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25 жовтня 1708 р. гетьман Іван Мазепа з частиною козаків здійснив 
переправу біля Оболоння (тепер Коропського району Чернігівської обл.), 
повністю порвавши із російським царем. Як повідомив у реляції швед-
ський полковник Н. Їлленнштієрна, перед зустріччю із союзниками кер-
манич України сказав старшинам та військовикам, що «він вирішив йти 
до шведського короля, аби за його допомогою знову здобути втрачену 
свободу, і коли  вони тої ж самої думки й прагнуть до свободи, то пови-
нні слідувати за ним»1.

27 жовтня до Карла ХІІ у Гірки виїхав генеральний осавул Дмитро 
Максимович, який домовився про місце зустрічі короля з гетьманом. 
У записах учасника походу Зільтмана від 29 жовтня повідомляється: 
«Вранці прибув Мазепа біля 9 год. у головну квартиру до короля; мав 
з собою велике товариство з інших визначних козаків: деякі офіцери 
їхали перед ним, а один за ним; безпосередньо один з булавою срібно-
золоченою і камінями обсипаною, а безпосередньо за ним несено бунчук 
з білим навершям, подібно турецькому кінському хвосту; за тим усім по-
ступав цілий відділ. У королівській ставці прийняв його надвірний мар-
шал фон Дібен; обідав гетьман Мазепа з Й. В. і при столі було тільки сім 
з поміж найвизначніших козаків. Гетьман сидів з правого боку від коро-
ля. Після обіду відійшов у свою квартиру в такому само порядку, як сю-
ди прийшов»2.

Шамбелян Карла ХІІ Адлєрфельд у своєму щоденнику залишив за-
пис урочистого прийняття королем Мазепи у Гірках. Він повідомив, що 
гетьмана супроводжували старшини і «біля тисячі козаків». Мазепа ви-
голосив латинською мовою «коротку, але виразну» промову. У ній про-
сив «прийняти козаків під свій захист і дякував Богу за те, що король ви-
рішив звільнити Україну від московського іга»3.

Інший учасник походу Вейге зазначав: «Просив дуже покірно, щоб 
король не виливав свого справедливого гніву, до якого довела тиранська 
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поведінка росіян на сей край і його мешканців, з огляду на те, що ішли 
за ворожими хоругвами не по власній вільній волі, а тільки присилувані 
до того московським ярмом»4.

З цих документальних повідомлень дізнаємося, що Мазепа, який «ви-
словлювався з таким розумом і мистецтвом», дуже сподобався Карлу ХІІ. 
Так започаткувався союз між Карлом ХІІ та українцями.

26 жовтня О. Меншиков писав Петру І про рішення гетьмана: «…По-
неже когда он сие учинил, то не для одной своей особы, но и всей ради 
Украины»5. Царськими урядовцями відразу були вжиті заходи для ней-
тралізації повстання.

До гетьманської столиці було спрямовано до 20 російських полків пі-
хоти та драгун6. Але виявлення нових документів дає підставу значно 
збільшити цей контингент. У спогадах британського офіцера, що служив 
у російській армії, зазначається, що «князь Меншиков пішов на східний 
бік України з 24 000 піхоти і 6000 кавалерії, щоб змусити більшу частину 
козаків тієї сторони повернутися до присяги, і став наближатися до Ба-
турина, резиденції Мазепи, яку той укріпив, наскільки дозволяли місце 
та час»7. На перший погляд, така оцінка кількості російського корпусу 
перебільшена. Однак «Табель про стан інфантерії (піхоти. — Авт.) під ко-
мандою його світлості князя Меншикова» за квітень 1709 р. показує, що 
той мав під управлінням 25 піхотних полків та одну гренадерську роту8. 
Загалом — 22 367 вояк, що підтверджує дані британського офіцера.

Крім того, поряд з гетьманською столицею дислокувалось два росій-
ські9 піхотні полки. Київський воєвода Д. Голіцин прибув з Києва під 
Мену не сам: за наказом царського командування він повинен був з мос-
ковськими стрілецькими полками та пристойною артилерією рухати-
ся вглиб України. У складі цих військових підрозділів налічувалось 5000 
вояків10. Згадані «київські» сили були, очевидно, об’єднані під Меною із 
корпусом Меншикова, оскільки далі діють разом.

Маємо відомості, що у приборканні непокірних гетьманців у Бату-
рині брав участь відбірний Київський драгунський полк, сформований з 
царедворців11. Таким чином поблизу Батурина 31 жовтня 1708 р. зібрала-
ся 35-тисячна російська армія, якій протистояли 7,5–8 тисяч гетьманців 
(чотири сердюцькі полки (до 2600 сердюків), Батуринська сотня (до 460 
козаків), Миргородський, Лубенський та Прилуцький полки (мінімаль-
но 4500 козаків). Князь Борис Куракін, який по суті під конвоєм привіз у 
листопаді 1708 р. з Києва до царя у Глухів митрополита Й. Кроковсько-
го, у своїх записках зазначав, що «чрез доброе старание оного командира 
(О. Меншикова. — Авт.), то место взято, в котором 10 000 президию (во-
як. — Авт.) было, из тех несколько животом спаслись, а другие в штурме 
пропали»12. Можливо, остання цифра й дещо завищена, але якщо враху-
вати, що до оборонців Батурина було зараховано чоловіків-міщан, селян, 
то вона цілком відповідає реаліям. Зазначимо, що з одинадцяти городо-
вих полків на теренах Гетьманщини у відповідальний момент розгортан-
ня повстання залишилося лише 3 (інші за наказами царя та російських 
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урядовців весною–літом відправлені у Прибалтику, Польщу, Білорусію, 
на Дон).

Прибувши у першій половині дня 31 жовтня до Батурина, Д. Голіцин 
переконався, що залога не збиралася впускати російське військо. Місто-
фортеця вже тиждень жило у стані посиленої готовності. Батурин «за-
перся от всех сторон и трох ворот, тилко одни четвертые ворота берего-
вие, что от Сейму, не заперти були»13. Вибратись із зачиненої фортеці без 
дозволу і непоміченим вартою стало практично неможливим. Але одна 
промовиста деталь свідчила про незмінність намірів батуринського гар-
нізону — мости через Сейм були розібрані. Місто відгородилося від не-
проханих гостей річкою. Перепливши човном через Сейм, князь передав 
наказ царя і Г. Головкіна сердюкам, які несли охорону на березі. Він також 
«пояснив їм усно про Мазепин вчинок і радив змиритися»14. Керівництво 
фортеці недовго вивчало наказ. У відповідь, як засвідчує вечірня депеша 
О. Меншикова: «как старшина, так и товарищество единогласно отвеша-
ли, что без нового гетмана нас в город не впустят, а гетмана де надлежит 
им выбирать общими голосами. И пока де швед из здешних рубежей не 
выпустит, по то время и гетмана им обирать невозможно»15.

Повертався Д. Голіцин на другий берег приниженим і настраханим. 
Його короткочасні переговори супроводжувались погрозливими вигука-
ми козаків та рушничними пострілами услід.

Опівдні біля Сейму почали збиратися полки корпусу, що надходили 
до Батурина. Коли Меншиков віддав наказ підійти впритул до мостів, 
щоб спробувати зробити переправу, «из замку выслали шесть пушек, и 
оные навели против нас на мосты, которые уже прежде приходу нашего 
были у них разбросаны»16. Це справило враження. Російське військо від-
ступило від берегів.

Невдовзі з фортеці виїхали п’ять вершників і через річку прокричали-
пригрозили, щоб Меншиков забирався геть зі своїм військом. Інакше ба-
туринці його «станут бить»17. Командир корпусу попросив прислати для 
розмови двох-трьох чоловік. Але посланці Чечеля у відповідь грубо вила-
ялися і повернулися назад.

«Потом в двух лотках малых переправили мы на ту сторону гранади-
ров человек с 50, что увидя, те, кои при мостах с пушками стояли, тотчас 
с великою тревогою в город побежали и нам мосты очистили, которые 
направя, стали мы через реку перебиратца, — читаємо у донесенні ца-
рю. — И сея ночи совсем переберемся, а в завтра з божею помощею бу-
дем чинить промысл, ибо ни малой склонности к добру в них не являет-
ся, и так говорят, что хотят до последнего человека держатца»18.

О. Меншиков розумів, що Батуринську фортецю так просто не здо-
лати, хоч за доносом В. Кочубея, «Батурин двадцать лет стоит без почин-
ки и того ради валы около него всюда осунулися и обвалилися»19. Відтак, 
мовляв, це не створювало серйозної фортифікаційної перешкоди. На-
справді ж, у вересні–жовтні 1708 року, перед початком основних бойо-
вих дій при вступі шведів на територію України, фортеця була укріпле-
на. Про це свідчить прохання, надіслане самим гетьманом в Посольську 
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канцелярію про необхідність поновлення оборонних споруд Батурина20. 
І висновок відомого історика-літописця, фахівця фортифікаційних ро-
біт, інженера генерал-майора О. Рігельмана, який у своєму дослідженні 
писав, що Мазепа резиденцію «поновленням валу і всього міського укрі-
плення укріпив»21.

За наказом гетьмана були зміцнені фортеці в Ромнах, Гадячі22. 
Відповідні роботи проводилися в Чернігові, Стародубі, Новгороді-
Сіверському23. Сюди були звезені значні запаси продовольства.

Батуринська фортеця за описом ХVІІІ століття мала довжину — від 
Новомлинських воріт до Конотопських — 497 метрів, впоперек — від Ки-
ївських воріт до берега Сейма — 393 метри24. За сучасними дослідження-
ми археологів її розміри становили 600х440 метрів25, а площа приблизно 
26,4 гектара26. Зазначений вище розрахунок свідчить: вона була однією з 
найбільших на Лівобережжі. Адже типова площа фортець в основному 
становила 1,5–2, зрідка 8–10 гектарів. Скажімо, у Березні — гектар, у Ні-
жині — 6 гектарів, Переяславі — 8 гектарів27.

У самій фортеці знаходився ще один укріплений замок, де перебува-
ла гетьманська резиденція. Цитадель мала розміри 130х100 метрів28.

Батуринська фортеця, за описом 1654 року, мала високі дубові стіни, 
6 кутових і 2 надбрамні вежі29, була оточена з трьох боків глибоким ро-
вом, земляним валом. З боку річки батуринці не чекали серйозної небез-
пеки. Тому й не будували валу. За звичаєм тодішнього містобудування 
кам’яні церкви, які розташувалися у замку, мали також оборонне при-
значення. Вікна у них виконували призначення бійниць. Ще й до цього 
часу у центрі Батурина, особливо весною, спостерігаються провали ґрун-
ту. Найбільший з них стався у 80-х роках ХІХ століття. Генерал Бранден-
бург, оглянувши його30, визначив, що обвалився підземний хід. Нічого 
дивного в цьому нема. Адже всі фортеці того періоду будувалися з розга-
луженою мережею підземних сховів, тунелів. Батуринська — не виняток. 
Вона мала, крім цього, ряд потайних лазів31, через які можна було зроби-
ти несподіваний напад, вислати розвідників, вістунів.

Якщо ж ремонт оборонних споруд у 1708 році і не був значним, Бату-
рин мав інший суттєвий козир — потужну гетьманську артилерію. Ще 
з часів Самойловича її утримували між бойовими діями у Коропі. Гар-
машів забезпечували всім необхідним жителі Риботина, Сохачів, Рай-
городка і Лукнова32. Коні-тягачі випасались у Біловезькому степу (ма-
буть, біля села Біловежі-Перші та Біловежі-Другі тепер Бахмацького ра-
йону. — Авт.). У гетьманській резиденції «арматними» справами відала 
найсерйознішим і найсуворішим чином канцелярія генеральної військо-
вої артилерії. Вона тримала під контролем ливарні, порохові та кінні за-
води33. Батурин мав великі запаси пороху. За деякими джерелами, під 
час облоги у замку нараховувалося до 315 гармат34. Але це вочевидь пере-
більшення. Можливо, стільки одиниць далекобійного на той час озбро-
єння знаходилося на обліку канцелярії Генеральної військової артиле-
рії. Адже, як повідомляла австрійська газета «Пост-мегліхер Меркурі юс» 
10 липня 1709 року, тільки при знищенні російськими військами Запо-
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розької Січі захоплено 150 гармат35. Після запеклої битви, спалення Ба-
турина та знищення великих мортир переможці вивезли лише 40 гар-
мат36. За оцінками шведських учасників походу та В. Шутого, Н. Павлен-
ка, Є. Тарле, гарнізон мав на озброєнні їх 70–80 одиниць37.

Про «70 бронзових гармат» Батурина доповідав данський дипло-
мат Г. Грунд у своєму посланні від 31 жовтня 1710 року королю Фреде-
ріку ІV38. Водночас, у написаній у 1733 році «Жизни Петра Великого» 
йдеться про «сто добрых пушек»39, знайдених у Батурині. Багато це чи 
мало, неважко зрозуміти, порівнявши з похідними гарматними арсена-
лами шведів та росіян. Так, Карл ХІІ мав на початку кампанії 1708 року 
тільки 40 гармат40, а в бою під Полтавою — чотири41 (на інші 28 не було 
пороху). Петро І напередодні вирішального бою 27 червня 1709 року ви-
ставив перед шведами 70 полкових та 32 польові гармати42.

Звезена заздалегідь у Батурин артилерія становила найбільшу за-
грозу для меншиковського корпусу. У зв’язку з цим О. Меншиков не 
поспішав розпочинати штурм фортеці, а вперто прагнув домовитися 
з «бунтівниками». Продемонструвавши біля Сейму грізну силу свого 
корпусу, він направив у фортецю Андрія Марковича, зятя І. Скоропад-
ського. Той, потрапивши йому під руку, змушений був доводити своє 
вірнопідданство.

З пізнішого доносу Д. Забіли на А. Марковича видно, що останній 
симпатизував Мазепі43, але, обтяжений страхом за сім’ю, виконував во-
лю росіян як парламентер.

Після переправи через Сейм 50 гренадерів батуринська залога вжи-
ла додаткових заходів безпеки. Всі ворота фортеці були зачинені і «зава-
лені землею»44. Посланця підняли на стіну вгору віжками. Дізнавшись 
про мету появи Марковича в Батурині, обурені козаки і сердюки почали 
«терзати його і смертю грозити»45.

Спійманий напередодні біля Десни меншиковськими драгунами 
канцелярист Олександр Дубяга, який з 27 на 28 жовтня ночував у фор-
теці, показав, що «онижде Чечел и Кениксек ему Дубяге говорили, что 
приехал к Батурину князь Александр Данилович и они де ево в замок 
не пустили и присланним ево в том отказали для того, что гетман Мазе-
па, поедучи из Батурина приказал, дабы они до возвращения ево никого 
московских людей в Батуринский замок не пустили, понеже де от них ве-
ликое разорение малороссийскому народу происходить и знатные, буд-
то, местечка сожжены, а именно Мглин, Березна и Мена, чего чтоб и над 
Батурином не учинили»46.

Керівництво гарнізону так казало, або ж навчило так говорити, на 
випадок зустрічі з росіянами, щоб не відкривати справжні наміри ма-
зепинців, дещо «виправдати» свою негостинність, ворожість і таким чи-
ном розтягнути час, необхідний для підходу шведських союзників із 
гетьманом.

Після візиту Марковича напружена обстановка змушувала старшину 
батуринського гарнізону додатково зважувати на фактори небезпеки, що 
насувалася. Росіяни під вечір налагодили мости. Чимало полків, пере-
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правившись через Сейм, почали займати покинуте передмістя, оточува-
ти фортецю з усіх боків. Російські солдати займали домівки батуринців, 
готувалися до ночівлі. Все це не могло не гнітити оточених у фортеці.

Усе ж, порадившись, проаналізувавши небезпечну ситуацію, старши-
на вирішила схитрувати і розтягнути на свою користь переговори. Вночі 
до О. Меншикова, який не переїжджав через річку і стояв на хуторі Го-
родищечку, вістові передали лист «з запевненнями про незмінну, хоча б 
і зрадив гетман, вірність свою государю»47. Батуринці, як видно з донесен-
ня царю, «объявляли извычайною своею палитикою, что они при пер-
вой своей верности и нас в гварнизон пустить хотят, толко б их свободно 
совсем выпустить, и на то б дать им на три дни сроку»48.

О. Меншиков, прочитавши послання, зрозумів, що батуринці затягу-
ють час49, і усно відмовив командуванню гарнізону у цьому проханні — 
«а дано им только времени намыслитися чрез оную ночь до утра»50.

Вранці, не отримавши ніякої письмової відповіді і вважаючи, що пе-
реговори таким чином завершились, Д. Чечель і Ф. Кенінгсек відповіли 
на нічну пропозицію князя дружним залпом гармат. Причому далеко-
бійні були націлені на резиденцію Меншикова. Літописці, сповіщаючи 
про це, не помиляються. У ХІХ столітті, як зазначає в історичному нари-
сі М. Ісаєнко, «в деяких місцях Городищечка, особливо, де тепер город 
священика О. Бєглевського, часто знаходять кремені з рушниць, рештки 
ядер і навіть цілі ядра, що певним чином виправдовують те повір’я, що 
на цьому місці була ставка»51.

Підпал біляфортечних будиночків, в яких розташувалися основні си-
ли корпусу, наробив, безумовно, переполоху серед росіян, дезорганізував 
порядок їх розміщення.

Десь о цій порі до О. Меншикова прибув гінець від царя, який пи-
сав з табору 31 жовтня: «Сего момента получил я от Флюка, что непри-
ятель пришел, стал у реки на Батуринском тракте, и для того изволь не 
мешкать»52.

Звістка змушувала прискорювати події. Затримка корпусу під Бату-
рином набувала загрозливого характеру: шведи могли відрізати його від 
головних сил Петра. Але ж іти вдень на приступ фортеці — смерті поді-
бно. О. Меншиков, однак, не бажав залишати Батурин непереможеним. 
Він знову вдався до тактики переговорів. Після того, як батуринці «посад 
кругом города зажгли», князь написав, ніби нічого не сталося, відповідь 
командуванню залоги і послав її з якимось Зажарським. У посланні він 
запевнив гарнізон, що ніякої кари нікому не вчинять.

Відповідаючи на лист Петра І з табору, О. Меншиков так інформує 
про реакцію захисників фортеці та свої плани у зв’язку з цим: «И За-
жарского в крепость впустили и писмо наше в кругу прочли, на что ска-
зали, что отповеди нам чинить неколи. И хотели ево, Зажарского убить, 
потом выпустили ево вон, сказав ему многими голосами, что мы де все 
здесь помрем, а президиума в город не пустим. И с сея ночи с помощию 
Божиею будем мы над ними надлежащий чинить промысл»53. Однак не-
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вдовзі цей задум знову довелось змінити. Обставини вимагали від Мен-
шикова рішучих дій.

Десь о 1–2 годині ночі 1 листопада, дізнавшись про вдалі атаки про-
тивника і його вперте та настійливе бажання вийти на Батуринський 
тракт, цар негайно відправив під Батурин депешу: «Объявляем вам, что 
нерадением генерала-маера Гордона шведы перешли сюди. И того ради 
позвольте быть опасны, понеже мы будем отступать к Глухову. Того ра-
ди, ежели сей ночи к утру или поутру совершить возможно, с помощью 
Божиею окончивайте. Ежели же невозможно, то лутче покинуть, ибо не-
приятель перебираетца в четырех милях от Батурина»54.

Отримавши царський наказ після відправлення свого ранкового до-
несення, О. Меншиков не міг впродовж цілого дня очікувати. Хоч корпу-
су й було достатньо для відбиття шведської атаки, але на той час ні він, 
ні цар не мали повної інформації про сили армії Карла ХІІ. Вони їх зна-
чно перебільшували.

1 листопада розпочався перший штурм Батурина. Російський автор  
«Картини життя і діянь… князя Олександра Даниловича Меншикова» 
писав, що «осаджені в Батурині були віддані Мазепі та Карлу і обороня-
лись в чеканні їх прибуття відчайдушно»55. Швед Цедергельм у своїх спо-
гадах згадував «про першу атаку міста в понеділок (1 листопада. — Авт.) 
з 5000 люду»56. Ще один шведський мемуарист Гедергельм переповів по-
відомлення двох шведів, які скуштували принад московського полону. 
Вони зналися з українцями, що прорвалися крізь щільне кільце оточен-
ня з палаючої гетьманської резиденції. Росіяни, за переказом полонених, 
«три дні безупинно штурмували Батурин»57.

Московський окольничий Іван Желябузький у записках за 1708 рік 
пише, за свідченнями очевидців, про неприступний батуринський гар-
нізон: «И он (Меншиков. — Авт.) посылал к ним многажды, чтоб город 
отперли. И они не послушали, и стали палить из пушек»58.

Невдалі спроби мирним шляхом приборкати захисників міста на-
штовхнулися на різку реакцію-відповідь. Гарнізон дав відчути, що він у 
спромозі дати відсіч навіть такому великому корпусу.

В історичній літературі, архівах залишилось мало відомостей про 
оборонців. І все ж навіть незначні деталі красномовні. З них довідуємось, 
що сердюцький полковник Дмитро Васильович Чечель був одним з най-
відданіших гетьману серед сердюцької старшини. Не випадково Мазепа 
посилав його з полком виконувати відповідальне завдання ще раніше, у 
1696 році, у місто Тавань59 для захисту південного кордону від очікува-
ного набігу турків і татар на українські міста після взяття росіянами та  
українськими козаками Азова. З цим завданням він успішно впорався. 
Д. Чечель був у складі почесного посольства Мазепи у поїздці до Петра І 
у 1689 році. Як «пристав гетманский» він виконував доручення гетьмана, 
супроводжуючи у 1690 році до Москви київського митрополита Варлаа-
ма Ясинського60.

«Породний шляхтич православний» народився на Правобережній 
Україні61. У молодості пішов на Лівобережжя шукати кращої долі, і тут 



53

Пам'ять століть № 3–4, 2009

йому поталанило під час гетьманування Мазепи швидко просунутися 
на військовій службі. Спочатку Чечель був дворянином у резиденції, а 
згодом отримав звання значного військового товариша62. З 1696 по 1708 
рік уже сердюцьким полковником. Його сім’я жила у маєтку села Трос-
тянки (село Тростянка Борзнянського району, що за 14 кілометрів від 
Батурина. — Авт.).

На службі у гетьмана протягом двох десятиріч Д. Чечель виявив себе 
як надійний, дисциплінований і безвідмовний виконавець. Тому Мазепа 
й призначив його наказним гетьманом на час своєї відсутності у Батури-
ні. Гетьман вірив у незрадливість, надійність Д. Чечеля, який у дні важ-
ких переговорів, спокусливих пропозицій не піддався сумнівам.

В охороні Батурина взяв участь також генеральний гарматний осавул 
Фрідріх Кенігсек (правильно Кьонігсек, нім. кьоніг — князь. — Авт.), ні-
мець з Пруссії63. Маємо відомості, що він з’явився у Батурині на початку 
1700-х років і прийняв православ’я64. У Сиволожі (Сиволож Борзнянсько-
го району. — Авт.) знаходився його маєток65. Очевидно тут, у ранговому 
селі, проживав із сім’єю.

Артилерійській справі гетьман надавав найсерйознішого значення, 
бо й сам мав військову освіту — у Голландії вивчав технологію дально-
бійного бойового мистецтва66. Це вказує на те, що гармати Мазепа не 
міг доручити будь-кому. Ф. Кенігсека запросили завідувати величезним 
гарматним господарством насамперед як інженера67 і знавця найсучас-
ніших європейських досягнень у цій галузі. Сприяли ділу і його педан-
тичність, сумлінність. Як показують свідчення на допиті канцеляриста 
О. Дубяги, німецький фахівець суворо дотримувався військових артику-
лів. І, очевидно, підрозділ гармашів завдяки муштрі, навчанню, вимогли-
вості командування був одним з найбоєздатніших у фортеці.

Облогу 1 листопада добре запам’ятали в Україні. Відголоски запеклої 
битви зустрічаємо у Чернігівському літописі, де зазначено, що по війську 
О. Меншикова «давано огню з гармат велми з Батурина»68. Тут, певно, зга-
дується руйнівна дія найважчих  і найпотужніших з них. Їх виготовляли 
у Глухові на спеціальному заводі. Ще в ХІХ столітті у Брянському арсена-
лі зберігалася п’ятдесятипудова гармата з написом «За царства… стара-
ніем же и коштом ясновельможного его милости пана Иоана Мазепы, гет-
мана с войском запорозьким»69. Важко навіть уявити, яку небезпеку несли 
випущені з такої гармати ядра.

Через мало не століття автор знаменитого патріотичного твору «Істо-
рії Русів» помістив сповнений героїчного пафосу сюжет: «Прийняв (Мен-
шиков. — Авт.) одважний намір узяти його (Батурин. — Авт.) присту-
пом і тому повів відразу війська свої на міські укріплення. Війська Мазе-
пині, що стояли залогою в місті, звані сердюками і створені з вольниці, 
(…) знавши також, чого їм сподіватися треба од військ царських, боро-
нили місто та його укріплення зі взірцевою хоробрістю та одвагою. При-
ступи відбивано кілька разів од міських валів, рови міські наповнялися 
трупами забитих з обох сторін, але битва ще тривала повсюди довкола 
міста. Врешті ніч і темрява розвели войовників».
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Відомий письменник Д. Дефо у 1723 р. видрукував «Записки англій-
ського офіцера», який у 1709 р. служив у Росії і відзначив, що «Мазепа, 
реалізуючи свій задум, розмістив у фортеці 6000 козаків, сміливих, твер-
дих і рішучих людей, котрі, до того ж, були дуже добре споряджені усім 
необхідним для оборони»70, «Гарнізон захищав себе з великою впертістю 
і перебив у рову безліч московитів»71. Шведи у своїй тогочасній листівці 
оцінили, що росіяни втратили 2000 чоловік.

Це є свідченням, що захисники гетьманської столиці оборонялися 
мужньо та відчайдушно.

Стокгольмський архівний російськомовний документ про взяття Ба-
турина (він має багато подробиць, згадуваних у депеші О. Меншикова 
царю від 31 жовтня!) повідомляє, що 1 листопада «по полудни, в 4 часах 
в некотором удобном месте построя батарею, оную фартецию бомбан-
дировать начали»72. Пролом у ній російським гармашам не вдалося зро-
бити. Далі автор відзначає: «А по наступлении ночи, изготовя фашины 
и лесницы, к штурму изготовились… И понеже лесницы были коротки, 
то и без лесницы, с помощию Божиею, на город чрез немалую стрельбу 
вступили». Отже, фортеця була взята без використання драбин! Таким 
чином версії про проникнення до замку потаємним ходом стають домі-
нуючими. Вони підтверджуються й рапортом англійського посла Чарль-
за Вітворта, що «козаки були захоплені зненацька: полковник Кениксек, 
смертельно поранений на початку, не встиг розставити своїх людей у на-
лежний порядок»73.

Зрада наказного прилуцького полковника (тимчасово виконуючого 
обов’язки полковника. — Авт.) Івана Носа, який вказав через свого під-
леглого Соломаху місце потаємної вилазки, стала фатальною для обо-
ронців. Незважаючи на двогодинний опір (штурм почався о 6 годині 
ранку), проявлену мужність, гарнізон практично увесь загинув у бою із 
переважаючими силами наступаючих. Лизогубівський літопис подає 
широку панораму моторошної кривавої ночі загибелі гетьманської сто-
лиці: «…Войско заюшеное, а паче рядовые солдаты, понапившиеся (по-
неже везде изобилие было всякого напою) кололи людей и рубали, а для 
того боячися прочие в скрытых містах сідели, аж когда огонь обойшел 
ввесь город, и скрыты пострадали; мало еднак от огня спаслося и только 
одна хатка, под самою стіною вала от запада стоячая уцілела неякогось 
старушка; церков же в замку деревяная сгоріла, в городі Тройцы Свя-
той каменная верхами и работою внутрь огоріла»74. Чимало вражаючих 
подробиць знаходимо і в Могильовській хроніці (ігуменом Крупицько-
Батуринського монастиря був білорус Гедеон Одорський, який, певно, 
перед своїм арештом і засланням сповістив земляків про події в Батури-
ні. — Авт.): «У той самий час протягом облоги значніші міщани, нама-
гаючися врятувати своє життя, зі скарбами, дружинами і дітьми повті-
кали до батуринськой церкви, збудованої коштом того ж гетьмана Мазе-
пи, і замкнулися там. Але московське військо, розлючене подібно левам 
і хижим вовкам, сподівалося там здобути скарби. Наставивши облогові 
гармати, вони вибили двері, хоч і міцні були, і що там знайшли люду 
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світського і духовного, в пень витнули, панянок по церковних вівтарях 
ґвалтували, і скарби, там заховані, плюндрували, і місто спустошили і 
спалили»75.

2 листопада 1708 року в Батурині загинуло 6–7,5 тисячі мирних гро-
мадян, 5–6,5 тисячі військовиків, а разом 11–14 тисяч батуринців, сердю-
ків, козаків. Вражений побаченим шведський очевидець-історик Георг 
Нордберг 11 листопада 1708 року занотував, що нападаючі «все пограбу-
вали, а бідних безборонних мешканців повбивали». «З руїн, — констату-
вав свідок, — можна припускати, було гарне, з цегли збудоване місто, яке 
своїми будівлями перевищувало інші міста в Україні»76. Подібний опис 
подавав у своєму щоденнику й шамбелян Карла ХІІ Адлєрфельд, який 
загинув під Полтавою у 1709 році: «Перебили і старих і малих, не беручи 
до уваги ні стать, ні вік, а вцілілих жінок поцупили. Взяли сорок гармат. 
Спалили місто і 30 млинів на річці Сейм. Все пограбували. Комендант, 
родом прусак, був взятий, з ним жахливо вчинили»77.

Російський історик В. Артамонов вважає, що «цифра 11–14 тисяч за-
гиблих (у Батурині. — Авт.) перебільшена»78. При цьому посилається на 
опис Батурина 1726 р., згідно з яким до нього приписано 647 дворів. Але 
насправді у цю цифру входили також садиби з Матіївки та прилеглих 
хуторів. Власне, батуринськими можна назвати лише 444 з них, до того 
ж, залюдненими були тільки 428 дворів. А в 17 поселилися приїжджі. 
Отож на попелищах оселилося лише 411 вцілілих батуринських сімей, 
які залишилися живими.

За нашими підрахунками, у 1708 р. в Батурині налічувалося 1000–
1100 дворів (до речі, нині їх 1135, що підтверджує вищезгадану версію, 
оскільки наявність такої кількості жител садибного типу у межах колиш-
ньої гетьманської столиці фіксує територіальні можливості населеного 
пункту). Після винищення 2 листопада російським військом гетьман-
ської столиці батуринці втратили 600–700 осель. При цьому маємо звер-
нути увагу й на таку деталь. Якщо за переписом 1654 року у Батурині 
налічувалося 360 козацьких дворів, у 1666 р. — майже 460, то за описом 
1726 р. лише 105. Таким чином у полум’ї 2 листопада 1708 р. явно загину-
ло 355 родин козаків.

Російські історики оперують цифрою в 6000 загиблих, яку наводить 
дипломат Ч. Вітворт у своєму звіті. Але він свідчить вочевидь про втрати 
мирного населення: «Місто Батурин було взяте і спалене, а понад шість 
тисяч людей, незважаючи на вік та стать, страчені». «Лондон Газетт» 
29 грудня 1708 року писала, що О. Меншиков у Батурині «залогу… в чис-
лі 6 тисяч наказав вирубати». Він же, як зазначає «Дейлі Курант» (3 січ-
ня 1709 року), «по здобутті наказав знищити 5–6 тисяч козаків». Тобто в 
різних джерелах згадується як кількісний склад залоги, втрати вояк, так 
і обраховуються жертви мирного населення. Так, Д. Крман, перебуваючи 
в Батурині, дізнався, що «майже триста людей втекло через мури замку». 
Справді, на допиті Корній Семененко казав, що після 2 листопада «в тех 
де четырех полках сердюков, чает он, что и трехсот человек не будет». За 



56

Пам'ять століть № 3–4, 2009

пропагандистською листівкою шведів, опублікованою В. Артамоновим, 
через Сейм переправилися і втекли 1000 чоловік79.

...Уроки загибелі гетьманської столиці не повинні кликати до точіння 
кинджалів. Для України і Росії ця сумна дата спільна — вона спонукає 
українців проявляти пильність, турбуватися про заходи для оборони 
країни, не сподіватись лише на союзників; росіян вона запрошує до то-
лерантності, до усвідомлення меж у вирішенні стратегічних завдань збе-
реження власної державності, встановлення добросусідських відносин з 
прикордонними країнами.

Історію легко переписати тенденційно, але змінити у ній те, що на-
справді відбулося, неможливо. Без загибелі Батурина 2 листопада 1708 
року важко зрозуміти тогочасну політичну ситуацію. Якби в епоху Пе-
тра I панували гуманізм, милосердя до повсталих, не випалювалися б 
населені пункти на шляху шведської армії, можливо, Україна вже тоді 
постала б як незалежне князівство, сусідом якого було б інше державне 
утворення — миролюбне, але слабке, привабливе для різного ґатунку за-
войовників. Проявлені у військовій кампанії 1708 року зразки нечуваного 
деспотизму, жорстокості — реакція самозбереження російського само-
державства, до якої не були готові ні учасники змагань за волю України, 
ні Карл ХII. Приголомшлива тактика Петра I зберегла йому владу і па-
нування імперії. Остання виявилась мобільнішою, агресивнішою, ніж ті, 
хто замахнувся на неї. Така реальність, з якою доводиться рахуватися, і 
головне — брати з неї відповідні уроки.
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