддepжaти Aвгyстa CaськoгO пpOти мaгнaтiв, якi псlчaли
йoгo псlкидaTи y кopисть Cтaнiслaвa ЛсrцинсЬкOгo' щo вiднeдaв-
tta сидiв нa пpeстOлi з лaски Кapлa ХII.

Maзeпi вжe нiкyди булo ви6иpaти, чи 3a Пaлiем чи пpoти
llЬoгO. Caмa oссlбa пpoвiдникa бyнтy сxoдиЛa тyт нa дpуrиiт'
lulян; пo сyтi, тyт iIллсl пpo те' uдoби BиItopистaти виiмксlвo сIIpи-
ятливi сl6cтaвини для з'еднaння yкpaiнсьIсиx зеМeлЬ' пцo бyли
tliд Псlльrцero. Maзепa ввiйIrroв нa цi зeмлi зa згoдorо Aвгyстa
Caськoгсl; aлe piruив, rцo бiльшrе iз ниx нe вiдстyпить. фeбa
бyл<-l зpoби"ГИ <ДИBepсiron' вi.цвеpнyти гнiв цapя i пoлякiв, oд-
l{иM слoBoшr: тpебa бyлo нaйти яIсyсЬ }rсеpтBy. Як спpaвнснiй
У.tень Maкiявeля Maзепa не зaBагaBся i pilшив rTo}IсеpтByвaTи
для цiеi мети Пaлiсм.

Пaлiй чaстo вiдвiдyвaв гетЬMaгIa' який зaвсiди лpиЙмaв Йсl-
гсl якнaйкparцe. 1 сеpпI{я I704 p. вiн пpийrшoB дO гoлсlвнсli IсBap-
тиpи Maзепи у Бepдичевi. Йсlгсl пpиняли бенкeтсlм, пiд нaс
якOгO д<lбpе B|4ПИЛИ. a внсlчi, ксlли вiн мiцнo зaс}IyB, йсlгo
вxoпили' вивeзли дo Бaтypинa, звiдки в.ИcJl.aJIr.r дo Мoскви. Пa-
ЛiЯ зaслaли нa Cибiо.

Мaзепa зaняв Бiлy I]еpквy i зaволoдiв yсiсrо тepитopiсro.
Пtlляки, rцo сaмi йoгo пpиклИI|aIIИ. нe MoгЛи пpoтeстyBaти' бo
вiн oсвсlбoдив ix вiд Пaлiя. Aлe нapодня пiсня зpoзyмiлa iз
цЬoгo пoлiтичнoгсl yспiхy тiльки мopaльний чи пaIс шIaЛo fuIopaлЬ-
ний сеrrс i стaнулa нa бoцi Пaлiя, як нapoднЬoгO геpOя. A втiм'
Йoгo неспoдiвaне apеIIIтyвaII}Iя пpиI{eслo yкpaiнськiй iep-
fiсaBi BсIo Киiвrцинy i вiн бyв тiльки p5nнницькolo сиЛolo в
Укpaiнi.

I{ap, пoбaчИBтJJ\l' пдo Maзeпa йoгo oбдypив, не зaбyв 3a
вiдплaтy: теПep вiн пеpeдaв йoгo y poзпopяд}IсеIrня Aвгyстa
Caськoгo. .{ля Maзепи 6улa це сМеpтельнa oбpaзa: вiн' геpoй
дtsaцяти Tpьox пoxoдiв, мaв бl,t сJIУ}|<ИaIД пiд кopoлеN,I, слaвн]4l\,t
xiбa свoiми гyЛянкaми тa }IeBдaчaп4и! Biн мaв би вiддaти
0днy 3 нaйкpauдих евpoпейських apмiй I{a пoтaЛy пaяцa' яIсoгo
навiть влacниiл нapiд пoкинyв! A всe Eс Maзeпa не виявив свoix
пoчyвaнЬ i нaдaлi xиTpyBaB' piruений пpoдOB}IсyBaти свoro пoлi-
TИI\У У rцOpaз piruyнirпе yкpaiнськoIvry дyсi.

Пoдii пpинecли Йoму ITеpIIIe зaдoBoЛеHня. Aвгyст i цap звep-
}lyЛись дO l{ьOгO iз пpoхaннЯNr' КoJlИ вiн бyв нa Bсlлинi iз

.boгУсЛaвсЬIсии Пoлкoвтlик.
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30-тисячнсrrо"apмiеro, rцoби пoкapaB пOлЬсЬкиx мaгнaтiв, збyнтo-

BaHиx пpoTи сBoгo зaкoH}toгO BoЛoдapЯ. Maзепa вiдплaтився
iм дoбpе зa всi давнi кpивди yкpaiнськoг() нapoдy.
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^rкoвтня 

в'ixaв вiн тpiroмфaльнсl дtt свсrсi стсlлицi Бa-
тypинa' зaлиII]aIoчинaBoлиtтi зaлoги для зaбезпeки кparo. Бyлa

цe пpибpaнa фopмa aнeксii.
У БaЪypинi Jaстaв Maзeпa Aпсtст{rлa, Ц{O BOIoBaв iз П-етpoм

IIpoTи rпвeдiв' Cтapиiл гIoлItOBt{иIс i йсlгсl кOзaIсИ 6yли oбypенi
пЬвeдiнксlro мсlскaл1в; нyrкиннi ге}rеpaли нa слyа*с6i Пeтpa пo-
мiтyвaли yкpaiнцями, 6тлли ix i нe BaгaЛисЬ вirшaти. У Пoзнaнi
мoскaлi тa сЬксoнцi пoзaбиpaЛи кoзaкaМ ксlнi. а пt-lльськi стap-
|JJИьIуI taнь6или ксlзaкiв oстaннiми слoBaMи. Maгнaти пolpo}rсy-
Baли: oHaperцтi &ra €Nlo Baс y свoix pyкax...>

Чyтки пpo цей стaн irпли по Укpaiнi, i Maзeпa тirшився, шдсl
вollи дoпovraгaloTь йoгo плянaшr. Гетьмaн скpивaв свoe вдoвo-
лення i писaв iще дo цapя' щo йoгo oбyprо € }Ieв,цoвoЛення кoзaкiв.
Петpo нaдaлi ввafiсaB йoгo свoiryr нaйпевнiшrиM сolo3никoм. Кoли
Maзeпa з гIoчaтIсy 1705 p. сItлaB йoмy вiзиту y Mосквi, цap
пpиняB йoгсl як пpaBдиBoгO Boлoдapя

I{ьсlгсl }*t poкy BеснoIo гeтЬшIaш yдpyгe pyшlиB зi свсlсrо apмiсro
нa Boлинь i Пoдiлля - бyцiмтo, rцoби дoгIoмoгти пoлЬсЬкoмy
кopoлевi в йoгo кoнфлiктi з йoгo BaсaляNIи' a в дiйснoстi, ш1oби
в тiй сrкoлицi зaкpiпити сBOIо Bлaдy. Oднoчaснo, ш1oби BиIIеpеди-
ти скapги Aвryстa Caськсrго, вiн нaписaв дO цapя' Ц{o (пOлЯки

цe не йсrгсr пpиятелi i ш.цсl вiн псlнyвaс себе, як яг}lя сepeд стaдa
вoвкiвo. Mазeпa, зaнявLЦи Bолинь i Пoдiлля, здiйснив Ц{e oдиt{
iз сyттсвиx пyнктiв нaцioнaльнсli пpoгpaми. OднoчaсIIO чеpeЗ
свoix aгентiв знaв вiн, щсl дiеться y Baprшaвi; цap yсе rцe дoвipяв
йoму i слyxaB йoго paд.

3 вepесня 1705 p. ПpOгoлOсили пoJIЬсьIIиМ ItopOЛeM Cтанiслa-
вa Леrцинсь}сoгO. Maзепa зaлиLЦився нa Boлинi тa Пoдiллi, uдсrби
тим певнiIлe збеpiгти цi зeмлi дЛя свOгO добpсlгo пpиятеля Aв-
гyстa Caськoгo.

У мiсяцi эксlвтнi псlльський rпляxfич. Boльський, виcлaниЙ
кopoлel\4 Cтaнiслaвoм, пpивiз Maзепi пpoeкт сOIозy в oфiцi-
яльнiй фopмi, лiДпиcaниiл гIoлЬськиМ кopOЛеM i канцлсpoм, з
дy}fiе |topИc:r.rlvlуI yl\[oBиEa\ли. Ta гетьмaн не вipив y дoбpy вoлro
Cтaнiслaвa Лсrцинськoгo. BoльсьItoгo взЯли }ra тopтypи' a пo-
тiм вислaли дo MсrскBи 3 листoМ дo цapя, де Maзeпa зaпeB-
IrяB цapЯ Петpa I, п{o вiн <зaлиrшитЬся непoxитниM' як гpa-
нiтнa сIсaлa сyпpoTи Bсix спoкyс).

Tим чaсoм дo гoлoвнoi гeтЬМaнськoi квapтиpи пpиixaв пoл-
кoB}IиIt Гopленкo, oдин iз нaйбiльrше ЦIaнoвaниx пpoвiдникiв lto-
зaцтBa. Biн комaндyвaв бiля Гpoднa OдHиМ дсlпсrмirкниI\{ кopпy-
сoM' якOгO чaсTи}Ia стOялa i в Pизi. Biн склaв oбвинyвa.rення
гIpoти мсrскaлiв, шдo ixнi стapIIIиtlи floBoДvl.I|Иcя з lсoзaкaми
нaxaбнO, rцo BOЕIи нaвiть yкpaЛи йсlмy кoня...

I{ap piruив в.ИсIIaTИ кoзaкiв дсl Пpyсii, rцoби тaм зpoбити
З }tиx <,Цpaгсlнiв>, a це бyлo стparшниNl зaМaxoм нa нaйдopсleкнi

ixнi пpaвa тa вiльний вiйськoвий устpiй. Гopленксl taкiнчив
свolo пpoMOBy BигyкOм: <Пaне гeтЬпtallе' Tи, u-цсl нaMи пpoBoдиiш'
tцo Tи дyMa€шI пpсl це все?>

Maзепa впеptIIе в,vrflBИB пoЛкoв}lикaм свolo дyмIty: <Oт якa
Flaгopoдa Зa HaLЦy слyrrtбy!> - кataв вiн гipкo.- uAx, fltс я xсlтiв
би, u1o6и Хтoсь iнtший бyв нa п{OМy мiсцi. Якиf,t "s дypеIrЬ' lцO
вiдкинув пpoпoзицii Cтaнiслaвa! >

Бiльшe вiн нe кataB' aле vleту сBoIo oсяг}IyB: пoЛкoBники
зpсrзyмiли, ЦIo гeTьMaн шrae чyлe сеpце нa ixнi скapги i п.1o вiн
}кивo вiднyв oбpaзу сBoгo нapoдy.

Мirк Кapлсlм ХII i Maзепoro пOчaлисЬ пеpегoBopи. Тxнi пo-
дpoбицi для }Iaс Heдoстyп}ri, бo rшlедськi apxiви згopiли y
Пoлтaвi i oбa вoлсlдapi з незвичaйнoю o6еpeэкнiстro, у нaй'-
бiльIпiй тaйнi вeли спpaвy.

У цьorиy чaсi Maзепy зaпpoxaЛи Ha xpeснoгсl бaтькa Bнyчки
lt}lя}Itнoi .(oльськoi. I.{я пoльсьIсa дaмa' дaBня гIpияTельIсa Ma-
зeпи, бyлa дyэке iнтелiгентнa i, xoчa yrtсе в лiтax, .цoситЬ ПpИ-
вaблиBa. Мaзепa нaйrдoв y tliit гiднoгo спiльникa. Пiсля
дoвгиx кoнфеpeнц iЙ' вollи нaкpеслил vI TIJIяьт дiяльнoстi.

3имa 1705 /6 p. булa для Петpa виiмкoвсl сyBopa. IlIвeди
0a}IяЛи BсIo Литву, цap BзиBaB Maзепy дO Минськa: тaM
08rтaв йoгo IлифpoвaниЙ лист вiд ,{oльськoi. Бyв цe мpavний,
еумoвитиЙ, бepeзнeвий дeнь. Apмiя poзтaЩyвaлaсЬ пoсepед бi-
лOpyсЬIсиx лiсiв i бoлoт. Maзепa Пpoxoд}I(yBався зi свoirvr вipним
opликoм сaМoтнolо I{eзpиIvrOю дopoгolo. ЯкиЙcь ЧepнeцЬ вийrлoв
0бoм нaзyстpiн, дoбyв iз згсlpткiв свсlсi oдerrсi звитoк i вpyнив
Йoгo Мaзепi. Гeтьмaн пеpедaв йoгo opликoвi, rцoби пpoчитaB.

- 
34-лiтнiflr opлик бyв тoдi кoзaцЬкиМ гeнepaЛЬ}lиМ гIисapеM

l' мo}ttе, сдиЕIoIo лIoдиHoto' дo якoi Maзепa мaв дсrвip'я. Biн
tиxOBaB йсrгo нa свoro псlдобy' гoдyloчи yлroблeним свoiм aвтo-
pсlм Maтсiявeлiм, випpo6oвувaв i pсrзвиBaB I{eBпиIlнo. 3peшrтсlro
}lсиTTя Opликa дoкaзалO' шдo Maзепa }Ie пtlltлиляBся' LшaнyIOчИ
fioгo бiльшre' яIt ttoгo-бyдь. opлиIс зaлиLIIиBся йoмy нeгIoxитIto
lipним нaвiть тoдi, кoли Maзeпa poзпpoЦдаBся зi свiтoм, i вiн з
пoбoЖЕoю пOtЦaнolo згaдyBaB свoгo nслaвнoгo дoбpoдiя>, .цapмa
щo Bсi цoгo rreп{астя MaЛи сBoIo пpичIлНУ У беЪзaстepежнiй
слy}rсбi Maзепинoмy iдеaлoвi. I]ей yкpaiнецЬ чeсЬкo"o пo*Ъд*""-
Hя - йoгo piд вивсlдився вiд бapoнiв I-{iсapствa з ХII вiку -
l{aв глибoке пoчyTтя чeсTи. 3гoдoм opлик мaв пдilк свсliми
{Pyгaми Кapлa ХII i rшведськиx дoстoйникiв, кpимсьIсOгO xaнa'
фpaнцyзьких мiнiстpiв i дипльoмaтiв: кapдинaлa Флеpi, lШсrвe-
л €Ha, BiлЬнеl aмбaсaдсlpiв цiсapя i aнглiйськoгo кopoля.

opлик вiдpaзy вiдvитaв тaeмничtлill Лист кtlя}tсни 'Цoльськoi.
Boнa пoвiдoMлялa' Iцo fi пiслaнець вrtte BеpIiyBся з двopa, вiдo-
мoгo гeтЬIvtaнoвi, i шдo oдин lсopoлЬ пepeсиЛaс йoмy лист. I{i
yмсlвленi знaкi;,t oзIiaчaли rпведський двip i Кapлa ХII. Ma-
Bепa сTe}киB зa гpolo oбличчя opликa, кa,fiyчи:
.. -*Дypнa хсiнкa! xOче пo}topистyBaтисЬ MtIoIo' rцoби olшyкaти
Йoгo Beличнiсть цapя i rцoби_ вiддaти йoмy Aвгyстa 3a ётaнi-
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слaBa' 1цо oбiцяс дOпOMaгaти гIaLши1VI Пpиflт(}. ' l ' IM y бopoтьбi зi
Lшве,цaN4и. Я вrкe писaв сBOгO чaсy цapевi, псrвi71<lм.пяroни йсlгсl пpo

цro нiсенiтl lицIo' i  вiн rциpo з неi смiявся.
I Maзепa tуIв.Ив,cяl пpol lиЗлиBсl нa вipнtlгt l  opликa. Чи мaв

вiн дeякi сумнiви ш{oдO сBoгO сеtсpeтapя? Ta opлик не вiд-
пoвiв цiчoro i вгopнyв себe мсlвчaнкoК), II{() l}a,цов()льнилa йoгo
пaнa.

Beснoro Maзeпa BеpHyBся дo Бaтуpинa. У vepвнi Мaв цap IIpи-
ixaти ,цo КиТвa. Гетьмaн виixaв ,цO нЬ()гO, x()чa чaс'гo нapiкaв y

свoix листax дo ltaнцлсpa Гoлсlвкинa, rцo йoгtl MучИTь пoдaгpa.

Як бaчимo, вiн пезaбapoм пo-MистецЬttИ виIt()pистaв тy бyцiмтo

сBOIO }Iедyгy.
oднoi нovi y l(иiвi, в свoiй пaлaтi, вiн псlкликaв дсl сeбе

opликa, rцoби вiдшифpyвaтинoвиfт' лист вi.ц ttня}Itни .(oльськoi.
Bсlнa paдилa йoмy пеpeBo,циTи свiй плян; вiн мorке paxyвaти

нa BсIo lIIBедcькy dpмiro, шдo пiддеpакить йогсl нa Bсlлинi. Усi
йoгo пoбaэкaння бyдyть здiйснeнi, i  небaвкoМ вoЕIa oбiцtoе пepе-
cJIaTИ йoмy пopукy, пiдписaнy l(apлoм xII i Cтaнiслaвoм.

Maзeпa, BислyxaBLЦи гopiлиць нa лirккy цЬOгO лИсTa. пpo-
читaнoгo opликoм, пpиIсидaBсЯ' uдсl вiн глибoкo обypeний.
Biн пiдвiвся oдниlvl скtlкolu i сaм як дсl6pиЙ aктOp пOчaв кpИчaти:

- Клятa бaбa з гЛyздy з]ixaлa! PaнiIлe писaлa менi, rцoби

цap y3яв пiд свiй пolсpoB Cтaнiслaвa' a Teпеp y}кe Lцoсь iнaкшre.
Haвirкенa! Bсlнa хоче Мeнe' бyвaлy тa xитpy пTaxy' orшукaти!

Щсlби цe бyлo 3a нeЦ{aстя, як6и я дaB сeбe нaмoвити тaкiй rкiн-

цi. Heвeкe эк спpaвдi Мo)IсЛиве Пolсидaти }ttиTтfl дЛя сMepти'
пyскaтись вiд сlднoго беpeгa, }Iе Знaloчи' чи дOпЛиBёIл дO Дpyгo-
гсl! Caм Cтaнiслaв непевний свсrеi кopoни, Пoльш1a poздiленa
мirк двox кopoлiв. Якy сlснoвy Мo}ityTЬ мaти oбiцянки бorке-
вiльнoi? Я псlстapiвся нa вipнiй слyжбi цapевi, йoгo 6aтькoвi тa
бpaтoвi. Я не дaв себe нi кopсrлeвi Coбеськoмy, нi кpимсЬкoМy
xaновi, нi дoнськиM кoзarсaМ. A тепеp нa склсlнi Moгo }ttиTтЯ.ЗBvI-
чaйнa rкiнкa хсlче збити мене зi шIЛяхy. Opликy, дaй менi вoгнro!

Maзeпa BлaсHOpyЧ спaлиB лист i кaзaв дaлi:
- opликy|. зaки виЙдeтл звiдсiля, НaПLIIJJИ .цo цiсi клятoi

бaби rпифpolo тaк: Пpotшy Baс, княтиAIе' пpипиHИTII Bce JIИэTУ-
Ba}IIlя' яке Зaгpoжсy €  MoMy }ItиттIo тa мoiй чeсTи. Hе poбiть сoбi,
кHягинe' нe тO нaдii , aле нaвiть не дyмaйте пpO тe, шдoби я нa
стapiсть сyпpoти цapя мiг зaхИTaTИ свoro вipнiстЬ' .яIty дсlсi не-
нapyшIнO збеpiг вiд мсlлoдечиx лiт i  в якiй xoчy BMepти.

Лиcт l.т.aлисaЛи тa ЗaпечaтaЛи, i Maзепa сxoвaв йoгo, кa?*сyни,
rцO сaM йoгo вт,rrплe. He 3нaти, ни цeй лист дiйшrсlв дo сlссlби, для
якoi бyв пpизrraчениЙ., ни Maзепa xсlтiв irцe paз пepевipити
вipнiсть Opликa.

[ня 4 ЛvIПtт'l цap Пeтpсl пpиixaв .цсl ltиiвa в тOвapиствi Mен-
tшiкoвa, }сoЛиLLIЕIЬoгO пеIсapсЬIссlгсl псlмiчникa' tцo дiстaв TИTУJI
кня3Я; вiн стaв yлroблeнцeм цapя i yнaсникoм йoтo opгiй,
iнксrли вистУпaloчи в pсlлi кaтa. Гpyбий i экt. lpстoкий' iнтелi-
гентний i елегaнтниir, вtн xoтiв стaти yкpaiнськиl\{ гетЬMaнoM.

Maзeпi бyлo пpo це вi,цoмo, i вiн 6yв oбeper+сний,.бo знaв, uдo
tttlма piней неfuIo)tслиBиx дЛя цapя i II{o y вiдпoвiдний мент
Й<lгo нe сTpишIaли би вoльнoстi, пpизнaнi Укpaiнi.

.(вa днi пiсля пpиiзду цapя дo Киiвa poзiйIплaся чyтKa, щo
ltupлo XII xсlче пiти пoxoдol\lт нa Укpaiнy. Петpo дopyчив нeгaй-
llt l МенIлiкbвy, щoби пiдгoтoвив для зyстpiнi вopсrгa кiннотy i
l l ()стaвИB Maзепy пiд нaкaзl ,r  свoгo вибpaнця. .Цo битви нe
ltpийrшлo, бo Кapлo ХII пiIшoв нa Caксoнilo' aле пoстyпoк цapя
ltрatиB тeтЬшIaнa. Biн rкaлyвaBся Ilepeд свoiми пoлIсoBниItaМи:
nOсь як вiдплaтили мeнi зa стiльки лiт вipнoi слуэкби. Бути
lliд нaкaзaми Mенrлiкoвa! Я пдe зpoзyмiв 6и, якби цe бyв яки,f,rcь
lШepемeтев aбo дoстoйIIиIt висoкoгo poдy!u

Apистoкpaт не ryriг BуI6aЧI4TуI Meншiкoвy йoгo (IlизЬкoгo
|1()хOд?кення>, aЛe Iiе BияBЛяв свoix пoчyвaЕIЬ poсiянaм. I]я
ltрyvнiсть дOпOMOг.тIa йoмy дo IIoBOIo yспixy.

Гетьмaн пpиймaв y Киiвi цapJI тa йoгo двipcЬIсy tpy)rсинy
lIиI'IIнишI бeнкетotи. Кoли вlке бaгaтo BIttIInЛуr, Meнrшiкtlв зoвсiм
tl'яниflt пpийrшсlв дo Maзепи i пoчaв гoвopити йoмy нa Byxo' aЛе
1'8к гOJIoснo, uдсlби всi сyсiди, гeнеpaли тa кoзaцькi пoлксrвниtси,
мoгли чyти:

- Гeтьмaнe, Iвaнe Cтeпaнoвичy' пopa вlкe пoкiнчуITуI з t|a-
]llуI\лт/I BopoгaМи.

3iбpaнi дOвIсoJIa Мaзeпи пoбavили, щo тyт iде пpo яItyсь
'ГeЙнy, пoчaли збиpaтись дсl вiдxсlдy, aле гетЬNraн зaтpимaв Тx
pyxolи pyки.

- нi,- вiдпoвiв вiн,- Ц{e нe пopa.
Meнrшiксlв, здиBOBa}Iий, ЦtrO йoмy пepeT{aтЬ, гoBopив дaлi:
- Ta, зДaсться' нe буде нiкoли кparцoi /цo ЦЬoгo нaгoди' ЯIс

тeпep, ItoЛи цap с тУт 3 Цiлоro свorlo apмiсrо.
Maзепa вiдпoвiв:
- Heбезпeчнo пoчиrraти IIoBy вiйнy, внyтpirпню 

' 
.зa:кIг NII/I

нe пOItiнчили iз зoвнirцнiми BoDOгaMи.
A Менrшiксlв дaлi:

oтхte, vи тpебa ЛяItaтисЬ' ЧI/I I\atIrTтr цapсЬItиx вopoгiв?
Гaдaю, uдo нi. 3pеruтoro, Tla oдинoкиЙ вipниflr цapeвi. TЙ мyсишr
frкpaз дaTи дoкat сBoгo пpив'язання - Tи IIoBинeн yвiкoвiннити

[e6е в пarvr'ятi poсiян. Maйбyтнi цapi пoвиннi звеличyвaти
TЬoс iм'я i кaзaти, rцo нiкoли нe бyлo вipнiIшoгo гeтьмaнa вiд
Iвaнa Cтепaнсlвичa Maзепи, якиit вiддaв pсlсiйськiй дeprкaвi нaй-
бlльшri пOслyIи.

Toдi Петpo, нaЛякaвLшись нepoзyмнoi спoвiди свOгo дoвipeн-
никa, дaB зHaIс дo вiдxoдy. Pсlсiяни вiдiйIпли' i Maзепa зaJIуI-
llIиBся зi свoiми зeMляIсaeIи. Кoли Зa цapеM ЗaчInIal4JIуIcя'
двеpi, зaпaнyBaЛa BafiсIсa TиLLIa. Iз pевeляцiй Мeншiкoва виxo-
дилo' Iцo тe' щO ЛуI|JJvIJIocь Укpaiнi з if сaшroстif,tнocти, t}Ioвy xo-
т.'lтЬ OбIиe}I(иTи.

Bи 'lули? - кaзaB Maзeпa.- Зaвсiди тa сaп,ta iстopiя,
Москвi, i тyт, i скpiзь. Гсrспoди, змилуЙcя нaд нaмй i
!aЙ iм BиItoIIaTи нaмipенoгo плянy!
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I.{i слсlвa poз6удили нaйглибrлi стpунИ: вся нaбсlлiлa oбpaзa
i вiд'цaвна пpитaениit rlсaЛЬ як стiй пpсlщсlвИJ|И.

- Cкpiзь гIpoЛиBa €MO сBOIo tсpoв: y Лiвонi i , Пoльтцi, Литвi,
нa ltpимi, Typeннинi. I нaвirцo? Bся нarша нaгopoдla - це oбpaзa,
пpини}tсеннЯ, a тепep хOтять нaМ tцe зaбpaти ()стaнки нarшoi
свoбoди.. .

Bсi бyли зpoзyмiли лpитaeниЙ змiсть Ha'гякiB Mенrшiкoвa,
aле ar*с тепеp пpoвiдники ItOзaцтBa пOчaлИ ptlзУмiти пOчyBaH-
ня Mазeпи, дO якoгo ixнс дtlвip'я rце зpoсЛ().

Петpсl, I laлЯкaBIшисЬ, rцO Кapлсl ХII спp.rrм()вy €] нa Укpaiнy,
piruив пiдгсlтсlвити ii дсl сlбсlpoни i зpсlби.ги Киiв фopтецеIo.
If iлe лiтсl 1706 p. кoзaки мyсiли НocуI.Ги 3еМлК) i слyхaти нaкaзiв
мсlскaлiв, якi ix raнь6или, 6или, вiдpiзyвaли iм вyхa i пoвoди-
лись iз t lиIvlи не як зi сoroзнИ|<aмIи' a як i3 paбaми. Лиrцapi мyсi. ltи
пpaцIoвaTи яIс сeляни. Щe й' нa нeщaстя, пpийrrrлa пOсyxa.
Бpaкyвaлo poбyниx pyк' пOля ле}кaлИ несlбpoбленi, збirкrrta ви-
сиxaЛO' a MOскoBськi вoяки тepopизyвaли сeлa.

Hapiд пoчaB нapiкaти пO кOpLLIМax, нa бaзapax' y цepкBi. Кo-
зaIси' селяItи тa псlспiльствO пaдькaли: <ll{o сoбi дyМaс гетьмaн?
Чи зaбyв вiн зa Укpaiнy пiд мсlсксlвсЬItиlvlи сoбoЛяМИ? Чи сеpце
йсlгсl зaкaмeнiлo? Еx, як6и IvIи МaЛи гeTЬMaнOM сTapOгO Дсlpo-
Lпeнкa' Пaлiя aбo Гopдiенкa, тс-lдi сини Укpaiни не Д\o|<oTvIIIИcь
би тaк низькo!>

Maзeпa Знaв пpo цe Bсе' i  йoгt- l aге}ITи шдe й poзбyд}fiyBaли
}Iapoднr сlбypення. Biн пpигсlтoBЛявся Дбaitливсl дo xBиЛиHи' кo-
ли зМO}Iсе здiйснити мpiro свсlгс,l цiлсlгсl }lсиття' I{е нexтyвaB pOз-
сyдливiстro' пpикидatoнись, бyцiмтo нiчoгo нe бaчить i не нyе.
Мaзeпa 6yв незбaгненtlиM. Biдтeпep тiльки голoвaчi М €UIи дoстутI
дo нЬoгo. oднсlгo дня вiдвiдaв йoгсl cтapиit Mиpгopoдський пoл-
кoвник Aпсlстсlл. Пpийruсlв i кaэкe:

- oчi всЬ0гo Hapo.цy звepненi нa Tебe, гeтЬMaнe. I{ей нapiд
вipить y Tебе. Hеxaй Гoспсlдь беpеэttе Tебе пеpед сMepTIo' uдoби
Tи не зa]IиIтJJИB I{aс y цiй невсlлi.

lpуtиЙ пOЛIсOBник Гopленкo дo.цaB сBO€:
-.Як шIи щoдrrя I\4oЛиМ0сЬ зa спoкiй дyrшi Хмeльl lицькOгO

i звелинyсМo йoгo iм'я зa Te, LцO ви3вOЛиB Укpaiнy з лЯцькOгO
яpМa' тaк i  нaвпaки: пpoкЛиHaтиMеMO, ми i  д iти нarпi ,  дoвiкy
Tебe i TЬoi ксlсти, кOЛИ Tи нaс 3a сBOгO гетЬМaнyвaння пiсля
сMеpти свсlсi y тaкiй невoлi ЗaJIИIIJуI|JJ.

Maзeпa всe щe МOвчaв. Чи мiг в iн iм пoвipити i  дoвipити? Чи
нe знaв вiн, скiльки тсl paзiв irшли дoнсlcиl Дo Мoскви вiд
пOлItOB}lикiв нa йoгсr псlгГepeдникiв? Hе зaбyв вiн iще пpикЛaдy
зi CaмoйлOвичеM. Ta тpебa бyлсl вiдпoвiсти i BiдЛOEсити нa
пiзнirпе пepе,цчaсне pсlз'яснення.

- Я вrке писaB кiлькa paзiв дсl цapя пpo HaLLIе лиxO' Кoли
xoчeтe' вибеpiть Гopлeнкa, a я виl l lлIo opликa, i  пepeдaсьтe
цapeвi пpoxaння' rцсlби пolлaНyBaв нaшi ненapyшlнi пpaBa тa
всlльн<rстi.

. Цю пpсlпсlзицiro лpvIHЯ'JIИ. Ta Maзепa нe BИкOнaB ii, не pсlз-
вlдaBLLIи спеplшy; цap не згOДиBся 0И I{rкOЛи нa Taкy OстOpoгy'

,ll(a дOBeлa би йсlto дO сI(aжeнoсти. Кoли пOлttoвI{ики Bepнy-
.ltись, мусiЛи зpelстисЬ сBoгO пpoскTy.

Кiлькa днiв пiзнitше пpийruсlв нoвиЙ лист вiд княэltни .(oль-
(.ltltOi. Maзeпa зiбpaв пOЛкoвltикiв i пpсlхaв opликa пpoчитaти
Йrlгсl вгoлoс. Княrкнa писaлa' шдo зa oбiдoм iз poсiйськуINIИ
l.(tHеpaJIaМи Pеннoм i LШеpеметeвишI BoI{a Bиxвaлк)вaлa Maзепу.
Ptlнн псlгсrдиBся з тiero псlxвaлolo' aJIe кинyB вiд себe: uЯкa
ttlкoдa цьOгO сшriливoгo тa iнтeлiгeнтнoгo Iвaнa Cтепaнoвичa!
Capaкa i нe знaв, ц{o кI{я3ь Meнuriкoв кoпaс пiд ним ямy i xo-
l|е зaсTyгIити йoго iнrдим геTЬvlaнoшr>. Itняrкнa .[oльcькa спи-
1'цлa здиBoвaнa IПepeМeтeвa' чи це пpaвдa' a цей пoтвеpдиB
ltвiсткy.

- Чoмy )lt Bи'- I{aEtе Boнa,- H€ пoвiдoмитe IIpo цe гeть-
мuнa! Bи }fi йoгo пpиятeль!

_ He Mo}Iсy'- Мylшy Moвчaти'- вiдпoвiв TTТgpgцg163.
Кoли Opлик скiнчив ЧvITaTуI' Maзeпa зaбpaв слoвo:
- 3нaro, Ц{o Boни пiдгoтoвляIoтЬ пpoти мeне i пpoTи нaс

yсix. Boни xOтять зpoбити мeнe цiсаpсЬкиlvt кI{язеIlД (i спpавдi
y вiдeнськиx apxiваx iстнyе IсHя}Iсa гpaмoTa з геpбoм Maзепи,
llpeцilсaвий дoIсyMeнT' }IeBиItopистaниf,t з oглядy rra дaльrшi пo-
/llI),.xoтять сIсaсyвaти lсoзaцЬIсиx стapтIIиH' пpилучити дo се6е
l|ццli l4iстa i нaслaти дo llиx свoix вoeвoдiв. Якщo пoч}Ielf o сyпpo-
'I'|аBJIЯTИсЯ' ixнiм Плянaпt' тoдi вoни гaдaloть пpoгI{aти нaс дo
lloльщi i зaсeлити Укpaiнy NIoскaлЯMи. Bи нyли нa oстaнЕЬolvry
6онкeтi слoвa Meнrцiкoвa. Я[ знaro, rцo вiн пpoxaB цаpя I-IaдaTи
l|омy нepнигiвське князiвствo, яIсе вiн yBa}кar пеpIuиM стyц}IеIvr
д0 стalloвищa гeтьNlaнa. 3нaro uдe й тe, пIo цap, пoчyBalочи }le-
6Oвпeкy, зaпpoпol{yBaB lraцIy Укpaiнy oднoйy aнглiйськoму
лtсlp.цoвi Maльбopy. Biдтeпep }IaшIa кpaiнa зaсyд}rсeнa нa Tе' IцO-
6и нeю пpaвиB Чy}Itи}IeцЬ' МoсItaль aбo aнглieць. Бo}ке, в,ИIBIJIт/I
Hlс вiд мoскaлiв!

. ПpeдстaвниIси кoзaцтвa вiдпoвiли нa цю пpoмoвy
flHlвy тa IIенaвисти. Boни гyкaли всi нapaз.

_ Чoмy l*с ти нiчoгo нe poбиIл, гетьмaнe?
_ Чи ти tlе нarп пpoвitник?
_ Чи ксrзaцькi rпaблi не гoстpi?
_ Чи IIeшIa y нaшIиx нaбiйницяx oлoвa?
Maзeпa встaB i скaзaв opликoвi тiльки oднo:
_ Opликy ' tтafIИIIlИ .{oльськiй лист iз пOдякoIo

,lpy}tсl{Ю paдy.
Itoзaки виЙtllли, а Maзепa JIуIтIIу:'BIЯ сaM y зaдyмi.

6yлсl дo pсtзв'язки цiсi пpитaеноi тpaгeдii.

BигyIсaMи

зa цlнrry

He.цaлекtl

: f i :8*

Toдi як нa Укpaiнi стaнoвиш{е тaк змiнилсrсь, iнIлi пoдii,
l|tl MеHrrIе вaяснi, змiняли пepсгIектиBи eвpoпeйськoi пoлiтики.

У цьсlмy эк pсlцi 1706 Кapлo ХII pirшив нaдсlбpe пoкiЕчиTи
lt Aвгyстсlм Caським. 3 свсlсro слaBнolo apмiсlo, lцO Haгад[УBaЛa
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МOнaстиpсЬ:E.Иil. чИН, де BoЯки rцOдня MOЛиЛисt, i читaли бiб-
лilo, Biн pyшIиB rra CaксOнiro, piднy сПaдtциHy Aвгyстa. oднo-
Чaснс) видaB дpуrиЙ мaнiфест, зaяBляIoчи, uдсl йдe вiйнсlro тiльки
пpoтИ сaМoгo елсIстopa. i oбiцroс, шдo нiнoгrl нe змiнить y склaд-
нiй бyдoвi св. Iмпеpii ' як Boнa iстнyе вiд вестфaЛЬсьttиx дoгoBo-
piв. Aвгyст бyв тoдi нa Литвi i не лиtпив. y Caкссlнii вiйськa,
тoMy пpoxaB Миpy. Умсlви ltapлa ХII бyли вarккi. Caський eЛ€к-
тtlp пtlвинeн бyв зpiктися пOлЬсЬкoi ксlpсlни i вимoъити свiй сoroз
Петpсlвi. Caкссlнець кpyтиB' urвед був нeвблaгaнний. Aвгyст,
бaнуни, II{о спpaвa безнaдiйнa, piш]ив вИcJтaTИ.ц0 BOpOгa HOBoгo
пoслa - свOIо 

_лrобкy 
Aвгyстy Кeнiгсмapк, чyдOв()-пpивa6ливу

rtсiнкy, МaМy Maвpикiя Caкссlнськoгo, мaйбyтнЬOгO пеpeМO}rсцЯ
з-пiд- Фoнтeне. Кapлсl, чиcтиЙ Лицap' яIсoMy нi oднa жilrкa He
HapyшIиJIa LIде сгIOкOro i якиЙ ЗaсЛy}кив нa ЕIaзBy (непOpOчнOгO
ксlpoляo бiльrш Як ЛIодBиII бaвapський, вiдвepнувся вiд нapiвнсti
Aвpсlpи. Bсlльтep y свсliй Puсёllе ЗBеЛичaB нa свiй Лaд цIo пo-
дito:

Чyвaв я в,кe, кpaсyllе }tенiгсмapк,
Як-тo Кapлo. пpoслaвлeний нyдак,
II{о пoкoнaв кoxaння й кt-lp<.lлiв,
Teбe y двip впустити не хoтiв,

H{:u";;#Ёlffi :.,Т ;"яi# o"u'

Apмiя Кapлa Х]I йшлa впеpед, i  1 веpeсня Ляйпцiг yпaв.
Aвгуст Caський пpOIpaB дo pеIIITи спpaвy, Йсlгсl делrгaти
rlдпиcaли 14 веpeсня y зaМкy Aльтpaнrштaдт спpaBrкнiй aбди-
кaчiйнl,r.й мl,rр: Aвгyст зpiкся пoлЬськoгo пpестoлa' звiльнr,rв
сBorx Пrддa}Iиx вrд пpисЯги }Ia BlpHtстЬ' BиЗнaBaB кOpoлeп4
Cтaнiслaвa Лсu{инськt-lгo i зpивaв iз цapeм. Tpiюмф Кapлa ХII
бyв пoвний' Фpaнцiя, Iцo сaMa пoчaлa T3B. сyкшeсiйнy ес-
пaнсЬttу вiЙнy пiд нaстyпoМ MOгyтЕIьoi кoaлiцii, склaденoi iз
Iмпеpaтсlpa Aнглii тa мaйжсе всiсi EвpoпИ' JIetBИ диxaЛa. BOнa
пpoгpaлa двi битви пiд ГoxIштедт i Paмiлiе. Illвeдськi пepe-
Moги' 3a я.KИNIИ Bepсaль сте}Itив зaвсiди зi симпaтiсro, пpийrшли
сaMe нa чaс як дивеpсiя.

Biд чaсiв Pirцeлir Mсlсквy вBa?кaли 3a Oднoгo iз гсlлoвниx
всlpoгiв Фpaнцii. Haпеpедсlднi 6итви пiд Hapвсlro-.Лroдoвик ХVI
пиЪaв: o.fl. псlклaду кpaй мoсксrвськiй aмбiri i iu. Йoгсl пpeдстaв-
I1т4t< У Baprпaвi Бaлюз TaIс сaмo pOз'яснIoBaB пopaзкy Aвгустa
Caськtlгсl: <TTT3gдсЬItий ксlpсlль пpaцюс нa кopистЬ йсlг<l ксlpo-
лiвськоi Bелllчнoсти фpaнцyзь}сoгo tсopoля. кoлll пoбиBaе сaк-
сoнськoгo eЛ€ItTopa, iмпepaтopсЬкOгo тa цapськoгo сoloзникa).

Бaлroз, вiдвiдaвruи у |704 p. Mtlскву, вepтaBся чеpeз Укpai-
нУ, t € гoстIoBaB y Maзепи.

Oсь шдo пиLше Бaлroз y листi дO oднoгo зi свoix кpевнякiв:
n3 Moскoв|ЦуIYIИ я пoixaв нa Укpaiнy y кpaй кoзaкiв i бyв

дeHь гoстеM вoЛoдapя Maзепи, Ц{o NIae тaшr нaйвиЦдy BJIaдy.
Я мaв дo нЬoгo лист вiд кaнцЛсpa МoскoBсЬIсoгo. Ha кopдorrax
Укpaiни I\{е}Iе зyсTpiлa пoчeснa кoзaцЬкa BapTa i з великoro rпa-
нoro Ьвeлa дo мiстa Бaтyрl,rнa, .це в ЗaМкУ пpaвить вoлoдap

Maзeпa. Кoлись вiн, xoнa lсoзaцЬI(oгo пoxoд}кeння' aле зi слaв-
Froгo lllляxетсЬ}toгo poдy' МaB пpиtвoplry pal{гy пpI4 кopoлi
Кaзимиpi. Мiй бaтькo знaвся з tIиМ добpe, нaвiть y мoлoдeнi
polси я 6aчив пalra Maзепy' гаplloгo i стpyнкoгo' цpи двopi.

3нaroчи дoбpe, шдo нaйвишдi пoчести змiняroть лroдей i п.1o не
зaвсiди oбеperrснo пpигaдyBaти BисOIсиM дoстoйниItaM ixню lvlo-
лOдiсть, я, пpибyвши дo Бaтypинa, пpивiTaB Boлoдapя якoMOгa
нaйчeМнiЦIe' яIс JIИЧ|rTь йoгo paнзi, нivoгo I{е згaдyloчи пpO
миIryле. Пpoтe вiн сaм спитaB }te}Ie' чи нe бyдy я синoМ Aнтyaнa
Бaлroзa*. ,{iстaвIши вiд мене пpиTaклиBy вiдпoвiдЬ' Boлoдap
Мaзeпa BИяBуIB y нaйпpиxильнiшiй фopмi сBoе зaдoBoле}I}lя,
ttlo йoгo ПpexpeстiяI{ськa Bеличнiсть (Лroдoвик ХIV) мaе свoiм
пpедсTaвIIиIсolvI синa йoгo дaвньoгo пpиятeля. Пaн Maзепa сaм
згaдaB сBoIo Мoлoдiсть i щo бaнив lvtе}te нe paз y ltpaковi, a пoтiм
вiтxнувrши пpotvroBиB:

nЕheu! fugaсes labuntur anni>.
Biн нaзaгaл лroбить пpикpaцIyвaти сBoIo poзeloBy лaтиII-

ськи1lДи вислoвalvrи' a яIс пpегapний знaBeцЬ цiеi мoви Мo}Iсе
бyти сyпepникoм нaIIIиx нaйкparцих oтцiв езyiтiв. Йсlгсl nдoвa
взaгaлi дoбipнa i вибaгливa' пpaвдa' яIсЦдo взагaлi poзlvl.oBля€'
бo бiльшrе вoлie мoвчaти i слyxaти iнrшиx.

Пpи йoгo двopi € дBa лiкapi нiмцi, з якими Maзепa poз-
tl{oвляr ixнhoro МoBolo' a з мaйстpaIии iтaлiйця&tи' ЯIсиx y гeтЬ-
мaнськiй pезидeнцii с кiлькa, гoBopитЬ пo-iтaлiйськи. Я poз-
tttoвЛяB 3 BoJIoдapем Укpaiни пOльськOIo i лaтинськoto мсrвoto, бtl
вiн зaпeвняB lvteнe' шдo недoбpe вoлoдiе фpaнцyзькoro, xoнa y
мoлoдi pсlки вiдвiдaв Пapиrк i пiвдeннy Фpaнцiro, бyв нaвiть
нa пpиHяTтi в Лювpi, кOли святкyвaЛи ПipeнeйськиЙ миp
(l659 p.). Hе знaro тiльки, чи B цЬotuy TBеpд}кe}rгri немa якoiсь
oсoблиBoi ГIpvIЧvIt|И' бo я сaй бaчив y цЬOгo Mytpoгo BoЛoдapя
фp""цy"'*i тa гoляндськi гaзeти.

Boлoдap Maзепa Bfite пoBaлснoгсl вiкy, ' 3 яItиx дeсЯтЬ poкiв
стapший вiд менe; BиглЯд y I{Ь0гO сyвopий, oнi блискyvi, pyки
тol{кi i бiлi як y лtiнки, тiлo йсlгo мiцнiшe вiд тiлa нiмецькoгo
peйтepa й iздець З }lЬOгO знaменитий.

Йoгo дyхсe пOBafiсaIoть y кoзaцькiй кpaiнi, дe нapiд нaзaгaл
сloбoдoлIo6ивиЙ i гсlpдий i мaлo лroбить тих' щO ним вoлoдiroть.
Maзeпa пpитЯгнyB ,цo се6е кoзaкiв TBеpДoю вЛa,цoю. вeликoтo вiй-
сЬкOBoЮ смiливiстro i тlит:,lними бенкeтaми для кOзaцЬксli стap-
L|'иIIIИ y свtliй peзиденцii. Я бyв cвiдкoм OдIroгO тaкoгO бенкетy.
l яrсOI\4y бaгaтo дечOгo Ha пoлЬсЬIсиЙ лaF'.

Poзмoвa з BoлoдapеI\ll BеЛЬlvIи пpиrмнa TиI\4' uдo вiн мaс
|QликиЙ дoсвiд y псlлiтицi; y пpoтилerкнoстi дo I\lIOсIсaЛiв вiн
слiдIсy€ i знaс, rцo дiсться y чy}Itиx кpaiнax. Biн пoкaзyвaв менi
свсlю збipкy збpoi, oдrry 3 нaйкpaщиx, яку банив я в свiтi, a тa-

. Батькo Бaлroзa, Aнтyaн, пpиixaв y
!l Б гpyдня 1648 p. B Aнтyaнa Бaлroзa в
llтop цьoгo листa.

Пoльщy y пoтoтi кopoлeви Мapii Люi.
BapIпaвi нapoдився син ?Itaн Кaзимиp,

i

36



i

irl
I

кOхс дoбiprrу бiблioтекy, ,це Ha кo}кн0l\4y кp<-l l1i виднO латинськi

кни)ttItи.
I( iлькa paзiв я BeЛЬMИ o6еpеэкнo зBOдI,Iв p()зМOBy Нa сyчaс}ry

пoлiтl,tнну кoн'roнктypy, aлe Мyllty пpИЗнaтI4, lцo Blt цьoгo вoлo-

,цapя не мiг я нiчoгo пeвнoгo Bу|TЯtti,У.|И. Biн нaлеrкИтЬ дo Tиx лIo-

д"й. ,, lo вoлiroть aбo зoвсiм MoвчaтИ, aбo гoвopити i не кaзaти.

Bсе rк гaдalo' lцo ЛедBи чи вiн лю6итЬ lvloсItoвсЬкOгсl цapя, бo

нe скa3aB нi слoвa, кoли я *сaЛyBaBся нa МoсtсOBсЬIсe )tсиття.

3aтe uдoдo,,o,,'"o*oi кopollи пaн Maзeпа не зaтaiв' tII'o вoнa iдe зa

пpикЛaдONI дaBrrЬoгo Pимy дo зalrепaду' пpo LЦведськoгo кopoля

гoBopив З пolЦalroю, aлe ;вa?rсae йoгo .aнaдтO I\,toЛoдиМ. 0сo6ли-

вo бvлo менi пpисмнe пoчyття пolпaни' яIсe Bo.,IOдap Matепa

,'"i." дo oсo6й Йoгo Beличнoстi (Лroдoвикa хIv)' пpo яItoгo
бaгaтo Meнe poзпитyBaB i якoму пpoxaB I\4eHе 3aсBiдчити сBoIо

,,Ь*""y i вiддaнiстu. ц" 
"" 

звичiйнi.чeMнiсTь, пиToNrа п. Мaзeпi,

aле вiiпoвiдae дiйснoстi; в зaлi йtlго pезиденцii, дe BисятЬ

пopтpети чy,tсoзеMЕиx мoнapxiB, Jla r.Iaйвиднirшoмy мiсцi знa-

xoдиться гapl{ии пopTpет Йoгo Beличrroстi. Taм rкe, aлe I{a

Mенlпе видHoi\iIy мlйl, я бaчив пopтpe.ти I{iсapя, Cултaнa'

пOльсЬкoгo Кopoля тa iншrиx вoлoдapiв>*.
Мaeмo пpaвo дoгaдyBaтися' LI{o у.свoix.poзМoBax 3r стapишI

гетЬNiIaнoM Ё",,,o" BиIслaдaB клясичнi теoдlii фpaнцyЬькoi пoлi-

тиIiи сyпpoти IIIвецii. Maзeпa'TиlvI пpиrМнirшe мусiв BуrcIIУхaTУI

йoгo спoвiди, бo сaм знaв' lцO фpaнцузький кopoль скpiзь пoбo-

pюe цapя: чи I{e нyв вiн }rедaвнo вiд свoix, iз КoнстaнтиHoIIoля'

iдЬ-6J i"uv зькиЙ.iм б aс aдop y}IсиBa€ всix зax oдiв, цdoби IIaM oBи-

ти сyЛтaнa дo вiйни з Пeтpoм?- _ 
Ji.дo',* xlv BисЛaB мйттro лo ltaц1l }II^?g:.::iз-нaйкpa-

LIIиX сBolx дигIЛьONIaтiв бapсlнa Бeзeнвaля з мiсiсro, шдoби нaбyн-

TyBaTи IIIBeдськOгo кopoлд IIpoти Iмпеpaтopa: кня3Ь Евгeн i

,oopд Maльбopy свoiшrи свirкими гIеpeMoгa}Iи пiдгoтoвиЛи грyrrт

фpйцyзькoмy-дипльoмaтoвi в Aльтpatrтrдтaтi. дoлq. Евpoпи

бiцlм'o зaлe)*сaлa вiд pirшeння' яке пpиitнaв rrrвeдський tсopoJlь'

a-Кapлo ХII цдe poздyмyвaв i бopoвся y сoбi.
Мaзeпa, rцo зaвсiди I\4aв пpeгapнi iнфopмaцii, стerкив нaзиp-

цеwI зa yспixaми Iшвeдiв тoдi, як I\1IoскoBське яpмo гнiтилсl

Укpaiнy ц{Opaз бiльrrrе.
^гI"'po, 6dнyvи, шдo йrrгсl гpyllT y Польuдi зaлoМлIo€Tься, зyмiв

''p'"д,'Ь', 
сс'6i oднy чaстиHy пoЛЬсЬItиx мaгнaтiв oбiцянкaми,

цro вiдбyдye пoльсiкy Укpaiнy. Morкнa УяB'|Tт/I сo6i гipкi пo-

нyвaння"Maзeли, якиЙ бaнив, як з}roвy з Bт/|Ytv| Moскви вiддaлrо-

eться Цдopaз дaлЬ[Ie TaI{ дoвгo мpiянa ниМ пepспelстиBa пpo

olсpеMy i Ъaмсlстiйнy деp}IсaBy, .якa з'сдtlaе в сoбi вс! yкpaiнськi

зейлi. I{ap iще paз, Ьнi не зaвaгaвLшисЬ, ЗниrциB здoбyтки дoвгo-
лiтньoi теpпеЛиBoi пpaцi.

* Уlке пo вихoдi y свiт фpaнuУзькoгo opигiнaлy oMaзeпи) 
.oдин-.з 

r-i aвтoprв,

Iлькo Бooшraк' вiднaйшroв y pyкoписнoмy вrддrлi пapизькoi Haцioнaльяoi Бiб-

лioтeки iponds Baluze, vol'. CCLI.) цей дoкyмeнт' ш{o oсвlтлк) € пepe.yвaн}rя

Бaлroзa y Maзeпи.

11 квiтня 1707 Maзeпa пpиixaв дo }Itoвкви, у Гaлияинi, дсl
гoлoвнoi кBатиpи Петpa, який зapaз скликaB вeликy paдy.
Гетьмaн сaм бpaв yчaсTЬ y цiй нapaдi, aле не пpийIпсlв нa бен-
кет пiсля нei. Bидкo 6улo, якиilt вiн сxвильosat|иЙ i неpвoвий,
дapi\{a uдo звинaйнo бyв cпoкiЙнцЙ i вмiв всlлодiти сoбoro. Cвсliм
близьким, rцo xoтiли вiдгaдaти пpичиlIy тaкoгo виiмкoвoг<r
йoгo нeспoкoro, вiн скaзaB тaкi тaемнi слoвa:

- Як6и я Taк вipнсl слy}IсиB Бoгoвi, як слy,fiИв цapeвi, я
дiстaв 6и нaЙвиtl<чy rraгopoдy. Ta тyт, xoчa 6и я бyв я!lгoлO1и'
нe дiстaнy пoдяки 3a сBoIo вipнiсть.

Ha дpyгий деHЬ Moскалi xoтiли пiдкpеслити нoвolo нeчeшI-
нiстro, щo Мaзeпa oпинився нaпiв y нeлaсцi. Meнrпiкoв, Hе пO-
вiдoмляrони Мaзeпи, пepeсЛaB oднoМy 3 кoзaцЬкиx пoлкoBI{и-
кiв нalсaз пpo вoеннi oпеpaцii i цим яBrro }rapyшив yкpaiнсЬкy
кo}lститyцiro тa пpинятi звиЧai, якi пaнyвaли мirtс Moсквoro i
Бaтypинoм. Teпep y}Iсе гетЬryIaн гOлOснo BисЛoвиB сBor нeB.цOBO-
леttнЯ:

- Якиit' глyм! Якa oбpaзa Ta пoЕIи}Iсення для мeне! Банy
щoдня 'кIlя3я MенIлiкoвa. i вiн rцoД}rя paДI4тЬся зi мнoro. A тyт. не
кa,rсyчи менi нiчогo, без мoеi згoди' вiн видaс нalсaзи стapIIIинaNI
мoеi дepэrоaви! oтrкe мiй пoлксlвник мiг би вiд'ixaти бЪз мoгс-'
дoзвoлy! Еx, якби вiн йoгo пoслyxaB' я кaзaв 6и Йoro poзстpi-
ляти ЯIс сoбaкy!

Пiсля цЬoгo Maзепa oпoвiв пpO Hapaдy з ПoПеpeдI{Ьoгo BечOpa
пiд пpoвoдoМ цapя. Пeтpo пoвiдoмив йoгo, щo foне пеpeшIiниiи
кoзaцЬIсе вiйськo Ira тa}сy хсе звичaйнy apмiro, як йoгсl влaснa.
.{нi Укpaiни 6ули пoчисленi.

}toзaцькa стapIIIиI{a зpoзyмiлa гIOBaгy сTarrOBиЦ.(a. Bонa пoчa-
.T3- paДy paДуI'"|И' i пoлкoвник Aпoстoл нaйlпoв y Пеvepськiй
6i6лioтецi у Киiвi текст гaдяцЬкoгo дoгoBopУ з tЬэs p.. Ъгiднo
!t яIси.Ivr УкpЫнa зipвaлa з Moсквoro i ввiйrцлa y сorоз iз iToльшдеro
як piвнa. Maзаpeн в iменi Фpaнцii oбopoняв eнepгiйнo цiсi
yмoви.

-. 
oднaнe всi цi Hapaди ЕIе .цOBели F\o ПoЗИTИBl{oгo вислiдy.

Maзeпa TpиvIaB себe oстopсrнь, uдoби ЕIе дaTи цapевi IIpиBOдy
дo Haдтo rшвидкoi iнтepвeнцii, щo мoглo би нaпевнсr знiвечити
Йoгo вiд.дaвнa oбдyмaний плян. Haкiнець Maзeпy пoвiдoмили,
щo пpиixaB пOсеpeдIIик' I{a ЯкoгO вiн тaк IlеTepпеливo }IсдaB:
Uaлснсь}сI4Й. tгyмен езyiтськoi Кoлегii y Bинниui. Гетьмaн yrке
6yврirшeний. Пiсля дoвгoi poзI\lIOBи 3 геTЬплaHoм сзyiт вибpaвся
дo Caксoнii вiдIuyкaти Кapлa xII. A пpoте дo6pиiц дигIлЬol{aT
нe xoтiв дoвipяти свoix спpaв тiльки oднol\i ly aмбaсaдopoвi'
Biн виixaв iз }Кoвкви y тсlвapиствi цapевиva блексiя, rцез нa
кiлькa гo.ци}r i зa тoй чaс poЗl*oвляB B o.цIro*y Зaп4кy княrrtнoi
.{oльськoi З oдниNI чеpцeМ' тaк' tцo нixтo пpo це не знaB. фетiй
пiсланeць, якийcь бoлгapський eписrсoп, якoгo iм'я нe дiйrшлo
до нaс' Terrt виIсoнyBaв слy}кбy пoсеpeдникa мirк Maзeпoтo i
Itapлoм ХII. Tих дyxoвникiв нiхтсl нe пiдoзpiвaв' BOIIи вмiли
lикoHyBaTи свoi oбoв'язки Taк дискpeTнO' ш1o тaйн свoix нiкoмy
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нe BуIF'aЛуI, r тoМy ЕIe
шrи пеpегoвopiв...

Хoча нe NIo}ttеi\4O

ItopoЛя' спoвiдник i
ix змiст.

Мo?fiеlvIo сте?tсити зa даJII,I,llими пoдpoбиця-

вiдтвсlpити листiв Maзeпи дO шIвeдсЬIсoгo
iстсlpик Кapлa ХII Hсlpдбеpг пеpедaB l{a&r

У вepеснi 1707 p. гeтЬМaн зaкликaв на псlмiч rшведiв, oбi-
цIoIoчи виpiзaти 7000 мoскaлiв, пдсl cToЯ'JIИ зaЛOгOIo нa Укpaiнi.

Фpaнцyзькi iстсlpики дOItOpяЛи зa Boльтеpсlм Кapлсlвi xII,
uд'сl вiн зaгнaBся нa Cxiд Евpoпи, зaмiсць нaпaсти на цiсapя, як
цe зpoбив Гyстaв Aдoльф y дoбi Pirделiс. 3 псlглядy фpaнцyзь-
киx iнтepeсiв вoни MaIoть paцi.ro, aлe Кapлo ХII дyмaв пepцI
yсьoгo пpo будyннинy Il lвeцii. Haвiщo бyлo йoмy iлти нa Biдeнь?
Чи нe тpи}IaB вiн цyпкo y свoix pyкаx Пoмop'я, едиrry пpo-
вiнцiro 3 yсЬoгo цiсapствa спpaвдi кOpиснy длЯ HьOгo тa
неoбxiднy? 3aте дoзвсrлити Poсii зaкpiпити свolo влaдy lraд
БaлтiйськиМ lvlopeм' цe бyлo для IIIвeцii oднoзнaнне iз aктol,r
спpaB)rс}Iьoi aбдикaцii' знaчилo змaлiти пеpeд Pсlсiеro i зpeктись
poлi вeликoi пiвнiчнoi дep}Iсaви. Пoпepeдники Кapлa ХII Гyс-
тaв-Aдoльф i Кapлo Х зaбopoнили Moсквi дoстyп дo (IxBeдсьIto-
гo oзepa)' aлe дoсвiд дoкaзaB' uдo цapi вiднсlвляли нeBпиннo
свoi спpoби, xiбa шдo ЯкaсЬ pir.rryнa пpoгpaнa вибилa 6и iм iз pyки
нa дoвгий .raс збporo. Itapлo ХII зpoзyмiв, щo вiн мyсить вeсти
з Mсtсквoro бeзпoшдaднy вiйнy, щoби lre дoпyсTити дo rr пOIIIиpeЕ-
ня, змiцнeнI{я тa дo нoBиx зaвoйoвницЬIсиx здoбyткiв, oдниryI
слoвoм: дo пoвнoi гегeмoнii, tцo нapylЦyвaлa piвнсlвaгy пiвнiннoi
Eвpoпи.

Ta rцсlби зHИu\vI"|уI Moсквy, тpебa бyлo yдapI4TуI Ha нei нa ш
влaснiй тepитopii, нe вiддaлroloчисЬ зaнaдтO дaЛeIсO вiд oпepa-
цiйниx бaз, a нaЙ6лиlкчим lllляxoМ дo цiеi мeти бyлo зiбpaти
пpoти Poсii нaйбли}tсчиx fi сусiдiв - висyнyти пиTaння Кypлян-
дii, Литви, Пoльrцi тa Укpaiни. Чи двa стoлiття пiзнirше, зa
oстaнньoi свiтoвoi вtЙни, тa сaмa ситуaцiя }Iе Bиpинyлa нaнoвo?

Itoли Кapлсl XII зBepтaBся тaк piIшyнe пpoTи Poсii, тo цим
пpoяBиB дyэtсe )rсивe зpoзyмiння peaльнoi пoлiтики i oснoвниx
iнтepeсiв свoгo нapoду. Biн мiг paxyвaти нa Пoльщy, якiй дaв
IсopoЛя' Фpaнцiя lIIyIсaлa йoгсl дpyжсби, Aнглiя i Hiдepлянди
стoяли 3a ниIvt' Typeннинa хсдaлa тiльки спpиятливoi нaгoди,
rцoби пoMститись нa Poсii. Укpaiнa свoiм виiмксlвим гeoгpaфiн-
ниlvl пoлo}IсеtlllяNt бyлa нaнe сTвopeнa нa мiст мiж Typенчинolo
i IIIвецiero. Moсквi зaгpoэкyBaB лaIIцк)г' Ц{o oпepeзxzвaв fi вiд
Pиtи tсl Бaкнисaparo.

IIIвeди IvIaли u{e y свirкiй пaп,I'яти ссlroз Itapлa Х iз Хмeдь-
}Iицькиlvt' i нe тpебa бyлo iм дoBтo poз'яснtoвaти 3нaчeння Укpai-
ни. Пеpеpвal{y lrитIty тpaдицii нaнизaли ЕIaнoвo.

У вepeснi 1707 p. вoсннi :уIIIуI tтaПoгoтiвлi мeнrш-бiльrде
piвнoвarrсились. Кapлo ХII, ЗaJIИIxИв;:lи 8000 вiйськa y ПoльIцi,
MaB дЛя себe 35 000. Йoгo гeнеpaли Лсвенгaвпт' i Лiбекep poз-
пopяд}rсaли y Лiвoнii тa Фiнляндii пpиблизнсl вiд 11 000 дo
15 000 вoякaшIи. Taким poбoм IIIBeди мaли 69 Tисяч вiйськa, не

paxyloчи пoльськoi пoмoнi; Пeтpo мiг пpoтисTaB|4TИ цiЙ cилi
тiльки свoix 60 000. oтжe, yкpaiнськa аpмiя, тpoxи менrшa вiд
цЬoгo чисJIa' шIoглa piшraти пpo IIеpeBaгy.

A пpoте нe Мo}кнa 6yлo й дyl\daти пpo пoxiд нa Moскву y
IrallpяIvlкy нa Cмoлeнськ, бo Пeтpo llиtцив yсе IIepед шIBeдaMи'

Bдapити нa Moсквy Ivlo}tснa бyлo тiльки вiд Укpaiни, нaй-
блиrкчoi дo нei. Itapлo ХII oбдyмaB poзyмнitпий i pеaльнitпий
плян, i вiн пoвинен би бyв yдaтись, якби iroto були пepeвели у
вiдпoвiдний шreнт.

A втiм, йoгo poзвиIlyли зallaдтo пiзнo.
Itoли oсенro 1707 p. Maзeпa пpoxaB Кapлa ХII злyнитись

it ним, вiн мaв yсIo,сBoIo apмirо, мoскaлi були дaлeкo 3 poз-
сiяними суIJIaм.И вiд floлiсся дo Bильни. щo эrс' Iсoли Itapлo ХII
зaмiсць спpяIvIyBaти нa Укpaiнy пiIпoв y бiк нa Литву i змiнив
викoIIaння вeлиItoгo пpoсктy. Oдин нiмецький iстopик з кiнця
ХVIII ст. Енгeль дoбaнyе y цiй пoмилцi гoлoв}Iy rтpvlчИI:,У
Пoлтaвськoi пpoгpaнoi. uМaзепa,- писав вiн,- y 1706 p. нe мiг
дaти Itapлoвi ХII o6iцянoi дoпolvroги. Я.кби rпведи були пpиfllltlли
нa Укpaiнy у 1707 p.' xтoзHa' мofiсe й дoсi iснyв-aлa 6и нa пiвнoчi
BeЛиIсa IIIвeдсЬIсa дep}rсaBa i Укpaiнa мaлa би нaцioнaльнoгo
вOлoдapя з Maзeпинoгo poдy>.

Кoли rшвeдcькцЙ кopoлЬ pirrrився, o6cтaвини 6итви сильtIO
змiн;aлись. Хoч якиЙ 6ув зpyvний Мaзeпa, вiн frе мiг вiдIvтoви-
тись вiд yсякoi пoмoчi цapевi i йoгo влaснa apмiя oслaблa нa
15 000 дo6poгo кoзaцЬIсoгo вiйськa, цIo вiддaлИIIocЯ вiд piднoгсl
кpaю. A нa йoгo мiсцi мoскaлi зoсеpeдиЛи сBoe вiйськo нa Укpai-
нi. Щe paз Myсиlvlo скaзaTи' rцo Itapлo ХII зpoбив пoгaнo' FIe IIpи-
tlявIIIи taпpoсин Maзeпи.

'{вa 
вeликi стpaтeги xvIII B., Цto yвa}Iс}ro пpoслiдили xiд

циx вo€нниx oпеpaцiй, Maвpикiй Cacький i Фpидepик Beликиilr'
дiЙtllли дo oднaкoBoгo Bисlloвкy. I]eй дpуtиЙ кafite: n,{oкopяли
Itapлoвi ХII, щo вiн пoвipив o6iцянкaм Maзeпи. Aлe эк кoзalс
нe зpaдив йoгo, i нaBпaкI4 - цe Maзепy 3paдI4в нeспoдiвaний
хiд пoдiй, якиx вiн нe мiг пepедбaнити свoiм poзyNIoIvI>. Maзeпa
вaвсiди тpишIaв вiйськo }Ia пoльськiй Укpaiнi. Цим вiйськoм
пpoвoдив син йoгo yлroбленoi сестpи Aндpiй Boйнapoвський.
Cтapий гетЬМaн tvlBvIBcfl нa свoгo сестpiнкa, нaчe Нa свoto ,цити-
нy; вiн BислaB йoгсl нa стyдii дo Caксoнii, y лpeзденський
yнiвepситeт. Це був нiльний вoякa, вихoвaниill нa евpoпeйця,
дoбpиfl' пpoмoвець i тaлaнoвитиit, lla якoгo' як кaзaли' пoBиI{нO
пepeйти вeличeзне мaйнo гетЬMaнa' a п4ofite i пoлiтичний пpoвiд.

He бyлo вrкe псlтpе6И t|pИкИtaтиcь. I\oлц вся Пoльшда зaяBи-
лaсь зa Cтaнiслaвoм Леuдинськи1\{' Maзепa дaB I-Iaкaз сBoNIy
сeстpiнкoвi, щoби пoкiнчив iз мaгнaтaми Ha Boлинi. Пoчaлaсь
piзня тa pyiнa, i кoзaки шIyI{aли пolvlсти зa вiкoвий кpiвaвий
гнiт нa свoix вopoгax. Hе тpeбa кparцoi xapактеpиcTИI<И цЬoгO
сTaI{y' ЯIt пpoМoвa oдHoгo кo3aцЬIсoгo пoЛкoBItI4кa to пoлЬсЬttoгo
ttl.,tяxтичa' BaTafitlсa' щo пoпaв y йoгсl pyки:

nКoлись ви 6ули tIaIIIИNIvI гIaнatvlи' a МИ BaIJIУIми пiддaними.
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Tсlдi ви 6ули cмiливi; a тепep NIarTе стiльки сили, скiлЬrси y
стapoi бaбlr. i вl,,I гiднi тсlгtl. rrдtlбl,t вarшi давrti rIiддarli гrЛЮгaBI4лI4
вaс, бo ви не вмiстe вэке нaвiть бopoнитись. Якщсl не пOпpaви-
тесь, тo п<lвiсимo вас усix зa вyxa i здepем<-l iз вaс rшкypylo

Taк Пoльrцa пoчaлa кoнaти' i цe мaлo тpiвaти мaйэкe цiлe
стoлiття. Пiвнiчнa вiйнa зaв.цaлa iй лихtlвiсниЙ удap.

Tlтм чaсolr  y Кr,I iв i  Maзeпа пepeвoдl4I] свiй ве. ' l l rк l rй плян.
16 хссrвтня пpийIлoв дo HЬсlгсl пiслaнець iз листtlм, зaLLIИтиIVI y
rпапцi, вiд княхсни .{oльськсli. Як звичайнсr, зaки дaв йoгo пpo-
чуITaTИ opликoвi, ItЛяв rкiнoну гЛyпoтy тa злoбy. У листi
кня}ttIIи 6yв irцe дpуrиЙ лист вiд Cтaнiслaвa Лсш1инськoгсl.
Itняэкнa псlвiдoмлялa' lцo чepнецЬ дiбpaвся rцaсЛиBO дсl Кap-
лa ХII, 1цo швe.ци нaблиrкaroтЬся .цo кop,ЦoIliв Укpailти, rцo
гIpигoтOвлeний yхсe пpo €кт дoгoBopy з MaзeпOЮ, i тtlмy пpoxaс
геTЬМaнa BИcJIaTИ дoвipенy сoбi oсoбy, ш{oби йсlгсl вiдoбpaти.

Пpoвiвrпи нiч нa poздyмyвatlняx' Maзепa вiдкpив opликoвi
свolo дyшIy' нaскiльки вЗaгaлi тaкa Hепpoглядrra дyl]]a NrOглa цe
зpo6ити. У дoвгiй пpсlмtlвi з pi}сHип4И сrбepеэrсними зaстеpеfitен-
}lЯI\4и' pOзyМнO тa пepeдбaчлиBo вiн вилolкив it,сlму т7pl,4чуIНИ
змiни свсlсi псlлiтики.

nfloсi я нe пoсмiв тIepeдyчaснO виЯвЛяти тo6i сBOгo нaмipy
тa тaЙни, якy ти вiдкpив yчopa BипaдIсOBo' tlе тoмy' rцсlби я Maв
якиЙ-нe6удь сyvrнiв LцOдo твoсi вipнoсти дЛЯ сeбе - aдrrсе
нiкoли Hе зMo}tсy пpO твOю чеснiсть i пoдyмaти, ш{oби ти 3a тaкy
Мolo лaскy для сe6е, лroбoв i дoбpoдiйства вiдплaнyвaв менi
нeвдяннiстro i стaв ЗpaДHикol\{. A пpoте. зBaх(I,{BLЦII. tцo xoчa тI,I
pсlзyмний i з чистorо ссrвiстto, все }Iс мoлoдий i y тaкиx o6стaви_
нax ЕIе MarLLI пoBIlOгO дoсвiду, бoявся я, тцo6и ти y poзмсlвi з
pirкнимl,t  poсiйськlrмl4 тa HaIIII4IvII{ стapLшиЕIaMI{. чИ тo дoвipoннo.
чи з неoбepe)iснOсти He Bип1IOвся пеpeд киlvl 3 тиt\ll cекpeтсlм i
тиМ сavIиM менe i сeбe }rе погyбив. Toмy щo тепep нe мorкнa бyлo
пеpед тoбсrro зaтaiти цiеi тaйни, тсl BсeвиLLtI{ьoгo Бoгa взивaro
нa свiдкa i пpисягaro, tц0 я I{e дЛя пpивaтнoi свoеi кopисTи' ЕIе
дЛЯ виЦ.(их пoнeстeй, не дЛя збaгaчення себе aбo для якиx-нe-
бyдь iнrшиx xиMеp' a дЛя вaс yсiх, uдo е пiд I\{oсIo Bлaдolo' для
эtсiнoк i дiтей BaLЦиx' дЛЯ зaгaлЬногo дoбpa спiльнoi нeньItи
свoсi бaтькiвшдини бiднoi Укpaiни, всЬoгo 3aпoporкськoгo вiй-
ськa i.yкpaiнськoгO rrapoдy' дЛя poзllIиpe}Ilrя пpaв i вiйськoвиx
вiльнoстeй' xoчy цe зpoбити пpи дoпoмoзi Бorкiй, uдoби ви з
lкiнкaмl,r i дiтьми i бaтькiвщиI{a з вiйськoм Зaпopoэкськl,rм aнi
вiд мoскaлiв, aнi rцведiв ЕIе зaгиHyли).

Maзeпa кaзaв Opликoвi пpисягI{yTи нa xpест, rцo вiн MoBчa-
тиIvIe. Кoли генеpaльний писap зoбpaзив йoмy нe6езпelси нa-
Baхсеt{oгo дiлa, гeтьпдaн yгIeBI{ив йoгсr, rцo пiде зa пoдiями.
Biн пpиймe пpoпoзицii Кapлa aхt тoдi, кoли пoбaчиTЬ' щo цap Irе
тiльки не зМOхte бopoнити Укpaiни, aлe й Мoсксlвщини; тoДi
вeсь свiт бyле свiдкoМ. Lцo вiн iде зa кoнечнiстro. Чи вiльtlиft
нapiд не Maс oбoв'язкy зaхItI]JaTИ всiмa зaсoбaми свoei вoлi?
Щoдo листa вiд Cтaнiслaвa, вiн pirлив гIеpеслaTи йсlгo цapевi

чеpeз сBoIo MaМy. Moэкемo дoгaдaтисЬ, Цдo ПеTpo нiкoли нe дi-
стiв цuo"o листa. Xoчa яке дoвip'я мaв Maзепa дo opликa, вiн
нe xoтiв Ув,oДуITУl йoгo y спoltyсy. Ha дpyгий }Iсe дeнЬ вiн кaзaв

Йoмy нaписaти Лист дo CтaнiслaBa, якиM вi ,цкидaв yсякi  пpo-

€Iсти сoloзy 3 }IиM. Xитpиir гетьMaII нiкoли }Ie сIсoмпpoMiTyBaB
себе писaниtvr слoвoм; вiн poзyмiв дoбpе йoгo не6e3пеки i

не xoтiв дaвaти свoiM вopoгaM пpoTи сeбe тaкoi стpaшнoi збpoi.

3aте пiслaнцiв мoэrснa бyлo зaвсiди вiдпeкaтись.
Maзeпa пoпp,Ilvlyвaв нa БaтуpуIt|' Дe вiн вoстaнне вiдсвяткy-

вaB дy'Iсе.,,*нo PiЬдвo. eзyiт 3aленський вepнy-вся вэrсе туди зi

свoei мiсii. Гeтьмaн зустpiвся з Eиrvr пpи пolvroчi opликa, пoдбaв-

шIи зa всi мorкливi фoprr,lи oбepeэкнoсти. Cвяц{eник oпoвiв йoшry

пpo сTarroвиrце r,,'.дськoi apмii. Biн пpивiз зi сoбoro пoltлик Cтa-

'iс,,""" 
ЛсrцинськoгO, яIсий oбiцювaв Укpaiнi якнaйбiльтлi кo-

pистi. Aле Maзепa I{e ставиBся пoBa}tснo дO tloвoгo гIoлЬсЬIсoгo

кopo,". Йoгo цiкaвив тiльки ltapлo ХII. 3aлeнcъкиЙ дiстaв дo-
pyчel{ня }tсдaти нa нoBi iнcтpyкцii y свoiй кoлегii у Bинницi.

Tим чaсoM Maзепa нapiкaв пеpед цapеМ нa сBoIo недyгy, i цей
пpислaB йoмy свoгo лiкapя; вiн нe пiдсrзpiвaв нaмipiв геTЬNIaнa'
пpoти якoгo пoвстaлo нeбeзпечнe o6винувaнeння. Oдин хитpиЙ
вoякa нa мoскoBськiй слyэrсбi, щo втiк iз тypeцькoi в'язницi, ви-
пaдкoвo пepexoпив тaйнy тIpo листyвaння' ,{ке йЦIлo мirк Maзе-
пolo i вopoгaми цapя. Toмy дolroсoвi, IIдo IIoIсpиBaвся з пpaBдolo'
цap нe xoтiв няти вipи, i йoгo дoвip,Я JIитзtиJтoсь }IеI{apyшIне.

Itapлo ХII iIшoв yпepeд' пo6ив poсiян i зaняв Гpoднo. 11 лro-
тoгo 1?08 p. вiн зyгIинився пеpeд Cмopгoнeм: виpiцIliий rvrент
нaблиfiсyBaBся.

I.{ap з'eднaв сoбi y Пoльuдi гIpиxиЛьникa' кopotlнoгo гeTЬМaнa
Ceнявськoгo' якotvrу дaBaB нaдiro I{a пoльсЬкий пpестсlл. Cсняв-
ський бyв мaгнaтol\4 з aмбiцieю, ilIaB станOвиIIIе MeI{цI-бiльIше
вoснtloгo мiнiстpa, iнтeлiгerrцirо невeликy' aЛe здopoвий pOзуМ'
який кaзaB йoйу слyxaти свoсi хсiнки, eлисaвети, aбo, як нa-
l|иваIoтЬ ii y тoдir::нix дипльoмaтичIIих пaпepax. uпaнi вoсвoдo-
вOi бeлзсЬкoi>. Boнa бyлa, як кaх(yтЬ' дyх(e гapнa, eнеpгiйнa,
в aмбiцiями тa дy}кe пoпyЛяpнa мiэк цсlльсЬкolo apисToкpaтlсIo'
(вaвсiди гoтoBa'- яIс писaлa Gazеtte dе Franсe,- Дo якoiсь
нсlвoi iнтpиги>. Boнa ЛIoбилa Фpaнцiro i нaлеэкaлa дo нaйкpa-

щих aгентiв мapкiзa .{е Бoнaк, пpедgгaвIrикa Людoвикa ХIV y

Bapшaвi.-Boевoдoвa 
Мaлa силЬtli симпaтii дo IIIвецii i зумiлa нaB'я3aти

!нOсини з Maзепоro' яIсoгo дyхte тoчrro iнфopмyBaлa пpO дiяль-
Nlсть свoгo чсlлoвiкa.

Ceнявський пpoxaв гeть\4aнa черe3 пoсepeДHицтBo цapЯ' 1цo-
6и Йoму tIpуIcJIaTИ кopгIyс вiйськa }Iа дollolvloгy. Maзепa нe }IaB
шlякoi oxoти po6ити цЬOгo' не бa}кaloчи oслaбЛIoвaти свсlсi apмii
y lvrент BafitЛивoгO piI'ЦенHя, a гoлoB}Io не xoтiв гIOMaгaти пoля-
lвм y бopoтьбi зi rпвeдaми. Cенявськиit rroл<aлувaBся Петpсlвi,
tЛе Maзeпa дolсaзaB дOтeпнo цapeвi, яIс тo вa)ккo (дOBipяти

tiсlэакiв зaBсiди пepфiдним пoлякalvr>. Biдтaк пiддaв iпде дytшкy,
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rцo кOpo}rнИй гeтЬМaн гOTOB Пepeйти Ha Г)iк I lIBeДiB' ЗBa}flиBl l lи,
tцo Йoгo }кiTrка He скpИваJ|а сBOтx спpаl]}|t|| iх с.имtIа г iй. Haкiнець
сMiлиBo ,цoкиЕIyB: <Хтoзнa, чи CснявськиЙ :н'e мaе нaмipy вiдсl-
бpaти шreнi 10 000 людей, пдoби TIoДiЛИTИ rvrсlс вiйськo i вiдни-
Ilити Bopoгoвi дopoгy нa Укpaiнy?o

Cенявський, xova i мaлo iнтeлiгентний, зрtlзyмiв пt-lдвiйнy
гpy свосi }кiнItи i сlбвинувaTив гeтЬMal{a y тaсrшнivr сoroзi з
Кapлoм ХII i  Cтaнiслaвoм. He тpeбa бyлсl зperu'г<rtо i вeликoго

,цJ4гIЛЬoMaтa, rцсlби дtЙrи ,цo Taкoгo вИсIlOвкy. A.l1rrtt '  Cтaнiслaв.
нeпoПpaвниЙ 6aлaкун' чBaниBся пepeд TypeцЬкИM aмбaсaдopoм,
rцo гeтЬMaн Укpaiни - цe йoгo пpиятель. Irrфt lpма'гt lpи Maзепl,т
oстepеГ' ' lИ негaйнl l  свt lгo Пaна. i  геr 'ьмaн v?l({.  : i ; l : t/ l i l . ' I t 'г iДь на-
piкaв y листaх дo Пeтpa, lцo (кpy}fсЛяtoть пiдлi нaк.l leПи' fIO-
rшиproвaнi йoгo вopoгaми, якi rre ,цaIoTь йoмy вмep.гИ спOкiйнo).

Maзeпa п.{e paз вигpaB; вiн не вислaB свoгсl вiйськa i бeз
тpyднorцiв poзсiяв пiдoзpiння. Aле в oстaннiй хвилинi, ItoлИ
B}кe Maв гIеpевести в дiлo сoIоз зi TTIвецiеro, Bсe ЗaxиTaлOсЬ.
Heпepем<-lэкЕlс кoХaння пiзньoi OсенИ пoTpЯсЛO цим дt-lсi диBFIO
зpiвнсlвaэкeниM х(иTTям i кaзaлo гетьМaнoвi мaйэкe пpизa6ути
пpO poЗсудливi, ToчIlO oбдyмaнi гIJIЯIIИ, Bеликa пpИгO.цa' п]O

Eс.цaЛa йсlгсl, пoчaлaсь пiд знaкOМ }rсaги.
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Baсиль ltoнyбeй, нaЙвитциiт сУДДя, бyв дaвнiм вiйськсlвим
тoвapиIlteМ Maзепи Ц{e ta ,{oporueнка: BoъtИ бyли нaвiтЬ сBoя-
кaшIи' бo сeстpiнolс гетЬшIaнa Oбидoвський orкeниBся з oдЕrolo
дolrьItoю Кoнубeя. Cтapиilt l(oнyбей бyв бaгaтиp' яItиx Maлo:
y всiй Укpaiнi ЗНaIIуr пpo йoгo бaгaцтвa, бeзмеrrснi пoЛя' тaбyни
шIIIapкиx ttoней, пaЛaTи зi зoлoтoм' кofiсyxaми, дopoгсlцiннOстя-
lvlи. Ta нaйкparцим йсlгo сaмoцвiтoм бyлa дoнЬIсa Moтpя.
Maзeпa бyв fi xpес}lиM бaтькoм. Пyrшкiн y <Пoлтaвio тaк
звeЛичaв ii кpaсy:

Ta й пpaвди нiнoгo xoвaть,
Hiдe немa Mapyсi piвнi:
Boнa мoв квiткa тa дyбpiвнa'
II{o тiльки стaлa poзцвiтать;
Heмoв тoпoля нa мoгилi,
Гiнкий тa гнyнкий стalr гIpямий;
Як Iпyм бiлiс вся вoнa,
Кpyгoм дiвoцькoгo вoлa,
Moв xмapи, кoси бoввaнiroть,
Як мaкiвoчка poт кpaснiе,
ovицi як зipки блищaть.
Bpoдливa, aнi втять, нi взять!
Ta нe единoro кpaсoю

хТ''":L:";""Т,#r:"",iir'
Чyтливим.сefЦем, veснmoro.*

Maзепa мaв бiльlп 60, кoли зaкoxaBся y Moтpi. Йoгo дyrrtий
оpгaнiзм не вiдвyвaв нaсTyпy лiт. Biн мaв сTpyrrкy стaтЬ'
гapнi пpoмoвистi oнi' що гopiли }ttиBиM блeскowr, i не втpaтив
нiчoгo зi свoеi :уIJIуI Ta fitиByчoсти. Бyв якийсЬ чap дoвкoлa цiеi
нeзбaгнyтoi пoстaтi; сЛaвa тa кoxaння сylIpoвoд.уrли Тi вipнсl.
,(oнькa Кoнyбeя теfiс зaзнaлa цЬoгo l{eпepeп4o}Iснoгo нapy. He
Ma€Iuo пpичи}r сyмнiвaтисЬ, rtO BoHa rциpo кoxaлa гeтЬI\,IaЕa.

Maзепa xoтiв iз нerо o}ItеlIиTисЬ у |104 p. Cтapий ltovyбeй
i нyти пpo tIе не xoтiв. Hе'кarкyни пpo piэкницtо вiкy, пpaвo-
слaBнa цeplсBa зaбopoнялa rллroби мirк xpeсним бaтькoм i xpес-
ницeIо. Зperrrтoro, гeтЬMaн шIaв слaBy пеpeмo,fiцЯ }rсilroчиx
сepдeцЬ...

У мoскoвськиx apxiвax збepiглись iцIe JIIIrTII Мaзeпи дo Мoт-
pi, пеpеслaнi Кoнyбесм цapeвi нa дoкaз, ц{o йoгo дoIIoси пpaвдивi.
3aкoxaнa пapa схoдилaсь пoтaйки, i гетьмaн пpисиЛaB yBесЬ

чaс свoiй вибpaнiй дopoгoцiннi дapунки. Ta ri мaмa, сyвopa rrсiн-
кa' Ее вмiла }IсapтyBaти з oбoв'язкoм: ненaвидiлa Maзепу i
тaк гaнь6илa дOнЬIсy' rцo ?t(иття Moтpi стaBaлo HeсTepгIнe.
Moтpя piIrrилa пoIсинyTи piднy xaтy i BTeIсЛa дo гeTЬIvIaнa.

Бaтькo тepпiв y poзпyцi. <Teмнoro нiнvto,- нapiкaв вiн,-
пpийшroв вiн як вoвк мiэтt вiвцi i xoпив пoтaйки MoIo дoI{ЬIсy. Яке
гope! Який нeлIoдсьItий, невислoвлений бiль! Я IIе знaB' II{o
мeнi дiяти, i кaзaв 6ити у ,цЗвo}lи, rцoби всi знaли l\{or лиxo.
Чи не кpaшдe бyлo би, якби вiн кaзaB мeнi згинyти сepед MyIt'
нirrс тaк з}IеслaBиTи мoro честь?>

Haслiдкoм скallдaлy' гoлoв1lo 3 oгJlяty нa oсyд lсoзaцЬItoi
стapцlини' Maзепa зaBaгaвся i вiдoслaв Mсlтpro дo ii бaтькiв.

Ta кoxaти ii не пеpeстaв. Ha дoкaз МaсMo кiлькa йoгo листiв,
пoвIIиx нi}кнoсти, з якиx luo}ItеМo вiднитaтЙ Ц{иpe пoчyвa}Ilrя
тa теpпiння великoi JгIoДИIIиI'

Moе сepдeньIсo' плiй квiтe poflсallий!
Cepдe.rнo IIa Tе€ бoлirо, ulo lraдaлeкo Bit lueнe iдеrш,

8 я IIe пIo?lсy oчиць тBoiх i личкa бiлeнькoгo виtiти;
чepeз сe€ письlueчIсo IслaIIяк)ся' вск) Teбe* цiлylо
ЛЮбeзнo.

Мoс сеpдeнькo!
3aэrсypився я' пoчyBшIи вiд дiвки (слyэкницi) тaкe

сJloвo' пIo B(aпIa М(илoстЬ) зa tлe IIa пIelre Ma€пI'
щo B(aIпy M(илiсть) пp' сoбi нe зatеpэrсaв' aлe
flдoслaв toдoluy. Увaэrс сalua' щo б 3 тoгo Bl{poслo.

Пeprпe: rцo б твoi poдичi пo всiru свiтi poзгoлoси.
ли: rцo Bзяв y IIaс toчIсy yнoчr гвaJlтоlu
y сeбe taмiсць пiдлoпсниrдi.

Дpyгa пpичиIIa: ПIo, дep}IсaBшIи B-y

r tepэIсить

M. y себe,
't 6u, IIe ПДiг эfiaдIIoю luipoю витpиПIaти, тa i B. M.
tlк эrсe; Пryсiлll 6уl rл,l iз сoбorо fiсити тaк' яIс пotpyfiс-
tta кafise' a пoTilu пpийшIлo б нe6лaгoсЛoBellня Bit

цrpIсBи i клятьбa' шIoби lraП! it сoбoю нe }rсиTи. .цe
* 6и, я тoti Baс пoдiв? I ruенi би vepet тer B. lш.
t|сaль, п1oб пoтiМ IIa ПIeнe IIe плalсaлa.

* 3a Гpeбiнкolo.
+ B opигiнaлi:  nBсi  члoнки.



Moс сepдечIle кoхaння!
Пporшy i вeльми IIpoПIy' бyд" ЛaсIсa зo мIIoк) пoбa.

читI,tся tJIя yстнoi poзruoви. Itoли пleнe лrобиrш, нe
зaбyвaй fiсe' Iсoли нe лro6иrш - IIe спoминaй эrсе. Cпoм.
ни мoi слoвa' ш1o лroбить oбiцялa' нa ш1o мeнi i py.
чeньIty бiлeнькy дaЛa.

I пoвтope i пoстoкpaтнo пpoцIy' IIaзнaчи xoч IIa
oдIry мiнyтy, IсoJIи DIa€ПIo з сoбoro видiтися,цля спiль.
I{oгo дoбpa нaПIoгo' нa кoтpе сaпIa paнiшrе згoty свoк)
6yлa дaЛa. A зaки тее бyдe, пpиIIIли IIaMистo з rrrиi
свoei, пpoшIy.

Moс сepдeчкo!
Уэrсе ти пleнe iзсyrшилa IсpaсIIиll{ свoiм личкoпl i

свoiми oбiтницями.
Пoсилarо тeпеp дo B(aIпoi) M(илoсти) MeлaШIСy,

пдoб пpo всe poзllдoвиЛaся y B. M; He стеpeэrсися iii нi
в.liм, бo с вipнa B.iй М. i rueнi в yсirи. Пporшy i силь.
I{o' 3a нiэrски B. M., пIo€ сepдeньIсo' oбнявrпи' пpoпIy'
не вiдклaдaй свoеi oбiтницi.

Moе сepце кoxaнe!
Carua зIIa€ПI' flIс я сepteчНе' IIIaлеIIe лro6лro B. M.;

irцe нiкoгo IIa свiтi нe лrобив тaк. Мoe 6 тeс ЦIaстя
i paдiсть (бyлo)' rцoб нexaй ixaлa тa эIсилa y DIeнe;
тiльки ?rс 

'I 
yвaэrсaв, яrсий кiнeць з тoгo lvloilсe бyти, a

гoJIoвIIo пpи тaкiй злoсти i зaiлoсти твoix poдинiв.
Пporпy, tиoя лroбoньIсo' нe вiдrшiняiцея нi в нiм, яrс yэrвe
Ileпo€tнoкpaт слoBo свoе i pyчeIIьIсy t.aЛa-€сь; a Я
взa€мнe' пolси псив бyдy, тeбe нe зaбyдy.

Moс сеpденькo!
Hе мaroчи вiдotиoсти пpo пoвotэrseнIlя B. M.,-

чи BэIсe пepeстaЛи B. M. мyчити i кaтyвaTИэ_
тeпep вiд'iздэrсaк)чи IIa тиэIсдeнь нa певнi tuiсця, пo.
силaю B.iй M.сти вiд'iзднoгo (дapyнoк з llaгotи
вiд'iздy) чepeз ltapпa, шIo пpoПIy зaBдflrIIIe пpиIIяти'
a пIeIIe в нeoдмiннiй лroбoви свoiй xoBaти.

Moс сepденькo!
Tяшскo 6oлiIo нa тe€, пIo сaDI IIe п{oэкy з B. M.

oбшrиpнo пoгoвopити' IIIo зa вiдpaty B. M. y тeпe.
pirшнirш смyтIсy BЧиIIити. Чoгo B. M. вiд мeнe пoтpe.
бyсrш, сIсafiси цiй дiвцi. B oстaткy' ItoЛи BoIIи, пpo-
клятii твoi, тeбe цypaк)ться,- iди в пIoнaстиp, 8 Я
tнaтиМy' Iцo нa тoй чaс з B. M. чI,IIIити. Чoгo тpeбa -
щe paз пpoшIy пoвiдoпrити шIeIIe B. M.

8

Moя сepдечнe кoxaнa!
Tяэrскo зaЭIсypиBcЯ Я' пoчyвIIIи, IЦo тaя кaтiвкa

нe пepeстaс B. M. мyнит'1, fl|| i в.ropa 'T€ € УЧИHилa. fl
сaм IIe зIIaк)' шIo з IIeк)' гatинoк)' Чr;1|Il;ITl;1' To плoя
6ita, Iцo з B. lvl. сЛyIIIIIoгo IIе пIaк) чaсy пpo Bсe пepе.
гoвopити. Бiльrп вiд эrсaлrо нe МoэIty писaти; тiльки
тe€, Цlo ш1o.нe6yдь стaнeтьcЯ' я пoltи эrsив бyдy, тeбе
сеpдeчIle лroбити i зичити BсЬoгo дoбpa IIe пepестaнy'
l пoвтope пиIIIy' rrе пepeстaнy' нa злiсть мoiм i твoiм
вopoгaпл.

l loя сepдeчIle кoхaнa!
Bидэrсy, щo B. М. y всiм вiдrиiнилaся свo€к) лк).

6oв'ro дaвньoю to п{eнe. flк сoбi зIIa€шI' вoЛя твoя'
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ЧI/IHуI' щo хoчeшI! Бyдerш пoтiм тoгo эIсaЛyвaти. Пpи.
гaдaй тiльки слoBa свoi, пiд ItлятBoк) менi дaнi, нa
тoй нaс, Iсoли Bиxoдилa ти з пolсoю ll{ypoвaнoгo вiд
DIеIIe' rсoЛи дaв я тoбi пepстeнь дiямaнтoвий, нat
rсoтpий нaйлiпIшoгo, нaйдopoэrсчoгo y себe нr МaIо:
<Iцo xoч сяIс, хoч тaк бyдe, a лrобoв мiэк нaПIи IIe
вiДrиiниться)).

Мoе сepденькo!
Бoдaй тoгo Бoг 3 tyшIeю poзлyчиB' хтo нaс poз-

лyчa€. 3нaв 6и я, як нat вopoгaми пoIvIститися, тiльrси
TI.z', ryrенi pylси зв'язaЛa. я з BеЛиIсoк) сrpДrЧнoк)
тoскIIицeIо fiсty вiд B. M. вiдомoсти' a в якitu дiлi,
сaмa дoбpе зIIarпI. Toмy велЬluи пporпy, дaй мeнi
скopий oтвiт нa цe€ мo€ писaнIIя' п{o€ сepдeIIЬIсo.

Moя сepдeчIle кoxaнa Мoтpoнькo!
Пoклiн мiй вiддarо B. М., мoс сeptellьrio' a пpи

пoклoнi пoсилaк) B. M. гoстиIIця - IсIIиэIсе.rкy i oбpy.
.rик дiямaнтoвий, пpolцy тe€ 3aBtячнe приняти' a РIe.
нe B лroбoвi свoiй невiдruiнrro xoBaTи' зaIси дaстЬ
Бoг з лiпшrим пpивiтarо. 3a тим цiлyIo yстa кopа-
.пeвii, pучIси 6iлeнькii i всi пpивaби* тiльця бiлень.
Iсoгo' пroя лrобeIIЬIto rсoxaнa!

:A**

Як нa стapoгo сIdeтTтиI{a' yння MaкiяBеля' тo B циx лисTax
Haxoдиlvlo спpaвдi rIotI/|BУ гiднy свiэкiсть i нiэкнiсть пoчyBa}IЬ.
Crgпaднa дyIJJa Maзепи vraлa тaкi нeзбaгнeннi пepеxoди!

e ще деякi пoдpoбицi, llдo BипpaBдyIоть вpaэкiння вiд циx
листiв. Cтapиit Кoнyбей y свoix дolroсax дo цapЯ }IсaЛyBaBсЯ'

щo Maзeпa Пpoxaв i дiстaв вiд йoгo дO}IьIси Mичкy вoлoсся i

щo дolrЬкa пepесJlaлa йoмy свoтo нiннy сopoчlсy.
ri хсиття стaвaлo нeсTepl]не. Щoдня пoвтopяЛися сBapки.

,{iвнинa пpoIсЛиIIaлa свoix бaтькiв i пoпaдaлa y TaIсy лIoтЬ'

Irдo плIoBaлa iм в Лицe. Boни дyмaли' lцo BoIIa зaBopoнсeнa.
Itoнyбeй, втpaтиBtllи теpпeць i нe мaroЧИ cvIJI бopoтися з

дoньItoю, I{aписaв лисT дo Maзепи зi скapгoтo, бeзпoсеpедньo йo-
гo нe сlбвиrryBaчyloчи.

- Лиxo мeнi HetцaсЛивoмy, всiмa пoкиненoмy! 3aмiсць
нaдii нaйти в piднi пoтixy нa стapiстЬ' шIaIo нoвy экypбy. oнi
мoi вкpивaloтЬсЯ MpяItoю. Hевимoвний сopoм ЗaЛиBaс менe, i  нe
мo,кy нiксlмy пoгЛянyти в oчi. Гaньбa кa}I(e MеIli втiкaти
вiд лroдeй. Я плaну нeвгIиtltlo зi свoсro нeш{aслиBoтo rкiнксrro.

Maзепa вiдпoвiв, oбвинyвaнyloчи rrсiнкy Кoнyбея, II{O Bo}Ia

ви}IOЮ BсЬoгo нещaсTя. <I{е rкiнкa нaxaбнa i бaлaкунa, якy тpебa

6и зaгнyздaти яIс диItoгo кO}Iя>. Утечa Moтpi спсtнyкaлa йoгсl

дO poздyпlyвaнЬ y чисTo клясичнo-бiблiйнсlмy стилi: uЧи святa
мyчe}Iиця Bapвapa не втiклa 3 дoмy бaтькa свOгo 

'{ioскopa 
i тo

нe дo xaти гeтьMalla' aлe в бaгaтo бiднirше мiсцe, мirк пaстyxiв?u
<Ax, якби кoлись твiй дax i твoя xaтa згинyJIИ' To тl. l  нe мiг

би o6винyBaчyвaTи в цЬoмy нiкoгo. Tи мусiв 6и тltукaти вини
тiльки B IIpoIслtrгiй нaxaбнoстi твoеi rкiнки. A щoдo poзпyсти'

пpo яIсy ти згaдyrшI y твoiм пaмфлстi, ЕIе знaIO' ц{o ти xoчeIII скa-

aaти. Чи сaMе цe з тoбoro нe дiсться, IIIJIуI TvI Taк слyxarrп свсlеi

,tсiнки?n
Taкoro бyлa дpaмa, якoi епiзoди poзвивaЛися щe ппirк 1704-
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Moя сеp.цечIIe кoхaнa' найлiпцra, нaйлrобезнiIшa
Мoтpoньrсo!

Bпepeд сIшepти нa сeбe спoдiвaвся, нiэrс тaкoi в
сepцк) BaIшiм вiдпriни. Cпoмни тiльки нa свoi сЛoBa'
спolvIIIи нa сBoк) пpисягy' спoIиIIи нa свoi pyчeIIьItи'
кoтpi менi не paз taвaлa: <<tцo мeнe - *oo.буtrIII 3a
ll{нoк)' xoч IIe бyдеlш -,цo сluepти лroбити o6iц',ao.

Cпoпrни llaoстaтoк лrобезrry нaшy бeсiдy, rсoли ти
бyвaлa y МеIIe y пolсoю: 

"Hexaй Ёo" 
".''"puвtиBoгo(нeпpaвдoмoвIloгo) кapaс, a я - xoч лrоб'i,, *o* 

""лrобиrш мeIIe - to сIvIеpти тeбе, вiдпoвiднo io 
",,o"uсBoгo' лrобити i сepдevнe кoхaти IIе пеpестaнy, нa

злiсть пroiм Bopoгaп,ID. Пporшy i дyэrсe, п{o€ сepteньIсo'
якиtu-нeбytЬ спoсoбoru пoбaчся зo ll{нoк): Iцo п!aк) 3
B. ПI. дaлi .rинити. Бo вэrсe бiльIII нe бyдy BopoгaМ
свoiпл теpпiти, oIсoIIeчнy tIoMсTy Bчиtlк)' a якy' саMa
пoбaчиrш.

Iltaсливirrri rшo-i писЬПIa' ш{o в pyчerrькaх твoiх бy-
вaк)Tь' нiэк rиoi бiднii oнi, ш4o тeбе нe 'oгляДaк)ть.
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l705 y пjвтaсмнiм сутiнкy. Зовнirцнi фopми бyли збеpe}кеIr i .
Maзeпa т,r нaдaлi бyвaв y piднi Ксlнубея. i i гt-lлсlвa, як i дaвнilxe,
бyвaв нa 6aтypинськйx бeнкетax; вiн зaпeвнIoBaB гeтЬМaнa пpo
свсlтo вipнiстЬ, aле Lшyкaв тiльки нaгo.ци, шдoб псlмстv|TИcЪ Нa
зBOдникy свoеi дoнькИ 3a }кOpсTOIсy oбpaзy свoеi rкiнки. Biн
чyB без сyмнiвy }lе paз пoлiтичнi в.Ив.oДИ Мaзeпи,
як Mи в}fiе згaдaли - poЗсyдливиit гeтЬмaн нe звa}Iсyвaвся poз-
BIДBaTиI свoix дyмсlк' a гoлoBFIo [Iе ЕIa,цaBaв свoiм пpOскTaM pе-
aльнoi фopми, якa N{oгЛa flpvIчуI\IIlTИ йoмy лиxa. Кoнyбей не }IaB
теpпцIo ?кдaтИ нa дiйснi безсyмнiвнi дoкaзи, i йoгo пoспix був
пpичи}IoЮ йoгo згyби.

У сеpпнi 1707 p' здaBaлoсЬ Йoму,lцo нaйrлсlв спpИятлиBy нa-
гoдy. Зсlвсiм Bипaдкoвсl пiд чaс }IепpИЯBнOсти геTЬMaнa y Бaту-
pинi, якoгo зaстyпaB' вiн псlзнaйoМився iз мaндpiвtlИM чеpцeшl
Hiкaнсlpoм' пepед ЯIсиlvI BияBиB сBoto нeнaBисTь дtl Maзепи.
ПеpекoнaвtЦисЬ y йсlгсl симпaтiяx дс-l себе, дaв йoмy дapyнки,
oсoбистсl i для iгyмеНa ЧИНУ' i пiсля деяttиx вaгaнЬ пepeдaв йсlмy
лисT ДO Пeтpa з фopмaльHиIvl дoнoсoM ЕIa гетЬMaнa' якOгO a6ви-
нyBaчyвaв y дep}Iсaвнiй зpaдi.

Iliкaнop, пpиiхaвrпи дo Mсlскви, пiIшOв дO стparЦ}Ioi Пpe-
oбpaженськoi кaнцeляpii. Taм йoгo зaapеIIITyвaЛи i вiдвели дсr
кiмнaти Myк' де пpv:'NIУcИЛИ йoгo скaзaти Bсе' tJдo 3нa€. Aле йoгсl
опoвiдaннro нe ЕIяЛи вipи. Пeтpo мaв iнIлi клoпoти' i вiн нe вipив
цьOМy }loвoмy дoнсlсoвi, oбмеlкивrпИcЯ Дo yв'язнення чepця.

I(oли Кoнyбей не дiстaв нiякoi вiдпoвiди, нa пoчaткy 170B p.
вiн пiслaв HoBoгo aгеHтa, Bиxpeuдel{oгo }tсидa Яценкa, дO цapсЬ-
ксlгo спoвiдникa. I-{им paзoм вiн пtlвтopив тoчнirпе свoi oбвинy-
Baче}l}lя. Maзепa бyв y зB'язкax З пOльсЬки1\4 ltopoлеlvl Cтaнi-
слaвoм ЛспдинськиM чеpeз IIOсepедництвo езyiтa Зaленськсlгo.
Гетьмaн BaхсиB нaвiть I{a цapсЬкe }Iсиття. фи ссlтнi йoгo
сеp.Цroкiв дiстaлo l{aкaз стpiляти нa цapя, ксrли вiн пpиiде дo
Бaтypинa, нa пеprпий знaк i3 Maзепинoi пaлaти. I{ap oминyв
сMеpтИ тiльки чУдoM,тolиy' rцсr вi.цклaв свoro нaмipеlly пoдopo)rс...

Heзa,цoвoлeниЙ виcилкoro Яценкa, Кovyбeй i йoгo пpиятeЛЬ
Iскpa, пoлтaBсЬкий пoлкoвник' зaпpoxaJIуI I'a гapний хyтip у Ди-
кaнцi пoJIтaBськoгo сBЯЦдeниIda CBятaЙлa. Boни пpoxaлй -froгсl
пеpедaтИ OдHoMy iз цapських пoлкoBникiв, щo стoяB qflдoгolo
нa Укpaiнi, нoвi вiдoмсlстi гIpo зpaдy Мaзепи. Пoлкoвник']пеpе-
сJlaв пaпеpи дo гoЛoвнсli цapськсri стaвки, aлe цей лист вигIepe-
диB y}rсe Maзепa свoiм, дiзнaвrлисЬ пpo Ittlнyбесвy зIvIOвy. Гeть-
Ман гIpoxaв цapЯ, {дOб пoвiв енеpгiйirе слiдство ,Цл} 

' lцg'.-вipки oбвинyвa.rенЬ' звepнellиХ пpoти нЬoгO. . \.- Петpо 
'e. 

в,звoлиBся IIде вiд впливy Maзeпи. .Цвiчi, \. l t t
бepeзня, в iн пoвтopиB свor дoвip,я дo ньoгo: uЯ нe'дaю вipи
твoiм oгyдцяМ. Boни дiстarryTЬ заслy}iсeнy ЕIaгopoty>. Biн зaoxo-
чyBaB йoгo упевнИ"ГИcь rцoдo вipнoсти свoix нaЙ6лип<чиx i мirк
iнrrrим paдиB apеulтyвaти нaitблиэкчoгo йoгo дpyга пoлIсoBHикa
Aпoстoлa, oднoгo з пpовiдникiв пoвстaнчoгo pyxy''якoгo Bвa}fiaB
спiльникoм Кoчyбeя.

Кoнyбeй з Iскporo нaхOдиЛися tцe в .{икaнцi. Cильниir вiд-
дiл вiйськa' BИcЛaI1vIй гетьмaнoп,I тyди' пpиixaв зaпiзнсl. rм
Bдaлoся пepейти lсopдollи Укpaiни i нaЙти зaxист y мсlскoвськiй
apп4ii. Bi,ц кaнцлсpa Гoлсlвкинa Boни дiстaли J7ИcT' я,I\тINI цap Bзи-
вaв дoнolцикiв дo Moскви, бarкaroчи iх вислyxaти i пopaдитись,
tцo мa€ зpoбити, rцoби пepeцIкoдити пляrraм Maзепи.

Cеpдеги нe пiдoзpiвaли пaстки. Гoлoвкин, якиit Maв вести
ixнro спpaву, бyв oдниM iз нaйвipнirших пpиятелiв Мaзeпи'
Гeтьмaн зaЛIoбки гIoBтOpяB: кMoсквa лIoбитЬ гporui> i нiкoли
He зaбyвaB пpo дopoгoцiннi дapyt|\v1 tЛЯ Bиrциx дoстoйникiв.
3aки шдe пepeBeли дoпит Кoнубeя i Iскpи, Гoлoвкин piurив дoбy.
ти iз ниx пpiзвиrцa ixнiх спiльникiв i вiддaти ix нa пoтaЛy
Maзeпи.

18 квiтня BOни пpиixaли дO Biтeбськa, дO гeнepaль}roi
poсiйськсli сTaвки' дe 6ули всi вopсrги гeтЬMaнa' Кoнyбeй, Iскpa,
сBяЦ{еник Cвятaйлсl, Яцeнксr, сoтtlик ltoвaпькo, двox писapiв'
сeстpiнoк Iскpи i вiсiм сlсiб слyэкби. Гoловки1l lvIaв дo псlмсlчi
IIIaфipoва. Цe бyв BиxpеLцеrrиЙ экид, сlдин iз нaйтaлaнOBит-
tпиx poсiйсЬкиx дипЛьoмaтiв тсli дtlби. Aле i вiн бyв дoвipеним
Maзeпи, 3a3нatочи йoгo лaски. Cхiднa двсlлиннiсть в.ИяBуIлacЬ
тyт y всix свoix пpeтOнкиx хитporцaх. oбa ypядoвцi пpиняли
Ксlнyбея й Iскpу дy}кe чevlнo. oцap, кaзaЛи вOни, стaBиTЬся дO
вaс дy}Itе ЛaсIсaвo. Bи мaeтe Йoto пpиxильнiсть нa свсliм бсlцi.
oпсlвiдrrстe нaМ yсе' rцO знaсте' tIе скpиBatoчи нiчoгon.

Tак зaoxoчeний Ксlнyбей пoчaв дOBгy пpOIvIOвy пpO lvlиHyЛe
Укpaiни. A бyв вiн бaлaкyн. Bperштi пepедaв сyддяIvI пpедсlвгий
мeмopiял з 26 стaттяlvlи пpo зpaдy Maзепи. Oсь гoлoвнi пyнкти
сlбвинyвauеЕIЕIя пpoти гeтЬмaнa:

1. У Минськy 1706 p. Maзeпa дсlвipився Ксlнyбeевi y гIpи-
вaтнiй poзMoвi' LцO II}IягиЕIя ,{сlльськa зoбOв'язaнa пepeдaти йoмy
пpoпoзицii Cтaнiслaвa. I]eй кopoлЬ пpoпollyBaB гeтЬDIaнoвi неp-
нигiвське князiвствo i oбiцтoвaв свoбoдy для yкpaiнськoi apмii.

2. 11 тpaвня |107 p. Maзeпa пiд чaс oднoгO бeнкeтy пiднiс
тaкий Toст нa ЗдOpoBля княгинi .(oльськoi: <Bипиймo 3a цк)
пpeмилy кI{ягиl{Iо' бo цe цIЛяxетнa й iнтелiгентнa яtiнкa, дo
цЬoгo }tс lvIoя пpиЯTелькa).

3. I.{ьoгo )к poкy Кo.ryбeй i йoгo дoньIсa були з Мaзeпсrro на
хpeстиI{ax oднoi экидiвки. Пiсля xpeстин Maзeпa зaяBив Кovy-
6еевi, uдo Moсквa xoче пotlеBIJIИTИ Укpaiнy.

4. 20 вepeсня 1707 p. сlдиЕI писap пoiнфopмyвaв Кoнyбeя,
щo гeтЬMaн пpиймaв нa Пevеpськy езyiтa 3aлснськсlгo' нaстaB-
никa Кoлсгii y Bинницi' якиit' зBеpIIyBся дo кoзaцьItoi стaprшини
0 тaкoю пpol\4oвolo: <Пaнoвe пoлкoвltики' }lе лякaйтесь Iлведiв!
Bсrни гtlтyroтЬся Ilе пpoти нaс' a пpoти Mсlскви. Hixтсl t{е зHa€' дe
скpиBa€ться RL\гoнЬ i де вiн тлiс пiд пoпеЛиIII,eM. Aле ксlли вiн
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i HeспOдiBa}ro вибyxHe' i спсlдiвaемoся' rцo цe бyдe внед<rвзi, ксrпс-

ниЙ iroto пoбaчить i нелегксl бyде загaсуITI4 TУ пoхсeиty).

5. 8 rкoЬтня, мiсяць пiзнirпe, Maзeпa дaBaB y Киiвi в'eJlуIктnill
бенкет, }rа яItiM бyли пoлкoBниIси з Миpгopoдa i Пpилyк. 3apaз
нa дpyгий день вiн вислaB OдHoгo кoзaкa дo 3aлснськсlгo. Hевлсe
rк вiн пiддеprкyвaв би листyвal{ня 3 тиlvl свяLцeЕIиIсoм, якби вiн
нe шIaв нeдoбpих плянiв?

6. 10 rкoвтня гeтЬtvlaн зaчиIlиBся з пoЛIсoBникaми i вiднитyвaв
iм дoгoвip, пiдписaниir у Гaдячi мieк Bигoвським i псlлякaми.

7. Ha Piздвo цЬOгO }fi pol(y Maзeпa зyстpiвся внсlчi псrтaйrси
з езуiтoм 3aленcьким у свoiм двttpi в Бaxмaчi.

8. Гетьман пoгpo}кyвaB, Щo xтo-нeбyдь бyде пpсlти здiйснен-
ня йoгo плянiв, тoмy зpiэtсе гoлoвy.

9. oднoгo paзy' Iсoли Maзeпa oбi,цaв y Кoнyбея, пiсля Toстy'
Bl{eсeнoгo нa йoгo честЬ яlс гoстя' вiдпoвiв вiн мелянxoлiйнo:
nЩo цe зa пoтixa для IvIeне ък<vITlz, y вiннiй нeбeзпецi? Чи не е я
як вiл, якиЙ у кoэкнiй xвилинi }Iсде }Ia удap дoвбнеto?o I тoдi
гIoчаB вiн виxвaлIовaти гeтЬМaнa Bигoвськoгсl i БproхoвeцьItoгo'
слaвIIиx TиM' Lцo пpoбyвaли сIсинyти MoсIсOвсЬке яpмo. Biдтaк,
зBepтaючися дo эrсiнки Itoнyбeя' сIсaзaв: <Я теэк пoдyшIaв би пpсl
}raIIIу свoбoдy, aлe нixтo не xoчe менi пoмсlгти, a твiй чсlлoвiк
irцe менrше як iнrдi>.

10. Oднoгo paзу гетЬlvlaн' звepтaк)чисЬ y Киiвi дo пOлкoB-
никiв, скaзaв тaIс: nКoли r xтo мiэrс вaми, Мo}Idе' тan+тlir, якиil
гaдaс' Ц{o xoчy пеpetaти гeтЬMaнськy бyлaвy BoйнapoвсьItoМy'
тo пoMиля€Tься. Bи, пaнoве, бyдетe MaTи пoBlly вoЛIo вибpaти
oднoгo з-пoмiхс вaс. Boйнapoвський нe пoтpiбyr цьoгo' u{сlби
t|<УIaИ в piднiм гнiздi. A я гoтoвий пеpедaти BaUI сBor стaнOBиu{е>.
Кoли пoлкoBIIики пpoтестyвaли кafiсучи: <Hеxaй Бoг вaс бo-
porrитЬ вiд тaкoгo бarrtaнняn, Maзeпa дoдaв: <Кoли нинi с мirrс
вaми бoдaй oдиtl' який мoхсe спaсти бaтькiвuдиIry' я Ilepeдaв 6и
йoмy rr в oпiкy. Aле кoли Bи ЛишIa€те цей тягap нa мoix плечax'
слyхaйтe менe i йдiть зa мнсlro! >

11' Гeтьмalr пеpеlllкoдэкав yсiми зaсoбaми rцлrобaм мiэк po-
сiянaми i укpaiнцями.

|2' Кoли paз хтoсЬ наpiкав нa тaтap' Maзeпa вiдпoвiв:
n3aлиrпiть ix у спoкoro! Boни нeбaвкoм стaнyть IIaМ y пpи-
гoдi! >

.[o цьoгo мeмopiялy Кovyбeй пpилo?tсив кoпilo нapoдньoi

ДУМи, склaдeнoi Maзeпoro 30 лiт тoМy.

Aкт oбвинyвaчeння бyв тoнний i мaв чимaлиil фaктинний
мaтepiял. Aлe цapськi мiнiстpи taнaдтo tpУ?l<vIJ|у| з Мaзепоro,
якиЙ вллиBaB нa ниx своiм чapoм нaвiть нa вiддaль, i вoни нe
Moгли пiти зa Itoнyбeем. Пiд пpетексTo}r' ЦIo дeякi пoдpoбицi y
Biзнaнняx супepeннi, BЗЯIIИ пoЛItoBHикa Iскpy нa мyки. Biн
tIIBидIсo зaxитaBся в свoiй oбopoнi i зaявив: oЯ нiкoли He знaB
нiчoгo пpo зpaдy Maзепи, xiбa вiд Кoнyбeяo.

Cyддi стaли пeвнirшi y свoМy слiдствi. Boни видaли нaiaз ви-'
пИTaTуI NIyIсa}lи гoЛoвHoгo oбвинувaтця. 3aки Itaти щe зблиэки-
Лися дo Кoнy6eя, вiн пepeстaв вoлoдiти сoбoro. nПpизнaro,-
скaзaB вiн.- uдo 3 нeI{aBИcT|4 дo Мaзeпи я BидyМaB yсIо цro
iстopiro' щoби flolvlститись зa oбpазy, зaпoдiянy мoiй piдrri>. Ta
бy.пo зaпiзнo: MyItи пoчaлись. Кoнyбeя вдapили п'яTикpaтrro
стpaцIlIиIvI кнyтoМ' яIсoгo тoдi щe нa Укpaiнi }Iе знaЛи. Toдi як
стapeцЬ стoгнaB пiд yдapaми, мiнiстpи глyзyвaли: <Чи нe пpи-
дyмaв ти тiri iнтpиги в iнтеpeсi urвeдiв, щoби пoзбyтися вipнoгo
гeтЬIvlaнa i нa йoгo мiсцe TIocaДИTуI дpyгoгo' дoстyпнiruoгo для
llвMoви вopoгa?>

Кoнyбeй сеpeд стoгoнiв пoBтopиB свoto вiдпoвiдь. Hixтo,
lсpiм Iскpи' нe згIaB пpo йoгo дoнoси. I нiчoгсl бiльIrrе нe мoгли
вlд ньoгo дoвiдaтись.

30 квiтня oбвинyвaнeниx BислaJIИ F,o Cмoленськa. У спpaвo-
вдaннi, вислaнiм дo цapя' Гoлoвкин i IIIaфipoв дolvraгaлисЬ кapи
сil{epти для Кoнyбея тa Iскpи i зaслaн}Iя для ixнix спiльниlсiв.
Ta Пeтpo, BBa}IсaIoчи евoix мiнiстpiв зaнaдTo сЛaбIсиМи' дoМa-
гlвся гIoвиx luyк. Гoлoвкин нaдapеп4нe зaпeвI{ювaв йoгo, цItl стa-
pий Кoнyбeй нe Bидеp?fiитЬ iх. HещaслИBуIх лpуIBeзJIи зlloBy дo
Plтeбськa 28 тpaвня i пiддaли нoвим стpaцIни}t зI{yщaнrrям.
Писapi Пpeoбpaэtсel{сЬIсoгo ГIpикaзa зaписЬли лякoнiчнo: <Ito-
чyбeй 3 yдapи, Iскpa 6, пiп Cвятaftлo 20' сoтни}с Кoвaнь-
Ito 14>.

Cтiни кiмнaти з}IyщalrЬ бyли вкpитi кpoв'ro. }Itopстoкiсть
Oyлa зaйвa. oбвинyвaчeнi нe шIaли Ъ чoгo спoвiдaтйся. uAx,
lpичaB сoтIlиIt Кoвaнькo, tvroсItoвcьrсий кнyт TaI<уIЙ пpиeмний, щo
lrpт 6и po6ити з I{Ьoгo дapyнoк экiнoцтвy!>

I]eй гipкий глyм 6yв l{aтякolи нa rкiнкy Кoнy6eя, щo спoнy-
lUla йoгo дo цьoгo вчинкy i вeлa всro iнтpигy. Cвящeник Cвятaй.
Лo peвiв: < Hеxaй ix vopти вiзьмyть! Itoли вэrсe BoIrи пepeстaнyтЬ
писaти I{a FIaIIIиx плeчax?>

.. Ha кiнець в'язнiв сIсyBaли i вiдoслaли чеpeз .{нiпpo дo
}!lileпи, дo йoгo гoлсlвнoi квaтиpи y Бopщaгiвцi, бiля Бiлoi
t|эpкви, Iсyди вo}Iи пpиixaли 1?0s ь. ГЬтьмiн мiг ix пolvtилyвaти'
lлe чaс нe бyв пpиroэкиЙ lra лaскy. 3paджeний зMoвtIик i poз-
{lpoвaний кoxaнeцЬ BуIЯв.иIB сeбе нeвблaгaнним.

фи днi пiзнiure BиItoIIaли пpисyд пepeд фpoнтсlм вiйськa

- 

Пpиявнoстi вeличeзнсli ropби, бo Maзепa любив впливaти нa
у'ty свoсIo Bлaдolo i мoгyтнicтro.

Ha стeпi встaвaв дoсвiтсlк пpoзopиl\l' пoгiдним, липнeвиlvl
pll lком. Пoявилaся гетЬN{aнськa вapтa. rцo oпepезyвaла зaсy-
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с] l]яIt lс]IТиh] t l ()  Г iII iaB нit  ()(|,I 'a lIt tк) /{() l)() l 'Y.  IIисap прt i-
читaB пp'Iсyl{' гIpиra,цyIoЧИ .зJIoч|4т1v1 дсlнсlш1иitiв. Удapили бapa-
бaни, i зaсyдrкeнi гtоxopoЕIl loЮ xol{()к) ввiЙrп.тlи II() сХOдaХ rли6e*
ницi. CтaнyвLLIи пpи пr;шri. lrtИltаx кaта, Iскpa i Ксlчyбeй гIoxиЛИ-
ли гOлoви }{a ксlJ ltrДи. /{вa б.;rисItИ стaЛеBOгo l 'oПOpa' двa глyхi
yДapи' ltrBl I.сlЛOвИ .IзfiaЛИ Еia .цOLIJки' всlгtti вiд pанньсli poси...

IОpбa рOlзХс;,цI4лaся пoвrlлi, IIOДaЕoчИ сoбi кt lментaрi дсl псlдi i .
Псlвiтpя бyлсl тиxe, trебо т{ис1l.е' неrrepемсlнtний геTЬМaн нa
веpшIlty свoсr с.пaви. I i iш;o ltе вirцyвало 6ypi, яIta з6иpa.пaся
нaд Укрaiнсiкl, буpi, "Якa TрИ мiсяri i  пiзнiш.le Ma.Пa ЗN{есTи MaзeпY
З й0гo lrtraст'Я{N4.' '
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Кoли гoлoви Iскpи i l(oнyбея в.ПaJIИ пiд кaтiвськиМ тoпopoп,I,
IсoзaцЬIсa стaplЦиHa пoчaлa tцopaз бiльцrе FIaсTaBaTи нa Maзе-
пy' зaпeвняIoчи йoгo y свo1й вipнoстi, rцoби вiн якнaйскoptuе
пoкiнчив 3 BopoгaМи Нapoдy. Boни пpисЯ'TaJIИcЯ', rцo бyдуть бo-
poниTи 3 }IиМ a}к дo сMepти чесTи, пpaв i вoльнoстей Укpaiни.
Opлик i Boйнapoвcький 3нaли, rцo гетьMaн Mar 38'язки 3
Кapлoм xII. Maзeпa, нaвчeний iстopiеlo Кovy6ея, пpиймaв
усi пpoтeсти i зaяви вipнoсти, нe pirшaroнись вiдкpити свoсi
Мaски.

Пoлкoвники з Mиpгopoдa, Пpилyк, Лyбнiв Aпoстoл, Гopлен-
кo i 3елeнcькиЙ пpийlllли oднoгo дlIЯ дo Еlьoгo З генepaлЬним
oбoзним Лoмикoвськиlvl' xoTяЧи зB'язaTИ З lнИNI свoro дoлto
сBятoчнolo гIpисЯгolo: nHaпиrцiть сaмi текст цiсi пpисяги,-
вiдпoвiв гетЬIvtaH,- я зpoблю все' rцo Bи xoчeтe>. Лoмикoвський
зpедaгyBaB фopмyлy, Maзeпa пoдyмaв Hад Hе}o, змiнив кiль-
Iсa BислoBiв i кaзaв свoiм дoвipeним пpисЯгнyти нa xpесT.
Пiсля цЬoгo скЛaB сaM пpисягy. 3мoвники зoбoв'язaлися. кoЛи
тiльки oбстaвини }ra це дo3Boлять, з'сднaтисЬ з Кapлoм ХII пpo_
ти пloсrсoвсЬtсoгo цapя, шдoби зaбезпeчити Укpaiнi пoBнy сaМo-
стiйнiсть.

Biд Maзепи дo Кapлa ХII iзtили тaсмнi aмбaсaдopи пiд
нaйpirrснopoднirцими oдягaI\{и. {i пеpeгoвopи зaкiннИIIИсЬ Ta €M.
нolo' пiдписaнorо мiэк кopoлeм (uIBедiB, гoтiв i вaндалiв i
гeTьMaHoIvr Укpaiниo. Мirк rшвeдaми сaM пpемiсp-мiнiстp князт,
Пiпep зI{aB пpo цe; мirк yкpaiнцями, Mo}tсе, ЗнaB пpo ц(,
opлик. I{eй aкт згиHyв без сyмнiвy бiля Пoлтaви y пoэкеэкi
l l lведсЬlсиx apxiвiв i Пeтpo цtyкaB 3a ниNr гIaдapеN{не. Iстo-
pики мyсiли 6и тr(oдo цьoгo пyЕrкTy нa зaвсiди 6итиcя y нe_
пepeвipeниx гiпoтeзax, Я:,<бИ сiм лiт тoмy не бyлo нaм y,цaЛoсl,
вiдкpити в apxiвax зaM}су .[eнтевiль 6iля fl loмorr pyк,oпису
opликa пiд зaгoлoвкoм Dе' duсtion dеs droits dе l 'Ukrainе.,'

,{oвipeник i пpсlдсlвоttник пpaцi Maзепи Opлик нaBOдитЬ у
свсliй ,Цедyкцii пpaв Укpaiни 6 стaтей дoгOBOpy' пiдписанoгrl
мirrс Кapлoм ХII i Укpaiнсllо.

Cт. I. - Йoгo Itopсlлiвська Beличнiсть зO6oв'язyеться бop<г
нити Укpaiни i  чaстини Кpaю кoзaкiв. пpис.цЕrаHoго до нt. i
i пiслaти тyди нeгaйнO гIa пtlмiч вiйськa, кOли це бyдe неoб.
xiдним aбo ксlли кня3Ь (Maзeпa) i Генepaльнa Paдa бyдy.I'r '

* Haйrшoв цe Iлля Бopщaк. Opигiнaл i  пepeклaд видpyкyвaнi у <Cтaрi i i
Укpаiнin '  Львiв '  1925.

цьoгo ,цoмaгaтись. Цi вiйськa, ввiйIлoвtши в кpaй, бyдyть
пiд кoмaндOIо IIIBeдсЬкиx генepaлiв. Ta яIс дoвгo бyдyть ix тaм
УIкуIBaTИ| йoгo Beличнiсть IIepeдaстЬ ix пiд пpoвiд князя aбo
йoгo нaслiдникiв, a вoни бyдyть y}киBати ix так дoвгo' яIt дoвj
гo бaчиTиМутЬ y цЬoМy пoтpeбy. Йoгo Itopoлiвськa Bеличнiсть
бyдe oплaнyBaти ix, a кoзaки гIoстaчaти iм xapvi.

Cт. II. - Bсе Te' ЦIo бyдe зaвoйoвaне нa дaвнix мoсIсoвськиx
вoлoдiнняx' Haлeхсaтиме згiднo 3 пpaBoUI Borll}lиtvr дo тoгo' xтo
зaймe цe яId пepешIo)rсець. Ta всe тe' цIo бyдe пpизнa}Ie як кo-
ЛиIIIня влaснiсть yкpaiнськoгo }Iapoдy' 6yдe пеpeдaнe aбo збеpe-
}кeнe для yкpaiнськoгo кtrязiвства.

Cт. III.- Укpaiнський князь i Гeнеpaльнa Paдa бyдyть пa}Iy-
вaти нaдaлi згiднo 3 пpaBoшI' яItиI\,l кopистyBaлися дoсi нa
всЬoшry пpoстopi князiвствa i чaстин. дo нЬoгo пpиrдI{al{их.

Cт. IV.- Iвaнoвi Мaзепi, зaкoнtloМy князевi, нiяrсим poбoм
не бyдyть IIepeшIсoд?IсaTуI У вoлoдiннi цим князiвстBo}r. Пiсля
йoгo смepти' якa, як нaдiсмoся, Hе лpиirдe цIBидIto' бyде зa-
бeзпeчeнa свoбoдa для yкpaiнсЬItих зеlvteлЬ' згiднo з ii пpaвaми
i дaвними зaкoнaМи.

Cт. V.- IIfo тopкaеться геpбy i титyлy yкpaiнськoгo князЯ,
тo не бyдe нiякиx змiн y дoсi пpинятиx звичaЯx' Йoгo ltopoлiв-
сЬкa Bеличнiсть }tе зМoэtсе нiкoли зaсBoiти сoбi тoгo титyлy
8нi тoгo геpбy.

Cт. VI.-.(ля бiльruoi зa6eзпeки тaк цьoгo дoгoвopy, як i
Укpaiни, It}IЯзЬ i Гeнepaльнa Paдa вiдстyплять йoгo Кopoлiв-
ськiй Bеличt{oсти Нa чaс цiсi вiйни, як ,цoBгo тpiвaтимe нeбeзпe-
tсa, кiлькa свoix мiст, a сaшIe Cтapoдyб, Mглин, Пoлтaвy, Бaтy-
pин i Гaдян.

Opлик, нa ?Iсaль' oбMеfiсyеться тiльки дo тaкиx виiйкiв, aлe
loни вистapчaloтЬ' шдoби пеpeдaти пpoвiднy дyluкy yмoви. .{е-
дyкцiя Пpaв Укpailrи Iсafiсe дyэfie Bиpaзнo: <Maзeпa i Генe-
PaлЬHa Paдa кopисTУBaлI4cЯ тaкиM poбoм в 1708 p. сBoeIo Bлaдoю.
1цOби зaпaнyвaти нa.ц тиlvl ' rцo бyлo iх влaснiстro; a rцoби
тиIvl кpaщe 3aбе3пeчиTи свoi вoЛЬнoстi' BoIrи BBiйIЦЛи B сolo3
0l ruведськиlvl кopoлем i пoгoдиЛисЬ' I.цo нe бyдyть Beсти пepe-
гtlвopiв сeпapaтHo).

Гeтьмaн y свolиy oбеpe*снoмy недoвippi тaiв дoвгo цю ytvloвy
llеpeд гoлoвнolo rсo3aцьItolo стapцIинo[o.

Bнeдoвзi цap пpoxaB йoгo, шдoби Biн BистyпиB пpoти Iцвeдiв
0 yсieю сBoelo кiннoтoю; цe пepeBepнyлo всi пля}lи Мaзeпи, який
сlп{е }rсдaB нa Itаpлa ХII. Bпpoдoв}fi тpьox мiсяцiв вiн пpидy-
мyвaB нaйpirrснopoднilцi BиIIpaBдaння i xитpoщi, uдoби тiльки
A6еpегти свoе вiйськo. Ha ЦIopaз чaстiшi i нaстиpливirшi дoмa-
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гaння Пeтpa вiн пpикидaсTЬся xopl, lшl.  i тt lI t  пo-MI4стеЦькI4

uдo нaйxитpirлi дarоть сeбе tllлyкати; вiн нe Bстaс З лi}fiIсa' гaдa-
К)TЬ, II{o вiн вмирае i  дorкивaс oстaннiх xвI4лI1н, a тI4М чaсo\r
вiн вr,Iсt lлaс дo Moгилeвa. гoлoвнoi кBaTИpl4 l l lвe.цськoгo кopoля.
o,ц'FIoгo з i  звичайнИx сBoтх пoслiв з-пoмirк .цyxoвеЕlстBa. LцoбИ

цpиспiI-r-Iи.ги пpиxiд Кapлa ХII.  Oдrto.Iaсttr l  в iн пpИгoтoвляe
сBoro фopтецrо .цo oбсlpсlни i збиpaе MaГаiзин14 З хapчaМI{:
ЕraПpиклa/ц' y Чеpнигсlвi вiн зoсepe.цJ+tvс: 15 000 цeтнapiв
збiэкrкя, a до БaтypиI{a 3Bo3итЬ нOBi гapl laTи.

Bсi цi гIpигOтyвa}Iня iдуть y гapячкoBoмy поспixy i зoвсiм
яBI{o' бo цap yBeсЬ чaс пepесBiднeний, LIдo BoHи спpямoвaнi
пpoти rшведiв. Haдмipнo o6eperкний Maзeпa нaкaзyс нaвiть
сBяlценикaм вiдпpaвляти бсrгoслy}кeння y всix цeprсвax зa пepе-
мoгy Пeтpa. Цeй oстaннiй спoсiб NIиtIyвся B)Itе 3 lvleтolo' яI,ty
пoстaвив ссlбi yкpaiнськиЙ Maкiявель. Hapiд 6yв спaнтe личeниit.
Йoгo пopив ,цo свсlбoди ocla1лeниit, злсlмaний; кoли пpийдe
хвЙлинa дiяльнсlгo Bистyпy, нapiд цей пеpед ненсдaнolo змiнoro

фpoнтy сBoгo гетЬl\Дaнa лиIIIиTЬся пaсиBHИNI' з6ИTvINI зi lпляxy i
пalrтeлиIсy. Hapсlдня дyЦJa пpoстa. Hе мorкнa пiдxo.цити дo нei
зaHaдтO lvlyдpo, кOЛи xOчеI\4o Мaти вплиB нa неi i  звopylшити f i
л,o tли6ини

16 вepесня 1708 p. Кapлo ХII, який вепoтpiбнo тpaтив
стiльки дopoгoгO чaсy' дaB нaкaз свoiй пepеднiй стeхсi пiд пpсl-
BOдoM геHеpaЛa Лягеpкpoни пepeЙти lсopдo}Iи Укpaiни; вiн
мaв зa}Iяти Cтapoдуб i пiд l\[ypaМи цЬoгo мiстa з'сднaтися 3
гетьMaнськсrro apмiсro. Пeтpo зi свoгo бoкy дaв ЁIaкaз нiмeць-
IсOМу генepaлoвi Iнфлянтсlвi зaняти сиЛЬнo цro фсtpтеЦЮ, 3
oглядy нa ii пeprшOpя,цне стpaтeгiннe знaчiння. oбi apмii пiшrли
впеpe,ц' aле Лягеpкpoна' MaIoчи пoгaнOгo прOBiдHиIса, збився зi
Lшляxy, пpoгaЯB нaс i poсiйськi вiйськa з Iнфлянтoм йoгo вr4пеpе_
ДVIJI\/I.

Cтаpсlдyбський ксlмaндaнт' rцo бyв y змoвi, з poзпylсoю
t|4BИBcЯ нa ix нaiзд, aЛе не мiг нiчс-lгсr iншrсrг<.l вдiяти, як вiдни-
}Iити пеpeд }IуI'NIИ BOpOTa.

Кiлькa днiв пiзнirше цIвeдсЬ}ta apмiя ввiйrцлa нa Укpaiнy.
Boнa бyлa неМoB oЧapoBa}ra. Пiсля сyмнсli piвгIи}tи, сaMOтHиx
озep i бaгнишд iз тporцero, I{егtpoлaзниx литoBсЬких, бiлсlpyсЬIdиx
i пoльськиx лiсiв ця бaгaтa 3еп4Ля 3 Bеличе3ними скapбaМи' дe
кoEсне сeлO п1IOглO пpottopМиTи цiлиЙ пoлк' видaлoсь iй нсtвим
paeM.

25 вepeсня 1708 p. фpaнцyзький aм6acaдOp пpи двopi Itapлa
ХII Безeнвaль писaв тalt: <Cтaнсlвиrце LЦBeдсЬкoгo ltopoля нa
Укpaiнi кoзaкiв Зaлеfitaтиtvle вiд йсlгo пoведiнки 3 HvINI'I. Itсlли вo-
Ни зaяBлятЬсЯ 3a ним aбсl кoли вiн oбмerкиться дo дoМaгaнь
фypaэкy для себе, вiн дiстaне йoгo вiд ниx не тiльки бeз
тpyднсrrцiв, aле i з пpисмнiсттo. Укpaiнa тaкa бaгaтa y xаpнi
всякoгo poдa' яIсиx сaМa I{е MO}ttе з'iсти aнi вивeзти нa чy?fiинy
для тopгiвлi, rцo fi нaсeлення lvla€ зaвсiди нa кiлькa лiт вiдпo-
вiднi зaсoби>.

Кoли Maзeпa пOчyв' rцсl Кapлсl ХII пepеixaв rссlрдoнИ Укpai-
ни, вiн iшде ввarкaв несlбхiдниM пepед ltOзaцькOIо сTaplшиЕl()к)
ПpуII<Иp\aTИся i був бyцiмтсl дyЖe poЗгrriвaниil: nCaм чсrpт пxaс
й<rгo сtoди. Biн p<.lзвiяв yсi мoi t7J1Я.t1I4 i u{е накiнeцЬ стягЕIe сЮдИ
pсtсiйськi вiйська. Oсь як зpyйнуroть i згyблять нaм нaIлy Ук.
paiнy>.

Biн xoтiв зaвсiди, ш{сlби piIлeння в.уIхIД|tJIvI вit сaмoi ltoзaць_
кoi стapuIи}tи' зaлякaнOi нeбезгIеtсolo. Пpи кiнцi Bеpeсня IшBеди
зaЙulли Bпеpeд y}ке Taк дaЛекo' щo гетЬМaн зiбpaв нaдзвиvaй-
Hy paдy, в якiй зaсiдaв сaм rштaб змсlвникiв.

Biн вiдкpив зaсiдaння ду}rсе пpoстoю 3aЯBolo: nПaнoвe
пoлкoвHиtси. чи МаIo Я,ЗI|УЧу|TИcя' як мeнi нaкaЗyс IIap, 3 гeнеpa-
лoм Iнфлянтoм?>

Ha це вiдпoвiли йoмy в oдиЕ{ гoлoс: nHi, нiкoлl,rl Bитtlли нe-
гaйнo пoслiв дo IIJBeдсЬItoгo кopoЛя, пpoxaй y HЬoгo /iOпoМoги',I{e-
хaй якомoгa rшвидLЦе з'rднarться з ЕIaryIи' lцoби пepе[Iкoдити
мoскoвськiй apмii в пoxoдi нa Укpaiнy! n

Cтapиir Лсlмикoвський дoкиrryB: nЯснсlвельмorrtний пaнe
гeтьмaнe! Без цьсlгсl якa l*( Мo}Itе 6yти нaдiя для Укpaiни i
зaпopoэttськсrтo вiйськa? Haвirцo Tи все це пpигOToв.ив?>>

Maзепа вiдпoвiв гpy6o: nHaвirцo BaNI з}laти пpo всi цi
спpaBи' зaки пpийrпoв вiдпoвiдtтиft чac? .{oвipяйте мoiй сoвiстi
i мoмy скpoМrroМy ptlзyмoвi! З ними не пpoпa.цетe. .{якyвати
Бoгoвi, я сaМ Мato стiльки poзсyдливoсти' tцo BИ всi pa-
30м>.

Biн дaвaв сeбe дoвго нaМOвЛяTи i блaгaти. a нaкiнець,
немoвби йoгo пepeкOнaли' пoвoлi пiдiйтлoв дo кедpOвOi скpиньки
y сxoвиrцi, чyдoвoгO твopy яIсoгoсь дaвЕIЬoгo нiйецькoгo мистця'
i звiдтaм дoбyв дoгoвip зi lШвецiсro. 3aпaнyвaЛa Bеликa TиLЦa'
i opлик пoвсlлi вiдvитaв цей пpoпaм'ятниЙ TексT aвдитopii,
tдивyвaнiй далelсoсяглсlro пepeдбaчливiстro гетьNIaнa. Козaцькa
стapцIиЕIa зaкiнчилa зaсiдaння OttЛИкaМи B чeсть Укpaiни i
Мaзепи. A вiн як тaсN{}Iий мaг пopинaв y зaдyмi.

Кoли Iлвeди ввlЙтllли нa Укpaiнy, пoBOдились дpyжIrьo. LШa-
нyBaЛи мerшкaнцiв i ллaтили зoлOтolvl зa pеквiзицii. 3aте po-
clЙcькиЙ гel{epaл Iнфлянт, вipний тpaдицiйнiй poсiйськiй тaкти.
цi, зaлиrшaв пеpeд пpихoдoм Кapлa пyстинIo' пpoгaняIoчи селян'
l iддaroчи нa пoтaлy вoгHIo сеЛa, шIЛиЕlи i нaймeншri селитьби.
Меrшкaнцi з oксlлицi Cтapoдyбa, пеprпi }IсеpтBи poсiйськoгo нa.
Iздy, втiкли З }кaxoМ i пoIлиpили,пo всьo1t4y lсpaю нoBину' щO
luoскaлi xoтЯTЬ З:нуI|ЦИT|л Укpaiнy. Кoли rк кiлькa мiст вiднини-
ло свoi Bopoтa [IBедaМ' мoскaлi rцe бiльшe poзлtoтились. пo-
чaли ЗHевarкaти i бити кoзaцьItиx стapLIJИI{' яких пiдoзpiвaли v
upaдi.

.(ля Maзeпи не бyлo B}Iсе Bopoття. Якщo вiн зaвaгaвся 6и
пepeд здiйснeнням сBoгo плянy' йoгo бyли 6и ЗIII}1<ИJIИ 3
геть}IaI{сьIсoгo ypядy i були би дopyнили вiйнy пpoTи цapя нo-
loп{y гeтьi\лaнoвi.

B остaннiй хвилинi Hеrцaсливий випaдoк дaв lraгoдy poсiя-
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нaм вiдкpити BсIo гIpaвдy. oдин пoльський шIЛяxтич' ЯкИЙ Пpll-

ixaв нa Укpaiнy з вiдoзвaми Кapлa ХII, пoпaв B pyки oдHoгo WIoс-

ItoвсЬкoгo Ъiддiлу. Itoли йoгo пеpeтpyсиЛи, нaitulли пpи HЬoNIy

лист ПoнятOBсьIс0Io' пoсЛa Cтaнiслaвa Лсuдинськсlгo пpи Кapлi

ХII, дo MaЗепи, де цей диплЬolvlaт пpoxaB M.aзепy BI(ПУcTv|TИ

нa BoЛIo йoгсl бpaтa' пOЛO}Iенoгo нa Укpaiнi. 12 ?ttoвтHя геНepaЛ

Iнфлянт взяB Ha vlyltи цЬoгO пOляIсa. Пiслaнeць, }Iе шIaIoчи сил

Bидep}кaTи MyIt ' пpизнaвся' LI{o йoмy дopyнили пoвiдoмити Ma-

зепy пpo нaстyп ruведiв i пoпpoxaти йoro виЙти Тм нaзyстpiн з

yсiсlo сBO€to apмiсro. Poсiяни не вipили цЬOlvly i пеpеслaли геTь-

мaнсlвi кoпiro зiзнaнь цЬoгo пiслaнця. Oднoнaснсl пpoсили йoгo,

rцoби вiн всe }it тaки Дo. тaИх пpисднaBся.

Maзепa yэlсиBaв }IOBиx спсlсoбiв. uдсlби зaTягaти спpaBY:
Baтaги гpaбirкникiв, якi вiн сaшr пiддepэкyвaB' пoяBи.IIись скpiзь,

i вiн кaзaв' LI-IO нe MO}ltе зaIIv|тJl'7TИ УкpaТнy нa пOтaлУ.

I-{ap, мaлo зaдoвoлeний тaкoro вiдп.oвiДдro, пoвтopив свiй
нaкaЗ LI{е paз' дy?fie гoсTpo. Гeтьмa}I ПepедaB йoгсr дo вiдoмa

змовникiв, якi блaгaли й.oto, uдсlби нe слy'xaв: nl(oди ти пiдешl

з цapеM' КaЗaЛvI вoни, гIoтyбишr Укpaiнy i.сeбe>.

Мiнiстpи Пeтpa пtlчaЛи tII'BУв,aтИcя' aЛe He Maли п{е сwriли-

вoсти дtlвipити сBOMy пaнoвi свoix пiдoзpiнь. Aдrке сaмe тoдi

пpиiлмaв вiн y свoмy гoлoвHoМy rштaбi y CrvroленсЬIty BислaIrця
вiд Maзeпи. Гетьмaн склaдaв цapевi псl6aхсaння зa йoгo пepe-
MOгy y Лсснiм нaд Лсвeнгaвптolu' який сaме йrпoв з apмiсlo вiд
БaлтiйськсlгO MOpя нa дOгIoIlloгу Кapлoвi ХII. Biн пеpeсилaв йo-
lvly .яIt дapyнOк 2000 дyкaтiв i пpoхaв йoгo пOтBеpдиTи кyпнO
мaсткiв, пpидбaниx ддя себe y Moскoвrцинi. Як }Iсе }It Mo}*снa
бyлсl псlвipvlT\l У зpaдy IIК)t|4t|И' uдo кyIlyвaЛa MaеTки y дeprкaвi
сBoгO зaвTpirлньсtгсl вopсlгa?

31 экoвтня Петpсl, piIпивrши пepе6paти нa Укpaiнi ксlмaнду
нaд сBOс}o apмiеro, пpoxaB Maзепy, rцoби дtlпorvriг йoмy свoсlo
paдOЮ. Ha це вiн дiстaв тaкy вiдпoвiдь: <Хoчa я хopиЙ i злo-
мaниЙ, Bсe rtt тaки пoiдy, нaвiть якби смepть Maлa ryIеHе нaди*
бaти в дopсlзio. oднoнaснo геTЬМaн зiбpaв сBOIo paдy' пoдiлився
3 нelo свoiми псlбсrroвaнняMи Ta пiдзсlpливими нaшIipaпlи цapя,
зBepнениvlи пpOти }Iьoгo i нapсlдy, i дaвaв себe пiддep}IсyBaTи
y сBolшy спpсlтивi. Haxсlдився вiн тс-lдi y свoiм дсlмi y Бopзнi нa
Чеpнигiвrцинi, недaлекo Бaтypинa.

ТTTвидкo пiсля цЬOгo З, Яв.vIBcЯ' TaNI виcлaниfl' вiд цap.l{
Пpoтaсiсв, tцo пoxoдив з дaвньoi i  висoкoi LIIЛяxти. Biн пoбaчйв'
пдсl Maзeпa лeхtитЬ y лiэккy, IIpи сМepти' y}rсe зaпpинauдений
киtвськиryr MитpOпOлитoм. CмеpтЬ нaвислa I{aд }IиNI' i мoскoвсь-
киft. вцcлaнець пoвiдoмив ГoлсlвкиHa пpсl нeвiдху|JIЬ:нУ сMеpTЬ
гетЬМaнa i пpo тe, u{o тpебa бyде пpигoтOBиTи вибip ЕIoBoгo
гeTьUIaЕa.

Лeдви вiн вiдiйrпoв, Maзeпa зiстpибнyв з лirккa i, вiд-
ки}IyBIIIи пOItpивaлO, бaдьсlpиЙ i всмixнениir, вiднaЙLLIoB сBoIo
силу Й Яснy дylvlкy. Biн псlвiдoмив негaйнo гpaфa Пiпеpа, ш1o

l l  yтixoro зустpiнe гIpиxrд шrведськoi аpмii, пpигoтOвиB пoтpiб-
tri тa .цoвгi iнстpyкцii пpO тe, як oблeгrпити Йotсl пеpеднiй сTrrтсr
tIepеxiд Дeсни; Hа цЬoмy дoкyментi нe бyлo aнi пi ,цписy. aнi
печaтки.

Oднсlнaснсl вiн нaписaв дсr ГсlлсlвIсинa: nMсlя ,цyIлa нeдaлеIсa
lзсlpiт мoгили, Biд десяти днiв нiчoгo не iм i нe сплro. Moя
сдинa нa,цiя в Haйсвятirшиx Taйнax, якi пpиняв вiд rvrитpoпсlли-
тa ).

B oксlлицi Cтapoдyбa москaлi i rшведи взaсNIнO пpигЛядaЛисЯ
сtlбi; мoскt-lBсЬкa кiннoтa пiд пpoвoдсrм Mенrлiкoвa вi.цiйшлa i
висилaлa стеeкi нa Укpaiнy lvlirк Cтapoдyбoм i Чepнигoвoм. Тi
к()MaH.цaнт вибpaв ссlбi нa гOлoBнy кBaтиpy мaлe мiстечкo' де
fi{дaв нa Мaзепy; тa нa йсlгo мiсцe пpийrпoв тyди Bойнapсlвський;
aд?Itе гетЬlvlaн .цо}rсиBaв oстaннiх xBиЛин вiд пpистyпy aп9пЛс}с-
сii.

MенIлiкoв 6ивcя У BеЛуI1<Их сyмнiвax. Biн дсlкoнчe псlтpeбy-
вaв пpиJ{Bнoсти Maзeпи; кoзaцЬкий кopпус, пpидiлений дo po-
сiйськoi apмii пiд пpoвoдoм стapIIIиI{' пдo rraЛе}кaJIуI F,o 31\1IoBи,
нe xoтiв пepeпpaвлггTvIcЬ чеpeЗ .(еснy.

Кapлo ХII oбiцяв яв.у|TИcЬ 2 лиcтoпaдa paзoм
tс()М нaд бepегсlм цiсi piки.

LIa дpуtиil дeнь пiд веvip Maзепa i йoгo пpибiнники лсsбaчили
BoйнapoвсЬкoгo, rцo пpиТxaв Дo нИx. пaдaloчи вiд yтoми; вoни
Jlед{Bи йoгсl пiзнaли. Biн.,. rцo звинaйнсl бyв тaк дбaйлиBo OдЯг-
Че}Iии l  LI{O нOсиB нa сBorM кOзaцЬкl lv l  }Kyпaнl кOp()ЕtкOвr ?кaooти,

дitr якиx ЗBик rце нa дpездe}IсьItol\{y двopi' вiн, rцo мirк цими
вдOpOBeнIrИvIи ItOзapлIогaNIи poбив вparтсiння пaничa i веpсaй-
сЬкOг0 чепypyнa, явився виiмкoвсl y бeзлaднсlму i пo/цеpTolvly
сtдязi; пo лицi cfiJIуIв,aJт'l кpaплиt{и пoтy, i вoлoсся пpиклеiлoся

д() висOIt.

Haвiть не пpивiтaBlши зiбpaнoi гpovlaди' Bсlйнapoвський
скaзaB OдниM вi,ц/.Iиxом: <Зaвтpa бyдe тyт Mенrпiкoв; вiн здoгa-
t{я€ Mенe; тa мoi ксlнi пpyдкiIлi. Bтiк пoтaЙкvr, пOлиLIIaIoчи Bсe'
ltoли я пoЧyB' як Oдин нiмецький сTap[Iинa скaЗaв дo свoгo
т()вapишIa: n Hеxaй Бoг змилyсTься нa,ц кOзaкaMи' бo зaвтpa вoни
6yдyть сксlвaнi ЛaнцIoгaМи>.

Biн нe скiнчив iuце pененrrя' як пoЛ}сoBIIИ:кvI o.ц}lи1\I pyxoм

дoГrvли rпaблтoк i гeтьмaнa, rцo сидiв y фoтелi, o6cтупили' нeMoв.
6и 6лизькa нeбeзпекa йoмУ зaгpo}rсyBaЛa. Бyв це tИвl1o фaнтaс-
т|^|1HL1Й oбpaз y сyтiнкy: тi вiдкpитi лезa ДoBкoЛa сивoi гo-
!|oBИ.

A сaм гeтЬNIaн' як кa}ке с-lдин iз сyнaсникiв, зipвaвся як вiтеp.
Bлaдним }IсeстoМ кaЗaв BЛo?tсити тлaблi,цс-l пixoв i к.тrикнyв: <Ha

ltt l t r i !  дo Бaтуpинao.
Йtlгo гoлс'с мaв яcнийт i псlвниЙ звyк. Йoгo сTaTЬ' irце двa днi

тtlмy lзiгненa, BипpяМилaсь, цeй я<vtвиЙ тpyп' LцO сTOгнaB' iз блyд-
lими втoшrJIeнИNrИ OчиMa, пеpемiнивсЯ B rсpеМеЗЕIOгO' стpytlкOгo
l врvvнсlгсl Мyrциriy з iскpaми у пoглядi. З диксlто нaсoЛOДolo 1\1o-

зr сBorМ BlисЬ-
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лoдoгo iздця вiн скoчив нa Iсoня i пoмчaв .цopoгolo дo Бaтy-
pиIIa...

Хтсl змorкe Oписати цIo диI{y нeстpиМнy iзду пiд зливниlvl дo-
шдeм oсiнньoi rroчi, дoвгиIvI IIIлЯxoM вiд Бсlpзни дo Бaтypинa,
здoB}к яIсoгo кoзaцькi Bapти' нaпiвпеpелякaнi, здивyвaнi, rцсl
iз пoмepкiв виpинar чyдIIе мapeвo' Пepe,цaBaли звiсткy пpсl
пoдopo}rt сBoгO вoлoдapЯ oднoмaнiтниlvl пpOтя}ItHиlvI tвyкoМ:
гетьмaн!

Бyлo пiсля пiвнсl.ri, як Maзeпa i йсlгсl пOчOт лpи6ули дo Бa-
Typи}ra; цe бyлa ix oстання нiv y д,aвнiЙ стt-lлицi.

Гетьмaн пpoвoдив yсiм, дyмaв пpO все. Biн мyсiв нeгaйнo
пoзбyтися цapсЬIсoгo pезидeнтa',Iсa)кyчИ т{rvнiIлe, пOЛкoBникa
Aнненкoвa' сBOгo oбсepвaтсlpa. Ivlaзeпa дopyчae йoмy вiдвезти
BepxoМ лист дo Менrцiкoвa' дe пpoxar вибaчення зa втeнy Boй-
HapOвсЬIсoгo, 3a йOгo (Moлoдeчий пpсlмax>' ЯIt гIиI]Iе.

Biйськo пiдгoтoвля€TЬсЯ дo пoxoдy; opлик кaхсe склaдaти
нaйвarкнirпi пaпepи деprкaвнсli кaнцеляpii i пaлить apxiви. oся-
яний зaмoк виглядaс внoчi як сMoлoсItип' i гетьмaH пpoxoд}Ity-
сться пO дoвгих сaЛяx' де пpизбиpaнo стiльки скapбiв. Oстaн-
}riм пoглядOМ кидaс Ha сBOIo збipкy збpyi. 3-пoмiэк нaйслaвнi-
rдиx i нaйцiннirшиx зpaзкiв вiстpя вiн вибиpaс rпaблto, Ц{O кoлисЬ
булa влaснiстro кpимсЬкoгO xaЕIa; Boнa зpoбленa з пpeнyдoвoi
тoлeдськoi стaлi, iнкpyстoвaнa ЗoлoTolvl i дiямaнтаMи' IdoлисЬ
висiлa пpи бoцi BеIlецЬкoгo дoэкi; згoдoI\1I стaв if Bлaс}IиItoIvI Coлi-
мaн Beличнiй i зpoбив з неi дapyнoк Iсpи1vIсЬIсиM xaнaМ; нaкiнець
зaвдяltи вo€I{ниI\{ пpигoдaп{ BoIIa пoпaлa B pyки Мaзeпи. Кpiм
цьoгO' вибиpаe вiн тeэк киIIлtaл .{opotшенкa. Bipнa йсlгсl слyэкбa y
скapбницi r{aпoвHяr бoчки 3oлoтиl\4и МoгIетaМи; BеЕецьIсиl\{и
дyкaTaми' eспaЕIсЬIсиl\{и дyбльoнaми, цiсаpськими тaляpaми'
тypецЬIсиМи сеIсiнaN,Iи i фpанцyзькими пiстoIIяIиIИ...

Гeтьмaн як звичaйнo xoдить дoвкoлa i дyмaс. Зупиtlивcя
пepeд сBO€Io спaЛЬнelo' пpoстoю, П-lo }raсTpoloвaлa йoгсl дo poз-
дylvlyвarrЬ. Taм дyмaв вiн бaгaтo; тalvt дoзpiвaв теpпеливo йoгo
пляtl визвoленIlя; тarш мpjяв вiн пpo сaмoстiйнiсTь сBoгo Hapoдy 0тa свoсi бaтькiвшдини... ,(oвгиМ спoгaдoшI ЗyпиHяrться пpи гIo-
стaтi Moтpi в сyмнiй тiнi, rцo сipiс дeсь y}ке в l loМеpкax дaB-
t lИttу l . . .

Il]opaз пiзнilде. IIfe oднa сaлЯ - книгoз6ipня; тyт зaлIoбIси
вiн ruyкaв зaxистy' вiдпoнивaв, зaбyвaв гIpo деp}Iсaвнi спpaви.
I.{е кiмнaтa пoBHa вeличi. Cтоять y нiй книэкки y дopoгсlцiнниx
пaлiтypкax 3 гeтЬivraнським гepбoм, вибaгливi пaнегipиlси' IцO
бyли гсtpдiстro киiвсьItиx BидaBIlицтв, нiмeцькi i лaтинськi пep-
IЦoдpyки i pyксlписи з дopoгoцiнними вiнстaми. Opлик, пaлl<иЙ
бiблioфiл, пpиxoдить сIоди 3a ЕиM.

- Яснoвeльмorкний гетьtvlaне' мсlскaлi I\{o}tсyть дiгнaти нaс
тут..' Tяrккo бyлo б менi ЗaJIИтJf|'lT'| iм тi дopсlгсlцiннoстi, якиx
Boни, BapBapи, нiкoли не poзyмiли.

Maзепa всмixaеться:

- Boзьми сoбi, ц{o xoчеIII.
opлик нe кaх{e нa сeбe rriдaти: ви6иpaе пeBнolo' дoсвiднoro

pyкoЮ... Ha пdaль, yсi цi пaм'ятHиt(уI ЗatУI|7УJIи пiд Пoлтa-
вolo.

3aймaеться IIa сBiт, i вiйськo гoтoBе. Гeтьмaн пpикaзyс
стaprпинaм зi6paтись y вeликiй гaлеpii, y нaйгapнiшiй i нaй-
6aгaтшiй сaлi пaлaти, дe Maзeпa пpиймaв aМбaсaдopiв, дaвaв
rlфiцiяльнi aвдieнцii i бeнкети. Bся вoнa BипoBIIяeться пoвoлi.

3'являtoться чeчeлЬ, Пoксlтилo,,{eнисенкo, Мaксимeнкo,
чOтиpи пOлкoвltики з гвap,Цii' чoтиpи пoлIсoBHики сеpдrокiв, uдo
бopoнитимyть Бaтypинa: Фpидpиx Кенiгсен, нilvrецЬкиЙ тtlляx-
тич нa гeтЬшIaнсЬrсiй слyrкбi, вeликийt знaBeцЬ apтилеpii, Гepцик,
пOлтaBський пoлкoвник Гarиaлiя' гellepaЛьний oсayл' гoЛoBa
осoбистсli кaнцеляpii тa iншi нaйcтapшi кoзaцькi сTapIIIини,
paзolvl пpиблизнo сoтIlя лroдeй.

Bxoдить Maзепa, сBятoчtlo вбpaний:
- пaI{oBе пOЛIсoвHиIси тa Bсе BелЬlvIиLцa}Ioвне кoзaцTBO!

Йдy зyстpiчaти Йoгo Beличнiсть tLIBедсЬкoгo lсopoля, якиЙ Дorтo-
мOfi(e нaшI BИIBIJIИTу| Укpaiнy 3 MoсttoвсЬtсoгo яpп4a.

Oклики зaxoплеЕIнЯ пepeбивaють йoмy. Гeтьмaн зBеpтa€тЬся
дo чeчeЛЯ:

- Чечeлe, те6e пpиз}IaчаIo кOMaндaI{тOМ зal\{кy. Hе зaбyвaй,
щO дoля Укpaiни спoчиBar y твoix pyкaх. Itсrли мoскaлi пpиЙ-
дyтЬ сIoди, нe впyсти iх!

- Boни сIoди Hе ввiйдyть.
- Bидеprки a?к to xBvIJIvIНI,7' lr'эJIИ я пpиiдy зi rшведaми.
- Я видepэкy.
- A кoли I{е зМortсeLLI Bидеp}rсaти, тo дaй себe пoxtlpollИTИ

пiд звaлиuдaп{и цЬoгo зaМкy. Tи нoсиrrr слaBнe iм'я, i твiй пpe-
дoк yслaвився y вiйнax з xМельЕицЬIсишr' я лeвниft, tцo Tи
пlддepжиrш слaBy йoгo iмени.

- Будu crroкiЙtIуIЙ, гeтЬмaне. Я зyмitо Btvlepти.
- А ти, Кeнiгсeне, ц{o ?tсиB paзoМ з нaMи' я пeвний, LIдO тBo €

lt lляxетHe сеpцe дoxoBa € нaм вipи... Bсe зaлеrкить вiд твoix гap-
мaт'

Кeнiгсeн пolслotlився i вiдпoвiв:
- Tи мiй пaн i вoлoдap, i тaким ЛиIIIицIсЯ a?Iс дo мoсi смepти.
Taк самo Maзeпa звepтaвся пo vеpзi дO Bсix стapцIин. Кorкнсl-

нy зyмiв сIсaзaти iнrце слoвсl. HapeIштi ввiйtпoв Лoмикoвський
l зaявив, tцO Bсе гoтoвe для вiд'iздy. Toдi гeтЬMaн гylrнyB эУIIIЬ-

- .{o пoбaчe}rня, мoi бpaти, ми зyстpiнeМoсь тyт aбo нa TaM-
тoмy свiтi.

3iбpaнi вiдп<lвiли йoмy:
. _ Дсl пOбaчeнHя' пaнe гeтЬ}Iaнe!

У Бaтypинi зaлупssуtлoсь 5 000 лtoдей.
Taкa сaмa кiлькiеть сyпpoвoдилa Maзeпy. Peштa вiйськa

lшлa з poсiйськоro apмiеro aбo poзсiянa бyлa псl Укpaiнi. Гeтьмaн
l|lruвидкy oглянyB свoi вiддiлуI' a r.oJ|И ввiйшoв tQ I<apI4Tу|,
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зaпpя}кенol у rпtсть apaбськиx кoней, .цaB зHaк Дo пOхo.цy. Ьлtдe
3иMOвe сOrrцe Bстaвaлo' Кoли Maзепa пеpeхOдив сrстaннiй ЛarrцЮ-
toвцfi l  мiст, вiн vyв iu.це сильниЙ гOлOс Чeнеля, як дaBaB свiй

пеpтлий пpикaз нoBoгO кoNIaндaнTa:
- Зaчинiть Bopoтa i пiднeсiть мiст!
Гapмaти Кенiгсенa Пoчaли pевiти. Bистpiли псlвiдoмляли пpo

стaн oблoги. Бaтуpин rкдaв Meнuliкoвa.
Бyлсl це в недiлтo вpaнцi 4 лиcтoлaдa 1708 p.

**tr

Укpaiнськa apмiя Йтллa весь денЬ yпepед i пepeпpaвИЛacЬ
чеpeз .{eсну, цeй нсlвий Pyбiкoн yкpaiнськoi нeзaлеlкнoсти. Moс-
кaлi i LшBe,ци :нar'otvIJIИсЯ нa пpaвoмy беpезi. Maзепa i йoгo
tpy}ttиI{a пepшi пepепЛили piкy пopoмсlм. Бaтaтo кoзaкiв скaкa-
лo y Boдy з кiньми, iнIшi бyдyвaЛи }Iaвиснi мoсти. Лowrикoвський
пИльHyвaв пepепpaви i пpинaглroвaв спiзнeниx'

Ксlли цiлa apмiя пеpепpaвиЛaсЬ нa лpaвиit бepiг, нaдiйIллa
виpiIлнa хвилЙнa. Бiльrшiсть кoзакiв не знaЛa пpo нaмipи
гeTьMaнa i гaдaлa, Цдo нaстyпa € нa Кapлa ХII. Лoмикoвський
кaзaв свoiм вiддiлaм зpo6ити пiвкoлo, a Maзепa, зiйIлoвrци з
Itollя' oтoчeний гeнеpaльниrvr rrrтaбoм, мirк Opликoм i Boйнa-
poвсЬIсиlvl' BvIc"IУПvIB нa чoЛo вiйськa. У pyцi вiн тpимaв бy-
ЛaBy.

- Hapeпrтi, слaвa Бсlгy,- скaзaB вiн - Mи нa пpaвoмy бе-
pезi .{есни. Ta нeвэке }rс ви гa,цaeте' ll.{o я Bедy вaс пpoти слaв-
нOIO lIIBeдськoгO вiйськa? Hi, нiкoли! Mи йдeмO пpoTи вiдвiч-
нOгO вopoгa нaцIoгo rrapo,цy' пpoти МoскOBсЬкOгo цapя, який
пpисягнyB ссlбi, ш-1сl вiдбepе нaм нarпi вoльнoстi i з нarшиx вiль-

"йx 
кoзaкiв зpoбить свoix невiльI{икiB. Чи ви пtддaлиcь 6и

цьoму?
P,eликт,lЙ кpик сlбypення вiдпсlвiв йoму rra це. Maзeпa IсaЗaв

дaлi:
- Я не paЗ poзMoBляв iз цapеМ' i вiн виявив мeнi свiй нaмip.

Biн xoче сIсaсyBaти тетЬMaHсЬIty Bлaдy' pOЗПyсTити кoзaцькi
вiд,цiли i зaстyпити ix свoiм вЛaсниM вiйськoм. Hе paз пpoбyвaв
Я зaвеpнyти йoтсl 3 цЬoгo небезпeчнсlгo lllляxy' тaкoгo лиxo-
вiснсlгo для yкpaiнсЬкOгo lrapoдy' тa мoi зaхOди бyли дapемнi.
Boни тiлЬки бiльIп paзгнiвaли цapя, який нaкiнeць вiддaв мене
пiд нaкaзи Mенrлiкoвa. Бpaти, нaLп чaс нaдiйrшoв. Кopистaймo
з нaгсl'ци! Bикoнaймсl сBoIo пoмстy нa NIOскaлях! Mусиivlo пolvlсти-
TисЬ 3a ixнс дoвге нaсиЛЬстBo, Зa Bсi ltpивди тa знyш{aння.
Myсимo зaбезпечитvlcЯ. Ha мaйбyтне пpOти зaзixaнь FIa нaцIy
свoбoду i кoзaцькi пpaBa. Пpийrпoв чaс' кoЛи Mo}кнa c|<vIНУ"rИ
HeнaBисне яpмсl i зpo6ити з Укpaiни вiльнy i нeзaлеrкну кpaiнy.
oсь voмy я pirшився пеpейти з BaMи нa бiк слaBнoгo LLIBeдсьIсoтO
кopoЛя Кapлa. Biн зoбoв'язyстЬся Lшa}rуBaти нarлi пpaвa i вoль-
нoстi. Biн пpисягa € '  IцO бсlpoнитимe нaс yсiмa дoстyпIlиIvIи йloму

зaсoбaми пpoти lvroскoBсЬIdиx нaмaгaнЬ' i xoче зaбeзпeчити
Укpaiнi fi нeзaлеrrснiсть. HaйсильнiцIa eвpoпейськa деp}I(aBa,
Фpaнцiя, тa}сo}t( е зa ЕIaMи. Чи пiдeтe зa мнoro?

Biдпoвiддrо 6ули лaлкi зaпевнeння y вipнoстi. Maзeпa прo_
MoвляB.дaлi:

- Бpaти! вoля Бoэкa нe oб'являeтЬся гpirлним ЛtoдяM. Ta шдс-l
тaм Бoг i нe пpигoтoвЛяв би для нaс' NIи нe NIo}ttеMo дoBIше
стepпiти ilvloсIсoвсЬItoгo яp\4a. II{o вapт нapiд, який не в сидi
сyпpoтиBитйсь нeбeзпeцi, якa йдe нa }rЬoгo? Чи нe схoдить вiн
дo pядy звipят без сepЦя i чи нe зaслyгOвyс вiн нa пoгopдy
iнrпиx нapoдiв? Miхс цapeм i нaми вiйнa неMиllyчa' A навiть,
мoi бpaти, як6ими i  мaли згиI{yTи, тo кparце 3гинyти з i  збpoсro в
pyцi, нiэк 'цo}киBaти вiкy y мyкax!

I.{я пporvroвa зaxoгIилa кoЗaкiB. Boни пpисягли' Lцo бopoтись-
lvlyть 3a свoбoдy i незaлelкнiсть Укpaiни. BiйсьIto пoстaвaЛo
в pяди i пoсyвaлoсь yпepед. Пoпеpед нЬoгO ixaв гeтьмaн зi свoiм
генepaЛЬ}Iим rцтaбсrм.

opлик i Лoмикoвеькиfl' Ixaли якнaйкopoTlЦolo дopoгolо нa-
зyстpiн IIJвeдськиlvI сте}IсaМ.

Hедaлeкo селa Opлiвки вoни нaдибaли двa вiддiлИ LuBe.ц-
ськиx дpaгyнiв пiд пpс-lвсlдOм дBox вeтepaнiв ltapлсlвoi епoпеi
Гieльмa i Гiлленстiеpни. Beликe бyлo здиByBa!{ня циx пoЛIсoв-
никiв, кoли псlбaчИJ7И Пеpet\ сoбoro нaЙвиu7их lсoзaцЬItиx дoстoй-
никiв. Boни не вipvtли влaсниI\lI oчaм i зaBaгaлися' чи !Iе йдe тyт
пpсl якiсь вoеннi xитporцi. o,цнoгo iтaлiйця, який знaв oссlбистo
геTЬIvIaнa' в.уIcЛaIIИ йoму нaзyстpiн. Biн потвepдиB ЕloBи}Iy. Ук-
paiнськa apмiя з бapaбaнalvlи Еaпepедi спpaвдi Йшlлa з'едHaтися
зi швeдaми' Toдi-тo дBa шlBeдськi пoлки, LI{o стoяли по oбоx
бсlкax дopoги' IIеpедaли Maзeпi кopсlлiвський пqклiн.

Taк пoчaлaсь бopсlтьбa мiж Укpaiнoтo i Moсквorо.

Maзепa зaлиIIIиBся в Opлiвцi вiд 5 до 8 листсlпaдa. Полкoв-
}tики пoвiдoNIИtrIИ нeгaйнo кopoля' яltoгo гoлoBI{a lсBaтиpa бyлa в
Гоpкax нa бepезi !ecни. фи днi пirпли нa пepeгoвopи. Генеpaль-
|||4Й ocaУJI Мaксимoвич MaB пpигoтoBити з yсirvra пoдpoбицями
oфiцiяльнy пpoгpaМy' як тpeбa ПpvlНЯ"fI4 гeтЬMaнa у шIBедсЬIсOMy
табopi, бo oбi стOpOни пpив'язyвaЛvI BэII:rIlкУ Baгy дo тoгo сBяTa'
lцtl MaлO Maти сиlvlBoлiчне зIraчilrня. Кapлoвi зaлe,iсaлo нa нoвO-
мy пpестirкi, Maзепa xoтiв святoннo пiдкpeсIIИTvI, щo зpиBaс
il цapeМ' i пiдкpiпити cвiir сoroз зi сoIoЗIIикaMи сBoгo lrapoдy.

Бyлo цe B листoпaдa 9-тa гoди}Ia зpaнкy' IсoЛи сTapиЙ Ук-
priнський гетЬMaн зyстpiвся з Moлoдиlvl ЦIвeдсЬrсиIvI кopoлeшI.

Кapлo ХII ясдaв нa yкpaiнськy apмitо i ii пoлкoвo,цця. Йoтo
l|спopyЦIlra, NIaйхсе кaм'янa стaтЬ' BипpяMлeнa' З BoлoссяM'
Jlдкинeним пoзaдy' йoгo блiде rrезвopyIIIЕIе oбЛиччя нiчиivr }le ви-
ltилo глибoкoгo зaцiкaвлення тiеro нaдзвинaйнoto }Iaгo,цolo.

Biн мaв Еa гpyд.яx вeликиilt lIJ}Iyp apдepy Cвятoгo [ухa, якиit'

ra
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r[ Гyстaв Aдoльф дiстaв кOлисЬ' xoчa i пpOTесTaHт, вiд кapдинaлa
Pirпелiе' Ha pyкaх п[aB BисoIсo зaтягненi pyкaвицi i легкo спиpaB-
ся нa свoiй toвгiй Iлпa.цi. Йoгсl oкpyrкaЛи дOвкOлa слaвнi (кapo-
лiнцi>, tцo пiсЛя oдинaцятилiтнiх бoiв i пеpемoг пpиixaли зi
Cтсlкгoдьwry нa .{еснy: гopдий гpaф Пiпep' кarrцлep i пpeмiеp-
мiнiстеp, fuIapшIaл Pенскioльд' квaтиpМaйстеp генepaл Iiллен-
кpooк' нaЙвиlциЙ cУ Дtf|, Maксим iлiян Ем aнyiл Bipтембepз ькиЙ,
6лизький пpиятеЛЬ i тoвapиIrr збpoi Кapлa ХII, яIToгo apмiя
нa3Baлa (МaлиM князеIvt>' гeнеpaл Левенгавпт, пepeMo}Iсeць iз
численниx бotв i пoлкoвoteць пiхoти, спoвiдник тpaбaнтiв Hopд-
беpг, смiливиilr Акceль Cпap i йсlгсl нeвiдстyпний пpиятель
генepал-Мaйop Кapлo Pooс, зaвсiди лeplлиЙ y всix бoяx, пoлtсoв-
ник TopстeнсOн' Ц{o lсolvIaндyBaB нaйслaвнiruим нiляндськиI\4
пoЛкoМ, rцaмбелян Aдлсpфельд i бaгaтo iнrпиx вiдoмиx нaм
свo €Io хсlpoбpiстro aбo iнцrими зaсЛyгaМи.

,[сlвкoлa цЬoгo BеJIичIIьoгO гeнepaль}Ioгсl шrтaбy зiбpaлись
нaйкpauдi пoЛки rrrвeдськoi apмii: yпляндцi, звaнi сepцем ТTTвe-

цii, нaйсмiливiшri пoмirк смiливими з Oстpoгoтii, кpervleзнi се-
J7яhII1 з .(aлскapлii i всi тpaбaнти кopoЛя y свсlix лсгeндapних
унiфopмax.

Itсlзaцькi стеrrсi ПoЯвиIJтvlсЯ пepшi. Зa ъrими Opлик, Лoми-
ксlвський, Aпoстoл i BсlйнapoвcькиЙ з буннyкoМ Ta бyЛaвolo,
пpикpaшIeними сaМoцBiтaМи, а нaкiнeцЬ сalvr гeтьtvlaн, Oтoнeний
вЦдiлсlм свoеi пpибiннoi стoporrti.

Ha кiлькa кpoкiв вiд ксlpoля Mазепa зiйuroв нa зеМлIo i дoбip-
HoIo лати}IсЬIсoIo МoвOIo пpивiтaв йoгo, дякyroчи Бсlгoвi, цIс)
пpислaB йoгo нa Укpa;нy с|<v|НУ.rИ мoсtсoвсьrсе яpМO. Biн гсlвopив,
Кapлo ХII пoдивляв йoгo зi Здивувa}I}IЯм' lIIo пеpexoдилo пo-
вoлi y симпaтiro. Якшдo вipити oписoвi, нaйдeнoмy нaryIи B oдIIo-
IvIy }IеBидaнoмy pyкoписi BoлЬтepa' тo Maзепa був сеpeдньсlгсl
poстy' (дoситЬ пoгaний нa Bид' мeнrпe-бiльrше тaкий, як зoбpa-
хtaloTь y pимськiй iстopii Bеликoгo Maнлiя>. 3ате звepтaЛи нa
сeбе yвaгy йoгo бiлi, нiхснi, виплекaнi, виpaзистi pyки, гopдa
гoлOвa з 6iлими кyчepяMи' дoвri, звисrri BУcуI' a пepедoвсiм
вparкiння дOстOйнoсTи тa сyвopoсTи, з'eднaне з нilкнI/INwr "ra BИ-
бarливими pуxaMи.

IIIведський lсopoлЬ слyxaB iз зaxoплeнняM пpeгapнoi лaтин-
ськ<li мсlви Maзепи.

- Carolus Dei gratia Sueсorum, Gothorum, Vandalorum-
guе rех' Mаgnus prinсeps Finlаndiaе, Dux Sсaniaе, Еsthoniaе,
Livoniae, Carеliae, Brеmae, Verdae, Stеtini, Pomеrаniае,
Cassubiae et Vandaliае nЕgoloannеs Mazеppa, eleсtus exеr_
сitus Zaporoviensis dux... Sub iugo immani dominationis
Mosсovitaе...

Itoли вiн скiнчив, стapi кapoлiнцi, щсl вiд 11 лiт ll|уlли paзoм
З кopoлe&r i знaли, як вiн силЬнo лlo6ив eтикeтy сyпpoти чy}кин-

цiв, пoбaнИJIИ' зtуIвoвaнi, яrс тoй, ш1o тaк гopдo poзмoвляв :r
цiсapeм, экуIJIуIB IIизЬкo cвolo гoЛOBy пepeд гетЬtvlaнolvt i пpoхaв
йoгo сiсти нa фoтелi.

Мaзепa сiв, a I(OpOЛЬ стOяв пеpед ним. Biн дякyBав гeтЬ-
мaнсlвi i дaв ксlpoлiвськe слOвO' tцO не склaде збpoi, зaки ЕIe
3aбезпечить Укpaiнi не3aле)tснOсти; зpеI.Цтoro, вiн знав вapтiсть
i слaву ii вorrсдa. Biдтaк пoчaJIи вoни бiльrц тOBapисЬIсy гyтipкy.
Еpyдицiя Maзeпи бyлa невинepпaнa. \rт oпoвiв вiн aнeкдoтy
пpo }tapлa Х, тaм дaB oгляд пoлiтичниx спpaB \rpеннини, тyт
нaвiв фpaзу з Taцитa aбo Mapцiялa.Минaли гoдиtlи. Кapлo ХII,
зaхoплellий свoiм pOз1\4oBцeшI, зaбyвaв пpo всe. Пicля цЬoгo пOчa-
ЛOсЬ вeЛикe сBятO' яке тяглсlся кiлькa днiв y чeстЬ нсlвоi yкpa-
iнськo-rцведськсli дpy*сби...

Щo eк тиM чaсoM дiялoся y МoсItoBсЬкoпry тaбopi?
Мeнrцiкoв вигIpaBиBся 4 листoпaДa, ц{oби зустpiтись IIapeшI-

тi бiля Бсlpзни з Ъевпiймa}IиM гeтЬMaнOпI. Ha пiвдopoги вiн
нaдибав цapсЬкOгO peзидеIrтa з Бaтypинa Aнненксlвa, яr|иЙ пеpe-
дaв йoмy JIуIcTa вiд Maзепи, пoвiдoмлЯIoчи' цIo гетЬIvla}r Bеp}ryв-
cя дo свoсi стoлицi. Itiлькa гOди}I пiзнiцre киiвcький гyбepнaтop
tс}IЯtЬ Гaлiцин теэк ixав нaзyстpiн Мeнruiкoвy; дивнi чyTки
кpyЭfiЛяЛи пpo Maзепy. Унoнi з 4 нa 5 листoпaдa мoскалi пepе-
пPaвилисЬ чepеЗ ,(eсну, iтдуяи скOpиМ нaстyпoМ нa Бaтypин.

MенIлiкoв, гIеpетOMЛений rлвидкиl\t пOхoдo\,I' lvlусiB ЗУtlvl.|l^уI-

тисЬ y сeлi oбмачiв. Biн сaме xoтiв вiдпovивaтуI, |<oJIИ пеpeд
ниIvt яBиBсЯ oДИt| poсiянин зi зaявoro: <Maзепa виixaв, uдoби
злyчитись зi ПIBeдсЬкиM кopoлeм. Mеrшкaнцям Бaтypинa нaкa-
зaв вiн зaЧИI1ИT|4 пеpед poсi.я}raми вopoтa i lкдaти, заки вiн
не BepнетЬся з Кapлoм ХII>.

{я нoвинa булa тaкa нeзвичaйнa, Щo нi Mенtшiкoв, нi Гaлi-
цин 1Iе xoтiли iit няти вipи. A Bсе }rс вOни пpисксlpили свiй
вiд'iзд i пpиixaли пepед Бaтуpин нa дpyгий деIrЬ yIIoлyд}Iе.

У мaлiм селi пiд сaмolo фopтецero вo}Iи зaстaЛи lсiльrсox
poсiйськиx стaplЦин i пpи6iннy стopo}rсy Aннeнкoвa. Boни тeэк
пеpeдaвaли, шдo Maзeпa виixaв l{aпepeдoднi y нeвiдoмol\{y }ra-
пpяMкy iз свoiм вiйськoIvr i сepдroкaми. I\oли Мeнrпiкoв пoгля_
нyв yвеpx, пoбaчиB, Цдo IIa Мypax 3aMкy стoяJIи гaplvraти'
спpяMoвa}ri нa piвнинy. Aнненкoв сaм пiдiйцIoв дo oкoпiв i пpo-
6yвaв pOз'яснити цIo спpaBy.

- II{сl цe Bсе знaчить? - ItpичaB вiн.- Haвiщo в'уr TIoЧaЛУI
tlблoгy i зaчинилися тaк, нeмoвби Bopoг iuroв yrкe rra Baс?
Biдчинiть вopoтa' впyстiть к}Iязя Мeнrцiкoвa i Гaлiцина з цap-
сЬкиlvl вiйськoм!

Tсlдi всlни пtlчyли гOлoс з-пoзa мypiв:
- нi! гeтЬMaн дaв нaМ }raкaз Еe BпyсIсaтИ c|otуI мoскaлiв.

Boни нищaть yкpaiнcъкийr нapiд, гpaбуrоть i pyйнyroтЬ I{aшIi
мiстa i села.

- Дe fit гeтьМaн? - спитaв Meнrцiкoв.
- Biн пoixaв y l{aпpямкy Кopoпa, щo6и зyстpiнyтись iз

цaPeм.
Хoчa недoвip'я MенIшiкoвa i Гaлiцинa зpoстaлo' вoни пoвep-
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rryЛи B нaпpяMку цьoгo Mlстечкa тa .гyт y}Itе 3 'цoстoвlрнoгo
д}Iсеpелa дoвiдaЛися, ц{o Ma3eпa 3i свorlo apMiсIo пepепpaвиBся
чepeз ,(еснy. Teпеp yэке сyмнiвy не бyлo.

- Oсь чoMy'- Iсpикl{yв Meнrшiкoв,- Boйнаpoвcькиit пoIси-
HyB нaс тaк нeсгIoдiвaнсl у п'ятницrо, нaвiть I{е пoIIpoЦ{aвLIIисЬ'
i гeтьrиaн, гIoкидaloчи Бaтypин, гrе xoтiв УзЯTv| зi сoбoro нi oднo-
гo poсiянинa!

Ifapський дсlвipеник ву|cлaв нeгaйнo вiстyнa дo Пeтpa, пoвi-

дOMЛяIoчи пpсl нoвi пoдii; дo свoгo oIIисy дOдaв вiн paди, якиx
нaслiдки мaли силy BIIpoдOBэlt дBox стoлiть. Mенrrriкoв paдиB

цapевi oгOлOсити мaнiфест i змaлroвaти B HЬOMy Bсе trlvIхo'
яIсoгo зaзнaB yкpaiнський нapiд 3a пaIIyBaння Maзeпи' I\иltl
шIaнеBpoM МO}кFIa бyлo вiдвepнyти вiд гeтьмaнa нетЯмyrцy Maсy
i пpoти сaмoстiйницьItoгO нaцioнaльнOгo pyхy пoстaвити сoцi-
яльнi дOМaгaEI{я в iменi пpoстoлtoддя.

Moсквa, вiдсrwra свoiм нев6лaгaнниM дeспOтиЗМoM сyпpoти
свoix бiдниx мyэкикiв, нa Укpaiнi вистyпaлa сlбopoнцем бiдниx,
пpигнiнениx гетЬNIaнoм i йoгсl apистOкpaтiero. Ifя BOсннa шIтyч-
кa Bдaлaсь. Biльнi кoзaки rтo|xvlr,УJI'г свoix пpoвiдникiв, a КoJIИ
змipкyвaли сBOIo пOМилкy, бyлсl вэrсe зaпiзнo, 6o етaли pa6aми.

Пeтpсl вiдпсlвiдaв Mенrпiкoву: <Mи дiстaли BaLLI лисT з нoBи-
HoIo пpO зpaдy гетЬ1\4аIIa' якiй вipити не xoтiли' тaкa вoнa бyлa
неспoдiвaнau.

Cпoнaткy цap бyв зoBсiM спaнтeличений. Князь Poшroдaнсlв-
ськиill, пдсl бyв гoJIoвoIo тaйнoi poзвiдки пpи apмii, дiстaв aпo-
пл€кт]4чнOi aтаки, ttoЛи 3poзyмiв yсro гpУ гeтьI\[aнa.

Cтaнсlвище булсl спpaвдi псlвarкнe. Cсrroз Maзепи i Кapлa ХII
пpипaдaB нa нaйбiльцIе кpитичний мсlмент ПетpсlвсlгO гIaHyBaн-
I{я. Haвiть якби вiн нe нapyшив iстнyвa}IЕ{я MOскOвIцини,
To тиM сaшIиt\л пiддaвaв y сyмнiв нaйдсlpоэкниЙ ллян цapя пеpe-
тBOpитИ pсlсiйськy ,цеpЖaву в цiсapствo. rцo бyлсl немo}ItЛиBе.
якби мaлa iстнvвaти нeзaлеЖнa Укpaiнa. Бpyтaльнa i  мстивa
Bдaчa цapя вибyxлa; вiн не мiг вибaчити гeTЬМaнoвi свoгс-l
тaкoгO дo""o"с, довip'я для lIЬoгO i тсrгсr, uдo Maзeпa не дaвaв йсrмy

Зr:;иIIЦI/ITИ yкpaiнськсli сaшroyпpaвlд. t/Iotсl ЛIотЬ пеpeйIIIлa у стpaш-
Hy нeнaвистЬ.

Кoли цей пepтлиЙ гнiB МинyB, Пeтpсl i йсlгсl спiвpсlбiтники
пOчaЛи BсякиI\4и зaсoбalvlи HIДIJДI/ITУ| пля}lи сBoгO вopoгa. 3a paдoro
Mенrлiкoвa' цap киHyвся нa пiдлy демaгoгiro, aле, Tpебa пpизнa-
тl,l. генiяль}iv, кoЛI4 дiлo йrшлo пpo Tе, rцoби oбезсl4Jlv|TvI зaгaльнr,tй
нaстpiЙ нa Укpaiнi .  спpяМvBaти нaцioнaльнi пoнyвaння B iнt l lий
бiк i  в iдвеpнyтИ ЕIapoднro Maсy вiд гетьмaнa. Maли вoни нa метi
пiдopвaти пpeстiхt Maзепи, oпЛIогaвиTи iцoro пoлiтикy i йогo
сolo3, oдHoчaснo B?fiивaIoчи якнaйбiльiпoгo тepopy сyпpo'ги
всix йогo однoдyмцiв, щoби зaЛЯкaTИ iнIrrиx.

У пеprшiй xвилинi цap бyв тaкиit зaчyдoвaний. rцo xoтiв
зaстyпити дopoгy Maзeпi. У листi, пpo який Ми тyт ЗtaДУBaл\4'
писaв вiн дo Meнrшiкoвa: <Tpебa. безyмoвнo, He дoзвoлити
кoЗaкaм пеpейти .[еснy. Bиrплiть l{eтaйrro дpaгyri iв,.

Кpiм цьoгo, цаp видaB нalсaз' щoби зiбpaти пpoвiдникiв
кoзaцтBa i пpинeвoлцти iх нeгaйнo ви6paти lloBoгo гетьwlaнa.
I]e бyв зpyнний спoсiб, бo нoвий, вipний гeтЬMа}l мiг би пiдopвa-
ти aBтopитет Мaзепи B oчax rшведiв. Пeтpo мaв нaвiть нa oцi
кa}rдидaтa Aпoстoлa, MиpгopoдсьItoгo пoлIсoвIlикa. Як зaвсiди,
тaк i тeпеp, вiн зoвсiшr не poзбиpaвся B циx спpaBax i не знaв, uдo
Йoгo нarvIipeний кaндидaт пirшoB 3a гетьi\4aнoшI дo IIIBедсьIсoгo
,гaбopy.

7 i B листoпaдa пoяBиЛисЬ дBa цapсЬкi мaнiфeсти тa iн-
стpyкцii ,цo гeнеpaлiв пpoти бyнтapя; t|И\ЛIt пoчaЛaсЬ та дoвгa
бpеxливa цapсЬIсa кaмпaнiя, пoBHa нaк.пепiв, п{o тягLIyЛaсЬ a}fi дo
pевoлloцii 1917 p.

Гетьryraнa НaЗИв,aIIИ тaNI зpaдHикoм' вopoгol\л ЦaPя, a йoгo
вчиtloк <нe3вичaйниM' нeчyBaHиN[ злoчиI{ol\,t' гидIсим i пiдлим>,
пoдiбним to тoгo' якиrvr Ioдa зpадиB Хpистa. <Мaзeпa, цей нoвий
IOдa, тaк писaB цap дo гeнepaлa Aпpaксинa' дoвepIIIиB свoгo
гaнeбнoгo дiлa нaд сaМolo дoмoвиI{oюo. A tцoби знeслaBити
гетЬMaнa пеpед I{apoдrrЬolo Maсolo' oбвинyвaвУBaJIу| йoгo y нoвiй
врaдi, тиlvl paзoм зpaдi Укpaiни, яку вiн пpoдaв Пoльuдi. B oднo-
мy з мaнiфeстiв бyлo нaПисaнo: <Biн пopoзyмiвaвся зi Iпвeд-
сьItим lсopoлelu i Лсrцинськишr, rцoби нaнoвo вiддати Мaлopoсiro
пiд Пoльu.Iy i rцoби пеpeдaTи Унii бoэкi цepкви i нацri слaвнi
Moнaстиpi>. Яснo, uдo цe бyв нaклeп, бo Мaзeпa нiкoли не
пepестaвaB oпiкyвaтися пpaвoслaBlroю цepквolо' aлe ця бpexня
6yлa гiднa спpaBн{}Iьoгo дипльoNIaтa.

Toй сalп цap, який нсдaв тiльки I{a нaгoдy, rцoби гIoлo?ttити
кpaй Укpaiнi, вистyпae B тoмy сaМoму мaнiфeстi, як i i oбopo-
нeць:

<Toмy, Lцo нaIIIиlltlI oбoв'язкoм с пiклyвaтися l!aлopoсiйським
кpaсМ, 1\4и пpoсTягa €Мo Haд ниlvl свoro бaтькiвськy pyкy. Mи
пoдбaеwro зa спaсеI{ня Мaлopoсii з невoлi i pyiни i нe дoзвoлимo
0нeслаBляти fi бoаrсиr цeplсoв. Toмy звepтarмoся 3 пoIсЛиIсo1и дo
!сiei стapшIуtни i всix пoлкoвникiв i пpoxaемo ix нe слyxaти
бpеxливиx нaMoB дaвнЬoгo гeтЬI\{aнa-зpaдникa' aЛe пpисдIr aTИcЯ'
дo нaцIиx великopoсiй,cькцх вiйськ y бopoтьбi пpoти вopoгiвu.

ГIетpo зaкЛикaв yсix визнaчHиx кoзaкiв, rцoби негaйнo зiбpa-
ЛисЯ B Глyxсlвi нa Чepнигiвrцинi, нa теpиTopii, де стoяли MOс-
loвськi вiйськa, i вибpaли Il-o-Boгo гeтьIvlaнa' тoмy rцo <цeй
rибip Мo}I(е cTaTИ спaсeнн"яIvl Maлopoсrr>

Moскaлi ЗaBдaЛи Maзепi oстaннiй, fuIo}ltе' нaйстparпнirший
yдap:

<oсь rцсl ми вiдкpили. !,aвнiilt' геTЬvIaH' y свoix хитpoщaх не
п0вiдOMляIочи Haс, нaклaB нa нapiд пpевarккi пoдaтки, якi
6yцiмтo мaли Йти нa вiйськсr, a в дiйснЪстi збaгaчyвaли йoгo
0lмoгсl. Biднинi Mи кaсусluo цi пoдaткиu.

Ifap нe мaв пi пpaвa lraldЛaдaти, нi вiдкликa', Ъoдa'кiв у
дcpfiсaвi, яка дo нЬoгO нe }IaлеEсaлa' aле цeй демaгoгiчний мa-
Н8вp мaв впЛиB }ra нapoдIIIo yяBу' II{o пOчaлa пpoтистaвЛяти
cloмy пpoвiдникoвi пoстaть Пeтpa.
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3a мaнiфeстalvlи itшoв тepop: зaлiзсrм, OгнeNI' rпибeницеro i
чaстoIсoлolvl.

Пеpш yсьoгO тpебa бyлo пepeLLIrсOдити пpиiздсlвi Maзепи i
Itapлa XII дo Бaтypинa i зниu.1ити тBepдинIo гетьIuaHськo\ cили,
цдo стaлa (oг}Iиц{eМ зpaди). 10 листoпaдa кЕIя3Ь Гaлiцин пiдi-
йrцoв дo сToлицi i дсlмaгaвся, шдoби йсlмy вiднI/IYtИI|И вopoтa.
Чeчель дaB кaтегOpичЕIy вiдмoвy.

Ha дpyгий день Meнrпiксlв пpийrшoв iз вeликсlro силсrro вiй-

сЬIсa; Oдин poсiйський стapIIJиHa' виcлaниЙ як пapляIvtel{Tap'
сTBеpдив' II{o зaлOгa тpиIvlaсться непoxитнO. Toдi мoскaлi пеpе-
тIpaBИJIv[cfl чepез Ceйм, пpoбyвaли B3яти цитaдeлto' aлe гapшIa-
тй Кeнiгсeнa 3Мeли iм vroсти i пpимyсили ix вiдстyпити y

безлaддi.
Ha дpyгий дeнь пpийшoв нoвий пapляIvleнтap'.aлe NIеIIIIdaнцr

твеpдинi пpиняли йoгo пoгaно: <Mи вмpeмo Bсi тyт,.скaзaЛи
вoЕIи' a Hе дallto ввiйти дo нalЦoгo мiстa цapськiй apм!i1.

Taк сaмo вiдкинyли вoни нoвi спpoби пopoзyмiння. Moскaлi
нiкoли нe бyли 6и взяли Бaтypинa гIepeд пpиxoдolvl Кapлa ХII
i Maзeпи, якlI{O нe пpийrплa б бyлa iм нa пorrvriч зpaдa. oдин
iз гoлoвниx стapIIrиЕI пpиЛyцькoгo пoлкy Hoс, як{rгo гaнeбний
спoMи}I ?I{иB дoBгo y пaм'ятi yкpaiнськoгo ЕIapoду' BиxoпиBся
з фopтецi i пеpебpaвся дo Meнrrriкoвa. Унoчi ввiв вiн мoскaлiв
нa сepедиrry плouдi пoтaЙними дBepиNIa, пpo якi знaв тiльки

дy}rсe мaлиЙ гypт дoвipeниx.- 
Бaтypин yпaв. Кoзaки й мerцкaнцi в пepехpeсHoму oгнi бopo-

t|ИIIvIcь y poзпyцi. ,{oвгo y пеpllIolvlу pядi бopoлисЬ пoЛкoBн.vIкvI'
вipнi гетьмa''oЪi, i якийсi сBяtцeЕик Ь дoнькoro. Згoдoм пo}tсе}кa
нeсa}Ioвитим псlлyм'яlvl oсяглa мiсцe piзнi i гpa6yнкy: зaIси rvtoс-
кaлi в6ивaли экiнoк' нaсилyBaли ix i 15 000 гoЛoв' мaйэке
Bсe нaсeлення, виpiзaли. Меншriкoв дaB нalсaз lre Lцaдити нiкoгс,l
i вбивaти нaвiть дiти. фyпи стapIIIин lpибивaли цвяхaМи дO
дol.цoк i вкуrДaли ix дсl Cеймy, ц{oби ЕIaлякaти yкpaiнське нaсe-
лeнIIя i цдoб Boнo знaлo, rцo Бaтypин зpyйнoвaъlиЙ.

Tiльки дBox ЛIoдей пoщaдили' тOtvry, tцO для ниx пiдготoBЛя.
ли II{e стparшнirший кiнeць: Чeчеля i Кенiгсенa. Чечeль IIaдape}.I-
нсl xoтiв Bпlepти y бoro як смiливиЙ лицap. Biн згинyв нa кoлeсi'
It'eнiгсeн, пдaсливirпий, oминув циx Ivtyк i вмеp вiд paн, тoдi,
кoли йoгo пеpeвoзиJlи дo Глyхoвa' де в}rсе тpyпa пepелoМaB кaт.

Bся apтилсpiя Мaзeпи: бiльIл 40 гapмaт, йoгo пpaпopи,
вiдзнaки i всi дopoгoцiннoстi пoпaли в pyки Менtпiкoвa' яItoМy

цap дяIсyBaв: <Cклaдalo BaM псlбaeкaння зa yспix y цiй 3ЕaМе-
нитiЙ спpaвi>.

CтpArшнi peпpесii пpotlяли )кaxoм Укpaiнy. ЛloДtа TtoКI4taЛи
мiстa i сeлa y пaнiцi, втiкaroчи нa стeпи' a кoзalси пpисJIгaЛи,
ouдo бyдyтЬ xoдити aEс пo кoлiнa B мoсIсoвськiй кpoвiu. ц'I
нoвa piзня зBopytlIилa нaвiть Евpoпy, якa з BeлиItoю yвaгoк)
сте)fiилa зa дaлЬцIи1\4 xoдOМ псlдiй. Фpaнцyзькi чaссrписи' IJдo :l

тсl.rнiстro пеpe.цaвaли вiстки, нe скpИlraлИ сBOг() ()с.гpaхy:
nCтpaIшнa piзняo - <Pyiнa Укpaiниo -.<}Itiнки Й 7цi,rи нa вi-
стpЯx rлaбeль> - тaкi бyли зaгсlлoBкИ rrirд пеpе.цaBaними звiст.
кaI\!Iи. <Bсi мerшкaнцi Бaтypинa без oгЛя.цy нa вiIс i  пс-lл виpiзaнi,
яIс нaкaЗyloтЬ нeЛIoдськi звинai мoскaлiв>.- oI{iлa Укpaiнa
кyпarться в кpoвi. Meнrпiксlв y}киBar зaссlбiв I\{OскOвсЬIto.с, 

'ap-вapствa >.
Taк писaли <Фpaнцyзькa Гaзетa> (Gazettе dе F.ranсе), (IC-

т.opиннi trI|4cTК'l> (Lеttrеs historiquеs), <Iстс-lpинний Mepкypiйo
(Merсure historiquе) з Гaги i nКлкlч кaбiнeЬyo (Clеf dЪ 

-Gьi-

nеt) з Bеpденy.
13 i 14 ЛисToпa.ц'a 170B p. лиLLIatoтЬся iстopиннимИ лихoвicъtи-

Mи дaTaMи дЛЯ взarvlин Укpaiни з МоскoвrциHolo. Hевибaчний
l|лoчи}r зaлишIив нa дoвгi ptlки кpiвaвий спoмин.

IITg3чgнкO, pевсlлlоцiсlнеp дсl rлибини дyI-LIi, яIIOгO сyспiльнi
lдei були зoвсiм пpoтиле}ft}li дсl iдей apисToкpaтa Maзeпи, Bсe }*i
l.alси сTaвився з BeлиItoIo пOIIIaFIoIo дo геTЬMaI{a, якиit xoтiв
II,уIзBaЛИTI/I Укpaiну. Biн ненaвидiв Петpa всiсro свOсIo дyIIIeЮ
l не мiг йoмy вибaчИ.ГИ' U{O пpиIсЛaB pyкy дo зaгибeлi ксlзaччи-
l lи. У <BeлиItoMy Льсlxyn TpЬox ДУLl l не BгIyскaIоть дO pa}o 3a Tе'
lt(O BoЕIи ivlaloтЬ зa сoбoro злOчиFI пpOти бaтькiвrцини...

oдна iз I{иx каиte;

<A ivreнe. мoi сeстDички.
3a тe нe 

' . ,y" '" ,й,II{o цаpeвi MoскoвськoМу
Кoня нaпoiлa
B Батypинi,  як вiн iхав
B Moсквy iз Пoлтaви.
Я бyлa rце недoлiткoм'
Як Батypин cлaвниЙ
Moсквa внoчi зaпaлила.
Чeтeля y6илa,
r Iuaлoгo 1 стapoгo
B Ceйпry пoтoпилa.
Я мiж тpyпawlи вaлялaсЬ

il"""ъъfi#-T3'""
L{ap мaв paцiro, tцo склaдaB MеIrшriкoвy пoбaшсaння зa успix y

raнaм-енитiйn спpaвi. У тиrкдень пiсля 1JтУ1y.И Мaзeпи з Кaр.
Лtlм ХII Йotсt cтсtлицto спaЛили, зpiвнялИ З зеМле}o i виpiзaли
}с|х мerпкaнцiв; нoвi' сotознИки нe Мaли нaвiть нacу пpиЙти Йсl-
tУ з дoпомогсlro.

Mсlpaльний eфeкт бyв вeлинeзниir.
Чaстинy Укpaiни ЗaН'Я'JIИ мoскoвськi вiйськa. 15 листoпaдir

Пэтро, зaсiвIrrи B генеpaЛЬнoмy rлтaбi в Глyxoвi, пpиклиttaв
lfДи кoзauьItиx пoЛкoвникiв, u{o зaлиLшИJIvIc'r нa слyeкбi pсl-
!l}lськсli apмii aбсl Ha зeMляx Iriд йoгo ItOнтp()ЛеК)' i tсазaв iм ви-
6pш''" нс,вЪгсl геTЬMaнa. Ix бyлсl Мaлo' усьс,io чOтиpЬOХ. ITpинес-
ll вiдзнaки нaЙвиlцoi кoзaцьксli влaди, якi Mенrшiкrlв знaйtпtlв
Еlд 'raс гpaбiэкi Бaтypинa, i ' rцoби 6oдaй пpo oкo пoll laнyBaтИ
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кOaцькi пpaвa, гIoчaли буцiмтсl вибip. Пtl.пкс-lвнику 
':o' 'n'

u{e рЯтyBaти rrapoднIo честЬ i вкaзaли нa чepнигrвсЬIсoгo пoЛ_

"o'","" 
Псlлyб<-lткa, щИpOгO пaтpioтa. якиЙ зa свt-lto вipнiсть

дo бaтькiв'цйn' згинyB- у мсlлoдiм вiцi y Петpопaвлiвськiй

Б'яз,,ицi. Петpсl вiдкинув цeй вибip: nHi, }Ie xoчy Пoлy6сlткa,

3 нЬoгo Mo}*tе Ьиiттvt дpуrий Maзепa' i . цapськиM кaнди,цaтсlм бyв

стaродyбський пt-lлкoвник Cкopoпaдський, знeсиЛellий стapець,

д*uЪt,; '" пpиятeЛЬ Ma.eпи, якoгo Maзепа лИстOМ З 9 Листoпa.ца

зaкликaB iти з ним paзoМ' poз'яснloloни Й<lму дIpy}ItнЬO ПpItчуIt1Ll

"olo"y 
з Itapлoм ХIi. Aле тoмy, tцo сyсiднс luoсtсoвсЬIсe вiйськtl

"".po*у'"лo 
йoмy 6езпoсеpедньoтo небезпeкOЮ, Cкopoпaдський.

rцo }Iе 6yв геpoсм' Лякatoчись кpiвaвсl l  poзпЛaти' нe pyIIIиBся lt

мiсця.
17 листrlпa,цa lсoзaltи й ix псlлкoBH'lI<Ir' пpиMyll]еIrr poсrи

сЬtсиМи lI lтиIсaMи' гIpиняЛи piIшeння Пeтpa; Boни ЗaяBили нe бе:r

дeякoi ipoнi i: <Hexaй лсe i"aн CкopoпaдськиЙ, стapoдyбський

пoЛкoBник. стaнe нaLЦиIvI гeтьМaнONI, }сoЛи Taкa BoЛя Йoгo l]ap

ськсl i  BеличЕIOсTи>.
Cкopoпaдський спeprшy yxилЯBся вiд вибсlpy; вiн ттtaнyвatr

Maзепy, ЛяI(aBс'я Йти lpoти нЬoгO' uдe й нe знaloчи' який мoэкt.

6ути iиcлiд ксlнфлiктy' Ta кoли нa Hьoгo сЛaбoгo Нa"ГИc|IУJIИ,

вiн згсlдився; кня3ь ,{oлгopyкий пepeдaв йсrмy гeтьмaнськi вiд.

Знaки' пpивeзенi з Бaтypинa. Пpи пpисязi вipнoстИ' ЯкУ склaЛИ

цapевi, псl"вилaся нoвa фpaзa, спpaвдi гaнебнa. CкopoпaдськиЙ

.,р,"".u", lцO (не 6yдe йaти нiяксlгo 3в'я3кy з Maзeпorо i будt.

пi lвiдt- 'мляти ГIетpa пpсl всi xBиЛIoBaЦнJ{ нapq,цy i йoгo сишrпa'гi i

,цля Maзепиo.
Taкa бyлa дiйснa метa вибopу.

oднoнaснo пiдгсlтoвили дpyгy сyl\ i lнy Пapa'цy: сBЯтoчнy сИМ

всlлiннy сMepтнy кapy rra Maзепi. I{ap oбстaвив це Bи.цоBиI]ц(.

з якнaйбiлЬLше тeaтpaЛЬ}IиIvl ефектoM' Ha pинкy y Глyхol lr

вибyдyвaли pyшIтyвa}I}Iя' нa Якol\(y стoялa rшибeниця. Tyди пpи

несли мaнекiн, rцсl зoбpar*сaв Maзeпу 3 пoчеснoto вiдзнaкorо

Lu}rypOM св. Aндpiя' Meнrшiкoв i Гoлoвкiн ввiйrпли псl сxoдax пi71

rшибeницro i poздеpли диплЬo1\{' ЯIсиtt4 IсoЛИсь нaдiлили Iе.1'I '

MaНa OpдерoM. ЯкиЙcь писap пpoчИтaB пoвнy злoби пapoдir.r

сMepTнoгo l lpисyдy' i  Maзeпин l 'raнeкiн пoвiсили, 3деpшIи з нЬоl. l)

вiдзнaки. Biдтaк тy кyклy' Яку кaт тягнyв сеpед пиЛy пo Bулl l

r lяx мiстa, тoптaЛи нoгaми. Toдi-тo i Чечeль згинyB нa Iсoл('( 't

вiд стparлних l\{yк' 6eз oкликy бoлrо.
Aле, нa ДyMкy Пeтpa, i  цей зaсyд, i  це видoвиU{e нe BplЗaли(.l .

rцe .цoситЬ глибокo y дyrшy yкpaiнськoгO нapoдy. УIс1му пpийrл.llrr

B гoЛoBy вiднoвити сepедньoвiчний мoскoвський oбpяд, дoсi lr;r

Укpaiнi невiдoмий' aнaтeш{y. Aкт т{iеi цеpемсlнi i  вiд6yвся 2З лис

'u.,"дu 
y Глyxt. lвi y Cвятoтpсl iцькiй цеpквi в пpИсyтнoстi цa1l lr '

йoгсl дpyetсиttи i всiсi кoзaцькoi стaprпI,7tтУI' |Цo .rцe зaЛиIIIИлa\'||

пiд мrlсксlвсЬкolo BлaдoIO. Бсlгослyrtсeн}I.я пoчaлoсЬ свOсpiдrl.rt..

вiдпpaвoю' склaднolo i несамoвитс-lto, як{ri ПoЧИLIИ rlaЙти I\IOEснa
y стapoдaBнiй вiзaнтtЙcькiЙ цepквi rцe з тiеi IIo6И, т\oJтИ /{yхO*
вeHсTBo вeлсl невблaгaннy бopoтьбy зi свiтськсllo BЛaдOIo. Hoвг(-l-
poд-сiвepський пpсlтсlпoп Aфaнaсiй ЗapyцькиЙ кидaв сBяTOчЕlo
o}IaTеIvIy нa Мaзепy' BикpиIсyючи гoJloснo: <Ha зpaд}rиIсa i вiд_
с.t 'yпникa Iвaнa Maзепy aнaтема!u i всi свяII{eники, дiякoни i
x()p пoBтOpяли тpиvi: <Aнaтeмa! .неxaй бyде пpсlклятиiл|"

I{ap видaв спeцiяльнi дOpyЧeн}Iя, rцoби TOгO сaMOгO д}rя
,гaкy сaМy вiдпpaвy пiдгсrтoвили в Moсквi в Успенськсlмy собо-
pi в пpисyтностi цapeвичa oлексiя i всьсlгo дBOpy. f lивним rкap-
.гtlм дсrлi цrо aнaтeмy ,цOpyчилуI |<ИtlУTvI yкpaiнцевi' цapсьltoмy
M итpoгIoлитoвi Cтeфaнoвi ЯвopсьItolvly' кoЛиIlIllЬOlviy нaстaBЕIи-
кtlвi Киiвськoi Aкaдемii, внитeлевi Opликa i aвтopсlвi пaнегi-
pикa B.чeстЬ Maзeпи. ,Цo офiцiяльниx слiв, пpиПисa}Iиx фopмy-
.пtllo, вiн дOДaB iпдe тaкy пaлкy aпсlстpoфy: <A xтсl це тaкий
t.rlй Maзeпa? XитpиЙ i сlтpyйний змiЙ, лиc, vсlpт, IOдa' лице-
г{ipниIс i нoвий Кaiн>. I пiсля цьOгO ,цoдaB з iш{е бiльпrсlrо
tlеHaBисTIо: uцe скatкeний вoвк пiд IIIкypOЮ нirкнoгo ягIlяTи.
llirкний y сЛoвax, aлe }кopстoкиfrt у дiлaxo.

[pуrиit., дaвнiй пaнегipист Maзепи Teoфaн Прсlксlпoвин
|tмiHиB пoкBaгI}lo y свoiй лpaмi nBoлодимиp) Bсe те' LцO ryIaЛO

вlднoЦIення .ц() гeтьMal{a.

.(o pенi, Tpёбa пp,lЗ}Iaти' rцo yкpaiнське BI{uIe пpaBoс'1aвIiе
.llyxoBенсTBo IlеplIIе зpaдиЛo спpaBy укpaiнськ<lТ незaлеrкнoсти,
кtl. l lи тiльки пoбaчилo' lцO BOнa небезпечнo зaхитaнa.. Киiвський
митpoпoлит i пеpеяслaвський нepнигiвськиЙ епиcкoп бpaли
yчaсTЬ y глyхiвськorшy бoгсlслyrrсeннi. Bсi вoни сIсOpO зa6ули
ltu дtlбpoдiйнiсть MaзегIи' зa йсlгсl пoстiйнi щeдpi дapи нa цepкBy
l Йtlгсl стa}IOBиU{e ьipнсlгtl oбсlpoнця пpaвOсЛaвнсli вipи.

3aгaл дyxOBeHсTBa пiшlt. lв зa сyп4}lиIvI пpиклaД()Nt свсl ix вepxiв.
l{iхтсl й не дyмaB гIpoTиBитися цapсЬкиМ poзпop'tДIсaм. Haвiть
,lltкиl\{, rцo бyли сyпepeннi З цеpttoв}rиIvl yстaвoшi' кOлИ тpебa
бy;ltl знeслaBИT|4 сlсoбy Мaзепи й вiдвеpнyти вiд нЬoгO lrapo.ц}r€
дr lвip'я. A пpсlте оpгaнiзaтсrpи ЦЬoгO дiлa нe дo6ились yсгIixiв'

' lкиx 
спсlдiвaЛисЬ нa мaйбyтнс. Haвпaки: ця зpaдa пOзнaчилa

Пpipвy мirк виссlкиМ .цyxoBeHством i yкpaiнським нaцiоltaльт:им
pyxOru.

3a чaсiв ХмeльницЬttoгO гIpaBOслaBне .цyхOBeIrствo пiддеp-
ltyвaлсl всiмa cИJIaNтIr yкpaiнський нaцioнaльний pyx y 6сlpoтьбi
11pсlти Пoльп1i; lr"oJIv| пpийIллсl дO yкpaiнськ<l-MOсIt()всЬItOгo
eOюзy, Bo}lO зaЛиIшИJIoся вipним сTOpo}ItеМ yкpafнськиx вOльIIO-
!теЙ, Baш{Iсtl iстсlpиннсl poз'яснити йсlгtl нeэкдaний звоpсlт i не-
3По.цiвaну покipливiсть. ЧИ вiдстyпl ,rлo вoнo пiд BплиBoМ }(aхy.
ЧИ, мorкe, пoвipилo y нaкЛеПи' бyцiмтo lVlaзeпa стaв сotoЗниKoп{
фlнiслaвa Лсu1игlськсlгo' OTэtte кaтOЛицЬI{oi Пoльrцi? Мсlэкливе,
Цo всi цi мсlтиви lvlаЛи Oд{IlOЧaснO вплиB }Ia Taкy rraгЛy змiнУ.

l(oли цapськиiit' уpяд vlaв y}iсе зa сOбOЮ Bиtцe дyxoBеIiстBo'
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Tpебa йсlму бyло uде з'сднaти кoзaцькиx сTapLLIИн. Петpсl BидaB
y Глyxсlвi 20 листoпaдa мaнiфeст' в якOI\{y ЗaявИв нaxaбнсl:
nHeмa нa свiтi дpyгoгO нapoдy 3 тaкиIvIи вoлЬt{OстяMи i пpивiлeя-
Ми' яId yкpaiнськийn. Цap кapaв стpalЦrrи}rи кapaми всiх, яrсиx
пiдoзpiвaлИ, IЦ0 пiддеprкyroть 3в'Язtси 3 гетЬМaнOм. 3 дpyгсlгt l
нс бt lкv. обiцroвaв п()в}'I\ 'artнестiro i  вс i  в.гpаненi пpaва i  мaсткlr
тим, якi Maзeпy пOкиI{yтЬ. У пpсlтилеэrсL{OМy випaдкy IIpиxoдиЛa
негaйнa ксlнфiскaтa мaйнa. Ha земляx, якi <lкyпyвaли мсlскaлi '
apеLl lтyвaли без BaгaЕIня poДIlНИ мaзепиIrцiв як зapyчHикiв, а
пoтiм iх зaсилaли.

Cпсlнaткy }lе було бaгaтo Зpaди. i 'гсlму цap пpидyшIalr
нoвиft. спсlсiб, щоби псlсiяти зеpнO всlpсlrкнеvi. Biн пpoгoЛOсиB,

щ<l всi MaсT}си мaзeпинцiв' a гOЛOBнO сaMOгO Maзепи, нe нaле_

' 'I iaTЬ 
y}rсe .цo них, i  oбiцяв. rцo poз,цaсть iх vкpaiнцям. якi .ц,oкa.

?I(yть сBoto вipнiсть сyпpoти Мсlскви. Кoзaцькa стaplши}Ia BИflBИ-
лaсЬ тaк сaмсr слaбсlto' яIt i  виrце дуxoвенсTBO; apистoкpaтiя.
якy Мaзепa стBOpиB З тalсиl\4 TpyдoМ пpoTИ вoлi пpсrстoлIoдtя'
зpa/цилa йoгo i пpOстO киtlyлaсь нa зaпpoпOнoвaнi iй мaeтки'

Гетьмaн зaxoвaв свoе бaгaтстBO пo BсЬOl\ly кpaЮ. Biн не мir.
йoгсl зa6paти зi ссlбoro i кaзaв зaкoпaти. I]ap oбiцяв дOЕIoU{и*
I{aшI пoЛOBvIt7У TИx сyM, Яlti всlни вiдкpиIoтЬ' i нairutли чиtvlaЛ().
Князь Гaлiцин дiстaв зi скapбy Maзeпи 25 000 pyблiв, як I{('
F iaзИBaлoсЬ' (зa пpaцIo пpI4 oблoзi  Бaтvpl lнao. Мeнrшiкoв 6 00()

дyкaтiв, otИIr J||/IToвськиit бaгaтиp, r7pуIхvIJтьН|лк цapЯ' 5 000 i

6aгaтo iнrшиx те?t( пOвaEснi сvми.

To.цi-тсl пOчaЛисЬ скpiзь сlpгaнiзсlвaнi лoви нa мaзепинцiв,
Cтpaшнa (кaнцeлЯpiя aмбaсaдсlpiвo, Яtсy кpaшI, мсl lкнa бyлtl
HaзBaти (цapсЬкOro кiмнaтoro MУКo, poзтaшIyвaлaсЬ y Лебeдинi

бiля Xapкoвa' .(oвгсr з псrк<-lлiння у п<-lксlлi}Iня пеpедaвaли с()бi
yкpaiнцi тИxцеlvl хtaxливi oлИcИ ПpO те, шt<.l тсlдi дiялoсь y Лeбt'

динi. Taтvr пOBстaB сlкpeмий цBинтap' який нapiд Oxpестив (цви}t.

тapeм гетьмaнцiв,. Лтotи нiкoли tIе з}Iaли i вrке Hе зЕIaтиIvIy.I.I'
TOчI{OгO чисЛa пOxopoнениx тaМ Жepтв. Tiльки apxiви i xporti
ки тiсi дсlби збеpeгЛи tце пoдpoбицi вapBapськиx Myк, яrtr
Bигa,цyвaлa сaдисTичнa yявa Петpa. Ha тe, rцOби Tepopи3yвtl
ти Укpaiну, вiн мyсiв У}I\vITvI кpiвaвиx вapвapсЬкиx зaссlбirr,
якi Moсквa дiстaлa в спaдrциrri вiд Aзi i .

B yсix циx спpaвaх цap дaвaв тсlчнi iнстpyкцii . Biн нaкaзу
BaB (не тpaтиTи чaсy Ha зaйвi фopмaльнсlстi, i  в пopсlзyмiнlr i
з MенrпiксlBиM' ЯItOгo пpизнaчив BикOнaBцем усix свсrix нaй
BиLI{иx i нaйниrrсчиx дiл, yвiв нoтиpopaмeннe кOлесO, яке' 3л(}
MaBLLIИ тiл<.l, мсlrке LшMaTyвaти йсlгo нa чoT14pт,7 чaстини, i пaлI'.
псlвнl lйt BIffaД'JIИвИХ MУк. IШi,rбенl,rця i тoпip. nцi зaбaвкlrn бyлrl
пpизнaнeнi нa (МaлoBa}IсгIi випaдки, гiднi вибaчливoсти,'
I]я нrrвa систеп4a Myк, IIpиДyIиaнa Мсlсквoro, нaхoдилa свi i i
вислiв y тaкиx Myдpoщax: uКнут нe я}IгOЛ' вiн нe псrзбaвлrrr
дvтrl i .  a гIpиМyIIIyе кaзaTи пpaBдy>. Mсlскaлi пpидуMaли пOOдиI,l()

7в

t{l . стyl]е}rl зHyЦ{aнЬ' Як oaTlг' кнyT' pO:]IIaЛeне 3aЛl3() l пOсTе-
пeннi кapи' яIсиlvIи ЗaBдaBaли тepпiнllя. Iц<lби тiлtr неш1aсIIИв.Их
}кepтв I\1IoглO битиcь y судopoгax. Hевинний пepеxсlДив дOBге
lсOлo y цЬoМy пeклi, a кIJIуI пoчувaв' tцO Boля йсlгсr не Mar Blrсе
бiльrпе cИJI Дo oбopoни, пpихoдиЛa Oстaння кapa, rцO кiнчилa
Йoгo мyки.

.{o нaс дiйurлa тiльки oднa цифpa' 900 лtoдей впaЛO }ltеpтBolo
тoМу' rцo IIе lvloгли Bидеp}Iсaти ,цtl кiнця тOpтypи. 50 лiт пiзнirле
aвтop <Iстopii Pyссoвo, зMaлIoBaBIIIи NIapеBo Лебeдинa, кaэrсе:
<A тeпep, як 6и зa слсlвЕми Cпaсителя з eвaнгелii, зa кorкнy
кpaплинy кpoви' пpoЛитy пa цiй зeмлi, мyсiли нaдoлyrкити тi,
щo 1l ПpoIIvIJrИ' T0 яIсa пolсyтa }Iсдaлa би кaтiв укpaiнськсlгсr
нapoдy? Boни пpoлvIBaЛvI йсlгo кpсlв piкoro i нaвirцсl? 3 сlднoi
тiльIси Пpv|чИНУr': тo]vlу' uдo вiн xoтiв бyти свoбitнийl' i зaзнaти
кpaщoi дoлi нa влaснiй зеrилi. A чи нe бyли це iДeaли спiльнi
всЬolvly лтoдствy?>

У тpaгiннiй iстopii Укpaiни лeбeдинськa piзня тa ii rкopстo-
ц1lg1i - це oдин iз нaй*сaxливirпих ii епiзoдiв' Tyт iш1е paз aвтo-
кpaтiя lvloскOвсЬкиx зaвойoвникiв xoтiлa нaсильствol\{ 3ниrциTи
lв кopенем iдero пpo пpaвo нapoдньoi свoбoди, пpaBo' щoйнo
лeдви з'ясoване кiлькoмa ви6paними yМaMи Jтк пpинциП pOз-
виTIсy нoвiтнix нaцioнaльнoстeй. Aлe кpсlв мyнeникiв FIе пpoпa-
дaлa нiкoли дapеnlне i тyт вoнa стaлa пJIoдIoчиМ зepнсlм пiд
clсtlивo yкpaiнськoi свoбoди...

***

16 листoпaдa ll lBeдсЬкo-yкpaiнськa apмiя пepeпpaBилaсЬ че-
peз 

'{eснy 
тa poзтaЦIyBaлaсЬ нa лiвiм бepeзi. Укpaiнцi, tцO пpе-

гlpнo знaЛи piнище свoсi piки, cTaIIУI y великiй пpигoдi lЦвe/цaМ'
ltсi мoгли ЛеIсIIIе пoстyгIaти вIIеpeд. Poсiйськi вiйська' rraдa-
pеI\{Irе пpoбyвaли iм пepeшкotIlTvli ix poзiгнaлa IIIBедсЬкa ap-
тилсpiя. Уlкe нaстaлa нiн, кoли Maзепа i Itapлo ХII пepейrшли
чеpeз,{еснy. Haляглa xoлoднa теNrpявa, i вiяв гoстpl,rй вiтеp, тaк
щo Iсapлo ХII, oдягнeниЙ, як звичaйнo' ЛегкO y плaIцi, тpeМ-
Tlв нa BсЬolvlу тiлi. Гетьмa}I' П{o MaB y)rсе нa сoбi кo}tсyx' пopaдив
llopoлeBi в,lfl.TИ фyтpo, кoли xoче цIaнyвaти сBo€ ЗдOpoвля, i
Пr дpyгий дeнь пepeслaв йoмy кiлька сpiбниx лисiв. Itopoль
!Пataв сoбi пiдбиTИ |:^IIIуIуI свiй oдяг, aле кiлькa днiв пiзrrirrrе,
tloЧyвшrи, яIс сepeд вiйськa дOItopяIoTь йсlмy, tцO TеплO o.цягa-
0Ться, вiдпopoв футpo i вepнyвся дO IlЛau{a. Oтa мaлa pисa
llpaктеpистичHa для цЬoгo BoлOдapя.

Мoскaлi вiдстyпaли пеpeД сll lо3ниМи вiйськaми, якi вiтaлс't
l lхoпленe yкpaiнське нaсeлeння' 23 листoпaдa сolo3ниItи гIеpе-
Пpnвl,rлись Чеpе3 Ceйм i пеpехo,цI4ЛI{ пepе/ц Бaтypi,rнoм aбtl ' точ-
l|lшe кaжyчи - пepед ти1\{' шдo бyлo Бaтypинoм. Cтparшний
Шд rtсдaв тyт rra Maзепy.

3 йoгo пиrшнсli пaЛaTи, пaм'ятttи йoгo слaви i cили, .це вiн
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гa.r{aв пpиймaти бенкетс.lм сBoгO с()К)3никa Кapлa ХII, зaлиrпи.
лсlся тiльки чopl{e ЗгapиLцe: кiлькa стсlвпiв чopHOгO димy йIшлtl
Bгoрy. I3оздyх бyв зaтpсlсllиЙ тиcячaми poзIсЛaдениx трупiв,
нa якi xмapaми злiтaли шyлiки. Мазепa дOBгO' з теpпiнням
глядiв lvIOвчItи нa цю pyiнy i нaкiнeць скaзaB дo Opликa:
nHaiп пoчИн нerцaсЛиBий. Бaнy, rцo Bсевиrпнiй не поблaгo*
сЛ()BИB HalДсlгсl нaмipy. Ta Б<lг менi свiдк<lм' tцO я не мir.
зpсrбити iнакrшe. Як дсlвruе бyлo знoсити вiннy ltpИBдy сyпpOTи
MOгo }rapoдy' flк МO}кнa бyлo спсlкiйнсr дOвLше t:,7BуITvIcfг I{a нa_
сиЛЬстBO нaIIIиx пpaв i вольнсlстей? Як мсlэltнa бyлo toзBoЛvITII'
rцсlби на мсlix o.rax пiдгoтoвЛЯJlи згyбy i pyiнy Укpaiни? Ксlлись,
пpaBдa' NI|л cTaлИ сotoзrrикarши MOскoBськиx цapiв, aле Mи пpи-
Йlлли .цO нИx дoбpсlвiльнo, сЛyxaючи тiлькtlt гoЛOсy спiльнсli
вipи. A втiм, мoсtсaлi злoвэкили }Ialшишr дсlвip'ям i нинi Mи яI{
вiльний нapoд ЗpивaсМo з ниMи той сoroз. Ha хtaль, бorося'
rцoби не }IaдтO вaшскo бvлo здiйсHиTи HaМ нaшi нaмipи. Moэке,
Укpaiнa, зaлЯIсaнa дoлеIo Бaтypинa, IIe зBa}fiиTЬся }Iaс пiддep_
}ltaти >.

Ta ця хBилинa слaбorцiв - нelvlиIryчa лeптa' ЯIty лIoдиlril
сплaчyс свoiй дo'пi, нe тpiвaлa дoBгO. Cпpaвa не бyлa u{e пр()_
ГpaЁIa. Мaзепa мaв iш{е пaЛaтy B OItoЛиI.IЯx Бaxмaчa. Taм вirr
склиIсaB вeлиIсy paдy. Йoго вipнi зв'язaлисЬ.з IlиM HoвиN{И fipИ-
сягaMи i сyпpoти }IOBOгo цapсЬItoгo тepopy пoклялисЬ' U]O н('
сIсЛa.цyTЬ збpс-li, зaки Hе вибсlpять свсliй бaтькiвrциrri псlвноi
ileзaлe}IсHoсти. Maзeпa вiд себе склaв тalсy сBяToчнy зaяBy:
nHе для свoсi oсoбистrri ксlpисTи' aЛe для дoбpa нauroi бaть_
кiвrцини Укpaiни i для Bсьoгo зaпOpo?tссЬкoгсl вiйсь}сa я гIpиt
няB'IIOгIOMOTy IшBед(сЬI{OгO ltopoЛя).

ПолксlвникИ, coTtlvI|\уI' кoЗaцькa II]Ляxтa i стapi BOяки при.
сягaЛи lз тaкиryI сaMиM гIaЛoМ нa вipнiсть piднiй кpaiнi i  свoмУ
пpoвiдникoвi. Maзeпa зBepнyBся дo }Iapo.цy з пpoклямaцiями,
R яItItx poЗ'яснtoвaв шrиpoкiй мaсi мoтиви. чoMv пiruoв нa сoК):t
зi пrвeдirvlи. Moскaлi 

-y,.",' 
зaвзятo 

"* '"*'*й 
псrклиrсaми. Гo-

pe тoМy' xтo poзItидaв тaкi псlклики! Ti пaпеpи зниu{иЛи тaI(
OсHOB}Io' rцo нинi нeмa нaдii rlaЙти якиilcь 3paЗ0}с оpигiнaльногtl
те}ссTy. {я дyxсlвa бсrрoтьбa, u{o }raгaдyBaлa спpaB}rс}IIо пpес()_
вy кal\[пaнitо, wraлa свoi нaслiдки, i  Петpo мyсiв вiдпoвiдaт'и
нa неi своivrи пpolсЛяп{aцiяМи, tцo, нa lцaстя' дaloть нaшI зMoгУ
вiдтвоpити зaгaльIlo гoлсlвнi iдеi, з flКуI\lIИ Мaзeпa зI]ерT'aвс.'l
д(o l{ap()дy.

Гетьмaн писaIз пpo Tе' шдо Mсrсквa зaвсiди зaз,цpиЛa укpairl-
цям i ненaвидiлa ix piдний кpaЙ, якиЙ вiддaвнa xсlтiлa ЗниIцI,IT'И
пpи коrкнiй riaгсlдi. oсь i нeдIaвI{o }Iип{илa BOIta села i мiстa, пp<l'
гaнялa yкpaiнськиx пpсlвiдникiв, стapш.lин i пс-lлк<-lвникiв, перt.
мiняла нa дpaгyнiв вiльниx кoзaкiв; зaсиЛaЛa y Mсlсксlвrцину
за Boлгy yкpaiнськиx се.Il'я}l' пpисиЛaloчи нa ixнi зeм.пi мсlс
кaлiв ' . .

Полксlвнr,rки 3a гIpикЛaдOM гeTЬшIa}Ia' в пeplшy vеpгy Aпot.
то.п' p('ЗcИЛaЛvI псl пpoвiнцi i пpсlклямaцii. Cмiливi вiстyнrr
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пepexитploBaли poсrисЬкl сTe}ttr l  poзкИ.цaЛI4 MетeЛИItи нa зeM-
ЛЯx. зaнЯтиx MoсItoвськиМ вiйськoм.

29 листoпaдa Кapлo ХII i Maзепa зaняЛи Baхс}Iе мiсто Poмни.
Ha дpyгий /цellь гетЬMaн 3 кoзaкavt|,l в'Зf,^J|'t Гa.цяч, фopтецro
вeликoi стpaтeгiннoi вaги' Чepeз мiстa.Poмни, Гaдян, Пpилyки
тa Лoxвицro iцroв пepepиBa}rий фpoнт rцведськoi apмii. Moскaлi

рOзтaшIyвaлисЬ нa oкpaiнaх дaвньoi Пoлтaвrци'ни i Хapкiвrцини,
aЛе дBa мoскoвськi гapнiзoни зaгpo}t{yвaли п{e бiдьIде yглиб ко-
мyнiкaцiйнiй лiнii rцве,цiв вiд Mиpгopoдa дo Hirкинa.

Кapлo ХII зaлишився дoсиTь дoBгo y Poмнax. Biн пpoгo-
лoсив тaм мaнiфест дo yкpaiнськoгo Hapoдy' t6aЙливo гIpигoтo-
вaниit йoгo дeprкaB}IиM сeкpеTapeм Гepмелiнoм i opликoм. oсь
двa виiшrки з }lЬoгo:

n3 Бoакoro дoпoМoгolo xoчeмo бopoнити yкpaiнський нapiд
i xopoнити йoгo aнс дo xBиЛи}IуI' т<тJ7I/I' сIсинyBLЦи iз себе мoс_
tсoвсЬкe fipмo' пoвеpЕIe вiн свoi дaвнi пpaвa i вoльнсrстi...>

<Te, uдo кaхсe цap' бyцiмтo 1\1Iи 31vloBиЛт4cЯ 3 пoлЬсьItиlvl
кopoЛeм' щoби йомy видaти Укpaiнy, це бpexня' якa пеpeхo-
дить менti нaxaбствa, чистo МoсIсoвсЬкa вигaдIсa>.

Кapлo ХII пpигaдyBaB пpи цьovlу ЛIoдяЕIy' ЛицapсЬкy i veмнy
пoвeдiнкy rлведiв, якa бyлa y }Iиx ЗBичaе&t' зBеpтaloЧи yвaгy
yкpaiнськoгo нapoдy }Ia BapBapськi метoди Moскви. Itopoткими
штpиxaМи вiн змaльoвyваB yсi кpивди цapiв, зaпoдiянi Укpa-
Iнi, звеpтaloчисЬ дo неi з гapяvиlvl пoклиItoм oб'сднaтись oд}Io-
дyЦI}ro дoBкoлa яснoвeлЬIvlo}t(tloгo гeTЬIvIaнa Maзепи, rцo пiднiс
пpaпop свoбoди.

Петpo вiдпoвiв Ha це пpoклЯп{aцiсro, дo якoi дoлунив фаль-
|llивуtf,t дoItyMеIrт IIa дolсaз' Цдo гeTЬUIaн пpoдaB свorо кpaiнy
Пoльщi. Мirк Кapлoм ХII, п{o кcpистaв iз paд Мaзeпи, i Пет-
PoI\,I пoчaлaся сгIpaB}IсIIя гpa мaнiфестiв, в якiй стaвкoro бyлa
Укpaiнa. Ta вoнa y нiнoмy не змiнилa piIлeнь, гIpи}lятих
нa пoлi бoro. 3eпплi, зaнятi МoскaЛяMи' tIе Moгли вvIIJI)BуITУI свoгo
гoлoсy нi вoлi, a всe att нaйкpau.цi ix сини пoтaйки пpистyпaли
дo BизBoльницькoi apмii.

Пpийшлa зиIvIa; ця зиIvIa 1708-1709 p. нaлеEсaлa дo нaй-
cyвopilших iз кoли-lreбyдь вiдoмиx в Eвpoпi. Piки скpiзь пoзa_
шepзaли, нaвiть y Фpaнцii тa в Iтaлii. Ha yкpaiнсьIсиХ стeпaх'
llсPитиx гpyбезним цJapoшI снiгу, бyлa виiмкoBa' пpoстo HеЛIoд-
cькa стyдiнЬ; сеpeд нeoсяlкнoi бiлини пorцезaЛи дopoги i пepе-
PlsЛисЬ зB'я3Iси мiяс rцляxaми. Бiльrц як 4 000 rшведiв згиЕIyЛo
llд мopoзiв; Гaдян, пepемiнeний y вeлиveзgиill IIIпитaль' стaB
loгилotо Кapлoвoi apмii.

Ha пoнaткy 1709 p. Кapлo XII пepeнiс сBoIo гoJIoBнy кoшIalrдy
!o 3iнкoвa i пoбив мoскaлiв в oкoлицi Beпpикa, бiля Гaдянa.
У цьoмy бoro визнaчиBся BoйнapoвськиЙ.

IШвeдський ltopoлЬ i гетьмaн, зaoxoчeнi тим yспixoм, piurили
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пoчaти oсTaтoчHi Bo €ннi oпеpaцii, Iдoби пpoгHaти l\ЦoскaЛiB 3
Укpaiни.

}tarrдпaнiя пoчaлaсЬ y нинirпнiй Хapкiвrцинi; мoскaлi, пoбитi
у кiлькoх сyTичкaх' вiдстyпили без вeликoгo спpoTиBy. Maзепa
lre пolсидaв }tapлa ХII. Biн стeэttиB iз цiкaвiстIo 3a псиxoлЬo-
гiсlo тoго диBrroгo вoлoдapя. Зi свoiм стаpиt\4 дoсвiдoм tvlвУ-
Baвся' Itoли пpиглядatsся йoгo rrеrкдaним i зaвсiди виiмкoвим
Цoчинaм. LШве'цськi iстopики не зaбyли зaJIиIтJIуITИ нaм деякi
xapaктepистичнi пoдpo6ицi.

oднoгo дня пiд Мypaми мiстечкa Baлки Кapлo ХII i Maзeпa
вели yлrобленy poЗMoBy нa стpaтeгiннi теми. Гетьмaн, яIс зa-
всiди, чемний i вeликцit rvraйстep вiд кoмплiмeнтiв, скaзaв дo
Iсopoля: <Biйнa, Barпa Beличlloсте' пpoxoдИть зi rцaстяl\д для
Baс. Звi.цси дo AзiТ Ire дaлi як вiсiм МиЛь>. Itapлo ХII слaбo бopo-
ЕIиBся, Iсa}iсyчи, rцo звинaйнi геoгpaфи мipять вiддaль зoвсiм
iнaктrrе. Maзeпa, ЗнaIOчи сrтpaвrкнiй кyлЬT IIIBедсЬIсoгo Iсopoля
для пawt'яти Oлексaндpa Bелиrсoгo, oпoвiв йoмy, rцo rreдaвнo тyт,
y цЬoмy кpaю, вiдкpили гIaм'Ятниtt, збyдoвaниЙ ga чeсть Oлек-
сaFIдpa Мaкeдoнськoгo.

I.[иx кiлькa слiв легкoi poзМoBи i нiжнa Лeсткa, tцo poз-
будилa себеЛtoбстBo lvloлoдечoгo lсopoля, 3po6ИJIИ бiльпrе вpa-
lкiння, нirк Maзепa мiг спoдiвaтися.

Toгo сaмoгo вeчopa кopo.Ilь кaзaв гIoклиIсaти дo свoсi гoлoвнoi
кBaтиpи геHepaЛa Гiллснкpоoкa, ш1oби пoBтopити йoмy слoвa
Мaзепи, tцo Bo}lи в}fie Недaлекo вiд Aзii.

- Bи EtapTyrTе' Barпa Beличнoстe,- вiдпoвiв llepеля}сa-
ний генеpaЛ,- Дo Aзii тpебa йти iнIrrиrи IIIлЯxo}I.

- Я нiкoли }Ie fiсapтУЮ,- вiдпoвiв ltopoлЬ,- пiдiть дo Мa-
зeпи i дiстaнете якнaйтoчнilшi iнфopмaцii. Пoпpoxaйтe, нexaй
вкafite' кyди Beде дopoгa дo Aзii.

Гiллснкpоок пirцoв дo гeTьNIaнa' яl\иill дy}I(е зa}IсypиBся' гIo*
Чyвll lи' rцo Кapлo ХII poбить тaкi BисHoBItи з йoгo нeвиннoi
Лeстки. Biн эtсе xoтiв бyти тiльки чeшrний.

- Еx, пaнe гетЬMaнe'-скaзaв геllеpaл-Iсвaттrpшraйстеp,-'
3 нalЦиlvl кopoЛeм небeзпeчнo *сapтyBaти пpo тaкi спpави. BirI
лroбить пoнаД yсе нa свiтi слaвy i для неi пiIлoв би не знaти кyди,

LШведськi гe}rеpaли IIoчaЛи Tpoxи }I<УpИTИcЯ', пIo MaЗепtt
Ura€ чиMpaз бi"тrьIший вгIЛиB нa ix кopoля. ЗpунниЙ гeTЬMaII
пpИсдHaB сoбi свoiм чaрOWI }loвoгo гIoЧиTyBaчa.

Пoгaнi дopoги зi стparшними вибoями пеpеLшItoдfiсaди IЦвеlI.
ськiй apмii y пtlхoдi нa Moскoвш.1инy. Гoлoвнiй rцвeдськiй
кoмaндi B.цaЛoся пеpеIсoнaTи ltapлa ХII, щoби oбмеэкився y сBo.
iм нaстyпi дo Укpaiни, дe зpеll lтoto дopoги i тaк не бyли кparцi :
вiд допдiв, 6oлoтa i снiгiв, tl{o тaнyЛи' lLIBeдсЬкa apмiя 3a3нaЛil
BеЛикиx BтpaT' aлe Кaplro ХII зaвзявcя iти у нaпpЯLдIсу 1\{oс
IсoBсЬIсoгo lсopдoнy; цeй поxiд iз стpaтeгiчнoгo IIoглЯдy був зыih
виЙ, a нaвiть не6eзпе.lний, бo вopоэкa aprvriя нe бyлa з!Iиц{eнa,
LШведськi вiйськa TaНУJIуI i виснaжсyвaJIИcTlбез pеaльнoi кopисти.

3а тoй нaс Петpo нe сидiв бeздiльнo. Biн заняв вa}IсHе мiсто
Пpилyки. lllepervreтев пpoбyвaв зaxoпити Лoxвицrо, де бyлa
нaйбiльIrra чaстиHa скapбiв Maзепи i йoгo пpиятeлiв. Xo.ra ця
спpoбa не BдaЛaся, BИЯBvIJIocЬ, П{O Irrвeди BЕte MеIlIue босздaтнi
i нaвiть тpoxи пoдaлИсЬ yзaд.

Itoли y бepезнi 1708 p. Лeди скpeсНУJ|vI' дiяльнiсть з o(rox
бoкiв пpипИНИJIacЯ'. IПвeди ви6paли нa гoЛoвlly lсвaтиpy Бyдиrцi
нa пpaвoмy бepeзi Bopскли, a цap, веpнyвIIIись дo Poсii, пoлиlциB
кoNIaIIдy MенIпiкoвy.

oбa пpoтив}lики }IaмaгaЛисЬ пpиrдIraTИ p\IIЯ' сeбe зaпoporк-
цiв. Пeтpo Bислaв нa Ciч пoслiв 3 дapyнкaMи i кpaснoмoвнoгo
apxиlvlaндpитa. Ta кiлькa днiв пiзнiшre пpиixaли туди i Bислaн-
цi Maзeпи: opлик, гeнepaЛЬI{иit cуддя Чyйкeви.r, киiвський
пoлIсoBник Moкiсвський, свoяк гeтЬMaнa' i Mиpoвин, oдин iз
нaйслaвrriшrиx I\4aзeпинцiв, бyннукoвий тoBapиLЦ.

23 беpeзня зi6paлaсь Ciчoвa Paдa. Boнa вислyxaЛа спo-
чaTкy MoскoвсЬttиx пoслiв, пoтiм }taзaлa пpoчитaтИ лист вiд
Maзeпи. З питoмoтo сoбi зpyннiсттo вiн пpигaдaB yсi кpивди
цapiв сyпpoти УкpaiнИi rIpуI дoпoмoзi rшвeдiв, IсaзaB вiн' Укpaiнa
tмoэкe cКИr,УTИ MoсItoBсЬкe яpмo i вибopoти сoбi свoбoдy. Пiсля
цЬoгo пpoчЙтaли лист вiд ltpиМсЬItoгo xaНa' якиЙpaдив зaпopo}tt-
цяlvl стaнyTи I{a бoцi Maзeпи.

КoIлoвий oтaNIaI{ Itoсть Гopдieнкo, вiдoмий пaтpioт i eнеpгiй-
Ha ЛIoдинa' ЯIсoгo iм'я згoдoм стaнyлo пopyч Maзeпинoгo,
скa3aB y lсopистЬ IeтЬNIaнa пpегapнy пpoMoвy' tцo пеpеxиЛилa
тepези. 3апoporкцi гoЛoсyвaли oд}roдylllнo 3a сTapoкoзaцькиlvl
tвичaсM сoroз iз Maзепoтo.

I]я пoдiя l\llaлa BeJIике знaчiння в iстopiТ Укpaiни.
Зaпopoакськa Ciч бyлa нaйбiльrше .цeMoIсpaтичI{иM сеpeдo-

!ищеryI нa Укpaiнi i зaвсiди бyлa гoтoвa бopoнити IIpoти гeTЬMa-
}tiв i нoвиx пaнiв бiднoтy i пiддepлсyвaти нaйpiIшyvirшe сo-
tl iяльнi .цoМaгaння. Caме тa Ciч зaяI]илaсЬ зa Мaзепolo п'ятЬ
Miсяцiв гIiсля pyiни Бaтypинa, кoЛи Bигляди нa yспix були
в}ке дy}кe слaбi. I]им aктoм укpaiнський нapiд нeмoвбrt згтяrз
plшrення гeтЬMaнa нa Bисoтy rraцioнaльнoгo пoBстaння. Зaпo-
poэtсцi нiкoли I{е пoгoд}IсУBaJIу|cЯ' з сoцiяльниMи пoглядaми Ma*
вeпи i йoгo oтoчerтня. Ta TyT вoни IIo?IсеpTвyBaли своiми oсo-
6ltcтуlми |1aхуIJIaNIvI дЛя Bищиx iнтepeсiв yкpaiнськoгo }Iaрoty'

'tioп4y 
taгpo}fiyBaлa Moсквa.

I тeпep, яIс lзa чaсiв Хмель|1ИчЧ'1ъIу|, сyспiльнi pirrtницi, вo-
poпснevi i vвapи, щo нaстpoloвaли зaпopoнсцiв гIpoти укpaiн-
gькoi apистoкpaтii, вiдiйIuли нa дpyгий пЛяII пepед нaцio-
ltlлЬнoЮ iдeсro, зaгpoжteнolo чy}кинцяMи.

Maзепa ЕIе бyв y}ttе пpoвiдникoм yкpaiнськиx пaнiв y
6opoтьбi.гIpoти poсiйськoгo цapя' aЛe стaв вибpaниrvr пpедсTaB-
llикo}4 yкpaiнськoгo нapoдy. Moсквa I{е пo}IилялaсЬ щoдo цЬo-
гo: вoнa xoтiлa вxI\ИTИ Пpoти зaпoporкцiв нaЙгoс.гpiшrиx peп_
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peсiй: a'цE(e сaNIe TaM сеpeд них бiлЬIПe як 25 лiт Ma3епинсЬкi
iдei нaxoдили сo6i зaxисT i пpoкидaлися...

.(o Кapлa ХII вислa IIrД ЛИca Кoстя Гopдiснкa. Кouroвий
oтaмaн зaяBляB в <iмeнi зaпopo?кськoi бpaтii>, ш1o вiн сaм i
йoгo тoвapистBo пpиймaс oпiкy IIIBедсЬItoгo lсopoля. Boни эrсaд-
нi бyли ilrти н.a цi rкepтви, uдoби вибopoти собi свoбoдy i <мo-
JIvItrlII'cЬ дo Бoгa зa yспix для шlведiв>.

30 беpeзня Кapлo XII пpиняв у Бyдищaх зaпopo}ItсьIсиx
гIoслiB. Пoсли ътe виiltuлvt ще iз кopoлiBськoтo тaбopy, яIс гop-
дiснкo пoчaв насTyп I{a Moскaлiв. 3aпoporкцi зниrцили зaлoгy
в lt'oбелякax й yсi вiддiли, poзтarЦoвaнi y цiй пpикоpдoннiй
смyзi, Iцo vlaли пiддеprкyвaти сepeд }IaселeI{I{я лpихилъrlиЙ
нaстpiй дЛя цapя. B кiлькox днях зaгaЛЬнe сTaнoBипдe змiни-
ЛoсJ{ B ltopисTЬ сoroзникiв i Укpaiнy oпopofiс}Iили arrс дO
.(нiпpa.

6 квiтня Гopдieнкo пpиixaв дo Еyдиtц зi свoiм генepaЛЬ-
ним rцтaбoпд. Maзепa BислaB йoмy нaзyстpiн двox пoлкoвникiв
i 2 000 кoзaкiв. Boни мaли пpoBeсти зaпoporкцiв дo .[икaньки'
дaBнЬoгo Itoвyбeсвoгo Maсткy' де Iце недaBIIo Maзeпa зyстpi_
чaвся iз Moтpеto.

Гетьмaн пpийняв Гopдieнкa у вeликiй сaлi нaстoячIси y
сBяToчнoМy oдязi 3a стo'тoм' нa як'oмy леЖaли гeTьIvIаt{ськl
вiдзнar.си. oтaмaн пoIслo}IиBся йoмy, гIoxилиBIIIи пepeд I{иМ
бyнvyк Ha зIIaк пoIIIaни' i скaзaв:

- Mи, зaпoporкцi, дякyсмo тoбi, яснoвeЛЬIvlоэкний пaне,
u{o ти взяв сo6i дo сеpця' як слiд бyлo нaйвиIlдoNIy пpoвiдникoвi
Укpaiни, дoЛIo нarшoi бaтькiвщини i piruив визвoлити ii тa
скинyти NIoсItoBсЬке J{pMo. Mи пeвнi, Ц{o цe rtУIНa тBoя 1\4етa,
LIдo IIе lIIyкaсЦI oсoбистиx кopистeй, звepтaloчисЬ зa дoпoшIo-
гolo дo IЦBедсЬIсoгo кopoЛЯ. Toщy Ivlи xoчeмo вipнo пoмoгти йoму
i, стaнyвrши fla TBolvIy 6oцi, rкepтByBaTи' кoли бyдe тpeбa, свo€I{)
кpов'ro i экиттям. Як дoвгo тpeбa 6yде йти дo тiсi висoкtli
дoвтo}кдaнoi мети, ми бyдемo сЛyxaти тeбe y BсЬoМy. Mи пp<l-
симo тебe IIeсти нaдaлi тягap' якиЙ ти Bзяв IIa сeбe, a Ми дoпO.
Mo}Itеlvlo тoбi в цЬoNIy пo змoзi свoix сил. Mи гoтoвi пpисЯгнyти
пеpед Бoгoм нa вipнiсть тo6i, яснoвельмolкний паIIe' aЛе xoчeм(),
rцo6и й ти, гетьMa}Ie' склaв пpисягy' шдo бyдеtш iти в згoдi lr
нaryIи' д6aти зa дoбpo бaтькiвrцини.

Maзепa вiдпoвiв йoмy:
- .(якylo Baм, зaпopo}t(сьIсе тoвapиствo, зa дoвip,я дo lvlен(''

Cлaвa зa BaIIIе fЦляxeтнe бaэтсaння дoпolvloгти piднoмy кpaсвi
Бoг мeнi свiдкoм' Iт\o' пopoзyмiвaroчись зi rшведськиМ lсopoЛeм'
я не зpoбив це нi з лeгIdиM сepцeМ' нi з oглядy нa осoбистий
iнтepес. Bелa мeнe дo цЬoгo тiльки лroбoв дo нalшoгo lrapo,ц.у
He йaтo экiнки нi дiтeй. Я мiг би oсiсти y Пoльщi aбo дeiнде i таlt

,цo}rсиBaTи спoкiйнo peцIти мoix днiв. Ta пiсля Toгo' як я стiдькrt
лiт пpoвoдиB дoлеIo Укpaiни i cлуll<ивif,t тaк вipнo пo Зlvloзi сBoiх
пpиpoдHиx сиЛ' MoЯ чeсTь 1 lvloя лIooOB длЯ нaшIOгo rrapoдy ll{.

дo3вoлJ1с МеI{r сид1ти 3 зaЛo}Itе}lиMи pylсаlvlи r BlддaTи plдни14

кpaй нa пoтaлy ЛIoтoгo rнoбитe;rя. fI зrтaю дoбpe, Iцo цap
мaс нaмip заслaTи нaс нa iншy зeмлк)' a 3 Baс' заттllptrэкцiв' зpo_
бити свoix дpaгyнiв i зниuцити вaru oсiдoк. Я звеpнyвсЯ.дo
шIBeдсьItoгo lсOpoля i rrдаю нaдirо, шдo Бoг дoпol{o}кe rraМ сI{иЕryTи
цe сopoпl}rе яpмo. oтнсе, пpaцюймо oднoстaйнo, бpaти зaпo-
poисцi!

. Мaзe-цa rrpийняв свoix гoстeй бенкетorvl' де нe бpaкувaлo
Hiнoгo, бo зarroporкцi вмiли icти ilr I7и|TуI. Ha дpyгий денi гop-
дiснкo зi свoсrо дpy}tси}roro стal{yв llеpед Кapлoм ХII, якйй
пpиI{яB ix якнaйщиpirше; ItopoJIЬ' rцo бyв yBeсЬ зaxoплeний
вoсHIrиryI,цiЛOM, мyсiв цiкaвитись зaпopo}кцЯ NIу|' fl|\Иx JI flI<aJIуlc fl.
нaвiть тypltи й тaтapи. Гopдiснкo пpивiз зi сoбoтo бiльrш як 100
MoскoвсЬItиx пoлol{eниx, зiбpaниx пo дopoзi; кopoлевi дякyBaB
Ba тe' rцo пpийrшoв пolllДaгaтй Укpaiнi, i виxвaлroЪ,u 

-'"д"o,,,*вoяrtiв. f{epэкaвний сеIсpeTap Гepмeлiн вiдпoвiв йoмy пo-латинi,
a Coльтaн, oсoбистий пpиятель Каpлa ХtrI, слaв'яЕloз}raвець'
llеr.aйнo пepeклaв цIo пpoмoBy.

fШвeдський ItopoЛЬ пpиймaв lсiлькa, днiв зaпopоrкцiв; }Ie
вa6yв i Ciчi, кyди пiслaв гpoшri З oltpеМиМ пpивiтом, rr1оби
Йoгo вiд.rиTaЛи }Ia Pадi. Maзепa зi свoгo бoкy бyв не IvIеlILЦе
rцедpиnЦ i даpyвaв зaпopo}Iсцям 50 000 зoлoтиx дyкaтiв. Taким
poбoм i пpoвiдники зaПopo}ltсьIсиx ксlзaкiв сItopистaJIи деrцo зi
l l.l.едpoi гетЬМaнсьItoi pyки.

Гeтьмaн пiдписaв зi зaпoporкцями фopмaлЬнy ylvloвy. Maзепа
склaB y свtliй peзиденцii бaэкaнy пpис"flгy' к03aки 3r цеpквi в
Бyдищaх. Кapлo ХII пiддep)кaB yмoвy свoitи зoбoв,язaнням. Biн
tlбiцювaв, Lцo нe пiдпишre 3 цapеI\4 lvlиpy, зaки УкрaТна i зaпo-
pсlяtцi не бyдyть вiльнi нa зaвсiди вiд мoскoвськoгo пaЁIyBaнI{fi,
taки I{e IloвepнyтЬ il,ъ дaвнiх iстtrpинниx пpaв i пpивiлеiв.
Itpiм цьогo' кopoЛь oбiцяв д6aти, шдoби йoгo вiйськo йiчим нe
}{apyшIyвaлo }ttитTЯ мешrкaнцiв цЬoгo кpaЮ. \

3aпopопtськi пoсли, дo яItиx пpи€.цнaлисЬ lIIведсЬIti. стapшrи_
liи' веpнyлvIcfl РIa Ciч. Boни пpoxoдили псlпiд wrypи Пtlлтaви,
ll\t.l }Iaче остpiвець сepед Мopя TpиivlaЛaсЬ iз ryroскoвсЬItolo зaЛo-
г()Ю сepeд з6Yнтoвaнoi кpaiни. Кoли мoскaлi пo6aчиЛИ З-гIoЗa
oкопiв зaшopoэкцiв' пoчaли стpiляти. HЫпpикaз Гopдiенкa сOтня
козaкiв, нaйкpaщиx стpiльцiв, нa6лизилaсЬ ,цo мypiв i вiдпo*
вi.lta стpi.lraми, вiд яKиx ЕIa мiсцi пoпaiцали .цeяKi мoсковськi
стapшIиtIИ.

lVlaзепa, кopисTaloчи З пoдopoжi зaпoporксЬItиx ltoсЛiB, ви-
cлaB дo сyлтaнa сBoгo пpeдстaвHикa, гцoби }IavIoBити його якo-
мoгa дo вiйни пpoти цapЯ.

Hoвий с.,Io3 гeTЬMaLIa З зaпopo}ItцяIvlи MaB Bеликe знaчiння
€Tpaтегiннo-пoлiтичнe. Mopaльнi oгляди Tе}к гpaЛи чиvIaJIy po*
l!ю. I]ap .'" ч'J y}Iсe y свoix демaгoгiннo-бpe*лйвиx мaнiфЁстax
leriaTи, щo Maзeпa пoтaйrrий кaтoлик Ta пpoдaвся IIoЛя}сa},{.
Евпсlpirкэкa' (<Зaxист i коpiнь yкpaiнськt-lгo гIpoстoлЮ/{ll'я) (asili.
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um et radix рlеbis uсrainir ,ns is).  бyлo 3aв:]ят14M зaбopoлом
пpaвoслaBнoi цepкви, Iсoзaцькиx вoльнoстей i бiднoгo сeля}IстBa
пpoти пaнiв. Пoстанoвa кoзaкiв, якi мади сеpед l{apoдy лroбoв i
пoLLIaНy' ix вiльний вибip нa кopисть Maзепи BIсaзyBaли Яснo,
де тpeбa шIyIсaти oбopoни нapoднoi спpaви.

Haслiдки цiei пoдii пoяBилисЬ tLIBидкo. !o гетьмaнсЬIсoгo
тaбopy нaплI4вaлI{ дoбpoвoльцi' i зa кiлькa днiв мolкнa бyлo з
tlиx сIслaсTи нoвиЙ гIoЛтaBсЬIсий полк. Ceляни пoчaли ,цбaти зa
xapнi дЛя LLIBе.цсЬttoгo вiйськa. й вaтaгtт пapтlrзaнiв тBopиЛItся
пpoTи мoскaлiв, якi, пoнувalочи дoBltoлa себе }rapoдrrlo Bopo}fi-
Hечy, пoчaJIиI ПoBotИTисЯ як спpaвэкнi Bopoги' lцo I'IJyкaли скpiзь
с epeд yкpaiн цi в |IpltхllJ|ЬtlИкiв Mазeпи . o tин ну lкиttниf,l гerrepaл
нa МOсItoBськiй слyэкбi Peн гoлoв}lo вслaBиBся цiею вapвap-
сЬкolo пoвeдiнкoro a}Iс дo дI{я' кoли Кapло ХII з зaIIopo?I(цяMи
y нaступi poзбили Йoтo сили.

Coroзники мyсiли пiддeprrсyвaти лiнiro бeзпoсepедньoi кoмy-
нiкaцii 3 зaпopo}*tцяMи }Ia .{нiпpoвиx oстpoBax' a чepeз ниx iз
TypкaNIи Ta тaтapaшIи. Ta щoби зoвсiм зaбeзпечити сoбi цeй
гoлoвний шIЛЯx' тpeбa бyлo здoбyти гIoJIтaBську фopтецIo' дe Bсе
пде сидiлa iuoскoBсЬкa зaлoгa. Toмy Кapлo ХII i Maзепa pitлили
зpo6ити нa неi нaстyп.

3aпopoэкцi гIoчаЛи кoIIaTи olсoпи дoBlсoЛa Пoдтaви. Boни
6улимaЙcтpaми' як Beсти oблогy. У пoлoвинi тpaвня Кapлo ХII
гrepенiс свiй гoлoвний тaбop в oкoлицi тiсi фopтeцi, якy IIIBeд*
сЬкa apTиЛсpiя пoнaлa нeгaйнo oбстpiлroвaти. Hapештi вся ук-
paiнсько-rшведськa apмiя poзтaш]yBaлaсь дoвкoлa циx Мy_
piB.

Meнrпiкoв piIлив пoкopисTуBaTися цiеro ситyaцiеro, u.цoби
oд}IиM эу:JIЬ:нIII\Л yдapoМ З:нvlx1уtTт/r Ciч. Biн те}tс ryIaB нa мeтi
мopaльнi oгляди: пepeЛякaTи укpaiнськy шIaсy poзгpolvlolvl oсе-
peдкa тoгo нaцioнaлЬIloгo вiйськa, щo tvlaЛo Beличезний пpeстiэк.
ЗaoxoчeниЙ 6aтуpинсЬlсИМ yспiхoм. в iн xoтiв дoкaзaти сoto3-
}IикaNI Maзeпи, lцo гeтЬIvlaн пpинoсиTЬ нeu{aстя. TиINI' Lцo 3 ниМ
е,цЕIaIoтЬся.

Moмeнт з Iloглядy вiйськoвoгo бyв спpиятливий. Ha Ciчi
нe бyлo вiйськa, бo бiльrпiсть кoзaкiв пiIrrлa з Maзeпoro тoдi, як
Кapлo XII вiв oблoгу Пoлтaви. II{oби пepeбpaтись нa Ciч,
яку дoсi Bвa}кaJIи ЕIeдoся}Itнoro i непeperyIo}tсHolo' мoскaлi ствсl-
pили двi BI4лpaBИ.. oднa пoixaлa чoвнaМи .(нiпpoм, дpyгll
ПpaBиNI бepeгoм piки. ПepIшa зaнялa лeгкo i неспoдiвaнo к().
ЗaцЬI(y фopтeцrо нa Кyдaкy, oстpoвi, де пеpеxpеIцyстЬся .{нiпptl
з Caмaporo. Пoлкoвник Яtdoвлeв, IсoшIaндaIIT кopпyсy' склaде}tог()
здeбiльrпa з пiхoтинцiв, нe гaяB чaсy i пepеixaв пopoги, тoдi
як пixoтa йшrлa Bпepед беpегoм зa чoBIIaпли.

18 тpaвня Якoвлeв дoixав дo Кaмiннoгo Зaтoнy. Biн вислaIr
дo зaпopo}кцiв пapлямe}rTapя з ЛисToM вiд MенrпiIсoBa' BЛaдн()
дolvlaгaloчись пiддaтись. Кoзaки, дiзнaвrлисЬ' з чи1\{ IIpиxoдиTl,
пoсoл, |<vIHУJIИ йoгo y вoду. Boни не xoтiли мaтй з цapeм нiчoгll
спiльнoтo.

Ciчoвий oстpiв lvloхснa бyлo ввarкaTи }rедoстyпниM: Taкolo

,{нiпpo, змiцнeний BеснЯниI\{и BoдaMи i poзтaнyлими
iгaми, мaв пoвнi бepeги. Пеpшa спpoбa мoскaлiв, uдoби пpи

пoмoчi легкиx чoвнiв ъиcicти нa бepiг, нe вдaЛaсь, i бiльпт
TvIсЯчv| iз ниx пoтoнyлo y piui. Пoлoненi. яI('Иx зaПoporкцi
пiймaли, з|vIНУЛИ з ixньoi pylси. Чи rк цi нeбeзпe.rнi вopoги
нe йшrли пpoTи tсoзaкiв, п{oби вiдoбpaти iм тpьoxсoтлiтнro
свoбoдy?

Ta тaк сaмo' яIс у Бaтypинi, i тyт зpaдa пepeмoглa oпip.
.{aвнiй кoзaцький пoЛкoв}lиIс Гaлaгaн, rцo пpoвiв своro мoлoдiсть
нa Ciнi, зal]poпot{yвaв Якoвлевy свoi пoслyги. CпеpIпy вiн пi-
tlloв 3a МaзепoIо, aле' пoкиI{УBIIIИ йoгo, xoтiв дoкaзaти цape-
вi свoro нoвy вipнiстЬ яItиMсЬ слaветtIиIvI yчиHltolvl. Biн знав
дoбpе oкoлицк)' нaймeнrui тJlЛЯхИ' tцo вeЛи нa Ciн, a TaкoEс нeЕIa.
pytшнi Зв.vIЧ||И зaпoporкцiв.

. Taк сaМo' як Hoс, пдo вiддaв MeнIшiкoвy стoЛицIo геTьN{aнa'
Гaлaгaн yвiв мoскaлiв дo сepeдиI{и Ciчi. He бyлo тaм бiльrпе як
300 кoзaкiв. Кoли ix oтoчили' вoни бopoлись смiливo' aЛе
Гaлaгaн oбiцяв дaрyвaти }Itиття всiм, пдo сIслaдyтЬ збporo. oбi-
цяHIty свoro скpiпиB Цдe й святoчнolo пpис,Iгolo.

Зaпoporкцi' нa сBoс JIИх.o, повipили Йoму. Boни пiддaЛИcЬ'
l piзня Пoчaлaсь. Boни згинyли вiд чaсToкoлy' co|+IrpИ' MOTyзa'
кoлeсa' poзll lМaтoBaнi кiньми. Bopoги ЗHeслaBили нaвiть гpoб-
}lицIo дaвнix oтaшraнiв i зaбpaли гapl{aти' дepакaвний скap6
t пpaпopи. Гaлaгaн як спpaвЖнiй peнeгаT, LЦo xoтiв зaбезпе-
чиTись y свoiй зpaдi i tIe JIv|IIIИTИ x|суIBItм,' нiкoгo iз свoiх ,цaвнix
дoбpoдiiв, Мeтaвся як нaвiэкений. Biн цЬкyBaB зaпoporкцiв нa
!сiх Ц]ляxax i вiднaxoДИB ix y стeпoBиx сxoBип-цax, якi вoни
Йoмy кoлисЬ в.УIflвтДJII/ц i висилaв дo Moскви спiймaних. шrс16и iх
пepeдaти дoсвiдним pylсaм цapськиx пoсiпaк. Taк пpiзвипде
Гaлaгaнa, як i Hoсa, ЛиtIIиЛoсЬ сepед yкpaiнськo.o 

'apoдy 
.,-

Нeбним спoMиI{o1\I.

Петpo зpaдiв, пoчyBIIlи нoвиIly пpo зpyйнyвaннЯ Ciни, i
писaв дo Meншiкoвa: <Mи пpиняЛи з BeлиItoto paдiстlo звiсткy,
lцo Bи здoбули цe ПpoкЛяте мiсце, д}tсеpeЛo Bсякoгo .lтиxa i
Н|дii нaIrrиx вopoгiв>. Пpи цьoмy пoвiдoмляв геIrepaлa Aпpaк-
Clнa, <цдo пoЛItoB}Iик Якoвлeв зaвoлoдiв цим клятйrи кyблЬм i
lИpiзaв yсIo нaвoлoч. Tим poбoм I\4и виI{иЦдиЛи oстаtllliй пeнь
Mдзепинoгo poдy i з цiei нaгoди сIслaдalo вaм цoбaэкaнI{я).

12.repвня мoсItoBсЬIсa apмiя пiд пpoвoдoМ цapя тeхt oпиIIилa-
0A пiд МypaMи Пoлтaви. Boнa малa 70 000 дoбpoго вiйськa, зa-
rlpтoвaнoгo y бoяx. Зaте Iлвeди слaбли 3 дЕIя нa деЕIь. Ix paненi
Tёpпiли сTpaЦIенHe, бo лiтoм бyлa пoсyxa.

28 чepB}rя }Ia сaмi ypoдини Кapлa ХII poсiйськa кyлЯ
эlнилa йoгo в нoгУ пiд нaс oднoi йoгo poзвiд:r<у| 3 пеpеднЬolo
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стe}fieк). lV{yсiли йoгo tlrrepyвaти, i .rriкapi .цoвгo СltiяЛисЬ' чи нe
бyдe гaнгpeнa. КopoлЬ, IЦo MaB сиЛЬ[Iy BoЛIo' JIeE(aB п'ять днiв
мirк эrси'г'гяryI i сlvxеpтк). Хopoбpiсть ЕIе пOIсиIIyлa йoгo, aЛe B пpO*
пaстlиI.1i вiн бaчив Mapeвa битв i фрaгrvrerrти скaЕiДинaвсЬItих
сaГ) i lIо оспiвyвaли геpoйствa йoro rтpeдкiв. У гap'гrнщi вiн мpiяrl
гIpO те' ш.дo6и iм дopiвняти pirшу.rоК) пepeмOготo нaд цapelvl,
бo вiн нe сyмнiвaвся B yспiх свoсi збpсli.

l l

l l
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6 липня 1709 poсiйсЬкa аpll1liя пiдiйшlлa пiд Пoлтaвy i olсoпa.
ЛaсЬ нa пiвмилi вiд шrведiв. Moскaлi бyли нepirueнi, чи пo-
ЧуIHaTИ гoЛoвнy 6итву. Кapлo ХII, piIпунiтзlий, I{е зaвaгaвся, бo
вipив y вapтiсть свoгo вiйськa' xoчa Bollo чисeльнo бyлo МeHIIIe
вiд цapськoгo. 3 000 людей бopoнилo oкoпiв пiд lloлдaвoro, якi
IсopoЛь мaв нaдiIо oЧИcTvITI4| 3 000 дoглядaJlo багarкiв, BсяItoгo
дoбpa i кaнцeляpiro, 1 500 бyлo poзсiяIlих зaлoгaми вiд Пoлтaви
дo,{нiпpa i  зaймaли y Maлиx мiсцяx стpaтeгiннi пункти, нaoспix
yкpiпленi. oтrке, yкpaiнськo-цIвeдсЬкa apмiя в?Iсе paзol\[ з пiд-
Moгolo зaпoporкцiB пдaлa ледBи вiд 30 дo 35 Tисяч лIoдeй' сeбTo
пpиблизнo пoЛoвиtly luoсItoBсьItoi apмii, щo йrшлa пpoTи IIиx.
I.!я нисельнa piэrtниця шIaЛa uдe бiльtле знaнiння, нiэtr нaд Hap-
вolo' бo дoвгi poки BoIoBaI{ня 3pсj6ИJIИ ]vroсIсoвсЬItиx вoякiв нЪ-
6eзпeчними свoiм дoсвiдoм i дисциплiнolo.

7 л-ипня 1709 p. бyлa недiля. Кapлo XII як звичaйнo BисЛyxaB
слуrrtбy бoэ*ty y сiльсъкiй цеpквi, a пoтiм пoчaв Iцv!|xTУBaTIг rlpИ.
Iсaзи Ila день битви. Toмy, щo свirкa pa}Ia нe дaвaлa йorиу змoги
IIpoBoдити oсoбистo вo €HIIиMи oпеpaцiями, вiн нaклaв цeй oбo-
B'я3oIс нa пoлеBoгo Maplцaлa Peнскioльдa.

Пeтpo i сoбi в,ИДaB пpolсляMaцirо дo вiйськa, яIсa гoJIoB}lo
зaймaлaся oсoбorо Maзепи. <Пiдлий зpa,цник Maзепa, писaв вiн,
xoнe вiддiлити Укparнy вiд Poсii, rrIoби зpo6итvt з неi незa.lreшtнс.l
Itнязiвствo i дoлунити дo l{Ьoгo B.oлиньo.

Петpo нa l1eй paз зpoзyмiв як слiд yсro вaгy тa шrиpиrrу
пpoблeми, я}сa Bиpинyлa нaслiдIсoп,I пoсTaIIoBи гeть}laнa; тeпеp
вiн yэке не пoBтopяв фpaз пpo зpaдy в ltopисTь Пoльш1i. Haвпa.
Itи' сaM пoнeвoлi пpизI{aвaв 3Мaгaння Maзепи дo oднoцiль}loсTи
Укpaiни.

Ha дpyгий дeнь' y пoнeдiлoк B липня, Pенскioльд вiд B*i гoди-
Irи зpal{кy гIoчaB }IaстyII нa poсiйськi peдyти. Хopобpi сoтнi пi21
пpoвoдolш Aксeля Cпappa i Кapлa Pooсa пirлли дo aтalси. Biд ix
}IeстpиMlloгo poзгolly MoсItoвсЬкa lсiннoтa втiклa, пixoтинцi зa_
JIуIIIIИJII4 oкoпи' якi зaняли rЦвeди. oднoнaснo пixoтa Левeнгaвп-
тa збитorо лaвolo лaднaЛaсь в aтaкy на бaгнeти. У тaбopi Пeтpа
ЗЧу|FIИJ7aсЬ шIетyшIrrя. Carи цap пpи3}IaB пiзнirшe, tцo нa п4еЕIт пO'
вipив y пpoгpalry. Ухсе зaпpягЛи вoзи, щoби пiдгoтoвляTись ,ц()
вiдстyпy.

Гpaф Пiпep, дiзнaвrшисЬ пpo стaн битви' пpoxaв y IсopoJI,|
дoзBoлу |\ИLIУTИ y бiй пoлки гeнеpaлa ltpaйцa, яtий кoмaндyBаll
лiвим ltpиЛoм шlвeдiв, бaэttaroчи циM BиItopуIcTaTvI yспix Cпappa i

ЗДoгaIIяти мoскaлiв' Пpиxoдив виpit l ' tttиЙ Meн.г' i  здa;roсь, rцo

фopтyнa, зaвсiди вipнa Кapлoвим IIpalI()рitM' сIIРияе Йtrшty: мсr-

скaлi, вiдкинeнi безлaднo дo сBoтo тaбopУ, з6iгaлись з yсix yсrо-

дiB.
Arк тyт пoлeвий }IapшIaЛ Peнскioльд, стapий Boякa' сe6елюб*

gий i обмеrrсeниf,t, yяBив сoбi, lцo гpaф Пiпеp хoче свoiм IIoчиI{oМ

нaвafitитись нa йoгo IIpaBa гoЛpBltoгo вoil|tсДa. Biн пyстивслl
нaвсItoки дo Itapлa ХII з lсpикoМ: nХтo дaв гIpикaз вiйськarи
Кpaйцa дo IIaсTyпy?.. я тyт пpoBoд}Ity oпepaцiяtvtи! > I п<lчaв

ду)Iсe гoстpo дolсopяTи Пiпеpoвi. Кopoль пiддaвся сBolvly чBaнли.
вoмy шIapшaлoвi i стpиМaB вiддiл Кpaйцa.

I{я пoшrилкa спaслa мoскaлiв, i  почaлaсь нoBa битBa.

Пoлтaвy Mofiснa пpиpiвняти дo Mapeнгo' де дt;ЛЯ Пеpеl\lloги

змiнилaсь пiд чaс дpyгoi фaзи 6orо.
Poсiйськe лiвe кpилo пiд кoмaндolo MеншIiкoвa нaстyпиЛo

тI/IJIЬ:нуIIr. yдapoм нa вiддiл lllлiппeнбaxa' вдBo€ слa6rпий вiд

нЬoгo. Пoбилo i взядo B пoЛoн йoгo кoмaндallтa.
Бyлa 9-тa зparrкy. IIIвeдaпl бpaкyвaлo oднoцiльвoi кoмaнди.

Paнeний IсopoлЬ нa IlOLLIax не мiт бyти тaм, дe йoгo пpисутнiстr'

бyлa пoтpiбнa. Йoгo геI{epaли rle Зв,уIк\J|уI сaпдi сoбi paдити. Boll.и

вмiли знaMeЕIиTo BикoНyBaTуI гpИкaзvI' Ta нe Btr{rЛи зpooиTи oд-

нoцiльнoгo тaктичЕIoгo пЛянy i, пoдiлeнi y свoix piэкниx гIoгЛя-

даx, збитi 3 пaнтeлиIсy' сyпеpeчaпIуl.cЯ мirк сoбoro. Peнскi<.lльд

i Лсвeнгaвпт нaвiть пoчaли себe лaяти.
Toдi-тo бeз глибrшoi tlpуlЧу|HИ в IIIBeДсЬItiй apмii lloвстaлa

пarriкa: знечeB'я у pядax пoчaлoсЬ безлaддя, i  вiйськo, зaки змip-

IсyBaЛo' дe xтo сToiTЬ, пoчaлo poЗсiвal'ись i пpoс-гo втiкaти, т<.lдi

як poсiяни з yсix 6oкiв oтoчyвaли йoгo шдopaз бiльlпe. 
-Гoлoвнa

IIIBeдськa кoryIaндa i гeнеpaльниiтlлтa6 ще3aли сepед тiсi метyшr-

нi, звeденi нaнiвець, HeWroB зaлитi зaгaJrьHoк) пoвiнro.

Haйкpaщi цIBeд(сЬкi сини пaдали y бoro, дaloчи дoкaзи BеJIи-

Iсoi, aлe Ъeзцiльнoi xopoбpoсти' Ц{o }Iе lv'oгЛa змiнити вислiд1y

6oю. Cлaвнi Irrвeдськi пpaпopи' rцo вiд Cтoкroльму до Пo.lIтaви

6aчили стiльки пepе}Ioг' I!(aяли rцe й тегIep' пpoбитi ItyлJ{lvIи'

гIoIIaд poзбуpxaнИNlvI хB.vItr|.ЯMи ЛIoдсЬlсoгo Mop'{; Ta BoIlи rJ}Itе xи-

Taлися i o.цин 3a o,цниryI пaдaЛи i ц\езalrи сеpeд IIИNIУ.
Пеpемoэкeнi urвeди дyNIaЛи тiдьки пpo Te' яtс спaсTи сBoк]

чесTЬ.
Упляндцi 6opoнилися B oдчalo i 6opoлись afiс дo oстaltньoгo.

rx слaвний стяi з яблyкoм i xpeстoм rragepxy дoвгo xoлiтaвс*r
сеpeд сxвиЛЬoвaнoгo сTепy' щo гopiв вiд стpaшнoi спеки. n.фи-
мaйтeся, хлoпцi, тpимaйтесь мiцнo! ) _- Idpичaли сTapIIIинИ1 зa|<И

пoпaдaли.
Iз тpyпiв, iз o6pивкiв oд}IoсTpoiв, iз куснiв тpaBи TвOрил0сЬ

дoвкoлa смiливoгo пoлкy LцoсЬ нaчe сTiнa, }Ia якy IvIoгли cTIУIpaTуI-

ся тi, rцo ЦIе }11vIJ1И. Haд пoлем 6итви знiмaлaсь чopHa кypяBa'

вiд pyкoпaшrнoi бopoть6и нути бyлo пpидуrueнi вистpiли, rцo

oслiгIлIoBa IIИ пo6уITИx i з6iльIпУBaIIу' зaгaЛЬнe 6eзлaддя.
- Tpимaйтeся силЬЕIo, xлoпцi, нa xpистa, тpимaйтесь мiц-
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нo!.- кpичaв Irеспoдi'al{o ЛсBенгaвпт' BкpитИй пилoм i кpoв,ro,
з пiстoляwrи в oбox pyкaх.- Бavy вrrсе нЬu:i кopoля.

Ta в цiй эIсе xBиЛ,{I{i poзipвaлЬсЬ гpaFIaTa нaд llolцaшrи ltap-
лa ХII i poзломилa ix; швeдЪький коpoлЬ yпaв. Biйськo дyМa-лo' IтIo iхнiй вoлoдap убитиil, i ця пoдiя ,д" Ьбi,"-илa Bеличе3-
не безлaддя сepе.ц rrrведiв.

Itopoль нe бyв убитиЙ, Biн yпaв пiд вiдлoмкaми сBoгo eкiпa-
}rсa' пpидyrrrений тpyпaшIи tpy}rсинHикiв' шцo йoгo нeсли' лefitaB
нa землi бeз IлaпкиJ Bвeсь вкpитиЙ пopoxox4' 3 rioгolo tцe нa ЕIo-Ixa1l кpичaв з yсiеi сvrJIуI| <ТТТ3gдц, rшЪeди!))

Ha цeй пoклиIс свoгoулtоблеHoгo lсopoля втiкaчi ЗУr7ИъIv|III.cь,
.(pyrкинниIси Пolслaли Кapлa нa iпrпpoЁiзoвaнi 

"oйi, 
Ъ""uдeнi iз

пеpexpесl{иx списiв. Hoсii пaдaли пiд вopo}ltиl\{и yдapaМИ' aЛe'
зaки oxляJIИ' B oсTaHньoIvIy зyсиллi гIpoстягaЛи скpiвaвленi
py}tи, rцoби, гIaдaloчи' нe зaхитaти кopoлeм.

Maйop Boльфeльт BxoпиB Кapлa ХIi l пoсaдив нa свoгo Ito}Iя:
Ityля' ш1o лeтiлa з-пoзa пoлтaвсЬIсиx oкoпiв, Уp\apИЛa кiлькa хви-
Ё11:i":.ye y кopoлiвсЬIсoгo кoня. oдин iз кopЬлiвськБi гвapдli
r lсpтa дaв свoмy вoлoдapeвi BлaсI{oгo цqнg. ТТTggди збirлиcя з
yсix бoкiв, Brсpивaloчи Кapлa свoiми гpyдЬIl lи' немoвби Baлoм, i
тaк Bитягли iloro з lIepexpeснoгo BoгнIo.

Пoвoлi oсTaнки LЦвeдсЬItoгo вiйськa гypтyBaлися дoBкoлaItopoлf{. Itapлo ХII нaдape*не rшyкaB дoBкoлa себe близькиx
yлroблeних ЛицЬ.

- .(e Aдлсpфельд? - питaв вiн.
- Убитиft,- вiдпoвiли йoмy.
- .(e кня3Ь Bipтeмбеpзьк,й?
- Crvrepтельнo paнeний.

l 4е Пiпеp? де пoлевий мaprшaл? дe Cтaкeльбepг? дe lШлiп-
пенбax? де Pooс?

- Пoлoненi.

- --A"l 
- кpиIс}IyB rпвeдськlrй_кopoлЬ.- У мoскoвсьIсoivly пo-

лoнi! Чи й мeнe Жде тaкa дoля? Hiкoли! Хoдiм p"д-" дo тypкiв!
Bпepeд!

I кopo.лiвськa lсapитa' якy йoму гIpиBезли' пoчaлa пoвoлi кo-
TvITИcЯ'. I-i сyпpoвoдили oстaHIси LtIBедсЬкoi apмii. Maлo xтo iз
тиx xopoбpиx лицapiв.бyв не paнений. Ta всi 

"Ъ", ",кe 
зaвoлoдi-

ли сoбoтo, ftтssли спoкiйнo i гopдо. Гpaли бapaбaни...
Битвa пiд Пoлтaвoro бyлa Ьpoгpjнa.
Дoчlo lra веpсaлЬсЬItoмy двopi нЪ хoтiли пoвipити y цeй poз-

гpoпп. Кoлl.r тoдi дiйтuли пеprлi звiстки, nФpaнцyзь*Ъ Т"""'",
писaЛa: <Пiвнiчнa вiйнa BедетЬся y тaких дaлeкйx кpaiнax вiд
нaс' tцo мaйэке нiчoгo Ilе lvlo}tснa знaти' кpiм тoгo, .,po щo .,o-вiдoшrляroтЬ нaс зaiнтepeсoвaнi стopoниo.

Гoляндськi чaсoписй пoмirцyвaли вr*се тpiroмфaльнi кoмyнi-
кaти цapя, rra lToтвеpд}rсеннЯ 'якиx uФpaнцyзькa }aзeтan }IсдaЛay впepтiй мoвнaнцi. II{oденники .(aнйo тj iн''rиx тoдйнix сy-чaсникiв згiднo звepтaloтЬ yвaгy' з яIси1vI сrсeптицизмoм ЛroдЬ-
вик ХIV пpийняв rдю звiсткv.

Ta тpeбa бvлo пoгoдуITуI1Яз дiйснiстro. Mapкiз Фepioль, фpaн.
uу"o*.h aмбaсaдop y Кoнстaнтинoпoлi, пoвiдoмляB, IЦo (tIIвед-

"i*o.o 
кopoЛЯ пo6vrли нa Укpaiнi>. Biн I]ислaв oдFloгo зl свolx

""u"'i", 
йapon,", нa Пoдiлля, цroби зiбpaв усi пoтpiбнi iнфop-

мaцii...-_Ъ"po" 
Безенвaль rrисa' вiд сeбe дo кopoля' щo l(ap:ro ХII зa

paдo'o Мaзепи мaв нaмip вTягI{yти Typeннинy у вiйнy пpoTи

Poсii; фpaнцyзькa,ципльolvraтiя пoчaлa негaйнo пpaцIoвaти для
здiйснення цЬoгo пporктy.

Haслiдки,'oл.a"Ъькoi- 6итви мorкнa булo 
-вiднyт 

и мaйrкe цiле

"'o,' i ' '" 'в 
yсiй пiвнiчнiй i сxiднiй Eвpoпi. 'Цeprкaвa 

Гyстaвa

AЪ;;ф" 
".'Ь,u, 

i IЦвецiя вiд цiсi хвуrлини мyсiла змeнlцити свoi

lсopдoни Ta стaти сIсpoMнoIo шIaлolo деp}кaBolo. <.Я[кa цe тpaгедiя>,

скiз." Boльтep, (Maти Beликy iстopilo i мaлe нaсеЛeння).- 
Пoлтaвa вiщyвaлa тeэк pyrну Пoльщi, якa вiдтепep 6yлa вiд-

дaнa нa пoтaлy Poсii.
Бyли цe тей пepeдсмepтнi кBуIJIу:HI/I Укpaiни, якiй вiдoбpaли

свoб6дy i змoгy свoбiднoгo poзвитIсy.-Paзoм з Укpaiнoro всi сxiд-

нi нapoди Eвpoпи вiднувaли, щo нaблиэкaеться дo ниx IIeBoЛя.

Пepеi poсiянiми пpoстягaвся пoхiд нa Кpим, нa Гpyзiro, i накi-

IIeць BoIlи Moгли зdгpoэкувaти T}peннинi з сaмим Кoнстaнтинсl-
пoЛeM.

Poсiйський opеЛ llpигoтoBляBсfl дo лeтy: Bид1l1 0yЛи в}кe oo-
pуIcИ, BeIIИкoго цiсapствa' ттlo зpoстaTиMe нa Tepитopll тa силl

i пoвoлi зaбyвaтимe дaвнrо Moскoвшдинy, з якoi вийrплo. Ta ця
IroBa дep}кавa тBopиJIaся вoгнeM i мeнeм, нe дбaroчи' чи BхoдятЬ

дo 
',ei 

дo6poвiльнo нapoди' втягнeнi силoмiць себелrобними

цapяIvlи; a це стaлo гjибoкoro пpичинolo кoнфлiктiв i кaтa-

стpoфorо нa мaйбyтнс.
^ 

Укpaiнa пеprшi i нa дoвгi нaси вiднyлa нaслiдки Кapлoвoi
невдaчi. Haд вiсьмol\4a lloкoлiннями HaBис тягap IIaнyBaннJI'
яIсoгo вrкe нirцo не lvloглo стpиIvlaти.

Чеpeз гIoЛтaBськy битвy Moсквa дiстaлa бyцiмтo llpaвo сIсa-
сyBaти сaМoyllpaBу, зaбeзпененy Укpaiнi ПepеяслaBсЬIсиIvr дo-

'Ь'opo*. 
Bонa iпиpaлaсЬ y цьoМy нa rrelцaслиBe пoBстaння Maзe-

.,и. де"ь B липня 1?09 p.- це дaTa yкpaiнськoгo лиxoлiття; всi
вoльнoстi i всi пpивiлei, зaсyдэкeнi oдним Maxoм' lцезaTиMyTЬ
oДин зa oдниM' 3 дtIя нa дeHЬ. У |720 p. пOяBля€ться пeprший
yкaз IIpoти yкpaiнськoi мoви, a в |764 p. кaсyloтЬ гeтЬWIaнсTвo;

у |775 p. 
"и''u1yloтЬ 

зaпopoпtцiв, y 1783 p. зaBoдяTЬ нa.УкpaТнi

пa''.ц'''y. У нaйблиrкнoмy вiцi l\ДoскoBсЬItий гнeт пде збiльшrить
свoi зyсйлля, шдoби пеpeслiдyвaти нaймeнrui слiди yкpaiнськoгo

нaцioнaльнoгo pyxy. У 1876 p. зoвсiм зaбopoнять y-кpaiнськy

мoвy i в 1914 p-. 3 lvloМeнтoм вибyxy свiтoвoi вtftrlvt Poсiя пpo.

гoЛoсиTЬ вopoгaшrи всix, rцo Bвa}I(aTиМyтЬ себe yкpaiнцяMи.
A все эк ГIoлтавa пolсaзaЛa Евpoпi, uдo Укpaiнa' як цe скaзaв

Boльтep, пpя1\4yBaЛa дo свoбoди i xoтiлa сTaTи не3aлe}кHoro вiд
Moскoвrцини, Taк сaМo яIс xoтiлa IсoЛисЬ стaти незaле}IсЕIOro вiд

Пoльrцi пo битвi нaд }ttoвтими Boдaми...

tl
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*rf* гaйHo пpисдIlaлaсь дo сBoгo кopoля. Mазeпa i Кapлo ХII iхaли

в тiм сaмiм пoвoзi. Poзсипaнi пoЛкИ rтoвсl.пi збиpaлись дoltyпи'
i пepефoprvloBaЕIa HевеЛичкa apмiя йrллa y пopядIty iз poзвiяни-

ми ipiпopaN[и. кoзaltи ЗaбезпечУBaЛуI' вiдстyп; BeЛиIda чaсTинa

нaсеЛення'U{oлякaлoсЬMoсlсoBсЬItoгoПepесЛrдyBaH!Iя'пpиrднa-
лaсЬ дo цЬoгo пoxoду. IIIведський кopoль iз rкестoм вeлиIсoгo

пaHa дaB дopyченIrЯ свoiй apМii, 1цoби Boнa не нaглиЛa i цим

дaлa yкpaiнцяM чaс спaсти сeбe.
9 липня Кapлo ХII, пpoкиIIyвLLIись' гtoчyв пpиKpy звiсткy, u1o

poсiяни здoгaнЪroтЬ II]BедсЬк,.apмiro. Biн дaв HaIсaз спaлити бa-
iaж й apxiви, пiддеprкaти пixoтy кiньми i тaким poбol{ Bи-
пepeдиB poсiян. Ha лихo, внoчi з 9-гo нa 10-тe rшBeди зaблyкaли
y ,' i"i i нЁpeз Tе BTpaтиЛи бiльrшу чaсти}Iy iз.вигpaнoгo- vaсу. ,(o-
Ьвiткoм 10 липня вЪни пеpеiхaJlи нaBскoки ltoбeляки. Mенш.riкoв
пpиixaв тyди пpиблизllo в B гoд. вeuip, aЛe ш]Bе,цсЬкa Зaдня
сте}Iсa' tцo }rсepтByBaлa сoбoЮ, п{oби дaти сBoMy кopoлeвi нaгoдy
Bтекти' зaтpиN{yвaлa тaI\4 Mенrпiкoвa BесЬ день.

Утiкaчi 
.пpиixaли 

вeЧopoм 10 липня дo Пepевoлovнoi, на

мiсцe, де Bopсклa злиBaeтЬся з ,(нiпpoм. Мaзeпa вибpaв сaме
тoй пepexiF,, IЦoбИ po6ити нoвi пеpeпoни свoiм пepеслiдyвaчa\4,
aле poсiйськi вiддiли' lцo стoЯЛи зaЛoгolo y кpaЮ' випеpеJIили
швe,!i", cflaJIvIdIуI пopo*и i потoпили всi чoвни на кiлька миль

дoBкoЛa. Чaсу бyло rцopaз MеfILЦe' i в apмii пoчинaЛoсь бeзлaддя.
Кapлo XII, oпиниBII]ись нaд беpeгoryI pilси'.xoтiв сTBopити нo-

вий фpoнт i пoчaти Зi сBoсIo NIaЛенЬItoIo apмiеro нoвиЙ бiй. Ma-
зeпa 6лaгaв йoгo ЗaJIуIIJIИTИ цIo дylvlкy' i йoмy BдaлoсЬ пepeкoнa-
Tи ltopoЛя. Aлe кopoлЬ 3tIoBу нe знaB' кyди втiкaти: нa Кpим ни
нa Tуpeннинy? Гeтьмaн i тут вмirпaBся; знaloчи пpeгapнo цi
окoлйцi, paдив дoбpaтись якнaйrшвидIIIe дo Бендеp, блиэкчиx i
лeкцIe дoстyпltиx, нiхс Кpим.

IПвeдський кopoль, ЗBa}киBшIи всi мoэкливoстi, всe tце Baгaв-
ся' чи спaсaTи себе. ЛевенгaBпT у poзпyцi нaвкoлirпки блaгaв
йoгo вислyxaти poзylшtlих' тBepезиx paд. Кopoль нa всi блaгaння
вiДпoвiДaв свoс:r,i

i
I

l
1l

lШведи дaли себe зaсIсoчитИ.. вopoгoвi, яltoг() сили нeдoцi-
нкlвaли.^ПеTpo те)к пiсля oднoi .,фeмo., зpoбив BeлиI{y пo-Mил}ty. 3aмiсць BvIF,aTИ нaкaз здoгaняти пpи.гЬMoM воpoгa, вiн
.цaв зN{oгy lIIведaM yTeIсти.

Якби мoскoвськa кiннoтa бyлa нeгaйнo здoгaнялa втiкaviв,
вoнa бy.пa би взялa-y^ цoлoн yсю IIIведськy apмiro, i  пiвнiчнa вiй-нa' п{o тяглaсЬ iпде 12'лiт i коruтyвaлa PoсirоЪтi,i*' *"p'в, бyлaби зaкiнчилaсЬ пpи Пoлтaвi. Ta цap пЛaBaв y Taкиx paдorцax Еra
дyМtty' як-To впеpш]е вiн пoбив rшведiв, ще й з 

"",к.'Ъ,o'Пеpеп.o-гoro тoдi, кoли мaйлte тpaтив нaдiro нa в,гpaнy, u1o пorxав сBят-кyBaTи цIo сBoIо ПepеfuIoгy гIеpeлиBними беiкеЬами. .(вaнaдцятьгoдиЕr шIиIlyлo' зaки--вiн змipкyвaв, щo тpебa 
",кopй"'a1.и 

сBoIoIlepеryIoгy; тa нeдбaйливiсть сгIaсЛa Кapлa ХII i йaзепy.
A все rlс tцoдo геTьMa}Ia Пeтpo .'"p"iб"*', oд"y йoЬивiстьItopиснy для себe i в цьoмy нaпpямкy дaв вiдпoвiдЪl iнстpукцii.

Maзепy вiн piтrтив УЗЯTуI y пoлoн, сфтaти i тpимaти пiд дoбporoBapтoю BдeЕIЬ i внoчi, rцoби сaмoгy6ствoм не xoтiв 
',-on'',"oвiд пpизнaчеI{иx йoмy .мyх. Кoзiки, пoлoнeнi y пoлтЪвськit

битвi, ЗTИ:нУJI:,I зaмyvенi. Cпoвiдник 
,Кapлa 

xil Ъ"ЬдъPг, Щo.fе}It пoпaв y MoскoвсЬкi pyки, oпoвiдaс стparпнi pe"i.,po тe' яIсмсrскoвськi Iсaти зHyщaлисЬ нaд Tи1\1Iи I{eщaсЛиBиMи.
Maзeпa, шioби нe дoпyстити дo бpaтoвбiйчих бoiв мiэк ЗeMля-

li.aшIи' Irе Bиxo/цив зi свoгo ЦIaтpa i не бpaв yчaсTЬ у бoro; aEс кoлиКapлo ХII зi свoiми II.чаB вiдртyпaти,Ъi" "'-,o"""ЪЫ;;;й 
цJвед-

сьIсoго кopoля. Я.киflt мiг бyти тoдi йoгo дyxoвий 
"aфl,;z 

вeз
сyмнiвy, cумниit i нeдaлекий poзпyки. Tепep y*" 

""Ё 
Пpoпa-

JIo - дoBгoлiтнr, зaв3ятyщe зyЪилля всЬoгo ,ltитTя зBелoсь I{a-
нiвeць. Ta тiльки вiн oдин. з6еpiг irцe xoлoднy }сpoв i яснy дyм-кy; йoгo сyпoкiй тa pirшyviстЬ спaсЛa шведiв-i зЪбезпечилa-6o-
дa,-^нa нaЙ6лил<зу бyдyннинy yкpаiнськy спpaвy.

Кopoль i йoгo гoлoвний rштaб'нe знaл,,.,,дo .io6йти.Itapлo ХII,
зpoзyмiвurИ, Ц{o пpoгpaB' xoтiв y пеpruiй хiилинi 

-y,i"., ""-хИcTУ y Typevuинi, aлe тепep пoчaB BaгaTисЬ. Maзeпa Ьмirшaвся
тyт зi сBoсIo енеpгiеro, кa}кyчи: <Barшa Bисoкoсте, тpeбa пеpейти
нa TypецЬкy теpитopilo; зaпopo}tцi пеpeвeдyть нaЪ 

'yд, 
Ъеp""

.(нiпpo>.
Itapqo. ХII бився з дylvlкaМи' Iсoли Левeнгaвпт пiдтpимaв

пoгЛяд Maзeци: <Taк, Barua Bисoкoстe' }Iyсимo квaпитись, бopoсiяни IvIo,ltyть oсь-oсь нaд'ixaти i нaс дopoгийu.
Aлe пrвeдський кopoлЬ' yп(e пoдpaзнений i сеpед бoлiв вiд

завдaнoi p1}rи, стaBaB упеpтиll/I i зaвoдив дoвгi дисЪyсii. Гoдини
NIИHaJIи|. < Bi,цстyпaти'- сIсaзaв вiн,- цe гaньбa; y}rсе кpaп{е
вМepти нa мiсцio. Мaзепa' IIpи дoпoМoзi rшведськиi генepaлiв.
пpфyч3в пoбo-poти Taкy Лиxoвiснy гIoсTaI{oBy i блaгaв ,,opo,,",
щoби ii нe oбстoloвaв' HapeIптi ltapлo тaiи йoгo пoслyхaв.

oстанки apмii pyruили ioxoдoм i йrцли беpeгaми Bopскли
a}тс /цo ii гиpлa; шIве.цсЬкa зaлoга' пoвiдoмленa пpЪ небeзпeкУ. Ilе-

- Boлiro пoпaсти y pyltи вopoгa, нirк
Щo эк l\{o)ttyть зpo6ити зi мнoro poсiяни,
себe?

- Hеxaй Бoг нaс бepехсe вiд тaкoгo HeLI{aстя'- BrдпoBrв
Гiллснкpooк.- Poсiяни TягTиМyTь Baс зa сoQoro ITo всЬoмy кpatо'
a пoтiм пpи}lеBoлять пiдписaти дoгoвip, шдo бyде гaньбorо для
IIIвецii.

Кopoль нaдaлi не пiддaвaвся i все шдe бopoнився пpoти блa-
гaлЬниx слiв. Biн xoтiв I|ИIJIIгTуIIь сaм i arк пiсля дoBгиx pOз-
дyмyBaнь pirшився вiд'Тxaти.

Biн пpизнaчив Лсвенгaвптa гoлoвниIvt кo&1aндaнтoм днiпpo-
вoi aprиii, BзЯBIIJи зi сoбoю гeнеpaлiв Cпappa, Лягеpкpочy, Гiл-
лeнкpooкa' дepшtaBl{oгo секpeTapя Mroллеpнa, свoiх тpaбaнтiв i
сoтHIo BoяItlB eсIсopTи.

3aпoporкцi спaсaли втiкaнiв, нaвчaloчи ix, як MaIoтЬ пepe-

пoкинyти сBoIo apп[rlo.
tсoли }IaтиM.yть l\,1еrrе y

l
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пpaвлятисЬ чepез pllсy: ЛIoди Bepxи тpиMaлисЬ гpиB l{oнeй' яIti
уI|]JЛу| BплaB. llля кopoля тa йoгo дpy}fiини пoбyдyвaли пopolvlи.
Toмy, Iцo пoпеpeднi линви бyли знишдeнi, кoзaки мyсiлlt пpи-
дy\,Iaти дoтeпний спoсiб, яIt тЯгнyти цi пpиxaпцем збудoвaнi
пopoMи. Boни пpив,flЗaЛуI свoi кoнi дo пoнтoнiв мo'yзйи, яl\i
TqИNIaJIИ сaмi_PУкaми a6o зyбavrи, i тaк тягнyn' 

''opЬ*'. 
Пepe-

пpaвa чepeз .(нiпpo скiнчилaсь дeсь oпiвнoнi.
Maзепa пepeпpaBиBся чеpeЗ piку з кiлькoмa oсoбaми зi свoei

дpyэrсиIlи' кiлькoмa экiнкaми тa двoMa бoченятами зoлoTa. Пoвiз
Кapлa ХII пoстaвИJIуI I7a кiлькa voвнiв, спoлyчеtlиx paзoм. Зaки
кopoлЬ пoки}lyв беpiг, Левeнгaвпт пiдiйrшoв дo ньогo.зi слOBaМи:

- BaIшa Bисoкoстe! Я- бiднa Л}oдинa. Кoли зi l\lt.Iolo TpaпитЬ-
ся яIсeсЬ нeщaст.fl' нe зaбyвaйтe зa NIoIo piднro.

I стapий гel{еpaЛ пoцiлyвaв lсopoЛfl y pytсy.

. Apмiя ЛeвeнгaвTтa вiдпoниBaлa rla беpеiax l{нiпpa a}fi дoсвiтaнкy. Biйськo Meнrцiкoвa пoявилoсь r3 пepII]иtvI сo}lяUfIIиlvI
пpoмiнням; бyлo ix 10 000 пiхoтинцiв i кiнниx, riцo мaйже uaдaли
вiд yтoми, бo пoгoня не бyлa легкa. lШведи, не MaIoчи Toчниx
poзпopяд}rсel{ь' не зIIaли' Ha tцo pirпитись. Левенгaвпт xoтiв
вигpaти тpoxи нacy, u1oби Itapлo ХII мiг вiд'ixaти Bller,efi. i .гоwтvвигpaти тpoxи нacy, u1oби Itapлo Х г вiд'ixaти BIIepeд' i тoмy

3 неpги poсiйськa кiннoтa пepellpaвИJraсЬ чеpeз .(нiпpo здo-
гaняти пepeMoEсeниx Boлo/цapiв. Кapлtl ХIl i Maзепa втiкaли вrкe

тoдi веpхи n[икимvl пoляMи>.

Як дaлeкo Mo?tснa бyлo сягнyTи 3opoNl,^ скpiзь пpoсTягaBся

безмеrкний o,цнoмaнiтний стeп: лIoди й звipятa uдeзaJlи зoвсllvl

y Bисoкol\ly лiсi зiлля, де кorкний слiд вкpивaЛи TpaBи' Lцo 3a-

ЧуIъ|fl.J|ИсЬ 3a НуINIИ яIt Myp пoЗa кapaвaнo}о. Ha овидi нi диму, нi

нaйменшroгo 3}Iaкy, який ствepд}кyвaB би, rцo тaM вopyxaloTься

rкивi iстoти - зaйiсцЬ деpeBиHи глибoке *op" ЦT1l-1-3 nчисЛеH-
i ioбЪ,"'"oro. Miстa 1сеЛa ЦIе3ли пrд чaс велйкoi pуiни. Maзепa,

який дoбpе знaв тi tшиpoкi пpoстoPи' стaв пpoвiднИкoNI He.Bелич-

кoгo вiйсЪкa i, пpямyroни rцopaз бiльrше нa пiвденний сxrд, пrp-

гIyB y цЬoМy степoBolvly пpaлiсi. Кoнi нaйтlтЛи тaM бu|9"9 11ч1:
aiе jrrоди, щo були пpинeBoленi экити тlлЬки 3 ЛoBlB' IшyсrЛи

oбeperrснo пoBoдитись iз свoiми xapЧaMи. Кapлo ХII, який зaвсi-

ди Ътaвaв пpиIсЛaдo* для iнrшиx' 
'aдoBoЛЬняBся 

нeвеЛичкolo
пaйкoro вiвсянoi кarшi.

Bтiкaчi сгIaсЛи себe. Кoли гетьryIaн MaB y}Iсе II{oдo цЬoгo
пeвнiсть, вiд.ryв, rцo сиЛи йoгo пo-кидatoTЬ' -i сiв нa вiз з oднoro
земля"кЬ'o, яйa-йoгo дoглЯдaЛa' Фiзичнo вiн пoнувaв себe rцo-
paз слaбцrе, збеpiгaтoнИ ПpIL цЬoMy вci cили сBoгo IIе3Bичaйнoгo
i"'","*'y. Йoгo яснa пaй.ять taвaЛa йомy змoгу вeсти свoix
тoвap,'шiв гIеBtloIo xoдolo кpiзь.вiдoмi йoмy стeпи' якими вiн

IIIиpяB стiльки paзiв пiд чaс свoix бoiв iз бiсypменaмИi Ha ЦИх
пpoЪ'opa* вiн пpидбaв сoбi слaBy зi збpoеro B pyкax i iм зaвдянy-
вaв сBoс гетЬL4aнсьI{e сTaнoвиII\е.

Bтiкaчi ixaли веpxи Bесь денЬ пiд небoм, ш{o пеIсЛo BorнеIvI.

Пiд вeнip ЗУflИHуIJtI,lcЬ Botlи нaд ЯItиMсь бaгoвинняM' де вoяItи

спoдiвaлйсьB"III'JJИTиI сBoIo сMaгy' Lцo пекЛa ix, aле цей вoдoстiй

бyв тeплий, недoбpий i вони }Ie МoгЛи 3 }Iьoгo Пv:,"fИ' Haвiть нe

poзгнyздyrouи кoней' недoвгo тyт вiдпонaли.

Ha дpyгий дeнЬ спекa стaлa rцe бiльIлa, шIBеди як лroди пiв-

нoнi, п.1Ь-шIaлo 3BикЛи дo тalсoгo пiдсoння, дyLЦилисЬ t Йтltлтл

BIIepед з вeлиIсишl зyсилЛяM. У пoлyдне ЗУПИHI,lЛvIcь. Хapнiв

бiлiч не бyлo. Кoзaки пoзaбивaли нeпoтpiбниx aбo BTol\,IЛениx

кo"ейi i пoчaли cУ|JJv.,T.,- нa сorrцi ix wt'ясo. ,[ля rпведiв нaпiвсиpё

lvl'ясo бyлo осopу}I(нolo сTpaBoIo' i, xонa гoлoд iм дoIлкулIoBaв'
вoни IIе xoтiли йoгo i тop}сllyTись. Bi,цпoчaBIIIи тpи TotИIIИ\

пiшrли дaлi i  тaк iтлли дo пiвнoнi.

Ha тpетiй день цiеi мaндpiвки |4 липня, кoЛи дOBIIIе ЗУI71,7I1И-

лис" нaЪiдпoчиI{oк' MoгЛи деu{o пoлIoвaти' [инини бyлo бaгaтo:

зaяцiв, tvIl\ИX кiз, дpoxв, Дpoздiв i пеpeпeлиць. Хpoнiкapi з тoгo

нaсy oпoвi,цaloтЬ' rцЬ тpaвa бyлa тaм тaкa вИсoIс3, r{o дикi кoзи

6лyкaли немoвби в лiсi, i  тaкa гyстa' LIдo кoзaкИ MoгЛи лoвити rx

py*"*'. lШведи те}Iс Пoчaли пoЛIoвaтvI' aJIе }Ie MaлИ нaбoiв i Ъe

зtIaIIуI' як пeкTи зaстpiлeнy tИЧ'll1У. Harшi пoмaгaли iм i вчили [x

poзIсJIaдaти BoгoHь iз нaвoзy i сyxoгo сiнa.

Ha дpyгий денЬ uдaсЛивa зyстpiч тpoxИ poЗвa}Iсилa втiкaчiв.

Boни нaдибaли в дopoзi чуМaцЬкy Baлкy. rцo ве3Лa сiль з Бpau.

lliil

BисЛaB пoслiв дo МеншiкoBa з пpoпoзицiеrо яItoгoсь поpoзyмiн-
ня. Miэк IIIвeдaIvIи I{e лиIIIиЛoсь 6iльur 7000 здоpoвиx людЪй -
pеIIIтa це бyли недyшсi aбo paнeнi.

Toдi мoлснa. бyлo_пoб aЧИTуI с'ДvItlУ y свoiм poдi сцeнy з iстopii
всесвiтньoi вiiltъlи. Гoлoвний пoлкoioдeць Левeнгaвйт зiбpЪв
свoix пoлкoвникiв i кaзaв iм звеpпyтись зi зaIIитoIvI дo пo-
OдиI{OIсиХ вiддiлiв, чи вoяItи пoчyвaloTЬ сeбe y спpoмoзi BOIOBaTи
даЛr; зpaзIсoBa II]Be,цськa apмiя зaсЛy}fiиЛa сoбi нa тaкy фopмy
пOIIIaIIи. Tpи пoлки зaяBv|JIуI, щo xoтяTь 3MaгaTисЬ дo сшIepTи;
o,цЕIa сoтня бyлa нaвiть oбparтсенa, бo, кoли iJ rtoмaндaнт пiдi-
йrцoв дo нei, вoяIси лeffсaли нa зeмлi, чиTaК)чи Бiблiro.

. - Fo*y нинi звеpтaloTЬся дo Iraс iз тaким 3дnц16ry1? -
вrдгIoвlдaл .(aвнiшe lсaзaЛи нaIvI: yпepeд! i ми ЙtззлЙ...

Aлe iнцli чaсTv||'уI' oxЛяли i вaгaлись' пoчyвaloчИ, LЦo виснa-
экeнi; дисциплiнa сepeд ниx слaблa...

МeнIпiкoв IIaстoIoBaB нa тo*y' щoби дiстaти якнайxyткiшry
.Ё11-".1,3^'.:-Лсв_e.нгавпт зaT.ffгaB po6мoвy a?fi дo lToлyдllя' a пoтiм,тIepeкo}IaнИЙ, Щo кopoлeвi Frе загpoжсy€ Bиte rrебeзпЪIta, пiдд"вс".
I^Y.,o_'' цiеi пiддaнi px4и тяrккi для ruвeдiв i щe '"*oi д,,o *o-
зaIсlB' якиNI MoсItaлi вiдмoвляли llpaвa BисTyпaти y хapaктepi

P,-::1:pн:1-T-lР9]"u"икiв. Кoзaкiв Ьиклloчaли вiд yм oв кaпiтy-ляцrr; JlrBенгaвпт негiднo вiдpiкся свoix тoвapиrшЬ збpoi.
Harцим зеl\lIлякaM з€lJIиш]aлись xвилi .(нiпpa, бo вoни вo.шiлийти мaйясе нa пеBIry спlеpTь' нirrс нi йyкй; тiiiiй йчйЪлeн}Iиlv,

yдaлoсЬ пepебpaтись нa дpyгий бepiг. Moскoвськe вiйськo йurлo1IIвидкo впepeд i взялo щe y пo.lioн 500 зaгroporкцiв, якi зги-
llyЛи IIa стpaшIlrиx Mylсax зa IIaкaзoM цapя' II{o тиM чaсoru пiд'ixaв
49^!epeв-9лoчнoi. <Фpaнцyзькa Гaзeтau пr,rсaлa :21 веpeснJl1709 p.: <Heмилoсеp'ий цap oyв спpaгIreний yкpаrн"oйт кpu.,,,
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Poсiйськoi apмii всe rце нe бyлo виднo' вoнa не зHaлa
вих дopiг i сepeд нeвiдoмoi тepитopii пoсyвалaсь дy}кe
ЛяIсaIочисЬ зaсi.цoк.

лaBщи}Iи. Кoзaки зapеквipyвaли сiль i кoнi, rцoби He пOЛиIIIитИ
ix мoскaлям.

Cтaнoвиш1е сTaлo нe6aвкoм II.I'e кpИ1'Ичнitше. Oчaкiвський
Цalшa' пpигaдaB[Ци собi, пдo йoгo <дo6pиЙ i дtlpoгий дpyг Мaзeпan
пiд нaс Boeн З УкpaТнoю пoбив йoгo кiлькa paзiв бoлroче y бoю,
нe xoтiв пpoпyстити нaгoди дo пolvlсти.

Biн вислaв тiльки oдин чoвeн дJIЯ LLIведсЬItoгo кopoля i для
Maзeпи, зaяBляIoЧи, шдo без oфiцiяльнoгo дoзBoЛy сyлтaнa вiй-
сЬI(a пepеBeсти Ilе Mo}кe. Зa тoй чaс нaблихсaлaся poсiйськa кiн-
нoтa. Boлoдapi висилaJIvI Дo пarui вiстyнa зa вiстyнoМ' aле тypoк
trIИтJJуIBcя' нeпoxиTним. Уrке тoдi кaзaли, lцo мoскaлi йoгo пiд-
I<УгIИIIИ.

19 липня цIBеди пolсopистуBaJIvIcЯ' чoBHaN{и' якi пpивезли iм

xapнi; зaЦЛaTуIIIИ ix влaсникaм бiльшry чaстинy Toгo 3oлoтё, Ц{o
Beзли зi сoбoro. Кapлo ХII, Maзепa, ixня дpy}I{иrra i цrвeдськi
ге}Iеpaли зaнЯЛи мiсця нa Bеликiм .toвнi, де l{epмaничal{и
бyли зaпopoэкцi. Кoзaки гIеpехoдиЛи piкy BпЛaB' тpиMaloчисfl
tсiнсЬItиx xвoстiв.

ПaIпa сBo€Io зpaдolo спpичиниB сMеpTЬ Я}toi тисячки rлвeдiв,
якi, зaлиtшI4BIJJиIэЬ нa лiвiм беpeзi Бoгa, пoпaЛи B ryroскoвськi py-

ки; бaгaтo iз тиx лицapiв пoтoнyлo' кoли пpoбyвaлo з кiньми

гIepегIлисTи piкy. Пoлo}Ieниx вiдiслaли дo Пepевoлoчнoi. Itoзa-
Itи' lцo нe Moгли iltти зa Maзeпoro, зaхoBaЛисЬ y стeпy' де мoскалi
He Maли смiливoсти ix здoгaняти, i пpисдIIaлисЬ дo гeтЬMaнa B
iнrшovly мiсцi, пеpепpaвиBlIIисЬ vepeз Бoг.

Itapлo ХII i  Мaзeпa poзтaшIyвaлисЬ гoлoBt{olo кBaтиpolo y

дBox Миляx вiд Ovaкoвa, 6o кopoль, oбypeний нельoяльнiстto
пaIшi, нe xoтiB ввiЙти дo мiстa. Гeтьмaн вибpaв нa тaбop вигiдне
мiсцe недaлекo oзеpця Aдrrсiгoль, де tсoлИсЬ кoзalси пiд чaс свoix
нaпaдiв xoваЛи свoТ чoвнa пеpeд тypецькИNIи стеtкaми, якi
пepеплиBaли Чopнe мope близь .(нiпpoвoгo гиpЛa.

Кapлo xII i Мaзепa BIгэJтaJIуI дo сyJITa}Ia oдин aмбaсaдopa
Haйгебaвepa, дpуrиЙ кoзaцЬкoгo стapIIIи}Iy 3 прoxaнняM Зaxи-
еTу:TуI ix y свoiй деprrсaвi i зi скapгoro нa oчaкiвськoгo пarлy. Cул-
тaн мaйлсе нeгaйIro звiльнив пaшIy з йoгo стaнoBиIIIa.

I{ьoгo сaмoгo дня КлiнкoBсTpеM i oдин кoзaцький стapLLIинa
виtxaли дo lсpиMсьltoгo xaнa : IIIBедсьIсo-yкpaiнський сoroз М o}I(нa
бyлo rце змiцнити пopoзyмiнням iз тypкalvlи тa Taтapaми.

Hевеличкa apмiя вибpaлaсь y пoxiд чеpeз .{нiпpoвський
лиrvlaЕ пiд пeкyниlvl сoнцеМ сеpeд стегIy' BисyLLIенoTo спeкoю. чaс
IvIИ}Iaв: 26 липня LtiBе,ци ЗУtIИtIvIIIуIcя в мiсцi, дe нинi HaxoдитЬся
oдeсa, i  зaвepнyли нa пiвнiч. 31 липня poзTarшyвaлись тaбo-
poшI y Кyнypгaнi i  1 сеpпня пoбaчили нa oвидi o6opoннi вaли Бeн-

деp. Bтiкarovi витpaтуIJ7И T|4?I\tеIlЬ }Ia тих сTo кrЛьoМетprB' u{o
вiддiляли oчaкiв вiд Бeндep, i ветеpaни шIведсьItиx вoсн кaзaЛи,

щo вiд 15 лiт }Ie знaЛи тaкoгo вaхсIсoгo пepеxoдy.
У Бендеpax хсдaB нa Itapлa ХII пoсoл вiд цapя. Biн пpопo-

нyBaB йoмy rvrиp, aле дovlaгaBся гoлoBи Maзепи. Дyжe пoгaнo
зflaJIуI цЬoгo IсopoЛя тi, шдo BBarlсaли йoгo здiбнvINI Дo тaкoi пiд.
лoги; вiн вiдкинyв iз oбypeннЯlvl ПpoЦoзицii Петpa.

Heнaвисть цapЯ дo гeтЬNlaнa }Iе знaлa мerк. Toй сaM' LI{o Bки-

' стeпo-
пoвoлi,

Maзепa, яItoгo здopoBля Tpoxи гIoпpaвиЛoсЬ, poзглЯHyвся IIo-
вa?iснo пo oкoлицi i нa пiдстaвi зiбpaниx пo3нaк pirшив, скiльки
вони пpойrшЛи вrrte-дopoги. I.{е бyлa пoлoвинa вiддaлi мiэк ,{нi-
пpoм i Бoгoм, щo бyв тoдitлнiм lсopдolroM iз T}peннинoro.

oбa вoлoдapi пiслaли впеpед генЪpaлa ПoнятoвсьI{oгo' пoсЛa
Cтaнiслaвa Леrцинськoгo I]pи Кapлi ХII, кopoлiвськoгo сeкpе-
тapя КлiнкoвстpeMa i oднoгo tсo3aцЬItoгo етapIшинy. I{иrи дeлегa-
тaM дopyчИлИ BotlИ дoixaти дo ovaкiвсЬItoгo пaцri, гIpo ЯItoгo
геTЬl\{aн кa3aB: <I-{е oдин з мoix дaвнix пpиятeлiв, вiн зpoбить
yсе для Mенe); BoI{и п4aли пpoсити йoгo, щoби гIpигoтoBиB чOBIIи'
ЯlкИ\ДуI Мoлtнa би пеpепpaBуITИcЯ' нepeз Бoг.

ПoнятoвськиЙ пiд пpoвoдoМ oднoio стapoгo кoзalсa' rцo дoбpe
знaв yсi стeпoвi дopoги' IIIBидIсo дoiхaв дo Бoгa, чеpeз який пepЪ-
IIpaвиBся чoвHolvl. oдин тypецький нeвiльнитс, щo poзyмiв фpi"-
цyзЬIty lvloBy' тloдбaв 3a кoнЯ для нЬoгo' i генеpaл пpиixaв цьoгo}fie вeчopa дo Oнaкoвa. Булa внte нiч, i, xoчa вiн дyжЬ нaстOIoвaB,
пaттIa нe пpи}lЯB йoгo, afiс нa дpуrий день ypaнцi.

Як спpaвэкнiй ypядoвець, o6epeукниЙ пoЪдaнi i звиvцi, вiн
B'IЯ''/'B для пepeМo}кeнoгo Maзепи бaгaтo &reнцIe дpyэкби, нiэlс
дл.я IсoЛиLIIЕIЬoгo MolyTtlЬoгo гетЬп4aнa' ЯItoгo бoявся, кoли щe тoй
гeтЬп4aн y Бaтypинi кagaв ЕIe paЗ дHяI\IIи хtдaти йoгo вислaнцяM'
зaltи пpиIlяв ix у себe. Пarпa дoMaгaBся 5 000 дyкaтiв зa 5 нoвнiв,
щo зaбeзпeчили 6и сolо.I{икalл пepеxiд чepез Ёoг. Пoнятoвський
iще paз пеpeixaв тy сaМy дopoгy' вepнy"йись дo Каpлa й Maзe-
пуI.

Tlцм чaсoм oчaкiвськlдй пaura BислaB дo Бендep .rlo гoлo'нoгo
кoпIaн.цaнта свoеi apмii вiстy}Ia 3 ЕIечyBaнorо вiсЬкolo: непepe-
мorкний lсopoлЬ' <лeв пiвнovin, вeликий гeтьмaн' стpaxoвищe
oкpaiн отoмaнськoi iмпepii - пеpемorкенi!

З Бeндep виiхaли нЪгaйнo дo ltoнстaнтиI{oпoля вибpaнi
у^ti"Pr i п'ять днiв пiзнirпе .мapкiз де Феppio",', 

"*б""uдopИoгo xpистiянськoi Beличнoстi нa тypeцькiм двopi, пoвiдoмляв
Лrодoвикa ХIV, щo.uтвeдський n,opЬ,'u, rтo6итiЙ.,нa Укparнi,
пpибув 3 гeTьilIaЕIoм Maзепoro i йoгoЪoзaIсаMи дo o*aкo'"..йЬй
спpaBoздa}IFIЯ кiнчилoсь TaI\ИNIИ сЛoBaIvIи: nOсь, BaIпa Be-
личнoсTe' BeЛиIсa пoдiя, 3a я}сolo лpийдуть uдe бiльrui>.
. - 

IIIведи й yкpaiнцi f,lulли taлi впepeд-. Boни минyли Iнгyл i
|7 липня вpaнцi дiйlllли дo Бoгa. Piкi нa кiлькa ми.iь вiд свoгo
гиpлa rrlиpolta пpиблизнo. нa пiвтpетя кiльoпreтpa. Пoявились
тypeцькi чoвнa. Ha них бyли всiляItoгo poдy iapvi: бapaни,
IIp,.,' 

xлiб, кopiння' гpецЬIсi i кpиivlськi винa.-lШвiди Й yкpaiн-
цr' щo tl(tIУrlИ з гoлo'цy' пoбивaлисЬ зa циivlи xapчaMи i ллaтилц
тypeцЬItиM i гpецьким кyПцяIvI' пpивaблeниM сIoди тaкolo нa-
Ioдolo, казкoвi сyMи.
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нyв дo в,язrrицi свolo }itiнкy i сBoIo сeсTpy' tцo МyЧИB i знуuдaв-
сЯ }raд нtiнoцтвoм i дiтвoporo i пiзнitше BидaB нaвiть нa Myки
BЛaснoгo синa, хoтiB влaсЕIиMи pyкaми poздepTи Maзeпy; нa
сaмy дyМIсy Пpo йoго бyнт вiн дiстaвaв пpистyпи скaНtеHoсти'
якa нaBoдиЛa стpax нa йoгo oтoчeння.

У тoй чaс' яIс Maзепa зi шlведськиM кopoлeм вiдстyпaли щo-
paз дaлi, нaгaдylочи цим вiдстyп слaв[Iиx 10 000 гpекiв, сepед гo-
лoдy i iнrпиx нeBигoд, цapсЬкa дипЛЬoМaтiя rшукaлa зaвзflтytцe
спoсoбiв, як 3ниLI{ити бyнтapя. Boнa пopoбиЛa 3axoди в Idoнстaн-
тинoпoлi, ш{oб MaзепУ BИД,aJIИ B py}си кaтa. PoсjйcькиЙ. aмбa-
сa.цop пepедaB вeЛиIсoмy везиpoвi BЛaснopyчниЙ лиcт Пeтpa,
який дoмaгaвся видaнi Maзeпи. II{o бiльrшe: ЦaP, xoнa який бyв
cкулиЙ, нe ЗaBaгaBся 3aпpoпoнyBaTи BеЛиIсoluy мyфтiсвi
300 000 тaляpiв, величeзнi гporшi нa цi нaси, яIсшIo вiн згoдиться
дoпoмoгти йoмy в тiй спpaвi.

Bиcлarзиit з oчaкoвa пoсoл Кapлa ХII HaйгебaBеp' пoчyBLЦи
пpo цю небeзпекy, пoчинaе дiяти. Biн пepeдaе BeЛиIсoМу Beзиpe-
вi шreмopiял' де зaЯBЛЯс' ш{o (кoзaки нe е пiддaними цapя, бo
тiльки ПpИlнflЛИ йoгo дyхсе дaлекy oпiкy; ToMy-тo вoни tr{aли пoB-
не пpaBo BИc"rУfiуITуI збpoйнo пpoти гtlетy' який зoвсiм нe скpиBaв
свoгo нaшripy, пдoби ITIИIL\vITИ кoraцЬ}сi вoльнoстio.

ТTT9цд119 пiсля цЬoгo вистyпaс дpyгий oбopoнець, lIIo Maв y
Typеннинi BсeBЛaдЕIиЙ вллив: сaм фpaнцузькиilt кopoль. Йoтo
aмбaсaдop мapкiз де Феppioль, <вiцe сyЛтaн>' спpaвrкнiй aмбa-
сaдop' дiстaс вiд дepэкaвHoгo сeкpeтapя зaкopдoнниx сIIpaB дe
Topсi нотy' якy Iua € пepеДaTи Пopтi. У нiй читaсМo: nЙoгo Хpи-
стiянськa Bисoкiсть беpe сoбi дy}Itе дo сеpця пpикpе ста}lo-
виrцe IIlBeдсЬкoгo lсopoЛя i кoзaкiв. Hе булo би гiднe тaкoгo Bo-
лoдapя, яtс Tи, Bиcoкиу\ Пaне, BvItaTvI Maзeпy цapeвi>. Феppioль
дiстaB дopyче}I}I'я B?1\ИTИ y rцiй спpaвi вiдпoвiдниx зaxo-
дiB.

,{e Topсi, яItoгo iм'я слaвнo зallисaнe нa стopiнкax фpaнцyзь-
кoi дипльoмaтii, BиxotиB тyт iз пoлiтичниx мoтивiв великoi
вaги. .{eprкaвниit сеItpетap, якиЙ пiд чaс пeplЦиx 5 мiсяцiв тoгo
сaшIoгo 1709 p. бopoнив З тaкoЮ гiднiстlo y Гaзi знесиЛеIly Фpaн-
цiтo пpoти нaйсильнiшroгo сotoзy пepеrrпorкцiв - Евгенiя Caвoй-
сЬкoтo' Mapльбopy, Гaйнзroсa i Bеликoгo Пенсioнapiя Гoляндii,
poзyмiв BсЮ Baгy тypeцькoi дивеpсii, звеpненoi пpoти Poсii,
сoroзницi iмпеpaтopa.

Кoли Мaзепa дoixaв дo Бeндep' IIe 3нaв пpo цi rlеpегoBopи.
Typецький ге}repaЛ-гyбepнaтop' yаtte пoвiдoмлений пpo piшeння
сyлтaнa' пpийняв йoгo якнaйшдиpirпe з yсiмa кopoлiвськ|4NШI rтo-
чесTя1\{и. Biн пoвiдoмив йoгo тенt пpo мoскoвськi дol{aгa!I}lЯ'
BпеBIIиBLLIи' шдo нe пoтpебye нiчoгo лякaтися: вiн y гoстяx BеЛи-
кoгo сyлтaнa, i сaм пaдиIIIaх нalсaзaв пильI{yвaтЙ йoгo i дoбpe з
llиlvl пoBoдИT'IсЯ' тoMy lщo N{aB ,цля tlЬoгo веЛикy пoшIalry.

Гетьмaн мaв зaбaтaтo дoсвiдy, uдoби |IpI,ltIЯTИ всi тi :нIBт/IъIИ
бeз зaстepeжсeнЬ. Biн знaв дoбpе, якy BелиIty Baгy WIaЮть y Кoн-
стaнтиI{oпoлi гpoIшi, з}raв тypеЦькi звичai... сyлтaн пдiг зtиiнити

свolo дyмIty i зpеrптoю бyв /IaJIеtto вiд Бeндеp. Чи мorкнa бyлo
вipити слoвaпt йoгo пpeдстaвникa?

I.{i дyми, пoвнi oстpaхy' нaЛЯгaли шlopaз вaнtче нa дyЦIy геTЬ-
шIa}ra i пiдpивaли oстaннi Йoro cили, тaк y}tсе зaxитанi oстaннiм
стpaшtшиM вiдстyпoм. Biн вiдuyвaв' lцo кoли йoгo мpiя poз-
вiялaсь, }t(итт'{ втiкае вiд llьoгo. Biн збиpaв уci cили i зoсеpeдив
yсIo сBoIo eнepгilo нa oсTaI{нс зyсиЛJI'l' rцoби BидepTи iз pyк
]vIoсIсoBсьIсиx кaтiв нaйкpalций квiт укpaiнсЬIсoгo нapoдy. He-
дaлеIto бyлo вэке вiд xвилинУI' I<oJIvI вiн xoтiв пеpедaти зi свoix
HeгIеBниx pyк пpовiдний смoлoсItип lvloЛoдrшим; вiн xoтiB спaсти
сBoгo. сoloзHикa' IlIляxет}Ioгo Лицapя Кapлa ХII, rцoби IIе зaзнaв
гaньби пoлo}Iy i зyстpiнi 3 ДИ|\ИNI xихсaкoivl' сплЯMлеtlим лIoд-
сЬIсoIo кpoв'to, Пeтpом... Biд 1 сepпня' дIIя' кoди Maзепa пpиixaв
дo Бендeр, a?It дrl Дня йoгo сNIrpти' MaеМo скyпi i непoвнi звiстки.

Гeтьмaн ЗaЧИIIl/IBсЯ' y свoiм дoмi y Bapницi, нa пеpeдмiстi
Бeндеp, i тaм пoвoлi дoгopяв. Biн пpиймaв тiльки Bpяди-гoди
вttвitиъlи Кapлa XII, aкиЙ Ц{o.ц}Iя пoсилaB дo }IЬoгo 3a нoBинa}Iи.
Boйнapoвський, riдo I\{еIIIкaв y сyсiднiй кiмнaтi, дбaв зa oстaннi
xвvlJlvlt|v| йoгo rкиття. opлик, IIIo BиixaB бyв дo Яс, uдoб тaм
Haлaд}Iaти кoзaцЬIty канцеляpiro' BеpHyвся дo Bapницi i чaстo
Пpoсид}tсyвaв 3 геTьMaнoм. Maзeпa xoтiв зpoбити йoгo спaдкoем-
цeм свoсi iдеi i викoнaBцеM свoеi вipи, пеpедaloчИ йoмy свiй пo-
лiтичrEиЙ зaпoвiт, LцOсЬ I.Iaче дyxoBy мiсiro, зaBдяIси якiй вiн
MaB стal'и rrpoвiдником мaзeпинцiв.

Пpи кiнцi BеpeснJl не булo вэке нaймеHIIJoгo сyпlнiвy, Ц{o IIдo-
pаЗ сЛaбш]е З.цopoBЛя гeтЬМaнa набЛи}fiarтЬся дo лиxoвiснoгo кiн.
ця. Bислaли oкpеIvloгo вiстyнa дo Яс, якиЙ пpивiз пpaвoслaBнo-
гo сBяш]еl{иIсa. IVIaзегIa виспoвiдaвся i полaднaв yсi свoi спpaви.

Кapлa ХII пpoxaв вiн пopyнити Йoму яIсyсЬ Пeв}Iy лIoдиIIy.
3нaroчи тypецькi звиvаi, Мaзeцa Erе xoтiв ЗaЛI/IIJfvITИ iм нi свoгo
мaйнa, нi свoix пaпеpiв. 29 веpесня виcoкиilt rпвeдський кoмiсap
Coльдaн, знaBецЬ сЛaв'flнсЬких lvloB' пpиiхaв дo Maзeпи. Йoгo
сгtoплини,} збepеэкенi у CтoкгoльMсЬI(иx apxiвax, це шraйжe €динe
д}Itеpе.,Io' Я}сe ш{aспlo пpo oстaнн\ xвилини гeтЬIvlaнa.

Maзeпa нa смеpтнiй пoстeлi пpиilrняв йoгo з paдiстro, бo Coль-
дarr y гoлoвнiм Iптaбi пoлaгoд}Iсyвaв зaвсiди ЯIt дEсентельMeн
yсi пpaктиvнi спpaви yкpaiнцiв. Мaзепa нaйIпoв y сoбi пде
eнеpгiro, rцoб лсapтyBaTи з нишr }Ia TeIvIy свoсi дoлi, пpиpiвнro-
roчи rr дo дoлi Oвiдiя, IIIo вtvlиpaв y Tих сaп[их oкoлицяx y To-
Max.

A втi'м, oпoвiдaс Coльдaн, гeтЬшtaн' JIeг}сo кепкyloчи' стe}IсиB
нeпeвниNl oltolvl зa п{aЛeнЬкolо сItpиIlЬкolo' пoBнolo пaпepiв, u1o
сToялa IIpи Еrьol\4y. Пeтpo Bсe сBoе }*(иття lIIyкaB 3a TиМ скapбoМ,
нe пoпaвIIIи нa Йoгo слiд. i iстopики Tеэtt не мaли дoсi бiльцrе
lцaстЯ. Пepeд гeTЬI!(aнсЬким дiшtкoм сToяли двi бoнiлoнки, пoвнi
дyкaтiв, з-пiд пoдyIIJoк сTapцЯ' BИзltpaIIIt двa мiшroнки з дopoгo-
цiннoстями. BoйнapoвcькиЙ y сyсiднiй кiмнaтi хсдaв' ш1oби пpи-
бiгти нa кoэtсний гIoклик.

Cкiн rtoчaвся 1 rкoвтня Bечopolu. Мaзепa BтpaTиB пaМ'яTЬ, i
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I\laяq}Iя йoгo тprвaлa мaйэкe цiлy дoбу. Пpи ньoмy зaЛиIIIиBся
тiльки сBяtцeнИIt' Opлик, Boйнapoвський. t Coльдaн. Boни нyли,

-як. вi}r кликaв сBoIо Мal\ly, гoBopиB пpo битBи i tсiлькa paзiв пo-
BTopиB: nCкpинькa' сItpинЬкa, тpебa зaxoвaти сIсpиlrьIсy>. Пiсля
цьoгo йoгo yстa пoчaЛи ivlиlvlpиTи невиpaзнi слoвa.
' Звiсткa пpo близькy сMepтЬ Мaзепи пoчaЛa пoшIиpIoBaTисЬ y

Бендеpaх. Bi.ц пoлyдня 2 lкoвтня rop6a тpiвorкнo збиpaлaся
дoBкoлa гeтЬMaнсьItoгo дoNIy. Бyли тaiш ЦlBе.ци' пoляки' тypки'
aле нaйбiлЬLI-Iе кoзaкiв, якi в пoвнiй мoвнaнцi rtсдaли сyмнoi
зв-iстки. Opлик, lцo 3a цi стpaшнi днi дoзpiв i пеpеднaсHo пo-
стapiвся, пoчyBaB y)*се }ra свoix плечax TЯгap' зaлиrшeний йoмy
йoгo вчителем. Biн д6aв за Bсe' BидaBaв Зaздaлегiдь вiдпoвiднi
нaIсази i кaзaв пiдгoтовити кoнi для вiстyнiв.

Пoпoлyдне в 4-iйt гoдинi Кapлo ХII пpийrпoв вoстaннr пo-
пpolцaтисЬ зi свoiм сoIoЗHиIto&I i дpyгoм, якиЙ нe пiзнaвaв yrке
нiкoго. З ним пpиf,lтllли oфiцiяльнi пpetсTaвники Aнглii i Гo-
ляндii.

Кoли вiн вi.цiЙшoв. пoчaласЬ lлvlBa i спpaвr*снiй xмapoлiм
нaBис нaд Бендеpalvlи Bпpoдoвэк цiлoгo дIlя i цiлoi нoчi. Taк-тo
lIIyM poЗгнyздaнoi стиxii зaгЛytl]ив oстaннiй вiддиx BeликoIo
гeтьIvlaнa дня 2,ttoBтн.я 1709 p. в 10-iй гoдинi Beчopa.

Кoли opлик стaнyв нa пopoзi, Iopбa, якoi нaвiть бypя не
вмiлa poЗпopollIити' дoгaдaЛaсЬ' Iцo це кiнeць.

- Пaнoве кoзaки,- сIсaзaB гeнepaлЬниil лиcap,- Яснoвeль-
мoэrсний Пaн гетьмaн Iвaн Mазешa BMep.

Bсi впaли нaвкoлiцrки i пеpexpecTИJIуIcЬ..Цorц лив пoToкaryIи'
i блискaвки oсяIoBaли нeбo. Toдi сеpeд кoзaцЬкoгo плaчу i гpoмiв
зiбpaнi пoчyли гoJIoс opликa:

- Пpинeсiть тетьмaнcькиЙ Ilpaпop' нeхaй вiстyни вибеpyть-
ся негaйнo в дopoгyl

Iз бeндepськoi фopтецi пoнaли бити гapмaти, i мiстo ЗaЧуIHИ-
лo свoi вa}ккi вopoтa, rцoби нapiд мiг пoнyти звiсткy пpo те, lцo
вWIep BoЛoдap' якoгo сyлтal{ пpиI.Iяв яIt гoстя y свoiх вoлoдiннях.

***

Bсi вiднyли Baгy тaкoi втpaти. Maзепa сTaB для кoзaкiв
?I<ИBvtNI сиMвoлolvl свoбoди Ta ЕIеЗaле}Iснoсти Укоaiни.

IlIвeди BTpaTИI|И вipнoгo тa дoсвiдненoгo ёorозникa, який
свoiм poзyivloм i пepeдбavливiстro спaс свoбoty' a Мoл{e Й tкиття
ixньoмy кopoлевi. .(ля тypкiв i тaтap нe NIoглo бyти бaйдyэким.
lцo сepeд ниx гIoMеp нeбезпечний, aлe чесний вopoг' якиЙ 5,
непдaстi не сyмнiвався в ixньoMy BeлиItoсеpдi i з дoвip'яtи пepе-
дaB B ixнi pyки свoс бaгaтстBo тa fitитTя.

Мaзeпи нe Мoяснa бyлo пoxoBaти B Бeндеpax нa тypeцькiй
землi; тiлo йoгo тpебa бyлo пepевезти y Moлдaвrцинy, щo бyла
пpaвoслaBI{им князiвствoм пiд oпiкoro сyлTal{a' Пoxopoннa вiд-
пDaBa вiдбyлaся 4 экoвтня в мaлiй сiльськiй цеpквi, дe зiбpaлись
мiсцевi ЛtotИ, з.цeбiльrшa ceЛЯIlИ.

3eмляки тa LLIBeди нe пo}кaЛyBaJIИ :}ax()/цiв, Iцoби цей oстalт*
нiй пoклiн вoлoдapeвi Укpaiни Maв св't ' l '()(tний xapaктеp. Пpoвi71
y пoxopoн}riм пoxoдi BеJIи LшBeдськi фarlфаpи Ta кoЗaцЬкi сypMи,
lI-Io гpaли нaпеpемiнy. 3a ними кoзaцЬкa стaplшинa нeсЛa Oз}Iaк'И
гeтьМaнськoi влaди: бyлaву, Bкpитy сaмoцвiтaми тa пepЛaшIИ'
Ilpaпop тa бyнvyк. Boни itтцлтл пoпеpедy дoMoBи}lи' пpибpaнoТ
бaгpoвим oксaMиToM зi Irrиpoкoto 3oлoTolo oбстяэккoto, везeнtl l
нa вoзi, зaпpяrrсенiм y Iлiсть кoней, нa яких ixaли кoзaки з BитЯг-
ttеtlиl\Iи rлaблroкaми. Кapлo ХII зi сBorlo сTapLшинoIo пpoBoДиB
нa вiчний спoЧинoк сBoгo сoloЗникa Ta дpyгa. Bсi yпoвaэкнeнi
пpи ньolvly нyrкиннi aмбaсaдоpи BBarttaли своiм oбoв'язкoм iти
3a ниM' a зa ixнiм Цpиклaдol\4 пiтлли пpедстaBlIиI(и сyЛTaнa' lVIoл-

дaвськi тa вoЛoсЬIсi гoспoдapi. Зa ними ixaли Bepxи Opлик тa
Boйнapoвський. .{aлi зi спyrцeнoю збpoсlo i пoxилeниM пpaпo-
poм lсopoлiвськi тpaбaнти y бapвистих oдЕroстpoЯx тa янi.rapи з
гoмiнкими цимбaлaми, вбpaнi у бiлoмy. II{e дaлi yкpaiнськi
rкiнки лpиiltтllли зi свoiми чoлoвiкaми i згiднo зi стapoдaвнiм
зBичa€M ГoJIoсИJIvI тa зaBoдиЛи. B oстaннix pядax ropбoro tттllли
вipмени, ЦI,l|alaИ' тaтapи Й лoляl\и, бo y лiтi тoгo стpafllнoгo
1709 p. з' ixaлись дo Бендеp piэtснi нapoди.

Пoxiд ЗУПИIII/IB:Я. Ilеpед цеpкoBцelo нa кopoткy вiдпpaвy. T}т
opлик BигoлoсиB пoxBaлЬ}ly пoxopoннy пpoNIoBу.. 3 oглfiдy нa
пpисутнix uyакинцiв Biн пpoNIoBляB гIo-лaтинi. Biн зBeлИчyвaB
гетьп4aнa' IIpигaдyIoчи Йoro пepеMoги' дoбpoдiйнi BчИr:t<И' 3УrIИ-
HиBLЦисЬ пepeдoвсiм нa йoгo великiм плянi BизBoлення Укpaiни.

<Toй великиЙ cлaвниЙ I\4y}Iс' п{o ЗaJIИ|JlИBcЯ нa стapi .lIiтa бeз
нaц{aдкiв i з величезнишr мaйнoM' ?ItеpTByBaв yсiм, шдoби ви6opсl-
ти BoлIo свoiй бaтькiвuдинi ' Biн не 3аBaгaBся 3pекTись yсЬOгO,

щo Nllofiсe 6ути нaЙдopo}Itче нa цiй Зeмлi, i вiддaв BЛaсIlе }ttиття
3a Bи3Boлення piднoгo lсpaЮ з-пiд мoскoвсьIсoгo яpмa.

Ta rцo rк! тyт, нa нyrкiй землi, дoля свoiм пpисyдIoм зaBдaлa
yдap ЯснoвeльMo?tснoNly геTьМa}Ioвi Iвaнoвi Maзепi, якoгo iм'я
}Itитиl\{е вiчно 3 слaвoto y пawr'ятi нarrloгo l{apo,цa' бо вiн бaнtaв

длЯ нЬoгo свoбiднoгo poзвиткy всix йoгo безкoнечниx 1\{o}tсливo-
стeй. Hехaй нi вiйськo, нi нapiд }Iе тpaтятЬ нaдi i! Harшa спpaвa
сIIpaBе,цлиBa' a спpaBедливa спpaвa MyситЬ зaвсiди oсTaтoчнo
taпaнyBaти>.

ЗвеpнувrшисЬ .цo LшBедсЬttoгo кopoЛя, вiн гoвopив дaлi сИлЬ-
ним i Bиpaзистиlvl гoЛoсoш{:

nHiхтo нe бyдe в нaтлiм кparo нiкoли 6iльtllим зa MaзeпУ.
Хoчa ми i нeгiднi Beсти дaлi дiлo, Пoчaте ЕIaLLIиM слaвнoi пaМ'ятИ
вo}fi,цeшI' IvIи спpяlvlyсшlo сеpед скeлЬ i бypeй кoзaцький кopaбe.пь
дo свoбoди. .{o тебе, кopoлIo' зBepтaсMoся 3 пoкликoм Пepе.ц
дoMoBи}IoЮ Halцoгo сJlaBlloгo гетЬvlaнa. Maемo нaдiro, rцO ти дo-
IIoМo}I{eцI кoзaцЬкoМy кopaблевi. Tи, як дуtкиЙ ЛeB' сTaнеLLI нa
весь piст пpoти Moс}сoвсЬкoгo дpalсoнa. tцo невoЛить i пpигнiтar:
нaшy Укpaiну!>

Бyлa т1е фaнтaстинIro чyдIra сценa - i  нyдесне. пoдlaвy г iдt lс
зaкiнчення oднoгo з нaймoгyтнirпиx iстн\zвaнь нa свiтi.
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Уявiть сoбi бiднесенЬкy сiльськy цеpкoBцto' rцо сipiе сеpед
тpaB Ha стeпoвoМy oвидi, нaгIoлoBиHy BипoBнeнy Hy}rсдентlvtl|v|
lvloЛдaBaнaми. Пoсepед тiсi сipoi ropби Кapлo ХII; бiля xpистiян-
ськoi святинi сyлтaнськi янiнapИ, Щo сyпpoвo.r{или Toгo сaМoгo
сTpaxiTнoгo Ma3епy, який мaйrке Bсе }киття пpoвiв нa вiйнax
IIpoти туpкiв i тaтap; кpiм цьoгo' LЦBe,ци' ylсpaiнцi, нiмцi, тypки
i пoляки, дo ,Iкиx Opлик гIpoNIoBЛяс пo-лaтинi!

Toй yнень киiвськoi Moгилянськoi AкaдеМIi, якиit пpидбaв
слaBy шIиринoЮ сBoгo yMa i poзмaxoм пoлiтичниx iдей' бyв
ypoд?кеI{иM гIpoМoBцeМ. Йoгo тeллиЙ дуэкиil гoЛoс 3 }re}fiдa-
ниN4и ПеpeЛИBa\ЛуI' пoBI{иMи пloaнсiв, зBopylllyBaв дo tлибини ду-
rдi зaвзятиx кoзaкiв; LЦBeди ПII1ИкIIИ чoлolvl y HeпopyшIнiй rцa-
нобливiй позi, янiнapи IvIoBчaли...

Tpaдицiйнa пpoшдaлЬнa вiдпpaвa йш]Лa згiднo з незмiнним
oбpядolл кoзaцькoi тpaдицii.

Itapлo ХII пoклotlиBсЯ пеprший пepед тлiнними oстaнкatvlи
Мaзепи; всi пirшли зa йoгo ПpикЛaдoм. Ha сaльвy кoзaцьIсиx
сaмoпaлiв вiдпoвiли IIIBедсЬкi Ta TypецЬIсi дyлa, i бeндepськi
гapмaTи зaгpaЛи Boстaннс. Biддiл кoзaцЬIdoгo вiйськa oтoчив дo-
Moвинy, tцo ixaлa впеpед дo Гaлaца нa вiчний сyпoчи}Ioк.

I-{е wriстo, з6yдoвaнe над беpегarvlи ,{унaro, збеpеглo дoсi
Cвятorоpський мoнaстиp' пpегapниЙ 6удин0к З гe}Iyезькoi дoби,
з6удoвaний y ХV вiцi зa чaсiв тiсТ лaтиIIсЬIdoi peспyблиI<vl, |<oJI|4
вoнa йшlлa пoxoдal{и нa .{yнaй. Maзепy гIoxoBaЛи в гoлoвнiй
цеpквi Toгo lиo}taсTИpяl У глyбинi xopу y цегЛяЕIol\lty льoxy, збу-
дoBaнoпДy кoЗaкаMи. Tiльки кopоткий нaГIис rra звичaйнiй дoлiв-
цi з вивeдениM гетьMaнсЬItиМ гepбoм BкaзyBaB нa цей гpiб.

Ta дoвeлoся тaIс' ulo Maзепa, лкиЙ нe зaЗHaB сгIoItoIo 3a EtИт-
тя' не нaйrшoв йoгo пiсля сlvlеpTи. .(вa poки пiзнirпе пiд нaс po-
сiйськo-туpецькoi вiiltни MoскoBсЬкa apмiя oпиItиЛaсь нa Пpyтi.
Пeтpo зaвдячyвaв свiй pятунoк тiльки тoluy' ш{o Bчaс гIpoсиB
лaски i rцo великиft вeзиp бyв дуpний тa пiдкулtlцЙ.

Пiд нaс тих бoiв TypецЬкe вiйськo гpa6yвaлo Гaлaц; дo нЬoгo
дiйrшлa звiсткa, ц{o тa&l пolслaли Мaзeпy з йогo скapбaми. Йoгo
гpiб зНиIIЦИJIИ' йoгo тiлo BIсиtIyли дo .(yнaю. .(oпoмirrсний
yкpaiнський кopпус пiд пpoвoдoм Opликa BoIoBaB y цiй oкoлицi
нa бoцi тypкiв. Кoли мaзепинцi дoвiдaлися пpo це сBятoTaстBo'
IIoчaли негaйнo LЦyкaти зa тiлoм Maзепи, a вiднaйшoвrли йoгo,
гIoклaли з}IoBy y дaвнiй гpiб, який.вiднoвили: тiльки poзбитoi
дoлiвки ьIе нaпpaвиJIуI, ЗaJIИIIlaroчи ii y Taкoмy сaMoWIy стaнi нa
сгIoтt{ин 3ЛoчиI{y.

Минyлo бoгaтo лiт. У 1B35 p. неpцi Cвятoropськoгo MoнaсTиpЯ
зa6ули пpo iм'я тoгo' ш{o спoчиBaB в ixнiй кaплицi. Boни хoтiли
пoхopol{ити пoсеpединr сBoсl сBятин1 oд}Ioгo МoЛдaBaЕIсЬItoгo
бoяpинa. щo склaдaв Lцеtpi дapи нa мoнaстиpi; тoдi вoни вiдчи-
|rИJII/I NIotИлу Maзепи i пoклaли бoяpинa }Ia дoмoBинy гeтьМа}Ia.

Зa якийсь чaс vroлдaвcькиЙ ypяд зaбopollиB xopo}lити людeЙ
IIo цеpкBax. Cвoяки бoяpинa кaзaЛи вiд'lинити гpiб, дoбyли з
llьoгo .цoMoBиI{и i пoклaли Тx y нoвiй мoгилi бiля цepкви' пpaвo-

pyн вiд Bxo'цy. Знишr.eну,цoлiвкУ Maзeпи зняв i пеpеxoвaв у себе
бpaт мoлдaBсьIt'oгo гoсгIo,цaря Itнязь Гiкa; згoдoМ Boнa ш1eзлa, нi-
xтo Hе мiг бiльIлe вiднaйти ii слiдiв.

Tим чaсoм гpiб Maзепи стaB мiсцем пaлofuI}IицтBa для укpaiн-
сьItиx пaтpioтiв. У vеpвнi 1722 p. opлик, пеpеiздr*taroчи чеpез
Гaлaц пepeд виiздoшr }ra чy)fiинy' де MaB гIoчaти Baхtкe )fiитTJI
пoлiтичнoгo eмiгpaнтa й вигнaнця' Зaписyе тaкi сЛoBa: <Був я y

цepквi св. IOpiя вiдвiдaти гpiб пoкiйнoгo IvIaзепи. Я мoлився зa
йoгo дyIлy i кaзaв вiдпpaвити 3a нЬoгo пaнaxидy з ?кaлIo' lI{o TaIсa
вeЛиIсa Лroди}Ia не Mar гiднoгo для себe гpoбy>.

Haпepедoднi вiйни з Haпoлеo}loN{ B 1811 p. yкpaiнський
пaтpioт iстopик Mapтoс, стapшIинa poсiйськoi apмii, пеpеiзд?Iсaс
зi свoirvl вiддiлoм чеpез Гaлaц. Biн вiдвiдyе гpiб Maзепи i в свoix
спoмИнax ЗaлиLЦaс нaм тaкi пaм'ятнi мipкyвaння:

nMaзепa вI\{еp дaлекo вiд свoгo piднoгo кpaю, зa якoгo }lе-
зaлerкнiсть бopoвся. Biн вoroвaв зa свoбoдy i зa це вapтий гIoшIa-
ни пpиЙдeтлнiх пoкoлiнь. Кoли вiн згинyв ' cИHуI Укpaiни BTpa-
тили тi святi пpaвa, Яr"уIх Maзeпa oбopoняв тaк дoBгo 3 3aB3ятт.я1vI
i лtобoв'ro спpaB}IснЬoгo пaтpioтa. Biн rцeз, a paзoМ iз ним tцезлo
iм'я Укpaiни i слaвeтI{иx кoзaкiв. Biн визнaчуBaвcЯ, BeJII4|\'7NIvI
пpиttМeтal\lи i пiдтpиMyBав poзвИTo}с гrayк. Biн вiднoвив киiв-
ськy Aкaдемirо i  збaгaтив Тi  б iблioтекy piдкими дopoгoцiнними
pyкoписavlи. I ту JIIotИr^У' якa вeplryJla Aкaдeмii Гi слaвy, якa
пoбyдyвaлa aбo вiднoвилa стiльки сBяти}lЬ' пpoклинaЮTь ll-{o-
poкy y гIepшIy недiлro веЛиItoгo IIoсTy paзoМ iз Paзiнoм тa iнrrrими
злoдiями i бaндитaми. Ta якa piэ*сниця? Paзiн - бaндит i бoгo-
вiдступник, Мaзепa - oсвiченa i гyмaннa ЛIодиЕa' зpунний пoл.
кoBoдецЬ i пpoвiдник вiльнoгo, oT}Iсе' tцaсЛиBoгo нapoдy! У Itиiвi
я бyв лpиявний нa цiй нeгiднiй вiдпpaвi, в якiй нa гaньбy нarпoi
цepкBи беpyть yчастЬ lvlитpoпoлит' €Пискoп i всe дyxoвeнствo>.

A пpoте тaке oбypеI{}lЯ Hе Moглo пpoяBитись нaзoвнi. Cпoми-
ни Mapтoсa зaJIиLLIaлися дoBгo в pyкoписi, бo зa тцapськoi BЛaди
пaЛolvl}lицтвo .цo гprэбу Maзепи BвaхtaЛи rvтaйэке дep}rсaвнolo
зpaдolo aбo змoвoro пpoти деpЖaвнoгo Лaдy. Oсь нoмy стiльки
iмeн нaйкparциx yкpaiнськиx синi.в не дiйIллo дoсi дo нaс.

Укpaiнський пaтpioт, щo B oДI{oстpoi poсiйсЬкoгo стaprllи}lИ
йrдoв пoтaйки пoI{лolIитисЬ нa гpiб MaзeпИ' \ДaB нoгo oбyproBaти-
ся. Aэк .цo peвoЛIoцii 1917 p. в yсix цеprсвax цapськoi деp)кaвИ
вiд Bлaдивoстoкy дo oдeси y пеpllIy велиIсoд}ry нeдiлro к'и.цa-
ли aнaTеMy нa Maзeпy. Poсiйськa пpaвoслaвнa цеpквa' rцo бyлa
слyx}IяtlиМ ЗнapяддЯМ y pyкax цapсЬкoгo ypяty, гaньбилa шде
200 лiт пiсля сп,rеpти нaцioнaльнoгo yкpaiнсЬкoгo геpoя. якoГo не
пepестaвaлa лякaTись. I.{аpський ypяд poбив yсe, rцоби з}tеслa-
вити aбo зaтepTи спo1иин Мaзепи: nBсевлa,цний Мaзeпa) - яIс
3вaли йoгo aвтopи пaнегipикiв - стaB (пpoкЛЯTИM i сoбaкoro>.

oтся нeгiднa бopoть6a &Iaлa свoi нaслiдки. Haйкpauц cини
Maзeпигroi спa,цLIдиIlи' lщo зpoзyмiли Йoтo нaмipи тa iдЪi тa xотi-
ли ix пpoдoB}кyBaти' tцo Зpеклись богaтствa i висoкиx стaнoBиIЦ'
вoлiли зaслaI{I{я тa Cибip. всi вмepли Далеtto вi'ц свoгo piднoгo
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кpaIo' пipвaвrши всi
BплиBaти Ira сBoix

Bзa €МиЕIи з piднorо ЗeМЛеIo' i  нe мaли зlvloгI4
зeмлякiв тa пolпиplовaти сepе.ц них свoсi

A тим, шfo зaлиLLIуIJIИzЬ нa Укpaiнi, нeбезпеннo бy.шo пiд-
тpиMУвaти зв,язки З N{aЗепиllцяMи. |\oли 20 лiт пiсля пoлтaB-
сЬкoi биTBИ oДИI1 ilз пiслaнцiв opликa пpиiхaв до Hirкинa' гIoЛ-
ItotsЕIи}tи зiбpaлись в пiдзewreллi i тaм y гIoMep}сax вiдпpaвили
пaLjaxИДy 3a вeлиItoгo гетьМaHa.

Hедapем не цapський yряд нaзBaв yкpaiнсьIсий н aцiorr aльниfт'
pyх MaЗепИнсЬ}сиN{, a poсir7rськi iстopики, lцo сyпpoTи тOгo ypяДy
гIpoJ{I3иЛИ тaIсе сaшIе paбствo, як пpaBoслaBнa цеpIсBa' стaBилисЬ
дo нЬoгo y.200 лiт пiсля йогo смepти.EIс дo зaBЗяToгo вopoгa i
зoбpaэкaли йoгo тaк сaMo' як пoльськi iстopики ХмельницЬIioгo.
СдинvtЙ. poсiЯниrr, rцo зipвaв в тiсro гaнебнoю тpaдицiсю, 6yв

декaбpист Piлеев, ЗaсyД}fieний нa rшибениЦIo.
Зате yкpaiнський lrapoд y свoiй теплiй симпaтi i  дo гeTЬMaнa

TBOрив.цoвкoЛa його постaтi звopyrшливi лсгенди. oднi вipили в
те' lтI.: l  Maзeпa I{е BlvIер i зaxoвaвся в Киiвo-Пенеpськiй Лaвpi
(a нe, як Деякi кa}fiyTЬ' в Святoсoфiйськoмy сoбopi). To знoв oiтo-
вiдa.пи сo6i пpo тe, 'яtt вiн спить i з rrraблero B pyцi }I{де нa MeнT Bи-
ЗвoлеIIняI Укpaiни' Hapoдlтi пiснi, lщo збepеrли цi пеpeкaзи' пeрe-
хoДV|.JIVr з поколiння в пoкoлiння.

Taк самo тaеMниM' яIс д.II'1 сBoгo }Iapoдy, Мaзeпa лиIIJиBся в
евpоtтейськiй iстоpii: ItroMсTa' якy oбiцяли Йoму poсiяни, не ,цo-
ЗBoJIvIJIa aEс дo нarrIиx днiв нa спpaBе,цливy йогo oцiнкy. Maзепy
зNIaJIr}OЕyвaЛи яIt l{eЧесlloгo aBa}IтIopистa, пiдстyпнoгo i зpaдЛи-
BoгO' Iцo MaR нa oцi тiльки BЛaснy слaBy' себел}oбrroгo i rкopстo-
Itoгo' яI{oгo нeш1иpi paди 6ултс Пpичинolo }IеЦ{aсTfI Кapлa ХII.
Mи бaчи.пи' lцo Bсе це l{eпpaBдa.

Maзепa бyв пepeдoвсiм пaтpioToм' гIepед яIси1\{ стoялa iдея
tlдноlцiльtroi Укpaiни, rцo зyмiлa би зaбeзпечити сoбi пoBI{y }Iе-
залеlкнiсть вiд Poсi i  i  вiд Польuдi. Йoгo плaн бyв пepeдyмaний i
добрe пiдгoтoвлeнийt', вiн iIлoв дo ttьoго ЯI{ дo сдиIroi цiли все сBo€
}IсиT'тf l . Biн не 6yв нeосяlкrrий, нaвпaки: тpебa бyлo виiмкoBoгO
збiгy нeспpияTЛивиx oбстaвин, rцoб вiн ЗaлoNtaвся. Кapлo ХII
BсTyпиB зaпiзно нa Укpaiнy, poсiяни зaBД.flItи зpaдi здoбyли
Бaт.ypин i Зaпoporкськy Ciн, гIoлтaвсЬкa битвa, rцo пoвиннa бу-
лa бyти ГIеpе}toНtпoro, пеpемiниЛaся неспoдiвaнo у гIpoгparry
rшвeдiв. Мoнtливе, шдo Maзепa зpo6ив пoi\{илItу' rrе зBepтaЮчI4 до-
си'гЬ yвaг' l  нa нaцioнaльнi нaстpoi yкpaiнськoгo нapoдy' нe
pоз'яснrотoяи Йoму своix плянiв, спиpaтoчисЬ зaнaдтO нa apистo-
кpатi i  без унaс'ги IIирoIсиx нapoднiх мaс, якi в xвилинi небез-
IlеItи IIe зyмiли ПpсJкиIryтися i лиruиJIIIэЬ rIacvIBIIИNIvI, 6o 6ули
вдивyвaнi пOчиt{o]ш' Дo ятсoгo ix нixтo нe пiдгoтoвив.

Ta як тaм i бy.пo, нeвдaчa MaзeпИ с, лpИпИнeнняM впливiв
зaxiдньoi кyлЬтуI]и' яrсoi пpедстaBниItoM 6ув }tиiв, i пepeмoгоlо
MoсItoBсьt{oГo Bарчapс.гBa нaД i i  гIpедстаBЁIиЦеIo Укpaiноro.
Tpебa бyлtl довгиx лiт, Зaки пeрeт{oэкенi зyмiли 1ииp[II41vIи зaсo-
бirми зaвоrовaт,и свoТx tI4I{|4х пеpемoэ*сцiB' ЗaкИ yннi киiвськиx

ulltiЛ BкaзaЛи IIIЛяx дo виrцoi ltyЛЬTypи гpyбим бoяpaм i диким
цapЯшI.

A пpoте тoй Maзепa' l laд яким poсiйськi iстopиIси Taк rнyпдa-
J|IьcЯ, Якoгo пpaвoслaвнi сBяlt{ениttи пpolсЛИнaли пo всix
цеpкBax' Мaв диBHo пpивa6ливцЙ в.Плив нa пoeтiв, мaляpiв i
lvlyзик в Евpoпi, a це пеBнa oзнalсa oстaтoчнoi пepеNloги, якy вi-
щyвaли йoмy пoeтИ, lЦo бyли зaвсiди вopor*с6ит.aми iстopii.

Чи мoэкнa скaзaTи' lцoб Maзeпa Ilpoгpaв спpaвy?
Кoли взяти Ha yвaгy бeзпoсepеднiй вислiд i гoлий фaкт, ви-

слiд пoлтaвськoi битви i втeну дo Бендеp, тo Taк. Ta коли зBaх(и-
ти' II{o Maзeпa BлиB в дyIIJу lrapo'цy нaцioнaльнi змaгaння, тoдi
tцe нeяснi, poзпopoшIeнi, нeз'ясoвaнi, ш"1o зiбpaв ix в oднy цiлiсть
i нaдaв iм peaльнy фopмy, Ц{o сaМ стaв сИlvlвoлoм yкpaiнськoi
Hезaле}Iснoсти, дo якoi пpoстягaлa свoi xиэкaцькi кiгтi Moсквa,
тoдi зyсилля йoгo нe бyлo зaйBе i мoэкнa Bвa}IсaTи' IIIo пеpeМoгa
йoгo пpийrrrJIa B хBИJIvIнi, ttoли yкpaiнський нapiд скинyB зi себе
пyтa нeвoлi y 1917 p.

Hе oдин гypт yкpaiнцiв, rцo пiд нaс великoi вiillъти opгaнiзy-
вaлися для бopoтьби зa нeзaдerrснiсть piднoгo ltpaю' пpигaдyBa-
ли y свoix пo}слиIсax irvr'я вeликoгo геTЬNtaнa. B oднiй iз пpoкля-
мaцiй читarruo: <,{yx МaзегIи Bстa€ зi свoеi NIorИIwIi l]pиxoдитЬ
Nвили}Ia' Iсoли зMo}Iсемo вiдплa"rИTуI зa гIoЛтaвсЬIсy гeкaтoмбy>.

Пpoти теpopy yсix пеpeслiдyвaнь iдеi Maзeпи зумltли Bдep-
fi(aтисЬ пpoдoв}fi двox стoлiть, бo нixтo i нiчo не в силi пpo-
тистaBитись дyмцi JIIotт/||lИ i вoлi }Iapoдy' який piIшиB стaти сBo-
6iдним. Пpaвo нapoдiв нa сaMooзHaченHя нe r пopoжснiшr звyкoшr:
д()кaзaлa це B}tсе I\ДиI{yBI]IиtIa i дoкaэке 6yдyннинa.

Зa Maзeпo}o стoяЛa I]paBдa.
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пPиMITки

Mи xoтiли зpoбити цIo rсни}rскy ,tсивoтo' aлe нeМa в нiй нi oднoi
пoдpoбицi, яIсa нe булa 6и oсЕoвaнa нa яIсoмyсЬ дoкyмeнтi aбo тoчнo
пеpeвipeнoмy тeкстi. Mи нiчoгo нe видylvlувaли, i кoли читaч хoтiв
би пepeглянyти викopистaнi тyт дэrсePeлa' пoбavить, ц{o цe нe yяBлeне
oпoвiдaння тa I'цo' зI\4aльoвyloчи oбpaз oднoi з нaйбiльшe нeзвичaй-
ниx eпoпeй, яrсy зt{алa Евpoпa, п{и I{е xoтiли стpиМyватись вiд taгaль-
ttиx виснoвкiв i poз'яс}lеtlllя пoдiй.

фeбa би xiбa цiлoгo тoмy }ra тe, uдoби cПИcaTуI пoв}Iy бiблioгpa-
фito дэкepeл дo Мaзeпи. T)zт xoвeмo oбмeэrситися дo l{eпoвЕoгo сxeп{a-
тичнoгo oглядy' Ha пеprшoмy мiсцi згaдaймo дrrсepeлo пepшopяднoi
вaги _ двi xpoпiки: oднy Bеличкa (1620 дo 1700), видaнy вiд 1848_
1864, i дpyгy aнorriмнy, вiдoмy <Iстopiro Pyссoвu, нaписalry пpиблизнo
17?0 p., a видaнy в 1864. Ми пepеглянyли те}Iс мeмopiяли, спpaвo-
здaння i мeтeлики пpo пoxiд Itapлa XII нa Укpaiнy нiмeцькoto, фpaн-
цyзЬIсoю' цIвe.цсьIсoю i гoляндськolo мoвolo' як i piэкнi чaсoписи тo-
дirrrньoi дoби' <Gazettes> i <Mеrсures>; ixнi iнфopмaцii, urиpoкi тa
тoтнi, зaслyгoвyloть пiсля пepeвipки чaстo нa yвaгy.

II{o тopкaетЬся дoкylvtеIlтiв сyнaсникiв, якi були у зв'язкax 6лцlк.
чиx aбo дaлЬIIIиx з дiевими oсoбaми тiеi дpaми, тo gлiд згaдaти;
спoMини тaйнoгo фpaнцyзькoгo aгeнтa' Hевiля (1698)'

спolvrини Пaсeкa,
спoI\4ини гeнepaлa Пaтpiкa Гopдoнa, цIoтляндця нa слyэкбi Пeтpa

(1849-1859),
сIIoмиI{и пеperiлaдчикa Кapлa ХII в Бендepax' гpeкa Aмepa (виданi

в 1905) '
спoМини дaнсЬItoгo мiнiстpa пpи Пeтpi I Ioстa IOeля (дaнськoro

мoвoю, 1893),
спoмини мapкiзa дe Бoнaкa, фpaнцyзькoгo aмбaсaдopa пpи Кap-

лi ХII (1756) i aнглiйськoгo aмбaсaдopa пpи Пeтpi льopдa Biтвopтa
( l  758),

пoсмepтнi спolvtини кrtязя Мaксимiлiянa Erиaнуеля Bipтембepзькo-
гo' udo згинyв пiд Пoлтaвoю (1730)'

пoсruepтний lцoдеrrниIс rлaмбелянa ltapлa ХII Aдлсpфeльдa, вби-
тoгo пiд Пoлтaвoro (1748).

,{уrrte тovнi звiстки нaxoдиMo в iстopii Кapлa xII (1742) пaстopa

Hopдбepгa, кopoлiвcькoгo спoвiдникa' rцo бpaв у.raсть y вciх вeлиIсиx
пoдiяx пiд нaс пoxoдy нa Укpaiнy. I{eй oснoвний твip великoi iстo-
pи.rнoi вapтoсти Boльтep oцiнив зoвсiм rreспpaвeдливo' з дyяte лeгкoi
pyrси кa,rсyчи, п{o цe nтвip дy,rсe злe пepeтpaвлeний i дyжe злe нa-
пиcaъrиЙ,,. Пoлиrпaroчи нa бoцi фopмy' твip HopдбepгЬ мae oснoвнe
знaчiння щoдo фaктiв.

Boльтep з тa}сиlvl сaМим гнrвoМ i oднoбivнo скpитикyвaв нeмилo-
сepднo тeэк дpугий цiкaвий твip iз дy)Iсe BаэкниMи дoкyмellтaми <Пo.

дopoэкi, ,{e ля Moтpe (1723). Aвтop тих спoМиtl iв, фpaнцyзький пpo-
'l.eстaнт i вeликиЙ мaндрiвник, пepeбyвaв y Бeндеpax i ltoнстaнтинo-
tloлi сaмe пiд нaс oстaнньoi дii Maзeпинoгo эIсиття.

У мoскoвськиц.epxiвax нaxoдяться пpo цю дoбy неoцiнeннi дoкy-
Meнти' з яIсиx бiльrлiсть ви'цaв в 1B5B p. Бaнтиrл-Itамeнський. Tекст
дy}кe Ba}кнoгo мeмopiялy opликa видpуIсyвaлa y 1862 p. yкpaiнськa

oснoвao у Пeтepбypзi.
<Maзeпa> нaцIoгo вeлиIсoгo iстopикa Itoстoмapoвa склaдeний нa

tliдстaвi нoвиx дoкумeнтiв, вiднaйдeниx y мoсI{oвськиx apхiвax yэ+се
Itiсля пoяви Бaнтиrп-КaмeнсьIсoгo.

Пpo сштepть Мaзeпи ЧИTaJIуt ми цiкaвий тeкст' нaЙдerlиЙ в apxiвax
y Cтoкгoльмi H. MoлчaнoвсЬIсим у 1903 p. Ta сaмa тe}Ia е пpeдMетoм
tt}lи,ttlси lra7lдaвo.вoлoсЬIсI,D( xpoнiк мaйopa M. Кaгaльнiцeaнy (Яси,
I 845).

BизнaчtsиЙ 'ruвeдський слявiст Aльфpeд eнзeн видaв y 1909 p.
tlбipкy пepшIopядErиx дoкylvlеIlтiв зi стoкгoльforсЬIсиx apxiвiв пpo зв'яз-
ки МaзeпиI{цiв зi lШвeцiero. Croди нaлeп{ить те)Iс сдине y свiтi видaB-
l{ицтвo Karol inka Kr igares Dagboсker y Лтoндi в ТТТве-
tl i i ,  якe вiд дoвгих лiт видae piвнoмipнo сгIoМи[Iи, мeмopiaли i
itaтepiяли пpo кapoлiнцiв, тoвapит:riв Кapлa ХII, щo 6ули з [lим нa
Укpaiнi. Taкorк Еpнст Кapльсoн видaв pi}riнi Мaтepiяли пpo |IИх У
стolсгoлЬMськiй Historiska Handlingar.

lШвeдеькi дoкyMeнти зiбpaв тa iнтeлiгентнo виIсopистaв цIBед-
ський iстopик Фpiксeль y свoiй nlстopii }tсиття ltapла ХII,.

Mиxaйлo Гpуrлeвський нe дiйIлoв iщe y свoiй <Iстopii Укpaiни> дo
дoби MaзeпИ, aлe в olсpeмiй студii з 1909 p. тopкнyвся спpaви сolозy
Maзeпи з Кapлoм ХII.

oдин iз aвтopiв цiei книэкки I. Бopщaк poбив poзIЦylси y дaЕoМy
нoпpяMкy в apxiвax y Biдвi' Пapиrкi тa Льoндoнi. Biн vlaв нaгoдy
те}Iс Bикopистaти apxiви фpaнцyзькoгo мiнiстepства зaкopдoнниx спpaв
l дrкepeлo пepшopядIroi вaги o.(iяpiйu Opликa. Itpiпr цьoгo, виIсopистaв
l lн тaкi свoi дpyкoвaнi пpaцi: (Boльтep i Укpaiнa", nГIiвнiчнa вiйнa
| фpaнцузькa диIIльoI\{aтiяn, uМaзeпa i тoдiшIнa фparrцyзькa пpeсa)'
cГетьNIaн opлик i Фpaнцiя>, <,{eдyкцiя пpaв Укpailrи> (y випyскax
ltиiвськoi Aкaдемii Hayк i Hayк. Toв. iм. ШleвчeнIсa y JIЬвoвi) i <ГIи-
лип Opлик) (B-вo <Чepвoнa ltaлинаn).
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B л<axлцвуlй дeнь бiля Пoлтaви
Biд rшвe'дiв rцaстя yTeк.пo'
Haвкpyг пopyбaнe, IсpивaBе'
Bсe вiйськo Кapлoвe Ляглo.
Biйськoвa мiць, вoeннa сЛaBa,
Taкa эк, 4ry уIИ, i i paби,-
Maйнyлa дo цapя' ЛylсaBa'
I вpятyвaвся Мyp Moсrсви,-
,(o тoгo пawr'ятнoгo poкy,
Дo rцe rrсaxливirдoгo дIrя,
II{o нa гaньбy й piзнlo }rсopстoкy
II{е бiльшe вистaвив iм'я,
II{e бiльIлe вiйськo дaB lra злiM,-
oднoмy гpiм, a блиск yсiм.

П

TaкиЙ вiд дoлi хсepеб впaв;
I ltapлo день i нiч тiкaв
Чepeз пoЛя' piнки, дiбpoви
B нyнсиx i влaсниx кpaпJlяx IсpoBи.
3a ньoгo rк тисячi лягЛo,
A й слoвa скapги нe 6yлo

r08

Ha честoлroбця в дe}Iь зaгJIaди'
.flк пpaвдa нe бoiться BJIaд:уI.
A як зaгинyB кiнь йoгo,
У6vlтиЙ IсyлeIо нa пoлi'
Гiстa дaв йoмy свoгo
I вмep y poсiйськiй нeвoлi.
Ta й цeй скaку}I зBaЛився з tliг,
Як чвaлoм lсiлькa миль пpoбiг.
I в пyщi, в темвiй глyIIIинi'
,(e нaвкpyги вopoэкi нaти
Brtсe poзвeЛи свoi вoгнi,
Пpийшлoся кapЛy lloчyBaти.
Чи rк цe тi лaвpи, тoЙ вiнoк
Boеннoi пoтyги Й cлaви,
II{o зaбиpaв oстaннiй сoк
3 нapoдiв rшведськoi дepэtсaви?
Мoв нeэrсивoгo пiд сoснy
Пoклaли lсopoЛя дo снy.
Tягyнa нiv, xoлoдниilr iнeЙ,
Гapянкa paн' неIIеB}Ia пyть
Йoмy зaсIIyти I{е дaloтЬ -
Зaтepплo тiлo, paни синi.'.
Ta мyэкньo 3}loсиTЬ Boлoдap
Biд дoлi пoслaний УДaP,-
Бo пiдкopив нeстеpllнi бoлi
Cвoiй твepдiй i впepтiй вoлi,
II]o пepeд нerо всi пpигoди
Hiмiroть, ЯIс IсoлисЬ llapoди.

III

Iopбa вoэrсдiв - якa жс мaлa! -
3a дeнь ще бiльrпe пopiдiлa;
Ця ж peшIткa лицapiв бyлa
Хopoбpa й вipнa B}Iсe - сидiлa,
Hiмa, пolrypa i сyмнa,
Кpyг кopoля й йoгo кoня,
Бo эк y нeщaстi, нaнe тiнь,
Лlotиtти нe пoкинe кiнь.
A пopyн, в JIицapсьIсiй ropбi,
,{e звiсив дyб гiлля дeбелe,
Maзeпa стoмлeний сo6i
3 тpaви твеpдy IIoстелIo стeлe.
Гeтьмaн - пoxlvlypиЙ i crapиilt
I сaм, як дyб тoй вiкoвий.
Ta спepIшy, xoн стoмивсь зa дI{я'
Itoзaцький IсIlя3Ь oбтep кotlя'
Poзглaдив гpивy' llotи Й xвiст,
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Poзпyтaв, poзгIIyздaB, oбЧистив,
Пoслaв йoмy тpaвIt Ta JIУlcTУ
I тirшився, rцo кapий iсть,
A тo eкypився дoвгий нaс,
II{o змyвeний скaкyн }Ie пaс
B нiчнiй poсi тpaвy-oтaBy...
I{ей кiнь тepпляний бyв нa слaвy'
Ha iхсy й дorrсe нe звafiсaв'
A все poбив, яrс пaI{ 6aэrсaв.
Itудлaтий i кpемeзний зpiст,
IIaлl*иit' пpyдкий ненaне 6iс,
Biн пaнa пo-тaтapсЬки rriс.
Ha клич йoгo бiгце1!! пpиxoдиB'
Хoчa б тaм тисячi, чи тЬ}Ia'
Чи пiч бeззopянa, нiмa,
Усrоди пaнa вiп з}raxoдив -
I.{ей кiнь вiд смеpку afiс дo дHJт
3a пaнoм бiг, пroв lсoзeня.

IV

Iз цим уIIopaвIIIись' гeтьIvIaIiI

Ha зervrлro poзiслaв Eсyпa}I'
Cписa дo дepeBa пpипеp
I взявсь oгJIяIIyти тellep
PyIшницrо, чи вoнa як слiд
Пepенeслa вaэrский пoxiд,
Чи чaсoм lIopox }lе пpo}Ioк'
Чи в кpeмiнь пoтpaпля lсypoк'
oглянyв пixвy, щe й eфeс,
Чи вэrсe нe пepeтepся дeсЬ
Йoгo мiцний peмiнниЙ лac.
Aэrс пoтiм cлaвниir вaтaхсoк
,(oбyв тopбинкy й бoклaкoк,
Увeсь у6otиilt свiй пpипaс,-
I з ltapлoм i всiмa t пoчoTy
Гoстиrтяo пoдiлився вiтr
3 тaкoro ж гiднiстro дoстoTy'
Як нa бенкетi двopяIIиH.
Itopoль з,yсмilшкoro гipкoro
Cвorо мiзepнy пaйкy взяв
I, пpиxoвaвшIи пpистyп бoлro,
Бaдьopo, гoлoс}ro скataв;
<У всix iз нaruoгo гypткa
Biдвaэкний дyx' тBepдa pyкa'
Ta xтo в цeй нaс мapIшiв, бoiв
Бaлaкaв IvIeншIе й бiльIп зpdбив,
Hirк ти. Maзeпo? Ha землi

Biд oлeксaндpoвиx нaсiв
Taкoi пapи IIe зъlaf,tти,
Як твiй Бyцефaлoс i ти.
Бo й скитсьIty слaвy тoпчelll ти
Ha piкax i пpoстopax стeпy>.
uo, Я пpolсляв'- сIсaзaв Maзeпa,-
T)r rшкoлy, te я вчивсь iзди>'
<Чoмy эIс цe тaк' cтapий гeтьмaнe?
Чeй дoбpa пIкoлa rrс тo бyлa?>
<Ha эrсaль, цe пoвiсть нe мaлa'
A стiльни MилЬ tцe пеpeд lraпilи
Ta сyтивoк iз вopoгaми,
Щo дyrкчi B дeсятЬ paз вiд нaс...
3aлиrцим цe нa кpaщий vaс,
Arrt дoки зa pyслolvl .(нiпpa
Mи змorсeм кoнeй пoпaсти.
Baм, пaнe, спaти в}Iсe пopa'-
A вapтy бyдy я Ilести>.
<A я б yсe-Talси бaнсaв,--_
Biдpiк кopoЛь'- щoб ти скaзaB
Cвoю iстopiю, aнeй
Пiд цlо гyтipкy гoлoсIly
Я вiдпoнинy i зaснy.
Бo сoн тeпep не ймe oчeй>.
<,{ля цьoгo я веpнyтисЬ paд
Taк poкiв з п'ятьдeсятЬ нaзaд.
Mенi двaдцятиЙ piк минaв...
II{e Кaзимip кopoлroвaв,
Ян Кaзимip... [Iicть poкiв я
Бyв пaэrс y тoгo lсopoЛя.
Цe бyв кopoль! Учений
Biн зoвсiм бyв нe пapa Barrл,
Бo й нe з6иpaвся вoloвaти'
Щoб нa6yвaть чyэrсиx кpaiн,
A пoтiм знoв ix yтpaчaTи'
Toяс сyпoкiйнo пpaвив вiн
I, кpiм гpизнi нa збopax сoймy,
Taк миpнo эltив' a}fс нeпpистoйнo.
Бyли йoмy тyp6oти й тaм!
Biн мyз любив i гapниx дaм.
,{oIшкyлять iнoдi ill вoнуr
He мeнrд вiд лroтoi вiйни.
Як тiльки гнiв йoгo Mинaв'
Biн книэrtкy й rrсiнкy знoв мiняв
I впopядrrсaв бeнкет нa слaвy'.II{o 

дивyвaB yск) Bapшaвy.
3глядaлись дiти i стapi
Ha блеск i вeлич.пpи дрopl.
Biн звaвся <пoльcький Coлoмсiн>
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У всix пoeтiв, кpiм oднoгo,
II{o втpaтив вipy в пaнсioн
I склaв сaTиpy бyв нa }Iьoгo.
Taм бyв бeзэrсypний двip зaбaв,
,(e мaйrrсe кoлсний бyв пiiт...
Кoлись i я тaшr вiprшy сIgIaB
I пiдписaв - <сyмний Tеpcит>.
.fl зrraв тaм гpaфa-Borвoдy'
Cлaвeтньoгo' стapoгo poдy;
Moв pyдня вiн 6aгaтиfr був,
A гopдий, щo й кaзaть IIe тpeбa,
I нa свoе IIIляxетствo tУB,
Hewroв зiйrдoв нa зeMлк) з нeбa.
Бaгaтствoм' poдol\,l тa iм'ям
Piвнявся тiльки lсopoляIvl'
Пишraвся, чвaнився' гopдiв,
A вperштi, IIaчe B п'янiм снi,
Biн слaвy тa дiлa дiдiв
Пoпpoстy BуIд'aв- зa\свoi.
IнaкIше дyIvIaJIa нсoнa...
МoлoдIпa щoсЬ зa тpидцять лiт,
Bсe вaltсчe зI{oсилa BoI{a
Cвoro lryдЬгy i гpaфiв гнiт.
Пicля бeзплiднoгo бaхсaння'
flypмaпy снiв, вaгaнь i мpiй -
Boнa пoслaлa IIa пpoщаIrня
Cльoзy IIeBиннoсTi свoiй -
I мipяти oчи}Ia стaлa
Bapшaвськy }roлoдЬ' тaнцi, спiв -
Ta нaсy слyIIIIroгo чeкaЛa'
II{oб xoлoд сepця xтoсЬ зoгpiв,
II{oб гpaфa. yвiннaть IloBиI\4
Tr,rтyлoм, Iцo вeдe дo нeбa...
Haвpяд чи xтoсь пиIIraBс.я б ним,
Хoн зaслyltсив йoгo, як тpебa.

Кpaсyнь-roнdк я бyв тoдi...
Teпep, Iсoли Bfiсe сiмдесятий
Мeнi м4нyв, нe гpix сIсaзaти'
Щo в днi roнaцтвa зoлoтi,
Бyвaлo, rсofiсIloгo BeлЬМo,tсy'
3 мyrкiв, vи xлoпцiв' пеpeмo}l{y
У всiй пpивaбнiй мapнoтi.
Я хс бyв весeлий i стpyнкий _
r вигляд мiй нe 6ув тaкvrйr

v

ПoмoprЦeниit', як oсЬ тепеp'-
To чaс вiЙни й тypбoти стep
3 oбличчя дyIIIy, шдo нeгoднi б
Meнe вэrсe й poди.li пiзнaть,
Кoли б Ivtoгли ruoс cьoгoдrri
З мoiми yчopa пopiвнять.
Aлe жс кoлицrнix pис мoix
Iщe paнiIшe я пoзбyвся,
Aнiж сyвopий вiк тopкнyвся
Pyкoю стapoсTи дo ix.
Лiтa, як бaнтe, I{e вгacили
B мeнi нi шryакнoсти, нi cуItrIуI'
A тo внoчi з-пiд циx гiлoк,
fliд нopним не6oм бeз зipoк
Я б нe poзIсaзyвaв кaзoк...
Ta дaлi Bfiсe... Tepeзи стaH -
Biн нaчe ill тут пеpeдo п1I}loIо'
Бiпсить дo IvIеIre пiд кaurтaн... -
,Я бaнy скpiзь ii эrсивorо,
A всe-тaки я нe знaйдy
Hi бapв, нi oбpaзiв, нi слiв,
II{oб змaлюBaти IIиM oтy'
Якy тaк IIaлIсo я лroбив.
B ii oчax бyв сxiднiй жap -
Cyсiдствo туpщiв тa тaтap
3мirшaлo IIoльськy IсpoB... Ti oчi
Бyли vopнilш цiеi нo.ri,
Щe й з пpoмeнeм тaItиIvI пpeIсpaсIIим'
Moв нiэrtниЙ 6лиcк МoЛoдикa'-
Глибoкi й вoгкi як piкa -
Boни втoпaли в сяйвi влaснirvr.
B ниx Mope туги i вoгнro -
Moв oчi пryveницi-эrсepтBи'
IIfo дивиться IIa блиск в palo
I 6aчить paдorцi i в смepтi.
Пoгiднe i яснe .roлo,
Moв лiтнс oзepo, бyлo,
Щo в .Itьoмy нaвiть сolrцe з нe6a
Mилyeться сaмo нa сeбe.
A щiнки й poт... Ta Iшкoдa й мoви!..
Кoxaв кoлисЬ-i нинi
Boгoнь пoдiбнoi любoви
B дoбpi i злi не знae IvIeнс.
Бo rцo для rrei злiсть i гнiв?
A мpiя сepця' Ha}I нa зЛo'
He гaснe й дo стapе'rиx днiв,
Як це з Maзeпoro бyлo...
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VI

NIи бaчилvrсь... Mи зyстpiнaлись..'
Ь я Дуtвився-i зiдxaв-
Boнa й слiвцeм нe oбiзвaлacь,
Ta вiдпoвiдь r1 я мeв.
e тисячi тaкиx знaкiв -
Ми Й oписaти ix нe мoпсeм
Pядкaми зpoзyмiлиx слiв,
Хoч ix i нyв, i бaчив lto,ltеI{ -
Boни тaем}ro з сepця йдyть,
Хвилroroть paдoщaluи гpyдЬ,

.I з oбoпiльtloгo стpeмлiння
Poстe нiмe пopoзyмiння,
Щo з iскop - пpoблискiв дyмolс -
Boгнистий зв'язye IIIнуpoIс;
I]е несвiдolvlе. пorднaн}Iя -
I тrди нiкoли нe збaгнeм,
,fк paптoм iскopкa кoxaння
TTTддgнцц вибyxнe вoгнем.
3a нero стe}I{ив я здaля'
3iдxaв, tуIBу|в'cь i гlлaкaв я,
Aаrс дoки lraс yдвox tвeли'-
I вiдтoдi зд.и6aлиёъ муt
Бeз пiдoзpiнця... Я мoвнaв,
Я тiльки Iшлiв, нe пpизIIaвaBся'
,Язик тpeмтливo taвпdиpaB
I гoлoс нa Byстa tpивaвс,I'
Arrс дoки не пpийIuлa пopa!..
e бeззмiстoвIla' глyпa.гpa'
II{o тo ta нeк) зaвIIIe в нaс
Лiнuвиit lсopoтaЛи чaс.
B цro гpy - зaбyв, як звaть fi,-
,Якoсь-тo дoвелoсь мeнi
3aгpaти з нelo... Ta не BI{aв я'
Чи вигpaвaB' чи пpoгpaвaв я'
Бo я вясe йt туrм щaсливий бyв,
II.{o близькo бaнив, близькo .ryв
Iстoтy, щo ii кoxaв я...
Taк peвнo я ii бepiг
(Кoли б тaк нac цiеi нoнi!),
Aхс дoки вpaз Ire спoстepiг
3aдyмorо спoвитi oчi -
Hi щaстя, нi нeвдaнa в гpi
Bэrсе нe цiкaвили ii...
Boнa эrсe гpaлa бeз кiнця,
Heмoв пpп6итa дo стiльця' r
Хov дoвгo нe щaстилo iй.

l l4

I шдoсь тaкoгo бyлo в нiй,
Biд voгo зpoзyмiв я Bpaз'
II]o тут нe cлiд гyбитq нaдiй.
I в мeнe Moвa пoлилaсь'
Якaсь HeсrслaдI{a й 6eз пpикpaс'
A слyxaлa вol{a мeнe...
Хiбa эrс тe сepцe кpиэкaне?
.Цoвoлi й цьoгo вэкe мeнi!
xто слуxaв paз пoдiбнy rr{oвy'
Пoслyхa зIIoвy... ГIepше <нin

Ще нe гoBopить пpo вiдмoвy.

vП

Кoxaвяiкoxaнимбув' . .
Ta ви rцe cлaбiсть цIo сoлoдкy
IIe вiднyвa тaIс я чyB...
IIy rцo rrс! To я й скiннy кopoтIсy
Cвoro пoel\dy шryк i втix.
Бeзглyздям ви нaзBaли б ix!
Ha тpoн poдитисЬ _ He дJтя Bсlx'
IIfoб стaти виIцe вiд пpиpoди'
ГIepeмoгти сeбе й нapoди!
fl iнязь... чи тo я бyв тaкий...
Miг кидaтЬ тисячaшtи в 6iir
Ha пeвнy сшIepTЬ... A нaд с.oбoto
Я зaвrшe тpaтиB cилу Й BoлIo.
Ta дoвeдy Bжсe дo кiнця...
Кoxaв .я i зaзIraв lсoxaнI{я.
Хoч i lцaслиBa дoЛя ця'
A всe эrс кiнeць ili _ стpa*сдa}rlrя.
Mи пoтaй бaчились... Toй uaс,
,fк ми зyстpiлись пepIший paз,
Бyв пoвeн тyги i чeкaння.
He пaм'ятaro днiв, I{oчeй'
Hiчoгo - тiльки нaс oцeй
Пoвiк IIe зMo?rсy я зaбyть.
Я всro вiддaв би Укpaiнy'
II]oб пepeэкить тaкy xBилиIly
I знoвy тiльки IlafiteМ бyть -
Oтим пIaслиBиM пaI{ичeIvI
Iз нiясним сepцеM тa 3 NIeчeI![,
Без скap6у - кpiм дapiв llpиpoди:
3дopoв'я, IoHoсти тa вpoди...
Ми ниrrrкoм 6aчилиoь. Цe здaсться

.Цля дeкoгo пoтpiйним Ц{aстям -
He знaro... .Я б rкиття вiддaв,

Щoб пеpед нeбoм i зeшrлero
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Я мiг нaзBaTЬ Тi мoеto...
,Я[ тaк тy}tсиB i сyмyвaв,
IIfo тiльки зlvloгy шIaB
.{есь ниruкoм бaчитися з }Ieю.

vПI

Ha свiтi стiльки е o.tей,
II{o лro6лятЬ сTе}Itити нoчa&Iи
У слiд зalсoxaниx лroдeй...
Taк сaмo цe 6yлo i з нaми.
B тaкиx випaдкax вopт - i цeй
Хoн тpoxи, a пoвiвся б чемнo.
Бoroсь, щo я йoгo дapeМrro
oтyдив... Molке, тo сBятецЬ'
II{o, втpaтvIBIJfуI ну дalиilr iepпeць,
,{aв виxiд святoбливiй rrсoвчi...
I нaс двoix oднoi нoнi
Cxoпилa згpaя шпигyнiв...
Biд гнiвy гpaф oскarкенiв -
A я гoлipyч - яIt нa смix!
Ta тyт - otlll: сyпpoти всix -
Hiчoгo.б я, мaбyть, Ire змiг
I в збpoi 3 гoлoви дo нiг.
Бyлo цe сaМe I{a свiтaнкy
Пoблизy гpaфoвoгo зaMIсy...
Пiдмoги з мiстa Я I{е }I{дaB,
Бo й не гaдaв дoэfiитЬ дo pа*Ilty.
Mapiro-.(iвy я блaraв'
I двox чи TpЬox сBятиx... a тaM
Cкopився дoлi... I ropбa
Meнe y двip пoвoлoчилa.
Якa Tepeзинa сyдьбa,
He скaтсy Balvr - Ilе знalo й сaм.
oтaк нaс дoля poзлyнилa!
Aле эrс i лloтцЙ бyв, aж сTpax'
Пpeгopдий вoевoдa-гpaф!
Ha це вiн дoсить МaB пpичиI{'
Haйбiльlц poЗлIочениfl 6ув тим,
II{o нaслiдItи цЬoгo BипaдIiy
Moгли вiдбитись Ha HaщaдIсy...
He мeнrде вpaэкeний щe й тим,
П]o гepб йoгo дiстaB цю ЦIIсoдy
B тoй чaс' як вiн бyв пaIIoM poдy...
Biн сaм для сe6е 6ув святий
I дyмaв, щo в oчax }rapoдy,
Як i в мoix, вiн теэrс тaкий...
Ax, нopт вiзьми! Itoли б oтyт

3aстaв BiH пarra кopoля'
To пpимиpиBся б rце, мaбyть,-

Aлe lrс це пaэк!.. Cьoгoднi я

3лiсть гpaфa дo6pe poзyмiro,

Ta oписaти - не зyмitо.

IX

oКoня сroди!> - Кoня BBели...

цЪ спpaвдi був.пrляxетний кiнь -

Ha Укpaiнi виprс вrн.
гIpvдкi' мoв тi думки, бyли
У^ньoгo нoги... .[икий звip,
Moв сеpнa лiсoвиx yзгip'
He знai ByздeчIси' нi стpeмeн'
B невoлi бyв oдин лиlII денЬ;
Biн irкив гpиBy' t xpoпlB'
I pвaвсь, i сiпaвсь. UIoB скa}кеt|тtуI -

[ipмa! Гoдoвaнця стeпiв
Bедvть спiтнiлoгo дo NIeнe.
Meне десятoк гaйдyкiв
Йoмy Дo crwftттД пpиI{pyтиB
Tyгйм peмiнням - i пyстив...

сЬ'"'oi., бaтiг... i кiнь пoбiг,

IЦo тaк би й вoдoпaд Еe зrulг.

x
Bпеpед, впepед! Cкarкений PУx'-
kуi" - не 6aчив я нiчoгo...

Biд бiгy дикoгo' пpyдкoгo
У мeнe в гpyдяx сIIеpЛo дyx...
Пoмaлy llиклут нoнi тiнi, .
A кiнь Летiв, yBесЬ y пrl{r.

oстaннiй звyк iз yст ЛIoдсЬItиx'

Як я пoмчaв вiд вopoгiв,
Бi" д'киn' IIeBгaMoBний смix

3"юp6и зyxвaлиx гaйдyкiв,

щo Ъ вiтpoм дoлетiв кpiзь темiнь.

Я pвyчкo гoлoBy пrдBrB -

нa *i*сo',ifit тли\ тpiснув. peмiнь,

II.{o гopлo зв'язyвaв.мeнl -

,fl oбepнyвся IIa кoнl
I iм пpoкляття IIpoxpигIlB...
Aлe rrс зa тyпoтoм кoпит
Miй кpик дo lrиx нe дoлетiв.
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.[oсaднo, пpикpo!.. Я хt хoтiв
Зa глyм тoй .глyмoм вiдплaтить!
Biд бpaшrи зaмкy я й цeглинtси,
Hi кaмiнця нe зaJIиIIIиB'
3 мiсткa тaкo,tс нi деpeвинки,
A в квiтникy нi сie6елинки,
B пoкoro, дe стoяв кaмiн.
oкpiм тpaBи нa pеrштцi стiн,
I ви, itду'lи пoвз тиx pyiн,
Фopтецi 6 rraвiть IIе вгaдaЛи...
Ti 6arпти вeсeлo пaлaли!
I з тpiскoтoм зyбнaстих стiн,
II]o пpoти Ilolllсти не вцiлiли,
З дaxiв, rцo вyгляIvI oбгopiли,
Maбyть, tlе снилoсь тaм нiкoмy,
Cпливaв сBиllця гap6'rий пЛи}I.
Кoли вiд tlиx Лиxoгo дн,{
Пoмчaв ,I тттBидIДe блискy, гpoшIy'
Ha згубy пyrцeний B пoлЯ'-
II{o пpийде дeI{ь i я веpнyсь
3 дeсяткoм тисяч веpxoвиx
I зa гaнь6y свoto пoMLцyсЬ'
I дякy гpaфoвi с}слaдy
Ha тиx tyxBaлиx двopoвиx -
3a пeгoстиннy тy iздy.
Boни пeкельниflr жapт to 1uнolo
Cобi зaцpaJlи т"oгo д}IJI'
Як вiддaли UIеHe I{a BoJIIо
Пaлкoгo; диItoгO IсoHя'
Пpип'явrпи тугo pемiнцями
.{o вкpитиx пiнoro бoкiв...
Ta пoтiм я i iм TиIVI сaп4иNI
fleкельним Eсapтoм вiдпoвiв.
3a всe ITpиxoдитЬ .тaс вiдплaти,-
3умiй лйш чaс пiдстеpeгти!
Нixтo не змoэкё yтiкти,
Як сеpЦe ryIесникa 

.зdвзятe

trШyкaс зaсo6iв дo lvlсти.

- ,  {I '
Bпepед, впepeд! -_ мiй кiнь i я
Пpoмнaли, Moв }Ia кpилax вiTpy,
Miстa, iсeлa, iпoля. ' .
Heнaчe в нiт .моpoзнy. свiтлy
Ha небi iueтeop мirк зip,
Taк ми чepкaсMo пpoстip...

!.18

A нa тrrляхy Hi Miст, нi сiл _

I(piм стeпу, дикoi кpaiни
У нopнiм oбвo,цi лiсiв.
Лишr дe-не.дe зyбvaстi. стiни
Фoрteць, збу,Цовaних' кoлисЬ
ГIpoти тaтa.pськoi op.Ци'
Бeзлюднo, скiль.ки не дивись!
3a piк пpoxoдилo сIoди
Typeцькe.BiйсЬIсo.:.,Bсtoди, дe
Cтyпaли спaгiв тиx tсoпитa,
Taм кpoв'rо вся зeMЛя пoлитa'
I зeлeнь дbвгo l{е poстe.
Пoхмype нeбo, сipyвaтe,
Пoкpитe Млolo... Biтpy лeт
Ha мeне нaбiгaв з pидa}Illяlvl'-
Я б вiдпoвiв йoму зiдxaнням,
Ta rrrвидкo MчaЛи шIи Bпеpед'
Щo нi зiдxaти, нi блaгaти...
Пo кiнськiй гpивi пелexaтiй
Пoллявся мiй xoлoдниЙ тtiт,
Heмoв дotцy кpaплистa ЗIIИвa,
A вiн скaхteнo. .пoлoxJIиBo
Coпе i I\4читЬ дaлelсo в свiт.
Я тli6и Згo,цolu спoстеpiг,
Ш{o вiн зIvIeншIиB свiй лютий 6iг,
Taiнi! Мoс бeзсилe тiлo,
Щo зв'язa}rе t{a'нiм висiлo,
!,ля диких сил бyлo IvIoB пyх.
I кoаrсний мiй бoлrочvrЙ' pух,
3вiльнити }Ioги' спи}Iy, рyки,
Haпуxлi вiд стparшнoi MyIси,
Бyдили экax йoгo i гнiв,
Moв гoстpиЙ дoтик oстpoгiв.
Я звeживсь IсpикI{yтЬ 

- 
IiBoлo. й глyxo

3вyнaв oцей 6eзсилий кpик -
Miй кiнь здpiгнyвсь вiд тoгo звylty'
Ек вiд yдapy - lvlчитЬ lI{oдyxy,-
Heнaчe Ёнyв фaнфapи pиIt'
Пpoсякнyв ltpoв'to вэrtе pемiнь,
Бo кpoв 3 iraтepти,( paн Teклa;
I спpaгу Bхсe пoчyв язиtt'
Щo як вoгоHЬ йoгo пеклa.

XII

-Bаrte oсь дo лiсa ми дoбpaлись...
I-{e 6ув' 6eзкpaiй, диl*иfr пpaлiс
Itpeмeзниx вiкoвиx дepeB,
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II{o вэке IIe гIIyB ix вiтpy pев,
Лиrш xмиз oблarvryвaв з дyбiв,
3 сибipськиx вибiгrпи стeпiв.
Cтapi дyби poсли тaм piдкo,
Ta буйнo слaвся пoмilк ниx
Т}1r cтиill, зeлeний чaгapник'
I листoм вiн пиrцaвся влiткy,
Arrс дoки ув oсiннiй млi
Te листя Ля}Iсe нa зeмлi,
B кpивaвo-}tсoвтиx бaгpянцяx,
Moв кpoв пpисoxлa I{a NIеpцяx'
ТТIo пoлягли нa пoлi бoro,-
I экoвтi гoлoви 3иl\4olо
Taк i леэкaть бeз пoxopoн'
Taкi oбмеpзлi, зaдyбiлi,
II{o згpaя кpyкiв i вopoн
Уrкe й IслIовaTи ix не в силi.
Бyлa це диI{a пЛoщинa'
Хauдeм пoltpитa piвнинa,
Taпд де-не-дe poслa лirцинa,
Moгyтнiй дy6, мiцнa сoснa.
Aлe эк poсли BoI{и IIe вкупi,
Ha пдaстя! бo кoли би нi -
Hе тe сyдилoсЬ би мeнi!
Toнкi сyчItи й гiлляки гpyбi
Hе зaвдaвaли тiлy paн,
Бo пepeд rraми poзxуrJIЯ'JIуIcЬ...
I lкl,tти я щe сиЛy Maв.
B веvipнiй xoлoд i тyмaн
Пoмaлy paни ЗaTягaЛисЬ'
A впaсти - peмiнь }Ie дaвaB.
Кpiзь JIи.'еTЯ' вiтpoм кiнь летiв,
Лиrцaв дaлеIto зa сoбoro
Ityщi, дepeвa i вoвкiв,
II]o ззaдy гHaлися rop6oю...
Bнoчi IIa тpoпax лiсoвиx
Я нyв ix дoвге плиг тa плиг'
II{o злiсть сoбaк пepешIaгar
I влyннi вистpiли стpiльцiв,-
Кyди б мiй кiнь нe пoлeтiв,
3a rrим пo п'ятax вoвчi згpai,
Щo ix i сoнцe }Iе злякar!
Я вpaнцi зблизькa бaнив ix,
Hе дaльrше, нirк oтoй сyчoкJ
Bнoчi }tс я чyв ix Iпypxiт-бiг,
3лoдiйський oбеpeэrсний кpoк
Heвтoмниx, невiдстyпних нiг.
Як пpaгнyв я списa' мeчa!
Кoли cудилoсЬ пoмиpaти

I
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B цiй вoвчiй згpai, тo xoчa
Чимaлo й ix пopoзтинaти|
,flк дyэrсе я paнiш бalкaв,
Щoби oслaб скa}fieний бiг,
Tепеp тpeмтiв, як лист tpи}rсaв.
Щo ДикиЙ кiнь звaлиться з нiг.
.[apeмний стpax! Чимaлo сид

'{iстaв вiд пpедкiв вiн свoix!
IIе швидшrе Линe снiхtний пил,
II.{o слiпить oнi, BaЛитЬ з нiг,
Зaнoсить снiгoм сeляHинa'
I xoч вiн бaчить свiй пopiг,
Taки вiд xyги тaшr зaгиI{e'-
Taк нiсся кiнь мiй пo лiсax,
Heвтoмнo, диlto' без yпинy,
TaкиЙ poз'rorшeний, щo шtax,
Heмoв poзбerцeнa дитинIсa'
Як чимсь He дoгoдитцiЙ-
II{e гipше! лroтa эrсiнкa,
II{o вэкe згyбилa й poзyшr свiй.

XIII

Oпiвднi ми тofll лiс минyли!..
Я змepз, xoч чеpBeHЬ сaмe йrшoв,-
Чи, Moпсe, в }tсиЛax стиглa кpoв? -
Cтparrсдaння гiльтaя зiгнyли.
Я эк був тoдi нe тoй, щo нинi,
А' 6уit'ниf,l, мoв гipський пoтiк,
Hе гaмyвaв бaэкaнь i втix,
Hе poзбиpaBсfl B ix пpининi.
Якиilt хсe }Iс бyв мiй гнiв i стpax'
Oдчaй i xолoд, гoЛoд' fitax'
.fкi эtс я мyсiв мaти бoлi -
Кoли-тo, tв'язaнrдй i roлиЙ,
Кyдись y бeзвiстi лeтiв!
Я мaв гapячy кpов дiдiв,
Щo вiд oбpaзи xвилIoвaлaсЬ
I вpaз IIa Bopoгa пyскaЛaсь'
Moв лroтa гaдинa-змiя,-
Hе дивo, tцo Hа xвилькy тiлo
Пiд гнiтorvr тиx стpaяtдaнь зoмлiлo.
Здaвaлoсь' rцo ITaду B}I(e я'
Бo зaxитaлaся зevlля'
ТTTaлeнo зaкpyTився oбpiй -
Ta бa! Пpив'язaниir 6ув дoбpe!
Зaвмepлo сepцe' тЬшIa B мiзкy,
Щoсь xBиЛЬIty сTyкaлo B висIty
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I стaлo... Heбсl r пpoстrp
Beликим кoлeсoшI кpyэrсляЛи'
,{epeвa п'яHo тaнцIoBaЛи'
JI{oсь блискoм oслiпилo зip'..
Я вэtсе нe 6a.rив, пoгибaв...
!e смepть бyлa, цe сМepть дoстoтy!
БeзcилиЙ вiд стpaшнoгo JIЬoтy'
Я .ryв, як Mopoк нaстyпaвl
.ЯI силкyвaвсЬ oчyl{ятЬ зI{oB'
.{apмa! .{o сeбe не пpийIшoв!
Taкe вiднyeшI' яIt IIливеIII
Ha дoшцi в згoйдaнoмy Moplо'
To тoнelш, тo лeтиrЦ yгopy,
I мчицr Дo tуIь\уIх пoбеpeэк.
)Itиття xитaлoся в мeнi,
Блиuдaлo блу дними BoгI{яl\dи'
II{o нivнro в нeспoкiйнiм снi
ПеpeсyвaютьсЯ' lltoв пляMи
У мiцнo зiмкнутиx онax,
Кoли в rиiзкy гapячкa' экap.
Ta xyткo вiдiйIпoв цeй хсax,
A гipruий ЗaJIуILIIуIBuь T;rгap:
Cвiдoмiсть' u{o Iсoли пpи смepтi
Ife сaпtе тpeбa пеpe}I{итЬ'
To вэrсe Hе тaк.тo легIio B}Iеpти..'
Ta дoки пpийде сМepти MитЬ
I тiлo B пopox poзпaдeтЬся'
To нaм, гaдalo' дoBeдeTься
.(aлeкo бiльIшe пеpeхtить.
Hеxaй! Tаrк я не paз' не двiнi
!ививcя пpoстo смеpтi в вiчi.

хIv
Bepнyлaсь пaM'ятЬ... Дe эк цe я?
Merri тaк xoлoдIto зpoбилoсь
I млoснo - B гoЛoвi кpyтилoсь,-
Ta з кoэtсну|уI ък|уIBчУIIсoM дo lvlеt{е
Haзaд веpтaлoся }tсиTт.fl.
Bpaз гoстpцit 6iль lvlене вItoлoв -
To в cepцe стolvtJleнe' сTyдelre
Пoмaлy lIoвеpтaлaсь lсpoв;
B yIпax бeзлaднo зaгyЛo'
3aпyльсyвaлo сepцe шIлявo -
Bepнyвся зip, я 6aчив тЬMaBo'
Heнaче кpiзь нeяснe сRIIo.
Пoнyв я плroскiт бiля сeбе,
Bгopi эк мигтiлo зipнe небo...
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I{е бyв нe сoн: мiй дикий кiнь
Пepeпливaв piкy глибoкy,
II{o poзливaЛaся шIиpoкo
I мчЪлa 6yйнo в дaлeчirrь.
Mи пливeмo сepeд lloтoкy'

.Цe нaйдикirпe pвe бистpiнь,
I скiльки c'lJI _ гpeбe мiй кirrь.

Щoб дoсягти дpyгoгo бoкy,
Щo шroвчки мaйopiв tдaЛя...
T}т вiд вoди й oчyIIяв я'-
Ii xoлoдниit cвitкиЙ дoтиrс
Meire rriдcилvrв. Гpyдь кoня
Moгyтньo pвaлa tикиiт пoтiк,
Щo зaливaв йoмy xpeбeт...
I ми зaвзятo йrulllи впepeд'
Хo.r пoсyв alШlcя пolvlaлy.
HapeIштi - стaли нa землi...
Aлe в гyстiй, дpiмoтнiй млi
Hе мiг я 6aчуITу| пpичaЛy'
Бo пoзa нa}rи - нiн i стpax.
He скaэrсy, cкiльки я пpoвiв
Cepeд пoвiльнoгo стpafiсдarrlrя'
He poзyмiв | чуt. Я. ще }tсиB'
Чи rцe )fiивe Мoс диxal{ня.

xv
B блискyнiй rпеpстi й мoкpiй гpивi
Бoкarrци нocитЬ дикиЙ tсiнь,-
Пo кpyнi бepeгa стpiмкiй
Bилaзять нoги тpeмoтливi.
Mи вилiзли... B тyмaнi нoтi
Cтепи гIocлaлися бeз мeяс,
Щo й кparo iм нe бaнaть oтi,
Ityди нe гЛяtIЬ - oдIre i тe яс:
Moв тi Ilpoвaлля в темнiм снi -
Cтепи тa бaлки лиrш oднi,
A де-нe-дe _ бiлaстi пляl\4и,
Ta зелeнi густi мaзки
У cяйвi rrлiсяця, 3a нaMи'
II{o встaв вiд лiвoi pyки.
Hi слiдy лrодськoi oсeлi,
КУди б нe пoдивуIBcЯ Я,-
B цiй тeмнiй тa сyмнiй пyстелi
He блимнe вoгничoк вeсeлий
Яснoro зipкoro здaля.
Itoли б xoн блyдний вoгник ltлiг
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Пoглyзyвaти з мyк мoix,
To вrкe й тoдi зpaдiв би я,
Бo сepцro б paдiЪнo бyлo
(>гaдaти зa лIoдсЬItе ,tситлo.

xvr

Ми дaлi iltтllли - тa B}Iсе пoмaлv...
Бo вэtсе стoMився дикий кiнь.
Cтyпaв нeBпевненo й oxлялo -
Ha ньoмy эк пiни плaстoвiнь.
Biн вoлi й квoлoi ДИTиI*IуI
Пoкipний був 6и в цi гoдини.
Aлe для всe дapмa!
Хoч як пpибopкaний мiй кiнь,
Ta в мeне rили Bfite нeМa'
A нa pyкaх туrиЙ pемiнь.
I слaбo силIсyBaBся тyт

-I]-opв-aти 
pемiнь дoбpиx пyт,

Щo бyв зaцIп,Iopг}IyтиЙ тaк дy?ке.
.Цapeмнe! Я нe виpвaв pyк
Ta й спpoби кинуЬ нaдЬpeмнi,
Е9 дyl*счe стягнyтi peмеii
II]e бiльure зaвдaвaли &rYк.
Cкarкeний бiг кiнчaвся й",дкo,
Хoчa мeти 6улo Й ЕIе BиДкo.
.(есь гopсткa пpoшIeнiв ляглa -
O, як тe сoнцe йдe пoвoлi!
Mенi здaвaлoсЬ - сipa млa,
II{o вarккo Еaляглa Ha пoле,
Hе змiниться IIa дeнь нiкoли.
Aхс дoки Bpaз I{a ввeсЬ пpoсiip
Чеpвoнe пoлyrш'я poзквiтлo,
II]o poзiгнaлo peцJткy зip,
3aбpaлo з ix кoлясoк свiтлo
I з тpoнy яс}Ioгo свoгo
.{oвкoлa зeМлIo зaлилo
eдиним сяйвoм oсoбливим,
Taким, лишIe йoмy влaстиBиM.

xvП
Bстaвdлo сollце..' Бiлa млa
Здiймaлaся клyбкaми Bгopу.
I звiльнa вiдкpивaлaсЬ зopy
rryстeля степoвd. нiмa...

124

Boнa бeз кpaю poзляглaсЬ
3a нaми, IIеpeд нaми' скpiзь,-
Якa rк кopисTЬ бyлa для нaс
Минaти пoле' piчку, лiс?
Ha гpyнтi, дикoi piвнини
Хоч би де-нeбyдь з}ralt чи слiд
ЛloДиlзи ни 6oдaЙ тBapиI{и'
Хoчa б вiдбитoк нiг, кoпит!..
Пoвiтpя }roвчaзIle й сyмне,
Кoшraxa тyт нe пpoдзи)rсчитЬ
I rкaден птax нe пpolсpичиTЬ'
3 кyцдiв i з тиpси Irе спypхHe.
Oтaк чимaлo щe вepстoB
Miй кiнь нaтolvrлеIlий пpoйrшoв,
Хoч вaэккo диxaB' щo здaeтЬся -
TTIе xвилькa - Й сepцe poзipвeться.
NIи Йlltлут' сaMi, тa це здaЛoсЬ'
Бo вpaз нa зaкpyтi сте?Iсини
,{eсь кiнсьIсe p}tсaнrrя poзляглoсЬ
Iз хaщi Tetvlнoi coctlуIt|уI,-
Чи тo лиIII вiтеp з-мirrс листI{iB
.[o менe IIIeлeстoМ дoнiсся?
Hi, нi! To з тyпoтoм з yзлiсся
Taбyн кoнeй дo I{aс лeтiв
ЧoтиpьoxкyтIlикolu BeЛиким.
Хoтiв я сIсpикI{yти - тa нi!
Moвчaть yстa мoi нiмi -
Бo де }к пaHи циNr кoIIfllvI диким?
Ix цiлa тисячa чи тЬvla -
A вepIпникiв нa ниx немa!
Itoщлaтi гpиви poзвивaлисЬ'-
I poзлiтaлися xвoсти' -
IIIиpoкi xpallи poздyвaлисЬ'-
Boни нe зн.aJIИ щe Byзди'-
IIIo нaшryлялa б poт дo tсpoви'-
A нa мoгyтнix кoпитax
Boни нe чyЛи щe пiдкoви
Aнi oстpoгiв нa бoкax...
Ta6yн uде вiльниx' диI{иx кoнeй,
ТТ\o, нave xвилi 1\4opя Bpaз'
Летiли B диIсoMy poзгoнi
3 гyдiнням-тyпoтoм дo rraс.
Кoли мiй кiнь пoбaчив ix,
To нaчe збyвся вiн бeзсилля,
Haпpyrкив ?l<у|JIУt квoлиx нiг
I пoчвaлaв... Ще тiльки xBиля -
Biн xpиплo' глyxo зaiprrсaв,
3дpiгнyвся... i нa зeMлIo впaB...
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Biн вaэккo диxaв i леэfiaв,
oчимa мoв кpiзь сItлo диBиBся'
Увеcь у милi-й нe дpiэкaв.. .
oтaк i IIIЛЯx йoгo скiнчився,
I'TIo пepIший тa Й' oстaннiй був!
Taбyн пiдбiг - вiн бaнив, нyв'
Як кiнь зap}кaв' спиI.IиBсЬ i впaв.
Boни il I\дeнe cпoстеpeгли.
Як я лехсaв нa кiнсiкiй спинi
B тyгiм, сItpивaвлeнiм peмiннi:
.(pirrсaли, вiтpили вoIIи
I в piзнi бoки poзбiгaлись,
l'o зlroв ЕIaзaд дo lvIеI{е Йтllли
I знoвy з Есaxoм вiдвepтaлись'
Aэtс дoки вpaз oдHиM пли}itкolu'
Пiсля }tpyтoгo гIoвopoтy'
Biд менe КI4IIУJII4cЬЪypioм
б-a пaтprяpxoM сBoгo poдy -
{e вopoний кorшлaтий кiЬь,
Мaбyть, зi всix нaЙдуlкнvtй вiн -
Hi кpaплi сиBoгo BoлoссЯ
B. блискyнiй rшepстi б не знaйцrлoсЯ...
l l кoнr фopкalотЬ' xpoпляTЬ'
Ip*сyть i кpyтяться lсpyг NIeHe'
Hapеurтi IIуI:нУIIII:Ь шIaлeнo
I в лiс нAзaд вollи летЯTЬ,
Бo з rкaxoм дикe ix чvття
trIкlдини ovi зyстpi.raе.
\rт сaм зoстaвся я в oдvai,
Пpив'язalrиЙ туrим peменeм
.(o цьoгo Tpyпa бeз rкиття;
Иoгo нiмi, xoлoднi члеtIи
Лerкaли пдiльнo бiля мeнe
Brкe без незвичнoi вaги.
II{o тo вiд нei я нe змiг
Звiльнити нi се6e, .нi iх,-
I встaти нe бyлo снaги!
Oтaк лerкaЛI/I \lIИ,пpуIкyпi -
Bмиparoний нa мepтвiм тpyпi.
Як мaлo спoдiвaвся я,
II]o бiднa Toлoвa IvIoя
Пo6aчить 6лиск нoBoгo ,цIlя.
Biд paнкy дo сMеpIсу ле}+taв я'
oтaк пpикyтий дo кoня,
УI oчимa сo}Iцe пpoвo.цrtсaB Я
Ta paxyвaв гoдиIlи дlIя'
II{o йшли пoвiльнoro xoдolo...
B менi rтIe стiльки cил 6улo,
II.{об глянyти. як l{aдo vIнolo
Boстaнне сoнцe вrке зaйrшдo.

L2в

B дyIшi вiд.raй _ Тa1\Иf,I tли6oкиЙ,
IIfo миpить нaс в oстaннiй чaс
Iз тим, щo в пoпepeднi poки
HaйгipIшим злoм бyлo для нaс.
I]е нeминyчe - це нe aлo'
A деxтo Й 6лaro в нiм знaxo.цить
He мeнrц вiд тoгo, цIo вoнo
Taк paнo iнкoли пpиxoдиTь'
Aле rк Ми всi цIo пeBнy Лaскy
!6aЙливo хoчeм обминyть,
Бo в нiй ми,6aчимo, шIaбyTь,
Якyсь нeзpoзyмiлy пaсткy,
Ityди oбaнт+иЙ нe Bпaдe.
A дexтo й сaм нa йoгo хсдe'
.Цo ньoгo 1\,IoлиTЬся з блaгaнHяM,
IЦукa йoгo з MечeМ сBoiM...
I{eй oсopy?r<ниilt, TeMний сItiн'
Itiнeць хoч би. ir яt<им стpa}fiдaнняl\л'
A зaвэкди нeпpивa6ниil вiн|
Й cкaзaти чyд}Io: дiти втix,
II{o тo пpoвoдятЬ lto)ltеtl деIlЬ
Cepeд бенкeтiв тa пiсeнь,
Heстpимнi B зaбaгax свoix,
B бaiaтствi, в p'oзкorпi тa слaвi,-
Bмиparoть Лelкo' ЛeгLIIe нaвiть,
Hirк тi, щo MyчaTЬся ввесь вiк.
Бo тим, tцo B}rсе дiзнaли Bсьoгo'
Щo с пpeкpaснoгo й нoвoгo,
Brке кидaти нiчoгo тУT,-
Hoвиx yтiх вoни нe rrсдyть!
3a чим нa свiтi пofitaЛIсye'
Хтo все вэкe звiдaв нa зeмлi?
Хiбa кpiм сMеpти, rцo ii.
Чи 6ули дoбpi шIи, чи злi,
Уявa pi*снo нaМ шIaлюс.
Кiнця всix мyк чeкar стpaдIIиIс'
A дpyг йoгo - спolсiйHa сп4еpтЬ,
B oчax, rцo пoвнi бoлro вшдеpть,
3'являеться, як Злoдiй, зpaдник,
I нaгopoдy вiдбиpaе -
Як деpевце в нeбecнiм pai...
3a пepeэкитi злиднi й злo -
Tе nзaвтpa) Bсe б йoмy дaлo,
Tе nзaвтpа> Ivloжсe й мaлo бyти
Пoчaткoм безкoнечниx лiт,
Бeз гopя, без плaчiв i скpyти,
I вpaз йoтrлy б вiдкpився свiт! -
}Itиття пpивaбнe i бaгaтe'
Щo й oчi слiпли б вiд кpaси,
Бyлo б йoмy зaмiстo плaти'
3a сльoзи. зa Tяэt(Iсi чaси
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Biн мaв би влaдy, 6уъ 6и в силi
Б.пиrцaть i тpaтить, pятyBaTь -
Hевжe }tс тe (зaвтpa> нa мoгилi,
Aяс нa мoгилi мae встaть?

хvПI

Brrсe сoнце сiлo... Bсe щe я
Лeэrсy, пpив'язaний дo тpyпa
Brrсe зaдy6iлoгo rtoня,-
Я вэкe гataв' щo в спiльlly Iсyпу
3мiшaеться нaшI пopoх тyт.'.
T}мaннi o.ri сшrepти ,rсдyтЬ -
Pятyнкy я lre fi{дaв для себe.
Boстaннe гJIяIryB я пo небi
ГIpигaслим зopoм вздoB}tс i вrшиp,
I бaнy, як нiмим lтpoстopoм'
Уrкe пoбaчуIBIJJуI свiй rrсиp,
Itpyrrсляe }Iетepплячий вopoн;
Haвpяд чи сxoче шсдaти вiн,
Пoки нaстaнe }rсepтвi скiн!
Cпyскaвся вiн всe ни}Iсчe й ни*с.re;
II{e тpoxи пoкpyэttляв i сiв,
I знoвy дaлi fioлетiв,
I знoв сiдaв - щopaзy блиэrсчe.
Я бaчив тpiпoтiння ltpил,*
Taк близькo бyв вiн нaдi шIнoIo'
Щo я б дiстaв ЙoroЙ рylсoю'
Кoли 6 нa цe мaв бiльtше сил.
Ta дoсить i слабoгo pyxy,
Oднoгo luypxoтy пiскoм
I tсвoлoгo, xpипIсoгo зByкy'
II]oби пpoгIlaтЬ йoгo цiлкoм.
A бiльrц нiчoгo Bэtсе нe знaIо.
Хiба oдне - в oстaннiм снi
Якaсь нapiвнa зipкa з paю
У вiчi сяялa мeнi
Iз мepexтлиBoгo пpoмiння...
A тaм - xoлoд}lе oтyпiння,
Baяскe, нeзглибнe пoчyття'
Як я вepтaвся дo }Iсиття'
To знoвy нaблиrrсaвсЬ дo сМepти...
A пoтirvr 3нoB диxaння спepтe'
Лeгoнькa дpo,it... i зa6yття...
II]o сеpцe ft tкуrли
Bясeйiскopyмiзкy
Baнске зiдxaння... гoстpi 6oлi...
II]e стoгiн - i... нaperдтi тьмa...

xrx

ПpoкинyвсЬ... Дe я?.. Чи }к oцe
Лroдськe сxиляЛoся лицe
Лaскaвo, нiяснo нaдi мнoro?
Heвrrсe }rс цe я лe}кy в пoкoro?.
Ha. лiltскy я лe}кy чи нi?
Чиi эк цe oчi нeземнi
Ha мене д}.1BлятЬся тaк милo?
TУт я свoi пpимкIIyB lra xвилIо'
Бo сyмнiвaвся цIе',чи я
Oнyняв дiйснo з зaбyття.
.{iвvaткo з дoвгolo кoсoк)'
Cтpyнкe, вpoдлиBе i стaвнe -:_
Cидiлo в xaтi пiд стiнoro
I пaслo пoглядo}4 шteне.
Як тiльки я пpийIшoв дo тяMи'
To стpiтився з ii oчa}Iи'
Бo чaс вiд нaсy цi дiвoчi
Beликi й яснi дикi ovi,
Пoвнiськi спiвнyття й lкaлrо,
Ha пoстiль IIaдaли iltolо.
.{ививсь я дoвгo... Arк тепep
Я зpoзyмiв, щo цIe не BМep'
Щo цe й нe coн, бo xтoсь Irе дaв
Менe нa }Iсиp шryлiк i гaв.
Пoбaчилa дoчкa lсoзaцьIсa'
II{o oтi я вiдкpив нa мить'
I пoсмixнyлacь... ,I зHеI{aцЬIсa
Cxoпився, xтiв зaгoвopить'
Aле нe змiг... Boнa яс lra poтa
Пoклaлa пaльниlси мeнi,
Щoб я й нe нaмaгaвся дoти'
Aак сили вepнyться мoi.
3a pyкy yзяЛa 3 Лloбoв'tо,
II{oсь тaI\{ IIoпpaBилa в 3гoЛoв'к),
I дo пopoгa нaвIIIпинЬкax -
Ito'гoсь гyIсIIyлa... B тиx yстax
Coлoдкийгoлoс!aвxoдi
3вy.raлa MyзиIсa тoдi...
Ta тi, Iсoгo Boнa гyltнyлa'
He пpoкидaJlись' i вorra
3 кiмнaти вибiглa сaмa...
Ta пеpeд ти1\4 BoHa киBlryлa
Bеселим пoглядoм мeнi,
Щo я нe сatt' шдo я в сiм'i,
II{o нiзoгo мeнi бoятись,
Бo всi близeнькo, i в пoтpeбi
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Я ix пo6aчy бiля сeбе,
Гoтoвиx y пpигoдi стaTи'
II{o xyткo вeplreтЬся й сaмa.
Я бaнy, uдo ii немa,
II.[o вийшлa з xaти'- i чoгoсь
Meнi нerцaсIloмy здaлoсь'
Щo я зoстaвсЬ тaкиit caмiтний,
Taкий пoкинутиЙ, 6езpiдний...

хx

Boнa вepнyлaся з бaтькaми -
Щo rце скaзaть? - я б нe xoтiв
Haдoкyнaти вaм згaдItailIи'
Як гoстrовaB я в кoзaкiв.
Boни знaйIIIли Ivrенe в дoлинi,
Bнeсли Moв тpyпa в блиэкvий дiм
I вpятyвaли...^ А' пoтiм
Я стaв геTьмaI{oM в ix кpaiнi.
Бeзyмний, щo в гнiвi пaлIсol\,Iy
Пoмстивсь тaIс лIoтo нa менi,
I в'язня гoлoгo iз дoмy
B пyстинro вигнaB нa кoнi,
Biн пyть пpolt*пaB мeнi дo тpoнy.
Хiбa rrс тy дoлIо нaшr збaгнyть?
3aбyдь пeчaлЬ' oднaй зaбyдь!
II{e зaвтpa вгледиTь Бopистeн,
Як нa йoгo тypeцькiм 6oцi
Cпoкiйнo кoнi пoпaсgм'..
Як paдo pivкy стpiнyть ovi,
Якшдo дo зaвтpa дo}IсиBe&I.
,(oбpaнiн, дpyзi! >

I гeтьмaн
Пiд дyбoм, rцo poзвiсив стeлIo'
Пpoстepся lra твepдy пoстeлIo'
Ta вrке пpиBичнy'- спaв вiн тaм,
,{е тiльки нiч йoгo зaсIсoчить'-
I сoн стyлив йoмy вэке oчi.
Ta ви дивyeтeсЬ' чoмy
Itopoль нe дякyвав йoмy
Зa пoвiсть? Biн пpичиIry зIraв:
Itopoль yЭrte t гoдиlly спaB.

1818.
Пepeклaв !,. 3azул'

MазеnQ

Itoли Maзelтa з pеBo}l i y сльoзax лIoтиx
Biднyв, шдo тiлo всe, вiд pylt дo нiг, y пyтax'

I з т:raблi бiк гopить,
I кiнь 6acкиЙ пiд ним, гoдoвaний TpaBoIo
Хвиль MopсьI(иx' afit пaIIIитЬ oгнистolo }rсaгolo

Iз нiздpiв тa Iсoпит -

Кoли гaдroltolо зBиBaвся пiд IIIнypaшIи'
Бeзсиллям скaэrсeнiлий, дapпta, дo llестяlvlи

Пpи втirпеI{иx lсaтax'
I пaдaв нa гpiзний кiнський xpебeт пoвoлi
3 пiнoro нa гyбax, y пoтi вeсь нa чoлi

I з кpoв'ro нa oчax -

Hеrкдaнo зt{яBсЯ кpиIt: - i oсь EapaЗ бeз стpимy
Лroдинa й кiнь лeтятЬ y дaлeнiнь lreзpиMy

Itpiзь ви6aлки пiскiв,
Caмi, y гorrшoнi тa кypявi пyстapи'
Moв блискaвкa змiiнa piэrte нopнi xшIapи

У здoгoнi вiтpiв!

Лeтять... ,{oлинaми, здarться' пoдув бypi,
Heмoв бopвiй, u{o гopи з'ropтyвaь :тoxмypi,
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Як poзтopiлиil щит...
Paз як сipeнькa lсpaпкa' ц{o y Mpяцi гинe,
To знoвy виpиHaютЬ бiлим бpизькoм пiни,

IIfo б'е B lvlopськиft блaкит.

Летять. Пpoстopy дoситЬ. oкo i нe BлoBитЬ
Пyстeлrо негIoчaTу й нeoсяхсниit. oвид-
.. ПipнУJIIl У безмеэк.
Iздa ix нaче лeт' в яItotlvly oсь-oсь щeзнe
Пiд ними гip знoрнiлиx пaсNro BеЛичезIle'

Tiнь мiст, дepeв i вeэк.

Ta скiльки paз сеpдегa вдapитЬ гoлoвoк)
Biд 6yнтy, кiнь здpiгнeться з oстpaxy' стpiлoro

Пoнaд вiтpaми птax,
}I(eнe всe глибrrre й глибIцe в Iтoлe oпyстiлe,
,Цe лeдви 31vIoplЦкaми пiски зaмеpexтiли,

Moв сyкня y пpy}rс}сax.

Чудними пляМa}rи тal{цк)r свiт дoвкoлa'
Мигтiloть дoвгi xмapи, лiсiв гop,Цi нoлJ,

Oстaнки бaIшт-pyiн;
I бaчить: пpoмiнeм зoлoчeнi гip pями,
I кoнi, щo зa I.IиIVI pвal{yлись тaбунaми,

Пpямyroть нaвздoгiн...

r нeбo, де в}tсе венip стaBить пepIпi Itpoltи
У пepeливax xМap' Iцo тoнyть y глибoкi

Плaви xМapиIr IIoвих'
I сoнцe, щo lvloв чoBeн xвилi йoгo пopе,,
Кyпae свoe Iсoлo Mapluyp}ro-пpotope

Bсе в }IсилIсax зoлoтиx.

Б"пyкaс зip iздця, вoлoчиTЬcя чyпpинa'
Пoвислa гoлoвa' 6aгpie y кpaпли}Iax

Пiскoвинa й кyщi;
A пoсинiлe тiлo IvIoTyзи o6виJIи,
Як зм.iй, щo дyIЦить }rсepтву з yсiеi сили

Й беpе ii в клiщi.

4 кiнь, I{е чyloчи сiдлa вrке нi вудилa,
Cкеpвaвлeний, }кенe BIтеpeд, ЦJIIИJII/I' з тiлa

TTTцд11ц сoбi pвy.rи;
3a ним нoвиil тaбyн... 3a стaдolvt lтoлoxливиI\,r,
II]o poзкyдoBчИЛvI y гoнi свoi гpиви,

Bэкe й гaличi клlочi!

Cичi зa гaйвopoнняNil сyнyтЬ без вaгaння,
Upeл r3 гIooo€BиIц 1 гIaдп[opсьIса IсaHя'

Хoч .цень ii слiпив,
Пiдзopнi coBИ' tуrl\vtй тpупoiд-Illyлiкa'
Якoгo гoЛa цIия' нaче pyкa Дикa,

Poзpiзyе мepцiв!

Злiтaс всe нa цi вoздyrшнi пoxopoни,
Bсе кидae гIriз.цo: стapиx дyбiв кopoни'

Cтapeзнi хyтopi,
Maзепa ак, oчмaнiлий, неuyтниЙ нa кpики,
Питaсться сeбe: - Хтo тaм пpoстяг BеЛиIсе

Цe вiялo вгopi?

Haдxoдить нiч бeз зipки, сxoBaЕIa y МpяIси.
Зaвзялися звipi, як нaгнaнi сoбaки,

Ha бiднoгo iздця;
Mirк ним i нeбoм, IIaче TeMiIlЬ xypтoвини...
Biн бaчить ix, тo тpaтитЬ' чyе' я!с iз тiней

}I(ене Baтaгa ця.

Haperштi пo тpЬoх дняx безглyздoi пoгoнi
Кpiзь бopи тa сTeпи' пyстелi й oбoлoнi,

Як леди piк пpoйшoв,
Пpи кpикax xи}IсaкiB кiнЬ пaдaс пpи спllеpти'
3вaлl,tвся нa кaмiння' нa гaмyз poзтеpте

Пpи блискaвIdax пiдкoв!

A oбiк впaлa гoЛa, 3Лo14aнa лIoдинa'
Пoкpитa вся ltеpвoю, бiльrшe, Hi}tс кaЛинa,

Кoли зaквiтне лiс;
Haд нerо xмapa птax кpy}rсляIoчи loгoчe
I нe o.цнa бaэкaс вl,rкoлoти ovi,

Poзпaленi вiд слiз.

Ta щo эк! цeй тpyп ?rсивий, ЦIo пoвзaloчи гинe
Кoлись iщe буде l{apoдolvl Укpaiни

Звеличaний як князь;
Il lyлiкaм i вipлaм вiн дaсть свoro вiдплaтy,
Heвкpитими гpoбaми BIсpис пiль бaгaтo,

'[e 
кpoв йoгo лилaсь.

Cтpaxiтнa йoгo велич з йoгo l\iIуIс пoвстaнe.
Кoлись киpеIo Bдягне пpaдiдниx гeтьмaнiв

У сяевi riниць;
A як у нiй з'явитьсfl - стeпoвi нapoди
Пirшлroть йoмy нaзyстpiн фaнфap xopoвoди

I пaдaтимyть ниць!
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Taк сarvro i ти линеru I{a yяBи ltpиЛaх'
\вичaйъlиЙ смеpтникy, кoли на Ъeбе сIIЛилi

Taсмнa мiць бoгiв:
.(apемнe IIe дaсIIJся, вepxiвeць,- твiй генiй
Hесe тe6е HaсилЬIto в rшaмoтнi скarкeнiй

Зa oвиди свiтiв.

Mинaсшr стapi гopи тa снiгoвi шrпилi,
Пyстинi, olсеaни' дeсЬ }Ia нeбoсxилi

Пiдxмapнy дaлиIIy'
B yтeнi пoзaзeмнiй т"flгнeIIJ 3a сoбoю
Pяди нeнистиx дyxiв, шдo сaмi ropбoro

Пpoкинyлись зi сну.

У пopивi нaтxнeннiм пеpexoдиrп wrеэкi
Bсiсi дiйснoсти i п'сцI Ha безбеperкжi

Iз вiчнoi piки...
Hiн зopянa i тeмнa пpи6paнa, гIoeтe'
Boлoссяwr, rцo йoтo poзItиIIyли кolueти'

BивoI,ячи тaЕ{ки.

I бaчиrш нoвi зopi, Caтypнa пepстeнi,
Пiдбiгyнoвиx нoчей зaгpaBи всмixнeнi

Пoсеpeд бiлиx кpиг,
Hirцo те6e Hе тoIvIитЬ, свiт - )ltиття бeзкpaс,
I кoэкним l]opyxolvl йoгo кiнцi змiняс

Tвiй нeгaмoвний бiг.
Хтo кoли-нeбyдь з}Iae - яIlгoли' демoни?! -
Якa це сTpaLLIнa }Iy}сa - твоi пеpегoни'

Чим y твoix oчax
Ti дивнi блискaвки? якуlltlи Цe Boг}l;llvlи
I кpилaми IIpиMap пeчe тeбе нoчaми

Hевислoвлений экax?

Кpт,tниrл вiд oстpaxy i, дaлi незвopyшrний,
}ltенеrш, 6лiдиЙ, oxлялий... злiтaсIл' бездylшний,

Ha землlo 3 гopдиx хMap...
3a кoэкним твoiм l{poкolvl блиrrсчe дo МoгиЛи'
Пaдeш... oсь кpaй... щe pat зiбpaв ти сBoi cv|JIvI'

Bстaеrл, ти - вoлoдap!

1828.
Пеpеклaв M. PgОншцъкu{l,.

3t'tt,cт

I Щaблi кapiеpи

6

II Гетьмaт

18

III Мoтpя Кoнyбeiвнa

46

IV Мaзепa i Кapлo ХII
58

V Poзгpoм

88

Пpl,rмiткl,т

106

Льopд Бaйpoн. Maзепa (noемa)

108

Biктop Гroгo. Мaзепa (noема)

131



*+A-.
'a

'a!

*Р-

*g*
G.
#
,da'-

r.#. -+
#= =1E..,

}}Ф{,htц]ч кt {"' i\'{ltн}ч]rJfi Ь

[]82 {rзar* lVIaзегIa: }ttИтTя
т(]p. Гiep' з фpa!rц, M
<Свёlтaс>, 1 991.-136 с.

ТsBN 5.85722-002*5

ftд228{Ф4}-s1

m

й пopиви l]оЛиttoгo гетЬl/raнa/Aв-
Pyдницького.*.- tt.; Bид*вo СГ{

Б&iIt 84.4"Фp.

I{я *лигa - я{итт € rтис i  пoлiтичний l lopтprт гeтьМaна [ваrtа Mазeпи, с l , l1нiс i  з найдpaма.
1'и.]нi1l lиx i  найзalaдкoвirпиx l1oс1'а1.с}й G iсторiI УЕра. i l lи) виl lа1' , l()г() l l ().Лкoвl) l{ця' IpoмадськoI()

' t t i l lча. l1o нс' .vвiйIJJ 'ли таltoк пoeМи ts.  гкr lo i  !ш' Еайрoна пi71 rraзвoкl .Maзeпi, ,

4?Фi 6]ФфФ{iФ-00Ф
Ёiсз ого;rоlшоrlня

Литepaтypнo.xyдoжeсTtseнноe издaниe

Бсlp:шgaк Уlлъкa,

IVIсtpтелъ Ре+l,е
pAffiAFн e€A3ЕflTA

}Кrr:знь и чaяниЯ BeЛикoг() гeTМaиi l

Aвз.t lри:зсrвaнньlй пeревсl21 с фpанцуlзскoгr l

PУl{I{иIIк0гO NIИX 
^'t' 

JI А
Ha yкpaинском язьrке

Blдrroвiдaльна зa випуск
II. T. IIotICУeI{кo
XyдожнiЙ peдaкTop

Л' t. .AI{ДPICBСЬI\ILIт
Teхнiчний peдaкTOр

T. I. CЕMчЕI{I{O
ltopeктop

г. I]. ЛУItoBA

*:Е

/*
\\\

rtl

Зданo дo нaбоpv 03.12.90. I l iдrrисaно дo. l{pукy 28.02"91.
Фоpмaт { i0 ) 9(),/ l t .  Пaf l ip oфс. NЪ 1. Гaрнiтуpa жypgaЛь_
нa. .[pvк офссrгний. Умoвв. друк. apк. 3,5. Умoвн. фapбo-
вiдб. 14'0, ()6. l l . -ви71. apк. 8,8. Tиpaж 100 000 пp. Зaм.
0-6l4 '  I{ iна 4 кpб.

Bидaвництt l l l  спiльнrэro paдЯнсЬко-aBсr.piйськo-aме-
рикal1сЬк()f0 [ lд l]рисNlс ' tBа <Cвенaсl:  25, l i19'  Itиiв.1 [t] '
11apxr lмertrta" 38_'44. BiддpyкoвaнO на пoлiгpaфкомбi-
тrar' i l{l l i JIltсi]v{У (a{.цC) ^ Мoлoдь,. AдpЪсi лolIr-
г1lас};tсt lмГl i t lаr.y: 2541i9, I{иiв-1l9, IIарxомеrша' J8 . .++.


