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УКРАЇНА У ЗВІТАХ АНГЛІЙСЬКОГО ПОСЛА 
З МОСКВИ (1705—1710)

Моїм дорогим приятелям, вельми-шаповним Панству, 
Д-р Ілярію й Анні Домбчевським, 

ентузіястам української історії присвячує
автор.

Хоч Англія не брала участи у  Великій Північній Війні, одначе 
англійський уряд пильно слідкував за розвитком воєнних подій. У тій 
ділі Лондон вислав до Москви одного з найкращих своїх дипломатів 
того часу, лорда Чарлза Вітворта,1 (1675—1725), який у своїх звітах 
точно інформував англійський уряд не тільки про російські справи, 
але теж про події в Україні. Участь козаків у Великій Північній Війні 
звернула увагу тодішної Західної Европи, та акредитованих диплома
тів у Москві. Вітворт цікавився не тільки географічним положенням 
та історією України, козаками, але теж особою Мазепи — гетьманом, 
чи пак Головою Уряду Української Автономної Козацької Республіки, 
що був теж рівночасно Головнокомандуючим Козацької Армії. У зв’яз
ку з активною участю козаків у  воєнних подіях, Вітворт пише у своїх 
звітах не тільки про козаків, але присвячує також багато уваги особі 
гетьмана, який силою тодішних подій в Україні стає центральною 
постаттю.2

У своєму звіті з 14 (25) березня 1705 Вітворт подаючи короткий 
огляд царських збройних сил та їх  розташування, згадує при тому, 
що «Генерал Мазепа з 15 000 або 20 000-им козацьким військом має 
з ’єднатися з царською армією в околиці Києва. Одначе дотепер ще не 
вирішено, чи царська армія злучиться з польським королем, як це 
було вирішено з кінцем останньої кампанії, тобто чи буде облягати

1 Докладніше про ж и ття Вітворта див.: Charles Whitwoth, An Account of 
Russia as it was in the Year 1710, Strawberry Hill 1758, pp. 1—20; Dictionary of 
National Biography> Vol. XXI, pp. 161—2

2 Звіти Вітворта знаходяться в Лондоні в Public Record Office, State 
Papers Foreign, Russia (у дальш ому «PRO, SP»). Ці звіти були вперш е опу
бліковані (без подання ш иф рованих місць) п. н. «Донесения и другия бу
маги чрезвы чайяаго посла английокаго при русском дворе, Ч арльза Вит
ворта, с. 1704 г. по 1708 г., и с 1708 г. по 17121 г., «Сборник Императорско
го Русскаго Историческаго Общества», (у дальш ому «Сборни::»), Ст. П е
тербург 1884, 1886, т. 38, 50.
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Риґу, але думаю, що це останнє є дуже правдоподібним, хоч не зовсім 
певне.» У дальшому англійський посол обговорюючи роди царських 
військ, пише, що «. . .  козаки — це щось у роді царських гузарів, що 
радше надаються до несподіваних нападів та герців чим до регулярної 
воєнної служби. Деякі з них озброєні короткими крісами, а інші лу
ками й зобов’язані явитися у такому числі, якого цар зажадає.»3 У 
звіті з Головної ставки в Ґродні з 13 (24) вересня 1705 р. Вітворт пи
шучи про розташування царського війська, згадує теж, що «Генерал 
Мазепа з 15 000 козаками зближається в околицю Львова, яких зав
дання є руйнувати маєтки тієї польської шляхти, що перейшли на 
сторону новообраного короля.»4

Вітворт ще раз згадує у  своєму звіті з Головної ставки в Ґродні 
з 6 (17) жовтня 1705 p., що «львівська провінція висловилася за поль
ським королем, сам ж е Львів добровільно піддався під опіку генерала 
Мазепи, який згодом подався зі своїми козаками в напрямі Сандо- 
мира.»5

У звіті з 15 (26) грудня 1705 р. з Головної ставки в Ґродні, Вітворт 
згадує про 3 000 козаків, що знаходяться на передній лінії фронту 
в околиці Тикочина. При кінці цього ж  звіту він між іншим пише, 
що «відомий польський партизан Сьміґельський напав несподівано на 
Краків, узяв у полон 200 поляків та 96 шведських старшин, які пере
водили там бранку. Генерал-поручник Браузе маючи до диспозиції 
6 000 козаків з армії Мазепи та тисячний відділ з московсько-саксон- 
ської кавалерії, дістав приказ зайняти це місто.»6

3 PRO, SP. 91—4; „ ...T h ey  also expect to be jojned by General Maseppa 
with 15,000 or 20,000 Cossacks, who have their rendez-vous appointed at Chiovia; but 
whether the Czar's Army will then endeavour to joyn the King of Poland, as was 
proposed towards the end of last campagne, or whether they will set down before 
Riga, I believe, is still uncertain, though this last is the most probable.“ (Припу
щ ення Вгітвортга показалися мильними, бо на /весні 1705 р. гельман діс
тав інструкції від царя вируш ити на поміч саксонсько-польському коро
леві, з яким мав получитися у Сандомирі; докладніш е див.: М. Костома
ров, М азепа и  мазепинцы , П олное собрание сочинений, СПБ 1905, т. VI, 
с. 534). „ . . .  As to the Cossacks, they are somewhat in the nature of the Emperor’s 
husars, and fitter for surprise and skirmishes, than any regular action. They are armed 
some with short rifled guns, and others with bows and arrows, and are obliged to 
appear, when and in what number the Czar thinks fit summon them.4

4 PRO, SP 91—4; „ . . . a n d  General Mazeppa is advanced to the neidhborhood 
of Lemberg with fifteen thousand Cossacks, but their best use is to amuse the Poles 
and ruin the estates, who adhere to the new-elected . . .  ’’

5 PRO, SP 91—4; „ . . .  The province of Lemberg has again declared for the 
King of Poland, and that city has put itself under the protection of General Ma
zeppa, who is since then advanced with his Cossacks toward Sendomir.” До речі, 
на прохаїння магістрату м. Львова, М азепа оминув місто і подався в на
прямі Сандоімира, докладніш е про це див.: С. Томашівський, «Незвісний 
лист М азепи до міста Львова», ЗН ТШ  (1909), т. 37, стор. 7—8.

6 PRO, SP 91—4; „ . . . I n  the meantime the famous Polish partisan Smiegelski 
has surprised Cracaw and taken prisoners two hundred Poles, and ninety-six Swe
dish officers, who were raising recruits thereabouts. And Lieut.-general Brause has
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Хоч у своєму звіті з 18 (29) квітня 1706 р. Вітворт нарікає на не
певність та противорічність вісток з Литви, подає одначе, що «за відо
мостями, які сюди наспіли. Мазепа зі своєю козацькою армією все ще 
перебуває в Мінську.»6а

Що Вітворт був добре поінформований не тільки про справи у Мо
скві, але теж і в Україні свідчить факт, що він у своєму звіті з 24 
липня (4 серпня) 1706 р. допускає можливість, що причиною прибуття 
царя з його головною армією до Києва не мусить бути воєнне манев
рування Карла на Волині, а незадоволення козаків в Україні. «.. .Не 
можу докладно сказати чи це сталося тому що Карло маневрує на 
Волині, чи через невдоволення козаків, чи може через обидві ті при
чини,» закінчує Вітворт.7

Цар Думав, що Карло піде на Київ і тому відступив із своїми го
ловними силами до Києва, де приказав будувати фортифікації на 
терені Печерського монастиря. Будову фортифікацій не тільки в 
Україні, але теж і далеко поза її межами, напр, у Прибалтиці, му сіло 
виконувати українське військо. Царські офіцери жорстоко обходили
ся з козаками та їх  старшинами, московське ж  військо не тільки 
безоглядно обходилося з безборонним населенням, так що навіть цар 
був примушений видати відповідний приказ, загрожуючи винним 
суворими карами включаючи кару смерти.8 Про це знав не тільки 
англійський посол, але теж і інші дипломати, як напр, австрійський 
посол Отто Плеєр, який у свому звіті з 15 липня 1706 р. писав, що 
«козаки дуже невдоволені, так що Мазепа скаржився у царя.»9

У дописці до свого звіту з 31 липня (11 серпня) 1706 р. Вітворт 
згадуючи про Донських козаків, підданих цареві, підчеркує, що вони 
«цілковито різняться від козацької нації під проводом Мазепи.»10

been ordered to take possession of that city with six thousand Cossacks from Ma-
zeppa’s Army, and a thousand Mosccvite and Saxon horses.”

6a PRO, SP 91—4; „ . . .W h a t passes in Lithuania is very uncertain; the news that
I sent you on the 4/15 linst., though I had it from no less aperson than the first 
minister, being in a great part contradicted; for here is now advice that Mazeppa 
with his Army Cossacks is still at Minsk.”

7 PRO, SP 91—5; „ ...W h e th e r the King of Sweden’s motions in Volhinia, or 
the ill humour of the Cossacks or perhaps both be the occasion of this march, I
cannot justly te ll . . . ”

8 Письма и  бумаги И'лператора Петра В еликого , т. V, с. 334; ( . . .п р о 
ходить скромно, не чиня никаких обид и разорения малорусскаго краю 
ж ителям  под опасением жеотокаго наш его гнева и казни»). Англійський
історик, Л. Р. Лєвіттер у своїй праці цро М азепу пише, що „ . . .  the treat
ment meted our to the civilian population of the Ukraine by the Russian Army, with
its daily routine of plunder, arson, murder, and rape was more reminiscent of a 
punitive expedition than of allied movements. . .  ”, L. R. Lewitter, „Mazeppa,” 
History Today, Vol. VII, No. 9, (1957), pp. 593—4.

9 Haus, Hof und Staatsarchiv, Russland 1—20.
Ю PRO, SP 91—5 .Cossacks from the Don, who are subjects to the Czar, 

the same, who routed the rebels of Astrakhan last year. These are very different from
the nation of Cossacks, who are under Mazeppa’s command. . .  ”)
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Вітворт ще раз згадує про Донських козаків у своєму звіті з 7 (18) 
серпня 1706 р. та нотує, що «Мазепа зі своєю всією козацькою армією 
є вже в дорозі до Польщі, при наближенні якого князь Любомирський 
відступив на Волинь.»11

У звіті з 21 травня (1 червня) 1707 р. Вітворт пишучи про настрої 
між Донськими козаками, подає причини їх повстання проти царя 
Він пише: «. . .  при допиті один чи два повстанці зізнали, що ціллю 
повстання — усунути теперішний уряд та тим самим зберігти цю кра
їну від погибелі через введення нових порядків, які усувають з життя 
старинні звичаї й обичаї.»11а

Пишучи про розвиток воєнних подій, Вітворт згадує у своєму звіті 
з 28 травня (8 червня) 1707 p., що «оборона Волині є поручена Мазепі 
та що козаки приготовляються до походу, бо думають, що Литва буде 

«. . .  Хоч шведи ще не вирушили з Саксонії,» пише Вітворт у своєму 
звіті з 23 липня (2 серпня) 1707 p., «прийшов приказ вислати крім 
відділу кінноти генерал-майора Генскена також 12 000 козаків під 
командуванням небожа генерала Мазепи 13 на розвідку вздовж ріки 
Висли. Він одержав інструкції підійти аж до кордонів Шлезька, а у  
випадку зустрічі з ворогом відступити та знищити всі харчеві запаси 
на шляху аж до Варшави.»14

У звіті з 17 (28) грудня 1707 р. Вітворт пише, що «повстання Дон
ських козаків ще не зліквідоване, що близько чотири тисячі козаків 
знову підняли зброю, що тут у Воронежі збирають військо для здав- 
лення повстання при допомозі інших козаків, які залишилися вірними 
цареві. Пан Кікін, молодий пляхтич, любимець царя, був спішно 
післаний до п. Мазепи, генерала тих інших козаків, які свого часу 
зробили повстання проти Польщі, одначе не знаю яка ціль цього по
сольства.»15 (Як відомо, Мазепа допомагав цареві здавити повстання 
Донських козаків.)

и  PRO, SP 91—5; (...w h ither Mazeppa was already marching with the na
tion of Cossacks under his command. But on their approach Prince Lubomirsky (one 
of the great family, who was again changed sides) abandoned that part of Volhi- 
n ia . . . ”)

lla  PRO, SP 91—5; „ . . . t h a t  they owned their design was to change the present 
Government and to prevent the ruine of their country by the innovations in their 
ancient customs and religion.”

12 PRO, SP 91—5; ( . . .  but the care of Volhinia will be committed to General 
Mazeppa and his Cossacks, who are preparing to take the field for it is thought the 
chief seat of the war will be in Lithuania. .. ”)

13 Андрій Войнаровський. (Докладніше про ньоіго див. працю Л. В и- 
нара, А ндрій  Войнаровський , Мюнхен 1962).

14 PRO, SP 91—5; ( „ . . .b u t  besides the detachment of dragons under Major- 
General Heinsken, sent to get intelligence, General Mazeppa's nephew was ordererd 
to cross the Weichsel with twelve thousand Cosacks, and advance to the frontiers of 
Silesia, with directions to retire whenever the enemy marched towards him and destroy 
all the forrage between that place and Warsaw.”)

15 PRO, SP 91—5; ( „ . . . t h a t  the revolt is not yet appeased, near four thousand 
of that people being again in arms, so that forces are preparing here and at Voro-
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Цікаву інформацію подає Вітворт при кінці своего звіту з 24 грудня
1707 (4 січня 1708), в якому пише: «Я довідався з достовірного джерела, 
що до представника князя Ракочого в Мінську прибув кур’єр, який 
має доручення повідомити царя про те, що султан хоче йому випо
вісти війну, при чому показав автентичні документи, які зробили тут 
значне вражіння, тим більше, що турецький посол мав довшу розмову
з королем Станиславом. З цією справою пов’язана поїздка пана Кікіна 
до Мазепи.»16

Поїздка Кікіна до Мазепи не була без причини. Під час Великої 
Північної Війни в українських політичних колах дискутувалося пи
тання! визволення України. У тому часі в Україні були популярні дві 
політичні концепції: ідея Великого Руського Князівства у  федера
тивній системі Речі Посполитої та ідея союзу України з Кримом, а 
посередньо також з Туреччиною. Кримська концепція мала свою тра
дицію і була популярна особливо серед козацької старшини на Запо
ріжжі. Ця концепція була відома не тільки Мазепі, але також і цареві, 
бо вже в 1703 р. гетьман писав Петрові про те, що полковник Іскра 
вів тайну кореспонденцію з Кримським ханом.17 Тож не диво, що на 
вістку про можливість війни з Туреччиною, цар вислав до Мазепи 
довіреного чоловіка в особі А. Б. Кікіна довідатися відносно настроїв 
на Запоріжжі, щоб як зайшла б потреба, поробити своєчасно відпо
відні заходи.

Не менш цікаві інформації про українського гетьмана подає Віт- 
врт у своєму звіті з 31 грудня 1707 (11 січня 1708), в якому присвячує 
йому доволі багато уваги. «Генерал Мазепа знова повідомив царя, що 
турки мають намір зірвати з Москвою,» пише англійський посол, та 
що «польський король Станислав робить усе можливе і великими обі
цянками намагається намовити козаків перейти на його сторону і в тій 
цілі посилає до них довірених емісарів. Один з королівських емісарів 
попав у руки гетьмана. Ці обіцянки зробили велике вражіння на ко
зацьких старшин, одначе гетьман не хоче уживати супроти них реп
ресій з уваги на їхні впливи серед козацького війська. Гетьман одначе

nesch to suppress them with help of the other Cossacks, who still contine true to 
His Majesty. Mr. Kikin, a young gentleman in great favour with the Czar, has been 
sent in haste to Mr. Mazeppa, General of the Cossacks, who formerly revolted from 
Poland, but what may have been the occasion of his dispatch I cannot tell.”)

16 PRO, SP 91—5; ( „ . . . I  am informed by a good hand that a deputy from 
Prince Ragoczy, who is at Minsk, has received a courier from his Master and orders 
to acguaint the Czar, that the Ottoman Porte designed to break with His Majesty, 
whereof he produced authentic documents, which make the more impression here 
because the Turkish envoy has been some time with King Stanislaus, and it is pro
bable Mr. Kikin’s journey to Mazeppa was about this affair.”). Докладніше про 
висланника Ракочого до царя, див. R. М. Hatton, Charles X II of Sweden, 
London 1968, pp. 224—6.

17 Докладніше про це ди>в. О. Оглоблин, Гетьман Іван Мазера та його 
доба, ЗНТШ  (I960), т. 170, с. 265 і дальш е.
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буде докладати всіх зусиль щоб вони були льояльними у своїй службі 
цареві.»18

Правдоподібно Вітворт має на думці універсал Станислава Лєщин- 
ського з 22 листопада 1707 p., що польський король переслав Мазепі 
через єзуїта о. Заленського з табору під Свєтною над Вислою. У цьому 
універсалі Лєщинський взиває «преславний козацький народ» скинути
зі себе чуже і несправедливе ярмо та повернутись під «найвищу опіку 
дідичних українських панів, найясніших польських королів.» У наго
роду за це, Лєщинський обіцював не тільки зберегти козаків у «їх ко
лишніх оздобах і багатствах», але забезпечити їх  «досконалими і біль
шими гараздами й як синів одної і нероздільної вітчизни пригорнути 
до спільної матері Річипосполитої в правах, наданнях, ужитках, безпе- 
ках і всіх вольностях на віки ствердити,» На особистій авдієнції, о. За- 
ленський поінформував гетьмана, що Карл має намір іти в похід на 
Москву через Литву, а Лєщинський має прямувати на Київ з татар
ською ордою, яка згідно з обіцянкою турецького посла має получитися
з польським військом на шляху до Києва.19

У дальших своїх звітах з 21 квітня (5 травня) 1708, з 5 (16) травня
1708 та з 26 травня (6 червня) 1708 p., Вітворт коротко згадує про пов
стання Донських козаків, яких хибно уважає за українських.20 Подіб
но й у звіті з 2 (13) червня 1708 р. англійський посол хоч подрібно, але 
хибно пише про «небезпечне повстання Донських козаків під проводом 
Булавіна в Україні . .  .»21

Подаючи цікаві подробиці про похід шведів на Москву, Вітворт 
пише у своєму звіті з 17 (28) вересня 1708 p., що «швердська армія

18 PRO, SP 91—5; („ ...G en era l Mazeppa has again given notice of the Turk’s 
designing to break with this country and at the same time acguainted His Majesty 
that King Stanislaus was using all endeavours to draw the Cossacks on his side by 
great promisses and several messengers, one whereof was fallen into the General’s 
hands, that by this intrigue the Chief officers of the Cossacks had been entirely gained, 
nor durst the General attempt to secure them by force, their power and interest being 
so very great in that nation. However, he would do his best to regain them by fair 
means and keep all the rest firm in their duty/’)

із Докладніше про це див.: М. Андрусяк, «Зв’язки  М азепи з Станисла
вом Лєщ ииським і Карлом XII», ЗНТШ  (1933), т. 152, с. 35-61),

20 PRO, SP 91—5; „...M oscow , 21 April (2 May) 1708,... I had the honour 
to acguaint you that the Cossacks of the Ukraine were again in rebellion, their num
bers are said to increase very considerably, as was confidently reported here, nor 
been joined by the towns of Kozlow and Tambow . . Moscow, 5 (16) May 1708, 
„ . . .  In the mentime the mutinous Cossacks and other deserters in the Ukraine continue 
to strengthen themselves. They are headed by one Bulavin, formerly a strelitz and in 
the berellion of Astrakhan, from whence he made escape ..  ♦” Moscow, 26 May (6 June) 
1708, „ . . .  The rebels in the Ukraine,* notwithstanding the loss of their late parties, 
grow very considerable, having taken Cirky, the chief town of the Cossacks on the 
Don and residence of the Hetman or General, who also is said to be fallen into 
their hands ..
4 21 PRO, SP 91—5; „ . . .T h e  rebelion in the Ukraine grows dangerous. Bulavin,
their head, has put the General of the Cossacks on the Don to death with six of his 
chief ministers, and has procured himself to be elected to that dignity, of which he
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стрічає по дорозі згарища та руїну й примушена продовжувати свій 
похід у голоді і холоді. Правда, шведи ідуть на Москву може найко- 
ротшою дорогою, але замість міст зустрічають багато рік, болот та не- 
проходимих лісів. Коли б вони пішли через Україну, де є багато хар
чів та багато козацьких багатих міст, в яких живе вільний нарід, що 
не є надто прихильний теперішному урядові щоб задля нього терпіти 
повне знищення, так що старий генерал Мазепа має доволі труду 
утримувати населення в льояльності та виконуванні своїх обовязків.»22

Коли в попередних звітах Вітворт коротко або спорадично згадував 
про Українське Козацьке Військо та гетьмана, то у звязку з перехо
дом Мазепи на шведську сторону, англійський посол присвятив йому 
доволі багато уваги у своєму звіті з 10 (21) листопада 1708 р.

«Минає майже місяць — починає свій звіт Вітворт — як прийшли 
відомості про обидві армії, що знаходяться недалеко Стародуба. Остан
ні листи з 29 жовтня з Пргребок, великого села віддаленого на милю 
від Новгорода Сіверського, де знаходиться царська Головна ставка, 
подають, що цар прибув туди 27-го з відділом, який су проводжав його 
від самого Смоленська. Шведи знаходилися по ту сторону Десни і на
магалися перейти на другу сторону, але їх  відбито. Коли б одначе 
вони переправилися, кажуть, що цар має намір дати їм битву.

«У цих листах не пишеться про розташування військ, що більше, 
не згадується нічого про подію, що може змінити вислід всієї війни, 
а яку стверджено окружними дорогами, так що відносно її правдивості 
не може бути сумніву. Маю на думці перехід гетьмана Мазепи з усією 
його родиною та багатствами на сторону шведського короля. Гетьман
— людина під сімдесятку, який користувався великою пошаною і до
вір’ям царя, бездітний, крім одного сестрінка, довго володів цією бага
тою країною, де він мав владу дещо меншу від суверенного принца 
і де зібрав значне майно. Беручи це все до уваги, трудно мені зрозу
міти, яке розчарування, чи які надії спонукали його піти на такий 
крок у новій стадії війни у такому старшому віці.23 Котрого дня та

has given the Czar notice by letter, excusing himself for having done this piece of 
justice, as he calls it, without His Majesty’s knowledge, not questioning but it would 
be approved when his reasons were known.”

22 PRO, SP 91—5; „...B esides the land is not so well tilled, the villages few,
their wooden houses of little value, and the furniture almost nothing, so that, wherever 
an enemy approaches, the people are warned away with what they can save, and the
Cossacks set fire to the rest, as they have several times already done in sight of the
Swedish Army, who find all desolate before them, and as they advance will run 
further into want and cold. It is also observed they make their attack in the most 
difficult, though nearest way to Moscow, where the towns are most scattered, and the 
rivers, marshes, and woods least practicable, whereas had they gone down to the 
Ukraine, they would have found a noble campaign, plenty of forrage, and many rich 
towns of the Cossacks, a free people, not so well affected to the present Government 
as to suffer a total desolation for its sake, the old General Mazeppa having worked 
enough to keep them steddy in their duty as it is.”

23 М азепа був льояльний супроти царя, (хоч польський король бага
то разів намовляв його перейти на польський бік), і це признаю ть навіть
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в яких обставинах відбувся його перехід,24 я не можу точно сказати. 
Одні кажуть, що він перешов з 10 000 війська та зі значними харчо
вими запасами й амуніцією. Другі кажуть, що у нього були тільки два 
полки, з яких один повернувся назад як тільки довідався про його 
наміри, а ще інші кажуть, що він забрав зі собою тільки рідню та 
майно. У мене є лист від одного високопоставленого чоловіка, який 
у  загальному пише, що з гетьманом перейшло багато високих старшин 
та деякі частини його найліпшого війська, одначе російське військо 
захопило частину його обозу,25 та що цар приказав вибрати нового 
гетьмана і відновити козацькі привілеї в надії задержати решту коза-

російські історики (С. М. Соловьев, История России с древнейш их вре
мен , т. XV, с. 1490—3), але коли довідався, щ о цар мае намір зліквідувати  авто
номію У країнської Військової Республіки, гетьман «вирішив перейти на 
ш ведську сторону, одначе його наміром було зробити цю країну неза
леж ним князівством», пиш е німецький полковник у ш ведській армії, П и
лип Йоганн фон Ш траленберг, (1677— 1747), (Philip J. von Strahlenberg, Das 
Nord- mid Ostliche 1Jbeil von Europa und Asia, Stockholm 1730, p. 252). Н авіть осо
бистий інтрига,нт, чоловік низької моралі, царський ф аворит, А. Меншіков, 
зрозумів політичне значіння цієї події підчеркую чи у своєму листі до 
царя з  27 ж овтня 1708, що М азепа «сее учинил не для  одной своей особы, 
но всей рады  Украины», («Письма и б у м а ги ...» ,  т. VIII, ч. 2, с. 864—5). 
У ж е тогочасні очевидці, згадати б ш ведського історика Г. Аідлсрфельта, 
німецького посла в Москві, Йогатана Г. ф он  К айзерлінга, німецького істо
рика Й, В. Б арділлі та інших, як і не тільки  щ о не осуіджують але при
хильно ставилися до союзу гетьмаїна зі ш ведським королем. Тож не да
ром пише угорсько-німецький історик, Йоганн Хрістіян фон Енгель (1770— 
1814), в історії У країни та  козаків, що «коли взяти  під увагу обставини, 
в яки х  М азепа находився у відношенні до Петра І. й я к  останній з ним 
обходився, коли  це все належ но буде висвітлене, тоді -майбутній історик 
зм ож е лекш е вирішити, чи на гробі М азепи мав би бути нанис Ю ди чи 
П ом п ея . . .  тож  ш ведські дослідники не будуть одинокі, що оправдали 
зрив М азепи з  Росією (J. Ch. von Engel, Gescbichte der Ukraine und der Kosakeny 
Halle 1796, p. 322). Н авіть російський історик німецького походж ення, А лек
сандер Брю кнер (1834—1872), пиш е у своїй праці про Петра І., що союз 
М азепи зі ш ведським королем «не м ож е бути більше неморальний як  
союз, що його два роки пізніш е заклю чив Кантимір, молдавський госпо
дар з царем проти су л тан а ...» , тому спробу гетьмана «визволити У кра
їну з  під панування тодіш ньої м алокультурної М оскви треба уваж ати  за 
героїчний акт» (Alexander Вгііскпег, Peter der Grosse, Onckens Allgemeine Ge- 
schityte, Berlin 1879, Vol. IV, pp. 404—5). Д роаналізуваеш и політику М азепи 
на основі доступних її дж ерел, P. М. Гаттон, професор Лондонського уні
верситету, прийш ла до висновку, що „ . . .  Mazepa’s dream was to free the 
Ukraine from a Russian overlordship. . (R. M. Hatton, Charles X II  of Sweden, 
New York 1969, pp. 240, 271, ff.)

24 у  авоєму зівіті Вітворт написав «retreat», але в російському перекла
ді цей вислів тенденційно переложено — «этой изменой» — тобто «зрадою», 
хоча автор ніде у  своїх зв ітах  не вж ив вислову «treacherry» чи «treason». 
(Російський текст див.: Сборник , т. 50, с .108).

25 Х оча Вітворт не писав «treason», у російському перекладі це місце 
тенденційно перелож ено « . . .  будто с гетьманом изменили многие из стар-
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ків у вірності до себе. Сподіюся, в наступному листі зможу про це на
писати дещо більше.»26

Більше подробиць про перехід Мазепи до шведів подає Вітворт 
у своєму звіті з Москви з 17 (28) листопада 1708 p., в якому пише: 
«. . .  У цьому самому листі Ви знайдете довгий звіт про перехід геть
мана Мазепи до шведського короля, про розпорядження відносно 
манекена гетьмана та вибору нового гетьмана на його місце.27 До цього 
я додаю декілька нових подробиць, які я довідався з доброго джерела. 
Кілька днів перед переходом до шведів, Мазепа удавав дуже хворого 
та казав, що не має надії на виздоровлення, чим цар був дуже зажу
рений та на вимогу гетьмана пороблено заходи щоб вибрати нового 
гетьмана на його місце у його ж  присутності, а граф Ґоловкін тільки 
очікував царського приказу їхати на Україну.

«Уміжчасі князь Меншіков ідучи з відділом кінноти в тій околиці, 
хотів відвідати старого гетьмана та в нього пообідати, взявши зі собою 
декілька старшин та прибічну сторожу. Коли ж  він приїхав до Бату
рина, то застав там російського полковника28 з двома полками піхо
тинців, які на приказ царя знаходилися при особі гетьмана як частина 
його прибічної сторожі.

«Князь негайно вислав полковника до фортеці, обведеної камінним 
валом, довідатися про здоровля гетьмана, одначе полковник під’їхавши 
під мури, побачив, що мости були зведені до гори, а на мурах були 
уставлені гармати та стояли вояки. Полковникові, що був здивований 
такими незвичайними приготованнями, сказано, що гетьман Мазепа 
пішов в похід залишивши полковника Кеніґсека, (саксонця, що приняв 
православну віру та залишився служити на Україні), як команданта 
фортеці з наказом нікого не впускати до середини аж до повернення 
гетьмана і тому командант не може ані переговорювати ані прийняти 
княжого післанця. Князь підорзіваючи, що це нерозумні жарти, вер
нув до свого війська. Одначе незабаром декілька козаків поінформу
вали його про все, що сталося. Князь негайно вислав гінця до царя, 
який був дуже заскочений таким нещастям, одначе приказав негайно 
здобути фортецю та вибрати нового гетьмана заки другі козаки успі- 
ють відпасти.

«Князь Меншіков одержавши приказ, взяв три або чотири тисячі 
війська, прибув під фортецю, яка не була достаточно приготована до 
оборони і приказав негайно атакувати, взявши її скоро штурмом. Нес
подівана атака заскочила козаків, тим більше, що на самому початку 
полковник Кеніґсек був смертельно ранений та не успів уложити

т и х  оф и ц еров . . .  но будто царские полки успели отбить часть обоза и з
менников», (Сборник, т. 50, с. 108).

26 PRO, SP 91—5; Текст див. додаток ч. 1.
27 Ц арський уряд поспішив повідомити про «зраду» М азепи уїсіх ак р е 

дитованих дипломатів. Д ля порівняння див. текст німецькою мовою до 
австрійського посла О. П леера у моїй праці и. н. Mazepa im Lichte der zeit-
gennossiscben deutschen Quellen, ЗН ТШ  (1963), т. 174, с. 82—3.

28 Іван Анненков.
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своїх людей у боевий порядок, укінці між самими козаками прийшло 
до непорозумінь. Як тільки здобуто замок, московці повісили полков
ника Кеніґсека, а важливіших бранців післали до царя, місто ж  спа
лили до тла, та відносно цього я не маю точних інформацій.

«Як виходить, то переговори Мазепи зі шведським королем велись 
уж е віддавна. Приблизно рік тому назад, до царської Головної ставки 
прибуло двох генеральних козацьких старшин (генеральний писар та 
генеральний суддя), які обвинуватили гетьмана у зв’язках із шведами. 
Однак тоді не було сумнівів що до вірности гетьмана, тим більше, що 
обвинувачі не мали ані достовірних свідків ані не могли представити 
автентичних документів окрім листа, якого мав уложити Мазепа, за
охочуючи козаків до повстання, а якого написав власноручно сам ге
неральний писар, якому грозили тортури. Щоб уникнути мук і несла
ви, він признався, що його донос є фальшивий і зроблений з особистої 
злоби на гетьмана. Тоді цар приказав відіслати їх на ласку Мазепи, 
який негайно приказав покарати їх  та ще трьох чи чотирьох їх  спіль
ників карою смерти. Дещо пізніше гетьман вислав до шведського ко
роля свого довіреного чоловіка в особі Бистрицького, інформуючи 
царя, що він бунтівник і втікач, чим гетьман відвернув від себе підоз
ріння, яке у зв’язку з тим могло постати.

«З листа графа Ґоловкіна Ви завважите, що шведська армія пе
рейшла Десну, хоч доволі пізно, щоб спасти Батурин, як також цар 
вирішив дати вирішальну битву, як тільки зосередить свої війська. 
Якщо справді це станеться, то це вирішить долю всієї війни.

«Тут почались морози і упав сніг вже на початку жовтня, та як 
виходить, в околиці де знаходяться обидві армії, клімат є лагід
ніший, бо навіть 12 листопада Десна ще не замерзла . . .

«Остаю з найглибшою пошаною Ваша достойносте
Ваш найпокірніший й найпослушніший слуга

Чарлз Вітворт»2'9
У звіті з Москви з 24 листопада (5 грудня) 1708 р.? Вітворт пише: 

«Ваша Достойносте, Останні листи з армії в Україні є датовані з 18 
листопада старого стилю з Путивля над Сеймом, звідки московська 
армія має намір вирушити на Ромни над Сулою, як найбільш при
гожої місцевості для оборони України та збереження шляхів комуні
кації з Києвом і Польщею.

«Шверський король розташував своє військо в околиці між Бату- 
рином а Ніжином, багатої в харчеві запаси, але як кажуть, відчуває 
недостачу артилерії та амуніції, сподіваючись на склади, які зібрав 
гетьман Мазепа у Батурині, а які попали в руки московському війську 
разом з фортецею.»30

29 PRO, SP 91—'5; Текст див. додаток ч. 2.
30 PRO, SP 91—5; („Your Honour, The last letters from the army in the Ukraine 

are of the 18th inst. o. s. dated from Putiwle on the river Sem, from whence they 
designed to continue their march to Rumny on the river Sula, as the most convenient 
post to cover the rest of Circasia and keep open their correspondence with Kiew and
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Вітворт був поінформований і про інші подробиці в Головній цар- 
скій ставці відносно козацьких справ, про які пише у своєму звіті
з Москви з 15 (26 грудня) 1708 p.: «. . .  Один зі штабових козацьких 
старшин, що перейшов з Мазепою на сторону шведського короля, по- 
вернув назад і дістав помилування від царя.31 Він каже, що два другі 
полковники також хотіли вернутися, але їх  плян був відкритий й їх  
шведи арештували, так що при Мазепі осталися два або три важніші 
старшини на свободі, та три або чотири сотні звичайних козаків, що 
тільки шукають нагоди втекти. Пан Шафіров запевняє, що решта 
козаків продовжує оставатися вірними цареві та служить йому з біль
шою відданістю як того можна було очікувати. Козаки всіх шведів, 
що попадають в їх  руки, або їх  убивають або беруть в полон. Тільки 
ті місцевості під юрисдикцією Мазепи переходять на сторону короля 
або, в котрих знаходяться шведи.»32

Відносно козаків у шведів, Вітворт ще раз згадує про них у своєму 
звіті з 22 грудня 1708 (2 січня 1709), в якому пише: «. . .  козаки, які пе
рейшли з Мазепою, щоденно повертаються назад так як це вчинив 
полковник попереднього тижня, вернувшись з 500 кіннотчиками, які 
були для гетьмана особистою охороною, так що коло нього остався 
тільки один полк із не більше як 300 козаків, які тільки чекають на
годи, щоб втекти. Кажуть, що шведи, побачивши це, тримають Мазепу 
та його однодумців під строгим наглядом, а навіть поставили сторожу 
в спальні гетьмана».33

У звіті з 5 (16) січня 1709 р. Вітворт, згадуючи про козаків, пише,

Poland. The King of Sweden had cantoned his forces from the neighborhood of Batu
rin and Nezin, a country abounding with all manner of provisions; but it is said, he 
was at loss for artillery and amunition, having relied on those stores, which General 
Mazeppa had gathered in Baturin, and fell into lands of the Moscovites with that 
castle.”)

31 Полковник Данило Апостол.
32 PRO, SP 91—5; „One of the Chief Cossack’s officers, who went over with 

Mazeppa to the King of Sweden, has since come back, and has obtained his pardon 
from the Czar. He says two other Colonels had the same design with him, but, being 
discovered, were arrested by the Swedes, so that Mazeppa had but two or three per
sons of any consideration by him, who were at liberty, and not above three or four 
hundred common soldiers, who only wanted an occasion to desert. Mr. Shafiroff says 
the rest of the Cossacks continue firmer in their devotion and allegiance to the Czar,, 
than could have been believed, killing or taking prisoners such of the Swedes as fall 
into their hands, no parts of the country adhering to Mazeppa except those where 
the King had his quarters.”

33 PRO, SP 91—6; „ . . .  The Cossacks, which Mazeppa had carried over, return
ing daily to their duty, as a colonel had done that week, with five hundred horse, 
who served him as a lifeguard; so that he had but one regiment left not above three 
hundred strong and they only waited for an opportunity to desert, on which it was 
reported the Swedes had taken all his adherents in arrest and set a guard on Mazeppa 
himself even in his beddhambed. He adds they had no thoughts on going into witer- 
quarters, being not willing to allow their enemy such a breathing time.”
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що «. . .  новий гетьман, п. Скоропадський на чолі декілька тисяч коза
ків маршу є разом з генералом Ґольтцем».34

У наступному своєму звіті з 19 (ЗО) червня 1709 р. Вітворт пише, 
«. . .  неначе б то шведський король та Мазепа все ще не вирішили, 
яким шляхом іти на Москву. Наступна осінь покаже, чи їх  намір 
сповниться.»35

Як докладно Вітворт був поінформований про українські справи, 
свідчить факт, що він бачив копію листа Мазепи до Лєщинського. Про 
це Вітворт так пише у своєму звіті з 2 (13) лютого 1709 p.: «. . .  Я також 
бачив копію листа Мозепи до короля Станислава, датованого в Ром
нах 5-го січня. Як кажуть, його було переловлено по дорозі. У ньому 
гетьман у своєму імені j в імені всієї Української Республіки признає 
короля суверенним зверхником та просить його поспішитися з поміч
чю, даючи йому надію, що з його приходом не тільки козаки, але ча
стина росіян пристануть до повстання. Як я чув, на приказ царя на 
цього листа Мазепи була написана відповідь і сподіваюся, що незаба
ром одержу копію цієї відповіді.»36

І справді у своєму звіті з 9 (20) лютого 1709 р. Вітворт присвячуючи 
доволі багато уваги листові Мазепи, пише: «У моєму попередньому 
звіті я мав честь повідомити Вас про перехоплення листа п. Мазепи 
до короля Станислава, в якому він підтверджує протекцію короля та 
просить його о поміч. З цієї причини цар видав до козаків відозву, 
в якій доказує, що насправді п. Мазепа не мав наміру проголосити 
незалежної республіки, як це він заявляв у своєму першому маніфе
сті, а хотів передати їх  у давнішу польську неволю, в нагороду за це 
король Станислав обіцяв йому сіверське князівство. Цар також подав 
козакам до відома, що зловлений шпигун твердив, неначе б він 
приносив листи від Мазепи чернігівському архиєпископові, глухів- 
ському полковникові, князеві Четвертинському, та отаманові — тобто 
посадникові міста Глухова. Під час конфронтації з деякими із зга
даних осіб, він щоправда, стояв при своїх зізнаннях, одначе взятий 
на тортури, признався, що Мозепа посилав його до Глухова без листів 
тільки на те, щоб брехливим доносом викликати на тих осіб підоз
ріння та неласку у  царя, за що йому обіцяно значну нагороду. З  ува

34 PRO, SP 91—6; „ . . .  the new Hetman, Mr. Scoropadsky, is also gone along 
with General Goltz at the head of some thousand Cossacks ..

35 PRO, SP 91—6; „ . . . a n d  private letters from the camp say the King of
Sweden and Mazeppa continue still in the resolutions of making their way to Mos
cow. The event will be known by next autumn/*

36 PRO, SP 91—6; „ . . .  I have also seen the copy of a letter from Mr. Mazeppa
to king Stanislaus, dated from Rumny the 5th of January, and said to have been
intercepted on the way, wherein this gentleman, in his own name and that of the 
whole Republic of the Ukraine, acknowledges the King for their proper sovereign 
and desires he would hasten to their assistance, giving him hopes that on his approach 
not only the Cossacks, but some parts of Moscovy would break aut in rebellaon. I am 
told an answer to this ihas been published by the Czar’s orders, and hope to procure 
a copy in a little time.”
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ги на те, що обидва ці документи були надруковані польською мовою 
і правдоподібно є вже в дорозі до Німеччини, не буду безпокоїти Вас 
дослівним прекладом. Зазначу тільки, що у цій відповіді не звернено 
ніякої уваги на твердження Мазепи, мовляв у різних місцях Росії 
ідуть приготування до повстання.»37

У звіті з 31 березня) 1709 р. Вітворт коротко згадує, що «9-го це- 
го місяця в містечку Дескові триста російських кіннотчиків заатаку- 
вали два козацькі піхотні полки приналежних Мазепі й кажуть, біль
шу частину їх  перебили, взявши в полон чотирнадцять, яких опісля 
привели до Богодухова, де знаходиться Головна квартира царських 
військ».38

Покликуючись на інформації, що наспіли з російської армії з 26 
березня, Вітворт згадує у  своєму звіті з Москви з 13 (24) квітня 1709 
p., що « . . .  Запорозькі козаки перейшли на сторону шведського ко
роля. Около восьми тисяч запорожців підняло зброю й один їхній від
діл несподівано напав на полк російських драгунів під командуван
ням генерал-бриґадіра Кампбелля, при чому захопили в полон одного 
майора та пятьнадцять або шістьнадцять рядових. Усі, що приїхали 
з Вороніжа, твердять, що майже вісім тисяч козаків покарано смертю 
в різних місцевостях. Того роду кара та приклад запорожців може 
викликати погані наслідки, особливо коли шведський король буде ма
ти успіхи цього літа».39

У звіті з 20 квітня (1 травня) 1709 р. Вітворт згадуючи про запо
рожців старається бути об’єктивним і між іншим пише: «Князь Мен- 
шіков каже, що шведи розтаборилися в околиці неначе на острові так 
що росіяни окружили їх  та висилають щоденно малі відділи, які де
коли приводять полонених та дизертерів — так старшин як і рядових. 
Більшість запорозьких козаків повернулася назад та хоче вибрати 
собі нового отамана або кошового. Одначе в останньому бою козаки 
вбили понад шістьсот росіян, тож виглядає, щоб їх  більшість повер
нулася до царя; навпаки, є поголоски, що повстання може поширити

37 PRO, SP 91—6; Текст див. додаток ч. 3.
38 PRO, SP 91—6 і „On the 9th three hundred Russians dragons attached two 

regiments of Cossack-foot belonging to Mazeppa in a place called Descowa; it is said 
they killed the greatest part, and took fourteen prisoners, who were afterwards 
empaled at Bogoduchoff, where the Czar’s Army have their head-quarters. . . ”

39 PRO, SP 91—6; „ . . . t h e  Zaporowisch Cossacks have of late declared them
selves for the King of Sweden. About eight thousand of them are in arms, and one 
of their detachments has surprised a regiment of Russian dragons under Brigadier 
Campbell, and taken the major with fifteen or sixteen prisoners. All who come from 
Voronesh, affirm that near eight thousand of the Donish Cossack have been put to 
death in several places and manners for the late rebellion. Such usage and the example 
of the Zaporowish may have ill consequences, if the King of Sweden should be able 
to gain ground this summer ..
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ся на Дону».40 У цьому звіті є ще одна цікава деталь, а саме, Вітворт 
пише, що цей звіт піде через Київ, а не Вильно—Кеніґсберґ.41

Значіння Полтави вже влучно оцінив англійський посол у Москві 
у  своєму звіті з (19) червня 1709 p., в якому дослівно пише: « . . .  Ви 
вже напевно чули, що шведи обложили Полтаву, місто розположене 
на невисокому горбі недалеко ріки Ворскли. Є це одно з важливих 
міст в Україні так з уваги на число мешканців як також його вигід
ного положення, бо лежить воно на перехресті так до Запорізьких як 
і до Донських козаків та до татар». Дальше слідує по дрібний опис 
облоги Полтави та її оборони.

(Закінчення слідує)

40 PRO» SP 91—6; „Prince Menschikoff says the Sweden have posted themselves 
on a sort of island, and that the Moscovite Forces were disposed in the most convenient 
places about them; small parties were out every day and sometimes brought in 
prisoners, besides the deserters; both Officers and others, who often came over, and 
most of the Zaporo wish Cossacks being also returned to their duty, they designed to 
choose a new Chief or Koszwoy. In the last action the Cossacks killed above six 
hundred Muscovites and it is not probale the greatest part are come to the Czar, on 
the contrary, it is much feared the revolt may spread to those of the Don.”

41 PRO, SP 91—6; „This letter will be sent by the way of Kiew, here being 
yet no news whether those by Wilna and Konigsberg are got through..



Теодор Мацьків

УКРАЇНА У ЗВІТАХ АНГЛІЙСЬКОГО ПОСЛА 
З МОСКВИ (1705—1710)

(Закінчення)

На іншому місці у тому самому світі, Вітворт пише, що згідно з 
одержаними інформаціями, «11-го травня полковник Яковлів підійшов 
до Січі — одного з головних осередків козаків, яких йому по-доброму 
не вдалося переконати до послуху, а які навпаки, післали до татар 
за допомогою. Тоді Яковлів наказав негайно копати окопи, виставив 
артилерію та штурмувати Січ з води із суші, якою оволодів після 
тригодинного бою. Там він знайшов около сто гармат, взяв до полону 
триста важніших запорожців, а решту наказав повбивати.42

У дальших звітах Вітворт не згадує ні про Мазепу ні про козаків. 
Щойно у звязку з битвою під Полтавою він присвячує доволі багато 
уваги особі гетьмана та козакам. У своєму звіті з 6 (17) липня 1709 p., 
Вітворт описуючи «неподівану поразку всієї шведської армії», згадує, 
що «Мазепа зі своїми козаками охороняв табір кілька верств від місця 
бою. Шведський король був ранений в ногу кілька днів перед битвою 
у герці з генералом Ренне, а в часі самої битви його носили на ношах, 
що були розбиті арматньою кулею, так що всі були переконані, що 
король був убитий. Одначе згідно з інформаціями одержаними тут ЗО 
червня, він встиг втекти з Мазепою взявши дві тисячі кінноти. Ка
жуть, що вони втікли до Дніпра, одначе виглядає сумнівним, чи їм 
пощастить переправитися через ріку...»

Як знаменито Вітворт буїв поінформований, може посвідчити слі
дуюча детайль, про яку він згадує на іншому місці у тому ж самому 
звіті, а саме: « ... бажаючи зберегти своє власне військо, якого зали
шилося не більше як 19 000, шведський король поручив виконувати 
роботи в окопах п’ятьом тисячам Запорізьких козаків, яким у наго
роду обіцяв віддати місто по його здобутті...»

У тому самому звіті на іншому місці, Вітворт згадує, що «новий 
гетьман Скоропадський з чотирьма полками регулярного війська та 
декількома тисячами козаків атакував відділ генерала Кройца, що 
знаходився недалеко від шведського табору і протягом кількох годин 
приневолив його відступити до Головної королівської квартири.»43

42 PRO, iSP 91—6; текст див. додаток ч. 4.
43 PRO, SP 91—6; текст див. додаток ч. 5.
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У звіті з 13 (24) липня 1709 р. Вітворт подає подробиці битви під 
Полтавою на основі реляції що її приготовили граф Головкін та Ша- 
фіросв. Свій звіт закінчує Вітворт, що «відносно короля та останків 
його армії нема певних відомостей. За одними вістками — король 
відступає з трьома або чотирма тисячами шведів, за другими вістками
— що при ньому вісім тисяч добірної кінноти та кілька тисяч козаків, 
що знаходилися з Мазепою при таборі недалеко місця битви. Кажуть, 
що шведи окопалися на Дніпрі і стараються відбивати, а принаймен- 
ше задержати росіян, щоб приготовити човни та інші способи для 
переправи. Ходять одначе слухи, що вони піддалися росіянам зі всім 
своїм табором, тільки королеві вдалося втекти з п’ятьсот кіннот- 
чиками.. .»44

У звіті з 20 (31) липня 1709 Вітворт докладно описує капітуляцію 
генерала Лєвенгауіпта під Переволочною. При тому згадує, що видано 
багато козаків, які просили помилування, але «Мазепа зі своїми одно
думцями успів переправитися через Дніпро коротко перед шведським 
королем. Покищо невідомо, яким шляхом він втік, одначе тут наді
ються, що йому не вдасться втекти, бо за ним і за королем вислано 
погоню з кількох тисяч регулярного та допоміжного війська.. ,»45

У дальших своїх звітах Вітворт продовжуючи подрібно описувати 
події після несподіваного висліду битви під Полтавою, згадує теж і 
про дальшу долю Мазепи. У своєму звіті з 27 липня (7 серпня) 1709 р. 
Вітворт пише між іншим, що «згідно з достовірними вістками, швед—

44 PRO, <SP 91—6; „As to the King o f Sweden and the Test of His Army, 
here is no ceirtain advice either of their num bers -or 'condition. Soime say the 
King made his retreat w ith three, others w ith five, and  others w ith  eight thou- 
s-and Swedes, being the flour of Hi-s horse, besides «several thousand Cossacks, 
who stood w ith Mazeppa and the baggage at a little distance from the place 
of action. It is commonly said they have emitrenched themselves on the Dnieper, 
and endeavour to ikeep back and amuse the Moscovites, while they prepare 
floats and otheir conveiniencies for passing the river, bu t .some p-retended they 
have already surrendered themselves to  (the Moisoo-vite's w ith all itbeir baggage, 
the King only (having made1 His escape w ith five 'hundred honse“. Б итву під 
Полтавою описав теж  капітан  Джеймс Д ж еф ф ерейс, англійський представ
ник при Головній Ставці Х арла X II. у  своєму звіті з  9 липня 1709 р. 
Д ж еф ф ерейс, попавш и до російського полону, переслав цей звіт В ітвор- 
тові, який  у  скороченні вклю чив його до своего З ів іту  з 27 липня (7 серпня) 
1709 р. До речі, Д ж еф ф ерейс згадував У країну, М азепу та козаків теж  у 
звітах  з 18 вересня, 7, 28 ж овтня 1708 p., 27 червня та 13 липня 1709 р. Його 
звіти знаходяться в PRO, SP 95—17, та були видані: R. Hatton, „Captain James 
Jefferyes’s Letter sto the Secretary of State, Whitehall, from the Swedish Army, 
1707—1709,” Historiskit Magasin, Vol. 35, No. 1, (1953), pp. 1—85.

45 PRO, SP 91—6; „ . . .M o s t  of «the Cossacks also came in  and begged 
pardon, 'but Mazeppa w ith some few iaf ihis acoDmplices got over the Dnieper 
a  Little whiile before the King -of Swedeln. It was not then /known which way 
he had takein, but hoiped ihe could not escape, ‘several thousand of regular and 
irregular -troops being sent after him  and (the King, and all other proper m easures 
taken to in tercept th e m ..
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ський король і Мазепа прибули до Очакова, татарського міста над 
Чорним Морем, куда поспішив за ними князь Лобанов з відділом цар
ських військ та перетяв їм усі шляхи втечі, надіючись захопити їх 
в полон. Князеві вишлеться військова поміч. Тимчасом цар вислав 
окремого кур'єра до Оттоманської Порти з домаганням видачі короля 
та його почоту, погрожуючи на випадок відмови. Це найбільш досто
вірні відомості, хоч є слухи, що король уже втік з Очакова з Мазепою 
та іншими чотирма або п’ятьма особами, одначе коли взяти до уваги 
важке поранення короля, то ці поголоски не відповідають правді.»46

У своєму звіті з 29 липня (9 серпня) 1709 Вітворт знову пише, що 
«прийшло потвердження відомостей, що шведський король і Мазепа 
таки знаходяться в Очакові. Також кажуть, що вони перебувають 
тільки в місті, так як місцевий губернатор не дозволяє їм ввійти до 
фортеці, як також без дозволу Порти не дозволяє їм поїхати до Кон
стантинополя. Тимчаооім цар (вислав до своего посла кур’єра з інструк
ціями домагатися їх видачі.47

Про перебування Мазепи в Очакові та Бендерах Вітворт згадує 
ще коротко у своїх звітах: з З (14) серпня, 10 (21) серпня, 24 серпня (4 
вересня) та 1 (12) вересня 1709 р.48 У своєму звіті з 20 (31) жовтня 1709 
Вітворт, згадуючи про Мазепу пише: «Тут кажуть, що старий Генерал 
.Мазепа помер у Бендерах на початку вересня.. .»49

46 p r o , SiP 91—6; „Неге is now certain  advice that the King of Sweden and 
M azeppa are* retired  to O cz ako w, a T artarian tow n -on the Euxime, w hither 
they have been  followed by Prince Lobanoff wi'th a detachm ent of the Czar's 
troops, who have seized on ail the avenues to  hinder their escape1, and will be 
reinforced (by others from .the army. In (the meantime His Czarish M ajesty has 
dispatched a courier to the Ottoman Port, dem anding out the King and  all h is 
retinue, iand, .ais it is said, wilth some menaces fin case of refusal. This ds the 
beisi account I can get, though others p retend  the King has already m ade his 
escape privately out of it)he plaice w ith Mazeppa and four от five1 o thers !but ‘this 
scarce agre'es w ith (the account of his being so severely w ounded.“

47 (PRO, iSiP 91—6; . The King of Sweden being in Oczakow w ith Ma-
zeppa is again confirmed, w ith the circumstance -that he is  only in  ithe town, 
the Governor mot allowing him to come into the fortress, nor too go to  Constan
tinople w ithout partiauiar orders from the Port. In the meantime ithe Czar has 
-setaut *a 'convieir <to hiis am bassador there, w ith instructions to sollicit their sur- 
rendry.“

48 PRO, SP 91—6; Moscow, 3/14 August 1709, „ . . . I n  a letter of the 17th 
July General Bauer tells me ithe King and Maizeppa were still dn that to w n . . . “ 
Текст звіту з  10 (21) серпня 1709 р. дав . додаток ч. 6; Moscow, 24th August 
(4th September) 1709, „ . . .  By the best accounts he ooaild -learn the King of 
Sweden and Mazeppa were still in Bender under «strict guard, bait .reports 
I hear on all hands are* -so ’very different, th a t I camnot tell w hat to b e liev e .. 
Moisocw, 1/12 September 1709, „ . . .  The King of Sweden and M azeppa are said 
to be still dn the town of Bender, and now  very well entertained by particular 
and repeated orders from the Port, so  ithat the hopes of Mazeppa being sent 
ouit see*m ito Ibe vanished, and, it is thought, the King only stays there to be 
fully cured of h is wond.“

49 PRO, iSP 91—6; „It is -said here tha t the old General Mazeppa died in 
Bender the 'beginning of S eptem ber. . . “
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Згадка у звіті Вітворта, що «Мазепа помер на початку вересня,» 
заслуговує на окрему увагу. Як відомо, в українській історіографії 
думка відносно докладної дати смерти Мазепи є поділена. Б. Круп- 
ницький опираючись на шведських джерелах, старався доказати, що 
датою смерти гетьмана треба вважати 2 жовтня (22 вересня с. ст.) 
1709 р.50 Одначе згадка у звіті англійського посла в Москві про смерть 
Мазепи на початку вересня радше потверджує думку Костомарова, 
який уважає, що гетьман помер 2 вересня (22 серпня с. ст.) 1709 р.51

Останній раз Вітворт згадує Мазепу, (вже після його смерти) в сво
єму звіті з  12 (23 січня) 1710 р. пишучи: «. . .  Шафіров обіцяв мені 
показати оригінальні документи та сказав, що їх ам&аоаідор у Царго- 
роді веде успішно переговори щоб відновити мир з Туреччиною, та 
що труднощі відносно шведського короля та Мазепи майже не існу
ють . . .»52

На закінчення годиться підчеркнути, що Вітворт, маючи добрі 
зв’язки з високими урядвоцями та старшинами, зокрема з англійськи
ми офіцерами в російській армії,53 був не тільки знаменито поінфор
мований про події та людей, що брали участь у тих подіях, але писав 
про них без пристрастей й об'єктивно. З уваги на об’єктивність та 
докладність звітів англійського посла в Москві, його звіти мають особ
ливо важливе значіння для оцінки подій в Україні, особи гетьмана 
Мазепи та його політики.54

50 Б. Крупницький, «Про дату смерти Мазепи», збірник М азепа, Пра
ц і Українського Наукового Інституту, В арш ава 1939, т. 47, ч. 2, стор. 90-2.

51 М. Костомаров, op. cit., стор. 711; пор. М. Грушевський, Ілюстрована 
Історія України, Вінніпег* (1918), стор. 370.

52 1P1RO, iSiP 91—6; s}. . .  Мнг Schafinoff pm im sas to  let me see the letters 
themselves and tells me their Ambassador at the P<ort .is negotiating «the1 re
newing o f their last «tmce, 'that several difficulties about the King of Sweden 
and iMazeippa were almost removed ..

53 Згадати б таких високих старш ин я к  генерали А лександер Ґордон, 
Ґеорґ Б. Ооґільві, капітани Д ж он Деррі, П етр Генрі Б рус (Alexander Gordon, 
George В. Ogi'lvi, Jolhn Perry, Peter Henry Bruce), та  багато інш их.

54 Ц я праця була виголошена в семінарі для української історії в Гар
вардському університеті 23 березня 1972 р. (див. Minutes of the Seminar in 
Ukrainian Studies \held at Harvard University during the Academic Year 1971—1972, 
Cambridge, Mass. 1971—2, No. 2, pp. 68—70.
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Д О Д А Т К И

Д о д а т о к  ч. 1

Public Record Office, London 
SP 91/5

Charles Whitworth to the Right Honourable Secretary Harley 
Moscow, 10J21 November 1708.

Right Honourable,
It is now almost a month since any perfect account has been sent hither of what 

both armies are doing near Starodub. The last letters are of the 29th October from 
Pogrebki, a great village a mile from Novgorod-Seversky, where the Czar had bis head
quarters, being arrived there the 27th with a detachement which had convoyed him all 
along from Smoleńsko. The Swedes were on the other side of the river Desna which 
they had attempted to pass, but were repulsed, and if they should come over, it is said 
the Czar is resolved to give them battle.

These letters bring no particulars of the condition of either army, and which 
is still stranger, make no mention of an accident that will properly give a new turn 
to these affairs, and is confirmed by so many different ways as leave no room to 
doubt of the truth. That is the revolt of General Mazeppa to the King of Sweden, 
with all his family and riches. This gentleman is near seventy years old, was extremely 
considered and relied on by the Czar, has no child, but a nephew, and has heaped up 
vast sums of money in that wealthy province where he governed so long with little 
less authority than a soveraign prince; so that I cannot learn what disgust or expecta
tion may have drawn him to engage in new councils and actions in such an advanced, 
decrepit age.

As to the day, the manner, and other circumstances of his retreat, I cannot yet 
relate anything positive. Some say he has gone over with ten thousand men and great 
quantities of provision and ammunition; others—that he had only two regiments, one 
whereof returned as soon as they perceived his intent; others—that he barely carried 
with him his family and riches; but here is a letter from a person of quality, who says 
only in general that the Hetman had with him a great many of his Chief Officers and 
some his best troops, but that the Russians had retaken part of his baggage, and that 
His Czarish Majesty has given orders to choose a new hetman, and to renew the pri- 
viledges of the Cossacks, iin hopes to keep the rest of them firm in his devotion by these 
means; by next post I hope to know something clearer.

In my last of the 3/14 inst. I had the honour to give you an account of General 
Apraxin’s success in attacking the rear of the Swedish forces in Ingria on the 16 October 
o. s. as they were going on board their fleet, which has now transported the greatest 
part of them to Reval and only carried back some few for a garrison to Wyburgh. This 
retreat has been confirmed to me by a letter from Vice-admiral Cruys dated the 20th 
October from Petersburgh, where the Czar’s fleet was already arrived and laid up, no 
further danger being apprehended on those coasts.

The reason of General Liibecker’s taking this resolution to transport his forces 
by shipping tis reported here to be very extraordinary, for, a party of Swedes having 
beaten some Russian dragons and taken a baggage-wagon or two, amongst the plunder 
found a coat of Brigadier-general Frazer (who commanded the Moscovite Forces) and 
in it a very odd letter from the Vice-admiral to that General, exhorting him to observe 
the enemy very closely, and giving him hopes of speedy and considerable succours, 
there being (as he said) six thousand men an Narva, five thousand foot and twelve
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hundred dragons in Novgorod, besides three or four thousand men in Ladoga, with 
plenty of provisions and ammunition of all sorts. The reading of this letter is said 
to have startled General Liibecker, who immediately gave an account of it to Admiral 
Anckerstirn and of the great danger he was in to be overpoweed by this enemy, except 
the Admiral would carry him off with the fleet; which proposition being at first refused, 
a major was sent to sollicit it once more and to declare that the loss of the King’s 
Army should otherwise be laid to his charge; on which the Admiral yielded to take in 
the men, but refused to meddle either with baggage or horse, and therefore the General 
was oblidged to kill all his horses, thereof the Russians found above six thousand 
near his camp. It is scarce possible the Swedes should be so ill informed of the state of 
Ingria, as to give entire credit to such a letter; however the story having been writ 
hither by the Vice-admiral himself, I submit it to your judgement.

Three weeks letters are again wanting from Germany, but whether they have been 
stop’d by the Poles or Cossacks is not known.

I am with all imaginable respect
Right Honourable 

Your most humble
most obedient servant

Charles Whitworth

Д о д а т о к  ч. 2

Public Record Office, London 
SP 91/5

CJo. Whitworth to the Right Honourable M. Secretary Boyle 
Moscow, 17128 November 1708.

Right Honourable,
With my letter of the 20/31 October I had the honour to send you a copy of 

what I lately writ to Count Golofkin about the affront of their Ambassador, and 
yesterday I received an answer, by the translation whereof you may please to see 
this court now waits for Her Majesty’s resolution, and satisfaction; nor can I proceed 
any further till I hear how far Her Mejesty may think fit to comply with the Czar’s 
demands, or what other terms of reparation they may propose.

In the same letter you will find a large account of General Mazeppa’s revolt 
to the King of Sweden, with the proceedings of this court against his effigy, and 
their election of a new hetman in his place; to which I shall only add a few other 
circumstances I have learned from good hands.

Some days before Mazeppa went over, he gave himself to be very sick and to 
despair of his recovery, at which the court was very much concerned, and, at his 
instance, took measures to elect a new general in his presence, for which purpose 
Count Golofkin only expected the Czar’s orders to repair thither.

In the meantime Prince Menschikoff, marching on that side with a body of horse, 
resolved to visit and dine with the old General, taking with him a few gentlemen and 
some his guards. When he came to the residence Baturin, he found a Russian colonel 
in the town, with two regiments of foot, which were constantly entertained by the 
Czar as a part of the General’s guard.
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The prince immediately sent the colonel to the castle, which is fortified with a good 
stone-wall, to enquire after the General’s health; but this gentleman on his approach 
found the bridges drawn up, the guns planted, and the walls maned with soldiers. 
Being surprized at these unusual preparations, he was told General Mazeppa was gone 
out on a expedition and had left Colonel Konigseck (a Saxon who, having embraced the 
Greek religion, had been settled and employed in that country) to command in the 
castle with orders to admit no one whatsoever till his return, nor would the com
mandant himself be spoke with or take any farther notice of the prince’s message; 
on which the prince, suspecting foul play, returned to his troops and soon after light on 
some Cossacks, who gave him information of all that had passed. This the prince im
mediately dispatched to the Czar by an express, who was extremely surprized at such 
an unexpected misfortune, but without delay took the resolution of forcing the castle 
and declaring a new general before the other Cossacks could have time to fall off.

Prince Menschikoff was detached for this expedition with three or four thousand 
men, and coming before the castle, which was in no sufficient state of defence, he 
presently ordered an attack to be made, and in some little time took it by storm, the 
Cossacks being surprized with these vigorous proceedings, Colonel Konigseck being 
mortally wounded at the beginning, their men being not disposed in a right order, and 
lastly falling at variance amongst themelves. As soon as the Moscovites were masters 
of the castle, they hung up Colonel Konigseck, and sent some of the other chief 
prisoner to the Czar, and it is generally reported the town has been burnt down 
to the ground, but of that I have no certain information.

This negotiation of Mazeppa with the King of Sweden seems to have been of a 
long standing, for about a year ago two Chief Officers of the Cossacks (whose 
employment were something like those of lord-register and lord-chief-justice) came to 
the Czar’s army and accused their general of corresponding with the Swedes; but his 
truth being then unsuspected and they having no impartial witnesses, not being able to 
produce any authentic documents of what they alledged, except the form of a letter 
pretended to be contrived by Mazeppa for exoiting the Cossacks to a rebellion, which 
also was the lord-register’s hand, this gentleman was threatened with the torture, to 
avoid the pain and infamy whereof he confessed all he had done was forged out of 
private enmity to his general, on which the Czar ordered them to be sent back to 
Mazeppa and left at his mercy, who immediately commanded them and three or four 
more of their acommplices to be put to death, and sometime ago, when he sent his 
favourite, Bistritzky, to the King, he gave notice to the Czar that this gentleman had 
turned rebel and was escaped, by which policy he in a great measure avoided the suspi
cion this might have drawn upon him.

By Count Colofkin’s letter you will also find the Swedish Army has passed the 
river Desna, thought too late for the relief of Baturin, and that the Czar is resolved 
on a general battle, as soon as his forces can be drawn together. Should this happen, 
it will decide the fate of the whole war.

Here has been a settled frost and snow ever since the beginning of October, but 
the climate where the two armies are seems to be more temperate, the Desna no being 
forzen over on the 12th inst.

I am . . etc.
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Д о д а т о к  ч. З

Public Record Office, London 
SP 91/5

Ch. Whitworth to the Right Honourable M. Secretary Boyle 
Moscow, 9120 February 1708-9.

Right Honourable,
Two days ago m-r Stiles showed me a letter he received last post from his- 

brother in London, with an account that the ambassador still owed him fifteen hundred 
pounds, and, notwithstanding all former obligations, instead of payment had lately 
writ him a very unkind letter from Holland, saying amongst other expressions, he 
would not clear this dept before he had satisfaction from Her Majesty for the affront 
and damage he suffered in his arrest; and one m-r Tesing, his correspondent im Amster
dam, gave him little hopes of ever recovering the money, several others being in the 
same condition. On which m-r Stiles not to lose so considerable a sum, is resolved to  ̂
acquaint His Czarish Majesty with the whole affair; but I have desired him to wait 
till I see what answer may be returned from this court to my late letters, that he may 
better know what measures to take, and what representations may be most usefull for 
the public interest, as well as his private concern; though the Czar being removed 
from the camp, their resolution will come some days later than I expected.

Letters of the 4th inst. from the head-quarters at Sumy say, their spies, prisoners 
and deserters unanimously reported, that the King of Sweden, reflecting on his great 
loss at the attack of Weprick, on the difficulties of pushing forward since prince 
Menschikoff had taken post at Achtyrky, on the scarcity of forrage, which daily in
creased, and on the danger of staying in his present quarters, which being on low 
grounds, are subject to great inundations at the opening of the frost, — His Majesty 
was resolved to remove with his whole army to Pultawa, on the river Worskla, and 
it was generally imagined he would from thence retire to the Dnieper.

These informations have been readily and joyfully believed by the Russians, who^ 
design, in case the Swedes go so far back, to march also to Kiew. In the meantime 
they enjoy their winter-quarters more at ease, and His Czarish Majesty having left 
the command of his army to the prince royal to avoid all disputes between prince 
Menschikoff and Field-Marshal Sheremeteff, was already gone to Voronesch; from 
thence he is expected in this city, where, after a day or two’s stay, he will proceed to 
his beloved Petersburgh, as he has given notice to the princess, his sister, who with the 
whole court are once more to be of the voyage.

In my last I had the honour to inform you of a intercepted letter from m-r Mazep- 
pa to King Stanislaus, acknowledging his protection and desiring his assistance. On this 
occasion the Czar has published a declaration to let the Cossacks see m-r Mazeppa 
really designed to bring them under the old yoke of Poland, instead of erecting a free 
republick as was given out in his first manifest, and for this piece of service was to 
have the duchy of Severia from King Stanislaus. His Czarish Majesty also acquaints 
them, that a spie being taken, pretended to have brought letters from Mazeppa to the 
Archbishop of Czernigow, the Colonel of Gluko, the Prince Cetwertinsky, and the 
Ataman or Chief Magistrate of Glukow, in which story he stood, though confronted 
with some of them, but, being brought to the torture, confessed he was sent from 
Mazeppa to Glukow, wiith no letters but only to bring these great men into suspicion 
and disgrace with His Czarish Majesty by this false report, for which he was promised- 
a considerable reward.
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As both these papers have been printed in the Polish language and will probably 
be already got to Germany, I shall not trouble you with the verbal translation, but 
only observe, no notice is taken in this answer of the inclinations to a rebellion, which 
Mazeppa affirmed ever in several parts of Russia. . .

I am . . . ,  etc.

Д о д а т о к  ч. 4

Public Record Office, London 
SP 91/6

Excerpt from Whitworth’s report from Moscow 
of 8/19 June 1709.

. .  .You will have heard by him that the Swedes have besieged Pultava, a town on a 
little hill near the river Worskla, and one of the most considerable in all the Ukraine 
for the number of the inhabitants, the extent of ground and the advantage of the 
situation, whadi covers the Zaporovish Cossacks and opens a communication with those 
of the Don and the Tartars. It was only fortified with an earthen wall and pallisadoes 
against the sudden incursion of the Tartars, but the Moscovites, suspecting the Swedes 
designed to settle themselves thereabouts last winter, Major-General Wolchonsky was 
sent with a considerable garrison and orders to put the place a condition of defence, 
as has been done by flinging up some outworks, though too inconsiderable to resist an 
army which was tollerably providet with artillery and ammunition, but the want of 
powder in the Swedish camp is said to be so great, that they cannot spare enough to 
shoot a breach, and therefore are oblidged to make use of other methods in their 
attacks.

They had once brought a mine under the very wall, and laid in ten barrels of 
powder, but, being discovered by the besieged, the powder was taken out just before 
it should have sprung, and those who were beginning to storm, were beaten off with 
loss. A reinforcement of 1200 men, each carrying a pude of powder (being thirty six 
pounds English) and half a pude of lead, got some time after into the town without 
any loss under Brigadier Golowin (Prmce MenschikofPs brother-in-law) and Colonel 
t/hr, a dane; but in the first sally they made, the Brigadier had the misfortune to be 
taken prisoner, and the colonel was killed. The Russian army is now all drawn toge
ther on the other side of the river Worskla in hopes of releiving the town, and when 
the Czar comes from Asow, it is thought they may hazard a battle, for which some 
of the generals give their advice, but such reports have often been without any con
sequence. In the meantime the Moscovites are endeavouring to gain a line of communi
cation with the place, and the Swedes are drawing up another to hinder them, in which 
posture they by the letters of the 31st of May, and the success of this important siege 
is expected with impatience. On the 25th a party of the Moscovites passed the river 
and drove away near a thousand of the enemy’s horses, and on the 26th another party 
took about a hundred belonging to General Cruse with some his servants.

These letters also bring advice that colonel Jacowleff, being arrived on the 11th 
passed before Setza, one of the Chief Cossackish towns, and finding the inhabitants 
would not be brought to their alledgiance by fair means, but had sent for succours to 
the Tartars, he immediately opened the trenches, raised batteries, and, having stormed 
the place by water and land, took it after a dispute of three hours; about a hundred 
pieces of cannon were found there, three hundred of the principal persons were taken 
prisoners, and the rest put to the sword.
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Д о д а т о к  ч. 5

Public Record Office, London 
SP 91/6

Charles Whitworth to Right Honourable Secretary Harley 
Moscow, 6! 17 th July 1709.

Right Honourable,
The unexpected defeat of the whole Swedish army before Poltawa, and the dispers

ing of their troops has been so great, that the news thereof will certainly come to your 
hands before this letter. His Czarish Majesty sent the following account to this ministers 
from his camp the 27th of June o. s.:

“This morning very early the enemy with bis whole army, horse and foot, 
attacked our horse, who, having sustained the shock a considerable time and 
done great execution, were at last oblidged to retire, but posted themselves again 
on both wings of our foot, which was drawn up in battle at the head of our 
camp. This the Swedes observing, formed their line agaiinst our front, and begun 
a second attack, but were so well received, that they were immediately beat 
out of the field with very little loss on our side. We have taken a great many 
colours and pieces of cannon, with Feld-marshal Rhinschildt, four Major- 
generals (Slippenbach, Stackelberg, Hamilton and Rose) and the first minister,
Count Piper, with his secretaries, Hermelin and Ditmar, all their papers and
some thousand officers and soldiers, the particulars of which we cannot as yet 
get together. In a word the whole army has met with Phaeton's destiny. As to 
the king of Sweden we cannot yet tell whether he is killed or amongst the 
prisoners. Lieut-generals Bauer and Galitzin with a strong detachment of dragons 
are gone to pick up the scattered enemy.”

This relation was brought hither on the 1st inst. by a courier with a trumpet 
sounding before him, who also adds several other particulars by word of mouth. His 
Czarish Majesty had passed the river Worskla, and posted his army very near the 
enemy five days before, in which time no considerable action happened, the Swedes 
still retiring into their camp on the approach of the Moscovite parties, in hopes of 
rendering them secure and unprovided against a surprise. On the 26th in the evening 
Lieut.-general Ronne had the avantgard of the army, and riding himself with one of 
his parties near the Swedish outworks in the night, he heard a continual noise in their
camp, from whence apprehending some design, he immediately ordered his horse to
mount, and possess themselves of a pass between the two armies, but was scarce got 
in order before the Swedish horse came up and attacked him. He sustained their charge 
for about an \hour, till he had notice that the foot was drawn up and all things in 
readiness, when he retired with his men to both wings of the Army. On this retreat 
the Swedes adwanced in hope of putting them into confusion, but were received so 
warmly by seventy or eighty pieces of cannon, that they fell themselves into disorder, 
and, the foot coming up to their succours, were attacked by the Moscovite infantry, 
sword in hand, after the first discharge, and, being likewise obliged to retire, were met 
by General Bauer, who had whelled about with a strong detachment to fall on their 
rere; on which the greatest part flung down their arms and the rest was only a pursuite. 
The first officer of note, who was taken, was Major-general Schlippenbach by the 
Czar hiimself, and soon after Feld-marschal Rhinschildt by Feld-marschal Scheremeteff. 
His Czarish Majesty was very active during the whole combat, he received a shot
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through his hat and rid down four horses; all was over by eight o’clock in the morning, 
and then the Czar invited the Swedish generals to dinner. They were very civilly 
treated, and, amongst other questions, the Czar asking General Rhinschildt, how strong 
their army was the day of battle; he said neither he, nor any in the army could tell 
but the King himself, to whom alone the lists were brought, and not communicated 
to any person whatsoever; but that he guessed they might be about 30.000 men: 
nineteen thousand regular troops, and the rest Cossacks. Being then asked, how they 
could venture themselves so far into so large a country with so small a number of 
men, and answering that what was done was not always by their advice, who, as true 
servants, were oblidged to follow their master’s orders without dispute, the Czar took 
his own sword from his side, and, presenting it to the General, told him, that, since 
he was so true a servant, he should wear that as a remembrance.

The Moscovites are said to have lost scarce five hundred men, but Lieut.-general 
Ronne is dangerously wounded. Of the Swedish side it is thought few or none can 
escape. Mazeppa with his Cossacks was guarding the baggage at some werstes distance 
from the action.

The King of Sweden had been wounded in the leg some days before in a skirmish 
with General Ronne, and in the battle was carried before his troops in a calesh, which 
being shattered to pieces by a cannon-ball, and his bed found upon the ground bloody, 
it was apprehended that His Majesty had been killed. But by letters of the 30th past, 
here is news that he is escaped with Mazeppa and two thousand horse; it is said they 
are got to the Dnieper, but much doubted whether they will be able to pass that 
river. The Czar himself designed to set out that day in their pursuite, General Bauer 
being gone before. The young Prince of Wiirtemberg is amongst the prisoners.

Two days before the battle they had news that feld-marshal Goltz had beat Major- 
General Crassau, and taken his lady prisoner with all his baggage.

This victory has been celebrated here with all possible demonstrations of joy these 
three days: some thousands of guns have been fired round the walls, and two great 
entertainments made by the hereditary prince and Prince Gagarin.

Before the battle here were letters from Poltava of the 17th, which gave a more 
particular account of both armies. I have seen the examination of a Swedish gunner 
who was taken on the second June in a forrage. He says the Swedes had undermined 
the walls of the town in two places, but were discovered by the besieged; that five 
thousand Zaporovish Cossacks worked in the trenches, to whom, as an encouragement, 
he had promised to the town when taken, being willing to spare his own troops, who 
were not above nineteen thousand men, however the discourse was the King would still 
go towards Moscow, if he gained any little advantage this campaign. They had bread 
and flesh enough in their camp, but no brandy nor beer, and so little powder that 
it was ordered by the parole they should not talk of it. Their artillery was of twenty 
five pieces, four eight pounders, four haubitzes, and eight six-pounders, the rest were 
field pieces, nor had they above a hundred bombs. The soldiers were tolerably well 
cloathed, the King having brought great quantities with him out of Poland, but in 
his way to the Ukraine, in a wood he melted down the heavy artillerty, and burnt a 
great many wagons, pontons and parcels of cloaths, when if any one had a bad suite, 
he was allowed to take a new one for it.

As to the Moscovite Army, they were near seventy thousand strong in good 
condition and had plenty of every thing, but the town had not provisions enough 
to hold out three weeks longer. On the 13th at night the Czar had crossed the niver 
with part of his army for its relief, but the ways being thought impracticable for his 
foot and artillery, he ordered his troops back to their old camp, till they could find 
a better passage. On the 14th Lieut.-general Henskiu was sent with six regiments of 
horse and one of foot to surprise old Senzara, where the Swedes had left most of their



УКРАЇНА В ЗВІТА Х  АНГЛІЙСЬКОГО ПОСЛА З МОСКВИ

prisoners, with a small garrison and some Cossacks, Major-general Cruys being posted 
at some distance from thence with three regiments horse. General Henskiu having 
ordered part of hiis troops to amuse this detachment, attacked the town with the rest 
so vigorously, that he took it by storm in less than two hours, the prisoners, who were 
above twelve hundred within, having in the meantime fallen on the back of the gar
rison. In this action he took eight standards, and afterwards pursued Major-general 
Cruys to the camp.

The same day the new Hetman Scoropadsky with four regiments of regular troops 
and some thousand Cossacks attacked Major-General Creutz, who was posted at some 
distance from the Swedish camp, and, after a short fight, oblidged him to retire to the 
King’s head-quarters. On the 15th Lieut.-general Ronne crossed the Worskla with some 
regiments of dragons, and some hundred Tartars, and, having dismounted two re
giments and laid them in ambush in a wood, he advanced with the rest to the Swedish 
camp, on wbich the King himself came out with two regiments of horse and fell upon 
the dragons following them with great fury to the ambush, where he was received with 
such a discharge, as oblidged him to retire in confusion to the camp, and in this action 
His Majesty was wounded in the leg. On the 16th generals Allard ad Ronne took post 
on this side of the river, and on the 21st were followed by the whole a r my. . .

This victory will in all probability give a great change to the affairs of all the north,, 
and King Stanislaus is like to find the first effect, His Czarish Majesty being resolved 
to march into Poland, before the Swedes can draw together a new army. But whether 
King Augustus pretensions will be now admitted may be a question, except he lays- 
hold of the first news, and signs his treaty with the Czar’s ministers.

I am , . etc.

Д о д а т о к  ч. 6

Public Record Office, London 
SP 91/6

Charles Whitworth to the Right Honourable Secretary Boyle 
Moscowу 10І21 August 1709.

(Excerpt)
Right Honourable,

On the 3/14 inst. I had the honour to acquaint you with the arrival of m-r Jeffe
ries, and his resolution of staying here till he shall receive Her Majesty’s orders or 
procure a passport to travell through Poland; being unwilling to undertake a trou
blesome journey to Archangel, which is the only way allowed him by this court at 
present. He will have given you the best account of what passed in the Swedish and 
Russian armies, till the 18th of July, when he was sent hither. I have since received 
letters of the 31st from Kiew, wiith advice of the Czar’s farther proceedings.

On the 23d His Majesty arrived there with all his court, Prince Mensdiikoff, and 
several officers of the guards and dragons. On the 24th they all assisted at divine 
service in the cathedral, where Те Deum was sung, and an oration made on this great 
occasion by the professor of divinity and philosophy in that academy, after which 
solemnity the metropolite gave them a very noble entertainment. On the 25th Czar and 
prince went to view the new fortifications of Petscher, a cloister four werstes from 
Kiew, famous for its catacombs and the dead bodies, which have been preserved entire 
many ages, and are held in great veneration by those of the Greek Church.
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The same evening a courier arrived from the Russian General before Oczakow with 
advice that the King of Sweden, having got leave from the Seraskier-basha to send 
an express to Stockholm, went himself under that title; but this evasion being found 
out about a day after, two hundred Turks were sent, who overtook and brought His 
Majesty back to Bender (alias Tekin), the seat of that government.

On the 27th a chiaus or messenger came from the Seraskier to His Czarish Majesty 
to congratulate the Moscovites on their glorious victory, renew the assurances of 
friendship, and give them notice of the King of Sweden’s and Mazeppa’s being in his 
hands.

On the 28th a Russian captain, who had been sent to the Seraskier from the Go
vernor of Kiew, returned back with further particulars, that the King of Sweden and 
Mazeppa were quartered on a green meadow before the town, under a guard of two 
hundred Turkish soldiers and a small entrenchment. The King had offered the Basha 
three hundred thousand ducats for admittance into the fortress and some other favours, 
but was refused, the Basha being resolved to act nothing in this matter without parti
cular orders from the Port. As to Mazeppa, the Basha promises to send him back as 
a traitor very suddenly with all his servants to the Czar; and an the meantime has 
denied him a house in the town with the severe reflexion, that none there was good 
enough for one, who could not live contented in the rich palaces he had in Russia; 
and on the captain’s insinuation that he might have concealed poison in his cloaths, to 
make himself away on occasion, they were all taken away from him, and searched 
very narrowly. But the captain pressing very earnestly to be admitted to his sight, was 
not allowed, least he might do the old gentleman any injury. . .


