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Переднє слово

Описана нижче моторошна сторінка історії Батурина -  
не спекуляція, яка повинна загострити увагу на непростих 
українсько-російських відносинах чи ще раз роз’єднати укра
їнців та росіян як ворогів. У самій Росії й так опубліковано 
достатньо історичних праць про непривабливі сторінки росій
ської історії. Батуринська різня 2 листопада 1708 року -  це 
гіркий досвід, який можна силкуватися приховати, але подіб
ний підхід ще ніколи й ніде не приносив сподіваного резуль
тату. Як не прикро, винищення російським військом мешкан
ців Батурина включно з дітьми було. Як була ота величезна 
кількість плотів з повішеними на шибеницях батуринцями. 
Ці плоти росіяни спустили по Сейму для залякування усіх 
мешканців Української козацької держави -  Гетьманщини.

Без урахування трагедії Батурина важко зрозуміти по
дальшу поведінку українців, а також ставлення до України з 
боку Росії. Шкода, але відносини цих двох суб’єктів -  це най
частіше драматичні сторінки. Бо зверхність та зневага до прав 
і свобод, до державності будь-якого сусіда до сьогодні залиша
ється неподоланою традицією російської політики.

Сумна доля гетьманської столиці не повинні кликати до 
точіння ножів. Для України і Росії ця сумна дата -  частка 
власної історії. Трагедія кличе українців берегти як зіницю 
ока свою державність, вживати вичерпних заходів для обо
рони країни, не сподіватися марно на небачену ніде у світі 
доброчинність сусідів чи союзників. Росіян Батурин має під
штовхнути до покаяння і толерантності, до того, щоб надалі



вирішувати свої стратегічні завдання на остові добросусід
ських відносин.

Історію легко переписати тенденційно, але змінити у ній 
те, що насправді було, неможливо. Проявлені росіянами у 
військовій кампанії 1708 р. зразки страхітливого насильства 
та невиправданої жорстокості насправді відбивають реакцію 
Російської держави на прагнення України до незалежного 
існування. До таких приголомшливих дій Петра 1 не були го
тові ні учасники змагань за волю України, ні шведський 
король Карл XII. Тактика російського царя дозволила йому 
втримати Гетьманщину у складі Російської імперії.

З цього слід мужньо, з гонором і тверезо винести відпо
відні уроки, а не лише меншовартісно звинувачувати одних 
росіян. Насамперед потрібно задуматися над тим, чому 
Петру І вдалося втілити свій задум, чому керівництво 
Козацької держави не зуміло запобігти ані цій катастрофі, 
ані подальшим репресіям, ані нищенню Росією української 
державності до й після Батурина.
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Доленосний вибір

Вранці 24 жовтня 1708 року Іван Мазепа востаннє огля
дав Батурин. Ніч пройшла у з ’ясуванні обстановки, важливих 
розпорядженнях. Найважливіше з них -  не пускати москов
ське військо до гетьманської столиці.

Ще в суботу, 23-го жовтня, з царським наближеним Олек
сандром Меншиковим велася подвійна гра: увечері назустріч 
йому під Мену гетьман вислав російського полковника Івана 
Анненкова з листом про своє нове місцезнаходження. На
справді ж І. Мазепа волів позбутися небажаного свідка. На 
день-два гетьманська тактика сплутала карти вищому росій
ському командуванню.

Перехід на бік Карла XII не був особистою авантюрою 
І. Мазепи, натомість завершив реалізацію таємного багаторіч
ного задуму гетьмана. Проте навіть по дорозі до Коропа І. Ма
зепу не полишали вагання. Пізніше спійманий царськими сат
рапами у Гамбурзі небіжчик І. Мазепи Андрій Войнаровський 
свідчив на допиті 25 листопада 1716 року, що у Коропі “геть
ман тоді розмірковував, чи йти йому до короля, чи облишати 
цей намір. Полковники й Орлик були на нього сердиті за це, 
докоряли, що коли вже маєте намір, те й робіть”.

Причини згаданої нерішучості багатопланові. Після прав
ління Богдана Хмельницького найінтелектуальнішим з усіх 
наступних гетьманів був, безперечно, І. Мазепа. Він блискуче 
володів латиною, польською, російською мовами, добре роз
мовляв німецькою, італійською, французькою, голландською. 
Найвиразніше про його духовні ідеали та глибинні помисли
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свідчить написана ним (ймовірно в 1698 р.) дума. Вона -  
лаконічний патріотичний маніфест, у якому образно пере
дано вболівання гетьмана за долю України:

Всі покою щире прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть, -  
Той направо, той наліво,
А всі браття: то-то диво!
Не маш любви, не маш згоди  
От Ж овтої взявши Води;
През незгоду всі пропали,
Самі себе звоєвали!
Гей, братища, пора знати,
Щ о не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати 
І річами керовати!
На корабель поглядімо,
Много людей полічімо,
Однак стерник сам керуєть, 
Весь корабель управуєть. 
Пчулка бідна матку маєть 
І одноє послухаєть.
Жаль ся, Боже, України,
Щ о не вкупі має сини!
Єден живет із погани,
Кличе: “Сюда, отамани!
Ідім Матки ратовати,
Не даймо єй погибати”.
Другой Ляхом за грош служить, 
По Вкраїні і той тужит:
“Мати моя, старенькая!
Чом ти велми слабенькая? 
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр Туркам дали. 
Все то фортель, щоб слабіла,
І аж в конець сил не міла”.

Третій Москві юж голдує 
І єй вірне услугуєт.
Той на Матку нарікає 
І недолю проклинає: 
“Л іпш е було не родити, 
Ніжли в таких бідах жити! 
От всіх сторон ворогують, 
Огнем-мечем руїнують,
Од всіх не маш зичливости, 
Ані слушной учтивости: 
М ужиками називають,
А подданством дорікають". 
“Чом ти братов не учила, 
Чом от себе їх пустила? 
Ліпш е було пробувати, 
Вкупі лихо отбувати!”
Я сам бідний не здолаю, 
Хиба тяжко заволаю:
Ей, Панове Єнерали,
Чому ж єсте так оспалі?
І ви, Панство Полковники, 
Без жадної політики 
Возьмітеся всі за руки,
Не допустіть горкой муки 
Матці своїй больш терпіти! 
Нуте врагов, нуте бити! 
Самопали набивайте, 
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте 
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Ж е през шаблю маєм права”.

Ще в 1690-1692 рр. І. Мазепа планував за допомогою Кри
му й Польщі здобути новий статус для Гетьманщини, звільни
тися від залежності Московії. Таємні переговори з цього при-
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воду велися у 1698 р. й особ
ливо пожвавилися після 
1703 р. Проте міжнародна си
туація не сприяла здійснен
ню задуманого. На жаль, вій
ськовий потенціал Гетьман
щини був недостатній для 
самостійного виступу проти 
царської Росії. За сприят
ливих обставин з лівобереж
них полків можна було мобі
лізувати на війну 40 -  50 ти
сяч козаків. У той же час 
Москва мала у своєму підпо
рядкуванні майже 150 тисяч 
вояків, з них більше поло
вини -  на регулярній військовій службі. Перед початком Пів
нічної війни в Петра І налічувалося 111 стрілецьких та солдат
ських полків, у кожному з яких служило по 1100-1300 солдатів. 
Належно протистояти таким збройним силам українські 
козацькі формування могли лише в союзі з противниками 
Московії. А отже, І. Мазепа покладав великі надії на співпрацю 
зі шведським королем Карлом XII. Похід шведів на Москву 
відкривав для українців перспективу скинути московські пута.

Однак успіхові противників Росії заважала низка обста
вин. Петро І та його наближені заспокоювали І. Мазепу тим, 
що вони, мовляв, не повірили доносу генерального судді 
Василя Кочубея про намір гетьмана відступитися від царя. 
Але все-таки Росією були вжиті застережні заходи.

За наказом царя, починаючи з квітня 1708 р., гетьман 
відіслав у Польщу Київський, Гадяцький та Білоцерківський 
полки (всього 5 тис. козаків), влітку -  у Литву та Білорусію -  
Стародубський, Чернігівський, Ніжинський та Переяславський

Андрій Войнаровський. 
Гравюра невідомого автора.
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Іван Мазепа. Художник А. Гончар. 2003. 
Подарунок В. Ющенка Батуринському державному 

історико-культурному заповіднику “Гетьманська столиця”
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(у Литву пішло 4,5 тис. горо
дових козаків та 1,6 тис. ком
панійців, у Білорусію -  3 тис. 
козаків). Полтавський полк 
ще не повернувся з Дону. Не 
виконувати вказівок Москви, 
чинити супротив, хитрувати, 
коли набула розголосу справа 
з доносом В. Кочубея, а війсь
ко шведів було далеко, геть
ман не міг. А тому козацькі 
військові підрозділи Гетьман
щини один за одним вируша
ли з України. За потайними 
ж задумами, якими І. Мазепа 
поділився зі своїм генераль
ним писарем П. Орликом, він 
вирішив відійти від царя тіль-

Фрагмент панегіричної гравюри 
на честь гетьмана І. Мазепи. 1705 р. 

Гравер Іван Мигура

ки в тому разі, “коли царська високість не тільки України, а й 
держави своєї не зможе від шведської потенції оборонити".

Подібним чином ситуація ще не склалася. Навпаки, у 
вересневій битві під Лісною (Білорусь) шведська армія за
знала поразки. Безумовно, все це посилювало вагання І. Ма
зепи.

Утім, попри несприятливі для повстання обставини, анти- 
московські настрої набували в середовищі старшини дедалі 
більшої сили. Генеральна старшина радила гетьману, “щоб не
гайно до короля шведського посилати з проханням про протек
цію". В умовах діяльності розгалуженої мережі царських агентів- 
донощиків подальше перебування в невизначеності з чітко 
виявленим антипетрівським напрямком думок могло призвести 
до тяжких наслідків. Керівна верхівка Гетьманщини у жовтні 
1708 року жила настільки насторожено-напруженим життям,
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що будь-який словесний на
тяк, наказ з царської резиден
ції сприймала як підступ, хит
рість, викриття. Навіть роз
ширити коло посвячених у 
таємний задум для старшини 
було проблематично й смер
тельно небезпечно. Це могли 
прихильники І. Мазепи й за
вчасно оголосити мобілізацію 
козаків під самостійницьки
ми гаслами. Російські гарні
зони та дислоковані на терені 
Гетьманщини війська швид
ко б сплутали всі повстанські 
карти.

Тож, заявивши про ви
ступ проти Петра, полков
ники бажали конкретного 
діла. Вони жадали стояти 

супроти московського табору, а не очікувати несподіваних 
репресій. їхній тиск, безперечно, відіграв для І. Мазепи ви
рішальну роль. Але й поза цим гетьман фактично не мав ін
шого вибору. Петро І своїм нічим не виправданим пусто- 
шенням територій, до яких наближався Карл XII, не міг не 
викликати спротиву й огиди.

Російські історики намагалися виправдати поведінку царя, 
нерідко вдаючись до відвертих фальсифікацій. Приміром, 
стверджувалося, що “при наближенні ворога жителі розбігалися 
по лісах, палячи села та знищуючи всі запаси". Насправді ж Біло
русь випалювали якраз підрозділи російської армії. Це робилося 
так ретельно, що у війську Карла XII забракло продовольства. 
“Голод в армії росте з кожним днем, -  писав у вересні шведський

Український козак 
часів гетьмана І.Мазепи. 

Літографія XIX ст.
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учасник походу. - ... Якжеми 
будемо існувати в цій жах
ливій пустині?” Французький 
посланець у Польщі Безен- 
вальд отримав 17 вересня 
1708 р. повідомлення з армії:
“Цар наказав при нашому 
наближенні спалювати (все. -  
Авт.)...”.

Ще 9 серпня 1708 р. Пет
ро І надіслав указ Миколі 
Інфлянту: “Якщо ж ворог 
піде в Україну, тоді йти у  нього попереду і скрізь провіант та 
фураж, також хліб на полях і в гумнах або в житницях по 
селах (крім тільки міст), польський та свій палити... Усі млини 
палити також, а мешканців усіх висилати в ліси з пожитками 
та худобою... Ті села, з яких повезуть, також палити” .

Першими на території Гетьманщини запалали села Ста- 
родубщини. Як повідомляв 12 жовтня 1708 року Ф. Бартенєв, 
“села і млини кругом ворога всі палили". Фельдмаршал Б. Ше- 
реметєв доповів царю, що на Стародубщині11 села перед воро
гом велів палити: тільки тамтешні жителі з невдоволенням 
це сприймають”. Невдовзі військова рада росіян прийняла 
рішення у разі відступу знищити вогнем навіть містечко 
Почеп.

Палали за царським наказом села й містечка також на сході 
України, щоправда, з іншої причини. Придушуючи повстання 
під проводом бахмацького отамана Кіндрата Булавіна, російське 
військо спалило містечка Бахмут і Тор (нині, відповідно, міста 
Артемівськ і Слов’янськ на Донеччині), а також кількасот хуто
рів українських та російських козаків. 26 жовтня 1708 р. така ж 
доля спіткала козацький Донецьк. “Іїх, злодюг, -  читаємо у “Зве
денні бойових реляцій”, -  багатьох побили й покололи, а дехто,
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Батовий стрій -  
бойовий порядок козацької піхоти. 

З гравюри XVII ст.



Шведська армія в поході.1708 рік

бачачи свою погибель, кидався у  річку Дон, чимало з них 
втопилося, а іншихна плаву пристрілили”. Причому, як написав 
у своїх споминах головний каратель, лейб-гвардії полковник 
Долгорукий, тієї пори “побито и перевішено” понад 28 тис. 
мешканців цих країв.

Численні біженці з Білорусі, півдня України посіяли в 
Гетьманщині небезпідставні панічні настрої. До Батурина, як 
свідчив на допиті спійманий драгунами канцелярист Олек
сандр Дубяга, докотилися чутки про спалення Мглина, Берез- 
ни, Мени та інших “значних” містечок.

Таким чином, несподіваний рух військ Карла XII з Біло
русі в Україну прирікав на попелище й Гетьманщину. Наслід
ки цієї руїни за будь-чиєї перемоги (чи Карла XII, чи Петра І) 
стали б фатальними для України. Якби І. Мазепа слухняно 
виконав наказ Петра І і пішов з Прилуцьким, Лубенським, 
Миргородським, компанійськими полками на з’єднання з ро
сійським військом, то він би став не тільки мовчазним свідком 
випалення рідного краю, а й співучасником цього злочину.
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Петро І. З картини Натье

25 жовтня гетьман переправляється через Десну за 4—5 кі
лометрів від м. Коропа, біля села Оболоння. Разом з ним були 
його однодумці й наближені: генеральний обозний Іван Ло- 
миковський, генеральний суддя Василь Чуйкевич, генераль
ний писар Пилип Орлик, генеральні осавули Михайло Гама-
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лія та Дмитро Максимович, 
генеральний бунчуж ний 
Федір Мирович, генераль
ний хорунжий Іван Сулима, 
миргородський полковник 
Данило Апостол» прилуць
кий -  Д митро Горленко, 
лубенський -  Дмитро Зе- 
ленський, чигиринський -  
К остянтин М окієвський, 
корсунський -  Андрій Кан- 
диба, компанійські полков
ники Юрій Кожуховський, 
Андріяш Малама, Гнат Гала
ган, сердюцький -  Яків По
котило, писарі Яків Греча

ний, Михайло Ломиковський, Самійло Величко, Іван Мак
симович, небіж Андрій Войнаровський, канцелярист Антоно
вич та інші значні козаки.

З собою на другий берег Десни І. Мазепа взяв лише 1200 
старшин, компанійців і козаків. Про це свідчив спійманий піз
ніше запорізький отаман Тимофій Полугер, якого І. Мазепа від
рядив з листом до І. Скоропадського. На допиті отаман зазна
чив, що з гетьманом переправилася частина полків Кожухівсь- 
кого, Андріяша, Галагана чисельністю не більше 1 тис. чол. та 
понад двісті старшин з Прилуцького, Лубенського та Миргород
ського полків. Не розбігається з цим свідченням й повідомлення 
на допиті сотника Прилуцького полку Корнія Савина, який так 
визначив сили І. Мазепи: “з 3 полки, компанійці та їх Прилуцького 
полку сотників 9 чоловік, а в кожного сотника по 9 чоловік козаків, 
й інших полків сотники й козаки були ж, а скілько чоловік, не знає". 
У “тисячі з півтори" оцінює мазепинську гвардію “Журнал або 
Поденна записка... Петра Великого”, який вівся в 1708 р.

Карл XII ( гравюра 
з портрета Крафта, 1717)
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На підставі цих зазначених цифр російські історики твер
дили, що фактично І. Мазепа програв ще з моменту своєї пере
прави через Десну. Від нього, мовляв, відвернулася основна 
частина козаків. Насправді разом з І. Мазепою на бік Кар
ла XII перейшли всі козаки, які на той час були в нього під ру
кою -  5 -6  тис. Про це гетьман, очевидно, інформував Кар
ла XII. Переправляти усіх їх з кіньми одним поромом на дру
гий бік річки не було ніякої рації. Адже ще з Борзни назустріч 
Карлу XII було направлено посланця Івана Бистрицького з 
повідомленням про те, що на шведське військо козаки очіку
ють біля Макошиного з багатьма поромами, тобто на бату- 
ринському боці р. Десни.

Переправа 1200 старшин, компанійців і козаків, очевидно, 
й так розтягнулася увесь день 25 жовтня. Решта ж війська 
зовсім не зраджувала І. Мазепу, а за його наказом повер
нулася до Батурина! Ще 25 жовтня, коли до гетьманської сто
лиці приїжджав О. Меншиков, у фортеці не було Прилуць
кого, Миргородського й Лубенського полків. А вже при облозі 
міста -  31 жовтня -  2 листопада -  вони там перебували.

Хоча відстань від Оболоння Коропського району до Гірок 
Новгород-Сіверського району, де розмістилася штаб-квартира 
Карла XII, становить приблизно 50 кілометрів і її можна було 
подолати кіньми за 1-1,5 дня, лише 29 жовтня відбулася перша 
зустріч І. Мазепи з королем. Таке зволікання свідчить, очевидно, 
про те, що шведи не поспішали на з’єднання з українським війсь
ком. Мабуть, їх насторожила несподівана поява неподалік 
корпусу О. Меншикова. Також вони могли подумати, що 
І. Мазепа підступно заманював їх у пастку. З іншого боку геть
ман теж достеменно не знав, де розташована штаб-квартира 
Карла XII.

Два командири шведських драгунських полків Гієльм і 
Гілленстієрна, на переговори з якими гетьман послав гене
рального обозного І. Ломиковського та генерального писаря
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Козацькі гармати 
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П. Орлика, були здивовані появі у їхньому розташуванні 
козацьких посланців і спершу запідозрили в цьому якийсь 
ворожий підступ.

Також насторожила цих полковників нейтральна позиція 
козаків І. Мазепи, коли 26 жовтня на їхні полки напав російсь
кий підрозділ. Усе це, ясна річ, не прискорювало зустрічі-поро
зуміння між Карлом XII та І. Мазепою. Шведська сторона явно 
вичікувала й намагалася переконатися в щирості Мазепи.

Шамбелян Карла XII Адлєрфельд у своєму щоденнику 
залишив опис урочистого прийому королем І. Мазепи. Він 
повідомив, що гетьмана супроводжували старшини і “близько 
тисячі козаків”. Перед володарем Гетьманщини несли знаки 
його гідності: бунчук і гетьманську булаву. І. Мазепа виголо
сив латинською мовою “коротку, але виразну" промову. У ній 
він просив “прийняти козаків під свій захист і дякував Богу 
за те, що король вирішив звільнити Україну з московського 
ярма”.

Деталізують основні моменти промови інші свідки. Так, 
шведський офіцер Петре у своєму щоденнику записав: “Він 
просив ласки у  його Королівської Величності, щоб сей схотів 
пожалувати мешканців України й не виливати свого гніву над 
нею ані над ним самим за те, що аж до цього часу був нашим 
ворогом”. Інший учасник походу Вейге зазначав: “Просив дуже 
покірно, щоб король не виливав свого справедливого гніву, до 
якого довело тиранське поводження росіян, на сей край і його 
мешканців, з огляду на те, що вони досі ішли за ворожими хоруг
вами не по власній вільній волі, а тільки присилувані до того 
московським ярмом”.

І. Мазепа, який “висловлювався з таким розумом і мис
тецтвом” , дуже сподобався Карлу XII. їхня розмова про важ
ливі справи тривала з ранку до обіду. Потім для І. Мазепи, 
старшин і навіть козаків шведи накрили столи. Так розпочав 
утілюватися в життя українсько-шведський союз.

17



Переговори

Проаналізувавши напрямки руху шведів, Петро І зро
зумів, що Карл XII не випадково намагається уникнути бою. 
Тому цар залишив у спокої Новгород-Сіверський і спрямував 
свої сили до Батурина, де зберігалися великі запаси продо
вольства та зброї. ЗО жовтня у такому виборі його ще раз пере
конали О. Меншиков та Д. Голіцин, які, приїхавши у Погреб
ки, відразу доповіли про оперативну обстановку. Дії мазепин- 
ців ставали все зрозумілішими. Як повідомляє “Ж урнал або 
Поденна записка... Петра Великого”, невдовзі відбулася 
“військова рада, на якій вирішено, щоб князю Меншикову з 
частиною війська йти добувати Бат урин, де М азепині 
однодумці полковник Чечель та генеральний осавул Кенігсек з 
черкасами засіли". Простіше кажучи, гетьманській столиці 
був винесений жорстокий присуд.

Щоправда, цар не полишав надії на вірнопідданий еле
мент у батуринській фортеці. Київський воєвода Д. Голіцин 
був відряджений поперед О. Меншикова до Батурина з розпо
рядженням полковнику Д. Чечелю від президента Посольсь
кого приказу Г. Головкіна “за іменним указом великого госу
даря”: “Оскільки маємо відомості про наближення ворога до 
Десни та про його намір, переправившись, йти до Батурина, 
у зв'язку з чим указав великий государ у  цей замок для кращої 
відсічі загарбникам у  той гарнізон додати малоросійським 
військовим людям полк великоросійської піхоти, як попередньо 
для кращого захисту від нападників і в Стародуб, і в Новгород- 
Сіверський наші великоросійські ратні люди були посаджені. І
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тому ворог і добувати їх не 
почав. І  через це пану полков
нику Чечелю належить у 
той замок негайно впустити 
великоросійських людей і спі
льно з ними при наступі во
рога чинити відсіч".

Неважко збагнути, що 
цим посланням Петро І праг
нув схилити батуринський 
гарнізон на свій бік. При
бувши у першій половині дня 
31 жовтня до гетьманської 

Герб Батурина. столиці, Д. Голіцин побачив
місто-фортецю, яке вже тиждень жило у стані посиленої готов
ності. Батурин “зачинився з усіх боків і трьох воріт, тільки одні 
четверті ворота, берегові, що від Сейму, не були замкнуті". 
Вибратись із зачиненої фортеці без дозволу й не поміченим 
вартою стало практично неможливим.

Одна промовиста деталь свідчила про незмінність намірів 
батуринського гарнізону -  мости через Сейм були розібрані. 
Місто відгородилося від не
проханих гостей річкою. Все 
ж, перепливши човном через 
Сейм, князь передав наказ 
царя й Г. Головкіна сердюкам, 
які несли охорону на березі.
Він також “пояснив їм усно 
про Мазепин вчинок і радив їм 
змиритися". Керівництво 
фортеці недовго вивчало на
каз. У відповідь, як дізнаємо
ся з вечірньої депеші О. Мен- Печатка Батурина 1671р.

2* 19



шикова, “як старшина, так і 
товариство одностайно від
повідали, що без нового геть
мана нас у  місто не впустять, 
а гетьмана, мовляв, їм нале
жить вибирати спільними 
голосами. І  поки швед із ту
тешніх рубеж ів не випус
тить, по той час і гетьмана 
їм вибирати неможливо”.

Повертався Д. Голіцин 
на другий берег приниже
ним і настраханим, бо пере
говори супроводжувалися 
погрозливими вигуками ко
заків та руш ничними по
стрілами услід.

Опівдні біля Сейму почали збиратися полки російського 
корпусу, який наближався до Батурина. Коли вони отримали 
наказ підійти впритул до мостів, щоб спробувати переправи
тися, козаки, як писав О. Меншиков, “із замку вислали шість 
гармат, і ті націлили проти нас на мости, що ще до нашого 
приходу були у  них розкидані". Це справило враження. Росій
ське військо відступило подалі від берегів.

Невдовзі з фортеці виїхали п’ять вершників і через річку 
прокричали-пригрозили, щоб О. Меншиков забирався геть зі 
своїм військом. Інакше батуринці його “стануть бити". Ко
мандир корпусу попросив прислати для розмови двох-трьох 
чоловік. Але посланці Д. Чечеля у відповідь грубо вилаялися й 
повернулися назад.

“Потім у  двох човнах переправили ми на той бік гренадерів 
чоловік з 50, яких побачивши, ті, котрі при мостах з гарма
тами стояли, у  ту мить з великою тривогою у  місто побігли і

Князь Олександр Меншиков
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Рядовий солдат Преображенського полку 
готується до бою

нам мости очистили, які підправивши, ми стали через річку 
переправлятися, -  читаємо у донесенні царю. - 1 цієї ночі зов
сім переберемося, а завтра з Божою поміччю будемо чинити 
промисел, бо ж не схиляються вони на добро і так говорять, 
що хочуть до останнього чоловіка триматися".
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Багато російських істориків голослівно стверджували, що 
О. Меншиков ледве не на одному диханні оволодів гетьман
ською столицею. Упродовж століть не припинялися спроби 
замовчати факт героїчної оборони Батурина його гарнізоном 
та мешканцями міста. Адже визнати цей факт -  означало 
ствердити, що батуринці підтримали І. Мазепу попри смер
тельну небезпеку зберегли вірність своєму гетьманові. А отже, 
їм стали близькими його плани та сама ідея від’єднання Укра
їнської Козацької держави від Росії.

О. Меншиков прийшов вершити суд над Батурином з 14 
драгунськими полками свого корпусу, в якому налічувалося 
від 15 до 20 тис. драгунів. Крім того, поряд з гетьманською 
столицею дислокувалося два російські піхотні полки. Київсь
кий воєвода Д. Голіцин прибув з Києва під Мену не сам: за 
наказом царського командування він повинен був з московсь
кими стрілецькими полками та пристойною артилерією руха
тися вглиб України. У складі його військових підрозділів 
налічувалося 5 тис. вояків. Згадані “київські” сили були, 
очевидно, об’єднані під Меною з корпусом О. Меншикова, 
оскільки далі вони діяли разом. Маємо також відомості, що у 
приборканні непокірних оборонців Батурина брав участь 
Київський драгунський полк. Таким чином, до гетьманської 
столиці російське командування стягнуло до 20 полків.

Хоча це й був потужний військовий контингент, О. Мен
шиков розумів, що Батуринську фортецю так просто не здо
лати. До того ж у вересні-жовтні вона, очевидно, була част
ково підремонтована. Під ту пору І. Мазепа навіть надсилав 
прохання до Посольської канцелярії про необхідність рекон
струкції оборонних споруд Батурина.

Батуринська фортеця за описом XVIII століття мала 
довжину -  від Новомлинських воріт до Конотопських -  233 
сажні (497 метрів), впоперек -  від Київських воріт до берега 
Сейма -  184 сажні (393 метри). Отже, при прямокутних
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Батурин доби І.Мазепи. З лубочної картини XVIII ст.

пропорціях вона займала б площу 19,5 гектара. Та контури її, 
що й до наших днів збереглися і проглядаються в рельєфі 
центру Батурина, вказують на дещо округлі форми оборон
ного валу і частоколу. А тому площа фортеці становила десь 
14-15 гектарів. Зазначений вище розрахунок свідчить: вона 
була однією з найбільших на Лівобережжі. Адже типова 
площа фортець в основному становила 1,5-2, зрідка 8-10 гек
тарів. Скажімо, у Березні -  гектар, у Ніжині -  6 гектарів, 
Переяславі -  8 гектарів.

У Батурині стояв ще один укріплений замок, де перебу
вала Мазепина резиденція. Ця міні-фортеця мала розміри 
53 х 57 сажнів.

Центральна батуринська фортеця була оточена з трьох 
боків глибоким ровом та земляним валом. З боку річки бату- 
ринці не чекали серйозної небезпеки. Тому тут і не будували 
валу. Фортеця, ще за описом 1654 року, мала високі дубові 
стіни, 6 кутових і 2 надбрамні вежі. За правилами тодішнього
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містобудування кам’яні церкви, які розташувалися у замку, 
мали також оборонне призначення. Вікна у них виконували 
роль бійниць. Ще й до цього часу в центрі Батурина, особливо 
весною, спостерігаються провали грунту. Найбільший з них 
стався у 80-х роках XIX ст. Генерал Бранденбург, який огля
нув його, визначив, що це підземний хід, в чому немає нічого 
дивного. Адже всі фортеці того періоду будувалися з розга
луженою мережею підземних сховів, тунелів. Батуринська -  
не виняток. Вона мала ще й низку потайних лазів, через які 
можна було зробити несподіваний напад, вислати розвідни
ків, вістунів.

Якщо ж ремонт оборонних споруд у 1708 р. і не був знач
ним, все одно Батурин мав інший суттєвий козир -  потужну 
гетьманську артилерію. Ще з часів І. Самойловича її тримали 
в Коропі. Гармашів забезпечували всім необхідним жителі 
Риботина, Сохачів, Райгородка і Лукнова. Коні-тягачі випаса
лись у Біловезькому степу*. У гетьманській резиденції “ар- 
матними" справами відала канцелярія генеральної військової 
артилерії. Вона тримала під контролем ливарні, порохові та 
кінні заводи. Батурин мав великі запаси пороху. Гетьманщина 
взагалі була основним постачальником цієї речовини для 
царського війська. Відомо, наприклад, що у 1703 р. за наказом 
Петра І порохові заводи України мали дати для армії 2 тис. 
пудів пороху.

Під час облоги Батурина, за деякими джерелами, у замку 
нараховувалось до 315 гармат. Але це явне перебільшення. 
Можливо, стільки одиниць було на обліку канцелярії Гене
ральної військової артилерії в цілому. Навіть не в Гетьман
щині, на Запорожжі їх налічувалося понад півтори сотні. Як 
повідомляла 10 липня 1709 р. австрійська газета “Пост-мег- 
ліхер Меркуріюс”, тільки при знищенні російськими віїї-

* Мабуть, біля села Біловежі-Псрші та Біловежі-Другі Бахмацького 
району.
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Замки та ключі з будинку родини Кочубеїв. 
Колекція Батуринського державного історико-культурного 

заповідника “Гетьманська столиця ”

ськами Запорізької Січі було захоплено 150 гармат. Після за
пеклої битви, спалення Батурина та знищення великих гар- 
мат-мортир переможці взяли з собою лише 40 гармат.

Швидше всього, батуринський гарнізон мав на озброєнні 
70-80 гармат. Зокрема, про “70 бронзових гармат" Батурина 
доповідав датський дипломат Г. Грунд королю Фредеріку IV у 
своєму посланні від 31 жовтня 1710 р. Водночас, у написаному 
в 1733 р. “Житії Петра Великого” йдеться про “сто добрих гар
мат". Багато це чи мало -  неважко зрозуміти, порівнявши цю 
кількість з похідними гарматними арсеналами шведів та росіян. 
Так, Карл XII мав на початку кампанії 1708 р. лише 40 гармат, а 
в бою під Полтавою -  чотири (на інші 28 не було пороху). Петро 
І напередодні вирішального бою 27 червня 1709 р. виставив 
перед шведами 70 полкових та 32 польові гармати.

Звезена заздалегідь у Батурин артилерія була найбіль
шою загрозою для корпусу О. Меншикова. Швидкий маневр
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російські кінні полки встигали здійснювати лише легко 
озброєними. Кавалеристи могли протиставити батуринсь- 
кому гарнізону короткі карабіни та довгі з широким лезом 
шаблі-палаші. Артилеристів Київської фортеці Д. Голіцин, 
швидше всього, залишив у редутах на шляху рід Мени до Ма- 
кошиного, щоб завадити переправі шведів.

У зв’язку з цим О. Меншиков не поспішав розпочинати 
штурм фортеці, а вперто старався домовитися з “бунтівни
ками”. Продемонструвавши біля Сейму грізну силу свого 
корпусу, він направив у фортецю Андрія Марковича, зятя
І. Скоропадського. Той, певно, за якихось обставин потрапив 
йому під руку і змушений був доводити своє вірнопідданство. 
З пізнішого доносу Д. Забіли на А. Марковича видно, що 
останній симпатизував І. Мазепі, але, обтяжений страхом за 
сім’ю, виконував волю росіян як парламентер.

Після переправи через Сейм 50-ти російських гренадерів, 
які супроводжували посланця, батуринська залога вжила до
даткових заходів безпеки. Всі ворота фортеці були зачинені 
й “завалені землею”. А. Марковича підняли вгору по стіні на 
віжках. Дізнавшись про мету його появи в Батурині, обурені 
козаки й сердюки почали “терзати його й смертю грозити”. 
Все ж невдовзі він був приведений до наказного гетьмана, 
сердюцького полковника Д. Чечеля. Очевидно, посланець 
розповів про страхітливу кількість вояків О. Меншикова та 
передав його наказ.

Що відповів Д. Чечель -  достеменно невідомо. Спійма
ний меншиковськими драгунами біля Десни канцелярист 
О. Дубяга, який з 27 на 28 жовтня ночував у фортеці, стверд
жував, що “вони ж бо, Чечель і Кенігсек, йому, Дубязі, говорили, 
що приїхав до Батурина князь Олександр Данилович, і вони ж 
його в замок не пустили й присланим його у  тому відмовили 
для того, що гетьман Мазепа, їдучи з Батурина, наказав, щоб 
вони до повернення його нікого з московських людей в Ба-
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Батурин. Залишки гетьманської резиденції. 
Мал. XIX ст.

туринський замок не пустили, оскільки від них велике розо
рення малоросійському (українському. -  Авт.) народу тра
питься і знатні ніби містечка спалені, а саме Мглин, Березна 
та Мена, чого щоб і над Батурином не учинили". Керівництво 
гарнізону так казало, або ж навчило так говорити на випадок 
зустрічі з росіянами, щоб не відкривати справжні наміри ма- 
зепинців й потягнути час, необхідний для підходу шведських 
союзників та гетьмана. Канцеляристу не повірили: не випад
ково він згодом потрапив на заслання.

Після візиту А. Марковича напружена обстановка зму
шувала батуринський гарнізон зважувати на фактор додат
кової небезпеки. Росіяни під вечір налагодили мости. Чимало 
кавалерійських полків, переправившись через Сейм, почали 
займати покинуте передмістя, оточувати фортецю з усіх бо
ків. Російські вояки осідали в домівках батуринців, готува
лися до ночівлі. Все це не могло не гнітити оточенців.
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Залишки палацу Мазепи, замальовані гольштинським дворянином, 
генерал-лейтенантом Фридрихом-Вільгельмом фон Берхгольцом 

під час подорожі імператриці Єлизавети до Києва (1744 р.).
Національний музей Швеції в Стокгольмі

Усе ж, порадившись, проаналізувавши небезпечну ситу
ацію, старшина вирішила схитрувати й затягнути переговори 
на свою користь. Вночі до О. Меншикова, який не переїжджав 
через річку і стояв на хуторі Городищечку*, вістові передали 
лист “із запевненнями про незмінну, хоча б і зрадив гетьман, 
вірність свою г о с у д а р ю Батуринці, як видно з донесення 
царю, “ оголошу вали звичайною своєю політикою, що вони при 
першій своїй вірності й нас у  гарнізон хочуть впустити, тільки 
б їх вільно зовсім випустити, й на те б дати їм три дні строку ”.

О. Меншиков, прочитавши послання, зрозумів тактику 
батуринців й категорично відмовив командуванню гарнізону

* Нині куток с. Матіївки Бахмацького району.
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в ц ьом у п р о х а н н і -  “я д а н о  їм  т ільки  ч а с у  п о м ір к ува т и  ніч до 
р а н к у ”.

Вранці, не отримавши ніякої письмової відповіді і вва
жаючи, що переговори завершилися, Д. Чечель і Ф. Кенігсек 
відповіли на нічну пропозицію князя дружним залпом гармат. 
Причому далекобійні були націлені на резиденцію О. Менши- 
кова. Підпалення щільним вогнем передмістя, в якому розта
шувались основні сили корпусу, наробило, безумовно, пере
полоху серед росіян, дезорганізувало порядок їхнього розмі
щення.

Десь о цій порі до О. Меншикова прибув гонець від царя. 
Той писав з табору 31 жовтня: “Цього моменту отримав я від 
Флюка, що ворог прийшов, став біля річки на Батуринському 
тракті, і тому не забарись". Ця звістка змушувала прискорю
вати події. Затримка корпусу під Батурином набувала за
грозливого характеру: шведи могли відрізати його від голов
них сил Петра І. Але ж іти вдень на штурм фортеці -  смерті 
подібно. О. Меншиков, однак, не бажав залишати Батурин 
непереможеним. Він знову вдався до тактики переговорів. 
Після того, як батуринці “передмістя навкруги міста запа
лили", князь написав листа до командування залоги й послав 
його з якимсь Зажарським. У посланні О. Меншиков запев
нив гарнізон, що ніякої кари нікому не буде.

Відповідаючи на лист Петра І, О. Меншиков так інфор
мував царя про реакцію захисників фортеці та свої плани: “І  
Зажарського в замок впустили, і листа нашого в колі прочи
тали, на що сказали, що відповіді їм чинити ніколи. І хотіли 
його, Зажарського, убити, потім випустили його геть, ска
завши йому багатьма голосами, що ми тут помремо, а президії 
у місто не пустимо. І з цієї ночі з Божою поміччю будемо ми 
над ними чинити належний промисел”. Однак невдовзі цей за
дум знову довелося змінити. Обставини вимагали від О. Мен
шикова рішучих дій.
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Героїчна оборона

Отже, спроби мирним шляхом приборкати захисників 
міста наштовхнулись на різку реакцію-відповідь. Гарнізон дав 
зрозуміти: він спроможний протистояти навіть такому вели
кому корпусу. Кращий для росіян шлях, до того ж безкров
ний, -  залишити Батурин у спокої.

Збереглося небагато відомостей про керівників оборони. 
Але навіть незначні деталі -  дуже промовисті. Довідуємося, 
зокрема, що сердюцький полковник Дмитро Чечель був од
ним з найвідданіших гетьману представником сердюцької 
старшини. І. Мазепа посилав його з полком у 1696 р. до фор
теці Тавань з метою захисту південного кордону від турків і 
татар. З цим відповідальним завданням полковник успішно 
впорався. У 1689 р. Д. Чечель був у складі почесного посоль
ства І. Мазепи до Петра І. Як “пристав гетьманський” він су
проводжував у 1690 році до Москви київського митрополита 
Варлаама Ясинського.

“Породний шляхтич православний" народився на Право
бережній Україні. У молодості він подався на Лівобережжя 
шукати кращої долі, і тут йому поталанило під час гетьману
вання І. Мазепи швидко просунутися на військовій службі. 
Спочатку Д. Чечель був дворянином у гетьманській резиден
ції, а згодом отримав звання значного військового товариша. 
З 1696 по 1708 рік він був сердюцьким полковником. Його 
сім’я жила у маєтку села Тростянки.

Співпрацюючи з гетьманом протягом двох десятиріч, 
Д. Чечель зарекомендував себе надійним та дисциплінованим
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С.Васильківський. Гармаш часів І.Мазепи. Акварель. 1900р.

виконавцем. Тому І. Мазепа й призначив його наказним 
гетьманом на час своєї відсутності у Батурині. Гетьман вірив 
у незрадливість свого висуванця. І в дні вибору, важких пере
говорів, спокусливих пропозицій сердюцький полковник не 
піддався сумнівам.
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Охорона Батурина була також доручена генеральному 
гарматному осавулу Фрідріху Кенігсеку, німцю з Пруссії. Ма
ємо відомості, що він прийняв православ’я. У Сиволожі стояв 
його маєток. Очевидно, тут, у ранговому селі, він проживав 
із сім’єю.

У Гетьманщині артилерійській справі надавали найсер
йознішої уваги. Ф. Кенігсек був запрошений керувати вели
чезним гарматним господарством насамперед як інженер і 
знавець європейських досягнень у цій галузі. Сприяли справі 
також його педантичність та сумлінність. Як стверджував на 
московському допиті канцелярист О. Дубяга, Ф. Кенігсек 
суворо дотримувався військових артикулів. Підрозділ гарма
шів був, очевидно, одним із найбоєздатніших у фортеці.

Під час облоги Батурина там перебували також наказний 
полтавський полковник Левон Герцик, брат генерального 
осавула Михайла Гамалії Антон Гамалія, батуринський сот
ник Дмитро Нестеренко, регент хору столичних співаків 
Пилип та ін.

Про склад війська, яке обороняло Батурин, залишилося 
важливе допитове свідчення згаданого вище канцеляриста
О. Дубяги: “А в Батуринському замку нині війська чотири 
полки сердюцьких, Чечеля, Покотила, Дениса, Максима, та 
козаки городові полків Миргородського, Прилуцького і Лубенсь
кого; а по скільки котрого полку чоловік, про те не знає1'. У той 
же час корсунський полковник Андрій Кандиба, який 25 чи
26 жовтня перебіг з Батурина до О. Меншикова, інформував, 
що в місті залишено немалу кількість війська, але тільки два 
піхотні сердюцькі полки найнадійніші.

Насправді суперечностей між наведеними свідченнями 
немає. У спогадах шведа, учасника походу Адлерфельда за
значається, що після того, як І. Мазепа переправився через 
Десну, “деякі полковники зі своїми частинами відійшли назад", 
тобто повернулися назад до столичного Батурина. Отже, орі-
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Карп Балашевич. Мортира 1698 р.

єнтовно 27 жовтня (вже після втечі А. Кандиби) до фортеці 
додатково прибуло 5 полків. Це І. Мазепа завернув їх з-під 
Коропа до своєї резиденції з метою суттєво підсилити бату- 
ринську залогу, яка налічувала спочатку, як дізнався секретар 
похідної канцелярії Карла XIIИ. Цедергельм, “3000 або трохи 
більше” чол.

У похідному варіанті козацькі полки під час Північної 
війни мали в середньому по 1,5 тис. козаків, тобто мобілізову- 
вали не всіх, хто був занесений до реєстру. Полки сердюків 
(наймане військо) нараховували 800 чол. Таким чином у 
трьох козацьких полках -  Миргородському, Лубенському і 
Прилуцькому, -  які стали на захист Батурина, разом макси
мально могло налічуватися 4-4,5 тис. чол. Отже, військовий 
гарнізон, який спочатку мав лише два сердюцькі полки, гар
машів, козаків Батуринської сотні (а це десь 1,2-1,5 тисячі 
чоловік), збільшився до 7,5-8 тис. чол.

Велика артилерія і, безумовно, значні сили батуринського 
гарнізону дозволяли Д. Чечелю та Ф. Кенігсеку забезпечити 
протягом 24-30 жовтня надійну оборону Батурина. Батурин- 
ці також очікували приходу союзників-шведів.
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* * *

Дізнавшись про перехід І. Мазепи до шведського табору, 
Петро І 27 жовтня вночі пише О. Меншикову наказ: “І нині 
потрібно трудитися, як би тому злу запобігти й щоб не допус
тити війську козацькому, при Десні будучому, переправлятися 
за річку за наказом гетьмана. Тому посилай негайно до тих 
місць, де вони, декілька полків драгунів, які б те їм завадили".

Царському війську, однак, не вдалося взяти в полон ко
зацькі та сердюцькі полки, крім хіба що окремих підрозділів. 
У згадуваному вже “Житії Петра Великого” сповіщається про 
те, що в цих військових частинах “зрадили два полковники, 
які, взявши з собою більше тисячі козаків, пішли до Батурина 
для підкорення його шведським королем”. “Більше двох тисяч 
козаків залишилися йому (Мазепі. -  Авт.) вірними”, -  пише 
далі автор “Житія...” про інших козаків, які супроводжували
І. Мазепу до Десни.

Відтак О. Меншиков не міг сидіти, склавши руки. Хоч 
сил його корпусу й було достатньо для відсічі шведам, але на 
той час ні він, ні цар не мали повної інформації про армію 
Карла XII. Петро І та його оточення значно перебільшували 
їх. Логіка дій О. Меншикова цілком зрозуміла. На довгі пере
говори вже не залишилося часу. За 40-50 кілометрів шведи 
переправляються через Десну! Потрібно було негайно при
скорювати події. Без особливих сподівань О. Меншиков по
слав у фортецю останнього посланця, рядового козака з Кро- 
левця Федора Стожка, з ультиматумом. Але того вже не слу
хали й не відпустили, одразу ж прикувавши до гармати. У 
грамоті, даній О. Меншиковим Ф. Стожку, сказано, що він 
був “самовидець” жорсткого бою, “бо того часу в цій фортеці 
був” і бачив, як “по згаданих військах з Батурина з гармат та
з рушниць стріляли”.

1 листопада розпочався перший штурм Батурина. Росій
ський автор “Картини життя і діянь... князя Олександра Да-
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пиловича Меншикова” писав, що “осаджені в Батурині були 
віддані Мазепі та Карлу й відчайдушно оборонялися в очіку
ванні їхнього прибуття". Швед Цедергельм у своїх спогадах 
згадував “про першу атаку міста в понеділок (1 листопада. -  
Авт.) з 5000 люду". Ще один шведський мемуарист Гедер- 
гельм переповів повідомлення двох шведів, які скуштували 
принад московського полону. Вони зналися з українцями, які 
прорвалися з палаючої гетьманської резиденції крізь щільне 
кільце оточення. Росіяни, за переказом полонених, “три дні 
безупинно штурмували Батурин".

Відголоски цієї запеклої битви зустрічаємо й у Черні
гівському літописі. У ньому зазначається, що по війську 
О. Меншикова “давано огню з гармат вельми з Батурина”. 
Тут, певно, згадується руйнівна дія найважчих і найпотуж
ніших з них. їх робили у Глухові на спеціальному заводі. Ще 
в XIX ст. у Брянському арсеналі зберігалася п’ятдесятипу- 
дова гармата з написом “За царства... стараніем же и кош
том ясновельможного его милости пана Иоана Мазепы, гет
мана с войском запорозким".

Облогу 1 листопада добре запам’ятали в Україні. Через 
мало не століття автор знаменитого патріотичного твору “Іс
торії Русів” помістив до нього сповнений героїчного пафосу 
сюжет: “Прийняв (Меншиков. -  Авт.) одважний намір узяти 
його (Батурин. -  Авт.) приступом і тому повів відразу війська 
свої на міські укріплення. Війська Мазепині, що стояли залогою 
в місті, звані Сердюками і створені з вольниці, а більше з укра
їнських Поляків та Волохів, знавши також, чого їм сподіватися 
треба од військ Царських, боронили місто та його укріплення 
зі взірцевою хоробрістю та одвагою. Приступи відбивано кіль
ка 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, і Росіяни від
ступили од міста і перейшли ріку Сейм для зворотного походу".
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Здійснивши невдалий приступ, О. Меншикову нічого не 
залишалось, як покинути гетьманську столицю. У після
обідню пору швидко темніло. Ніч обіцяла бути морозною. А 
у спаленому передмісті не розквартируєш втомлений ба
гатотисячний корпус. Та й переправлення шведів могла фа
тально вплинути на подальше з’єднання з головними силами 
Б. Шереметєва. Полки, отримавши наказ, на радість захис
ників міста, почали відходити.
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Зрада

Було б невиправданою помилкою говорити про одно
стайність батуринського гарнізону. Не всі, хто перебував у 
фортеці, однаково дивилися на події. Прихід парламентерів, 
переговори, блокування О. Меншиковим вісток від І. Мазепи 
посилювали невпевненість, побоювання за наслідки непо
кори російському цареві. Задум гетьмана піти на союз з Кар
лом XII теж викликав чимало запитань, на які важко були 
дати відповідь одразу. Ці настрої, підсилені контрагітацією
О. Меншикова, очевидно, проявилися при обговоренні стар
шиною ситуації увечері 31 жовтня. Виразником інтересів тих, 
хто вважав за краще відчинити перед росіянами браму, були, 
зокрема, наказний полковник Прилуцького полку Іван Ніс 
та перекладач з польської, турецької, татарської та волоської 
мов Стефан Зертис.

Що вони говорили, як переконували (категорично, кон
фліктно, чи помірковано-спокійно) Д. Чечеля та Ф. Кенігсека, 
про це наразі не знаємо. Та їхня позиція змусила керманичів 
гарнізону вжити рішучих заходів. Ймовірно, що І. Ніс і С. Зер
тис, не знайшовши підтримки у старшини, звернулися безпо
середньо до козаків. Панікерські настрої могли охопити значну 
частину залоги. А це б означало, що гарнізон зрікся гетьмана, 
залишив гетьманську столицю на поталу. Її, на переконання 
Д. Чечеля та свідків погромів, учинених російським військом 
на Стародубщині, О. Меншиков прийшов палити за наказом 
царя, щоб не залишити шведам.
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Рядовий гренадер Преображенського полку.

Тому командування гарнізону вдалося до жорстких ка
ральних санкцій. І. Носа закували в кайдани, як і С. Зертиса, 
батька майбутнього архієпископа московського Амвросія.

Тепер І. Ніс та С. Зертис підлягали військовому суду. їх
ню долю, очевидно, мав вирішити І. Мазепа. Не маючи відпо
відних повноважень, Д. Чечель та Ф. Кенігсек не наважу-
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Гренадер піхотного російського полку

вались нічого їм заподіяти. Тому й послали до гетьмана гінця 
із звісткою про зраду. На жаль, козака перехопили драгуни.

Якщо проросійську агітацію І. Носа ще якось можна зро
зуміти, то наступні його дії слід однозначно кваліфікувати

39



як зраду батуринців, козаків та сердюків. Рятуючи себе від 
майбутнього суду, він вдався до ще однієї спроби змінити 
ситуацію на свою користь. Але цього разу вже поставив своє 
життя вище життя тисяч батуринців. Він направив козака на 
прізвище Соломаха у табір О. Меншикова. Посланець роз
повів про потайний хід до фортеці. Найімовірніше, це був 
один із підземних виступів, яких фортеця мала чимало. Піз
ніше І. Ніс був ушанований царем за цю зрадницьку послугу, 
яка тільки й дозволила росіянам проникнути до фортеці. 
Захисників Батурина небезпека заскочила. Раптова поява 
ворога в середині фортеці зруйнувала надійну систему оборо
ни. Це вирішило долю батуринців.
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Кривава ніч

Останні години життя більшості захисників та мешканців 
Батурина проходили у героїчному спротиві ворогові. Основ
на частина російського війська розпочала рано-вранці удава
ний штурм, а тим часом окремий загін, пробравшись через 
потайний хід, вдарив на оборонців зсередини. Побачивши 
московських стрільців, які один за одним з’являлися у фор
теці, городяни на чолі з дияконом і його дочкою кинулись їм 
навперейми. Та вже було пізно. У потайному ході з’являлося 
дедалі більше росіян. “Завдяки цій енергії, козаки були захопле
ні зненацька", -  інформував статс-секретаря Бойля англійсь
кий посол Чарльз Вітворт. Піднятий по тривозі Ф. Кенігсек, 
як читаємо у згаданому вище повідомленні, “ще не встиг роз
ставити своїх людей у  належному порядку”, а вже був тяжко 
поранений.

Уцілілі від першої штурмової хвилі захисники мужньо 
оборонялись. Пізніше О. Меншиков писав, що чинили впер
тий опір Д. Чечель, Д. Кенігсек “та інші подібні їм сотники й 
осавули з сердюками й деякими городовими та зі всією бату- 
ринською черню, заховавшись у  Батурині та укріпившись 
військовим звич'аєм”. Проте бій у незрозумілій, спантеличеній 
обстановці, на кілька сторін одночасно й без головної пере
ваги -  артилерії -  не приніс успіху.

За дві години наступу ворог оволодів містом. Руїни та 
згарища п’яти батуринських церков виразно свідчать, що в 
них на якийсь час знайшли прихисток оборонці, але озлоблені 
стрільці не спинялися навіть перед православними святи-
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Колесування

нями -  розбивали двері, закидали у вікна факели. У першу 
чергу полювали за сердюками, більшість яких була безжально 
винищена. Взятих же у полон в’язали в одну юрбу мотузками 
для майбутніх катувань.

Лизогубівський літопис подає широку панораму мото
рошної кривавої ночі загибелі гетьманської столиці: “...Війсь-

42



Процес колесування

ко заюшене, а найбільше рядові солдати, понапивавшись (бо 
скрізь було вдосталь усякого напою), кололи людей і рубали, а 
для того інші зі страху в прихованих місцях сиділи, аж коли 
вогонь обійшов усе місто, і ті постраждали; мало, однак, від 
вогню врятувалося, і тільки одна хатка якоїсь старенької, під 
самою стіною валу, що від заходу стояла, уціліла; церква ж у 
замку дерев’яна згоріла, в місті Трійці Святої, кам’яна верха
ми і роботою зсередини, обгоріла”.

Розправившись з козаками та сердюками, стрільці, дра
гуни з ненавистю накидалися на беззахисних і беззбройних
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літніх людей, жінок, дітей -  рубали голови, кололи груди. 
Благання про пощаду не допомагали.

Різними шляхами інформація про різню в Батурині ши
рилися по світу. Сучасники були одностайні в оцінках мас
штабів трагедії українського міста: “Великий государ... град 
його стольний розорив ущент і всіх людей посік" (Новгород
ський літопис); “Люди, що в ньому були, вирубані, церкви розо
рені, хати розграбовані та спалені" (Рукописний збірник 
XVIII ст.); “Місто Батурин війська государеві, діставши, спа
лили і людей всіх вирубали. Тоді зима прежорстока була: сніги 
превеликі й морози такі ж сильні були, що і птахи мерзли" 
(“Короткий літовиражальний знаменитих та пам’яті гідних 
дій та подій опис”); “Іте місто взяли приступом, і вирубали, і 
випалили” (“Записки” московського окольничого І .  Желябуж- 
ського за 1708 рік); “Меншиков зараз добув Батурина і сплюн
дрував його вогнем і мечем" (Чернігівський літопис за новим 
списком (1587 -  1725)).

У схожих барвах описував подію у своєму щоденнику 
шамбелян Карла XII Адлєрфельд, який загинув під Полтавою 
у 1709 р.: “Перебили і старих, і малих, не оглядаючись на стать 
та вік, залишок жінок поцупили. Взяли сорок гармат. Спалили 
місто й ЗО млинів, що стояли на річці Сейм. Все пограбували. 
Комендант, родом прусак, був узятий, з ним гірко вчинили'.

Інший швед Георг Нордберг, вражений побаченим, зано
тував 11 листопада 1708 р., що нападники “що лише могли, 
пограбували, а бідних безборонних мешканців повбивали... З 
руїн можна припускати, що це було гарне, з цегли збудоване 
місто, яке своїми будівлями перевищувало інші міста в 
Україні".

Французькі часописи, отримавши інформацію з України, 
вийшли з промовистими заголовками -  “Страшна різня”, “Ру
їна України”, “Жінки й діти на вістрях шабель”. “Газет де 
Франс”, “Летре гісторік” та інші газети сповіщали болючу но-
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Типова московська кара: підвішування за ребро 
і закопування у землю

вину: “Всі мешканці Батурина без огляду на вік і стать вирі
зані, як велять нелюдські звичаї москалів". “Ціла Україна купа
ється в крові. Метииков уживає засобів московського вар
варства”.

Австрійська газета “Віннерішес Діяріюм” у номері за 2-
4 січня 1709 р. писала, що москвнти сплюндрували та до тла



знищили Батурин, повісили там манекена, який мав би нага
дувати особу гетьмана.

Отримавши на світанку від царя заспокійливого листа 
про те, що 2 листопада ще можна “бавитися” під Батурином,
0. Меншиков вирішив сповна проявити свій хист ката й по
глумитися над усіма, хто не виявив належної пошани до його 
особи. Впиваючись кривавим видовищем, він звелів нашвид
куруч збудувати шибеницю й принести з палацу портрет
1. Мазепи. Під захоплені вигуки п’яних стрільців та приречені 
погляди пов’язаних докупи бранців зображення гетьмана 
“повісили... посеред міста Батурина”. Все це настільки сподо
балося О. Меншикову, що за таким же його сценарієм росіяни 
невдовзі діяли і в Глухові.

Далі розпочалася зловтішна оргія московських перемож
ців. “Меншиков звелів прив’язати до дощок трупи начальних 
козацьких людей і пустити по річці Сейму, щоб вони подали 
вістку іншим про погибель Батурина”, -  повідомляє про її по
чаток швед Фріксель. Одних спійманих козаків-оборонців 
по-садистськи четвертували, відрубувуючи по черзі праву 
руку, ліву ногу, потім ліву руку й праву ногу. Інших, як зга
дував у своїх спогадах Джон Перрі, який 14 років прослужив 
у царя, О. Меншиков “на стіну посадив на палі”, щоб конали 
в невимовних муках.

Усе це назавжди вкарбувалося в народну пам’ять. У думі, у 
якій, що характерно, не виявлено симпатій до І. Мазепи, про
ривається в пекучих рядках біль-стогін батуринського люду:

А в городі у Батурині 
Мужиків да жінок 
У пень сікли да рубали,
Церкви палили, святості да 
Ікони під ноги топтали...

Вдовольнивши свої ниці бажання, втішившись стратами, 
муками переможених, О. Меншиков віддав місто на розгра-
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бунок. П’яні солдати в першу чергу кинулись обчищати собо
ри, у яких було багато золотої атрибутики. Дісталися навіть 
до позолочених бань. Осквернителям храмів було де пожи
витись. Ще до 1700 р. у гетьманській столиці та передмісті 
височіли Троїцький, Миколаївський, Покровський, Воскре- 
сенський та Введенський храми. На їхнє утримання складав 
пожертви і сам гетьман. Так, на Троїцьку церкву він дав 
20 тис. золотих, на Миколаївську -  4 тис., на дерев’яні церк
ви Воскресіння та Покрови Богородиці -  15 тис.

Значні кошти Мазепа виділив і для Крупицького Бату- 
ринського монастиря, який стояв за шість кілометрів від геть
манської столиці. Тут він часто говів і постійно брав участь у 
хресному ході 9 травня.

Холодного й димно-гіркого 2 листопада 1708 р. настав своє
рідний “зоряний” час О. Меншикова: він з нетерпінням очікував 
звістки про знайдені скарби, які наказав ретельно шукати у 
гетьманській резиденції. Та ці зусилля виявилися марними. Тоді 
О. Меншиков вирішив поживитися в Крупицькому монастирі. 
Надісланий туди російський загін зробив “спустошувальний 
обшук". При цьому “дзвіниця, настоятельські та братські келії, 
гостинний двір були вщент поруйновані". Колишнього ректора 
Київського колегіуму, аз квітня 1694 р. настоятеля Крупицького 
Батуринського монастиря Гедеона Одорського за підтримку 
оборонців царські сатрапи згодом заслали на Соловки.

У Батурині ж криваві злодіяння тривали далі. Завойовники 
знімали з кріплень гармати й вантажили на вози. Найбільші з 
них О. Меншиков наказав знищити. їхні рештки, розкидані ви
бухами по місту, знаходили ще й в XIX ст. Вивезені ж гармати 
тримали в Севську, де вони знаходилися ще навіть у 1751р.

В усьому ж іншому пускали “червоного півня”. Було під
палено будинок канцелярії, цейхгаузи, чудовий гетьманський 
палац, тридцять млинів, великий хлібний магазин (тобто 
сховище борошна).
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Про масштаби руйнувань дізнаємося з першого після тра
гедії опису гетьманської столиці, укладеного в 1725 р. За ним, 
“місто Батурин земляне, в тому місті два замки пусті, коло 
них фільварки й стіни розвалені... На Гончарівці... дворове місце 
з садом; де жив сам Мазепа, будівель нині немає; це місце, взяв
ши з яру від поля, по саме низьке місце до річки Сейм, обведено 
земляним валом, і всередині нього гай березовий невеликий".

Детальніший опис було впорядковано в 1726 р., коли Ба
турин мали віддати у володіння О. Меншикову. З цього опису 
видно, що в колишній резиденції І. Мазепи все-таки щось за
лишилося: “ У тому дворі кам ’яні палати пусті й розбиті; там 
же церква дерев’яна ціла з деякою частиною іконостаса; в то
му дворі гай березовий і коло нього поле орне”. Але скрізь були 
сліди страшного запустіння: “Нині, по розоренню, місто Бату
рин усе пусте, і коло його фільварки й стіни всі розвалилися, й 
усе заросло, і в обох замках ніякого житла старого й нового 
немає, тільки дві церкви кам’яні порожні: Живоначальної 
Трійці та Миколая Чудотворця, недобудована вполовину; і в 
них ніякого церковного убору -  дверей і вікон -  немає, і в деяких 
місцях склепіння обвалились...". Автори опису вказують на 
“пусті неогороджені дворища” П. Орлика, “Григорія канцеля
риста'’, І. Ломиковського, а також на “пусті місця" “поблизу 
греблі, що називається Хайнатшина", “коло церкви Покрова", 
недалеко від Гончарівки, де “були шопи для збереження палу- 
бів і возів".
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Жертви погрому

Тим часом шведське військо поспіхом почало гатити під
мерзле болото, яке лежало на шляху до Батурина. Від Лушни- 
ків до Обтова у важкопрохідному місці була зроблена кіло
метрова гребля. На жаль, природні перешкоди та контрудари 
росіян катастрофічно уповільнили рух союзників. Неважко 
уявити стан І. Мазепи, коли він отримав звістку про падіння 
Батурина. Приголомшений гетьман, за свідченням учасника 
походу, не повірив почутому. Проте вислана ним наперед гру
па козаків підтвердила жахливу новину, яку він з висловле
ним “великим незадоволенням з того приводу” повідомив 
королю.

Розповіді про звірства корпусу О. Меншикова вжахнули 
гетьмана. Як згадував Пилип Орлик, І. Мазепа, дізнавшись 
гірку правду про гетьманську столицю, яку вже не міг ні вря
тувати, ні захистити, “жалісним був, і сказав тії слова: “Злі і 
нещасливі наші початки! Знатно, що Бог не благословить мого 
наміру, а я тим же Богом засвідчую, що не бажав і не хотів 
християнського кровопролиття".

Лише 7 листопада 1708 року гетьман на власні очі поба
чив наслідки .московського погрому своєї столиці. Картина 
кривавого попелища вразила його в саме серце. Як пише 
“Чернігівський літопис”, “ревно плакав по Батурину Мазепа”, 
спостерігаючи, скільки икрові людської в місті й передмісті 
було повно калюжами".

Упійманий російськими драгунами сотник Корній Савин 
повідомив на допиті, що “король і Мазепа прийшли до Бату-
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Картина художника О.Лопухова (2004).
З колекції Батуринського державного історико-культурного заповідника 

“Гетьманська столиця"

рина, і стали над Сеймом, і ночували по різних хатах. І Мазепа, 
бачачи, що Батурин розорений, дуже плакав".

Перші рядки пекучої правди про меншиковську різню на
лежать саме І. Мазепі. У розісланому 10 листопада по всій
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Скорботний хрест, встановлений на місці цитаделі колишньої фортеці. 
2004рік. Автор Анатолій Гайдамака.

Світлина С.Павленка
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Україні універсалі гетьман сповіщав народ про вчинену нару
гу над святинями й людьми, показав справжнє обличчя Росії, 
її “турботу” про українців.

Лизогубівський літопис, описуючи різню, яку вчинили 
російські вояки, зазначає, що “багато ж у Сеймі потонуло 
людей, утікаючи через лід ще не кріпкий, багато погоріло тих, 
хто крився по хоромах, в льохах, в погребах, в ямах, де паче 
подушилися, а на хоромах погоріли".

Під час облоги у переповненій фортеці, певно, ніде було і 
яблуку впасти. Мирних мешканців, швидше всього, тримали 
в безпечному місці -  замкових підземеллях, ходах. Підпален- 
ня надвірних будов та звірства нападників змусили жінок, 
стариків і дітей вибрати легшу смерть: гинути в димовій за
дусі.

Автори “Журналу або Поденної записки... Петра Вели
кого”, який читав і правив сам цар, складаючи по гарячих слі
дах літопис діянь монарха, писали: “І перших злодюг полков
ника Чечеля і генерального осавула Кенігсека з деякими їхніми 
однодумцями взяли, а інших усіх побили, і те місто зовсім спа
лили і розорили вщент, де дуже багато зрадника Мазепи 
багатства взяли".

Гірку долю батуринців розділили й мешканці найближ
чих сіл. Налякані чутками про взяту росіянами на озброєння 
тактику “випаленої землі”, люди сім’ями знімалися з насид- 
жених місць і шукали прихистку за стінами міцної бату- 
ринської фортеці. Фельдмаршал Б. Шереметьєв звернувся 
до українців напередодні спалення Батурина, “щоб з міст і 
сіл, якими проходитиме військо його царської величності, ніхто 
не вибігав, оскільки жителям ніяких образ, та розорень, та 
грабунку, та іншого свавілля не буде чинено". Та люди не 
вірили цим облудним запевнення *м. Захист свого життя вони 
довірили великому військовому гарнізону. Лише підступна 
зрада обернулася для них непоправною трагедією. “Багато
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там людей пропало від меча, тому що збіг був від усіх сіл", -  
читаємо в літописі.

Під час археологічних розкопок, проведених у Батурині 
у 1996-1997 рр. виявлено в розкопі № II поховання дитини 
без труни, у розкопі № І -  череп підлітка у згорілому житлі. 
Упродовж наступних експедицій було знайдено десятки кіс
тяків з ознаками насильницької смерті. Так, біля стін палацу 
лежали рештки жінки 20-30 років з розколотим шаблею 
черепом. Розтрощений череп дівчини відкопали в іншому 
похованні. Були також знайдені череп підлітка 9-12 років з 
кульовим отвором у потилиці, кільканадцять присипаних 
попелом скелетиків дітей 1-5 років.

Частині захисників і городян вдалось вирватися з крива
вого пекла й уціліти. Приміром, таємно покинули гетьмансь
ку столицю дружини Кочубея та Іскри, яких утримували під 
наглядом в одній з хат на Гончарівці. Після штурму, коли по
чалася паніка, батуринці рятувалися, як могли. Деяким з них 
поночі пощастило скористатися таємними виходами й ви
рватися з фортеці в бік Сейму (тут замість стіни було урви
ще). Не всі спіймані після ранкової оргії були скарані на 
смерть. “Колишнього 1708 р., під час взяття міста Бату
рина, -  писали пізніше у скарзі гетьману Д. Апостолу брати 
Гончаренки, -  взято нас, братів двох рідних, у  полон на Моск
ву, в якому були ми років сім”. О. Меншиков, як видно з цього 
документа, прихопив для себе ясир. Лише через багато літ 
бранці повернулися на рідні попелища.

Відчайдушно оборонялися захоплені зненацька сердюки. 
Після двогодинного бою лише невелика частина їх ціною 
значних втрат прорвалася крізь щільно стиснуте кільце ото
чення. З показань сердюка Корнія Семененка, якого допи
тували 11 грудня у Посольській похідній канцелярії, довіду
ємося, що залишилося від сердюцьких полків, які захищали 
Батурин: “Наказано сердюцьким чотирьом полкам, а саме:
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Покотилову, Денисову, Максимову і Чечелеву, у  котрого на
казним сотником Герасим (у тих же чотирьох полках сердю
ків, думає він, що і трьохсот чоловік не буде), стояти в Гадячі 
зі шведами". Отже, саме стільки з них врятувалося! Інші 2300 
загинули або були спіймані й закатовані.

Вдалось утекти в сусідній Обманів й Д. Чечелю. Знесиле
ний, він ледь дістався до свого родича. “ Однак кум його, -  по
відомляє Лизогубівський літопис, -  в селі Обмочівці, коли він 
утікав і забігав верхом обігрітись, тому що увесь обмок, та 
заснув на печі, то кум пішов і сказав війту та іншим, і так 
взяли його, і піймали, і віддали великоросіянам".

Невідома доля козаків Лубенського, Миргородського, 
Прилуцького полків. Якщо останніх завдяки І. Носу О. Мен- 
шиков міг амністувати, то інших -  навряд. Англійські газети, 
які користувалися інформацією з обозу Петра І, датовану 
16-м листопада 1708 р., подають такі дані: “Лондон Газетт” 
29 грудня 1708 р. писала, що О. Меншиков у Батурині “зало
гу...вчислі 6 тисяч наказав вирубати". “Дейлі Курант” (3 січня 
1709 р.) зазначала, що О. Меншиков “по здобутті наказав 
вирубати 5 -6  тисяч козаків”.

Таким чином, з 7,5-8-тисячної залоги гетьманської сто
лиці вціліло 300 сердюків та певна частина козаків. Отже, за
гальні втрати батуринського гарнізону становили 5 -  6,5 тис. 
чоловік.

Скільки у вогні 2 листопада 1708 р. загинуло власне меш
канців Батурина? За переписом 1654 р. у Батурині було 635 
дворів, за описом 1666 р. -  825 дворів. Статус гетьманської 
столиці мусив додати місту мінімум 200-300 дворів урядовців, 
канцеляристів тощо. Напередодні 1708 р. у Батурині було до 
1100 дворів, у яких проживало 7-8 тисяч людей.

Англійський посол Чарльз Вітворт інформував з Москви 
про втрати мирного населення під час батуринської різні таке: 
“Зарізано жорстоко шість тисяч чоловік без огляду на вік і
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Пам’ятна плита на місці колишньої позафортечної резиденції 
гетьмана І.Мазепи. Встановлено в 1991 р.

стать". Публікуючи у Лондоні в 1710 р. “Звіт про Росію”, 
посол зазначив: “...Місто Батурин негайно було взято й спа
лено, й понад сім тисяч чоловік було вбито незалежно від віку 
й статі".

Деякі опосередковані дані про втрати серед батуринців мож
на “витягнути” зі згадуваного вище опису Батурина 1726 р. З 
нього дізнаємося, що “у  передмісті після розорення, на погорілих 
і на порожніх місцях, поселилися знову по указу покійного геть-
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Перший хрест, встановлений у 1991 р. на символічному кургані 
в пам’ять про загиблих у 1708 р. батуринців

мана Скоропадського, цей указ покійним отаманом батуринсь- 
ким Данилом Харевським публікований; а інші живуть і в старих 
домах, котрі від розорення уціліли". Як видно з подальшого ре
єстру, йдеться насамперед про окремі садиби, розташовані на 
слобідках. Показано, наприклад, 122 дворища Матіївкн, яка, 
очевидно, потрапила в опис тому, що тут жили селяни, мель
ники, які належали гетьманському двору. Фактично ж ця сло
бода розміщена по інший бік Сейму, за кілометр від переправи. 
Навряд чи вона в 1708 році рахувалася у складі передмістя Бату
рина й зазнала нищівного підпалу.

Загалом опис нараховує близько 647 дворів (щоправда, 
разом зі слободою Матіївкою та прилеглими хуторами). Влас
не батуринськими можна назвати лише 444 з них (293 иреміс-
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ничих людей і орачів", 12 “до обмачівського двору належить”, 
9 рибалок, 9 “бунчукових і значкових", 105 “козаків служилих 
з старшиною”, а також 3 “пустих Мазепиних", 5 “неогородже- 
них пустих дворищ", 8 “прибулих”). Залюдненими були лише 
428 дворів. В описі зазначається, що вся попередня “старши
на спалена”. У частині наявних 105 козацьких дворів господа
рювали жінки -  Мотря Василиха, Юсчиха Куциха, Іваниха 
Олійничка, Марія Косачівна, Оришка Климиха, Одарка 
Рубанка, Анна Калчиха, Настя Шошиха, Мартиниха Рижа. 
Так само і в інших цехових та “орних” господарствах жінки 
складали чималий відсоток. Наприклад, двори ковалів ра
хувалися за Ганною Савчихою, Наталкою Цибихою, торгу- 
вальників -  за Мотрею Сурківною, Марією Сурчихою, Фесь- 
кою Пулінчихою, Ганною Максимихою, Ганною Тимощихою. 
Це вказує на те, що багато родин втратило своїх господарів.

Не у всіх 428 дворах проживали мешканці, які пережили 
1708 р. Ми нарахували 17 новопоселених осіб. Так, до Батури
на переїхав жити колишній білоцерківський полковник 
Михайло Омельченко. Сотником став козак з Кролівця Федір 
Стожок. Таким чином на попелищах оселилося лише 411 
вцілілих членів батуринських родин.

Отже, виходить, що під час трагедії 1708 р. місто втратило 
600 дворів. Зокрема, в описі показано тільки 17 дворів, що 
“торгують дрібним товаром", тоді, як ще в 1666 році в Бату- 
рині жило 90 сімей купців.

Тогочасні двори нараховували до 10-15 осіб. Навіть якщо 
припустити, що у кожній родині з тих 411, яким пощастило 
врятуватися, загинуло лише 1-2 особи, то маємо 600-700 
жертв. їх слід приплюсувати до 6-7 тис. загиблих з тих 600 
дворів, які Батурин втратив. У підсумку виходять 6-6,7 тис., 
Що збігається з наведеними вище свідченнями англійського 
посла.
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Післямова

Історичні обставини часом парадоксальні: попередні 
десятиліття життя Гетьманщини однаковою мірою впливали 
як на розквіт Батурина, так і на його фатальне наближення 
до загибелі у кровожерливому полум’ї. Трагедія гетьманської 
столиці була відлунням наріжної проблеми Козацької дер
жави. Слід відверто визнати, наші гетьмани, козацька еліта в 
цілому так і не зуміли знайти дієві важелі протидії Москві з 
її неприхованими наміри ліквідувати українську державність. 
З року в рік московська павутина все міцніше стискала Укра
їну у своїх задушливих “обіймах”. Кожен гетьман шукав влас
них ліків, але не зумів їх віднайти. І. Мазепа, попри свій інте
лект, на жаль, також.

Трагедія І. Мазепи та його найближчих прибічників 
полягала в тому, що вони не змогли належним чином підго
тувати Гетьманщину до вирішальних подій. А коли Рубікон 
було нарешті перейдено, програли Петру І, як би ми зараз 
сказали, “ідеологічну війну”. Страхітливими репресіями та 
наступальною пропагандою жорстокому російському цареві 
вдалося дезорієнтувати українське населення й паралізувати 
його дії.

Причини поразки Батурина й мазепинців також кри
ються в організаційних прорахунках та в неузгодженості дій 
повстанців і шведів. Фактично мазепинське повстання роз
вивалося імпровізовано, без чіткого плану, під тиском набли
ження театру війни між Швецією та Росією на терени Геть
манщини.
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Батурин був втрачений через смертельно небезпечну по
вільність, з якою шведське військо торувало шлях до нього. 
Шведи запізнилися з переправою через Десну. Це дорого 
коштувало батуринцям, всій Україні та й Швеції також.

“Закидають Карлові XII, що він здався на обіцянки Мазепи, -  
зауважив Фрідріх Великий, -  та козак не зрадив його, навпаки, 
Мазепа сам був зраджений несподіваним збігом обставин, яких 
не міг ані передбачити, ані оминути".
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У рамках проекту “Геноцид українців” вийшли друком:

Марочко В. Голодомор 1932—1933 рр. — Київ, 2007.
Марочко В. Творці голодомору 1932—1933 рр. -Київ, 

2007.

Готується до друку:
Демченко Т. Голодомор 1932—1933 рр. на Чернігівщині.

У рамках проекту “Про Україну з гонором і гумором” 
вийшли друком:

У серії “Перемоги української зброї”:

Брехуненко В. Морські війни українських козаків. — Київ, 
2007.

Брехуненко В. Війни українських козаків з Росією до 
часів Богдана Хмельницького. — Київ, 2007.

У серії “Великі українці”:

Брехуненко В. Богдан Хмельницький. — Київ, 2007.
МицикЮ. Іван Мазепа. — Київ, 2007.

У серії “Наші полководці ”:

Маслійчук В., Мицик Ю. Кошовий отаман Іван Сірко. — 
Київ, 2007.

У серії “За незалежність і соборність

Ковальчук М. Війна за незалежність з більшовицькою Ро
сією 1917—1920 рр. — Київ, 2007.

У серії “Кошові отамани

Грибовський В. Петро Калнишевський. — Київ, 2007.
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У серії “І сміх, і гріх”:

Які анекдоти “травили” українці в XIX ст. Від Галичини 
до Донбасу. — Київ, 2007.

У рамках проекту “Про Україну з гонором і гумором” 
готується до друку:

Леп’явко С. Козаки на молдовському престолі: козацькі 
походи в Молдову.

Брехуиенко В. Війни українських козаків з Кримом. 
Чухліб Т. Гетьман Пилип Орлик.
Бойко А. Козацькі страви.
Іваннікова Л. Вечорниці. А що після них?

Книги видавничих проектів

“Про Україну з гонором і гумором” 
та “Геноцид українців”

поширюються в книгарнях, книжкових кіосках, 
супермаркетах, а також через Українську пошту та 

Інтернет.
У разі замовлення через Українську пошту 
та Інтернет книги надсилаються замовнику 

накладною платнею за видавничою ціною 
плюс послуги пошти (оплата здійснюється на пошті 

в момент отримання замовником бандеролі з книгами).

Замовлення на придбання книг гуртом і вроздріб від кни
гарень та приватних осіб приймаються за: 

тел.: (04497) 61-350 (цілодобово)
8-067-656-21-49 (цілодобово)
(044) 279-45-09 (в робочі дні з 10.00 до 17.00)
Факс: (044) 279-45-09 (цілодобово)
E-mail: wbrekhunenko@ ukr.net
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