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Петро Пиріг

�

СОЦІАЛЬНО=ЕКОНОМІЧНА
ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

 У 1687 р. І. Самойловича звинуватили в зраді. Гетьманом обрали Івана Мазепу
(1687�1709 рр.). Останній, до речі, не був активним організатором змови проти
Самойловича, як вважали деякі дослідники. С.М. Соловйов допускав можливість
того, що після арешту І. Самойловича князь В. Голіцин, до якого 7 липня 1687 р.
потрапив донос на нього, мав таємні відносини з І. Мазепою і вбачав в його особі
найнадійнішого претендента на гетьманську булаву. Однак сучасна історіографія
спростовує легенду про хабар у розмірі десять тисяч карбованців, який новий
гетьман буцімто дав В. Голіцину на знак вдячності за обрання на гетьманство.

Із праць вітчизняних істориків перед нами постає портрет «справжнього
політичного діяча, який втілив у собі освіченість і аристократизм польського
шляхтича, автономізм і дипломатію П. Дорошенка, розсудливість І. Самой�
ловича».

Якщо врахувати, що всього, ставши гетьманом, І. Мазепа отримав в Україні в
рангове володіння 72 села і слободи, то побачимо, що більшість їх (понад 60%)
була зосереджена на Чернігівщині. Про це засвідчують, зокрема, дані наведеної
нижче таблиці.

Таблиця 1
Розміри гетьманського землеволодіння (за чисельністю дворів)

        Полк                   Гетьмани

І. Мазепа І.Скоропадський Д. Апостол К.Розумовський
Ніжинський 3 585 4 340 442 1 857
Київський 422 697 258 �
Переяславський 1 239 899 1 438 991
Гадяцький 4 241 4 055 3 242 860
Стародубський 8 626 8 385 3 522 5 395
Прилуцький 297 779 � 467
Чернігівський 1 244 306 � 58
Лубенський � 310 90 �
Полтавський � 111 111 �

Всього 19 654 19 882 9 103 9 628

Зробивши відповідні підрахунки, можемо стверджувати, що І. Мазепі всього
належало 19 654 двори, в тому числі в Стародубському полку 8 626, що становило
43,9% від усієї їх кількості. Загалом йому підлягало понад 20 000 маєтків. Гетьмани
Д. Апостол і К. Розумовський значно поступалися перед ним.  Доходи з рангових
володінь йшли на утримання апарату гетьманської резиденції, будівництво церков
тощо.

І. Мазепа багато землі додав до особистої власності шляхом купівлі в
російських поміщиків. В одному лише Рильському повіті в 1699 р. він одержав
таким шляхом землі, на яких було 25 поселень, де нараховувалось 2 297 дворів з
8 576 чол. Цілісна картина землеволодіння І. Мазепи на території Росії наприкінці
ХVІІ ст. виглядала таким чином.
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Таблиця 2

Повіт Населені пункти Кількість дворів Чисельність населення
Льговський Іванівське 697 3 616
Путивльський Колодежі 87 516

Куренева 268 1 766
Нова Спаська 159 1 114
Снагость 370 1 925

Уруса 234 919
Рильський Олешня 63 435

Амонь 178 1 211

Богоявленська 120 494
Вишні Деревеньки 213 1 465

Вишня Грунь 52 284
Городенське 14 170
Гузомоя 69 558

Дремова 5 26
Жилина 25 162
Івниця 14 86

Ізбиця 26 159
Кобилиця 206 1 236

Качатне 71 603
Козячі Гони 112 558
Котлива 5 23

Куреньки 173 1 406
Неплюївка 184 1 119
Нижні Деревеньки 226 1 604

Нижня Грунь 18 57
Ольхівка 85 716
Петровська 11 58

Речниця 12 86
Сафронова 316 1 984

Стара Іванівка 93 545
Сугрова 6 27

Севський Воронок 85 598

Ковеньки 85 655
Козино 94 795
Крупець 191 1 294

Локоть 54 311
Погаричі 51 316

Стариково 71 352
Шутелева 41 232
Шалигіна 68 484

Всього 40 4 852 29 965

У 1703 р. Петро І дав на ці й „иныя купленные и поступныя села и деревни ...
жалованную грамоту”. У цьому ж році Мазепі була надана Крупецька волость із
селами.

Гетьманcькі рангові володіння займали одне із провідних місць у
борошномельному промислі, що давав значні прибутки. Йому за посадою належало
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багато млинів. Зокрема, на Чернігівщині такі: під селом Погорільцями на річці
Ревні (три жорна борошняні й два кола ступні); в селі Смячі жорно й ступне коло;
в селі Лариновці одне жорно; поблизу села Архипівки два жорна й коло ступне.
Влаштовуючи своє господарство в Янпольському старостві (Ніжинський полк),
Мазепа побудував там млини, винокурні, гути, буди. За дві версти від Янполя на
річці Івоті гетьман заснував рудню, навколо якої утворилося поселення із такою ж
назвою.

І. Мазепа був дуже щедрий щодо роздачі маєтностей. Як зазначав свого часу
Богдан Хмельницький, у цьому не було «ничого противного». В одному лише
Чернігівському полку гетьман надав 48 маєтностей (у той час, як Богдан
Хмельницький – вісім, Виговський – дві, Сомко – дві, Дорошенко – дві,
Многогрішний – 12, Самойлович – 27). Інколи Мазепа звертався з нагоди
земельних «пожалувань» до царя. Так, наприклад, задовольняючи його прохання,
Іван і Петро Олексієвичі 3 березня 1690 р. «пожаловали» колишньому
чернігівському судді Пантелеймону Радичу за його «усердные службы»
(проявлену хоробрість у війнах із Туреччиною, участь у кримських походах) село
Буянки в Ройській сотні, село Сахнівку в Седнівській сотні й хутір Москалі в
Любецькому повіті «со всеми к ним приналежащими угоди».

Частина наданих маєтностей перебувала в ранговому володінні. Слід зазначити,
що рангові землі носили умовний характер, надавались у тимчасове користування.
Після позбавлення власників займаних посад вони передавались тим, хто їх
отримав.  Наприклад, село Підлипне під час гетьманства Многогрішного «надлежало
на его гетманскую особу, и он, гетман, надал бил полковнику компанейскому,
прозванием Мурашце. А як настал по Многогрешному гетман Самойлович, а
Мурашка взят в неволю, то оное село на гетмана Самойловича надлежало, и он,
Самойлович, надал бил тое село неякомусь Константію; а от Константія отобравши
и владевши мало сам, и знову надал свату своему Федору Сулиме; а от Сулими,
отобравши, надал сину своему Якову. А як после Самойловича гетьманом Мазепа
учинен, то тое село ишло на его гетьмана; а он, Мазепа, надал был енералному
асауле Василію Войце; после же Войце изнову на его гетмана належало. А после
Мазепи гетман Скоропадській владел».

Перетворення рангових земель у спадкові володіння не передбачалося. Однак
на практиці часто мали місце випадки, коли вони перетворювалися на вотчини,
як, наприклад, м. Слабин.  У 1690 р. генеральний військовий суддя Сава
Прокопович звертався до царя за підтвердженням наданих Мазепою за службу
володінь (села Кудрівки у Сосницькому повіті з орними землями, сінокосами й
різними угіддями), а також купленого лісу в Новомлинському повіті й зайнятої
діброви Березової під селом Мельнею. Цар не лише підтвердив Прокоповичу ці
володіння, а й визначив їх у вотчинне користування.

Отримували землю й рядові козаки, які право власності на неї вважали
складовою й невіддільною частиною своїх, завойованих шаблею, козацьких
«вольностей». Прагнення до одержання цих прав, напевно, було однією із причин
масового покозачення у другій половині ХVII ст. селян і міщан. Але козацькі права
на землю були обмежені. Ця обмеженість визначалася передусім умовним
характером козацької власності.

З одного боку, козакам дозволялося засновувати на своїх землях слободи й
реалізовувати монополію власності на землю шляхом присвоєння частини
додаткових продуктів безпосередніх виробників. З другого боку, до обов’язків
козаків входила необхідність виконувати військову повинність. У протилежному
випадку виникала загроза втрати козацтвом наявної землі. У зверненні Івана
Мазепи 1692 р. до царя з приводу цього зазначалося: «Гетман, с старшиною и с
полковниками разсудили: которые особы еще в войску и в народе мнятся быти к
службе негодны, а за нашими универсалами к маетностям приобщилися, тех угодно
бы от того владения отставити».

Гетьман не шкодував землі для заможної частини населення міст – міського
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патриціату: війтів, бурмистрів. Навіть коли вони втрачали свою посаду, земельні
володіння продовжували перебувати в їхніх руках. Досить вдало засвідчує це
листопадовий універсал І. Мазепи за 1688 р. Незважаючи на те, що війт Ісаак
Ярмолович Дерев’янко пішов у відставку, гетьман не віддаляв його «для заслуг и
певних респектов … от слободки на его кгрунте прозиваемом Антонов Лубок
стоячой», а також від трьох його млинів на річці Десні, «под селом Демянками
урочища Гумнича и в селе Понуровце построених», і сіножатей, що розкинулися
між річками Ревною й Товкачівкою. Дерев’янку дозволялося «з людей тяглих
тамошних належати собе обирати послушенство». Всю власність Ісаака
Ярмоловича Мазепа брав під охорону: «всех тих вишописаних добр, аби нихто
там з старшины, яко и черни наименшой неважился чинить … перешкоды, пилно
варуем и рейментарско доказуем».

Щедро роздаючи землі, І. Мазепа поступово зміцнив економічне становище
землевласників. У листопаді 1691 р. він виступив на захист їхніх інтересів,
розпорядившися, щоб «посполитіе люде свое тяглые повинности непременно як и
тепер, так и во все употомные часы пилновали».

У статтях гетьмана зазначалося: «Ежели за которыми полковниками и всякими
начальными людьми маетности есть (тем), суды (судити ?) и приносы вольные у
них (посполитих. – П.П.) принимать, и сена, и дрова велеть им на себя готовить, и
поборы с них … собирать».

Відносини між власниками й підданими базувалися на основі відбування
останніми панщини і внесення чиншу. І це створювало великі труднощі в житті
залежного населення, посилювало його експлуатацію. У пошуках покращення свого
становища піддані часто зверталися за допомогою до вищої влади. Так, у відповідь
на скаргу селян на «дозорцю» вертіївського сотника за непомірні безчинства й
повинності І. Мазепа в 1701 р. наказав сотнику, щоб віднині його піддані «не больше,
только два дне в тиждень, роботу ему панщиною робили». По суті справи, панщину
офіційно було визначено саме такою кількістю днів, хоч власники й не поспішали
визнати це і у встановленні термінів панщини керувались насамперед інтересами
своїх господарств. У 1701 р. Мазепа регламентував і щорічний розмір чиншу у
вигляді «осмачки овса от робочей товарини». Проте власниками він часто й густо
ігнорувався в сторону збільшення.

В Україні існувала категорія селян підсусідків. Становище їх було дещо кращим
у порівнянні з іншими селянами. Так, у 1664 р. гетьман І. Брюховецький заборонив
з «суседных людей … дачи выбирать». Полковник Костянтин Солонина в 1688 р.
звертався до отаманів Серединки й Надинівки, щоб вони не мали ніякої справи
щодо підсусідків цих сіл і «жадного им не чинили загадованя».

Чернігівські міщани в лютому 1690 р. повідомляли царю, що старшинські й
монастирські підсусідки, поселившися в магістратських селах Петрушині й
Хмільниці, «в ратушу … никаких платежей не дают».

У зв’язку з цим посилився перехід до підсусідків людей із числа інших
категорій залежного населення. Інші ж, не будучи підсусідками, намагалися
видавати себе за них. «В м. Мрине найдуется подсуседков 78, которые, власными
дворами живучи, вшелякой вольности уживают, маючи особним свои грунта,
поля, сеножати и леса, землю орут и все пожитки, з ней приходячіи, на себе
оборочают, его пастырской милости (Л. Барановичу) з тих своих ужитков жадного
послушенства не отдают, так и к вживленію товариства охотницкого, на станціи
там будучого, не хотять чинити помочи и сами военной служби не пильнуют».

З метою збільшення кількості оподаткованого населення й боротьби із втратою
об’єктів доходу І. Мазепа повів наступ на підсусідків. Так, 7 травня 1697 р. гетьман
примушував сплачувати податки підсусідків Ніжинського полку, які проживали
в дворах козаків і перебували під «обороною козацкою». Ті з них, у кого був кінь,
повинні були допомагати тяглим людям в утриманні «товариства охотницкого»,
даючи щомісячно по одному шагу грошей. Від решти повинностей такі підсусідки
звільнялись. Однак тих, хто мав власну землю й вирощував хліб, залучали не
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лише до повинностей, зв’язаних із утриманням «товариства охотницкого», але й
до інших «тяжаров и повинностей тяглых» у міру можливостей кожного з них.

Роком раніше (1696) гетьман залучав до «вистатченю» «належитости» на
користь «товариства» охочекомонного полку Пашківського тяглих людей Мрина,
які «у козаков в подсуседках живут» і мають власну землю.

Згідно з універсалом від 11 листопада 1696 р. підсусідків Мринської сотні, які
проживали в своїх або козацьких дворах і мали власні поля, ліси, сіножаті й інші
угіддя, зобов’язували «посполу з тяглими людми» виконувати так звані суспільні
повинності і «в прокормленю компанейцов належитость» відбувати. У 1701 р.
гетьман видав універсал, яким підсусідки переводились у поспольство.

Слід зазначити, що внаслідок втручання власників маєтків погіршувалося
соціальне становище українського козацтва. Часто порушувались здобуті козаками
права й привілеї. Наприклад, у Ніжинському полку вони примусово залучали
козаків до свого підданства, відбирали від них землю й накладали такі повинності
й податки, що козаки за тими методами пригнічення, які застосовувались у
відношенні до них, по суті, майже не відрізнялися від залежних селян.

І. Мазепа, дізнавшись про це, восени 1691 р. наказав, «абы козаков, здавна в
тых маетностех мешкаючих, жадною и найменшою крывдою не дотикали». Однак
це стосувалося насамперед тих козаків, які «у реестри войсковому знайдуючіися
і услуг козацких нелениво й нехитляно щирым приложенем всегда пилнуючи, при
зуполных войсковых правах и волностях найдовалися и спокойне во всех
духовных і свецких маєтностях без жадное жили турбаціи». Людей, які поміняли
селянський стан на козацький, гетьман 6 грудня 1690 р. дозволяв у Семенівці пані�
державці Марії Семенівні брати «под свое послушенство». При козацьких
вольностях залишалися лише ті козаки Семенівки, котрі в 1689 р. перебували «на
службе монаршой» під Кизикерменом. У подальшому І. Мазепа забороняв
приймати «посполитых тяглых людей у реестр козацкій».

Оперуємо непоодинокими фактами, які свідчать про те, що гетьман заступався
за населення. Відомі його універсали, направлені на заборону навантаження селян
тяжкими роботами і поборами, самовільного суду над ними. Часто він підтримував
мешканців міст. Так, у відповідь на скаргу жителів Березного І. Мазепа в травні
1698 р. суворо заборонив чинити «своеволю» людям, які проїздили через містечко
без гетьманського «виразного подорожного листа» й самовільно брали у місцевого
населення підводи, провідників, а також добивалися продовольства й напоїв,
завдаючи йому тим самим значних збитків. Гетьман дозволяв затримувати
порушників і повідомляти про те «до нас» або ж «безчестно з города …
випроважати». У травні 1697 р. Мазепа забороняв тим, хто проїжджав без
подорожніх листів, чинити будь�які перешкоди мешканцям Мрина. Навіть ті, хто
мав право проїзду через містечко у військових справах, позбавлялися можливості
брати зайві підводи, а також «напитков и одное кварти вимагати … тилко так
много як в подорожной нашой будет написано».

Нелегко доводилось населенню тих міст і містечок, у яких перебували на постої
війська. Згідно з рішенням гетьманату в другій половині ХVІІ ст. тягар по
утриманню «охотницкого товариства» лягав на плечі міщан і селян (монастирських
також). В універсалі Мазепи від 1 січня 1698 р., адресованому чернігівському,
ніжинському і стародубському полковникам, зазначалося, що на утримання
«компанейца комонного по двадцеть пять,  а на пехотинця по двадцеть  члвка
господаров отведено».  Дуже обтяженими були жителі Мрина, з яких збирали
стацію «в прокормленю охотницкого компанейского комонного товариства». Щоб
якось полегшити становище мринчан, Іван Мазепа 7 травня 1697 р. дав вказівку
залишити в містечку лише сім компанійців, інших десять розквартирувати по
інших населених пунктах: трьох у Ніжині, шістьох у Вертіївці й одного в селі
Дурнях.

Часто військові люди, що проїздили через Ніжин, добивались у мешканців
міста робіт, капців, шкарпеток, рукавиць тощо. Мазепа 12 листопада 1696 р.
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забороняв «без выразного нашого листа» брати не лише перераховані речі, але
навіть хліб і сіль.

Про підтримку гетьманами міщан до певної міри свідчать дані про кількість
універсалів, переважна більшість яких була надана їм І. Мазепою.

Таблиця 3
Кількість універсалів міщанам українських міст

(друга половина ХVІІ ст.).

І. Мазепа  дбав про розвиток ремесла. Він не робив обмежень для вступу в цехи
(цей момент відрізняв українські цехи від західноєвропейських на певній стадії
розвитку). Так, мандрівним чоботарям Козельця Мазепа дозволяв виготовляти
продукцію свого профілю при умові сплати до «скринки братской цеховой тое що
братя ухвалит». Могли вони стати й повноправними членами чоботарського цеху,
заплативши в даному випадку одну копу литовську, а також «воску церкви божой
належачого и уконтентованя брати и сотникови на тот час застоючому ползолотого
… дати». Гетьман забороняв полковнику, сотнику й війту брати підводи в
ремісників цього цеху й наказував, щоб ніхто взагалі «не важился … их … обтяжати».
Звільнялись працівники цеху від тюремної варти, «их цеховіи двор от подачок
меских бил волен». Те ж саме стосувалось і шевського  цеху Козельця, у якому
«жеби бедние ремесники ни от кого кривди не поносили». Крім того, на випадок,
якщо цеховиків�шевців хтось залучав до виконання робіт «на потребу свою
зробити», той повинен «за роботу им заплатити як ся годит».

Заохочуючи розвиток борошномельного промислу, І. Мазепа сприяв тому, щоб



20 Сіверянський літопис

власниками млинів були міщани. Зокрема, на підставі його універсалу від 3 жовтня
1687 р. «на росходи меские» Стародуба надавалися млини на річці Бабинці поблизу
міста з двома борошняними колами (це був так званий «меский млин», у селі
Газукові (Язуках, Газуцкові) на річці Ваблі (Габлі) (з одним борошняним колом),
Шаршовицький млин на річці Росусі (два борошняних кола), у селі Артюшкові (з
одним колом), у селі Вистрикові (Кострикові) одне жорно. Третю частину
«мелницкого» (це була так звана «войсковая мерочка» або ж «часть войсковая»)
передбачалось відбирати «на потребу мескую».

«Улитовавшися над местечком (Березним. – П.П.) … о тажари в наездах
сгоденних и инших великих видатках», «ку вспоможеню тамошних мещан и всей
громади» універсалом від 8 травня 1688 р. гетьман надав чепелівський млин на
річці Турі (три кола), власником якого був напередодні Красовський, дозволивши
збирати й використовувати «всякіе розміровіе пожитки», що надходили з цього
млина, «в своих росходах».

Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. відкривала широкі
можливості й перспективи для розвитку винокурного промислу. Право на
виготовлення й продаж спиртних напоїв отримало все населення. Однак привілеї,
надані владою щодо занять винокурінням всьому населенню, не були стабільними,
а залежали, насамперед, від певних політичних обставин. І через другу половину
ХVІІ ст. проходить ціла низка наказів, направлених уже на заборону наданих було
певним категоріям населення прав на виробництво спиртних напоїв. Так, у 1667 р.
селяни могли курити горілку лише для урочистих та поминальних заходів
(весілля, похорон тощо). За це вони повинні були вносити певні грошові суми.
Існували запроваджені винні відкупи (оренди). Гетьман Іван Брюховецький взагалі
заборонив населенню, крім козаків, займатися курінням горілки (1667 р.). З метою
виправдання свого рішення він зазначав, що від того лише «израстают бунты и
лесам умоление и хлебам убавка».

Іван Мазепа вважав, що, навпаки, саме заборона винокуріння у багатьох
випадках приводить до масового незадоволення населення і з метою пом’якшення
ситуації дозволяв (1690 р.), щоб на родини, весілля, хрестини й поминки «волю
было каждому зробити в дому горелки любо где на стороне дешевою ценою гуртом
купити оное». В універсалі від 27 серпня 1701 р. продовжувалось: «А докладаем
тое, жеби волно было як козакам, так и посполитим людям на крестини, и на
веселя любо з своей пашне кадку и другую выкурити горелки».

У 1678 р. гетьман І. Самойлович «для платы войску охотному аренды (відкупи.
– П.П.) установил». У Почепі, наприклад, горілчана оренда становила 1 884 руб.
74 коп. У Чернігівському полку за Самойловича, крім горілчаної, практикувалася
також оренда на тютюн, дьоготь і «неволно было никому горелки, дегтю, и табаку
по домам, и по шинкам, продавати, а продавати одни толко Арендары, которы тую
аренду у гетмана брали на откуп». Сума цієї оренди, на жаль, невідома. У містечку
Седневі здавалася на відкуп за 20�30 коп. щорічно торгівля привезеною рибою,
сіллю, олією. Народні маси були вкрай незадоволені орендою.

На думку деяких вчених, після Самойловича орендна система збору засобів
на Лівобережжі припинила своє існування. Однак маємо відомості, які свідчать
про те, що оренда на горілку, дьоготь та тютюн зберігалась і в подальшому. І при
Мазепі Чернігів з повітами давав щорічно 700 рублів (по 200 руб. з цієї суми
надходило в Чернігівську ратушу і на полкові потреби), Березне й Мена з повітами
– по 500 руб., Седнів – 300 руб.

У 1693 р. на «воскресенском  съезде» старшини при гетьмані розглядалося
питання щодо подальшої долі оренд: «есть ли оные держати іли оставити і найти
іный способ для збиранія денег». Єдиної думки з цього приводу з’їзд не виробив.
Більшість його учасників наполягала, щоб «аренды были отставлены, яко речь
воиску и посполству ненавистная».

У цьому ж році  І. Мазепа розпочав було податкову реформу, яка скасовувала
винні відкупи – оренди – і вводила єдиний податок із власників винокурень та
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шинків. Але поскільки цей податок призводив до розорення дрібних виноробів і
ґуральників, гетьман у  наступному (1694) році змушений був відмовитись від
нововведень і повернувся до орендної системи. Пояснюючи царському уряду таке
рішення, він зазначав: «Оренда тут, в Україні, не так податками своїми тяжка, як
самим іменем з давніх часів ненависна, –  треба думати, тому, що за польської
держави жиди володіли нею і заводили багато видуманих тягарів». Гетьман
пом’якшив ситуацію, дозволивши населенню, як уже зазначалося, вільно курити
спиртні напої для власних потреб.

Слід зазначити, що орендна система мала місце в Польщі. У Росії вона була
відома до 1681 р. З відновленням її в 1755 р. відкупи на горілку розповсюдилися
по всій території імперії.

І. Мазепа був зацікавлений у розвитку гутного промислу, який давав великі
прибутки. Наприклад, надаючи в 1704 р. Василю Скабичевському дозвіл на
спорудження гути, гетьман прямо зазначав, що гутник «мает з той гуты в
предлежащіе места на год до шкатули гетманской давати».  У 1700 р. він охоче
дозволяв Полуботкові завершити будівництво розпочатої Л. Полуботком гути
під Савинками. Мазепа заохочував також будівництво буд, надаючи дозвіл
«обискавши в пущах способныя на то положенія, завести буды и  робити в них
поташ або шмальцуг».

У другій половині ХVІІ ст. на Лівобережжі значних темпів розвитку набуло
металургійне виробництво, що було викликано гострою необхідністю в задоволенні
потреб господарства того часу й війська залізом. Випускали його, як правило, в
руднях. Ці підприємства існували переважно в Сіверщині. Брати Степан і Дем’ян
Чумаченки (м. Березне) постачали із Ропщинської рудні на річці Снові 200 золотих
і п’ять візків «доброго гнучого железа». 25 травня 1704 р. І. Мазепа зазначив: «А
если бы впред потреба была нам железа доброго, теды повинни будут оного нам
выстатчати люб на тую самую сумму грошовую ратную, люб за наши гроши, ценою
возок по два таляри».

З другої половини ХVІІ ст. в Україні розпочалося складання зв’язків між
окремими регіонами, між місцевими ринками, торгові відносини вступали в нову
стадію розвитку. Відомо, що посередниками між виробниками і споживачами
товарів виступає купецтво. Важлива роль у розвитку торгівлі належала, зокрема,
грецьким купцям м. Ніжина. Політика гетьманату була направлена на турботу про
них. Іван Мазепа універсалом від 19 жовтня 1696 р. підтвердив права й привілеї
ніжинських греків. У ньому, зокрема, зазначалося, що греки «честь свою купецкую
держати и целость хранити хотячіи, сами межи собою и межа челядью своею
всякой разсуждали и расправляли справы».

Основним юридичним документом на визнання їх прав вважається універсал
І. Мазепи від 1701 р., виданий у відповідь на скарги на адресу гетьмана грецьких
купців («суплековали … купци греческие, домами своими в Нежине мешкаючие»,
що міський і полковий уряди самовільно беруть у них коней в підводи, а також
завдають значних збитків «насиланием в домы их наездов»). Цей документ віднині
строго забороняв ніжинському магістрату й полковникам брати в них коней і
підводи й «проезжим людем в домах их господы показовати, и жадных меских
подачок брати».

Щоправда, це не стосувалося купців�греків, які мали «подворки» й були
власниками земель. В універсалі від 11 листопада 1696 р. І. Мазепа виражав
незадоволення щодо того, що «греки многіе скупивши кгрунта у людей такових
(тяглих. – П.П.), которіе отбували мескую повинность жадное з тих кгрунтов
нечинят ратушови помочи». Гетьман зобов’язав грецьких купців�землевласників
Ніжина, «абы конечне до ратушной их повинности належали и им майстратовим
абы отдавали належитое послушенство».

І. Мазепа зберіг за грецькими купцями право власного суду: «Дела их купецкие
и всякія справы, самим межи собою росправовати, и всякіе заводы и звады люб
межи товариством их, люб межи челядію деючиеся, судити и успоковати
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позволяем». Генеральний військовий суд втручався в досить тяжких випадках.
Народна пам’ять закарбувала гетьмана як видатного діяча свого часу. У запису

під роком 1751, виявленому професором С. Масловим в одному із монастирів на
Чернігівщині,  анонімний автор період його гетьманування згадував із ностальгією:
«Добре було життя за Мазепи. Най кості його святяться».
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