
Д-р Б. Крупницьки*.

Карл XII. і Петро І. під Полтавою й над 
Прутом (історична паралєля).

(В 222 РІЧНИЦЮ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ).

І

Велика північна війна має за собою широчезну лі
тературу. Особливо богато праці віддали для ї ї  досліду 
Шведи і Росіяне. Українська наука зосередила свою ува
гу на особі Мазепа; самий перебіг війни ї ї  мало цікавив.

Тим часом нові здобутки особливо ш ведської і сто- 
ріоґраф ії ставлять нас перед завданням більш уважно 
поставитися не тільки до особи Мазепи, якого позитив
на оцінка в сьогодня безперечно пануючою в українській 
історіоґрафії, але також і до Карла XII. та Петра І.

В цьому відношенню істнують ще досить великі 
ріжнобіжности, особливо що торкається Карла XII. В той 
час як видатні шведські історики, базуючись головним 
чином на джерелах своєї країни, на виданнях ш ведсько
го Генерального штабу, на реляціях чужоземних послів, 
дають нам образ Карла XII., як ґеиіяльного стратеґа, ро
сійські, в першу чергу військові, історики залиш аються 
на старих позиціях, не признаючи за Карлом XII. здібно
стей полководця. Цікавим є при тім, що російські істо
рики майже зовсім не узгляднюють шведської літерату
ри. Недурно каже Платонов в своїй передмові до пере
кладеної на російську мову праці відомого шведського 
історика Стилле: „Карлъ XII. какъ стратегъ  и тактикъ 
въ 1707—1709 г.“ С.-Петербургъ 1912, пер. А. Полторац- 
каго*,—отаке: „Прижодиться жалкувати, що праця Стил
ле (1908) залишилася, як видно, без жадного впливу на ро
сійську воеино-історичну літературу, викликану полтав
ським ювилеєм 1909. р. Здається ця сумна доля спіткала 
й инші шведські монографії про Карла XII., напр. Carlson’a 
(1889, 1897), Hallendorffa (1902), Adelskold’a (1902—1903).0

Перекладчик А. Полторацкій дає в передмові від се
бе таку цікаву н отатку : „Работа эта была начата мною 
еще въ 1909. году и я предлагалъ воспользоваться ею 
Н'Ькоторымъ нашимъ воєнним историкамъ, готовившимъ 
свои труды къ  Полтавскому юбилею, но мое предложе- 
ніе было отклонено... Лишь по настоянію профессора С.

1) Див. Стилле, Карлъ XII., какъ стратегъ и тактикъ в> 1707— 1709 
г. г. С.-Петербург^ 1912,
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Ф. Платонова я закончилъ ее теперь и выпускаю въ 
св'Ьтъ“.

О тже-ж і не дивно, що досліди шведських та росій
ських істориків богато в чому розминаються. Однобічне 
є, м. и. і становище Ю накова. Він к а ж е : „Стратегія не 
не була його (Карла XII.) ділом, підприємства його, в яких 
яскраво відбивалася рвучість його натури та неуцтво в 
військовій справі, були позбавлені всякого розрахунку
і в загальному уявляли з себе гру, в якій все або май
же все було поставлено на карту“.1) Така стратеґія, якої 
тримався Карл XII., є на думку Ю накова авантюристич
на, в той час як Петро був стратегом методичним, грун
товно зазнайомленним з основними законами військово
го мистецтва.2) До інших результатів приходить талано
витий представник молодої ш ведської історичної школи
— Стилле: для нього Карл XII. не тільки персонально 
хоробра людина, але й дійсний стратеґ, полководець з 
Б ож ої ласки;3) також  і Сараув (Багаиї) тримається то ї 
думки, що Карл XII зєднував в собі всі якости, які му
сить мати великий полководець, щоб направду заслуго
вувати на це імя.4)

Ми спробуємо підійти до питання трохи інакше. Нам 
здається, що кожна, навіть ґеніяльна людина має певні 
переважаючі здібности, які дають їй зброю в руки для 
осягнення своїх цілей. Виходячи з цього золоження, був 
би Петро І. на наш погляд знаменитий організатор, по
літик, дипльомат і в значно меншім степені стратеґ. Хоч 
здоровий розум, характеристична особливість Петра, й 
тут підказував йому нераз правильні рішення, то в кож
нім разі не в стратегії лежала його сила. Навпаки Карл 
XII. в політиці й дипльоматії був слабий; в таланті стра- 
теґа, зате, відмовити йому в ґеніяльности стає, після но- 
вітних шведських дослідів, неможливим. Ці засадничі т е 
зи стануть особливо ясними, коли ми притягнемо до на
шого розгляду не тільки події, які можна назвати „пе- 
редполтавським“ і „полтавським“ періодами боротьби, 
але також і те, ще сталося пізніще, підчас турецько-мо
сковської війни 1711. р. Полтава і Прут — це зовсім не 
своевільне сполучення двох цілком ріжних подій; це — 
тільки фази боротьби між Карлом XII. і Петром І. Ріж- 
ниця полягає тільки в засобах цієї боротьби.

Переглянемо коротко ситуацію в передполтавський 
період шведськс-московської війни. Війна почалася з іні- 
ціятиви Петра І. Ціль, яку він собі ставив, була ясна:

*) Ю наковъ, Северная Война [Труды Имп. Воен. Ист. В-ва]
2) Ю наковъ, ibid., IV, ст. 103.
3) Стилле, ibid., ст. 159.
4) СЬг» У» Sar^uf, Die Feldzüge Karls XII. Leipzig 1881, CT» 328.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


рихід ДО моря, яке давало можливість безпосередньо
го сполучення з Зах. Европою. В перших роках царю 
вання Петра І. тій цілі служить эавоювання Азова, яке 
відкриває йому дорогу на Азовське і Чорне море; на пе
реломі 17. на 18. століття увагу Петра притягує майже 
виключно Балтійське море, ключ до якого лежить для 
Петра в Інґерманляндії, котра й стає головним обєктом 
його стремлінь за весь час компанії. Також і Карл XII. 
не міг зрозуміти небезпеки, що грозила Ш веції з боку 
сильної Москсвщини з ї ї  гоном до Балтійського моря, 
який ставив під знак запитання саме істнування велико
державної Ш веції. Мав вирішуватися старий наслідний 
спір між Москвою й Ш вецією, і його вислід зачіпляв 
життєві інтереси як одної так і другої сторони. Політич
ні й дипльоматичні здібности Петра І. показали себе спо
чатку з найліпшого б о к у : це безперечно його заслуга, 
що Московщина, Данія і Саксонія зєдналися в коаліцію 
для спільної боротьби проти 18-літнього Карла XII. (Сак
сон. курфірст Авґуст був і польським королем, але Поль
ща приступила до коаліції лише в 1704. р., хоч і була 
майже весь час театром військових подій). В цьому був 
немалий ризк, бо Швеція, не зважаючи на молодість та 
недосвідченість свого короля, уважалася одною з наймо- 
гутніших європейських держав, а ї ї  армія мала незрівня- 
ну славу в очах європейського світу ще з часів трицят- 
літньої війни. Але цей дипльоматичний успіх Петра не
сподівано для всіх участников коаліції й цілої Европи 
зійшов в дуже короткий час на нівець, бо вже в 1700. р. 
молодий Карл XII. рядом блискучих військових операцій 
цілком змінив ситуацію : з початку відчуває це на собі 
Данія, яку навідує Карл в ї ї  ж власних кордонах; потім 
наступає черга Авґуста Саксонського та Петра І.: пер
ший залишає облогу Риґи, відчуваючи, що ке в силі да
ти належного спротиву шведам; Петрова-ж 34-тис. армія 
терпить страшну поразку під Нарвою від молодого швед
ського полководця, в якого руках було тільке 12 тисяч 
війська. Ці успіхи відкривають йому дорогу в Польщу, 
де він перебуває довгий ряд років аж до 1707. р. Це най
більш блискучі сторінки військової слави Карла XII.: вся 
Польща, пізніще й Саксонія в його руках. Рішаючою в 
ціх подіях с не дипльоматія чи політика, лише сила вій
ськового Генія, яку ніхто не передбачав у молодому Кар- 
лі XII. Коаліція, яка повстала проти Ш веції з ініціятиви 
Петра І., валиться, бо з неї виходить вже на початку 
компанії Данія, а пізніще (в 1706. р.) і Саксонія, якої 
курфірст мусить зректися польського престола на ко
ристь кандидата шведського короля, Станислава Лещин- 
ського. Петро залишається на самоті, й проти нього 
звертаю ться тепер головні сили Карла<
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Безперечно були ці побідні роки кульмінаційною 
точкою війської карери Карла XII, коли для Швеції від
кривалися незрівнані можливости для заключения поче
сного мира з Московщиною, чого дуже добивався й сам 
Петро І. Але тут стали Карлові XII. на перешкоді: його 
впертість, покладання в першу чергу тільк* на свою вій
ськову силу, неуважне відношення до політичниж та ди- 
пльоматичних засобів боротьби. Він, як влучно каже 
французський резидент в Швеції, належить до типу лю
дини, яка вислухує поради, обмірковує їх сама і раз 
прийняте рішення вперто й консеквентно переводить 
в життя1). На нього не мають впливу ні чужоземні ди- 
пльомати, ні шведські державні мужі, які представляю
чи йому тяжкий економічний стан Швеції, — радять за
ключения миру2). Він — за продовженням війни, маючи 
на думці росторощення Московщини, бо сильна Москва 
й надалі загрожуватиме Швеції. Чиж не характеристич
но для його вдачи, що він забороняв чужоземним ди- 
пльоматам залишатися при його особі на весь час, поки 
має йти війна3).

З осени 1707. р. починається безпосередня кампанія 
шведського короля проти Петра, яка веде його нарешті 
на Україну. Треба підкреслити, що основною цілю його 
операцій ніколи не була Україна, тільки Москва, столи
ця держави, якої заняття мало остаточно вирішити швед
сько-московське змагання. Без зрозуміння цього, зали
шиться більшість військових операцій Карла XII. нея
вною.

Ми не можемо тут подрібно застановитися на „пе- 
редполтавських“ операціях Карла XII. Це завело-б нас за
надто далеко. Досить буде, коли ми вкажемо на головні 
їх напрямні лінії.

Безперечно, що Карлу XII. як в задуманню, так і пе
реведенню оперативних плянів не можна відмовити ви
соких стратегічних здібностей. Рішивши йти на Москву, 
він уявляв собі дуже добре, що це відважне підприєм
ство вдасться перевести лише тоді, коли він, продвига- 
ючись в кордони Москов. держави, збереже головні си
ли своєї армії для рішучого удару проти Петра І. Як 
раз в цей період виявляється йому властиві здібности, не
обхідні для дійсного полководця: обережність та рішу
чість4). З  одного боку бачимо ми його неприхильність 
до фронтальної атаки, бажання витиснути ворога з пози

*) F. F. Carlson, Geschichte Schwedens Gotha 1887, B, VI, S. 203 (b. 
Heeren u, Ukert).

:) Carlson, ibid., S. 221,
3) Carlson, ibid.. S. 222,

C T H W j ibid·, c t , IQ—U .
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ції за допомогою обходів, без зайвої страти в людях; 
а другого боку там, де це неминуче та потрібне, — вмін
ня наносити несподівані, рішучі та сильні удари1). Так 
робить він йдучи з Саксонії через Варшаву — Гродно
— Сморгонь — Мінск — Могилів на Дніпрі в напрямку 
на Москву. Його похід не є рухом в однім напрямі, по 
одній раз вибраній прямій лінії, як це робить пізніше 
Наполеон. Він завжди рахується з реальними можливо' 
стями, й вони наказують йому міняти напрям операції, 
коли цього вимагають обставини, хоч ціль — себто рух 
на Москву — залишається незмінною.

Так мусимо оцінювати його першу операцію по ви
ході з Польщі на Смоленськ між Дніпром і Сожем як 
етап по дорозі на Москву, який забезпечував йому ще 
й зєднання з відділом Лєвенгаупта, що йшов тоді з Ри
ги на зустріч Карлу XII. Але як тільки він бачить, що 
спустошення, пороблені москов. армією під час відступу 
на Смоленськ, майже цілковито позбавляють його армію 
провіянту і фуражу, зараз шукає нової операційної лі
нії, не чекаючи на Лєвенгаупта2). Знаходить її, опинив
шись на Чернигівщині, в напрямку Брянськ-Калуга че
рез Кричів, Мглин та Почеп.

Але й тут заходить помилка, зроблена передовим 
відділом Ляґеркруни, який, збившись з дороги, не вспів, 
як йому було наказано, своєчасно заняти Почеп і тим 
дав москалям можливість закріпитися по лінії р. Ипутя; 
ця помилка принукує короля йти глибше на Україну, й 
тільки тепер зєднання а Мазепою набирає для нього ре
ального значіння3).

Новий напрямок на Новгород-Сіверськ, який він ви
бирає, зєднавшись з Мазепою та можливо й під його 
впливом, показується значною помилкою, бо, хоч має на 
увазі забезпечення України від москов. війська, в дій- 
сности ставить Батурин, гетьманську столицю, так нео
бхідну для Карла XII. завдяки своїм численним запасам 
амуніції та провіянту, під загрозу з боку Петра І .: ро
сійська армія, що стоїть на лівому березі Десни, опиня
ється близче до Батурина, ніж Шведи4). Небезпека стає 
нарешті ясною й Карлу XII., і він повертає свою армію 
на Батурин, одначе це вже не врятовує ситуації, бо

')  Стилле, ibid.. ст. 11 й д.
*) Стилле, ib id .. ст. 25. Пор. Голиковъ, Д+>янія Петра Великаго, т. IV 

(вид. 1838. р .), ст. 12. Т акож  пор. Ж урн алъ  П етра В. (в перек. иа нім. мо
ву Бакм айстера, Рига 1774), т. I., ст. 213.

3) Стилле, ib id ., ст. 31 й д. Пор. Ю наковъ, II, ст. 124 і 131; С. То- 
маш івський, Із записок каролінців — Записки Н аук . Тов. ім. Ш евченка, т, 
ХСИ., 1909, ст. 68 й д.

*) Стилле, ibid., ст. 44—45. Пор. Юнаковъ, т. II, ст. 140 й д,
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Мєншиков встигає з наказу царя зайняти Батурин Й 
зруйнувати його1).

Надходить зима, й Карл, минаючи спустошений Б а
турин, займає зимові квартири в районі між Ромнами, Га- 
дячом і Прилуками. Але навіть страшна студінь, що з т а 
кою силою лютувала в зимі 1708/9. р. на Україні не мо
гла стримати його енергії та ініціятиви. Знову він шу
кає дороги на Москву й веде для того наступ в напрям
ку на Курск по лінії р. Псьола, що одначе стає дуже 
ризковним після значних страт, які понесло шведське 
військо при взяттю укріпленого росіянами м. Веприка2). 
Удар в иншому напрямі на Білгород, для чого Карл зай
має Краснокутск і Городно на Мерлі, не досягає своєї 
мети, бо москалі успівають зайняти в Білгороді укріпле
ну позицію й ставлять ш ведського короля перед зав
данням атакувати укріплене місто, що вимагало значних 
страт в людях3).Замість Білгорода, бере він тоді напря
мок на Харків, для чого займає с. Коломак. Ситуація для 
нього в цей час дуже добра. Нарешті відкривається пе
ред ним дорога, яка не має значних природних перепон: 
московська армія мусить або відступати або приймати 
генеральний бій4). І те й друге є звичайно для Карла XII. 
тільки бажане. Але тут сили природи стаю ть проти ньо
го: 13-го лютого починається несподівана відлига; місце
вість, в якій стоїть Карл XII., перерізана малими річками 
й великою кількістю балок, добра для походу під час 
морозів, наповнюється тепер водою, й рух шведського 
війська наперед стає неможливим; навпаки приходиться 
в тяжких умовах відступати на старі позиції за Ворсклу5). 
Тут то король і приходить до думки приступити до об
логи Полтави.

Заки звернемося до полтавських подій, зупинімось 
ще на особі Петра І. Не можна сказати, що у Петра І. 
не було ясної цілі під час компанії 1708—1709 р. р. Як 
для Карла XII. був основою його операцій рух на Мо
скву під умовою збереження головних сил армії, оскіль
ки не вдавалося дати московському війську Генеральної 
баталії, — так і всі зусілля Петра І. були спрямовані на 
ослаблення ш ведської армії та недопущення ї ї  в кордо
ни Московщини. Зате певного пляну у нього не істнува-

Стилле, ibid., ст. 45 й д. Юнаковъ, т. IV, ст. 24 Й д. (Як раз Ю на
ков з приводу цих операцій вживає виразу поганого стратега відносно до 
Карла XII.;.

2) Стилле, ibid., ст. 63 і 65—66.
3) Стилле, ibid.. ст. 68 й д.; пор. Ю наковъ, т. IV, ст. 52 й д.
4) Стилле, ibid., ст. 77.
5) Стилле, ibid., ст. 77— 78, пор. Юнаковъ, т. IV, ст. 67. (Для Юнако

ва ця операція не до зрозуміння. Він каже: „Мысль объ этой зкспедиціи 
родилась въ головЪ короля повидимому совершенно случай но../, мові Йде 
про КоломакЛ
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ло. В одній невеличкій, але цінній розвідці каже П лато
нов, що Петро провів зимову компанію 1708—1709 р., не 
маючи жадного пляну наступної акції, як це видно з йо
го листів1). Це справедливо, але більш т о г о : у Петра не 
було й розробленого пляну оборонної акції, він уважно 
слідкував за рухами шведської армії та в залеж ностивід 
того робив заходи для оборони своєї території2). Ініція- 
тиви в його руках не було; Карл задумував операції, а 
Петро тільки дбав про їх унеможливлення. Иезавжди 
ясний йому й зміст Карлових операцій; в нього спосте
рігаємо нераз нерішучість й бажання підготовлювати 
оборону та ставити опір шведам на всіх можливих пун
ктах шведського наступу3). Його обережність є обереж 
ністю політика, який дуже попікся в першому нещасли
вому змаганню зі шведами під Нарвою. Ч ерез те він уни
кає Генеральної баталії аж до самого кінця, тим самим 
неначе даючи до зрозуміння, що не вірить в можливість 
своєї побіди над Карлом XII. у відкритім бою. Навіть під 
Полтавою, коли обложена шведами твердиня не могла 
довше триматися, що вимагало від Петра якіхось рішу
чих кроків, не хоче він давати спочатку Генерального 
бою. Про це дуже іронічно висловлюється Соловьев в 
своїй „Исторіи Р оссіи“: „тут було військо — каже він — 
про яке вже ходила чутка, що це найліпші вояки в цілім 
світі; тут були свої вожді, які пройшли добру школу та 
відзначилися побідами; тут були ґенерали-чужинці з ви- 
пробованим талантом і вірністю; не дивлючись на все 
це, тут „былъ учиненъ воинскій сов'Ьтъ, какимъ бы об- 
разомъ городъ Полтаву выручить безъ  генеральной ба
талій (яко зЪло опасного д'Ьла), на которомъ сов'Ьт'Ь по
ложено, дабы апрошами къ  оной приближаться даже до 
самого города"4). Тільки тоді, коли це показалося немо
жливим, рішився цар на Генеральну баталію.

Здається, що він, як на це вказую ть деякі докумен
ти, сподівався, що Карл, знесилений в наслідок П етрової 
тактики поступового ослаблення живої сили ш ведської 
армії, буде примушений, без рішучого бою повернутися 
назад. На цьому базував Петро навіть деякі свої распо- 
рядження5). В протилежність Карлу XII. він недуже по

*) Платоновъ, Къ исторіи Полтавской битви. Русская Старина, 1909, 
т. 137, ст. ЗО.

2) Ю наковъ, II, ст. 35— 36.
8) Пор. Ю наковъ, II, ст. 53, 54, 55, 61. (Ю наковъ— апологет стратеґ. 

здібностей Петра І. — каже в одному місці, характеризуючи перший період 
компанії від Могилева до Сожу, навіть отаке: „бросается въ глаза несвой
ственная характеру Петра чрезвычайная осторожность въ д,Ьйств1яхъ, гра
ничащая даже съ нер'Ьшительностю“).

4) Соловьев, Исторія Россіи. Москва 1873 II, т. XV, ст. 338. Також  
Голиковъ, ibid., т. IV, ст. 70; Журналъ П. В. ibid., т. I, ст. 248— 249.

Б) Голиков, т. IV, ст, 344; Юнаков, т. IV, ст, 46—47.
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кладався на свої вдібности полководця, і в рішучі момен
ти завжди виступав на сцену військова рада як відпові
дальний дорадчик царя1). І все ж таки, не можна відмо
вити Петру в деяких значних успіхах, які безперечно на
ближали його до поставленої ним цілі — поступового 
ослаблення ш ведської армії. Щ о до цього, то три події 
звертаю ть на себе нашу увагу : поразка Левевгаупта під 
Лісною; знищення Меншиковим Батурина та заняття 
Яковлевим Січи.

Перша операція позбавляла Карла XII. боєвих запасів
і більшої частини живої сили, яку вів із собою Лєвенгаупт; 
друга й третя операція замикали його, так би мовити, 
без бази першого й другого порядку й, що до Січи, без 
доброго комунікаційного пункту для зносин із татарами. 
Не відмовляючи Петру І. в цьому відношенню в страте
гічних заслугах, мусимо одначе підкреслити, що поразка 
Левеигаупта не мала-б місця, коли-б він слухався нака
зів свого короля, який вимагав від нього яко мога швид
шого руху наперед, чого Левенгаупт не робив, оправду
ючи себе не тим, що великий обоз утруднював його ру
хи, але заворушеннями, які що раз вибухали в його вій
ську — доказ, що він не міг справитись з дорученою йо
му операцією 2); заняття Меншиковим Батурина в наслі
док помилки короля, який пішов замісць Батурина на 
Новгород Сіверськ3); знову ж в знищенню Січи Яковлевим 
грає немалу ролю випадок: перша атака на Січ була від
бита з значними стратами для Яковлева; коли ж прийшов 
йому на допомогу новий московський відділ, то оборон
ці Січи прийняли його за шведів чи запорожців, вийшли 
з укріплення й були розбиті4).

Вище стоїть Петро І. в цей період кампанії як по
літик і дипльомат.

Посилаючи в Польщу невеличкий відділ генерала Голь- 
ца, вміє він створити серед поляків досить сильну мо
сквофільську партію на чолі з такими магнатами як Си- 
нявський чи Огинський і тим паралізує виступ на допо
могу Карлові XII. як самого Станислава Лєщинськогб, 
так і залиш еного Карлом в Польщі шведського Генерала 
Красау5). Також і перехід Мазепи на бік Карла XII. дас 
докази на те, як швидко і влучно реагує Петро на змі
ну політичної ситуації. Незадоволена, розбурхана Україна

*) Голиков, т. IV, ст. 13, 31, 62, 70.
8) Стилле, ibid., ст. 20 й д,
3) Стилле, ibid., ст. 49.
4) Стилле, ibid., ст. 85; Соловьевъ, Исторія Россіи 1873 II. Москва, т.

XV, ст. 333.
б) Голиковъ, т. IV, ст. 42 і 317; про це докладно у С. Томашівсько- 

го, Листи Петра В, до А. Сінявського (3 . H. Т. ім. Шевч,, т. ХСІІ, 1909, 
Cr« 196 й д.).
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бимйгала якихось надзвичайних заходів. Цьому служать 
в першу чергу розсилані Петром по цілій Україні мані
фести, з яких ми бачимо, як майстерно впливає він на 
населення України: тут і шведське та иньше ярмо, яке 
загрожує Україні, тут і охорона православної віри, за 
хист церков від знищення; тут і несправедливі оренди 
та побори, наложені М азепою на населення, які тепер 
касуються царем й т. д.1) Тим більше вражіння робить 
на українську людність заняття й знищення Батурина, 
столиці гетьмана, бо показує їй, що цар є ще досить 
сильний, щоб розправитися зі своїми ворогами2). Вибо
ри нового гетьмана „по правамъ и вольностямъ своимъ 
вольними голосами“, що дуже підкреслювалося царем 
в його маніфестах, переслідують ту~ж саму ціль. На 
реліґійне почуття населення розрахована й ціла бута
форія, якою відзначає цар „зрадництво" Мазепи: анате- 
ма гетьманові, проголошена по всіх церквах України, 
ефектне повішення його in effigie в Ватурині, про що 
в тому же році знала не тільки Україна, але й ціла Евро
па. Також і зайняття та знищення Січи, після того як 
запорожці рішуче стали на бік Мазепи й Карла XII., ма
ло на меті, помимо стратегічних міркувань, вплинути на 
непевне та неспокійне населення Правобережжя, яке більш 
схилялося на бік Мазепи й запорожців.

Недурно доносить київ, воєвода князь Д. Голицин 
Меншикову'ще в кінці 1708 р. про положення на Правобе- 
режжю : „а на^сей^сторон'Ь Днепра поселены многіе ме
стечки и села и^деревни отъ  Кіева даже до Бугу и до 
Днестра, межъ которыми старинные местечки, которые бы 
ли подъ поляками, и въ оные посаженя ево Мазепини слу
ги поляки „всЪ голдую тъ ему и за истинну признаю тъ“2).

Особливо небезпечними були для П етра І, ті можли
в о с т е  які міг витягнути Карл XII. із сою зу з турками 
та татара?4и: Такий союз мав би катастрофальні наслід-

*) Голиковг, т. IV, ст. 305 й д.
2) Так думають Соловьев (т. XV, ст. 1526), Платонов'ь (Лекцій по Р ус- 

Исторіи 1904, ст. 417), Юнаков fr. IV, ст. 9J, Инакше Костомаров ('Мазепа, 
ст. 450—451: як наслідок знищення Батурина вибух народного обурення,/. 
Сучасники про це ріжних думок. Так Кайзерлінґ, пруський резидент в М о
скві, підтверджує неначе розумовання Костомарова. Він пише в своєму д о 
несенню до пруського короля в Берлін з 28/17 листопаду ,1708. р. (ч. 41) 
отаке: „Diejenige so mit dieser Regierung nicht w oll zu Frieden sind der Mej- 
nung, dass durch alle obberegte Bew egungen die rewolte der C osackischen  
Nation, w elch e hiedurch zwar einigerirnaassen retardiret worden wäre doch  
nicht werde hintertrieben werden w eil Sie versichern dass der Mazepa doch  
einen gar grossen A nhang behalten haben soll und dass wann nur der star- 
ckere Frost dem Kon. in Schw. die passage facilitiren wird Ihne alles zu fal
len werde und glauben sie auch dass die in Bathurin verübte Massacre g le ich 
falls nich w en ig  Verbitterung gegen  dem Tzaar erwecken fPreuss. Geheim. 
Staats-Archio. Rep. XI, Russl. 19аЛ

*) T, И, P, В*И, О. т. III, ct. 27, (пор, ст, 129),
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ки для всіх його плянів. Що Карл XII. і особливо М азе
па енергійно працювали в цьому напрямі, нема сумніву. 
І тут показалося, що Петро влучно охопив сітуацію 
і вчасно відвів від себе небезпеку, користаючись 8 не
виразної на ті часи та непевної турецької політики. Що 
Толстой, московський резидент в Туреччині, сипав гро
шима направо й наліво, щоб не допустити втручання Ту
реччини в шведсько-московську війну, — це звичайно 
не лишалося без впливу. Але ще більшу користь прине
сла вміла робота самого Петра. Він їде в лютім 1709 р. 
в Вороніж і перебуває там цілу весну (аж до 27 травня), 
залишаючи і армію і свого небезпечного ворога на дог
ляд своїх Генералів. Поїздка в Вороніж було пекуче пот
рібна, тут починаються Грандіозні приготовання до ви
ходу москов. фльоти в напрямі на Азов. Все виглядає на 
те, неначе з московського боку має починатися морська 
діверсія проти Туреччини. Наслідки не заставляю ть на се
бе чекати: Занепокоєна Туреччина, вірячи, що вся ця 
діяльність царя скерована проти неї, починає впевнюва
ти Петра в своїй мирній політиці, забороняє татарам, 
що вже нераз готовилися до походу проти Москви, який 
будь виступ і ще раз підтверджує вічний мир між царем 
та султаном. Ціль, яку поставив собі Петро, осягнута: 
він більше не потребує боятися ні татар, ні турків. Цю 
зміну сітуації зразу~ж відбивають і розпорядження царя:
8 азовських полків відправляються на зєднання з голов
ною армією, а вороніжська фльота роззброю ється.

20-го травня був про це царський наказ, і вже під 
24-м читаємо в „Дневник'Ь пребывания Царя пъ Воро
н е ж і  ляконічне повідомлення: „корабельной и галерной 
флоти разоружили“.1)

Переходимо до полтавського періоду подій. Облога 
Полтави — це виразне зречення з боку Карла XII. всіх 
операцій наступного характеру: він не пробує більше 
йти в глибину Московщини й залиш ається у центрально
го пункта на Ворсклі — біля Полтави.2) Полтава сама 
по собі не була цілю для Карла XII.

Карльсон думає, що операціями у Полтави Карл на
діявся закріпити свій союз із запорожцями, склонити та 
тар на свій бік та дочекатися підкріплень з Польщи.8) 
Стилле, приймаючи цю думку, трохи инакше ї ї  форму- 
лує: на його погляд тактика Карла полягала в тім, щоб 
зосередити увагу москалів на твердині і операціях про

J) Див. Дневникъ пребываня Царя въ Воронеж^, поездки Его чрезъ  
Азовъ въ Троицюй городъ и о состоявшемая тамъ переговоры съ П ортою “. 
Т. И. Р. В.-И. О. т. III, ст. 246—260.

2) Стилле, ibid., ст. 99.
*) Е. Carlson, Slaget vid Poltava, sid, 22 (цитую по Стилле, ibid», ст, 99),
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ти неї і тим самим виграти час для переведення нових 
комбінацій та для прибуття підкріплень.1) Більшість ро
сійських військових істориків як Бутурлин, Маслоюскій, 
Михневич тримались того погляду, що облога Полтави 
була по суті иислідом бажання Карла XII. аагалом чимсь 
а&йнятм свою армію2). Натомісць російські історики — 
Богданович 1 Карцов — висловлюють думку, що обло
гою Полтави шведський король надіявся примусити царя 
вступити в Генеральну баталію 3). З  цим поглядом треба 
безперечно погодитися, бо ввін сходиться з тими виснов
ками, до яких прийшов шведський генеральний штаб в 
своїх дослідах над полтавською операцією4). Затягуван
ня облоги Полтави е, на мій погляд, найбільший аргумент 
на те, що Карл XII. май на увазі довгою облогою ф ор
теці та виснаженням всіх ї ї  запасів (що нарешті й ста
лося) привести царя до альтернативи: або страта Пол
тави або Генеральна баталія. Та й пемхольогічно була 
ситуація для Карла така, що вік мусів стреміти до яко
гось рішучого висліду свого довгого перебування на 
У країн і: тільки такою  дорогою  міг він піддати духа сво
їм старим союзникам та придбати нових, як отих нетер
пеливо ним очікуваних кримських татар.

Полтавський бій трактується в цілій світовій літе
ратурі, як значна перемога царя над шведами. Щ о ш ве
ди потерпіли значну поразку, в цьому звичайно не може 
бути жадного сумніву. Зате питання, як до цього при
йшло, може бути остаточно розвязаие тільки тепер, пі
сля нових шведських дослідів.

20. червня московська армія, яка підчас облоги Пол
тави шведами стояла на лівому болотистому березі Вор
скли, перейшла через Ворсклу та стала на правому ї ї  
березі, спочатку біля с. Семенівки, а за декілька день 
біля с. Яківців. Це значило, що цар рішився прийняти 
Генеральний бій. Але навіть це рішення не було ще озна
кою того, що цар перебирав на себе ініціятиву. На пра
вому березі Ворскли улаш товується він так, неначе має 
оборонятися й далі, тільки на новій позиції.

Для цього робить він укріплення при с. Яківцях, 
опираючись з тилу на крутий беріг Ворскли та маючи 
з лівого флянГу густий ліс, який тягнувся майже до са
мої Полтави. Перед фронтом його табору лежить від

Стилле, ibid., ст. 100.
2) Ю наковъ, т. IV, прим. ст. 44.
*) Ю наковъ, т. IV, прим. ст. 44.
4) Див. Otto Haintz, Karl XII. u. Peter der Grosse vor Pultawa 1709. 

Preussische Jahrbücher, Febr. 1929, . 138 („Damit wird der Zweck, dem die 
Belagerung von Pultawa dienen sollte, klar: Ihr geheim er, erst durch den  
schw ed ischen Generalstab w iederentdeckter Sinn war, den Zaren in eine gros- 
se Schlachtentscheidung hineinzuzwingen".
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крита на 2 версти рівнина, яка закінчується з пївночй 
глибоким яром. Протилежний царському таборові бік 
рівнини е обсажений лісом, а південно-західна ї ї  части
на, найближча до шведських позицій, уявляє з себе неве
лику браму між двома лісами, місце, найбільш придатне 
для шведського наступу. Тут знову ж знаходяться мо
сковські укріплення: 8 редутів, повернутих лицем до во
рога, та 4 їм перпендикулярні1).

М осковська позиція була небезпечна: вона ставила 
царську армію тилом до річки і на випадок успішної 
атаки Карла XII. могла загрожувати їй цілковитим зни
щенням. Також відступ на північ понад високим правим 
берегом Ворскли був з топографічних причин мало здій
снимий.2)

Весь п'лян Карла, здається, був побудований на цих 
можливостях. Просто і ґеніальио рішав він стратегічне 
завдання: сильним ударом пробити дорогу через москов
ські редути, вивести цілу армію в східну частину рівни
ни і, повернувши ї ї  проти царського табору, вдарити як 
можна скорше на московську армію, не даючи їй мож
ливості! вишикуватися в вузенькій рівнині, не дуже при
датній для великих маневрувань. Це могло б закінчитися, 
беручи під увагу природні можливости для відступу, ціл
ковитим знищенням московської армії.3)

Сталося однак внакше. 17-го червня 1709. р.4) спіт
кало шведів велике нещастя, яке мало далєкосяглі на
слідки для висліду цілої кампанії: Карл був ранений в но
гу підчас розвідки, що позбавляло його можливости ко
мандувати армією підчас бою. Він мусів передати коман
ду фельдмаршалові Реншєльду й самому обмежитися 
ролею споглядача. Не дивлючись навіть на це нещастя, 
всеж таки взяли шведи ініціятиву в свої руки. 27-го чер
вня о 3. год. ранку виступила шведська армія проти мо
скалів. Найтяжче завдання, яке лежало перед нею, — це 
була атака на московські редути, обернуті проти шведів. 
Це було виконано завдяки прекрасній шведскій кінноті, 
яка зробила прорив між редутами й тим уможливила пе
рехід швед, піхоти поміж редутами в рівнину. Але вже 
тут зразу показалося, що значило для шведів, коли Карл 
XII. сам безпосередньо не руководив операціями. Кольо- 
на ґен. Рооса в б. бат. піхоти, яка йшла на правому кри
лі ш ведської армії, завязала перед парою московських 
редутів впертий бій, не розуміючи свого завдання, яке

*) Ю наковъ, т. IV. ст. 148, 149, 150.
2) Стилле, ib id ., ст. 103— 104; Otto Haintz, ib id ,, ст. 143; nopiB. Ю на

ковъ, т. IV, ст. 158 (прямо протилежна оцшка).
3) Otto Haintz, ibid., ст, 141,
*) Стилле* ibid,, ст. 102,
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полягало в тім, щоб прорвати московську укріплену лінію, 
а не звязуватись із ворогом. Вона відділилася через те 
від решти ш ведської армії, була відкинена під натиском 
переважаючих московських сил в ліси перед полтав. 
фортецею  і нарешті мусіла піддатися1). Це була значна 
втрата для шведів: ш ведської піхоти, яка приймала участь 
в бою, нараховувалося всього 6000 чоловік2).

Ш ведська кіннота перша » той час почала бій з кін
нотою Меншикова на рівнині. Вона мала рішучий успіх 
і погнала ворога на північ до Яру, що міг стати моги
лою московської кавалерії. Як би змінилася картина бою, 
колн-б це дійсно сталося? Сталося одначе щось цілком 
немож ливе: Реншельд, не зробивши очевидно рекоґно- 
сціровки й не розпізнаючись в положенню; ,^ к а ^ а й  тру
бити відворот, і шведська кіниота, не викори^вівіші р е
зультатів блискучої атаки, мусіла повертати наі&&д:Ф^ен- 
шиков був врятований3). ^

Ш ведська піхота вишикувалася в той час #а рірниш 
в боєвий порядок, що йшло не так легко, бо вона^йнай-і 
то пересунулася на північ. Крім того, шведи все іц& ч̂ - 
кали на підхід відтятих б баталіонів Рооса, не знаючи 
про їх долю. Дорогий час упливав, І нарешті, коли швед
ська армія почала йти в атаку, перед нею стояла вже 
цілком готова до бою московська армія. Нещастя хтіло 
ще до того, щоб Реншельд, який, здається, цілком стра
тив голову, наказав поставити кавалерію по за лініями 
піхоти4). Наслідки не дали на себе чекати. Левенгаупт 
каже про цей рішучий момент бою о та к е : не дивлючись 
на переважаючу силу москалів, вдалося правому крилу 
ш ведської піхоти потиснути ворога. Це одначе не по
могло : шведська бойова лінія була занадто коротка в 
порівнанню з московською й ї ї  крила були прикриті кін
нотою. Сталося через це так, що шведська піхота була 
обійдена з флянґів, і в той час, як ліве крило ї ї  подава
лося вже напад, праве продовжувало наступати. Це й бу
ло тим моментом, коли стався перелом в б о ю : шведи не 
витримали й почали тікати5). Бій скінчився поразкою 1*). 
Так закінчився Полтавський бій: шведи стратили в ньо
му 5 тис. чоловік убитими й раненими; в них залишалося

*) Стилле, ibid., ст. 110; nopin. Ю наковъ, т. IV, ст. 165.
2) Стилле, ibid., ст. 106.
3) Стилле, ibid., ст. 110— 111; пор Юнаковъ, т. IV, ст. 167,
4) Стилле, ibid., ст. 112.
5) Стилле, ibid., ст. 112; nopie. Юнаковъ, т. IV, ст. 170 й д.
6) De la Mottraye, Le Voyage en Europe, A sie & Afrique. A la H eye . 

MLCCXXVIII (1728) каже дуж е влучно, що Карл був яа Poltava plus va i
ncu par lui — même que par le C z a r \
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ще коло 16 тис.1) 1 3). Це була безперечно значна втра
та й особливо торкалася вона ш ведської піхоти. Ш вед
ська армія була настільки ослаблена, що вона для опе
рацій наступного характеру вже не надавалася. Для неї 
залишалася тільки одна можливість: відступ. І в цьому 
відношенню було ї ї  положення не таке вже з л е : перед 
нею лежала відкрита дорога в Крим, той Крим, який зав
жди співчував Карлу XII. і мав навіть в червні 1709. р. 
виступити проти московського царя. Найзручніша доро
га в Крим вела через дві переправи на Ворсклі, зайняті 
в той час шведською кавалерією : Нові Сенжари й Біли- 
ки. На ці пункти й направив рух ш ведської армії сам ко
роль. Коли запитаємо, чому-ж шведська армія під час 
свого відступу не зужила цих можливостей, а докотила
ся аж до самої П ереволочної на Дніпрі, то відповідь на 
це дасть нам зрозуміння того стану, в якому знаходив
ся шведський король: він був, як відомо, ще перед боєм 
ранений; його трусила гарячка, підчас відступу був він 
здебільшого майже непритомний. И помимо того мусів, 
після того як Реншельд попав в полон, сам вести армію, 
бо не мав коло себе жадного Генерала, який хтів би або 
вмів взяти на себе відповідальність. Бачучи непритом
ність короля, старший Генерал в армії Лєвенгаупт на
віть не думав під час відступу перебрати командування3). 
Фальшиві інформації другої зловіщ ої постати цього від
ступу — Ю ллєикрука — теж  зробили своє: на підставі 
ніким неперезірених відомостей підполк. Сильверлєма, 
набрав Ю ллєнкрук переконання, що перехід швед, вій
ська через Дніпро у Переволочної є можливий, хоч, як 
пізніще показалося, в Переволочній не знаходилося май
же ніяких засобів для переправи такої значної армії4).

І все ж таки, навіть ці помилки не ставили шведську 
армію в безвихідне положення навіть тоді, коли вона, 
автоматично йдучи все далі, опинилися нарешті в П ере
волочній і могла переконатися про нездійснимість пере
прави через Дніпро.

В півмилі від Переволочної була ще одна перепра
ва через Ворсклу, біля С. Кишенки й вона стояла шве
дам до распорядимости.Г))

О" Стилле, ib id ., ст. 115; Юнаков (т. IV, ст. 181) нараховує одних 
вбитих шведів майже в два рази більше.

2) По розрахункам шведського Генерального штаба московського вій
ська в Полтавськім бою було 40 тис.; шведського 17— 18 тис. з загальної 
кількости шведів в 20 тис. (O tto Haititz, ibid., ст. 142); Стилле приймає 
меншу кількість шведів: бойову частину шведськ. армії числить він в 13 
тис. чол., а москов. армію на 45 тис. (Стилле, ibid., ст. 106). Перів. Юна
кові», т IV, ст. 170.

3) Стилле, ibid., ст. 121,
4) Стилле, ibid., ст. 123.
5) Стилле, ibid., ст. 130.
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В цей момент, одначе, сталася подія, яка мала да- 
лекосяглі наслідки для розвитку подій. Лєвенгауптові 
й иншим Генералам вдалося вмовити Карла XII. перепра
витися на другий беріг Дніпра, щоб іти окремою доро
гою в Туреччину1). Той самий Лєвенгаупт напросився 
в головнокомандуючі решти ш ведської армії, діставши 
від короля категоричний наказ переправитися через 
Ворсклу та йти кримською дорогою в напрямі на Очаків, 
що він і приобіцяв. В ніч на 1 липня Карл зі свитою пе
реправився через Дніпро, й наслідком цього була капи- 
туляція Лєвенгаупта вже на слідуючий день. Москалі, 
які показалися в ранці 1-го липня на висотах перед Пе- 
револочною, нараховували не більше 9 т. чолов., головно 
кавалерії, і не могла бути страшними для шведів, у яких 
залишилася значна кількість доброї свіжої кавалерії. 
Настрій ш ведської армії зовсім не був злий, як це пере
конуюче доводить Стилле2). І все ж таки Лєвенгаупт не 
зробив навіть спроби поставити опір москов. армії, або 
прорвати лінію москов кавалерії, або просто піти по над 
Ворсклою до переправи коло С. Кишенки. Він почав пер- 
трактації з москалями і замість того, щоб вести армію, 
як йому наказав король, поставив на голосування армії: 
Чи піддатися москалям на певних умовах чи вступити 
з ними в бій.3) Відповіді, які приходили з полків, зовсім 
не казали про те, що шведи бажаю ть капитуляції4) И тіль
ки голосування, переведене серед командантів полків, 
привело до тих результатів, яких бажав собі Лєвенгаупт: 
до капитуляції.5). Так скінчила своє життя шведська армія. 
Карл XII. ніколи не міг простити Лєвенгауптові його по
водження і в листі до сестри Ульрики-Єлєонори з 14 грудня 
1712 р. писав, що Лєвенгаупт поступив противно наказу 
й військовому обовязку.6)

Отже не Полтава, як це звичайно приймається, але 
Переволочна стала могилою ш ведської армії. Тут загу
бив Карл XII. живу силу свого війська й тим самим ви
вів себе з рядів активних чинників, які могли оружною 
рукою впливати на події в Східній Европі. Щ асливо пе
рейшовши разом з М азепою правобережну Україну, опи
нився він нарешті в Бендерах, де й почав жвавіїці зно
сини з Туреччиною.

1) Стилле, ibid., ст. 128.
2) Стилле, ibid., ст. 149— 150; йорів. Соловьевъ, Исторія Россіи 1873,11. 

Москва, т. XV, ст. 343: „Левенгауптъ, видя состаяніе своего войска, не 
иміьль никакой надежды на усггЬхъ сопротивления“; пор. також Ю наковъ, 
т. IV, ст. 179.

3) Стилле, ib id , ст 148 й д.
4) Стилле, ibid., ст. 150.
5) Стилле, ibid., ст. 151— 162.
6) Стилле, ibid., ст. 157.
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Турецько-московська війна 1711 р. була неминуча 
з причин, які подаю низче; але поява Карла XII. в ва
сальній Туреччині Молдавії безперечно прискорила ї ї  
вибух. І тут ролі Петра І. та Карла XII. міняються. 
В шведсько-московській війні був Петро І. більше дип- 
льомат і політик, якого військова діяльність обмежувала
ся тактикою оборони держави та ослаблення шведської 
армії; Карла XII. бачили ми, зате, в ролі стратега, який 
вів зачіпну акцію, покладаючись в першу чергу на свою 
армію. Тепер ролі міняються. Карл приймає на себе обо- 
вязки дипльомата, який підюжує Туреччину до війни 
з Москвою, але сам мусить обмежитися ролею простого 
споглядача, бо не має армії, з якою міг би активно ви
ступити; Петра І. обставини примушують воювати з тур
ками, і він бере на себе завдання стратега, ведучи на
ступну операцію і покладаючись уоієпз-поієпб головним 
чином на силу свого війська.

Як до цього прийшло?
Нерішуча й непослідовна політика Туреччини, т. б. 

мовити політика вагання, могла так довго продовжува
тися, поки не стали їй ясними наслідки перемоги Петра 
над шведами. Першою реакцією, яку викликала в Туреч
чині поразка шведського війська, було небажання встря
вати в війну з таким сильним ворогом, як Петро І. Як 
тільки одначе пройшов момент здивовання й страху, то 
перед Туреччиною повстало питання, як реаґувати на 
надзвичайне зміцнення москов. держави. Результати пе
ремоги царя над шведами чим далі, тим все більше за 
грожували турецькі позиції на Сході Европи. Цар ста
вав фактичним господарем Правобереж. України. Маємо 
цілий ряд документів, з 1710-1711 р. про те, що Петро 
распоряжався на Правобережній Україні як у себе дома, 
мав у всіх визначних пунктах свої залоги, карав насе
лення за „зрадництво“ або просто переганяв його на лі
вий берег Дніпра, оскільки це здавалося йому потріб
ним1). Також і я Польщі, з новим приходом до влади П е
трового союзника Августа Саксонського, московські 
впливи надзвичайно зміцнилися. Н ебезпека,яка повстава
ла для Туреччини, як сувоереиа Молдавії, Валахії та Кри
му, сусідніх з Правоб©р. Україною та Польщею, мусіла 
викликати в неї реакцію. До цього прислужилася звичайно 
й чужоземна дипльоматія. Карл XII., сидячи в Бендерах, 
був тим центром, коло якого збирались всі ворожі Мо-

*) А. 3 . Мьішлаевскій, Сборникт» военпо-исторических'ь матер. (Пру- 
текая операція). С.-Петербургь 1898, ст. 81, ^Донесення М. М. Голещина 
царю з 24 квітня 1711. р. — Д'Ьла Каб., Отд. II., Кн. 13, ст. 326^; тамже ст, 
229, 253 й т. д.; також Соловьев'ь, т. XVI, ст, 72.
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сковщині сили1): він вів безпосередні зносини з татар
ським ханом, мав своїх постійних дипльоматів в Царго- 
роді, спочатку немудрого Нейгебауера, пізніще більш 
розумного Рунна; на руку йому працював французький 
резидент в Царгороді Дезайер, І особливо прислужився 
шведському королю представник Станислава Лещинсько- 
го, Понятовський, який одночасно заступав й шведські ін
тереси. Також і Орлика заходи не залишалися без впли
ву2).

В наслідок цього запанувала в Туреччині військова 
п артія : один миролюбний визир летів зі своєї посади за 
другим, поки нарешті не став великим визирем більш 
прихильний до війни М агомет-Баталджи-паша і в засі
данню Дивана 20. листопада 1710. р. було рішено випо
вісти московському цареві війну3). Всі старання Толсто
го, московського резидента в Царгороді, щоб не допу
стити до війни, ні гроші, ні звязок з англійським та го- 
ляндським дипльоматичними представниками, не могли 
вже нічого вдіяти. Чи не характеристично для ситуації, 
що Фабрис, представник гольштайнського герцоґа при 
Карлі XII., обвинувачує Толстого в намірі отруїти По- 
нятовського, як найбільш небезпечного протимосков- 
ського дипльомата, хоч це не відповідало дійсносте4).

Безперечно був це найменш вигідний для царя мо
мент, щоб вести війну з турками. Перемога над шведа
ми відкривала для нього величезні можливосте в балтій
ських провінціях, і йому ходило в першу чергу про те, 
щоб як можна скорше використати недавні успіхи над 
шведами та довести війну з ними до щасливого кінця. 
Виповідження турками війни перекреслювало його доте
перішні наміри. Приходилося воювати.

І тут ми стоїмо на порозі того моменту в життю 
царя, коли він, засліплений успіхами, починає почувати 
себе дійсним полководцем, забуває свою стару, обереж 
ну оборонну тактику й хоче вести наступ проти турків, 
щоб захистити Правобережну Україну та цілковито р о з
бити турецьку силу5). Починаючи війну в Молдавії на ту 

*) Див, відносно цього з мало цитованих мемуарістів W, Theyls, M é
moires pour servir a l ’histoire de Charles XII... à Leyde 1722, 8°, ст. 3.

*) Zinkeiseti, G eschichte des osm anischen Reiches in Europa. Gotha 1857, 
т. V, ст. 404; Fabrice, A necdotes du Séjour du Roide Suede à Bender. Ham
bourg 1761, ст. 42; Ілля Борщак, Гетьман Пилип Орлик і Франція в Записках 
Науков. Тов. ім. Шевченка, Львів 1924, т. 134— 135, ст. 83.

3) M ichel K ogalnicean, Fragmens tirés des Chroniques m oldaves et va- 
laques pour servir a l ’histoire de Pierre le Grand. 1841, ст. 3 6 - 3 7 .

4) Fabrice, A necdotes, ст. 20; як в дійсностн справа була, про це див. 
De la Mottraye. Remarques historiques & critiques sur l ’histoire de Charles 
XII... par M. de Voltaire. A Londres MDCC.XXXII, ст 35; про заходи Тол
стого також T heyls, ibid., ст. 3.

5) Пор. Ключевскій, Курсъ русской исторіи. Москва 1910, т, IV, ст. 74.
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рецькій території, йде він слідами Карла ХИ. на Україні 
з тією  тільки поважною ріжницею, що він в цім поході 
не виказує його ґеніяльних стратегічних здібностей1). Й о
го душевний стан в цей час, можливо, найліпше зрозу
міємо з однієї цікавої реляції цісарського резидента в Мо
скві Otto Pleyer'a, писаної в 1710. р. Ріеуег оповідає, як 
виріс цар в своїх власних очах після побід над шведами, 
як пробудився в нього ідеал старої византійської імпе
рії, знищ еної турками; з яким пієтизмом читає він, ідучи 
до ліжка, життя Александра Великого, якого безсмертну 
славу хотів би сам здобути2).

Дійсно, широкі пляни кружляли тоді в голові царя: 
Молдавія, Валахія, Сербія, Болгарія і Черногора мали 
бути його союзниками в війні проти Туреччини. Зноси
ни Москви з Молдавією, Валахією і австрійською Сер
бією почалися вже в 80-х роках XVII. ст.3), на передодні 
війни з турками прийняли вони цілком реальні ф орм и : 
молдавський, волоський господарі згідні були стати на 
бік московського царя на випадок війни з Туреччиною 
й вступу москов. армії на їх територію; чорногорці го
тові були підняти повстання проти турків, що й зроби
ли; 19 тис. сербів йшли навіть на зєднання з Петром, ко
ли він увійшов у Молдавію4). Перший раз в історії Мо
скви входило славянське питання в гру політичних ком
бінацій. Петро придбав також  допомогу з боку Польщі, 
заключивши 30-го травня 1711. р. союзний договір з Ав- 
ґустом.

Дивна річ, Петро, який завжди керувався холодним 
розумом, вірив в реальні можливости, які випливали зі 
славянських та молдаво-валахських симпатій до Москов

1) Порівнання прутського походу Петра І. з акцією Карла XII 
на Україні, яке має на мій погляд тільки поверхову подібність, зустрічаємо 
дуж е часто у  істориків. Але й сучасникам кидалося це в очі. Так Кайзер- 
лінґ, пруський резидент в Москві, пише в реляції до пруськ. короля з 9/20 
серпня 1711 N° 27: „ ...lieget es sonnenklahr am tage, dass da man M oscovilt. 
Seits sich durch das unglückliche Exempel des K önigs in Schw eden nicht 
warnen lassen w ollen , sondern sich ebenso unbehuttsam und verm essen, ohne  
vorher versichert gem achte Retraite, in das F eind liche G ebieth enfonciret, 
und also in d ieselbe faute, durch w elche sich der K önig in Schw eden ver
lohnen, verfallen gew esen , Ihro Zaar (MayJ auch fast ein g leiches tristes sort, 
als dem Könige in Schw eden vorgestanden, w elchem  Sie nur entweder durch 
die irresolution Ihrer Feinde oder aber auch [:wie es die m eisten vermuthen  
wollen:] durch schwehre bekauffung des Gross Vezirs entgangen sind [Preuss. 
Geh. Staars-Archiv, Rep. XI. Russland 22b].

2) Otto P leyers Allerunterthänigste Relation von  dem jetztigen m osco- 
vitischen R egierungswesen 1710. hrsg. u. Ernst Herrman u. d. Т.: Russland  
unter Peter d. Grossen, Leipzig 1872, c t . 129.

3) A. Кочубинскій, Сношенія Россіи при ПетрЪ Первомъ съ Южными 
славянами и Румынами. Чтенія въ Илей. Об. Ист. и Древ. Рос, при Моск. 
Унив. Москва 1872, ъ. IV—VI, ст 6— 11.

л) А. Кочубинскій, ibid., ст. 20 # д.; W PW  М* ^ p g a ln isea n , І0ід? ст. 
V  И д.
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щини; в цей час керувала ним майжё хороблива ідеаліза
ція тих політичних чинників, які мали вступити в гру. 
И вона його ґрунтовно завела. Як колись не справдили
ся на Україні надії Карла XII. на своєчасну допомогу 
польську або турецько-татарську, — так і тепер показа
лося, що всі розрахунки Петра були збудовані на піску: 
єдине реальне, що вдалося зробити, було заключения 
союза з молдав. господарем Кантемиром (13. квітня 
1711. р.); волоський господар Бранкован, як тільки ліпше 
розпізнався в обставинах, залишився при турках; поляки 
не прислали допомоги, чорногорське повстання залиши
лося спорадичним явищем.1)

Війна почалася на весні 1711. р. з того, що Петро 
направив головні свої сили на терен ГІравобереж. Укра
їни, маючи намір війти в Молдавію, а відтіля рухатись 
аж до самого Дунаю на зустріч туркам. Дунай був в 
його очах необхідним етапом по дорозі в Валахію, і йо
го оборона мала забезпечити за ним підтримку з боку 
молдавського і волоського господарів, які в противному 
разі булиб примушені стати на бік турків, боячись зни
щення своїх країн і втрати своїх престолів. Чи він ду
мав перебиратися зі своїм військом через Дунай в намі
рі дати там ґенеральну баталію, — невідомо. З  його ли
стів видно, що він надіявся, ставши твердою ногою на 
Дунаю, спинити за допомогою Молдавії турецький наступ 
з фронту, покладаючись одночасно на те, що Волохи й 
уяремлені турками балканські славяне вдарять з тилу на 
загального ворога і причиняться до турецької поразки2). 
Отже такий плян, якого основою було попередити тур
ків з фронту, не пустити їх через Дунай в Молдавію й 
забезпечити Волощину з флянґу, вимагав з боку царя 
скорого й енерґійного руху. До цього спонукували йо
го й безперестанні прохання про військову допомогу з 
боку господарів, яким очевидно недуже мило було, пе
рейшовши на сторону Петра, побачити у себе турків3). 
В наслідок цих міркувань рішився цар послати наперед 
окремий кінний 15-тисяч. корпус на чолі з Ш ереметевим, 
якого завданням мало бути, зєднавшися з молдавським 
господарем Кантемиром, йти до Дунаю і, звязавшись 
з волохами, затримати тут турків до приходу головних 
московських сил4).

Згідно з наказом царя 30-го травня 1711. р. перей
шов Ш ереметев Дністер і почав рухатися з своїм кор
пусом в напрямку на Яси, на зеднання з молдав. госпо-

1) М. Ко£а1пісеап, ібід., ст. 43 й д,; Кочубиискій, ібід., ст. 45 й д.; 
Пор. Голиковъ, т. IV, ст. 243, ст. 262.

*) Голиковъ. т. IV, ст. 228.
*) Голиковъ, т. IV, ст. 228.
4) Голиковъ, т. IV, ст. 22&
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дарем Кантемиром. Наперед послав він на допомогу го
сподарю невеличкий відділ Кропотова. Вже на початках 
походу, не вспів ще Ш ереметев опинитись на молдав. 
території, встали перед московською армією труднощи, 
які чим далі, все більш їй дошкуляли. Взагалі похід був 
організований й переведений в життя на диво примітив
но. М осковська армія йшла наосліп, не визнаючись в си
туації, не знаючи сил ні своїх спільників, ні ворога. Не 
стало ліпше в цьому відношенню й тоді, коли надійшов 
сам Петро з головними силами. Вже сама підготовка до 
походу не віщувала нічого доброго. Правда, в своїх на
казах Петро не забував, здається нічого, але вимоги, що 
він їх ставив Ш ереметеву відносно прохарчування армії 
на 3 місяці1), були нездійснимі, бо П равобережжя, яке 
мало його постачати, було зруйновано так, що саме на
селення голодувало2). Значно гірше стало з запровіянту- 
ванням армії під час самого походу. Молдавія, яку наві
дала в 1711. р. саранча, не могла дати нічого крім дея
кої кількости мяса; волоський господар Бранкован мав 
багаті запаси, але він, як тільки розпізнався в обстави
нах, передав їх туркам.

Не ліпше стояли москалі й що до такого важливого 
питання як інформації про ті турецькі сили, з якими їм 
приходилося вести війну. Увага Ш ереметева, як бачимо 
з цілого ряду документів, зосередж ена була головним 
чином на тім, що робилося в таборі Карла XII. коло Бен
дер3). До його послуг стояли навіть шпиги, які вели роз
відку в Бендерах і, повернувшись назад, докладали Ш е
реметеву про сили Карла ХИ-го і настрої в його окру
жению4). Зате потрібні йому відомости про турецьку 
армію і ї ї  сили доходили до нього лише через посере
дництво Кантемира і Бранкована, що було дуже зле, бо 
обидва господарі трималися тактики зменшення цифри 
турецьких сил, боячись, що москалі взагалі не підуть 
наперед, почувши про велику турецьку перевагу. Через 
те повстала у москалів цілком фалшива оцінка турець
ких сил: їх годували такими цифрами як 40, 50, нарешті 
60 тис. турків5), в той час як спільна турецько-татар- 
ська армія нараховувала в дійсности коло 200 тис. люду 
(самих турків коло 120.000)6). Таке було положення, коли 
Ш ереметев рухався в напрямку на Яси. Йшов він дуже

Ч Сбор, в.-и. м., ібід., ст. 12, 22; Голиков, IV, ст. 226.
2] Сбор. в.-и, м., ібід., ст. 103.
3] Сборникъ, іб ід ,, ст. 242, 250.
5] Сборникъ, „ ст. 260.
5] Сборникъ, „ ст. 123, 126— 127, 139; Фельдмаршялъ Граоъ Т. П. 

Ш ереметевъ, Военно-Походный журналъ 1711 и 1712 г. г. С» П етербургу  
1898, ст. 44 и 51. [порів ст. 32 и 49].

6] Соловьевъ, Исторія Роєсіи, б , ХУГ [К874], ст, 85,
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поволі, так що дорога від Д ністра до Прута заняла у 
нього б день1), в той час як Петро вираховував, що від 
Дністра аж до Дунаю вистарчить 10—13 денних перехо
дів2).

5-го червня дійшов він до Прута біля урочища Це- 
цори; 6-го зустрінувся вперше з молдавським господа
рем Кантемиром. Постоявши тут декілька день, руха
ється він по лівому березі Прута вділ з таким розра
хунком, щоби не дуже віддалятися від молдавської сто
лиці. Так гає він в маленьких маршах (іноді 2 версти в 
день)3) якихось 18 день, часом забавляючись шарпани
ною з присутніми тут татарами й запорожцями, аж до 
приходу головних сил московської армії4). Ц арського 
пляну війни він не виконує, хоч від П етра летять один 
за другим накази, з яких видно, що цареві залежить як 
раз на тім, аби Ш ереметев найшвидше рухався до Д у
наю5). Така тактика є для царя незрозуміла, і він в ли
сті до Ш ереметева, писанім 12. червня з дороги до Дні
стра, каже: „З'Ьло удивляюсь, что вы такъ  оплошно д е 
лаете, для чего посланы; ежели-бъ такъ  сделали какъ 
приказано, давно бъ были у Д уная“6). Але Ш ереметев, 
очевидно, не дуже покладається на свої сили і на Канте
мира, який щойно почав збирати свою армію в надії до
вести ї ї  до 10 тис. люду. Він не ріш ається йти на зустріч 
туркам аж до Дунаю і, підпертий Кантемиром (молдав. го
сподарю, здається теж  не хотілося ризкувати до прихо
ду головних московських сил), тримається мабуть то ї 
думки, що з однією кіннотою, без значного числа піхо
ти, не маючи провіянту й не знаючи як його дістати в 
спустошеній саранчею Молдавії, не варто заглиблятися 
в невідому й непевну країну7). Також і відомосте, що 
турки в силі 40—50 тис. люду вже знаходяться по оба 
боки Дунаю для охорони мостів, не додають йому духу 
для рішучої акції8). Поставлений між волею П етра та 
страхом взяти на себе відповідальність за дуже небез
печну наступну операцію, збирає він наради — з Кан
темиром, зі своїми Генералами, з даним йому царським 
дорадником Савою Рагузинським, але наслідок залиш а
ється той самий: Ш ереметев стоїть на місці9). Так за 
стає його тут Петро, який, перейшовши 19-го червня 
Дністер коло Сорок, появляється вже 23-го коло Яс і,

*] В.-Походн Журналъ, ібід., ст. 38-—42.
2] Голиковъ, IV, ст. 240
3] В.-Походн Журналъ, ст. 49.
А] В.-Походн. Журналъ, ст. 42 й д ; Сборникъ, ст. 249.
5] Сборникъ, ст. 24, 25; В.-П оходн, Журналъ, ст. 45.
6] Сборникъ, ст. 25; також Голиковъ, IV, ст. 240 й д.
7] В.-Походн, Журналъ, ст. 43 й д.
8] В -Походн. Журналъ, ст. 44.

В.-Походн, Журналъ, ст, 43—44,
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таким чином, зєднуй голобну свою армію 3 силами Ш е
реметева і Кантемира1). Наступає відповідальний момент: 
треба рішати, як далі вести кампанію2).

Ситуація підчас перебування царя в молдавській 
столиці закреслю ється досить ясно: в Яси приїжджають 
деякі волоські прихильники царя, і Кантакузен як їх 
представник доводить до відома Петра, що на Бранко* 
вана нема чого надіятися (підозріння що до Бранкована 
було й раніще у царя); він рішучо відмовився допомога- 
ти москалям, мотивуючи свою відмову тим, що цар не 
прийшов своєчасно у Волощину і тим самим поставив йо
го в небезпечне положення.3)

Треба підкреслити політичне й стратегічне значіння 
цієї події: Волощина була тим мостком, через який мож
на було війти в тісніщий контакт з балканськими славя
нами, і перехід Бранкована на турецький бік значив, що 
ворота через цей місток зачинялися. Також і на запро- 
вянтуваннє москов. армії зміна становиша Бранкована 
мусіла вплинути дуже негативно: провянту не було, і на
дії на його здобуття дуже маліли після того, як Бранко- 
ван рішив віддати свої багаті запаси до послуг турець
кої армії і одночасно почав перешкаджати москалям в 
зборі провянту й фураж у.4) З  другого боку відомости, 
які надходили до царської головної кватири, свідчили що 
найменше про те, що головні сили турків вже перепра
вилися через Дунай і знаходяться на лівому березі.5) 
Одним словом, положення було зле, час — давно вже 
упущений, і похід до Дунаю ставав операцією непевною 
і небезпечною. Що це було так, шо взагалі заглиблення 
москов. армії в невідомі їй місцевости було кроком ду
же ризковним, доводить найліпше ворожий йому табор 
в своїх міркуваннях про Петрові операції. Гольштайн- 
ський репрезентант в Бендерах, Фабрис, довірочна осо
ба Карла XII., пише в своєму листі до свого герцога (з

*] Сборник, ст 340, В -П оход. Журналъ, ст. 50.
2] Соловьев, базуючись на мемуарах H a len i’a [Leben Peter's d Gr. II, 

33] і Moreau de Brasey [M enoiree p o litiq u es I, 22], допускає, що рішення 
про наступний характер операції впало вже при нереході Петром Дністра, ко
ли на військовій раді німецькі генерали Галларт, Енсберґ, Остей і Берх- 
ґольц представляли необхідність залишитися на берегах Дністра, в той час 
як Петро і російські генерали під впливом ієн . Ренне настояли на тім, що 
треба йти вперед, [Соловывъ, XVII, ст. 81]. Абстрагуючи від непевности 
джерел, якими послуговувався в даному разі Соловыв, що він і сам при
знає, вистарчить зауважити, що Петро самим ходом подій був примушений 
йти до Яс иа зєднання з Кантемиром і Шереметевим хоч би з огляду на 
зобовязяння, взяте ним ня себе по договору з Кантемиром. [K ogalnicean, 
ст. 51 — 53]. Тут вія по сути й міг вперше докладно зорієнтуватися в обста
винах Цю думку підтверджує й офіційна реляція походу [Сборникъ, ст. 255].

*] Про ролю Бранкована див. K ogalnicean, ібід., ст. 79— 81.
4] Там же.
5] Сборникъ, ст, 139, 140, 141, 153; K ogalnicean, ст. 85; инакшо Го- 

ликовъ, IV, ст, 247,
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і?/28 червня 1711. р.) отаке: „Дехто думає — каже він — 
що цар має намір йти аж до Бендер на зустріч турецьк. 
армії, аби з нею битися; але найбільш розумні та досвід
чені скоріще бажаю ть цього, ніж сподіваються та вірять“.1)

Одначе Петро якраз зробив те, чого не сподівалися 
і тілько бажали його вороги.

Він рішився рухатись наперед, що сталося, можли
во, під впливом молдав. господаря Кантемира та особли
во волоського прихильника москалів Кантакузена, який 
запевнював царя, що є ще можливість дістатися до Д у
наю і заступити дорогу великому визиру, що буцім-то 
вагався переходити Дунай2); можливо, під впливом тих 
перспектив, які відкривалися для його голодної армії в 
богатій на зібраний провянт Волощині3). Недурно післав 
він Генерала Ренне з головними силами кавалерії прямою 
дорогою на Браїлу в Волощині для зібрання провіанту, 
як подає офіційна реляція.4)

Отже фатальний крок зроблено в останніх числах 
червня цар перейшов з армією на правий берег Прута 
й почав спускатися вниз, маючи на меті місто Галац на 
Дунаю як кінцевий на разі пункт руху. Приблизно з тиж 
день ішла московська армія в кількости 38 тис. чол.,5) 
але майже без кавалерії, через гірські місцевости, спа
лений степ і болота — і все слабшала на силах, бо не 
було чого їсти .6) В той самий час турецька армія, пе
рейшовши на лівий берег Прута, зєднавшись з татарами 
і маючи загалом коло 200 тис. люду, посувалася назу
стріч московському війську. 7 липня москалі днювали 
в урочищі Станилешті і тут вперше почули про набли
ження ворога: турецька армія, про яку надійшла „нечаян
ная ведомость “(вираз офіційної реляції)7) ґенер. Януса, 
що йшов в авангарді, — знаходилася в б милях від моска
лів в урочищі Фальци.8) Генерал Янус з своїм авангар
дом мав завдання не пустити турків на правий беріг 
Прута, занятий москов. армією.9) Цього він не міг зро
бити без підкріплень з боку головних московських сил, 
але цар рішив справу інакше. Дізнавшись з донесення 
Януса, що перед ним стоять значно переважаючі турець

*] F ab r ic e ,  ib id . ,  ст. 68.
2] СборНИК'Ь, СТ, 255; N. Jo rg a ,  G e s c h ic h te  d es  O sm a n is c h e i i  R e ich es ,  G o th a ,  

1911, T IV, CT. 309.
3] Сборнинг, ст. 141 і 255.
4] СборНИК'Ь, ст. 255.
5] Соловьев'ь, XVI, ст, 85,
6] M o t t r a y e ,  V o y a g e ,  T. II, CT. 17. ( M o t t f a y e ,  ЯКИЙ був СВІДКОМ ПОДІЙ, КЯ- 

же, що по оповіданням дезертирів під час зустрічі! московської армії з ту* 
редькою, російські старшини не мали вже 4 дня х л іба /

7] Сборникг, ст, 255.
8] В.-Походний Журналь, ст. 51.
*] Голиковт», IV, ст. 250,
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кі сили і що турецько-татарська кіннота вже почала пе
реправлятися на правий беріг Прута, забув він, здаєть
ся, про те, що в його ж власні наміри входило не пусти
ти турків через Прут, „даби — як каже реляція про 
Прутський похід — сія р'Ька была между насъ и тур- 
ковъ “.1) Всю свою енергію зосередж ує він тепер на тім, 
щоб зібрати роспорошені московські корпуси до купи, 
для чого наказує Янусу, Вейді, Репнипу і Брюсу йти на 
зєднання з ним у Станилештах.2) Таким чином турки ді
стають свободу рухів, а ініціятива переходить в їхні ру
ки: цар не перешкаджає їх переходові через ріку й сам 
замісць наступу чи зустрічного бою, переходить до від
ступу й оборони. З переходом турків через ріку, пере
ривається і його сполучення з ген. Ренне, так що він 
має тепер боротися проти турків сам, майже не маючи 
потрібної йому кавалерії. Вже 8-го мала московська 
армія цілий ряд сутичок з тур.-татар, кіннотою. В ночі 
з 8-го на 9-го московська армія, спаливши все непотріб
не, почала відступ в напрямі на Яси, цупко тримаючись 
берегу Прута.8) Характеристично, що й тепер як колись 
під Полтавою, мусів Ш ереметев перебрати на себе го
ловнокомандування. На його наказ зроблено каре, обози 
поставлено в середину і таким чином москалі йшли че
рез цілу ніч назад.4) В ранку 9-го відступ був спостере
жений і з турецького боку; в цей час турки перейшли 
майже цілком на правий берег Прута, і позаду залиша
лася тільки тяжка артілерія. Почалося переслідування 
москалів, головно турецько-татарською  кіннотою. Май
же цілковито окружена, рухалася московська армія, ви
ставивши на всі боки рогачки.5) Далеко йти не довело
ся: день був надзвичайно горячий, не витримували зне- 
можені і зголодніді люди й коні.6) Коли армія опинилася

1] СборнИК'Ь, СТ. 255; порів. M o tt r a y e  V o y ag es ,  В. I I ,  CT. 16; K o g a ln i c e a n ,  
ib id . ,  CT. 90— 91.

2] >\-Поход. Журналі», ст. 51.
3] K o g a ln i c e a n ,  ib id .,  CT. 97.
4] В.-Поход. Журналі», ст. 51.
5] Про ВСІ ЦІ ПОДІЇ ДИВ. K o g a ln i c e a n ,  ст. 92 й д.; Голиковт>, IV, ст. 250 

й д ; В.- Поход. Ж урналг, ст. 52 й д.; Журнал 11. В. [в перек. Бакмайст], 
T. І, СТ. 3 8 1  Й Д.; M o t t r a y e  V o y ag e ,  Т. II, СТ І 7  Й Д.

ß] Цілком реально описує становище моск. армії один з учасників 
походу майор Lieneman, який їдучи в Берліп [він був з Берліна] розпові
дає пруськ. резид. в Москві Кайзерлінґові про пригоди москов. армії Він 
к а ж е :  „.. .da  ab e r  i n z w is c h e n  d och  d ie  C o rps  n e b s t  d en  f lü c h t ig e n  T a r t a r n  d ie  a b g e m a t t e te ,  
u n d  so  w o h l  an B rod t a l l s  b ev o rab  an  f o u rag e ,  w e i l  r u m  b e s o n d e r n  U n g lü c k ,  e in e  e r s c h r e c 
k l i c h e  M en ge  H e u s c h r e c k e n ,  au f f  12. g a n z e r  M e i l e n  d a s  G r a s s  b i s s  auff  d ie  b lo s s e  Erde  
w e g g e f r e s s e n  g eh a b t ,  M » n ge l l  e r l i t t e n e  M o sk o v i l l .  A rm ee ,  so  s e h r  in d ie  E n g e  u n d  in  N o th  
g eb rac h t ,  d a s s  s e lb ig e  s ich  auch  m i t  d e r  a l b e r e i t s  a n g e fa a g e n e n  R e t r a i t e  f a s t  u n m ö g l ic h  
w ü r d e  s a u v i r e n  k ö n n e n . . .  [Реляція Кайзерлінґа з 23 серп. З верес. 1711, ч. 29. 
P r e u s .  G eh e im .  S ta a t s - A r c h iv  R u s s l a n d  ХІ-22Ь]. Теж саме піддержує реляція пру
ського резидента в Варшаві Лельгефеля (L ö lh ö ffe l )  з 6 вересня 1711 р., де 
під час перебування царя [вже після походу] вдалося розвідати подробиці:
а р м ія  НЄ мала 4 ДНЯ хліба Й Т, Д. (Preus. Geheim. S taats-A rchiv Rep. Russland XI-22b),
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в долині, де Прут робить лук, рішено тут застановитися. 
Це й було те місце, з якого царю вже не довелося ру
хатись далі.

Воно було вибрано царем недуже вдало: це був так 
би мовити мішок1) з опорою на річку, що, правда, дава
ло можливість скоротити фронт, зате ставило москов
ську армію в небезпечне становище, бо турки, при їх 
переважаючих силах, могли попросту скинути москалів 
в ріку; з другого боку було й те небезпечне, що лівий 
гористий беріг Прута панував тут над низким правим, 
що звичайно й використали турки, поставивши на ліво
му березі частину своєї артилерії та обстрілюючи з ти
лу царський табор. Загалом, притулення до річки є яви
ще характеристичне для стратегії Петра І. : пригадаймо 
собі тільки Полтаву! Того-ж 9., не вспів ще цар добре 
роздивитися на новій позиції, мусів він витримати цілий 
ряд атак турецької піхоти і кінноти, котрі продовжува
лися аж до самого вечора й були москалями відбиті. 3 9. 
на 10. турки вспіли вже цілком оточити московське вій
сько: на лівому березі Прута проти царської позиції, 
стояли татари, козаки і поляки, кожний в окремім табо
рі, як це доводить знайдена мною в Пруському Д ерж ав
ному Архиві ще невідома й недрукована карта2); на пра
вому березі знаходилися головні сили — турки й тата
ри; тутж е поміщався великий визир з гарматами, яких у 
нього було коло 300 штук3).

10-го знову почався штурм на московські позиції, 
котрі навіть не були укріплені4) : очевидно москалі не 
рахувалися з можливостю довше простояти на місці. То- 
гож 10 го почала свою роботу турецька артилерія, яка 
била по фронту царського табору і по його тилу через 
ріку. Положення москалів ставало чим далі, тим все біль
ше пекучим. Офіційна реляція походу це прямо признає, 
зазначаючи, що ні вперед йти, ні відступати через брак 
провіянту і при худих конях не було можливим5). Не бу
ло иншого виходу, як переговори з турками або повна 
капітуляція. В походнім журналі Ш ереметева зустрічає
мо, правда, натяки на те, що московська армія вже під 
час переговорів готовилася до штурму на турецькі шан
ці; також і 11-го. коли справа з миром не була ще ціл-

*] „dans  u ne  e sp ece  de c u l - d e - sa c  que form le P r u t h . . . “ ( M o t t r a y e ,  V o y a g e  II ,  c t ·  
18); J o r g a ,  ib id .,  IV, ст. 310 - -  називає цю позицію Петра „ g ü n s t ig e  S te l lu n g - .

2] Ким була зроблена карта, не відомо. На неї рукою, здається, го
лови ТО Д ІШ Н ЬО ГО  пруського уряду Ільґена зазначено: „1711. P l a n  d es  C za a r iec h .  
a r c h  T ü r k i s c h e n  La g ç rs  b e y  d e r  im  ju l io  e r f o lg te n  A k t io n ,  w o r a u f  d e r  F r ie d e  m i t  d e n e n  
T u r c k e n  e r f o l g t “. [Розмір карти — 0 ,4 8 X 0 ,4 0  мет.]. Дивись P r e u s .  G eh e im .  
S t a a t s - A r c h i v ,  Rep. R u s s l a n d  XI-22b.

3] Ж урн. П. В ,  T. I, СТ. 387; M o tt r a y e ,  V o y ag e ,  II, СТ. 18; В.-Походный  
Журналъ, ст. 53.

4] В .-П оход. Ж ур., ст. 53.
Сборникъ, ст. 256j Ж. П, В.г т, I, ст. 388,
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ком вияснена, постановляла військова царська рада йти в 
гору по річці П руту1). Все це одначе роблено для прикраси 
дійсности, щоб оправдати себе, т. б. мовити, в очах істо
рії: ситуація гіршала для москалів з кожною годиною 
і те, що було можливим ще 8-го, 9-го під час відступу 
хоч і з мінімальним виглядом на успіх, ставало цілком 
неможливим 10-го, коли московська армія була оточена 
всіма турецько-татарськими силами s усіма тодішними 
технічними засобами війни. В таких обставинах мав ска
зати Петро, як передає Mottraye : „мені тут поводитеся 
не ліпше ніж моєму братові Карлу під Полтавою“. Фан
тазія чи ні, на всякий випадок порівнания характери
стичне для положення царя й по сути неправдиве : під 
Полтавою Карл XII. пішов в наступ проти переважаючих 
московських сил; в подібній, хоч і безперечно гіршій си
туації над Прутом, Петро не відважився дати ні одного 
наступного бою, хоч кожливо як раз в цьому, коли-б це 
зроблено завчасно, полягав єдиний можливий військовий 
вихід з тяж кої ситуації.

В такім безвихіднім положенню, яке грозило поло
ном і москов. армії й самому Петрові, треба було прий
няти якесь негайне рішення, яке давало вихід із ситуа
ції. Петро рішився на переговори і 10-го липня, під грім 
гармат післав свого канцлера Ш афирова та молодого 
Ш ереметева на переговори з великим визиром. Характе
ристично, що ще 9-го, під час відступу, була вироблена 
царем інструкція барону Ш афирову, з якої видно, що 
цар згоден був піти на уступкн не тільки туркам, але й 
шведам, що він віддавав останнім всі завойовані провін
ції за виключенням Інґерманляндії, за яку готовий був 
віддати навіть Псков2). Ці величезні уступки ясно пока
зували, що цар програв похід. Але те, що програв він як 
стратеґ, врятував до певної міри як дипльомат. Правда, 
політика його, яка мала підготовити війну, не була на ви
соті: майже всі політичні комбінації, на яких він буду- 
дував свій похід, показали свою нереальність. Був в йо
го життю певний період засліплення широкими перспе
ктивами; тепер наступило отверезіння, й при тім показа
лося, що він не стратив голови, хоч й як жалюгідний 
був його душевний стан3). Нарешті він знайшов вихід з

Ч В.-Поход. Ж ур. ст. 54 і 55.
*] Сборникъ, ст. 27.
3] Щ о до душевного стану Петра, то дуж е цікаво з цього приводу 

те. що доносить в своїй реляції пруськ. резид. в Москві Кайзерікґ на під
ставі розмови 3 участником походу майором Лінеманом: „D ie se r  M a jo r  w e is  
auch  n ic h t  g en u g  zn b e s c h r e i b e n ,  in  w a s  v o r  b a n g i g k e i t  d e r  T z a a r  g e s t e c k e t  so  d as  e r  s ich  
au c h  d e s  w e in e s  n i c h t  e n t h a l t e n  k ö n n e n  u u d  s c h o n  r e s o lv i r e t  g e w e s e n  d ie  A rm ee  im  S tiche  
z u l a s s e n  u n d  s ic h  a l l e in e  m i t  s e i n e r  b e y  s ich  g e h a b te n  G e m a h l in  zu  s a u v i r e n  w e lc h e s  E r  
au c h  w e n  d i e  f a v o r a b l e  e n tw o r t  v o n  d em  G ro s  V e z i r  n i c h t  no ch  zu r  r e c h t e n  Ze i t  a n g e k o m 
m e n  w ä r e  g e w ls e l ic h  g e th a n  d ab e i  a b e r  s ich  d e r  s t r e i f f e n d e n  T a r t a r e y  u n f e h l b a r  e x p o n i r e t
haben würde [Реляція Кайзерл. з Москви з 23’ серп. З верес. 1711 N° 29, Рг, 
Qeh, StftÄts-Archlv RussU XI-22b.J. Пор^в. Kogalnlcean, ст. 95.
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положення, про що свідчить останній пункт його інстру
кції Ш афирову, який каж е: „Впрочемъ, что возможно, 
султана всячески удовольствовать, чгобъ для того за 
щведа не 8'Ьло старался“1). Так і сталося. Зручність Ша- 
фирова і зрозуміння ним інтенції Петра допомогли спра
ві, і коли 11-го заключено прелімінарії, то результати їх 
були такі, що з них радів цілий царський табор: цар ніс 
тяжкі втрати на півдні, бо відступав туркам Азов, зри
вав всі фортеці по Чорному та Азовському побережах 
в першу чергу Таганрог і Троїцьку твердиню, обіцяв 
цілковито не мішатися в польські справи й не приймати 
там своїх військ, зрікався своїх претенсій на Провобс- 
режну Україну; зате не віддавав шведам нічого і тільки 
зобовязувався Гарантувати Карлу XII. свобідний переїзд 
через Польщу в Швецію. О тж еж в наслідок нещасливо
го/ походу Петро мусів зречися всіх проектів, які були 
звязані з колишнім завойованням Азова, будовою фльо- 
та в Вороніжі й т. д. Він ліквідував свої справи на пів
дні, зате отримав свободу рухів на Заході проти Ш ве
дів, і лишень Катерина II. змогла зайнятися й почасти 
вирішити південні проблеми, які не судилось перевести 
в життя Петрові І.

На закінчення, накреслимо ролю Карла XII. в цей 
другий період московсько-шведського змагання. Сидячи 
в Бендерах, Карл розвинув енергійну дипльоматичну ді
яльність, і вона, здавалося, увінчалася успіхом. Завдяки 
його заходам і його дипльоматів, Туреччина виповіла Мо
сковщині війну. Заходи його і його спільників (не забу
ти, що тут не мала заслуга гетьмана Орлика) привели до 
того, що Україна (козаки Орлика), поляки з табору Ста
нислава Лещииського, татарм й турки заключили союз 
проти Московшини.2)

І всеж  таки обставини складалися так, що вони вя
зали руки шведському королю. Під його патронатом 
і Туреччини зорганізовано на початку 1711. року похід 
на Правобережну й частинно Лівобер. Україну, але ре
зультатів він не дав, бо козаків було мало, татари уяв
ляли з себе головну силу й робили що хотіли, грабуючи 
населення і уводячи його в полон. Татарська нестійність 
як раз і скомпромітувала справу.3) Що так сталося, за 

Ч Сборникъ, ст. 27,
2] Див. Переписка и другія бумаги шведскаго кор. Карла XII,, поль

ского Станислава Лещинскаго, татарскаго хана, турецького султама, Генер. 
писаря Ф Орлика и кіевскаго воєводи, Іосифа Потоцкаго. — Чтенія въ Им
ператор. Обществ^ Истсфіи и Древностей Росайскихъ при Московскомъ 
Университет^. Москва 1877, IV, ст. 1— 68 [матеріали йпостранные].

3] Про ці справи маю нові матеріяли з Пруського Держав, Таємного 
Архиву; див. також Сборникъ, ст. 45, 47, 48, 49, 54, 58, 60, 62, 67, 72, 73; 
220—232; В .-П оход. Журналъ, ст. 11— 12: також Чтенія Москов. 1847 ,1— IV, 
ст. 1—68; Судіенко, Матеріяльї, т. И,
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лежало в немалім степені й від того, що Карл не міг 
виступити активно, не маючи власної армії, яку стра
тив під Переволочною. З  тих самих причин примушений 
він був підчас московсько-турецької війни в Молдавії 
сидіти в Бендерах, бо не мав в чим грати ролю актив
ного й незалежного союзника турків; з другогож боку, 
йому, як суверену великої держави, не личило йти під 
команду турецького визиря, в той час як Орлик на чолі 
козаків та київський воєвод® Потоцький з своїми поля
ками боролися разом з турками проти москалів. І тут 
Переволочна давала себе в знаки.

І всеж таки, він почував себе тим політичним цен
тром, вадля якого інтересів в першу чергу велася війна. 
Це ясно видно з того, як він і його окружения чекали 
приходу москалів і турків до Бендер, очевидно думаючи, 
що цар захоче розрахуватися зі своїм старим ворогом, 
а великий визір прийде його боронити.1) Як ми знаємо, 
так не сталося. Карлові бракувало зрозуміння того, що 
боротьба йде зовсім не задля претензій Ш веції, тільки 
має ґрунтом цілком реальні інтереси Туреччими й Мо
сковщини. Можна собі уявити його душевні переживан
ня, коли він почув про переговори, ведені для заключен
ия миру між Петром і вел. визирем. Він зараз же при
скакав де турецького табору над Прутом. Але було піз
но. Як передає Моіїгауе, вдалося йому побачити лишень 
хвіст московської колони (це було 12. липня), яка на
правлялась до дому.2)

Відома сцена між ним і великим визирем, де швед
ський король дорікав останньому недодержання умов, 
заключених між Ш вецією й Туреччиною що до спільно
го миру з москалями. В розпуці, як передає той-же Мої- 
кауе, просив він дати йому 20—30 тис. люду, з якими 
хотів доганяти москалів, щоб взяти їх в полон разом з 
П етром3). Йому дійсно бракувало такої, хоч невеличкої 
армії, але шведськиж військ, втрачених під Переволочною, 
не можна було вже повернути.

З  цього приводу треба сказати декілька слів про ту
рецького визиря. Йому закидають зраду турецьких ін
тересів, продажність й т. д. Щ о великий визир, з нагоди 
миру а москалями прийняв від них богаті подарунки, в

‘] F ab r ic e ,  ib id . ,  ст. 68; див. також копії відомостей, які надходили у  
Відень з Бендер й відтіля як додаток до реляцій пруського рнзидента у  
Відню барона Метерниха до Берліна: з Бендер від 25 і 29 червня нов. ст, 
1711 р. ( P r e u s s .  G eh e im .  S t a a t s - A r c h i v  Rep. R u s s l a n d  XI-22a).

2] M o t t r a y e ,  V o y a g e ,  T. II, CT. 23.
3] M ottraye, ibid., CT. 27; M ottraye, Remarques, CT, 36,
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цьому не може бути сумніву1). В ті часи й особливо в 
умовинах турецького життя — явище цілком нормальне. 
Це одначе ке значить, що він зовсім забув про інтереси 
турецької держави, хоч і міг використати безвихідну на 
той момент ситуацію Петра в куди більш драстичний 
спосіб.

Туреччина, на основі Прутського миру всеж таки 
спекалася супрематії Москви на Чорному й Азовському 
морях і забезпечила невтручання Москви в справи 
Польщи й Правоб. України (хоч про це дуже неясно).

Для Карла лежала справа інакше. Йому давно тре
ба було-б бути в Ш веції, щоб там організувати спротив 
ворогам, котрі s h o b  почали підіймати голову. Сидячи в 
Туреччині (а він сидить тут аж до 1714. р.) гає він до
рогий час, дає Петрові можливість поставити на ноги 
стару коаліцію, і все покладає надії на те, що йому 
вдасться знову підняти Туреччину на війну проти Мо
скви. Даремні надії! Хоч Туреччина й нераз погрожує 
зірванням зносин з Москвою і навіть готова знову ви
повісти війну2), то переслідує безперечно не шведські 
інтереси, тільки свої власні, які полягають в тім, аби 
Петро дотримався взятих на себе вобовязань відносно 
Польщи, Правобер. України, Азова й твердинь. Довгі ро
ки відсутности з Ш веції приводять Карла тільки до то 
го, що коли він, повернувшися до дому, береться про
довжувати війну, то стоїть перед такою переважаю чою  
силою (як відомо, й Прусія виступила наприкінці проти 
нього), що годі було від неї оборонитися.

Так приходимо до висновку, що й другий етап ді- 
яльности Карла ХІІ-го на Сході Европи скінчився фія- 
ском. Ґеніяльний, хоч й незавжди щасливий стратег по
казав себе не таким самим політиком, не дивлючись на
віть на осягнуті з початку дипльоматичні успіхи в Ту
реччині. Натомісць Петро — як стратеґ, потерпів над 
Прутом цілковиту поразку, але як дипльомат знайшов 
він в безвихідній, здавалося, ситуації вихід з положення, 
зумівши відірвати інтереси турецькі від шведських. Р е 
зультат був той, що шведсько-московська боротьба (те- 
пер оружна) була знову перенесена на захід.

J] Є не одне джерело, яке каже про те, що визир був підкуплений 
царем і тому так легко згодився на вигідний для Московщини мир ( T h e y i s .  
ib id . ,  ст. 2 l f  F ab r ic e ,  ib id .,  CT. 74; реляції Кайзерлінґа В P r e u s s .  G e h e im .  S t a a t s “ 
A rc h iv .  R ep .  R ussi .  22b. й т. д.).  Цікаво, що Карл XII. і Понятовський в  своїх  
листах до Станислава Лещинського закидають визірю тільки „1‘e x t re m e  s o t t i s e  
du  V i s i r “, „sa b e t i s e " ,  НЄ обвинувачуючи його В Продажности ( M o t t r a y e ,  V o y a g e ,  
т. II, ст. 27 і 36); таке обвинувачення вживають вони зате в офіційних зн о
синах 43 султаном. N ic o la s  Costin, молдавський свідок, непевний, чи дійсно 
був підкуплений великий визір: „піаів on  ne  s e n t  r ie n  s u r  1 a v é r i t é  de  ce  d o n  p e c u 
n i a r e “ (K o g a ln i c e a n ,  ib id . ,  CT. 122, прИМ. 2].

2] Ілля Боріцак про це докладнїще в своїй розвідці: „Гетьман Пилип 
Орлик і Франція*. 3 . K. Т. ім. ІІІев. Львів 1924, т. 134— 135, ст, 86 й д.
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Зачалася російська експанзія на Захід, що в 1914. 
досягла своєї найвищої точки, по якій прийшов великий 
історичний відворот...

Макс Міль.

Бернард Шов про Жанну Д'Арк.
(З нагоди 500-ліття ї ї  мученицької смерти).

Гучно відсвяткували Руан і ціла Франція в маю ц. р. 
500-літню річницю смерти Орлеанської Дівчини. Папський 
делегат, примас Англії, кардинал Баурн, прімас Бельгії 
(наступник Мерсє) і Угорщини, маршали Франції і несчи- 
слимі маси народу зібралися віддати шану тій, яка ко
лись ту Францію виратувала і за це — неюж була пі- 
слана на страту.

Богато пер писало про чудесну ді^чину-збавительку, 
та одну з найглибших ї ї  характеристик дав протестант 
і скептик Бернард Шов, якому його величезна інтеліген
ція позволила вжитися в таємниці чужої души і далекої 
епохи.

Подаємо тут деякі з його цікавих думок на цю те
му, списаних в передмові до його драми St. Joan.

Товариші зброї, яких вона привела до побіди, і во
роги, яких вона побила, французький король, якого вона 
коронувала і англійський король, якого корону скинула 
вона в Люару, всі тішилися в 1431. p., що нарешті ї ї  
позбулися, пише Шов. Ким жеж була вона?

На думку Ш ова вона була дійсно — Генієм і свя
тою. Щ о є Геній? Геній, каже Шов, це є людина, яка 
бачить дальше і проникає глибше, ніж инші, має иншу 
від них міру етичних оцінок, і досить снаги, щоби нада
ти життя своїм вартостям. Святий — це є людина, — 
яка, практикуючи героїчні чесноти, і отримуючи ревеля- 
ції від сили, яку церква називає надприродною, надаєть
ся до канонізації. Історик антифемініст, що не вірить, 
щоб жінка могла виявити ґеніяльність в области тради
ційно мужеської активности, ніколи не признасть ваги 
Ж анни Д ’Арк. Історик раціоналіст, що заперечує істно- 
вання святих, думаючи що нові ідеї можуть прийти нам 
до голови тільки шляхом розумової дедукції, -  рівнож 
ніколи не зрозуміє постати Ж анни Д ’Арк. її ідеальний
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