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Олекса Горбач

УНІВЕРСАЛ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ З 10.ХІІ.1700 р.

Д-р Микола Радейко з Осльо набув I.XII. 1978 р. на авкції в Гамбурзі 
від фірми Dórling (власник W. Goerick) оригінал Мазепиного дарчого «уні
версалу» з 10.XII. 1700 р. для гетьманського конюшого Івана Дяківського, 
реєстрований у каталозі згаданої фірми під нр. 122(a) Mazepa, ркп.

Цей універсал писаний вшир на горішній половині (формат: 22 х 32 
см) зігнутого вдвоє аркуша паперу (формату: 44 х 32 см). На долішній 
половині аркушу вміщено тричі один під одним польський напис: Państwo 
Włoskie.

Під універсалом зліва підпис гетьмана Івана Мазепи, ідентичний з ві
дображенням у книзі A. Jensen: Mazepa, Lund 1909, — а зправа тиснена 
кругла печатка («суха») з пішим козаком, що тримає на лівому плечі са
мопал; довкруги в відмежованій обабіч колами смузі обводу напис: Печат 
Малой Россіи Войска их Царского П ресвітлого величества Запорозкого. 
Таку саму печатку подає Р. Климкевич у статті «Сфрагістика» в Енцикло
педії українознавства, II, Париж-Нью-Иорк 1976, с. 3113, а теж Проспект  
М узею  Церкви-Пам'ятника у  Бавнд-Бруку  з 1978 р.

У виданні В. А. Передерієнка «Ділова і народно-розмовна мова XVIII 
ст. (Матеріяли сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України)», Київ 
1976, нашої грамоти, очевидно, нема; не зустрічаються там ніде прізвища 
Константин Голуб, Іван Дяківський ні теж назва річки Реть а чи назви 
млинів Куряча Нірка під Подоловом чи Рівчак.

Словник гідрон ім ів України, Київ 1979, реєструє в Кролевеччині р. 
Реть як лівий доплив Єсмані (себто лівого допливу Десни); р. Реть має 
правим допливом р. Ретик (с. 460).

З мовного погляду наша грамота включує такі цікаві діялектні північно
українські риси: 1) перезвук первісного о в у  в новому закритому складі під 
наголосом (Дякувскому, Нурка «нірка, нора»; форма килка «декілька» це 
південно-українізм; о ненаголошене зберігається: Ровчакъ), 2) ненаголошені 
Ь і давнє носове е переходять в е (вишъпомененных, на р ец і), 3) р  отверділо  
(Курачая), 4) давальний однини чоловічих іменників кінчається на -у (пану 
Костантїю Голубу, тестю, — але й південне: пану сотникови), 5) дієслівний 
суфікс -уват и  має форму -овати  (пожитковати), 6) в лексиці ж загально
українські тоді польонізми й латинізми канцелярські (ознаймуемь, комукол- 
векъ, воитамъ з посполитими людми, гетманскомь, щире роненїе услуги, 
позосталих, ствержаемъ, позволяемо, приходы розм іровіе, вишъпомененных, 
заживати, заживан’є, варуемъ, приказуемъ, унЪверсаломъ, респектуючи, реи- 
ментарско; церковнослов’янізм: владінїе) як теж побутові терміни народні 
(млин, кола мучніє, коло ступноє, хуторъ, сінож ати, перенатбан’я). То вже з 
того погляду грамота заслуговує на опублікування й увагу історика мови.
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ТЕКСТ УНІВЕРСАЛУ

П ресвітліиш аго и ДержавнЬишаго Великого Гс дря
п  0

Нашого Єго Ца ск аго  Величе тва Войска Запорожского
т с  оГетманъ и Славного Чина Св ого  Ап ла Андрея Кавале 

1шанъ Мазепа

Шзнаим8емъ симъ нашимъ 8н£версаломъ кождом8, ком8колвекъ а> 
томъ вЪдати належитъ а особливе Пан8 Сотникови Кролевецком8, АтаманнЪ  
з товариствомъ, и Воитамъ з' посполитими Л ю дми в' той СотнЪ наид8ючимъ  
ся: ижъ Респект8ючи Мы на вЪрше, и значнїе при Дворъ Наш омъ Гетман - 
скомъ Пна Івана Дяк8вского бывшого Конюшого Нашого черезъ килка лЪтъ 
щире роненїе 8сл8ги, а засохочаючи Єго в’перед до далшои Нашои Войсковой 
сл8жбы надаемъ Єм8 Пн8 Іван8 Дяк8вском8 в’ млинах по Небожчик8 Пан8 
Костантїю Гол8б8 Тестю Єго жъ Пна Дяк8вского позосталих Частю  
Войсковою пожитковати. А яко симъ 8нЪверсаломъ Наш имъ сонїе Млини под  
Подоловомъ на рецЪ РетЪ два млини прозиваемїе К8рачая Н8рка со чотирох 
колах: о трох колах м8чных, а четвертомъ ст8пномъ. Такъже и млинъ со 
едномъ колЪ м8чномъ в самомъ селЪ подоловЪ на той же рецЪ б8д8чїи, про- 
зиваеми' Ровчакъ. При которих млинах Л'Ьсъ, поля, сЪножати и х8торъ 
ствержаемъ позволяемъ, и надаемъ Єм8 Пн8 Іван8 Дяк8вском8 всякїе прих
оды розм'Ьровїе з ’ тих вишъпомененных млиновъ Воисковїе и Господарскїе 
аггбирати, и спокоине заживати. Такъ вар8емъ и пилно Реиментарско 
приказ8емъ, абы н'Ьхто не смЪлъ, и не важилъ ся жадной найменш о1 в' тимъ  
спокоиномъ (оных Млыновъ заживан'ю и владЪшю чинити перешкоды и 
перенатбан’я. Данъ в'бат8ринЪ ДекаврїяТРок8 *а\|/аго [ 10.XII. 1700]

Звыш Менованы* Гетман 
1(шн [... нечітко]

[кругла печатка з козаком пішим та 
самопалом на лівому плечі й написом  
на відмежованім обабіч кругами 
обводі: “ Печа...]

ПРИМІТКА: Універсал гетьмана Івана Мазепи для конюшого Івана Дяківсько
го на 4 млини на р. Реті під Подоловом у Кролевецькій сотні, виставлений в Ба- 
турині 10.ХІІ. 1700 р. Писаний на папері скорописом 17 в., формат 44 х 32 см. На
бута д-ром Миколою Радейком з Осльо на авкції в Гамбурзі дня І.XII. 1978 від 
фірми Dörling (Inhaber W. Goerick)
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